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cen trul de clienøi din Paris, Franøa,
unde vor putea efectua un test drive
cu aceste performanøe utilaje.
Concursul a oferit šansa ca douã
dintre persoanele ce vor fi selec øio -
nate sã-ši petreacã douã zile la noul
centru Case destinat clienøilor, cu po -
si bilitatea participãrii lor la o serie de
de monstraøii ši testãri de ne e ga lat, a -
vând inclusiv oportunitatea de a ve -
dea ši pune la muncã noile bul do ze re.
Noul centru din Franøa s-a bucurat
deja de un succes incredibil dupã
lansarea de acum un an, foarte muløi
clienøi din întreaga Europã ale gând
deja sã petreacã la Paris câ te va zile
cu Case. Spaøiul special ame najat
oferã patru zone dedicate testãrilor,
permiøând clienøilor sã încerce toatã
gama de utilaje Case, pentru a gãsi
soluøia ce se potrivešte cel mai bine
cerinøelor acestora.
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S
tunt Riders au uimit din nou
asistenøa. Echipa de moto ci -
clišti Case a pus în scenã ši

anul acesta un circuit în care ši-au
tes tat agilitatea ši talentul în faøa vizi -
tatorilor. Zborurile, sãriturile ši balan -
sã rile dintr-un utilaj în altul au fost
deliciul spectatorilor. Motocicletele nu
doar cã au fãcut slalom ši sãrituri prin -
tre utilaje, dar au “colaborat” îndea -
proa pe cu miniexcavatorul CX22B, cu
mi niîncãrcãtorul multifuncøional 445CT,
cu încãrcãtorul frontal 121E, dar ši cu
ve detele care manevreazã sarcini la
înãløime, cum ar fi încãrcãtorul teles -
co pic TX170, noile excavatoare CX210B
MH SL ši CX240B MH. Acompaniaøi
de un fundal cu “muzicã live” ši un
uluitor display electronic pe care a
fost proiectat spectacolul, echipa de
cascadori Case a reušit sã tre zeas -
cã curiozitatea celor prezenøi la stand,
oferind adrenalinã la maxim. Ei au
evo luat la intervale bine stabilite pe

parcursul celor câteva zile de târg.
Experienøa din anii anteriori s-a re -
pe tat, unii dintre clienøii ajungând
chiar mai devreme, deoarece štiau
cã le va fi greu sã prindã un loc bun
în picioare pentru a vedea cât mai
de aproape aceste performanøe in -
credibile.

Câštigã o excursie la Paris

Odatã cu lansarea unei noi game
de buldozere Case ši prima ocazie
pentru clienøi de a vedea puter ni ce -
le ši impunãtoarele 1650L ši 1150K,
participanøii au avut ši extraordinara
šansã de a câštiga o excursie la
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CASE ŠTIE CUM SÃ ATRAGÃ
clienøii la Bauma
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La Bauma 2010, standul Case a constituit ši anul acesta unul dintre punctele de

atracøie pentru vizitatorii celui mai mare târg de utilaje pentru construcøii. Nici de

aceastã datã Bauma 2010 nu a coborât štacheta, în cadrul acestuia reunindu-se

cele mai de seamã companii cu renume mondial. Ši de aceastã datã, Case

Construction Equipment a organizat la standul sãu un spectacol de zile mari pentru

muløimea prezentã, ši anume un circuit de motociclete de teren, care ši-au turat

motoarele în jurul celor mai noi ši performante utilaje CASE, spectatorii având šansa

sã câštige o excursie la noul centru pentru clienøi de la Paris unde vor putea testa

noile buldozere Case.
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O gamã completã
Pe display-urile de la stand au fost
pro iectate nu numai noile buldozere
Case, ci ši o serie de utilaje din ga -
ma de produse Case. În centrul a -
ten øiei s-au aflat, de asemenea, uti -
lajele spe cial dedicate demolãrii ši re -
ci clãrii ma terialelor, precum ši cele ce
ser vesc operaøiunilor de exca va re.
Din tre toate acestea s-au remar cat
CX470 B HRD ši CX 290 B, ve ni te sã
completeze decorul deja im pu nãtor.
Totodatã, printre piesele de re zis ten -
øã s-au aflat ši încãrcãtorul frontal
821 E, dotat cu un joystick opøional
pentru direcøie, alãturi de modelul
1221E, un alt încãrcãtor frontal foarte
apreciat. Echipamentele de reabili -
ta re ši construcøie drumuri nu au fost
nici ele uitate, astfel cã au fost pre -
zen te ši excavatoarele pe pneuri WX95,
WX145 ši WX185, alãturi de exca va -
torul pe šenile CX 135SR complet
accesorizat.

De asemenea, miniexcavatoarele
CX17B ši CX50B au oferit vizita to -
rilor oportunitatea de a fi testate, în
timp ce miniîncãrcãtorul frontal 420
Seria 3 a demonstrat ce poate face
un utilaj complet. Nelipsit de la a -
ceastã expoziøie a fost ši buldoex -
ca vatorul Case 580SR Seria 3. Vi zi -
ta torii standului Case au putut sã
con sulte specialištii în utilaje din în -

trea ga lume pentru a gãsi soluøii la
cerinøele lor pentru echipamentele
de construcøii. Susøinut financiar de
cãtre CNH Capital, cât ši de o re øea
de dealeri cu experienøã, stan dul
Case oferã întotdeauna soluøii com -
plete pentru cei care se ocupã de
construcøii industriale, civile ši de in -
frastructurã. n
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