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Płock, 17 lutego 2020 roku 

 

Marka Case IH zaprezentuje rewolucyjne rozwiązania w branży maszyn 

rolniczych na targach Agrotech 2020 w Kielcach 

 

Zaangażowanie marki Case IH w relacje z klientami wyznacza standardy 

w całej branży rolniczej. Swoim doświadczeniem, a także najnowocześniejszymi 

rozwiązaniami marka po raz kolejny chce dzielić się podczas największych 

wydarzeń branżowych w kraju. Już w dniach 13-15 marca 2020 maszyny marki 

Case IH, będzie można podziwiać na XXVI Międzynarodowych Targach Techniki 

Rolniczej Agrotech w Kielcach. Jedno z największych i najbardziej 

wyczekiwanych wydarzeń w branży rolniczej w Polsce po raz kolejny zgromadzi 

przeszło 750 wystawców z całego świata. Wśród nich miejsce zajmie również 

marka Case IH, jak co roku prezentując innowacyjne technologie w zakresie 

maszyn rolniczych. 

W tym roku marka Case IH odkryje przed swoimi gośćmi przełomowe 

technologie, zaprezentowane wraz z pojawieniem się na rynku najnowszej serii 

Case IH Magnum™ AFS Connect™. „Seria ciągników Case IH Magnum™ AFS 

Connect™ to nasza odpowiedź na dynamicznie zmieniające się potrzeby 

rolników. Chcemy wspierać ich codzienne zmagania, zapewniając nieosiągalną 

dotąd wolność wyboru, niezależność i swobodę. Po uroczystej premierze 

w Opolu, tym razem mamy przyjemność zaprezentować nową serię szerokiej 

publiczności podczas jednych z najważniejszych targów branżowych w kraju. 

Wspólnie z naszymi klientami chcemy świętować pojawienie się rozwiązań, które 

pozwalają pracować wydajnie, precyzyjnie i na własnych zasadach” przekonuje 

Alicja Dominiak-Olenderek, Case IH Brand Communications Manager Poland.  

Wszyscy, którzy odwiedzą stoisko marki na targach Agrotech 2020, będą mogli 

zapoznać się również z innymi maszynami z oferty Case IH, a także wziąć udział 

w wyjątkowych atrakcjach przygotowanych specjalnie na to wydarzenie. 



 

 

 

 

 

 
*** 

Komunikaty prasowe i zdjęcia: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Case IH od dawna stanowi wybór profesjonalistów, którzy ufają ponad 170-letniemu dziedzictwu 

i doświadczeniu marki w branży rolniczej. Potężną ofertę ciągników, kombajnów i pras zwijających wspiera 

globalna sieć profesjonalnych dealerów specjalizujących się w zapewnianiu naszym klientom najwyższej 

jakości pomocy technicznej, wydajności i skuteczności na miarę XXI wieku. Więcej informacji o produktach 

i usługach Case IH znajduje się na stronie internetowej www.caseih.com.  

Case IH to marka CNA Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie dóbr kapitałowych notowanego 

na giełdzie nowojorskiej (NYSE: CNHI) oraz w indeksie Mercato Telematico Azionario giełdy włoskiej Borsa 

Italiana (MI: CNHI). Więcej informacji na temat spółki CNH Industrial dostępne na stronie 

www.cnhindustrial.com. 
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Przedruk wolny od opłat, prosimy o dokument potwierdzający! 
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