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ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ CNH INDUSTRIAL ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ CASE IH ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
 
Η CNH Industrial εξαγοράζει την κατασκευάστρια εταιρία ψεκαστικών 
γεωργικής χρήσης Specialty Enterprises / Μακρύτερες, ελαφρύτερες ράμπες 
ψεκασμού φέρνουν αγρονομικά οφέλη / Λύσεις που πρέπει να εφαρμοστούν 
σε όλο σε όλη την σειρά της Case IH / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η CNH Industrial έχει εξαγοράσει την Specialty Enterprises LLC (Specialty), τον 
μεγαλύτερο κατασκευαστή κορυφαίων ραμπών ψεκασμού αλουμινίου γεωργικής 
χρήσης της Βορείου Αμερικής. Η Specialty, η οποία έχει την μονάδα παραγωγής 
της στη Wautoma του Ουισκόνσιν των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι προμηθευτής 
της Case IH από το 2020. 
 
Η εξαγορά αυτή αποτελεί το τελευταίο βήμα του στρατηγικού σχεδιασμού της Case 
IH για άμεση ιδιοκτησία εργοστασίου παραγωγής ραμπών ψεκασμού. Καθώς η 
εταιρεία εργάζεται για να ενισχύσει την προσφορά εξοπλισμού και προϊόντων της, 
η ένταξη μεγαλύτερων, ελαφρύτερων ραμπών ψεκασμού επιτρέπει την 
επιτάχυνση της ανάπτυξης και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών. Αυτές οι λύσεις 
θα εφαρμοστούν σε όλο το χαρτοφυλάκιο της Case IH. 
 
«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε τόσο στενά με την Specialty, η 
οποία υπήρξε ένας θαυμάσιος συνεργάτης της Case IH τα τελευταία χρόνια, 
καθώς παρέχουμε πιο παραγωγικές λύσεις εφαρμογών», είπε ο Scott Harris, 
Πρόεδρος της Case IH. «Αυτή η εξαγορά ενισχύει τις εσωτερικές μας δυνατότητες 
και μας επιτρέπει τη διατήρηση του εξειδικευμένου προσωπικού σε θέσεις κλειδιά 
για τη διασφάλιση της συνέχειας μετά την κάθετη ενσωμάτωση της εταιρία». 
 



 

Βοηθά στη μεγιστοποίηση της απόδοσης 
 
Η εξαγορά της Specialty σηματοδοτεί τη συνεχή δέσμευση της Case IH για 
Αγρονομικό Σχεδιασμό, βοηθώντας τους χειριστές να μεγιστοποιήσουν την σοδειά 
και την δυνατότητα απόδοσης επένδυσης. Καθώς οι αλουμινένιες ράμπες 
ψεκασμού είναι έως και 50% ελαφρύτερες από τις αντίστοιχες χαλύβδινες, έχουν 
ως αποτέλεσμα λιγότερη συμπίεση εδάφους, μεγαλύτερη σταθερότητα και 
καλύτερη κατανομή βάρους.  
 
«Στην Case IH, ένας από τους στόχους μας για την πρωτογενή παραγωγή 
καλλιεργειών είναι να βοηθήσουμε τους χειριστές να καλύπτουν περισσότερα 
στρέμματα πιο αποτελεσματικά, με λύσεις που έχουν κατασκευαστεί για να 
διαρκέσουν», είπε ο Monte Weller, Διευθυντής Παραγωγής μηχανημάτων 
χορτονομής της Case IH. «Αυτή η εξαγορά θα είναι το κλειδί για την παροχή 
εξοπλισμού και αγρονομικών λύσεων που χρειάζονται οι χειριστές για να ταΐσουν 
έναν αναπτυσσόμενο κόσμο». 
 
Η Specialty είναι γνωστή  για την προηγμένη μηχανική και την υψηλής ποιότητας 
κατασκευή ως επιχείρηση συγκόλλησης παγκοσμίου κλάσης. Ο σχεδιασμός της 
ράμπας ψεκασμού της εταιρίας ενσωματώνει πολλαπλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
για να εξαλείψει ουσιαστικά τις ρωγμές από την χρήση που σχετίζονται με άλλα 
σχέδια αλουμινένιας ράμπας. Το αλουμίνιο που χρησιμοποιείται από την Specialty 
προέρχεται και διοχετεύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.  
 

 


