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Case IH otrzymuje nagrody „Machine of the Year” na targach 

Agritechnica 2019  

 

Marka Case IH nagrodzona za swoją najnowszą prasę LB436 HD oraz nawiązaną niedawno 

współpracę z firmą DataConnect w zakresie łączności dla flot mieszanych. Prasa LB436 HD 

została wyposażona w nowe funkcje obejmujące podbieracz, układ napędowy, system regulacji 

stopnia zgniotu oraz technologię supłacza. DataConnect umożliwia użytkownikom flot 

mieszanych na całym świecie podgląd danych dotyczących ich maszyn na wybranej przez 

siebie platformie. 

 

Podczas ceremonii, która odbyła się na targach Agritechnica w Hanowerze, w Niemczech, nowa prasa 

LB436 HD wyróżniona została nagrodą „Machine of the Year 2020” w kategorii „Siano i kiszonka”, 

natomiast rozwiązania z zakresu łączności firmy DataConnect otrzymały ten tytuł w kategorii 

„Elektronika”. Jury, złożone z panelu wydawców europejskich magazynów rolniczych, doceniło liczne 

korzyści tej nowej gamy pras belujących, uzyskanych dzięki innowacyjnym funkcjom, które umożliwiają 

rolnikom i usługodawcom skompresowanie w każdej beli większej ilości materiału, zmniejszając tym 

samym wymagania operacyjne oraz koszty transportu. Nowa współpraca w zakresie łączności z firmą 

DataConnect umożliwia użytkownikom flot mieszanych łatwiejsze zarządzanie gospodarstwem, flotą  

i danymi maszyn.  

 

Nowa prasa LB436 HD 

Dzięki kompletnie nowej konstrukcji i podzespołom model prasy LB436 HD może formować bele            

o stopniu zgniotu o nawet 22% wyższym niż należący do tej samej serii model LB434 XL, który formuje 

bele o takich samych wymiarach 120 x 90 cm. 

 

Wśród unikalnych cech modelu LB436 HD na uwagę zasługują nowa główna przekładnia i przekładnia 

pośrednia z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zapewniająca przenoszenie dużej mocy w sposób 

bezpieczny dla układu przeniesienia napędu. Ponadto konstrukcja innowacyjnego nowego systemu 

supłaczy o nazwie TwinePro pozwala zwiększyć wydajność przy jednoczesnej eliminacji zaśmiecania 

pola i bel. Prasa LB436 HD jest w pełni kompatybilna z magistralą ISOBUS klasy 3, dzięki czemu nie 

tylko można ją sterować z kompatybilnego ze standardem ISOBUS wyświetlacza w kabinie ciągnika, 

lecz dodatkowo prasa może sterować ciągnikiem i np. zwiększać jego prędkość jazdy do przodu             

w miejscach, gdzie pokos nie jest gęsty, i w ten sposób automatycznie zwiększyć szybkość pracy. 

 



 

 

 

 

 

DataConnect 

Połączenie wysiłków Case IH, STEYR, New Holland, CLAAS, John Deere i 365FarmNet ma na celu 

umożliwienie użytkownikom flot mieszanych przeglądanie danych ich maszyn z dowolnie wybranej 

platformy. Wszystkie marki biorące udział w projekcie zgodziły się na wymianę pomiędzy chmurami 

informacji na temat maszyn (lokalizacja maszyny, prędkość, poziom paliwa, status roboczy) na swoich 

dedykowanych platformach telematycznych. Współpraca ta jeszcze bardziej usprawni działanie 

uruchomionego niedawno przez Case IH portalu telematycznego AFS Connect. 

- Nowa prasa LB436 HD oferuje większy stopień zgniotu przy tych samych wymiarach beli, jak również 

korzyści ekonomiczne i środowiskowe zapewnione przez nowy system supłacza Twine Pro. System 

DataConnect daje zaś naszym klientom wolność, której potrzebowali do jak najbardziej efektywnego 

zarządzania swoimi flotami mieszanych marek - mówi Thierry Panadero, wiceprezes marki Case IH    

w Europie.  

 

- Nagrody „Machine of the Year 2020” są prawdziwymi dowodami uznania dla naszych wyrobów               

i rozwiązań, podkreślają też skoncentrowanie Case IH na rozwiązaniach dla profesjonalnych 

producentów zorientowanych na technologię. 

 

*** 

Informacje dla prasy i materiał zdjęciowy: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Marka Case IH cieszy się zaufaniem profesjonalistów dzięki ponad 175 latom doświadczenia i praktyki 

w branży rolniczej. Asortyment potężnych ciągników, kombajnów i pras wspierany jest przez globalną 

sieć profesjonalnych dealerów dokładających wszelkich starań, aby dostarczyć naszym klientom 

najwyższej klasy pomoc i rozwiązania, zapewniające im uzyskanie wydajności niezbędnej                        

w gospodarstwach XXI wieku. Dodatkowe informacje na temat produktów i usług 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 marki CNH Industrial 

można znaleźć w internecie pod adresem www.cnhindustrial.com. 

 

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z: 

Esther Gilli 

Menadżer ds. Public Relations i komunikacji cyfrowej 

Telefon: +43 7435 500 634      

E-mail: esther.gilli@caseih.com  
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