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Płock, 18.12. 2017 

 

Case IH zdobywa tytuł “Maszyna Rolnicza Roku 2017” 

 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział Warszawa w konkursie o tytuł 

„Maszyna Rolnicza Roku 2017”, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

w kategorii maszyny z importu, przyznał tytuł oraz nagrodę ciągnikom serii Case IH 

Maxxum Multicontroller. Celem konkursu był wybór maszyny rolniczej, wyróżniającej się 

oryginalnością konstrukcji, funkcjonalnością, bezpieczeństwem obsługi oraz jakością 

pracy. Wyboru „Maszyny Rolniczej Roku 2017” spośród maszyn zgłoszonych 

do konkursu dokonała jednogłośnie Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora ITP 

w uzgodnieniu ze współorganizatorami konkursu. Kluczowymi kryteriami według których 

nagrodzona seria ciągników została oceniona to: nowoczesność rozwiązań 

konstrukcyjnych, ergonomia i BHP, funkcjonalność i parametry eksploatacyjne, jakość 

i estetyka wykonania. Uroczyste wręczenie statuetki odbędzie się na Targach 

AGROTECH w Kielcach w pierwszym dniu wystawy tj. 16.03.2018 r. podczas ceremonii 

otwarcia Targów. 

 

*** 

 

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. Obszerna gama ciągników, kombajnów i pras kostkujących wspierana przez globalną sieć profesjonalnych 

sprzedawców, zapewniających naszym klientom doskonałą pomoc techniczną i wydajne rozwiązania wymagane 

do zapewnienia produktywności i efektywności w 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 CNH można znaleźć na stronie internetowej www.cnhindustrial.com. 
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