В авангарді розвитку Африки: SOMDIAA обирає Case IH
для своїх плантацій цукрової тростини в Камеруні
Провідна агропродовольча компанія SOMDIAA обрала бренд Case IH в якості постачальника
дванадцяти тракторів PUMA 225 CVT та одного комбайна для збирання цукрової тростини
Austoft 8800 для використання на своїх плантаціях цукрової тростини.
На сьогодні близько 70% всіх робітників в Африці зайнято в сільському господарстві, завдяки
чому ця сфера є найбільшим генератором робочих місць на континенті і основним джерелом
прибутків для більшості африканських країн.
SOMDIAA є одним з основних гравців агропродовольчого сектору Африки. В основному,
компанія виробляє та продає цукор та продукти на основі борошна, а також яйця та фуражні
корми для тварин. Загалом компанія виробляє близько 350 000 тонн цукру на рік. Вона прагне
невпинно розвивати нові методи вирощування та збирання врожаю та інтенсивно інвестує в
нові

технології,

використовувані

в

сільському

господарстві.

Штаб-квартира

компанії

розташована в Парижі, але всю свою діяльність (вирощування культур, розведення худоби,
виробництво, розподіл та маркетинг продукції) вона здійснює в регіонах Центральної і Західної
Африки та Індійського океану.
SOMDIAA поставила на червоне, обравши компанію Case IH постачальником для свого
дочірнього підприємства Sosucam (Societé Sucrière de Cameroun) та його плантацій цукрової
тростини. Придбані нею дванадцять тракторів PUMA 225 з безступінчастою трансмісією CVT та
комбайн зі збирання цукрової тростини Austoft 8800 вже працюють на плантаціях цукрової
тростини Sosucam в окрузі Нкотанг, Камерун.
"Трактори PUMA 225 з безступінчастою трансмісією CVT та комбайн зі збирання цукрової
тростини Austoft 8800 повністю відповідають всім вимогам нашого сільськогосподарського
проекту"", - каже пан Арно Мар'є д'Уніенвіль, Технічний директор із сільськогосподарського
обладнання в SOMDIAA Group. "Вони дуже легко керуються і пробачають багато людських
помилок, що захищає наші інвестиції та зменшує час простою".
І останнє, але не менш важливе, в Sosucam дуже високо цінують високоякісне післяпродажне
обслуговування, яке вони отримували відтоді, як купили нове обладнання.

Перевищувати очікування клієнтів в плані продуктивності та рентабельності та підтримувати їх
інноваційними продуктами та бездоганним обслуговуванням - в цьому і полягає місія Case IH.
В Африці, в усьому світі.

