
 
 
 

Farming Simulator League 2019/20: Fantastyczny start drużyny Trelleborg!  

 

Trelleborg Wheel Systems potwierdza, że piąty rok z rzędu, jest partnerem GIANTS Software przy 

tworzeniu nowej wersji gry wideo - Farming Simulator 19. W tym roku Trelleborg postanowił 

wystawić oficjalną drużynę do rywalizacji w zawodach Farming Simulator League 2019/20 . 

W najnowszej edycji 2019, która sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy w zaledwie dziesięć 

dni po premierze, Farming Simulator 19 zaprasza graczy do podjęcia wyzwań współczesnego 

rolnictwa, w tym uprawy ziemi, zbioru plonów i hodowli zwierząt. W edycji 19 gracz ma do 

dyspozycji ponad 300 ciągników oraz maszyn rolniczych i leśnych głównych producentów 

oryginalnego sprzętu, w pełni wyposażonych w rozwiązania Trelleborg i Mitas. 

Dzięki wejściu do świata eSports społeczność Farming Simulator znacząco wzrosła do ponad 900 

tysięcy obserwujących na Facebooku, ponad 200 tysięcy na Instagramie oraz do ponad 390 

tysięcy subskrybentów oficjalnego kanału na YouTube. 

Roberto Angelucci, Digital Marketing Manager w Trelleborg Wheel Systems, powiedział: „Jesteśmy 

zachwyceni skojarzeniem naszej marki z Farming Simulator i bardzo dumni z udziału naszego 

zespołu w rozgrywkach Farming Simulator League. 

„Bezustannie prezenujemy nasze długoterminowe zaangażowanie we wspieranie ewolucji 

przemysłu rolnego oraz poprawę wydajności, produktywności i zrównoważonego rozwoju 

nowoczesnego rolnictwa. To strategiczne partnerstwo otwiera przestrzeń do dialogu, tym razem w 

świecie gier, z młodymi profesjonalistami z rolnictwa. Ponieważ są oni jedną z docelowych grup 

odbiorców gry, Farming Simulator stanowi idealną platformę do współpracy z rolnikami przyszłości, 

a to nasz kolejny kluczowy cel firmy. ” 

Od 27 lipca Farming Simulator League to czternaście turniejów na żywo on-line w całej Europie. 

Pod koniec sezonu 16 najlepszych drużyn spotka się na FarmCon 20, gdzie będą rywalizować o 

tytuł mistrza Farming Simulator i nagrodę 100 000 EUR. 

Drużyna Trelleborg, w skład której wchodzą Lukas Bauer (16 lat), Simon Hollweck (19 lat), Joshua 

Lobenhofer (17 lat), Felix Hasenberger (18 lat) i Oke Güths (17 lat), zadebiutowała w lidze, 

wygrywając pierwsze dwa turnieje odbywające się w Niemczech na FarmCon 19, oficjalnym 

wydarzeniu społecznościowym dla graczy i fanów Farming Simulator (28 lipca) oraz na Gamescom 

2019, wiodących europejskich targach gier cyfrowych (26 sierpnia). 

Na wiodących wystawach rolniczych, które będą gościć The Farming Simulator League przez cały 

sezon 2019/20, zwiedzający będą mieli okazję spotkać się z graczami i obejrzeć rozgrywkę na 

żywo. Agritechnica 2019 będzie oficjalnym gospodarzem Farming Simulator League od 10 do 16 



 
 
 

listopada. Trelleborg zaprasza wszystkich graczy i gości do spotkania się z oficjalnym zespołem na 

stoisku Trelleborg w hali 20, stoisko A04. 

Kalendarz Farming Simulator League 2019:  

Date Event Location  

Wrzesień. 13 - 15, 2019 Zurich Game Show Messe Zurych, Szwajcaria 

Październik. 18 – 20, 2019 Poznan Game Area Poznań, Polska 

Październik. 30 – Nov. 3, 

2019 

Paris Games Week  Paryż, Francja 

Listopad. 10-16, 2019 Agritechnica Hanower, Niemcy 

Listopad. 22-24, 2019 Herofest Brno, Szwajcaria 

 

Najnowsze informacje i aktualności dotyczące udziału Trelleborga w Farming Simulator League 

2019/20 można znaleźć na stronie: https://www.trelleborg.com/en/wheels/media-and-

events/agricultural-and-forestry-tires/events/farming-simulator-league  

 

-KONIEC- 

 

Aby zapoznać się z komunikatami prasowymi dotyczącymi Trelleborg Wheel Systems odwiedź Centrum prasowe  

www.trelleborg.com/wheels. 

Po więcej zdjęć odwiedź bank zdjęć na www.trelleborg.com/wheels. 

 

W celu uzyskania więcej informacji lub zdjęć wysokiej rozdzielczości prosimy o kontakt: 

Piotr Makuch 

Marketing Manager AFT Eastern Europe 

Tel. +48 42 293 05 36, Mobile: +48 668 594 003 

e-mail: piotr.makuch@trelleborg.com  

 

Trelleborg Wheel Systems jest wiodącym światowym dostawcą opon i kompletnych zestawów kołowych do maszyn rolniczych i 

leśnych, pojazdów transportowych, maszyn budowlanych, motocykli, rowerów oraz maszyn z innych specjalistycznych segmentów 

działalności. Firma oferuje wysoko wyspecjalizowane rozwiązania, aby stworzyć wartość dodaną dla swoich klientów i jest 

partnerem wszystkich wiodących producentów oryginalnego sprzętu. Zakłady produkcyjne znajdują się we Włoszech, na Łotwie, w 

Brazylii, Czechach, Serbii, Słowenii, Chinach, Sri Lance oraz USA. www.trelleborg.com/wheels 

 

Trelleborg jest światowym liderem w konstruowaniu zaawansowanych produktów z polimerów, które mają znakomite 

zdolności uszczelniania, amortyzacji i ochrony w ekstremalnych, wymagających warunkach. Trelleborg Group posiada 

roczną sprzedaż na poziomie 34 mld koron (3,32 mld EUR, 3,92 mld USD) w ponad 50 krajach. Grupa składa się z pięciu 

obszarów biznesowych: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, 
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Trelleborg Sealing Solutions i Trelleborg Wheel Systems. Akcje Trelleborg są notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych 

od 1964 roku, notowane są również na Nasdaq Sztokholm, w indeksie dużych spółek. www.trelleborg.com 

http://www.trelleborg.com/

