spravodajstvo zo sveta

Fendt: Iný odtieň zelenej
Fendt mení zelenú farbu celého portfólia strojov. Nová séria traktorov Fendt 1000 je už vyrobená v tejto farbe a výroba traktorov ostatných sérií bola začatá v júli. Od septembra sa nová farba objaví na
kombajnoch, lisoch, samohybných rezačkách Katana a technike na
zber krmovín.
Nová „Fendt Prírodná Zelená“ nie je revolúcia, ale skôr evolúcia.
Fendt zelená bola vynovená niekoľkokrát v histórii tejto tradičnej
značky, napríklad pretože zložky farby sa zmenili a olovo bolo odstránené, alebo pretože došlo v roku 1980 k prechodu farby na vodnú
bázu. Tento krát meníme známu“ rodinnú“ Fendt zelenú úmyselne.
A veľmi verejne. Je to nové a po prvý krát vo Fendte. Iný odtieň zelenej! Ústredná téma farebného prevedenia Fendt zostáva: Zelená
v kombinácii s červenou farbou. Táto farebná kombinácia zeleného obloženia a červených ráfikov bude naďalej centrom nášho farebného designu. Sekundárne farby, ako je šedá - telo, alebo biela strecha kabíny, hrajú kľúčovú úlohu pre celkovú farebnú harmóniu. Nový
Fendt Prírodná Zelená nielen integruje a vyváži tieto farby, ale posilňuje ich vzájomný vzťah.
Dobre známa Fendt zelená bola pôvodne vytvorená ako štandardizovaná RAL farba. Preslávila sa od roku 1930 ako základná farba
pre routery, vrtáky a pílové kotúče. Zakladateľ spoločnosti Hermann
Fendt zámerne vybral túto strojársku zelenú farbu. V tom čase staval
na precíznosť, kvalitu a spoľahlivosť nemeckých obrábacích strojov.
Tie charakterizovali značku Fendt.
Naším cieľom je posilniť vizuálnu identitu výrobkov Fendt, a to
nielen vďaka vynikajúcemu dizajnu tvaru, ale aj prostredníctvom
ďalšieho vývoja zelenej farby. Nová Fendt Prírodná Zelená je vyrobená z rovnakých pigmentov farieb ako predchádzajúca zelená. Nová
zmes pigmentov vytvára nové pocity, dojmy. Farba evokuje hĺbku
a dynamiku prostredníctvom väčšej zložky žltej, ktorá vytvára „vzácny lesk“. Teraz to vyžaruje väčšie teplo, prirodzenosť a hĺbku. Nová
Fendt Prírodná Zelená bola vyvinutá z predchádzajúcej Fendt zelenej. Ale je silnejšia, jasnejšia, živšia a komplexnejšia. Najčerstvejšia
zelená v poľnohospodárskej technike.
Zdroj: Tlačová správa

Mitas uvádza na trh novú pneumatiku, ktorá zjednoduší farmárom život
Mitas, člen skupiny Trelleborg, uvádza na svetové trhy novú pneumatiku 20,5 R 25 EMR-01, ktorá bola špeciálne vyvinutá pre kolesové nakladače používané v poľnohospodárstve. Má šípový dezén podobný traktorovým plášťom a vyznačuje sa skvelou trakciou a výbornými samočistiacimi vlastnosťami. Mitas EMR-01 s veľkosťou 25“ má tú výhodu, že farmári nemusia nasadzovať väčšie ráfiky, ak chcú
používať kolesový nakladač na poľnohospodárske
práce.
Jaroslav Musil, produktový manažér pre industriálne pneumatiky Mitas, uviedol: „Kolesové nakladače sa v súčasnej dobe používajú nielen ako
stavebné stroje, ale čím ďalej častejšie sa uplatňujú aj v poľnohospodárstve. Mitas preto do ponuky zavádza plášť EMR-01 s trakčným dezénom,
aby vyhovel tomuto dopytu.“
Mitas 20,5 R 25 EMR-01 je vhodný do prevádzok, kde je vyžadovaný veľký záber a dobré samočistenie dezénu. Výhody tejto pneumatiky sa
prejavia najmä na poddajnom, klzkom podloží,
napríklad pri skladovaní a navážaní biopalív, siláži
alebo repnej kampani, kde sú bežné industriálne
dezény v kategóriách L-2 a L-3 málo účinné. Vďaka svojej zosilnenej konštrukcii je Mitas EMR-01
vhodný aj pre ľahšie práce v stavebníctve.
Musil dodal: „Väčšina nakladačov má od výrobcov obuté pneumatiky s dezénmi vhodnými
pre stavebníctvo s ráfikmi veľkosti 25“. Pokiaľ
zákazník chcel využívať nakladač pre poľnohospodárske práce, musel sa vybaviť 26“ ráfikmi
a kúpiť plášť s trakčným dezénom. Vďaka novinke Mitas 20,5 R 25 EMR-01 je tento proces teraz
oveľa jednoduchší, pretože farmári vymenia iba
plášť na rovnaký 25“ ráfik.“
Zdroj: Tlačová správa
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