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St. Valentin, 12 października 2017 r. 

 

Case IH organizuje wystawę i dzień testowy jako imprezę 

towarzyszącą  

spotkaniu ministrów rolnictwa krajów G7  

 

Wystawa i dzień testowy we włoskim Treviglio. Dynamiczny test Ciągnika Roku 2017 - Optum 

CVX oraz prezentacja jubileuszowej edycji ciągnika Puma 175 CVX marki Case IH. Około 200 

firm świadczących usługi, studentów oraz innych osób zawodowo związanych z rolnictwem 

wzięło udział w wydarzeniu. 

 

Biorąc udział w wystawie i dniu testowym zorganizowanymi w Treviglio, Case IH wniosła swój akces 

do wydarzeń towarzyszących zorganizowanemu we włoskim Bergamo spotkaniu ministrów rolnictwa 

krajów Grupy G7.  

 

Wydarzenie pt. „Farm Innovation Lab” odbyło się 12 października, tuż przed spotkaniem ministrów 

rolnictwa w dniach 14-15 października i zostało zorganizowane przy współpracy z Edagricole Centrum 

CREA, w którym działa wiele włoskich instytucji badawczo-naukowych z branży rolniczej. W tym 

wydarzeniu wzięło udział ponad 200 firm świadczących usługi, studentów oraz innych osób zawodowo 

związanych z rolnictwem. 

 

Wydarzenie to było w pierwszym rzędzie poświęcone technologiom rolnictwa precyzyjnego oraz ich 

wykorzystaniu w celu zwiększenia wydajności rolnictwa i wyżywienia rosnącej liczby ludności. Case 

IH przeprowadziła m.in. dynamiczny test Ciągnika Roku 2017 - Optum CVX, by zaprezentować 

praktyczne zastosowanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego i wydajność najnowszego lekkiego 

ciągnika o dużej mocy z przekładnią bezstopniową. Ponadto Case IH przedstawiła inny ciągnik 

specjalistyczny - jubileuszową edycję Puma 175 CVX.  

 

- Farm Innovation Lab było świetną okazją do zaprezentowania postępu dokonanego w zakresie 

rolnictwa precyzyjnego - mówi Osvaldo Brigatti, menadżer ds. marketingu włoskiego oddziału Case 

IH.  

 

- Z drugiej strony jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy w ten sposób wesprzeć spotkanie ministrów 

rolnictwa krajów Grupy G7, które odgrywają kluczową rolę w produkcji żywności na świecie. 

 



 

 

 

 

 

*** 

 

Informacje dla prasy i materiał zdjęciowy: http://mediacentre.caseiheurope.com  

Marka Case IH cieszy się zaufaniem profesjonalistów dzięki ponad 175-letniemu doświadczeniu w branży maszyn 

rolniczych. Szeroki asortyment ciągników, kombajnów i pras uzupełnia globalna sieć profesjonalnych dystrybutorów, 

dokładających wszelkich starań, aby dostarczać naszym Klientom najwyższej klasy wsparcie i rozwiązania, zapewniające 

im uzyskanie wydajności niezbędnej w gospodarstwach XXI wieku. Dodatkowe informacje na temat produktów marki 

Case IH można znaleźć w Internecie pod adresem www.caseih.com.  

Case IH to marka CNH Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie dóbr kapitałowych, notowanego na giełdzie w 

Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Włoskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w indeksie Mercato Telematico 

Azionario (MI: CNHI). Więcej informacji na temat firmy CNH Industrial można znaleźć w internecie pod adresem  

www.cnhindustrial.com. 
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