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Eksklusiv teknikpartner ved PotatoEurope: 

 

Case IH arbejder på årets kartoffelbegivenhed 2018  
 

Arrangementets motto ”Få din bedrift til at gro” omsættes på følgende måde i praksis: Optum 

300 CVX og Farmlift 742 arbejder allerede ved anlæggelsen af demonstrationsarealerne på Rit-

tergut Bockerode / Præsentation af maskiner ved PotatoEurope med mere end 20 Case IH-trak-

torer og teleskoplæssere / Siden april har vejrstation fra Case IH sørget for aktuelle vejrdata fra 

Bockerode 

 

 

Sankt Valentin, 12.09.2018 

 

Som eksklusiv teknikpartner er Case IH en stor del af PotatoEurope 2018. Allerede fra den 20. til den 

26. april 2018 arbejdede en Optum 300 med en kartoffellægger fra Grimme og en Farmlift 742 med 

anlæggelsen af demonstrationsarealerne på Rittergut Bockerode i Springe. Til selve begivenheden 

sørger en hel flåde af producentens traktorer og teleskoplæssere for, at maskinpræsentationerne for-

løber gnidningsløst, og disse maskiner udfører desuden forefaldende arbejde i forbindelse med arran-

gementet.  

 

Alsidig maskinpark 

Ved PotatoEurope den 12. og 13. september bliver der foruden Case Optum 300 CVX anvendt en 

række forskellige traktorer fra Case IH i Springe. Blandt andet modelserierne Case IH Puma og Puma 

CVX, Maxxum, Luxxum samt Farmall 95 C. 

 

Foruden de tre modeller Farmlift 735, Farmlift 742 og Farmlift 935 anvendes der endvidere 3 teleskop-

læssere fra Case IH’s sortiment. Alle maskiner leveres inden den 4. september på Rittergut Bockerode. 

„Vi er glade for at kunne understøtte det europæiske kartoffelarrangement på en så effektiv måde og 

samtidig demonstrere vores maskiner for de europæiske gæster“, fortæller Stefan Bogner, forretnings-

fører for Case IH Deutschland.  

 

Med blik på vejret 

Allerede i april blev der desuden anbragt en vejrstation fra Case IH på Rittergut Bockerode. Adgangs-

dataene til måleværdierne, der er tilgængelige online, blev videregivet til mange interesserede part-

nere, der gerne selv vil danne sig et billede af de aktuelle vejrdata. Den pågældende app kan fås både 

til Android og IOS i App Store. Dataene er for tiden offentligt tilgængelige med brugernavnet Caseihpo-

tatoeurope@appsforagri.com og adgangskoden caseih123. 
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*** 

 

Pressemeddelelser og -billeder findes på http://mediacentre.caseiheurope.com/. 

 

Med 175 års historie og meget stor erfaring i landbrugsmaskinebranchen er Case IH det naturlige valg for professio-

nelle. Et bredt udvalg af stærke traktorer og høstmaskiner, førsteklasses service samt det verdensomspændende for-

handlernetværks effektive løsninger sørger for, at landmænd fortsat kan arbejde produktivt og effektivt i det 21. århund-

rede.  Yderligere oplysninger om Case IH’s produkter og tjenesteydelser findes på www.caseih.com. 

Case IH er et mærke under CNH Industrial N. V., en af verdens førende producenter af investeringsgoder, der er note-

ret på New Yorks børs (NYSE: CNHI) og på den italienske børs Mercato Telematico Azionario (MI: CNHI). Yderligere 

oplysninger om CNH Industrial findes på www.cnhindustrial.com. 

 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 

 

 

Case IH Media Center 

 

 

www.caseih.com 

 

 

www.facebook.com 

 

 

www.youtube.com 

 

 

Få yderligere oplysninger hos: 

 

Esther Gilli 

Tlf.: +43 7435-500 634 

Press Officer Europa, Mellemøsten og Afrika 

E-mail: esther.gilli@caseih.com 
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