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DEUTZ-FAHR ARENA hakkında dört gerçek:
• Lauingen'deki yeni müşteri merkezi
• İç mekan 38.000 metreküp, zemin alanı 3.800 metrekare
• Sinema, eğitim odaları ve yemek alanıyla birlikte yeni bir müze ve sergi salonu
bulunmaktadır.
• Yılda 10.000'den fazla ziyaretçi ve 3.000 bayi eğitim oturumu.

Yeni müşteri merkezi.

DEUTZ-FAHR ARENA. Geleceğin ‘Alman Malı’na bir adım daha.
Tuna'da, Lauingen'deki yeni fabrikanın hemen hemen tamamlanmış olması nedeniyle,
SDF Group geleceğe doğru bir adım daha attı. DEUTZ-FAHR ARENA 3.800 metrekarelik
bir alan üzerine inşa edilmiş yeni montaj tesisine doğrudan bakan ziyaretçiler için özel bir
alan ve özel eğitim merkezine sahiptir.
DEUTZ-FAHR ARENA 38.000 metreküplük bir iç mekan sunmaktadır. İki katlı bina; bir
traktör teşhir salonunu, DEUTZ-FAHR müzesini, bir sinemayı ve mağazayı, bunların
yanında konferans ve eğitim salonlarını içermektedir. Kapsamlı bir test yolu da
planlanmaktadır. Ziyaretçiler burada, Almanya'da üretilen bu yüksek teknolojili marka
hakkında herşeyi öğrenebilecek, münferit modelleri yakından ve bizzat
deneyimleyebilecektir.
‘DEUTZ-FAHR ARENA'nın görsel tasarımı, yeni traktör fabrikası ile kusursuz bir uyum
içindedir. Her iki saha da DEUTZ-FAHR markasının Alman malı yüksek teknolojinin
mükemmel bir temsili,’ diyor Almanya'daki DEUTZ-FAHR yönetim kurulu sözcüsü Rainer
Morgenstern. ‘Üstelik; yeni altyapı, sunum ve konferans teknolojisinin yanı sıra sunulan
gastronomi sayesinde de birçok olasılık doğmuş durumda. Gelecekte, burada yılda
10.000'den fazla ziyaretçi ağırlayacağız ve 3.000 bayiyi son teknolojili ekipmanla
eğiteceğiz.’
Yeni DEUTZ-FAHR ARENA'nın inşası Mayıs 2016'da başlamış ve 2017'nin başında
tamamlanacak ve kullanıma hazır olacaktır.

DEUTZ-FAHR, en yüksek düzeyde teknolojik mükemmellik demektir.
biçerdöverlerden, geniş çeşitlilikte ekipmana kadar – üretkenlik ile eşanlamlıdır.
www.deutz-fahr.com
www.facebook.com/DeutzFahr
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SDF Group Hakkında
Merkezi Treviglio'da (Bergamo, İtalya) bulunan SDF Group; dünyanın lider traktör, biçerdöver ve dizel
motoru üreticilerinden biridir. Ürünleri; Deutz-Fahr, Same, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire,
Lamborghini Green Pro ve Shu-He markaları altında dağıtılmaktadır. Traktör bölümü; 23'ten 340 b.g.'ne
kadar; biçerdöver bölümü ise 32'den 395 b.g.'ne kadar bir güç aralığını kapsamaktadır. SDF Group; sekiz
üretim tesisine, 13 ticari branşa, iki ortak girişime, 141 ithalatçıya ve dünya çapında 3.000'i aşkın bayiye
sahip olup; 4.100 kişilik küresel bir işgücünü istihdam etmektedir. Grup, 2015'te %9'luk bir FVAÖK ile 1,39
milyar euro'luk bir ciro kaydetmiştir.
www.sdfgroup.com

