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CASE IH LEVERT TRACTOREN EN VERREIKERS AAN POTATOEUROPE 

 

Rittergut Bockerode organiseert wederom grote buitententoonstelling voor 

aardappelwaardeketen / Case IH keert terug als exclusieve tractorleverancier voor 2022 / 

Procesefficiëntie steeds belangrijker /  

 

St. Valentin, juli 21, 2022 

 

PotatoEurope keert dit jaar op 7 en 8 september terug als referentie-evenement en belangrijk 

ontmoetingspunt voor de aardappelindustrie. Terug in hun rol van 2018 als exclusieve leverancier van 

tractoren en verreikers geeft Case IH uitgebreide praktijkdemonstraties als hoogtepunt van de beurs, 

gehouden op het terrein van Rittergut Bockerode in de buurt van Hannover, Duitsland. Case IH-

tractoren injecteren wederom Red Power in de beurs, bij de machinedemonstraties, zowel op het land 

als achter de schermen. Meer dan 30 Farmall 100 C-, Luxxum-, Vestrum-, Maxxum-, Puma- en Optum 

AFS Connect-tractormodellen en verscheidene Farmlift-verreikers vertegenwoordigen het merk dit jaar 

op PotatoEurope. 

 

“Ons enthousiasme voor deze beurs heeft dit jaar een hele nieuwe vorm gekregen. We moeten inzien 

hoe kwetsbaar wereldwijde toeleveringsketens zijn en dan bedoel ik niet alleen in verband met het 

tekort aan halfgeleiders afkomstig uit het Verre Oosten. Niet in het minst omdat de continuïteit van de 

toelevering van landbouwproducten onder zware druk staat door de stijgende kosten, dalende prijzen 

en de oorlog in Oekraïne. Voor ons betekent dit dat de prestaties, efficiëntie en precisie van onze 

machines en onze oplossingen voor precisielandbouw nu belangrijker zijn dan ooit”, benadrukt Dr 

Daniel Fisher, Head of Marketing bij Case IH Duitsland. 

 

Oplossingen voor vele verschillende uitdagingen 

Dit wordt de vijfde PotatoEurope die op het terrein van Rittergut Bockerode wordt gehouden. Het wordt 

de tweede keer dat Case IH erbij betrokken is als exclusieve tractorleverancier, zoals ze dat ook zijn 

geweest bij hetzelfde toonaangevende evenement in België en Nederland. “We zien deze steeds 

populairder wordende beurs als een uitstekende kans om onze hoogwaardige machines onder 

praktijkomstandigheden aan een deskundig publiek te tonen. De Optum, Farmlift, Vestrum en al onze 

andere modellen hebben dezelfde kwaliteiten; een hoge efficiëntie, een ontspannen werkomgeving en 

maximale precisie voor de meest uiteenlopende taken, wat nu essentiële vaardigheden in de moderne 

landbouw zijn. Dit is slechts een kleine greep uit de belangrijke elementen die we als fabrikant kunnen 



 

 

 

 

 

leveren, om de continuïteit van de toelevering aan Duitsland en Europa te waarborgen, ondanks de 

huidige situatie; niet alleen in de aardappelproductie, maar ook op andere gebieden”, aldus Dr Fisher. 

 

*** 

Persberichten en foto’s: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Bij Case IH kiezen professionele gebruikers innovatie en meer dan 180 jaar aan traditie en ervaring. Een ruim aanbod 

hoogwaardige tractoren en oogstmachines, evenals eersteklas service en prestatieoplossingen geleverd door een 

wereldwijd dealernetwerk, zorgen ervoor dat landbouwers zowel productief als efficiënt kunnen blijven in de 21e eeuw. 

Ga voor meer informatie over producten en diensten van Case IH naar www.caseih.com.  

 

Case IH is een merk van CNH Industrial N.V., een toonaangevende, wereldwijd opererende producent van 

investeringsgoederen, genoteerd op de New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) en op de Mercato Telematico Azionario 

van de Borsa Italiana (MI: CNHI).  Bezoek voor meer informatie over CNH Industrial www.cnhindustrial.com. 
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