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Lauingen, 7 de julho de 2016
Quatro factos sobre o DEUTZ-FAHR ARENA:
• Um novo centro de apoio para os nossos clientes em Lauingen
• Espaço interior de 38 000 metros cúbicos e área de pavimento de 3800 metros quadrados
• Um novo museu e centro de exposições, associado a uma zona de restauração, cinema e
salas de formação
• Mais de 10 000 visitantes e 3000 sessões de formação por ano destinadas a
concessionários

Novo centro de apoio ao cliente.

O DEUTZ-FAHR ARENA. Mais um passo rumo ao futuro "Made in
Germany".
Agora que a nova fábrica de tratores em Lauingen, na região do Danúbio, está quase
concluída, o Grupo SDF deu mais um passo em direção ao futuro. Numa área de 3800
metros quadrados, de frente para a nova fábrica de montagem, está a ser construído o
novo DEUTZ-FAHR ARENA, um moderno centro de visitantes e formação.
No total, o complexo oferece um espaço interior de 38 000 metros cúbicos. O edifício de
dois andares inclui uma sala de exposição de tratores, o museu DEUTZ-FAHR, um
cinema e uma loja, bem como salas de conferências e de formação. O projeto inclui ainda
uma longa pista de testes. Aqui, os visitantes poderão ficar a conhecer melhor esta marca
de tratores de alta tecnologia e de fabrico alemão, experimentando pessoalmente cada
modelo.
"O design do DEUTZ-FAHR ARENA combina na perfeição com a nova fábrica de tratores.
Ambos os edifícios são hoje uma representação perfeita da essência da marca DEUTZFAHR – alta tecnologia de fabrico alemão", afirma Rainer Morgenstern, porta-voz do
quadro de administração da DEUTZ-FAHR na Alemanha. "Além disso, abriu-se agora
todo um leque de novas oportunidades graças à nova infraestrutura e às tecnologias de
apresentação e conferência, além da oferta gastronómica. Contamos receber, no futuro,
mais de 10 000 visitantes por ano e formar 3000 concessionários com recurso a
equipamentos de vanguarda."
As obras de construção do novo DEUTZ-FAHR ARENA arrancaram em maio de 2016. O
edifício estará concluído e pronto para abrir ao público no início de 2017.

A DEUTZ-FAHR aposta na excelência tecnológica ao mais alto nível. A marca é sinónimo de produtividade
– desde os tratores e ceifeiras debulhadoras à mais variada gama de equipamentos.
www.deutz-fahr.com
www.facebook.com/DeutzFahr
Sobre o Grupo SDF:
O Grupo SDF, com sede em Treviglio (Bergamo, Itália), é um dos principais fabricantes mundiais de
tratores, ceifeiras e motores a diesel. A distribuição dos seus produtos faz-se sob as marcas Deutz-Fahr,
Same, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire, Lamborghini Green Pro e Shu-He. As secções de tratores
e ceifeiras abrangem gamas de potência de 23 a 340 HP e de 32 a 395 HP, respetivamente. O Grupo SDF
possui 8 fábricas de produção, 13 filiais comerciais, 2 empreendimentos conjuntos (joint ventures), 141
importadores e mais de 3000 concessionários em todo o mundo, contando com uma força de trabalho
mundial de mais de 4100 funcionários. Em 2015, o Grupo obteve um volume de negócios de 1,39 mil
milhões de euros com EBITDA de 9 %.
www.sdfgroup.com

