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Płock, 9 czerwca 2020 roku 

 

Marka Case IH uhonorowana wyróżnieniem na Gali Wręczenia Złotych 

Medali Targów Agrotech 

 

Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech w Kielcach są 

kluczowym wydarzeniem branżowym w Polsce. Co roku gromadzą przeszło 750 

firm prezentujących swoje produkty oraz kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających. 

Pośród wystawców z całego świata miejsce zajmuje także marka Case IH. 

Pomimo tego, że w tym roku, targi musiały zostać przełożone i nie odbyły się 

w zakładanym terminie, organizatorzy nie rezygnują z najważniejszego punktu 

wydarzenia. 8 czerwca 2020 roku, odbyła się wyjątkowa, bo internetowa Gala 

Wręczenia Złotych Medali Targów Agrotech oraz Pucharu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. Wszyscy entuzjaści rolnictwa i osoby związane z branżą zebrały 

się, aby za pośrednictwem komputerów być częścią tej szczególnej imprezy  

i poznać tegorocznych laureatów plebiscytu. 

 

Kluczowym punktem wydarzenia było ogłoszenie długo wyczekiwanego 

werdyktu i wręczenie prestiżowych wyróżnień za najnowocześniejsze  

i najbardziej innowacyjne rozwiązania technologiczne w rolnictwie. Jednym  

z produktów wyróżnionych w kategorii Maszyny Rolnicze, był niezastąpiony, 

niezwykle nowoczesny i efektywny ciągnik Magnum™ AFS Connect™.  

 

Myślą przewodnią nowych modeli Magnum jest zrozumienie roli danych 

we współczesnym rolnictwie. Nie ogranicza się to do danych eksploatacyjnych 

takich jak lokalizacja maszyn, ich wydajność i zapotrzebowanie na np. paliwo, 

lecz obejmuje również dane polowe takie jak np. wielkość obrobionego obszaru 

i dozowanie środków rolniczych. Te wszystkie dane można rejestrować  

i bezpiecznie przesyłać w czasie rzeczywistym podczas jazdy maszyny dzięki 



 

 

 

 

 

zastosowanej w nowych modelach Magnum technologii telematycznej AFS 

Connect™.  

 

*** 

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! 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

Alicja Dominiak-Olenderek 

Brand Communications Manager Poland 

Tel. +48 510 990 177 

E-mail:alicja.dominiak-olenderek@caseih.com 

www.caseih.com 

http://mediacentre.caseiheurope.com/
http://www.caseih.com/
http://www.cnhindustrial.com/
https://mediacentre.caseiheurope.com/Dynamix/Login.aspx?ReturnUrl=%2fDynamix%2f&SC=t&JS=t
http://www.caseih.com/emea/it-it
https://www.facebook.com/caseih/
https://www.youtube.com/user/CaseIHEurope
http://www.caseih.com/

