WYDARZENIA CASE IH

„SPREAD THE RED”  EUROPEJSKA
KONWENCJA DEALERÓW CASE IH 2012 W LINZU
PONAD 1200 GOŚCI Z 29 PAŃSTW EUROPEJSKICH WSPIERA ROZWÓJ I SUKCES MARKI PODCZAS KONWENCJI DEALERÓW. CASE IH ZMIERZA
PROSTĄ DROGĄ DO ROZWOJU W CAŁEJ EUROPIE. PREZENTACJE CELÓW SPRZEDAŻOWYCH DO ROKU 2015 I INNOWACJI NA SEZON 2013

Pod koniec października 2012 roku innowacyjna i zorientowana na rozwój marka CASE IH
zorganizowała w austriackim Linzu europejską
konwencję dealerów. Po sukcesie poprzednich
edycji tego wydarzenia ubiegłoroczna konwencja
odbywała się pod znakiem dalszego udoskonalania wizerunku marki jako dostawcy usług
dla skutecznych i wydajnych rm sektora rolniczego. Pod nośnym hasłem „Spread the Red”,
czyli w wolnym tłumaczeniu „Niech czerwień
zapanuje nad światem”, zarząd europejskiego
oddziału marki zaprezentował strategię rozwoju
w Europie oraz imponujący wachlarz innowacyjnych rozwiązań. Andreas Klauser, prezes i dyrektor generalny CASE IH oświadczył: „Jestem
pewien, że w Europie wkroczyliśmy na ścieżkę
wyraźnego rozwoju. Można go śmiało przyrównać do tego, który osiągamy w USA. Mamy innowacyjne produkty, które wyznaczają standardy
branżowe, mamy solidnie zmotywowanych pracowników i dealerów, mamy najwyższej jakości
usługi – i właśnie dzięki temu nasza europejska
sieć przyczyni się w sposób istotny do sukcesu
naszych klientów”.
Matthew Foster, wiceprezes CASE IH odpowiedzialny za rynek europejski, również stwierdził
z całą stanowczością: „Bez wątpienia naszym
celem jest dalszy szybki rozwój na rynku europejskim. CASE IH to dynamiczna marka, która
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niezmiennie działa na rzecz klientów i ich potrzeb.
Zapytaliśmy naszych klientów, na czym naprawdę im zależy, i zgodnie z tym ustawiliśmy własną
poprzeczkę. A odpowiedź brzmiała: na niezawodności, wysokiej wydajności, oszczędności, możliwości niezwłocznego rozpoczęcia pracy oraz na
szybkich dostawach części zamiennych”.
Paul Harrison, dyrektor ds. maszyn do zbiorów w Europie, dodał: „Szczególnie dobry przykład stanowią kombajny. W tej kategorii uważnie
wsłuchaliśmy się w głosy uczestników rynku
europejskiego. Najważniejszymi elementami
okazały się mocniejsze silniki, mniejsze zużycie paliwa, większe zasobniki na ziarno, szersze
hedery o większej wydajności, zastosowanie
biegu pełzającego oraz optymalne zarządzanie
pozostałościami po zbiorach. Decydującą rolę
w Europie odegrają możliwości, jakie dają nasze
innowacyjne technologie w systemie rolnictwa
precyzyjnego AFS (Advanced Farming System),
które pozwalają na diagnozowanie problemów
i wykonywanie regulacji bez przerywania pracy
maszyny. A to wszystko w sieci, wirtualnie, nawet bez wychodzenia z wygodnego biura”.
CASE IH OFERUJE MASZYNY
WE WSZYSTKICH KLASACH MOCY
Matthew Foster powiedział: „Nie należy zapominać, że oprócz wiodącej pozycji w kategorii

ciągników o najwyższej mocy CASE IH oferuje
innowacyjne i niezawodne technologie właścicielom małych i średnich gospodarstw. Obecnie
intensywnie pracujemy nad rozszerzeniem oferty
wydajnych ciągników uniwersalnych dla gospodarstw małych i mieszanych. Również tutaj jedną
z naszych wielu mocnych stron okazuje się wiodąca na świecie technologia produkcji silników
marki FPT”.
Matthew Foster szczególnie zaznaczył również inny aspekt: „Bez wątpienia kluczowym
wymaganiem dla osiągnięcia tzw. czerwonej
doskonałości (Red Excellence) jest sieć sprawdzonych i kompetentnych dealerów. Bez nich
nie ma mowy o spełnieniu oczekiwań CASE IH
w zakresie solidnego oferowania ponadstandardowych usług w dłuższej perspektywie”.
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miarach zapewnia korzystny stosunek mocy do
masy, dzięki czemu ciągniki Farmall to maszyny,
które łączą moc ze zwinnością i zwrotnością.
FARMALL C  DOSKONAŁA MANEWRO
WOŚĆ
Dzięki niewielkiemu rozstawowi osi udało
się skrócić promień skrętu ciągnika do zaledwie 3,80 m. Klienci mogą wybierać pomiędzy
przekładnią synchroniczną 12 x 12 a przekładnią
20 x 20 z biegami pełzającymi. Obie są dostępne
z mechaniczną przekładnią nawrotną lub układem Powershuttle. Prędkość maksymalna ciągnika wynosi 40 km/h, a opcjonalna skrzynka
przekładniowa z biegami pełzającymi pozwala na
jazdę z prędkością zaledwie 123 metrów/godzinę.
FARMALL C  CIĄGNIK Z KABINĄ,
W KTÓREJ POCZUJESZ SIĘ JAK W DOMU
Podczas projektowania nowej serii Farmall C
inżynierowie z CASE IH skupili się na wygodzie
operatora i najwyższej ergonomii. Po raz pierwszy
w historii ciągniki Farmall C mają kabinę z płaską
podłogą. Oznacza to, że podłoga znajduje się na
tym samym poziomie na całej powierzchni kabiny.
Natomiast innowacyjna konstrukcja dachu z wbudowanym oknem zapewnia optymalną widoczność obszaru działania ładowacza czołowego.
Ciągniki z tej serii mają również najwyższej jakości fotel dla pasażera.

FARMALL A  WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ,
CZUŁOŚĆ I WYDAJNOŚĆ
Dzięki nowej serii Farmall A, obejmującej
w chwili premiery sześć modeli o mocy od 65 do
113 km, CASE IH znacznie poszerzyła swoją ofertę
wszechstronnych i doskonale manewrowych ciągników w niższej klasie mocy. Farmall A to symbol
wydajnych i skutecznych ciągników, które charakteryzują się przede wszystkim mocnymi silnikami
i czułością podczas jazdy, głównie dzięki niewielkim wymiarom, doskonałym parametrom manewrowym i wygodnemu sterowaniu.
Serce maszyn z nowej serii Farmall A stanowią
najnowsze 3- i 4-cylindrowe silniki z turbosprężarką rmy, Fiat Powertrain wyposażone w układ
oczyszczania spalin EGR, który pozwala spełnić
wymagania bieżących norm emisji. Silniki te są niezmiernie wytrzymałe i mają niewielkie wymiary. Ich
charakterystyka osiągowa obejmuje znaczny skok
momentu obrotowego przy mniejszej liczbie zmian
biegów, wysoką wydajność i niskie zużycie paliwa.
Ponadto nowa seria Farmall A oferuje szeroki
wybór przekładni. W zależności od zastosowania
rolnicy mogą wybrać bardzo oszczędną przekładnię
nawrotną 12 x 12, 20 x 20 z biegami pełzającymi
lub 12 x 12 z systemem Powershuttle. System
Powershuttle zapewnia płynne zmiany kierunku
jazdy oraz możliwość wyboru optymalnego biegu
w dowolnej sytuacji, co przekłada się na znacznie
większą wygodę operatora.

SZYBSZE MANEWRY
Przekładnia Powershuttle i dźwignia zmiany
biegów umieszczona tuż przy kierownicy pozwalają znacznie łatwiej i szybciej zmieniać biegi do
przodu i wstecz, na przykład podczas pracy z ładowaczem czołowym.
FARMALL A  NOWA STREFA KOMFORTU
Kabina ciągników z nowej serii Farmall A zawiera najnowsze rozwiązania i udoskonalenia
w dziedzinie ergonomii. Począwszy od bardzo
szerokiego i wygodnego wejścia aż do najważniejszych elementów sterujących umieszczonych
z prawej strony kabiny.
Jednym z najważniejszych rozwiązań jest zintegrowane okno dachowe zwiększające widoczność.
Dzięki niemu operator może nadzorować pracę
podniesionego ładowacza czołowego. Bezpośrednio w dach kabiny wbudowano również nowe,
mocne reektory robocze.
NIEPORÓWNYWALNA MANEWROWOŚĆ
Nowa blokada sterowania osią układu napędowego na cztery koła (4WD) pod kątem
60 stopni umożliwiła skrócenie promienia skrętu
do zaledwie 5,10 metra. W połączeniu z niewielkimi wymiarami ciągnika rozwiązanie to zapewnia doskonałą manewrowość w pomieszczeniach gospodarczych i uprawach rzędowych.
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TECHNIKA CASE IH

TECHNOLOGIA JUTRA – TESTY I JAZDY
PRÓBNE JUŻ DZIŚ
Przedstawiciele wszystkich rynków europejskich skorzystali z okazji do sprawdzenia najnowszych maszyn w warunkach roboczych

dzielonych według krajów prezentowało najnowsze technologie marki, w tym prasy do belowania
oraz nowe kombajny z serii 130 i 230 wyposażone
w luksusowe kabiny i nowe hedery. Tegoroczny
obóz szkoleniowy poświęcono również nowym
rozwiązaniom telematycznym zintegrowanym
w systemie Advanced Farming System (AFS).
„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi spróbować, a zrozumiem”. To
stare chińskie przysłowie doskonale podsumowuje
doświadczenia szczęśliwych uczestników tegorocznego obozu szkoleniowego CASE IH Training
Camp, który trwał od połowy września do połowy
października 2012 roku w węgierskim Sopronie.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 1100 osób,
głównie doradców i kierowników ds. sprzedaży
z ponad 350 przedstawicielstw CASE IH w całej Europie i 20 rm zajmujących się importem maszyn.
Wszyscy oni chętnie zapoznali się z najnowszą
technologią marki CASE IH podczas wszechstronnych testów polowych.
Obóz okazał się największym europejskim wydarzeniem szkoleniowym w całej historii CASE IH.
Jego centralnym punktem była ogromna ota
ciągników i kombajnów o łącznej mocy ponad
10 000 KM, w tym najnowszych modeli ciągników, jak np. całej serii Farmall oraz Puma z układem ABS. „Nasza strategia w CASE IH jest prosta
i przejrzysta” – tłumaczy Matthew Foster, wiceprezes CASE IH odpowiedzialny za rynek europejski.
„Pragniemy stać się preferowaną marką rolników
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w całej Europie, jeżeli chodzi o nowoczesne technologie rolnicze wspierane najlepszą w swojej
klasie obsługą. Nasi dealerzy to najważniejsze
osoby w drodze do tego ideału. To dlatego zdecydowaliśmy się poczynić tak znaczne inwestycje
w rozszerzenie sieci dealerskiej oraz wprowadzić
nowe usługi, szczególnie w zakresie najlepszych
szkoleń dla pracowników działów sprzedaży i obsługi klienta”. „Wdrażamy nową strategię szkoleniową, której przykładami są Uniwersytet Internetowy (Web University) i Centrum Doświadczeń
(Experience Centre) w austriackim St. Valentin.
Obóz szkoleniowy, który odbywa się co roku lub co
dwa lata, stanowi kluczowy punkt nowej strategii.
To właśnie tutaj uczestnicy mogą zyskać coś więcej niż tylko teoretyczną wiedzę na temat nowych
technologii CASE IH, ponieważ oferujemy im możliwość wszechstronnego sprawdzenia najnowszych
maszyn w warunkach polowych” – dodaje Foster.
Za większość ciężkiej pracy przy organizacji
tego imponującego wydarzenia należy dziękować
specjalistom od szkoleń handlowych w CASE IH
oraz pracownikom ds. wsparcia sprzedaży. Ponad
25 trenerów obsługujących sześć stanowisk po-

MASZYNY W AKCJI NA POLU
Aby dla nikogo nie zabrakło miejsca, do wszechstronnych testów udostępniono ogromne pole
o powierzchni ponad 800 ha. „Z pewnością nie ma
wielu wydarzeń ani miejsc, które zapewniają tak
ogromną przestrzeń do testowania maszyn” – cieszy się Gabriele Hammerschmid, dyrektor ds. marketingu w CASE IH odpowiedzialna za europejskie
premiery wszystkich produktów tej marki.
„Uczestnicy mogli wypróbować ciągniki o mocy
od 55 do 670 KM wyposażone w najnowsze technologie dla rolnictwa. W mniejszych grupach mieli
okazję odkryć genezę poszczególnych najnowszych
produktów i dowiedzieć się, jakie korzyści może
przynieść ich zastosowanie w praktyce.
Obozy szkoleniowe to także doskonała okazja,
aby wysłuchać naszych doradców ds. sprzedaży. Ich opinie pochodzą bezpośrednio od klientów
i stanowią niezmiernie cenne wskazówki dla inżynierów opracowujących nowe rozwiązania oraz dla
osób odpowiedzialnych za już rozpoczęte programy
marketingowe CASE IH. W ten sposób otrzymujemy
mnóstwo wartościowych informacji”.

TECHNOLOGIA CASE IH

OPTYMIŚCI WYZNACZAJĄ DROGĘ
ROLNICY INWESTUJĄ ZNACZNIE CHĘTNIEJ, WYZNACZAJĄC W TEN SPOSÓB KURS W KIERUNKU DALSZEGO ROZWOJU – INNOWACYJNA TECHNOLOGIA KLUCZEM DO KONKURENCYJNOŚCI

Obecnie w europejskim sektorze rolniczym
panują pozytywne nastroje. Dowodzą tego wyniki
badania tendencji europejskich przeprowadzonego przez DLG (czyli Niemieckie Towarzystwo
Rolnicze) w siedmiu państwach Europy Środkowej, Zachodniej i Wschodniej. Najcenniejsze
spostrzeżenie pochodzi od zarządców gospodarstw rolnych, którzy oceniają zarówno bieżącą
sytuację, jak i perspektywy dotyczące przyszłego
rozwoju równie korzystnie jak w najlepszym dla
tego sektora roku 2008. Zdaniem ekonomistów
z DLG specjalizujących się w rolnictwie dzięki
temu nastąpił zauważalny wzrost gotowości do
inwestycji. Biorąc pod uwagę korzystne prognozy
dla rolnictwa na podstawie rosnącego globalnego
zapotrzebowania na produkty rolne oraz utrzymujące się niskie stopy procentowe od kredytów,
farmerzy decydują się na realizację planów dotyczących dalszego rozwoju działalności. Wierzą, że
innowacyjne technologie zapewnią im niezbędną
konkurencyjność. W badaniu wzięło udział ogółem 3000 rolników z Niemiec, Francji, Wielkiej
Brytanii, Kazachstanu, Polski, Rosji i Ukrainy.
DOSKONAŁE PERSPEKTYWY BIZNESOWE
Wyniki badania wskazują, że oczekiwania rolników niemieckich w kwestii rozwoju sektora są
bardziej optymistyczne w porównaniu z badaniem
przeprowadzonym w Niemczech jesienią 2011 r.
Poziom optymizmu zrównał się z najwyższym zanotowanym poprzednio w rekordowym roku 2008.
Niewielką poprawę odnotowano również w przypadku Francji i Wielkiej Brytanii. Zarządcy gospodarstw z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy także patrzą
w przyszłość z pozytywnym nastawieniem. Jednak
ich koledzy z Polski wykazali się w tym względzie
mniejszym entuzjazmem.
6PROCENTOWY WZROST GOTOWOŚCI
DO INWESTYCJI W NIEMCZECH
W porównaniu z zeszłoroczną edycją badania
odnotowano również bardziej optymistyczne opinie
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co do rozwoju biznesu w poszczególnych sektorach
przemysłu rolniczego w wielu państwach europejskich. Rolnicy uprawiający zboża oraz hodowcy
bydła mlecznego i trzody chlewnej oczekują nadchodzących miesięcy z podobnym optymizmem.
Większą gotowość do inwestowania wspierają
również niskie obecnie stopy procentowe od kredytów. Gospodarstwa hodowlane realizują projekty
inwestycyjne wstrzymane niegdyś z powodu rosnących kosztów wynikających z boomu biogazowego
w ostatnich latach, który wymusił zmniejszenie
innych inwestycji. Ponadto nastąpiły utrudnienia,
jeśli chodzi o otrzymywanie pozwoleń na budowę
pomieszczeń dla zwierząt (niższe dotacje i protesty
mieszkańców), dlatego zarządcy pragną wykorzystać bieżącą zmianę warunków funkcjonowania na
realizację następnego etapu rozwoju gospodarstw.
ZMIANA SEKTOROWA: ZARZĄDCY
GOSPODARSTW HODOWLANYCH
NA CZELE INWESTYCJI
We wszystkich państwach największy wzrost
gotowości do inwestowania odnotowano w sektorze hodowlanym. Na przykład w Niemczech wyniósł on 6% w porównaniu z jesienią
2011 r. Rolnicy zajmujący się handlem zagranicznym również zgłosili wzrost na poziomie 3%. Ograniczenie planów inwestycyjnych wykazano jedynie
w sektorze energii odnawialnej. Zgodnie z najnowszym badaniem na sektor ten przypada zaledwie
19% zaplanowanych projektów, podczas gdy jesienią 2011 r. wynik ten wyniósł 28 %.
GŁÓWNY CEL INWESTYCJI: OBNIŻENIE
KOSZTÓW
70 % rolników gotowych do realizacji inwestycji
zamierza zmniejszyć koszty produkcji dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii. Dla zarządców
gospodarstw hodowlanych oznacza to wydajniejsze
wykorzystywanie czasu pracy i posiadanej ziemi
(czyli na przykład obniżenie kosztów produkcji paszy surowej). Kluczem do realizacji tego celu jest
wdrożenie nowoczesnych technologii.

POTENCJAŁ WIELKIEGO WZROSTU GLOBALNEJ PRODUKCJI ROLNEJ
OŻYWIENIE NA RYNKACH ROLNYCH NIE BĘDZIE TRWAĆ WIECZNIE – WNIOSKI Z KONFERENCJI AGRI BENCHMARK CASH CROP
W PILANESBERGU (RPA)

Czy rolnictwo poradzi sobie z rosnącym światowym zapotrzebowaniem na surowce w perspektywie średnioterminowej? Przede wszystkim to
pytanie nurtowało uczestników tegorocznej edycji
konferencji Agri Benchmark Cash Crop. Wydarzenie
to skupia sieć wiodących ekonomistów specjalizujących się w produkcji rolnej skupionych wokół
Johann Heinrich von Thunen Institut i DLG (Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego). Tym razem specjaliści spotkali się na początku lipca w Pilanesbergu
(RPA). Najlepsi ekonomiści z 23 państw specjalizujący się w analizach rolnictwa omawiali bieżące
tendencje i prognozy dla światowej produkcji rolnej.
Na przykładzie przypadków z Argentyny, Australii,
Bułgarii, Maroka, Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych wykazywali ogromny potencjał zwiększenia wydajności zarówno z punktu widzenia stricte
technicznego, jak i gospodarczego. Zdaniem Pawła
Boczara z UAM w Poznaniu zbiory pszenicy na poziomie 4 ton z hektara są całkowicie normalne, przy
czym dobrze zorganizowane gospodarstwa uzyskują nawet 6 ton, czyli o 50% więcej. Jednak zależy to
od udoskonaleń w zakresie dostarczania składników odżywczych, stosowania lepszej jakości ziarna
oraz optymalnej ochrony upraw.
Przykład Argentyny dobitnie pokazał, że jak
najbardziej możliwe jest powiększenie powierzch-

ni użytków rolnych bez ponoszenia dramatycznie
wysokich kosztów. Martin Otero z argentyńskiej
organizacji partnerskiej Hillock wyjaśnił, że do
roku 2020 można realistycznie założyć zwiększenie tej powierzchni o 20, a nawet 40%, nawet
w obliczu rygorystycznych przepisów regulujących wyrąb lasów. Zakładając, że argentyński
rynek ziarna zachowa stabilność, całkowicie
osiągalny jest wzrost produkcji nasion oleistych
o 25%, a roślin zbożowych o około 75%.
Obecnie do zwiększania produkcji zachęcają rolników wysokie ceny surowców oraz wyraźny wzrost efektywności upraw. Możliwe, że
dzięki temu rynek surowców rolnych ponownie
przekształci się w rynek nabywcy. Faktury porównawcze z gospodarstw należących do sieci
Agri Benchmark wskazują, że cena pszenicy może
spaść z obecnego poziomu przynajmniej o 30%,
czyli 50 dolarów za tonę w perspektywie długoterminowej. Zdaniem Yelto Zimmer z Johann Heinrich
von Thünen Institute (Brunszwik, Niemcy) możliwe,
a nawet całkiem prawdopodobne jest, że nastąpi
dłuższy okres bardzo niskich cen surowców, pomimo całkowicie odwrotnych prognoz agencji
międzynarodowych.
Divan van der Westhuizen z BFAP (RPA) i Kelvin
Leibold z Iowa State University (USA) przedstawili

porównanie amerykańskiej i południowoafrykańskiej produkcji kukurydzy. Teza tej analizy brzmiała:
ze względu na wysokie ceny i wytwarzanie niewielkich ilości azotu produkcja kukurydzy w RPA
z zastosowaniem sztucznego nawadniania jest
dość kosztowna. Jedna z możliwych przyczyn
może tkwić w tym, że rolnicy odeszli od upraw
rotacyjnych kukurydzy na przemian z soją, co
sprawia, że kukurydzę pozbawiono korzystnego
wpływu azotu pozostałego w glebie po poprzedniej uprawie.
Podczas forum globalnego Somporn Isvilanonda z organizacji partnerskiej KNIT (Tajlandia)
i Luan Nguyen (Wietnam) przedstawili czynniki
decydujące o powodzeniu niewielkich gospodarstw nastawionych na produkcję ryżu. Tajlandia
i Wietnam stanowią obecnie największych uczestników światowego rynku ryżowego. Najważniejszymi czynnikami powodzenia okazały się rzetelne
prawa własności ziemi, dostęp do kredytów i doradztwa oraz skuteczna infrastruktura.
Prezentacje przedstawione na Global Forum
można pobrać ze strony www.agribenchmark.
org/ccc2012.html. Zainteresowani mogą również
otrzymać dodatkowe informacje od dr. Yelto Zimmera z Johann Heinrich von Thünen Institute, wysyłając e-mail na adres: yelto.zimmer@vti.bund.de
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