ALLIANCE TIRE DOOR AGCO NOORD-AMERIKA VERKOZEN TOT LEVERANCIER VAN HET JAAR
WAKEFIELD, Massachusetts (10 juli 2020)—Alliance Tire Group, Ltd., een bedrijf van de
Yokohama Rubber Corporation groep, werd door AGCO, de grootste producent van
landbouwmachines die zich uitsluitend richt op de landbouwsector, verkozen tot NoordAmerikaanse leverancier van het jaar. Deze eer viel Alliance ten deel tijdens het AGCO online
leveranciersevenement 2020.
AGCO prees Alliance op het gebied van kosten, samenwerking, innovatie, accountmanagement,
coördinatie en flexibiliteit. Functionarissen van AGCO meldden dat Alliance — de enige
bandenleverancier die tijdens het evenement in de prijzen viel — geweldige coördinatie laat
zien, op één lijn zit met AGCO, en de efficiëntie in de fabriek verbetert.
“AGCO vertrouwt op veel leveranciers, zodat het in staat is dealers en telers wereldwijd de
meest betrouwbare en effectieve landbouwoplossingen te leveren. Op ons NA
leveranciersevenement 2020 uiten we onze erkentelijkheid naar diegenen die qua kwaliteit
echt uitblinken op het gebied van goederen, klantrelaties en waarden”, aldus John Shouse V,
AGCO Strategic Commodity Manager, Axles, Tracks, Tires & Wheels. “AGCO kan mede dankzij
de uitstekende producten en samenwerking met ATG, nu verkozen tot onze leverancier van
2020, innovatieve oplossingen bieden waaraan de rest van de sector zich nauwelijks kan meten.
AGCO is vereerd telers overal ter wereld duurzame oplossingen te kunnen bieden.
“De Fendt® MomentumTM zaaimachine is een van AGCO's nieuwste hightech oplossingen in de
uitgesproken missie van het bedrijf de wereld van voedsel te voorzien. AGCO zag de kritische
impact van banden op de wortels van gewassen en op opbrengsten en schakelde wereldwijd
een groot aantal ATG-leden in om banden te ontwerpen die net zo innovatief waren voor het
zaaien als de zaaimachine zelf”, voegt Shouse toe. “De VF, of 'very high-flexion' banden van ATG
oefenen in combinatie met het Load-LogicTM-systeem van de Fendt Momentum minder druk uit
op de bodem, waardoor telers hogere opbrengsten kunnen bereiken.”
Volgens Domenic Mazzola, Vice President of Engineering and OE Sales bij Alliance Tire
Americas, vormt samenwerking met klanten een hoeksteen van de zakelijke aanpak van de
bandenfabrikant.
“We zijn vereerd door de erkenning van ons commitment aan AGCO zodat het bedrijf op elk
niveau zijn doelstellingen kan bereiken, van productontwikkeling tot inkoop en fabricage”,
aldus Mazzola. “We hechten veel waarde aan onze lange relatie met AGCO, die dateert van ons
vroege werk met baanbrekende flotatiebanden op Hesston® balenpersen en die is uitgemond
in de huidige samenwerking binnen enkele van de meest innovatieve ontwikkelingen van het
bedrijf, zoals de Fendt Momentum zaaimachine.”
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Fendt en Hesston zijn geregistreerde handelsmerken en Momentum en Load-Logic zijn
handelsmerken van AGCO.

