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St. Valentin, 21. december 2017 

 

Case IH modtager Good Design® Award: Autonomous Concept 

traktoren får prisen for sit banebrydende design 

 
 

Case IH modtager Good Design® Award, som Chicago Athenaeum Museum tildeler en 

gang om året/Autonomous Concept traktoren uden førerhus er et revolutionerende skridt 

fremad inden for traktor-design 

 

 

Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design og Metropolitan Arts Press Ltd. har 

udpeget Case IH Autonomous Concept traktoren som en af vinderne af dette års prestigefyldte 

Good Design Award. Museets GOOD DESIGN® Awards, der tildeles en gang om året, 

anerkender de mest innovative og nyskabende industriprodukter og grafiske designs fremstillet 

verden over. 

 

Case IH præsenterede verdens første højtydende Autonomous Concept traktor uden førerhus 

første gang på Farm Progress Show i 2016, hvilket markerede et revolutionerende skridt fremad 

inden for traktor-design. Traktoren er designet af CNH Industrials eget Industrial Design Center 

og er baseret på den aktuelle Case IH Magnum traktor til rækkeafgrøder. Konceptets design 

lægger vægt på både form og funktion, og nyudvikler traktoren til brug i en fremtid med 

selvkørende maskiner, hvilket gør det traditionelle førerhus overflødigt. 

 

“Denne pris er en tilfredsstillende afslutning på fejringen af vores 175 års jubilæum,” udtaler 

Andreas Klauser, Case IH Brand President. “Autonomous Concept traktoren er måske det 

bedste eksempel på, hvordan vi lever op til jubilæets motto – Fejring af fortiden ved at se ud i 

fremtiden.” 

 

Efter præsentationen på Farm Progress Show i august 2016 blev traktoren vist på messer i 

Frankrig, Brasilien, Argentina og Australien. “I det seneste år har vi brugt denne koncept-traktor 

til at starte en dialog med kunderne om, hvordan landbrugsbranchen vil se ud om fem til ti år,” 

forklarer Klauser.  

 



 

 

 

 

 

“Gennem samtaler med kunder i forskellige lande har vi erfaret, at de i den nærmeste fremtid 

ønsker den fleksibilitet, som et førerhus på traktoren giver. Så vi arbejder i denne retning, da vi 

ønsker, at vores kunder skal føle sig sikre, når de begynder at overlade flere opgaver til selve 

maskinerne,” udtaler Klauser. 

 

“Vi ser allerede nu, at nogle af funktionerne fra dette koncept-studie anvendes på vores aktuelle 

modeller – såsom AccuTurnTM, og der lanceres yderligere funktioner i fremtiden.” AccuTurn 

gør styringen på forageren meget præcis med automatiseret teknologi til foragerstyring drevet 

af software fra Autonomous Concept traktoren. Denne nye generation af Advanced Farming 

Systems (AFS) autostyre-teknologi giver automatiske gentagne sving på forageren, uden at 

føreren skal dreje på rattet, hvilket øger produktiviteten, forbedrer præcisionen og gør føreren 

mindre træt. 

 

“Vi lancerer yderligere AFS-funktioner på vores maskiner i 2018,” udtaler Klauser. “Vi er spændt 

på at starte et testprogram med et udviklet koncept, der omfatter feedback med kundernes 

reaktioner på konceptet samt yderligere testning. Vi samarbejder med en stor kunde med 

intensivt agerbrug for at foretage en gennemgående test af implementeringen af denne 

teknologi.” 

 

*** 

 

Pressemeddelelser og fotos: http://mediacentre.caseiheurope.com  

Case IH er den professionelles valg, med 175 års historie og erfaring inden for landbrugsindustrien. En højtydende serie 

af traktorer, mejetærskere og ballepressere sælges og serviceres af et globalt netværk af meget professionelle 

forhandlere, der arbejder engageret med at give kunderne suveræn support og den høje service, der kræves for at kunne 

være produktiv og effektiv i det 21. århundrede. Yderligere oplysninger om Case IH’s produkter og serviceydelser kan 

findes online på www.caseih.com.  

Case IH er et mærke ejet af CNH Industrial N.V., der er globalt førende inden for sektoren for produktionsmidler og noteret 

på New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) og på Mercato Telematico Azionario på Borsa Italiana (MI: CNHI). Få 

yderligere information om CNH Industrial online på www.cnhindustrial.com. 
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