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W płockiej fabryce CNH Industrial otwarto nową halę produkcyjną.
Z nowoczesnej linii produkcyjnej zjeżdżają już kombajny New Holland z serii
CX – CX5 i CX6. 12 września odbyła się uroczysta inauguracja, podczas której
świętowano także 20-lecie marki New Holland w Polsce. Spotkanie było okazją
do podsumowania dwóch dekad rozwoju marki oraz zaprezentowania planów
koncernu CNH Industrial. Hasło wydarzenia – „liderzy na każdym polu” –
zapowiada kolejne wyzwania.
CNH Industrial Polska Sp. z o.o. w Płocku należy do globalnego koncernu CNH Industrial N.V. Jest to
jeden z największych na świecie producentów maszyn rolniczych, budowlanych, ciężarówek,
autobusów, pojazdów specjalistycznych i mechanizmów napędowych. Płocka fabryka od dwóch
dekad produkuje żółte kombajny oraz sprzęt rolniczy. Tym samym jest jednym z filarów rolnictwa
w Polsce oraz wpływając na rozwój regionu – w kontekście inwestycji oraz zatrudnienia.

New Holland inwestuje i zatrudnia

Adam Sulak, dyrektor marki New Holland AG w Polsce
fot. Joanna Kajkowska
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Konsekwencją pozycji CNH Industrial na rynku lokalnym oraz globalnym jest stały akcent
na inwestycje w obszarze rozwoju procesu produkcyjnego, a także stałego wprowadzania innowacji
i nowych technologii – także w nowym obszarze fabryki. – Pozycja lidera, jaką przez dwie dekady
wypracowała marka New Holland, motywuje do stawiania sobie ciągłych wyzwań. Konsekwencją tej
strategii jest otwarcie najnowocześniejszej linii produkcyjnej, jaka powstała w płockiej fabryce.
Będą tu produkowane kombajny CX, które od lat cieszą się niegasnącym zaufaniem rolników –
powiedział Giacomo Stella, dyrektor fabryki, członek zarządu CNH Industrial sp. z o.o. – Wpłynie to
na zatrudnienie w fabryce, a także na efektywność produkcji. To bardzo pozytywne informacje –
dodał.

Najnowocześniejsza linia produkcyjna
Płocka fabryka CNH Industrial Polska działa od 1998 roku, rozwijając dziedzictwo ponad stuletniej
produkcji maszyn rolniczych w mieście – także działającej tu wcześniej Fabryki Maszyn Żniwnych,
produkującej słynny kombajn Bizon. Pierwszy kombajn New Holland TC został tu wyprodukowany już
jesienią 1998 roku. Od tego czasu nieprzerwanie trwa proces modernizacji maszyn wytwarzanych
w fabryce – poprzez inwestycje CNH Industrial obszar R&D. Dzięki temu płocka fabryka z sukcesem
działa jako jedyny zakład produkujący kombajny zbożowe w Polsce, efektywnie wpływając na rozwój
branży.

Maszyny marki New Holland
fot. Joanna Kajkowska

Innowacyjność zakorzeniona w tradycji
– Fabryka maszyn New Holland od lat realizuje pozytywne tradycje, jakie ukształtowały się
w regionie poprzez dziedzictwo produkcji kombajnów Bizon – powiedział Adam Sulak, dyrektor
marki New Holland AG w Polsce, członek zarządu CNH Industrial w Polsce. – Połączenie
wartościowej historii z innowacyjnym podejściem do produkcji każdego detalu maszyny to nasza
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recepta na sukces. To, że możemy go z dumą dziś ogłaszać, to powód do dużej satysfakcji, ale
także motywator. Pozycja lidera niesie za sobą odpowiedzialność. Plany, które dziś
przedstawiliśmy, są dowodem na to, że nie zatrzymujemy się i jesteśmy gotowi na kolejne lata
sukcesu – dodał.

Modernizacja gospodarstw
Rolnictwo stanowi obecnie jeden z kluczowych filarów rodzimej gospodarki. Polska jest znaczącym
producentem zbóż, warzyw i owoców, a także mięsa. – Jako producenci maszyn rolniczych
z satysfakcją obserwujemy wzrost inwestycji w innowacje, nowe technologie oraz modernizację
gospodarstw. Wychodzimy naprzeciw tym tendencjom, stale wprowadzając nowe rozwiązania do
produkowanych maszyn New Holland – powiedział Adam Sulak.
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