St. Valentin, 29 May 2017

Jubileums Puma CVX markerar Case IHs 175:e födelsedag
Modellnumret understryker varumärkets grundande / "Viper Stryker"-pärlemorskimrande röd
lack som kommer från det självständiga konceptfordonet (ACV) / Special traktorn markerar
även tioårsdagen för Pumas produktion / Begränsad produktion om 175 enheter
Case IH har skapat en jubileums version av Puma 175 CVX till 175-årsfirandet, Special versionen
kommer att vara tillgänglig i en begränsad upplaga för att markera 175-årsdagen sedan grundandet
av det företag som idag heter Case IH Agriculture. Jubileumsversionen markerar även tio års
produktion av Puma, den österrikiskt byggda traktorserien från St Valentin, med sju olika modeller
från 150 till 240 hk.
Jerome Increase Case grundade sitt företag för lantbruksutrustning med samma namn redan 1842 i
staden Racine, Wisconsin, USA, där världshuvudkontoret för Case IH återfinns än idag. År 1869
tillverkade Case sin första ångdrivna traktor, som var framtagen för att driva stillastående redskap,
och sju år senare byggdes den självgående ångtraktorn för dragarbete. När hästarna började
ersättas av ångkraft för att driva tröskverk, blev JI Case Threshing Machine Company världens
största producent av ångmaskiner 1886.
År 1902 gick fem amerikanska företag inom lantbruksutrustning samman för att bilda International
Harvester Company. Case IH grundades 1985 då J I Case köpte upp lantbruksdivisionen av
International Harvester.
Puma 175 CVX Jubileums Edition har en "Viper Stryker" pärlemorskimrande röd lack som den ärvt
från Case IHs "Autonomous Concept Vehicle" (ACV) det självständiga konceptfordonet. Den bär
även det unika 175:årsjubiléets dekaler, och endast 175 exemplar kommer att byggas. Denna
Limited Edition-version fås utan extra kostnad vid beställningar av en ny traktor, Först till kvarn gäller.

***
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Case IH är den professionella användarens val, och vilar på 175 års traditioner och erfarenhet från lantbruksindustrin.
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återförsäljare som ägnar sig åt att erbjuda våra kunder bästa möjliga support och de resultatlösningar som krävs för att
vara produktiv och effektiv på 2000-talet. Mer information om Case IH:s produkter och service går att hitta online på
www.caseih.com.
Case IH är ett varumärke för CNH Industrial N.V., världsledande inom kapitalvaror och noterad på New York-börsen
(NYSE: CNHI) och på den elektroniska aktiemarknaden på Borsa Italiana (MI: CNHI). Mer information om CNH
Industrial går att hitta online på www.cnhindustrial.com.
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