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Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej
AGROTECH 2014 – sukces na wszystkich
polach.

Najważniejsze wydarzenie pierwszej połowy roku w branży dobiegło końca. XX
Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH obejrzało rekordowe 58 500
osób. Wystawa zajęła powierzchnię blisko 60 tysięcy metrów kwadratowych.
Jak co roku, targi AGROTECH 2014, a przede wszystkim powierzchnia wystawiennicza
Case IH cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Podczas XX Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH swoje
wyroby zaprezentowało 600 wystawców z Anglii, Austrii, Czech, Danii, Francji, Holandii,
Irlandii, Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Turcji, Włoch i Polski.
Ekspozycja marki Case IH przedstawiała się imponująco. Produkty Case IH
prezentowane były na łącznej powierzchni ok. 1500m2, w tym na powierzchni zewnętrznej –
przed

halą

główną

oraz

terminalami

stanowiącymi

wyłączne

terminale

wejściowe

umożliwiające wstęp na wystawę.
Z myślą o wszystkich zwiedzających, obok ekspozycji profesjonalnych produktów
reprezentujących niemalże pełną ofertę produktową, Case IH zaplanowało szereg atrakcji
dla odwiedzających stoisko gości, w tym profesjonalne, merytoryczne prezentacje produktowe
ilustrujące innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane przez Case IH w odpowiedzi
na wymagania współczesnych gospodarstw rolnych (prezentacje produktowe i quizy
obejmowały tematykę: Case IH Farmall U Pro, Case IH AFS®, Case IH Magnum, Case IH
Axial-Flow®, CVX/CVT, Prasy Case IH),

ale i nieszablonowe spotkanie z mediami

branżowymi na wieży widokowej Centrum Kongresowego Targów Kielce S.A. dedykowane
wszystkim tym, którzy pragnęli zapoznać się z innowacjami dostarczanymi obecnie przez
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Case IH. W obrębie powierzchni wystawienniczej Case IH dostępna była przestrzeń dla
wszystkich fanów Case IH i mediów społecznościach, a aranżacja stoiska Case IH skusiła
również program pierwszy Telewizji Polskiej S.A., która zdecydowała się nagrać program
„Tydzień” na tle stoiska i marki Case IH (program dostępny jest pod adresem:
http://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/tydzien/wideo/09032014-0800/14039155).
Prezentując nowości na rok 2014 Case IH przedstawiło między innymi najnowszą
generację ciągników Steiger i Quadtrac, obejmującą nowe modele Quadtrac 540, Quadtrac
580 oraz nowy topowy model Quadtrac 620 o mocy znamionowej 628 KM i mocy
maksymalnej 682 KM – ten ostatni, będący najmocniejszym seryjnie produkowanym
ciągnikiem na świecie, okrzyknięty tytułem Machine of the Year 2014, zapewniający moment
obrotowy wynoszący prawie 3 000 Nm i mają masę własną wynoszącą 25 ton, witał
wszystkich zwiedzających wystawę na terenie zewnętrznym przez halą główną targów
kieleckich, w której swoją powierzchnię zagospodarowało między innymi Case IH.
Podczas wystawy AGROTECH 2014 Case IH zaprezentowało również serię Case IH
Maxxum, obejmującą trzy nowe modele z bezstopniową skrzynią biegów: Maxxum 110 CVX,
120 CVX i 130 CVX – najnowsze, wszechstronne ciągniki, które charakteryzują mocne silniki
i wygodne kabiny.
Nową serię ciągników Magnum o maksymalnej mocy silnika 419 KM, opracowanej
i zbudowanejzgodnie z życzeniami naszych klientów, reprezentował model Case IH Magnum
370 CVX ilustrujący mocny, wygodny, wydajny i niezawodny ciągnik dla profesjonalistów.
Magnum CVX to najpotężniejszy seryjnie produkowany ciągnik konwencjonalny w branży
o mocy znamionowej od 235 do 370 KM. W połączeniu z selektywną redukcją katalityczną
(SCR) technologia Efficient Power dostarcza wymaganą moc i moment obrotowy –
bez zwiększania zużycia paliwa i przy niskim poziomie emisji szkodliwych spalin.
Wszystkich zwiedzających wystawę AGROTECH 2014 gości witał model Case IH
Puma 230 z nowym modelem prasy belującej ze zmienną komorą kompresji Case IH RB 465.
Dostępna w ofercie prasa tej serii bejmuje dwa modele – RB 455 oraz RB 465, które
wytwarzają bele o szerokości 1,2 m i średnicy od 0,9 do 1,5 metra (RB 455) lub między 0,9
a 1,8 metra (RB 465). Oba modele są dostępne z opcjonalnym podajnikiem obrotowym
i rotorem tnącym. W wyniku tego nowe prasy RB 455/465 można dostosować do różnych
warunków eksploatacyjnych.
Case IH podczas tegorocznej edycji AGROTECH 2014 ujawniło również nowe
funkcje, witającego gości przed drugim terminalem legendarnego kombajnu serii Axial-Flow®.
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Modele proponowane przez Case IH na rok 2014, obejmujące zoptymalizowany system
czyszczenia, większą wydajność przenośnika oczyszczonego ziarna oraz nowy składany
przenośnik z wyjątkową na rynku opcjonalną obrotową częścią końcową, dzięki którym
te wysoce wydajne maszyny stają się jeszcze bardziej produktywne, wyposażone są między
innymi w nową kabinę, zapewniające wysoki komfort pracy, ale i rozwiązania gwarantujące
wydajność w terenie.
Trwającej trzy dni ekspozycji towarzyszyła uroczysta gala wręczenia nagród XX
Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH 2014. Uświetnił ją swoją
obecnością między innymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wiceprzewodniczący Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim. W gronie nagrodzonych Złotym
Medalem Targów Kielce uhonorowana została w sposób szczególny marka Case IH. Nagroda
– Złoty Medal Targów Kielce – przyznana została dla Case IH przez gremium konkursowe
serii Case IH Farmall U Pro za zastosowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych
i ergonomicznych. Ponadto, markę Case IH odznaczono Medalem Targów Kielce
za oryginalny i nowoczesny styl prezentacji targowej oraz uhonorowano najwyższą
nagrodą główną w konkursie Targi Kielce Agro Event 2014 za zorganizowanie najbardziej
atrakcyjnego eventu dla zwiedzających XX Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej
Agrotech 2014 w Kielcach, jakim było wydarzenie dedykowane zaawansowanym systemom
rolnictwa precyzyjnego Case IH AFS®, w tym prezentacja produktowa, quiz dla zwiedzających
oraz część najbardziej angażująca osoby zwiedzające wystawę, tj, konkurs „SYMULATOR
CASE IH AFS® – sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki innowacjom Case IH”. Cały event
okraszony został głosem znanego i lubianego Irka Bieleninika, który wspierany był
merytorycznie i nieustannie przez specjalistę Case IH.
Komunikaty prasowe i zdjęcia dostępne są dla Państwa pod linkiem:
http://mediacentre.caseiheurope.com/.
Marka Case IH to wybór profesjonalistów. Bazuje ona na 170-letnim dziedzictwie i doświadczeniu
w przemyśle rolniczym. Asortyment potężnych ciągników, kombajnów i pras wspierany jest przez globalną
sieć profesjonalnych dealerów dbających o zapewnianie naszym klientom rozwiązań gwarantujących
doskonałe wsparcie i produktywność niezbędne efektywnym gospodarstwom XXI wieku.
Więcej informacji na temat produktów i usług marki Case IH można znaleźć na stronie www.caseih.com.
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Case IH jest marką CNH Industrial N.V., światowym liderem w sprzedaży dóbr kapitałowych, notowanym
na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario na giełdzie
we Włoszech (MI: CNHI).
Więcej informacji o CNH Industrial można znaleźć w witrynie www.cnhindustrial.com.
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