Podwójny sukces marki Case IH:

Prestiżowy tytuł Machine Of The Year 2015 przyznany innowacyjnemu
ciągnikowi Case IH Magnum 380 CVX marki Case IH

Paryż / St. Valentin, 26.02.2015

Po zdobyciu nagrody Tractor Of The Year 2015 na targach EIMA w Bolonii minionej jesieni,
nowy Magnum 380 CVX marki Case IH idzie jak burza: tym razem wyróżniono go tytułem Machine
Of The Year 2015 na paryskich targach SIMA – Ten podwójny sukces napełnia nas wielką dumą,
bowiem rzadko zdarza się, aby ta sama maszyna w ciągu tak krótkiego czasu zdobyła właśnie
te dwie nagrody – cieszył się Andreas Klauser, Case IH Brand President podczas gali wręczenia
nagrody na targach SIMA.
Przyznana po raz pierwszy w 1997 r. nagroda Machine Of The Year 2015 to prestiżowe
wyróżnienie dla nadzwyczajnych osiągnięć technologicznych w projektowaniu maszyn i sprzętu
rolniczego. Na zdobywcę tegorocznej nagrody, czyli ciągnik Magnum 380 CVX, głosowało aż 19
niezależnych dziennikarzy z branżowych pism rolniczych z różnych państw europejskich. Lista
innowacyjnych produktów liczyła 94 pozycje zaliczone do 17 kategorii. Ciągnik Magnum 380 CVX
marki Case IH wyróżniono w kategorii maszyn o mocy od 280 do 400 KM.
Imponujące dowody niesłabnącej innowacji
– Marka Case IH wprowadziła ciągniki z serii Magnum w 1987 roku i od tego czasu wciąż
je rozwija, stopniowo zwiększając ich wydajność i produktywność, obniżając zużycie paliwa
i szkodliwe emisje oraz poprawiając komfort pracy operatora, a tym samym zapewniając
właścicielom optymalny zwrot z inwestycji – powiedział Dan Stuart, Case IH Product Marketing
Manager. Bez najmniejszej przesady można powiedzieć, że 27 lat bogatej historii ciągników Magnum
– i dwie tak znaczące nagrody zdobyte po tym długim okresie – to wyraźny dowód kunsztu naszych
inżynierów. 27-letnia historia ciągników Magnum oznacza zarazem 27 lat uznania ze strony
najbardziej wymagających testerów, pracujących na najtrudniejszych obszarach testowych, jakie
można sobie wyobrazić, czyli rolników i w ich codziennej pracy – podkreślił Stuart.
Nowy ciągnik Magnum 380 CVX wyposażono w przekładnię bezstopniową CVX, łatwą
w użyciu dźwignię Multicontroller, nowe pakiety oświetlenia LED oraz oczywiście innowacyjny
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jak przy zastosowaniu gąsienic, ale powoduje znacznie mniejsze uszkodzenia gleby w porównaniu
z innymi ciągnikami gąsienicowymi. – Przyznanie nam dwóch takich nagród już po raz drugi –
tuż przed rozpoczęciem oraz w trakcie Międzynarodowego Roku Gleby – dowodzi, że nasze
innowacyjne myślenie, niekiedy na przekór przyjętym standardom, rzeczywiście znajduje uznanie
specjalistów, którzy jak nikt inny mają świadomość wyzwań, tendencji i zmian w projektowaniu
maszyn rolniczych. Cieszymy się, że te wszystkie starania znalazły dziś potwierdzenie w postaci
tego prestiżowego wyróżnienia, jakim jest tytuł Machine Of The Year 2015” – podsumował Klauser.

***
Informacje prasowe i zdjęcia dostępne na stronie 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 na Borsa Italiana w indeksie Mercato Telematico Azionario (MI: CNHI). Więcej
informacji na temat CNA Industrial można znaleźć w Internecie pod adresem www.cnhindustrial.com.
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