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Lauingen, 7 juli 2016  
 
 
Vier feiten betreffende de DEUTZ-FAHR ARENA: 

• Een nieuw klantencentrum in Lauingen 

• Met een inhoud van 38.000 kubieke meter en een vloeroppervlak van 3.800 vierkante 
meter  

• Een nieuw museum en expositieruimte met horecagelegenheid, bioscoop en 
opleidingsruimte 

• Jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers en 3.000 trainingssessies voor de dealers 
 
 

Nieuw klantencentrum. 
 

De DEUTZ-FAHR ARENA. Weer een stap op weg naar de toekomst 
‘Made in Germany’. 
 
Nu de nieuwe tractorenfabriek in Lauingen aan de Donau bijna is voltooid, heeft de SDF 
Group weer een stap vooruit in de toekomst gezet. De nieuwe DEUTZ-FAHR ARENA, een 
geavanceerd bezoekers- en trainingscentrum, beslaat een oppervlakte van 3.800 
vierkante meter, recht tegenover het nieuwe fabrieksgebouw. 
 
Het volledige complex heeft een inhoud van 38.000 kubieke meter. Het twee verdiepingen 
tellende gebouw biedt plaats aan een showroom, het DEUTZ-FAHR museum, een 
bioscoop, een winkel, vergaderzalen en leslokalen. Een omvangrijk testcircuit is ook in de 
planning. Hier kunnen bezoekers alles ontdekken van dit "made in Germany" merk 
hightech tractoren en de afzonderlijke modellen persoonlijk van nabij ervaren.  
 
‘Het visuele ontwerp van de DEUTZ-FAHR ARENA is perfect afgestemd op de nieuwe 
tractorenfabriek. Beide complexen vertegenwoordigen nu voortreffelijk de essentie van het 
merk DEUTZ-FAHR – hightech "made in Germany",’ aldus Rainer Morgenstern, 
woordvoerder van de raad van bestuur van DEUTZ-FAHR in Duitsland. ‘Bovendien heeft 
de nieuwe infrastructuur, presentatie- en vergadertechnologie, evenals het gastronomisch 
aanbod, een wereld van mogelijkheden geopend. In de toekomst zullen we jaarlijks meer 
dan 10.000 bezoekers ontvangen en 3.000 dealers  
 
In mei 2016 werd begonnen met de bouw van de nieuwe DEUTZ-FAHR ARENA. Het 
complex wordt voltooid en is klaar voor gebruik in de eerste maanden van 2017. 

 

 

 
DEUTZ-FAHR is technologische uitmuntendheid op het hoogste niveau en een assortiment dat productiviteit 
ademt, van tractoren tot maaidorsers en uitrusting.  
www.deutz-fahr.com 
www.facebook.com/DeutzFahr 

 



 

 

 

Over de SDF Group: 
De SDF Group, met hoofdkwartier in het Italiaanse Treviglio (Bergamo), is één van 's werelds 
toonaangevende constructeurs van tractoren, oogstmachines en dieselmotoren. De producten worden 
verdeeld onder de merken Deutz-Fahr, Same, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire, Lamborghini 
Green Pro en Shu-He. Het tractorgamma beslaat een vermogensbereik van 23 tot 340 pk en de serie 
oogstmachines van 32 tot 395 pk. De SDF Group telt acht productielocaties, 13 commerciële filialen, twee 
joint ventures, 141 importeurs en meer dan 3.000 dealers over de hele wereld, die samen werk bieden aan 
meer dan 4.100 werknemers wereldwijd. In 2015 behaalde de Group een omzet van 1,39 miljard euro, met 
een bedrijfscashflow van 9%. 
 
www.sdfgroup.com 
 


