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Kombajn Axial-Flow® 9230 marki Case IH zdobywcą 

nagrody IMMA podczas Cereals Event w dniach 11  

i 12 czerwca. Nasz kombajn zdobył srebrny medal  

w kategorii maszyn do zbiorów! 

 

Nową nagrodę międzynarodowych producentów maszyn (International Machinery 

Manufacturer’s Awards, IMMA) przyznaje się firmom, których maszyny stanowią szczególny 

przykład innowacji, wydajności i wartości dla klientów.  

 

 Kombajn Axial-Flow® 9230 to maszyna z pojedynczym rotorem i systemem 

rozładunkowym o największej przepustowości i możliwości podwójnego sterowania. 

Przyznając nagrodę, sędziowie podkreślili zastosowanie innowacyjnej, regulowanej końcówki 

rury wyładowczej i „ślimakowego podajnika rozładunkowego o długości 10,4 m 

umożliwiającego przystosowanie do systemu kontroli ruchu maszyn o rzeczywistej szerokości 

12 m.” Stanowi to uzupełnienie hedera tnącego modelu 9230 o szerokości 12 m/41 stóp – 

czyli najszerszego hedera obecnie dostępnego w Wielkiej Brytanii. 

  

             Nagrody, których pomysłodawcą jest Cereals Event, przy współpracy z Agricultural 

Engineers’ Association, The Institution of Agricultural Engineers, The Royal Agricultural 

University i magazynem Farmers Weekly, wręczono podczas uroczystej ceremonii dnia 11 

czerwca. 

  

            Odbierając nagrodę, dyrektor ds. marketingu Case IH w Wlk. Brytanii i Irlandii, Charles 

Blessley, oświadczył: - Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że nasz kombajn Axial-Flow® z serii 

230 otrzymał to zaszczytne wyróżnienie. Nagroda ta potwierdza pozycję marki Case IH wśród 

wiodących producentów najnowocześniejszych maszyn rolniczych i podkreśla nasze 

zaangażowanie w kwestie nowych technologii, wartości i skuteczności. 
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Informacje prasowe i zdjęcia dostępne na stronie http://mediacentre.caseiheurope.com/. 

 

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.  

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. 

By uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: 

 

Marie Mouton 

Tel.: +43 7435 500 638 

 

Case IH Brand Communications Manager 

Europe, Middle East, Africa 

 

E-mail: marie.mouton@caseih.com  

www.caseih.com 
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