Onmiddellijke vrijgave: 3 oktober 2016

Trelleborg maakt helden van klanten in nieuwe succesverhalen
Trelleborg maakt van klanten helden met zijn nieuwste initiatief: verhalen vertellen over
succesvolle projecten vanuit het standpunt van de gebruiker. Het nieuwe Heroes-programma
verzamelt ervaringen van professionele landbouwers en focust hierbij op de problemen die
ze het hoofd moeten bieden en welke rol Trelleborg speelt bij het oplossen ervan.

De reeks start met het verhaal van Guillaume Agneessens, mede-eigenaar van Agri Minon,
een Belgisch landbouwbedrijf. Agri Minon biedt zijn klanten een totaalservice en is
gespecialiseerd in zaaien, oogsten, sproeien, gewascontrole, versplinterde gegevens en de
PAC-aangifte.
Dhr. Agneessens: “We hebben geïnvesteerd in banden van Trelleborg om ons te
onderscheiden van de concurrentie, en zijn tot hiertoe erg onder de indruk van hun
prestaties. Bij de start van het seizoen, toen we de meststoffen moeten verspreiden over erg
vochtig gras, liet de TM1060 geen afdrukken achter. Ook het tractievermogen en de
slijtweerstand zijn veel beter dan die van traditionele banden.”
De dubbele nokken van de ProgressiveTractionTM-technologie van Trelleborg zorgen voor
een verhoging van het rendement op de nieuwe TM1060-reeks. Het brede loopvlak van de
ProgressiveTractionTM-technologie en de dubbele nokken verhogen de grip, terwijl de
breedte van de basis van de nokken voor minder trillingen zorgt. Dankzij de nokken die op
verschillende momenten in contact komen met de ondergrond, biedt de band meer
trekkracht wanneer het nodig is.
Dhr. Agneessens vervolgt: “We zouden de TM1060-reeks van Trelleborg zeker aanbevelen
aan contractors die hun klanten een uitmuntende service willen bieden. Wij zullen de banden
van Trelleborg in elk geval nog op meer trekkers gebruiken.”

Wilt u meer weten over het verhaal van Guillaume, bekijk dan zijn video op het YouTubekanaal van TrelleborAgri [https://www.youtube.com/watch?v=0CWV-Ctan7Q].

Trelleborg heeft een nieuwe webpage gewijd aan alle klanten die deelnemen aan het
Heroes-initiatief. Hierop zullen regelmatig nieuwe video-interviews met Heroes van over de
hele wereld worden gepost zodra ze beschikbaar zijn.
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www.trelleborg.com/wheels/agri/heroes.

De verhalen van de Heroes staan ook op de Trelleborg aTtraction app. Deze tijdschriftapp
brengt nieuws over de sector en over individuele bedrijven voor landbouwers en dealers. Met
getuigenissen van succesvolle landbouwers, brengt de app ook uit de eerste hand verslag uit
over de voordelen van Trelleborg-banden.
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Bezoek voor persberichten van Trelleborg Wheel Systems de Press Room op www.trelleborg.com/wheels.
Bezoek voor meer afbeeldingen de afbeeldingenbank op www.trelleborg.com/wheels

Neem voor meer informatie of hoge resolutie-afbeeldingen contact op met:
Ludivine Agneessens, Marketing Benelux
Mail: ludivine.agneessens@trelleborg.com

Bezoek het Trelleborg Media Center voor persberichten van de hele Trelleborg Group. In de rubriek Products
and Solutions kan je nieuws per sector filteren. Ga naar www.trelleborg.com/news waar je ook op onze
nieuwsbrief kan inschrijven.
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hooggespecialiseerde oplossingen om toegevoegde waarde voor haar klanten te creëren. Trelleborg is partner
van alle leidende producenten van tractors en landbouwmachines. De jaarlijkse verkoop bedraagt ongeveer
SEK 4315 (EUR 461 miljoen) en het bedrijf heeft 3295 werknemers en productiesites in Italië, Letland, China,
Sri Lanka, Zweden en de VS.www.trelleborg.com/wheels
Trelleborg is wereldleider in polymeeroplossingen die essentiële toepassingen in veeleisende omgevingen
verzegelen, dempen en beschermen. Haar innovatieve oplossingen verhogen de prestaties voor klanten op een
duurzame wijze. De Trelleborg Group heeft een jaarlijkse verkoop van SEK 30.000 miljoen (EUR 3250 miljoen,
USD 3600 miljoen) in meer dan 40 landen. De Group bestaat uit vijf afdelingen: Trelleborg Coated Systems,
Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions and Trelleborg
Wheel Systems, en de operaties van Rubena en Savatech. Het aandeel van Trelleborg is sinds 1964 genoteerd
op de beurs en op Nasdaq Stockholm, Large Cap. www.trelleborg.com

