CASE IH MAGNUM 380 CVX ROWTRAC
WYRÓŻNIONY TYTUŁEM „INNOWACYJNY PRODUKT
ROLNICZY 2015”

Case IH Magnum 380 CVX Rowtrac marki Case IH znalazł się wśród 21
najbardziej

innowacyjnych w

branży produktów,

pozwalających

polskim

rolnikom osiągać większą efektywność. Ciągnik nagrodzony został tytułem
„Innowacyjny Produkt Rolniczy 2015”. Przyznane po raz pierwszy wyróżnienia
wręczone zostały na gali towarzyszącej III edycji konferencji dla branży rolniczej
Narodowe wyzwania dla rolnictwa na Narodowym.

Płock, 24 listopada 2015
Organizowana przez Grupę PTWP oraz redakcje miesięcznika Farmer i portal
farmer.pl

konferencja

„Narodowe

wyzwania

dla

rolnictwa

na

Narodowym”

to opiniotwórcza debata poświęcona przyszłości polskiego rolnictwa. Dyskusja
poświęcona najważniejszym aspektom prowadzenia działalności rolniczej zgromadziła
19 listopada br. liczne grono ekspertów, przedstawicieli branży, organizacji
skupiających producentów oraz ponad 700 rolników.
Konferencji towarzyszyła uroczysta gala, podczas której po raz pierwszy
wręczono wyróżnienia producentom, których produkty odznaczają się wybitną
innowacyjnością.

Laureatów

konkursu

„Innowacyjny

Produkt

Rolniczy

wybranych w 7 kategoriach, wskazało jury konkursu oraz internauci.
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2015”,

W kategorii ciągników rolniczych nagrodę główną zdobył ciągnik marki Case IH
Magnum 380 CVX, wyróżniony między innymi za innowacyjny gąsienicowy układ
jezdny, zapewniający efektywne przenoszenie mocy na podłoże. „Jesteśmy dumni, że
ponad 25 lat doświadczenia zespołu Case IH w pracy nad innowacyjnymi
technologiami zastosowanym w serii Magnum CVX zostały docenione przez gremium
konkursowe oraz klientów na całym świecie” – podsumowuje Piotr Szewczuk, Case IH
Business Director.
***
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.
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