Українська делегація на заводі з виробництва Case IH в США
15.12.2017
Група переважно складалась із директорів господарств із земельним банком від 2500 га із
Дніпропетровської, Черкаської та Харківської областей, а також було два головних інженери
від східноукраїнських кластерів агрохолдингу,
Загалом поїздка тривала 5 днів: із 27 листопада до 1 грудня, і першою зупинкою став єдиний у
світі
завод Case IH, який виробляє комбайни для України. Потужності розташовані в м. ГрандАйленд (штат Небраска). Завод виробляє комбайни Case IH, сертифікований відповідно до
міжнародних стандартів якості продукції та умов виробництва.
Для української делегації було проведено екскурсію потужностями, де вони побачили всі стадії
виробництва: від збору окремих вузлів до виїзду нового комбайна за межі цеху.
Наступного дня група вирушила до Чикаго, до потужностей Беррідж — одного з 50-ти центрів
досліджень Case IH, в якому розробляються та випробовуються новітні рішення, а також
вдосконалюється наявна лінійка техніки. Центр досліджень займає площу близько 300 га, на
яких розміщені оснащені високотехнологічним інструментарієм будівлі інженерів-конструкторів,
а також дослідні полігони.
Також група побачила стенди випробовування трансмісій: агрегати приєднуються до
спеціальних двигунів, які розкручують їх до пікових навантажень і повної поломки. Українцям
були представлені спеціальні камери, в яких системи самохідної техніки перевіряють за
критичних температур: від -40˚С до
+50˚С; Після всіх заводських випробувань техніка має ще рік відпрацювати в реальному господарстві. І тільки тоді можливий запуск її серійного виробництва
Професіонали обирають техніку компанії Case IH, яка вже понад 175 років випускає продукцію для сільського
господарства. Величезний асортимент тракторів, комбайнів і причіпного обладнання; всесвітня дилерська мережа
висококласних фахівців, – ми робимо все для надання високоякісних послуг та постачання продуктивних рішень для
досягнення ефективності, гідної 21-го століття. Щоб отримати більше інформації про товари та послуги компанії
Case IH, відвідайте сайт www.caseih.com.

Case IH — це торгова марка компанії CNH Industrial N.V., світового лідера з виробництва техніки. Її акції
котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE: CNHI) та Електронній фондовій біржі Borsa Italiana (MI: CNHI)
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(Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana). Щоб отримати більше інформації про компанію CNH Industrial,
відвідайте сайт www.cnhindustrial.com.
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