ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
H Case IH κερδίζει δύο βραβεία «Μηχάνημα της Χρονιάς» στην Agritechnica 2019
Η Case IH βραβεύτηκε για την χορτοδετική της, LB436HD, που προσφάτως
παρουσιάστηκε και για τη νέα συνεργασία DataConnect / LB436 HD για συνδέσεις
μηχανημάτων από διάφορες μάρκες. Με νέα αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά
συμπεριλαμβανομένου του πικ-απ, του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του
συστήματος συμπίεσης και της τεχνολογίας δετικού / DataConnect επιτρέπει στους
κατόχους μηχανημάτων από διάφορες μάρκες να βλέπουν τα δεδομένα του
μηχανήματός τους στην πλατφόρμα της επιλογής τους.

Η νέα χορτοδετική LB436 HD έχει βραβευτεί ως «Μηχάνημα της Χρονιάς 2020» στην
κατηγορία «Άχυρο και Ενσίρωμα» και DataConnect λύσεις συνδεσιμότητας στην
κατηγορία «Ηλεκτρονικά» κατά τη διάρκεια της τελετής που πραγματοποιήθηκε στην
Agritechnica στο Ανόβερο της Γερμανίας. Η επιτροπή, αποτελούμενη από Ευρωπαίους
δημοσιογράφους του αγροτικού τομέα, αναγνώρισε τα πολλά πλεονεκτήματα αυτής της
νέας σειράς χορτοδετικών, χάρη στα καινοτόμα νέα χαρακτηριστικά της, επιτρέποντας
στους αγρότες και τους επαγγελματίες να βάζουν περισσότερο υλικό σε κάθε μπάλα,
μειώνοντας παράλληλα το κόστος φόρτωσης και μεταφοράς. Η νέα συνεργασία
συνδεσιμότητας «DataConnect» επιτρέπει στους κατόχους μηχανημάτων από διάφορες
μάρκες να διαχειρίζονται ευκολότερα τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, το στόλο και τα
δεδομένα.

Νέα χορτοδετική LB436HD
Με νέα σχεδίαση και νέα εξαρτήματα παντού, η LB436 HD είναι σε θέση να παράγει
μπάλες με έως 22% μεγαλύτερη πυκνότητα από το μοντέλο LB434 XL, το οποίο παράγει
το ίδιο μέγεθος δεμάτων 120 x 90cm και παραμένει στη γκάμα.
Τα μοναδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της LB436 HD περιλαμβάνουν ένα νέο κύριο
κιβώτιο ταχυτήτων και ένα δευτερεύον κιβώτιο ταχυτήτων με αργή περιστροφή για
προστασία υπερφόρτωσης κατά την εκκίνηση και ασφάλεια της μετάδοσης κίνησης.
Επιπροσθέτως ένα νέο καινοτόμο δετικό σύστημα, ονόματι TwinePro, έχει σχεδιαστεί για
να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να εξαλείψει τα υπολείμματα σπάγκου στο χωράφι
και στις μπάλες. Η LB436 HD είναι πλήρως συμβατή με ISOBUS Class 3, που σημαίνει
πως όχι μόνο μπορεί να ελεγχθεί από μια οθόνη ISOBUS μέσα από την καμπίνα του
τρακτέρ, αλλά μπορεί επίσης να δώσει εντολές στο τρακτέρ, όπως η αύξηση ταχύτητας
όταν το υλικό είναι λίγο, για την αυτόματη βελτίωση των ρυθμών εργασίας.

DataConnect
Η κοινή προσπάθεια μεταξύ των Case IH, STEYR, New Holland, CLAAS, John Deere και
365FarmNet έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους πελάτες με μηχανήματα από
διάφορες μάρκες να δουν τα δεδομένα του μηχανήματός τους στην πλατφόρμα της
επιλογής τους. Οι συμμετέχουσες μάρκες συμφώνησαν να επιτρέψουν την ανταλλαγή
πληροφοριών μηχανήματος από το cloud-to-cloud (θέση μηχανήματος, ταχύτητα,
επίπεδο καυσίμου, κατάσταση εργασίας) στις ανταγωνιστικές τους πλατφόρμες
τηλεματικής. Αυτό θα ωφελήσει περαιτέρω την τηλεματική πύλη AFS Connect της Case
IH που παρουσιάστηκε πρόσφατα.
«Η νέα LB436 HD προσφέρει μεγαλύτερη πυκνότητα για το ίδιο μέγεθος μπάλας, καθώς
και οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη χάρη στο νέο δετικό σύστημα TwinePro, ενώ το
DataConnect προσφέρει στους πελάτες μας την ελευθερία που χρειάζονται για να
διαχειρίζονται μηχανήματα από διάφορες μάρκες με την υψηλότερη δυνατή απόδοση»,
λέει ο Thierry Panadero, Πρόεδρος της Case IH στην Ευρώπη.
«Τα βραβεία ‘Το Μηχάνημα της Χρονιάς 2020’ είναι ένας πραγματικός έπαινος για τα
προϊόντα και τις λύσεις μας, υπογραμμίζοντας ότι η Case IH εστιάζει σε τεχνολογικές
λύσεις προσανατολισμένες σε επαγγελματίες παραγωγούς».

