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Case IH samarbetar med MacDon Industries Ltd. 

 

Dukskärbord för skördetröskor med två varumärken kommer att erbjudas hos Case IH-

återförsäljare över hela världen 

 

St. Valentin, 14.12.2021 

 

Case IH har tillkännagivit ett partnerskap med MacDon Industries Ltd. för att tillverka dukskärbord 

med de båda varumärkena, utformade för Case IH Axial-Flow®-skördetröskor. Den nya serien 

med dukskärbord kommer att finnas tillgänglig för beställning i början av 2022 hos Case IH-

återförsäljare över hela världen, med undantag för Sydamerika. 

 

”Case IH och MacDon har ett gemensamt arv och mål att göra skördearbetet enklare och mer 

produktiv för nordamerikanska jordbrukare”, säger Scott Harris, Case IH globala president. 

”Genom att sammanföra Case IH:s branschledande portfölj med Axial-Flow-skördetröskor och ett 

robust återförsäljarnätverk med MacDons expertis och dukskärbord, siktar vi på att leverera ett 

förstklassigt skördepaket för lantbrukarna.” 

 

Baserat i Manitoba, Kanada, har MacDon tillverkat högpresterande skördeutrustning under mer 

än 70 år. Precis som Case IH är företaget känt för att arbeta direkt med lantbrukarna och anpassa 

sina skördemaskiner för att tillverka utrustning som hjälper lantbrukarna att effektivt skörda sina 

grödor över hela världen. 

 

”Innovationer för att hjälpa lantbrukarna att kunna skörda mer av sina grödorär vår högsta 

prioritet”, säger Harris. ”Vi ser fram emot att samarbeta med MacDon för att erbjuda en högeffektiv 

dukskärbordslösning som höjer ribban för skördeproduktiviteten.” 

Mer information om Case IH, besök www.caseih.com. Mer information om MacDon, besök 

www.macdon.com. 
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Pressmeddelanden: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 
 

Case IH, yrkesmannens självklara val, litar till mer än 175 års tradition och erfarenhet inom jordbruksindustrin. Ett kraftfullt 

utbud av traktorer, tröskor och pressar som stöds av ett globalt nätverk av mycket professionella återförsäljare som ägnar 

sig åt att erbjuda våra kunder bästa möjliga support och de resultatlösningar som krävs för att vara produktiv och effektiv 

på 2000-talet. Mer information om Case IH:s produkter och tjänster går att hitta online på www.caseih.com.  

 

Case IH är ett varumärke för CNH Industrial N.V., världsledande inom kapitalvaror och noterad på New York-börsen 

(NYSE: CNHI) och på den elektroniska aktiemarknaden på Borsa Italiana (MI: CNHI). Mer information om CNH Industrial 

går att hitta online på www.cnhindustrial.com. 

 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 

Cornelia Krischak 

Case IH Public Relations Officer, Europe 

Mobil: +43 676 88 086 634 

E-post: cornelia.krischak@caseih.com 
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