St. Valentin, 12 oktober 2017

Case IH arrangerar en utställning och testdag till stöd för
jordbruksministrarnas G7-möte
Närvaro vid utställningen och testdagen i Treviglio, Italien /Aktiviteterna omfattar körtester med
Case IH Optum CVX, Årets traktor 2017 och visning av Puma 175 CVX jubileumsmodell
/Evenemanget drog till sig ungefär 200 entreprenörer, studenter och andra yrkesverksamma
inom lantbruket.
Case IH har stöttat aktiviteterna kring jordbruksministrarnas G7-möte i Bergamo, Italien, genom att
medverka i en utställning och testdag som hölls i den närliggande staden Treviglio.
Evenemanget "Farm Innovation Lab” hölls den 12 oktober, precis före G7-mötet den 14-15 oktober,
och arrangerades i samarbete med Edagricole på CREA-centret, hemmet för den största italienska
forskningsorganisationen inom livsmedelsbranschen. Över 200 entreprenörer, studenter och andra
yrkesverksamma inom lantbruket kom till evenemanget.
Evenemanget fokuserade främst på teknik för precisionslantbruk och hur det kan utnyttjas för att driva
fram lantbrukets effektivitet och hjälpa till att möta efterfrågan på mat till en växande befolkning. Case
IH-evenemangen omfattade ett körtest av Årets traktor 2017, Optum CVX, för att illustrera hur
precisionslantbruk fungerar i praktiken och visa effektiviteten hos de allra senaste lätta men
högpresterande traktorerna med steglösa transmissioner. Utöver det fick Case IH tillfället att visa upp
en annan speciell traktor, Puma 175 CVX jubileumsmodell.
“Evenemanget Farm Innovation Lab gav oss en utmärkt möjlighet att visa upp framstegen som gjorts
inom precisionslantbruket,” säger Osvaldo Brigatti, marknadschef hos Case IH Italy.
”Men vi är även lika stolta över att få chansen att visa vårt stöd till jordbruksministrarnas G7-möte, vars
medlemsländer spelar en viktig roll i världens livsmedelsproduktion.”
***
Press releaser och bilder: http://mediacentre.caseiheurope.com
Case IH, yrkesmannens självklara val, litar till 175 års tradition och erfarenhet inom jordbruksindustrin. Ett kraftfullt utbud
av traktorer, tröskor och pressar som stöds av ett globalt nätverk av mycket professionella återförsäljare som ägnar sig åt
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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-produkter och tjänster kan hittas 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
hittar du online på www.cnhindustrial.com.
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