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Ekskluzywny partner techniczny na PotatoEurope: 

 

Case IH „napędza” najważniejsze wydarzenie roku 2018 zwią-
zane z ziemniakami  
 

Motto imprezy „Making your business grow” wcielone w życie: Optum 300 CVX i Farmlift 742 

już w użyciu na powierzchniach demonstracyjnych w Rittergut Bockerode. / Demonstracje ma-

szyn na PotatoEurope z udziałem pond 20 ciągników i ładowarek teleskopowych Case IH. / 

Stacja meteorologiczna dostarczona przez Case IH już od kwietnia dostarcza aktualne dane 

meteorologiczne z Bockerode. 

 

 

Heilbronn, 12.09.2018 

 

Jako ekskluzywny partner techniczny marka Case IH wspiera w szerokim zakresie tegoroczną edycję 

PotatoEurope 2018. Już w okresie od 20 do 26 kwietnia 2018 na obszar demonstracyjny w Rittergut 

Bockerode w Springe wyruszył ciągnik Optum 300 z sadzarką do ziemniaków Grimme oraz ładowarką 

teleskopową Farmlift 742. Oprócz ziemniaka, któremu poświęcona jest impreza, jej bohaterami będzie 

cała flota ciągników i ładowarek teleskopowych od producenta, które zapewnią sprawny przebieg de-

monstracji maszyn i wykonają oczekujące na nie prace.  

 

Wszechstronna flota 

Podczas tegorocznej edycji PotatoEurope, która odbędzie się w dniach 

 

12-13 września, w Springe oprócz ciągnika Optum 300 CVX do pracy ruszy szereg różnych maszyn 

marki Case IH. Należą do nich między innymi gamy modeli Case IH Puma i Puma CVX, Maxxum, 

Luxxum, jak również Farmall 95 C. 

 

Nie zabraknie również ładowarek teleskopowych, reprezentowanych przez trzy modele: Farmlift 735, 

Farmlift 742 i Farmlift 935. Wszystkie te maszyny zostały dostarczone do Rittergut Bockerode do dnia 

4 września. „Cieszymy się, że możemy w tak ekskluzywny i efektywny sposób wspierać tegoroczną 

edycję Europejskich Dni Ziemniaka, a równocześnie że mamy sposobność zademonstrowania gamy 

naszych maszyn zwiedzającym targi” - mówi Stefan Bogner, Dyrektor Zarządzający Case IH                     

w Niemczech.  

 

Prognoza pogody w oka mgnieniu 



 

 

 

 

 

Już od kwietnia w Rittergut Bockerode działa własna stacja meteorologiczna Case IH. Dane dostę-

powe do pomiarów dostępnych online zostały przekazane wielu zainteresowanym partnerom, którzy 

w ten sposób sami mogą się zapoznać z aktualną prognozą pogody. Odpowiednia aplikacja, zarówno 

dla systemu Android, jak i IOS, dostępna jest w sklepie cyfrowym App Store. Dane są aktualnie ogól-

nodostępne po wprowadzeniu nazwy użytkownika Caseihpotatoeurope@appsforagri.com i hasła ca-

seih123. 

 

*** 

 

Komunikaty i zdjęcia prasowe można znaleźć na stronie internetowej http://mediacentre.caseiheu-

rope.com/. 

 

Dzięki swojej 175-letniej historii i obszernemu doświadczeniu w branży maszyn rolniczych firma Case IH stanowi dosko-

nały wybór dla użytkowników profesjonalnych. Obszerna oferta ciągników i maszyn żniwnych o dużej mocy, pierwszo-

rzędny serwis, jak również rozwiązania zapewniające doskonałe osiągi oferowane przez sieć salonów sprzedaży o 

światowym zasięgu stanowią gwarancję produktywnej i wydajnej pracy dla rolników XXI wieku. Więcej informacji na te-

mat produktów i usług oferowanych przez Case IH można znaleźć online na stronie www.caseih.com. 

Case IH jest marką należącą do CNH Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie produkcji dóbr inwestycyjnych, 

notowanego na nowojorskiej giełdzie (NYSE: CNHI) oraz na elektronicznym rynku papierów wartościowych giełdy wło-

skiej (MI: CNHI). Więcej informacji na temat CNH Industrial można znaleźć na stronie internetowej www.cnhindu-

strial.com. 
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