Οι Ηνωµένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την τεχνολογία Προοδευτικής Πρόσφυσης
TM
(Progressive Traction TM) στα Αγροτικά ελαστικά Trelleborg.
Η Προοδευτική Πρόσφυση ((Progressive Traction TM) κερδίζει το βραβείο
FinOvasion
Η τεχνολογία της Προοδευτικής Πρόσφυσης((Progressive Traction TM) της
Trelleborg.θα τιµηθεί µε το βραβείο “FinOvasion” κατά την διάρκεια της προσεχούς
΄Εκθεσης Γεωργικών Μηχανηµάτων, η οποία θα λάβει χώρα, από 11 έως 14
Φεβρουαρίου στο Louisvill, Kentucky, U.S.
Στην έκθεση αναζητούνται, αναγνωρίζονται και βραβεύονται τα προϊόντα εκείνα.
που προκαλούν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον στον τοµέα της αγροτικής βιοµηχανίας.
Ο Piero Mancinelli, Σύµβουλος ΄Ερευνας και Τεχνολογίας, του Τµήµατος Αγροτικών
και ∆ασικών Ελαστικών της βιοµηχανίας Trelleborg Wheel Systems,δήλωσε :
«Η κατάκτηση του τίτλου “Machine of the year 2014”στην Agritechnica 2013, του
“Silver Ears 2013 “στην Agribex 2013 και τώρα η επιλογή βράβευσης των
αναγνωστών της Farm Industry µε το βραβείο FinOvasion” µας κάνει πολύ
υπερήφανους .Είµαστε πολύ ικανοποιηµένοι που η αγροτική βιοµηχανία αναγνωρίζει
την δέσµευση της Trelleborg να εξελίσσει τεχνολογίες που βελτιώνουν την απόδοση,
την παραγωγικότητα και την βιωσιµότητα της µοντέρνας καλλιέργειας.
Η τεχνολογία της Προοδευτικής Πρόσφυση((Progressive Traction TM) στα ελαστικά
είναι µια νέα φιλοσοφία που σχεδιάστηκε ειδικά για να προσφέρει µεγαλύτερη
απόδοση στην καλλιέργεια.
Κατά την διάρκεια της καλλιέργειας στο έδαφος απελευθερώνεται προοδευτικά
µεγαλύτερη πρόσφυση χάριν στα διπλά πτερύγια όταν και όπου χρειάζεται. Τα διπλά
πτερύγια προσφέρουν στο ελαστικό µεγαλύτερες δυνατότητες για ελαφρύτερο
αποτύπωµα στο έδαφος , εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερη κατανοµή της πίεσης. Για
περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στην τεχνολογία πρόσφυσης.
www.trelleborg.com/wheelsystems/us , www.trelleborg.com/news

Εταιρικό προφίλ του Οµίλου Trelleborg:
Η Trelleborg Wheel Systems είναι κορυφαίος παγκόσµιος προµηθευτής ελαστικών
και ολοκληρωµένων συστηµάτων τροχών για αγροτικά και δασικά µηχανήµατα,
forklifts , ανυψωτικά και άλλα µηχανήµατα. Η εταιρεία προσφέρει λύσεις υψηλών
προδιαγραφών στους πελάτες της , προσφέροντας προστιθέµενη αξία στα προϊόντα
της.
Η Trelleborg συνεργάζεται µε όλους τους κορυφαίους κατασκευαστές τρακτέρ και
αγροτικών µηχανηµάτων. Οι ετήσιες πωλήσεις της βιοµηχανίας ανέρχονται σε
περίπου 485 εκατοµµύρια Ευρώ, απασχολεί 3,000 υπαλλήλους και διαθέτει 8
κατασκευαστικές µονάδες σε όλο τον κόσµο. www.trelleborg.com/wheelsystems

