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Új Rába-futóm ű a Claas zászlóshajó termékében  
 
A Claas legnagyobb teljesítmény ű, több mint 500 lóer ős univerzális er őgépéhez szállít fu-
tóműveket a Rába 2012-t ől. Az új üzletnek köszönhet ően a mezőgazdasági szegmensb ől 
származó árbevétel jelent ős növekedése várható a gy őri cégnél. 

Új csúcsmodell bevezetésével bővítette nagyteljesítményű traktorpalettáját Európa vezető mező-
gazdasági gépgyártója, a Claas. A német gyártó zászlóshajó termékének futóműveit a győri Rába 
Futómű Kft. fejlesztette ki és gyártja a jövőben. A projekt a Rába Fejlesztési Intézet keretein belül, 
a Claas céggel szoros együttműködésben valósult meg. A nagy bonyolultságú, világszínvonalú 
műszaki tartalommal, teherbírással és megbízhatósággal bíró futóművek innovatív mérnöki meg-
oldásokat ötvöznek. 

A felfutást követően a forgalom a két cég relációjában a 2011-es érték duplájára emelkedhet. 

„Vállalatunk a nehéz traktor futóművek specialistájaként a „best in class” pozíció megszerzésére 
törekszik. Sikeres fejlesztési projektünkkel ismét közelebb kerültünk célunkhoz és tovább erősítet-
tük pozíciónkat egy stratégiai jelentőségű réspiaci szegmensben.” - jelentette ki Pintér István, a 
Rába Nyrt. elnök-vezérigazgatója. 

A Rába Futómű Kft. kapcsolata a Claas céggel közel két évtizedes múltra tekint vissza. Az együtt-
működés sikerét jelzi, hogy a Rába évek óta stabil futómű beszállítója a Xerion típusú traktorok-
nak. A termékcsalád nemrég bemutatott legújabb tagja nagy sebességű szállítójárműként és uni-
verzális eszközhordozóként is alkalmazható, kategóriájában jelenleg a leghatékonyabb eszköz a 
mezőgazdasági, építőipari és erdőgazdálkodási munkák elvégzésére. 

 
CÉGINFORMÁCIÓ: 
 
A Rába Járm űipari Holding Nyrt. 
A több mint egy évszázados járműipari tapasztalattal rendelkező Rába Járműipari Holding Nyrt. az iparág 
egyik legnagyobb magyar vállalata. A vállalatcsoport három stratégiai üzletága haszongépjárművekhez, 
mezőgazdasági erőgépekhez és földmunkagépekhez kifejlesztett futóműveket, futómű főegységeket és al-
katrészeket, haszon- és személygépjármű alkatrészeket, illetve speciális járműveket gyárt. A csaknem 2000 
főt foglalkoztató Rába székhelye a nyugat-magyarországi Győrben található, árbevételének mintegy 60 szá-
zaléka a három stratégiai régióba (EU, USA, FÁK) irányuló exportból származik. A vállalat részvényeit a 
Budapesti Értéktőzsde ’A’ kategóriájában jegyzik. 
 
CLAAS KGaA mbH 
Az 1913-ban alapított, családi tulajdonban lévő CLAAS (www.claas.com) a világ egyik vezető mezőgazda-
sági fejlesztője. A harsewinkeli (Westfália, Németország) székhelyű cég kombájnjaival piacvezető Európá-
ban és világelső a második legnagyobb termékcsoport, a szecskázó gépek tekintetében. Traktorai, mező-
gazdasági bálázói és szálastakarmány betakarító gépei a globális mezőgazdasági technológia élvonalába 
tartoznak. A termékportfolió emellett korszerű elektronikai és szoftver megoldásokat is kínál mezőgazdasági 
alkalmazások számára. A CLAAS világszerte több mint 9000 embert foglalkoztat, árbevétele 2011-ben elérte 
a 3,3 milliárd eurót. 

 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
D. Martonicz Szilvia kommunikációs munkatárs Rába Nyrt.   Tel.:30/444-9502 
Steszli Ádám befektetői kapcsolattartó   Rába Nyrt.   Tel.:30/444-9629 
Torda Júlia     CCG Communications  Tel.:30/593-8658 

Sajtóközlemény 
Győr, 2012. 11. 14. 

Rába Járm űipari Holding Nyrt.


