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CNH Industrial slaat
		 nieuwe wegen in
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INVESTERINGEN IN INNOVATIE,
DUURZAAMHEID EN PRODUCTIVITEIT

In februari nodigde CNH Industrial investeerders uit om ze op zijn Capital Markets
Day in Florida bij te praten over de stand van zaken bij het concern en over
toekomstige ontwikkelingen. De bijeenkomst had als motto ‘Breaking New Ground’,
nieuwe wegen inslaan. Het concern wil leidend zijn op de speerpunten innovatie,
duurzaamheid en productiviteit. Deze methaantrekker is daar een voorbeeld van.
in nieuwe technologieën, nieuwe producten en
nieuwe productiefaciliteiten. In de periode van
2019 tot en met 2021 was dit 2,2 miljard, dus er
wordt flink gas bij gegeven.
Case IH en New Holland droegen in 2021 elk ongeveer zeven miljard dollar bij aan de omzet.
Noord-Amerika is goed voor ongeveer vijf miljard
omzet, waarbij het merendeel van Case IH komt.
In Europa is de omzet ook ongeveer vijf miljard,
maar daar ligt de nadruk op New Holland. Verder
draagt Zuid-Amerika twee miljard dollar bij en
Afrika, Australië en Azië gezamenlijk drie miljard.
Daarnaast heeft CNH Industrial een aantal regionale merken, zoals Steyr, Miller, Flexicoil, Kongskilde en K-Line AG. Het heeft ook een drietal
merken op het gebied van precisielandbouw en
digitalisering: Raven, AgDNA en AgXtend. Met
Monarch heeft het een strategische samenwerking. Dit Amerikaanse bedrijf houdt zich bezig
met autonomie en elektrificatie.

‘VAN 2022 TOT EN MET 2024
WORDT VIER MILJARD DOLLAR
GEÏNVESTEERD IN NIEUWE
TECHNOLOGIEËN, PRODUCTEN
EN PRODUCTIEFACILITEITEN’
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CNH Industrial heeft zich vorig jaar opgesplitst
in een deel off-highway en een deel on-highway.
Het off-highway-deel gaat verder als CNH Industrial en bevat als vanouds de merken New Holland, Case CE, Case IH en Steyr. Het
on-highway-deel gaat verder als Iveco en omvat
naast dit vrachtautomerk ook Iveco Bus, Heuliez,
Astra, Magirus en motorenbouwer FPT. Het afgeslankte CNH Industrial had vorig jaar een omzet
van 19,5 miljard dollar (ongeveer 17,5 miljard
euro). Daarvan komt driekwart uit de landbouw,
zestien procent uit grondverzet- en bouwmachines en acht procent uit financiële diensten.
Noord-Amerika en Europa (inclusief het Midden-Oosten) leveren daarbij elk 37 procent. Het
concern kondigde aan dat het in de periode 2022
tot en met 2024 vier miljard dollar wil investeren

‘MET DE AANKOOP VAN RAVEN
ZET CNH INDUSTRIAL STAPPEN OP
HET GEBIED VAN AUTONOMIE’

VEEL NIEUWS TE VERWACHTEN
In 2021 introduceerde CNH Industrial veertig
nieuwe producten. In het lopende jaar en de komende twee jaren voorziet het nog eens de introductie van minimaal 150 nieuwe producten.
Deze introducties zullen in het teken staan van
innovatie, duurzaamheid en productiviteit.
In 2022 staat de introductie gepland van nieuwe
trekkerseries tussen 111 en 143 kW (140 en 180
pk) en tussen 143 en 198 kW (180 en 250 pk). De
vernieuwingen van deze series, Case IH Puma en
Maxxum en New Holland T7 en T6, zullen vooral
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betrekking hebben op de connectiviteit, zoals de
vernieuwingen bij de T8 en T7 HD en de Optum
en Magnum dat ook stonden. Beide merken willen ook stappen zetten op het gebied van autonomie. Weliswaar toonden ze al in 2016 een
autonome trekker, maar tot nu toe is deze niet op
de markt. Met de aankoop van Raven zet het
stappen op het gebied van autonomie. Raven
heeft eerder het Canadese DOT Technologies
overgenomen en dat verkoopt sinds 2020 een
autonome werktuigendrager. Via Raven komt dit
jaar ook autonomie voor trekkers beschikbaar. In
eerste instantie is dat voor de toepassing van een
graanoverlaadwagen en voor een combinatie
met een grondbewerkingswerktuig. In 2022 zal
er ook worden getest met een autonome kunstmeststrooier en daarna ook met een autonome
spuitmachine. CNH Industrial wil eigenlijk toe
naar een autonome teelt. Dat is de stip op de horizon. Omdat het concern de klantwensen kent
en met een sterke basis begint, denkt het dat het
deze stip goed kan bereiken. De overname van
Raven heeft dat proces een flinke boost gegeven.

dreven werktuigen en toonde op de Eima vorig
jaar een powerpack voor op de trekker. Hiermee
kunnen elektrische werktuigen worden aangedreven, bijvoorbeeld een boomgaardspuit.
Ook de nieuwe veldspuit van Case IH, de Patriot
50-serie, moet een bijdrage leveren aan een duurzame akkerbouw. Dankzij een samenwerking met
Augmenta kan de machine worden uitgerust met
camera’s waarmee die realtime onkruiden kan
herkennen en gericht kan bespuiten. De machine
maakt hierbij gebruik van kunstmatige intelligentie, waarmee het zelf leert onkruid van het productiegewas te onderscheiden.

De nieuwe spuitmachine van Case IH moet met hulp
van kunstmatige intelligentie gericht onkruid gaan
bestrijden.

‘DE KOMENDE INTRODUCTIES
ZULLEN IN HET TEKEN STAAN VAN
INNOVATIE, DUURZAAMHEID EN
PRODUCTIVITEIT’
VOORDEEL VOOR DE KLANT

ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN
Op het gebied van duurzaamheid spelen vooral
alternatieve brandstoffen en elektrificatie een
rol. Al in 2006 presenteerde New Holland zijn
Clean Energy Leader-strategie, om aan te geven
dat het hierin een grote en leidende rol wil spelen. Een eerste resultaat was in 2009 de H2-waterstoftrekker. Die staat nog ergens geparkeerd,
net als het concept. In 2013 toonde het een werkend prototype van een door methaan aangedreven trekker. Die is inmiddels op de markt en het is
de bedoeling deze technologie ook te gaan gebruiken in andere productplatforms.
Er zijn meer initiatieven. Zo konden we ons op de
Agritechnica in 2019 vergapen aan een fraaie hybride trekker van Steyr en op de Bauma in datzelfde jaar aan een methaangestookte wiellader
van Case. In 2020 presenteerde Case al een elektrische graaflaadcombinatie. Via een strategisch
partnerschap met Monarch wordt er verder gewerkt aan een elektrisch aangedreven trekker in
het lage-vermogenssegment en afgelopen jaar
nam Case de Italiaanse fabrikant Sampierana
over, waarmee het de elektrificatie in het compactsegment wil doorzetten. Door samenwerking
met het Engelse Bennamann onderzoekt CNH Industrial de mogelijkheden van het zelf opwekken
van methaan op veehouderijbedrijven en daarmee een stap op weg naar het zelfvoorzienende
veehouderijbedrijf op het gebied van energie. In
de Benelux werkt het hiervoor samen met BasGas. Het concern werkt ook aan elektrisch aange-

Een goed voorbeeld van de toegenomen productiviteit zit in de maaidorsers. Automatische besturing is op nieuwe combines al bijna
gemeengoed. Het is volgens CNH Industrial goed
voor een stijging van de productiviteit van vijftien procent. Door het hele dorsproces te automatiseren, neemt de capaciteit nog eens met
twintig procent toe. Door de snelheid van de
stroschudders te automatiseren, zijn volgens het
concern de graanverliezen met tien procent te
verminderen. En door de ventilatorsnelheid te
automatiseren, zou er tien procent minder verontreiniging in het product achterblijven. Dat
zijn allemaal voordelen voor de graanteler, naast
een tien procent hogere prijs door een kwalitatief beter product, vijf procent meer opbrengst
van het volggewas door een beter residu-management en twintig procent meer bedrijfszekerheid van de machine als gevolg van slimme
sensoren. Voor dit laatste zijn er meer machines
nodig die via telemetrie verbonden zijn met de
fabrieken. Meer dan 2000 kritische foutcodes
moeten ertoe leiden dat de machinetijd met
dertig procent kan stijgen.
Het zijn ambitieuze doelstellingen, maar dat
mag. De bijeenkomst in Florida maakt wel duidelijk dat CNH Industrial veel investeert in innovatie, duurzaamheid en productiviteit. Het is
misschien niet allemaal breaking new ground,
want sommige paden zijn al betreden, maar het
geeft wel aan dat de plannen van het concern
serieus te nemen zijn.

Light Electrification noemt New Holland het opwekken
van stroom voor werktuigen met een generatorset voor
op de trekker.

Dit Steyr-concept op de Agritechnica in 2019 is een
voorbeeld van een medium hybrid. Een
verbrandingsmotor drijft een generator aan voor de
elektrische aandrijving.

Tijdens de Bauma 2019 toonde Case een voorbeeld
van een door methaan aangedreven wiellader.
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