
Με όλο και περισσότερα ευφυή συστήματα  
Με νέες ευέλικτες χρηματοοικονομικές προτάσεις και ολοκαίνουργιες Σειρές τρακτέρ 
εξοπλίζεται η εγχώρια αγορά αγροτικών μηχανημάτων για το 2021. Όπως φαίνεται και από 
τις προτάσεις των αντιπροσώπων της χώρας, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται για ακόμη μία 
χρονιά στα μικρά δενδροκομικά και μάλιστα με ευφυή συστήματα διαχείρισης και εργασιών.  
Στις μεσαίες κατηγορίες το βάρος πέφτει κυρίως στις «all around» εξειδικευμένες λύσεις.
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Π. Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Η New Holland Agriculture διευρύνει τη 
δηµοφιλή σειρά τρακτέρ T5 µε νέα µοντέλα Dynamic 
Command™. Ένα εξαιρετικά ευέλικτο τρακτέρ που 
παρέχει αξιόπιστα τη µέγιστη παραγωγικότητα σε µικτές 
και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις όπου οι εργασίες 
µε φορτωτή και οι µεταφορές αποτελούν βασικές 
πτυχές της καθηµερινότητας, καθώς και σε εργασίες 
που απαιτούν δυνατό PTO, όπως η κοπή χόρτων, η 
χορτοδεσία και γενικά η προετοιµασία του εδάφους. 
Εξοπλίζεται µε σασµάν 24x24 Dynamic Command 
µε οκτώ αυτόµατες σχέσεις semi-powershi¤ και 
ανεξάρτητους συµπλέκτες για εµπρός και όπισθεν 
διασφαλίζοντας µια ελεγχόµενη ηλεκτροϋδραυλική 
ρεβέρσα, ακόµη και σε απότοµες κλίσεις. Η 

ανταπόκριση του κιβωτίου ταχυτήτων Dynamic 
Command παρέχει στιγµιαία αλλαγή κατεύθυνσης, 
ιδανική για εργασίες µε φορτωτή, που µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα και οµαλά. Μαζί 
µε χαρακτηριστικά όπως το StartStop που επιτρέπει 
την εργασία µε φορτωτή χωρίς συµπλέκτη σε χαµηλές 
ταχύτητες.Το µοντέλο T5.140 στην κορυφή της σειράς, 
διαθέτει τον δοκιµασµένο τετρακύλινδρο κινητήρα 
NEF, 4,5λίτρων, Stage V που αναπτύχθηκε από την FPT 
Industrial, µε µέγιστη ισχύ 140 ίππων και µέγιστη ροπή 
630 Nm στις 1.300 στροφές ανά λεπτό. 
Το T5 Dynamic Command έχει την ευελιξία που 
αποτελεί το σήµα κατατεθέν της σειράς T5 πέρα από 
τις πολύ µικρές διαστάσεις: Μόλις 2.695mm ύψος, µε 
2.490mm µεταξόνιο και κλειστή γωνία στροφής 550.

> Η New Holland φέρνει στην αγορά τα Τ5 Dynamic Command™

ΜΕ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ
ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΑ ΝΕΑ T5

To 2020 είχαµε µεγάλη ανάκαµψη της αγοράς κυρίως λόγω των 
σχεδίων βελτίωσης και η αύξηση των πωλήσεων αναµένεται να είναι 
πάνω από 120% σε σχέση µε το 2019. Η εταιρεία µας διαθέτοντας 
ισχυρές βάσεις, καλή οργάνωση, έµπειρο προσωπικό, αλλά και το πιο 
δυναµικό δίκτυο αντιπροσώπων πανελλαδικά, µπόρεσε να ανταπεξέλθει 
στις απαιτήσεις της αγοράς και να αυξήσει σηµαντικά τις πωλήσεις της. 
Στον τοµέα των ειδικών ελκυστήρων, οι οποίοι αποτελούν το 70% της 
αγοράς, προωθήσαµε τα κορυφαία µοντέλα της New Holland (T4 F/
N/V/LP και TD4F), ενώ στην κατηγορία των ελκυστήρων γενικής 
χρήσης προωθήσαµε τα πρωτοπόρα και βραβευµένα τρακτέρ 
New Holland (T5DC, T6DC) και Case IH (Luxxum, Maxxum, Puma). 
Παράλληλα αυξήσαµε θεαµατικά τις πωλήσεις µας στα συστήµατα 
γεωργίας ακριβείας και σε όλες τις επώνυµες µάρκες παρελκοµένων. 
Το 2021 η εταιρεία µας θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία και µέσω 

του έµπειρου και δυναµικού δικτύου συνεργατών που διαθέτει, θα 
προωθήσει ολοκληρωµένες λύσεις προς τους πελάτες της, τόσο 
σε κάθε είδους προϊόντα- µηχανήµατα, όσο και σε κάθε είδους 
υπηρεσίες. Θα προωθήσουµε τα νέα µοντέλα Stage V (Euro 5) τόσο 
της New Holland όσο και της Case IH, καθώς επίσης τα νέα µοντέλα 
θεριζοαλωνιστικών και σταφυλοσυλλεκτικών µηχανών και των 
παρελκοµένων, συµπεριλαµβάνοντας και τις νέες συνεργασίες που 
έχουµε συνάψει µε επώνυµες εταιρίες του χώρου. Επίσης θα δοθεί 
περισσότερη βαρύτητα στα συστήµατα γεωργίας ακριβείας. Η διαρκής 
βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η Παυλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ 
στους πελάτες της, αποτελούσε πάντα πρωταρχικό στόχο της εταιρείας 
και για τον σκοπό αυτό θα συνεχίσουµε να ενισχύουµε το ανθρώπινο 
δυναµικό µας µε εξιδεικευµένα στελέχη. 
          Γενικός ∆ιευθυντής της Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ 

CASE IH LUXXUM
Ο ορισµός του «all around» τρακτέρ

Τα µοντέλα της σειράς Case IH Luxxum ανήκουν στη µεσαία 
κατηγορία (από 99 έως 117 ίππους), για όσους δεν χρειάζονται 
τη µεγαλύτερη ιπποδύναµη, αλλά απαιτούν τα καλύτερα δυνατά 
τεχνικά χαρακτηριστικά σε όλες τις άλλες λεπτοµέρειες. Με έως 
και 117 ίππους διαθέσιµους σε ένα συµπαγές τετρακύλινδρο 
σύνολο, υπάρχουν πολύ λίγα πράγµατα που δεν µπορούν να 
αντιµετωπίσουν τα τρακτέρ Luxxum. Τα µηχανήµατα αυτά είναι 
γρήγορα στον δρόµο, σταθερά στις πλαγιές, ευκίνητα στην αυλή 
και ευέλικτα στο κεφαλάρι. Ταιριάζουν καλά σε εργασίες φορτωτή, 
είναι πολύ άνετα στις πολλές ώρες στο χωράφι και διαθέτουν 
υδραυλικό σύστηµα ικανό για να κινήσουν και να χειριστούν 
βαριά παρελκόµενα.
Εξοπλισµός όπως Multicontroller, χειρόγκαζο µε λειτουργία 
ελέγχου απόδοσης κινητήρα και joystick υδραυλικού 
ελέγχου είναι επίσης διαθέσιµα στα Luxxum, που πολύ 
γρήγορα «µαθαίνονται» από τον χειριστή. Ο τετρακύλινδρος, 
τετραβάλβιδος κινητήρας 3,4 λίτρων κάθε µοντέλου Luxxum 
διαθέτει υπερσυµπίεση και ενδιάµεση ψύξη, σχηµατίζοντας µια 
συµπαγή µονάδα ισχύος υψηλής απόδοσης αλλά και εξαιρετικής 
οικονοµίας καυσίµου. Το αποτέλεσµα είναι ένα τρακτέρ µε 
ιδανική αναλογία ισχύος προς βάρος για κάθε αγροτική εργασία, 
από ελαφριά εργασία µε χαµηλές σ.α.λ. έως βαριές εργασίες 
έλξης και µεταφορές µε υψηλές ταχύτητες.

▲
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Εξελιγµένα ώστε να δέχονται το νέο σύστηµα 
διεύθυνσης AutoTrac για οδήγηση χωρίς χέρια, µε νέα 
γωνιακή οθόνη πολλαπλών λειτουργιών και ενδείξεων 
αλλά και µια εντελώς νέα καµπίνα για άριστη ορατότητα 
είναι τα νέα 6Μ, τα οποία διατίθενται σε 10 πλήρως 
εξοπλισµένες εκδόσεις µε κινητήρες 4,5 ή 6,8 λίτρων και 
ισχύ από 100 έως 216 ίππους. Η πολυπληθής σειρά φέρει 
χαρακτηριστικά όπως ο πλήρως ανανεωµένος εσωτερικός 
και εξωτερικός σχεδιασµός, ο οποίος προσδίδει άριστη 
ορατότητα µε τη µεγαλύτερη γυάλινη επιφάνεια από 
ποτέ και χαµηλότερο καπό για βέλτιστη ορατότητα προς 
τα εµπρός.. Την εµπειρία οδήγησης βελτιώνει και η νέα 
ανάρτηση µπροστινού άξονα TLS αλλά και η µηχανική 
ανάρτηση της καµπίνας. Τα νέα µοντέλα φέρουν στο 

εξής το σύστηµα αυτόµατης διεύθυνσης AutoTrac, 
µε τη βοήθεια του οποίου δεν υπάρχουν δαπανηρές 
επικαλύψεις και κενά, ενώ ο χειριστής χαλαρώνει και 
είναι ελεύθερος να επικεντρωθεί σε άλλες εργασίες. Το 
σύστηµα καθοδηγεί αξιόπιστα το τρακτέρ ηµέρα και νύχτα, 
σε όλα τα εδάφη. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε χειριστής µπορεί 
να εργαστεί µε τη µέγιστη απόδοση. Τα δοκιµασµένα 
διαθέσιµα κιβώτια POWRQUAD PLUS, AUTOQUAD PLUS 
και COMMANDQUAD PLUS µε τα οποία εφοδιάζονται τα 
νέα 6M προσφέρουν ευκολία λειτουργίας και οικονοµία 
µε εξαιρετική αποδοτικότητα που συµπληρώνει την ισχύ 
και τη ροπή του 6Μ. Να σηµειώσουµε ότι η καµπίνα 
έχει επανασχεδιαστεί µε την John Deere να λέει ότι 
µεταξύ άλλων έχουν γίνει σηµαντικές βελτιώσεις στην 
ηχοµόνωση, που είναι τώρα µόλις 70dB. 

▲

Από τα βαρέος τύπου 6175M και 6195M 
µέχρι τα πολυχρηστικά 6130M, 6140M και 
σκληρά και στιβαρά 6145M, 6155M, ο χει-
ριστής µπορεί να έχει πρόσβαση στις οθό-
νες Gen4 4240 και 4640, µία από τις καλύ-
τερες επιλογές για µια εύχρηστη και πλή-
ρως πιστοποιηµένη AEF οθόνη ISOBUS µε 
ταλάντωση τύπου ταµπλέτας που είναι ε-
πίσης AutoTrac και διαθέτει δυνατότητα ε-
λέγχου του τµήµατος. Αν µάλιστα προστε-
θεί και η µονάδα τηλεµατικής JDLink και 

η ενεργή συνδροµή στο JDLink Connect, 
ο χειριστής θα έχει ασύρµατη ανταλλαγή 
δεδοµένων µε το Κέντρο Επιχειρήσεων 
της John Deere.  Όσο για τις εργασίες φόρ-
τωσης, αυτές µπορούν να γίνουν µε τους 
φορτωτές σειράς M. Χάρη στο µικρό βά-
ρος και τους σύντοµους χρόνους κύκλου, 
οι φορτωτές αυτοί διαθέτουν µηχανική 
αυτόµατη οριζοντίωση (MSL) και προσφέ-
ρουν δύο ανεξάρτητες λειτουργίες συν έ-
ναν εκτροπέα για την 3η λειτουργία.

AGROTECH S.A

> Το χαµηλωµένο καπό και η ευήλια καµπίνα συνεπικουρούν στην 
αυξηµένη άνεση και αποδοτικότητα που προσφέρουν τα 10 νέα µοντέλα JD

ΕΝΑ 6M ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ 
ΠΙΟ ΚΟΜΠΑΚΤ ΑΠΟ ΠΟΤΕ

Το 2020 ήταν µία περίεργη χρόνια για όλους αλλά 
αποδείχθηκε µια ιδιαίτερα πετυχηµένη και παραγωγική 
χρόνια για την Agrotech SA. Η χρονιά ξεκίνησε µε 
την πολύ πετυχηµένη συµµετοχή µας στην κλαδική 
έκθεση Agrotica 2020 όπου παρουσιάσαµε αρκετά 
ολοκαίνουργια µοντέλα της John Deere όπως το 
ανασχεδιασµένο, ισχυρό 8R και το ευέλικτο 6M σε ένα 
χώρο που σίγουρα έδειχνε για άλλη µια φορά την ισχυρή 
συµµετοχή µας στην εξέλιξη του αγροτικού τοµέα και 
της τεχνολογίας. Επιπλέον, µας δόθηκε η ευκαιρία να 
παρουσιάσουµε ακόµα καλύτερα όλα τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που έχουµε αναπτύξει σχετικά µε την Γεωργία 
ακριβείας αλλά και να αποδείξουµε για άλλη µια φορά 
την χρησιµότητα τους µέσα από το πρόγραµµα εγγύησης 
καυσίµου ή το καινοτόµο πολυχρηστικό operation center 
της John Deere. Επιπροσθέτως, στα µέσα της χρονιάς 
ξεκίνησε να λειτουργεί το σύγχρονο κατάστηµα µας 
στην Θήβα αλλά και το δεύτερο κατάστηµα µας στην 
Θεσσαλονίκη που βρίσκεται στην περιοχή της Χαλάστρας. 
Ακόµα σε αυτή την δύσκολη χρονιά, γράψαµε ιστορία 
καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ στον αγροτικό τοµέα µε την 
δική σας υποστήριξη και εµπιστοσύνη!
Για την νεα Χρονιά που έρχεται στόχος µας είναι να 
αναπτύξουµε ακόµα περισσότερο τις καινοτόµες 
υπηρεσίες και προϊόντα µας, να συνεχίσουµε την 
λεπτοµερή παρουσίαση όλων των ισχυρών µοντέλων 
και παρελκόµενων που διαθέτουµε στην µεγαλύτερη 
έκθεση γεωργικών µηχανηµάτων στην Ελλάδα, να 
συνεχίσουµε την συνεχή στήριξη κάθε αγρότη σε 
οποιοδήποτε σηµείο κι αν βρίσκεται µε περισσότερους 
από 200.000 διαθέσιµους κωδικούς ανταλλακτικών και 
περισσότερους από 80 τεχνικούς αυξάνοντας ακόµα 
περισσότερο το αίσθηµα ασφαλείας σας πως µαζί µας 
δεν πρόκειται να σταµατήσετε ποτέ να εργάζεστε την 
κρίσιµη παραγωγική σεζόν. Επιπλέον, δεσµευόµαστε 
να συνεχίσουµε να βρίσκουµε τρόπους και λύσεις, 
ώστε κάθε αγρότης να µπορεί να έχει πρόσβαση 
σε νέες τεχνολογίες, για την καλύτερη διαχείριση 
των καλλιεργειών του. Τέλος, πιστοί στο όραµα µας, 
δεσµευόµαστε πως θα συνεχίσουµε να είµαστε εκεί 
ακριβώς που µας χρειάζεστε, οπότε µας έχετε ανάγκη 
όπως κάνουµε εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια, 
βελτιώνοντας την παραγωγικότητα σας, αυξάνοντας 
τα κέρδη σας, εξοπλίζονται σας µε τα ισχυρότερα 
µηχανήµατα ώστε να αλλάξουµε τον αγροτικό τοµέα. 

Πρόεδρος, Agrotech S.A.

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΜΠΟΖΑΤΖΙ∆ΗΣ

ΟΘΟΝΕΣ GEN4 4240 ΚΑΙ 4640S 

Εύχρηστες για κάθε χειριστή
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θΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ

> Τρικύλινδρα ή τετρακύλινδρα και µε ιπποδυνάµεις από 88 έως 113 ίππους, τα νέα ειδικά τρακτέρ Deutz Fahr έρχονται στην αγορά

TΑ 5D ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ TTV ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ Η DEUTZ

Η Deutz-Fahr κάνει δυνατή είσοδο στην κατηγορία 
των ειδικών κόµπακτ τρακτέρ µε τη νέα σειρά 5DV / DS 
/ DF TTV, προσανατολισµένη και προσαρµοσµένη για 
εργασίες σε αµπελώνες και οπωρώνες. Πρόκειται για 
µοντέλα που διαθέτουν ένα συνεχώς µεταβλητό κιβώτιο 
ταχυτήτων TTV, µέγιστη άνεση οδήγησης και λειτουργίας 
και το ισχυρό υδραυλικό σύστηµα, χαρακτηριστικά που 
επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγικότητας. Xάρη σε τρία 
διαθέσιµα, συµπαγή εξωτερικά πλάτη από 1077 χιλιοστά 
για τα µοντέλα 5DV TTV, από 1267 χιλιοστά για το 5DS TTV 
και από 1441 χιλιοστά για τα ευρύτερα ειδικά τρακτέρ 5DF 
TTV, το µεµονωµένο εξοπλισµό και τα υδραυλικά πακέτα, ο 
σύγχρονος καλλιεργητής µπορεί τώρα να διαµορφώσει το 

κατάλληλο τρακτέρ για την εκµετάλλευσή του. Η γκάµα των 
διαθέσιµων κινητήρων είναι ευρεία και εκτείνεται ανάµεσα 
σε τρικύλινδρο ή τετρκύλινδρο τούρµπο πετρελαιοκινητήρα 
κοινής γραµής τροφοδοσίας µε ηλεκτρονικό έλεγχο 
και απόδοση από 88 έως 113 ίππους. Παράλληλα, η 
βελτιστοποιηµένη σχεδίαση προσφέρει το πλεονέκτηµα 
ενός στενού καπό και εποµένως µια πολύ καλή θέα προς 
τα εµπρός καθώς και ευελιξία. Η µετάδοση του 5DV/DS/ 
DF TTV συνδυάζει την απόδοση ενός µηχανικού κιβωτίου 
µε την άνεση ενός υδροστατικού κιβωτίου ταχυτήτων 
µε την ισχύ του κινητήρα να µετατρέπεται σε συνεχή 
παραγωγική απόδοση, χωρίς απώλειες και εξοικονόµηση 
καυσίµου. Έτσι, η τελική ταχύτητα των 40 χλµ./ώρα µπορεί 
να επιτευχθεί σε µόλις 1.650 σ.α.λ. 

ΠΕΝΤΕ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ∆ΙΠΛΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

Πλήρως επανασχεδιασµένο 
υδραυλικό σύστηµα 

Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται στην αµπελουργία 
και την καλλιέργεια φρούτων δεν απαιτούν µόνο 
µεγαλύτερη υδραυλική ισχύ, αλλά η λειτουργία τους 
γίνεται επίσης πιο περίπλοκη χάρη στις συνδυασµένες 
µεθόδους εργασίας. Ως εκ τούτου, η DEUTZ-
FAHR έχει επανασχεδιάσει πλήρως το υδραυλικό 
σύστηµα του νέου 5DV / DS / DF TTV. Έως και πέντε 
ηλεκτροϋδραυλικές, βοηθητικές βαλβίδες διπλής 
δράσης µε έλεγχο έντασης και χρόνου µπορούν να 
εγκατασταθούν στο πίσω µέρος για να ικανοποιήσουν 
τις απαιτήσεις της αµπελουργίας, της καλλιέργειας 
φρούτων και άλλων εφαρµογών. Τέσσερις βοηθητικές 
βαλβίδες ελέγχου διπλής δράσης µε οµοιόµορφο 
έλεγχο ροής είναι διαθέσιµες στον µπροστινό χώρο 
στήριξης. Ο ηλεκτρονικά ελεγχόµενος οπίσθιος 
σύνδεσµος σηκώνει εντυπωσιακά 2600 κιλά για το 5 DV 
/ DS TTV και 3800 κιλά για το 5 DF TTV. Ο προαιρετικός 
εµπρόσθιος σύνδεσµος σηκώνει 1500 κιλά.

H Θεοχαράκης Α.Ε. διατηρεί µια σταθερή πο-
ρεία στην αγορά των γεωργικών µηχανηµά-
των, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και 
έχοντας πλήρη αντίληψη των ιδιαίτερων κατα-
στάσεων που προέκυψαν το 2020, ως απότοκο 
της πανδηµίας του Covid-19, σε πανευρωπαϊκή 
αλλά και σε παγκόσµια κλίµακα.
Βασικοί παράγοντες για να επιτύχουµε τους 
στόχους µας είναι η ιδιαίτερη βαρύτητα που 
δίνουµε στην οργάνωση και εκπαίδευση του 
στελεχικού µας δυναµικού, η συνεχής υπο-
στήριξη και τεχνική ενηµέρωση των συνεργα-
τών µας, η άψογη συνεργασία και επικοινωνία 
µε το εργοστάσιο και, ασφαλώς, η αξιοπιστία 
και η ποιότητα των προϊόντων µας που κα-

λύπτει όλες τις ανάγκες των αγροτών. Για την 
Deutz-Fahr, αιχµή του δόρατος θα αποτελέσει 
η σειρά Agrotron, από 120 έως 215 ίππους, µε 
πολλές επιλογές τεχνολογικά προηγµένων κι-
βωτίων ταχυτήτων (Powershi¤, RCshi¤ ή TTV) 
και µε το καλύτερο µίγµα τεχνολογίας, άνε-
σης και οικονοµίας για µέγιστη απόδοση. Επί-
σης, σηµαντικό ρόλο στο προϊοντικό µας χαρ-
τοφυλάκιο έχουν και οι νέες σειρές δενδροκο-
µικών τρακτέρ, ισχύος από 75 έως 113 ίππους 
και µε τους νέους κινητήρες FARMotion για 
µέγιστη απόδοση, άνεση στην οδήγηση, ευελι-
ξία και οικονοµία καυσίµου, να αποτελούν µε-
ρικά από τα βασικά µας πλεονεκτήµατα ένα-
ντι του ανταγωνισµού. Στην µεσαία κατηγο-

ρία τρακτέρ, προσβλέπουµε σε διεύρυνση του 
µεριδίου µας µε την σειρά 5G της Deutz, αλ-
λά και µε την σειρά Explorer της Same, που α-
ποτελούν µια εξελιγµένη και συνάµα ολοκλη-
ρωµένη γκάµα µοντέλων. Ειδικά για τη Same, 
επιτρέψτε µου να σηµειώσω ότι η σειρά των 
τρακτέρ Frutteto συνεχίζει την παράδοσή της 
στα δενδροκοµικά τρακτέρ, από το 1952, µε 
τη νέα σειρά µε τους κινητήρες FARMotion σε 
6 εκδόσεις, να αποτελούν προνοµιακές λύσεις: 
Εύχοµαι το 2021 να ξεπεράσει τις προσδοκί-
ες µας και για τους φίλους µας αγρότες να είναι 
µια παραγωγική χρονιά. Καλή χρονιά µε υγεία.

∆ιευθυντής Πωλήσεων Τµήµατος Τρακτέρ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΚΟΣ

▲
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>  H Claas αναβαθµίζει για το 2021 το δηµοφιλές Arion 400 µε υπερσύγχρονο 4κύλινδρο κινητήρα FPT προδιαγραφών Stage V

KΑΝΕΙ ΘΡΑΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟ ARION 400 

Στην κατηγορία των 4κύλινδρων 
τρακτέρ πολλαπλών χρήσεων η Claas 
προσφέρει τη σειρά Arion 400. Οι πωλήσεις 
του µοντέλου τη χρονιά που πέρασε 
σηµείωσαν ρεκόρ σε Ελλάδα και Ευρώπη 
καθιστώντας το ως ένα από τα best seller 
τρακτέρ της Claas αλλά και της κατηγορίας 
του και όχι άδικα αφού προσφέρει στον 
χειριστή όλα όσα θα ζητούσε κανείς σε ένα 
4κύλινδρο µοντέλο διαθέτοντας µάλιστα και 
ανέσεις από µεγαλύτερες κατηγορίες. 
Έτσι ο πήχης τοποθετείται υψηλότερα 
για τη νέα χρονιά. Το νέο Arion αποτελεί 
δηµιούργηµα καθαρά της ίδιας της Claas η 
οποία κατασκεύασε ένα τρακτέρ ευέλικτο 
αλλά ταυτόχρονα και αρκετά στιβαρό 
ώστε να µπορεί να εκτελέσει όλες τις 
εργασίες στο χωράφι γρήγορα και πάνω 

απ’ όλα οικονοµικά κρατώντας τη ποιότητα 
κατασκευής σε υψηλά επίπεδα. 
Νέα προσθήκη για το 2021 στην ήδη 
πετυχηµένη συνταγή θα αποτελέσει 
ο υπερσύγχρονος 4κύλινδρος υπέρ-
τροφοδοτούµενος υδρόψυκτος κινητήρας 
FPT προδιαγραφών Stage 5 µε ιπποδύναµη 
90 έως 140 ίππων, έλεγχο καυσαερίων 
µε Ad-Blue. Σύµφωνα µε τη Claas ο νέος 
κινητήρας χαρακτηρίζεται από χαµηλή 
κατανάλωση και υψηλή απόδοση και ροπή 
σε όλο το φάσµα των στροφών και όταν οι 
συνθήκες το απαιτούν. 
Η µετάδοση της ισχύος στους τροχούς 
πραγµατοποιείται µε απόλυτη ακρίβεια 
χάρη στο σειριακό ηµιαυτόµατο κιβώτιο 16 
η 24 σχέσεων µε προαιρετική δυνατότητα 
αναβάθµισης σε πλήρως αυτόµατο δίνοντας 
τη δυνατότητα στο χρήστη να εκτελέσει 
οµαλές αλλαγές ταχυτήτων και να επιλέξει 

τη κατάλληλη σχέση για κάθε εργασία. 
Κύριος στόχος των ανθρώπων της Claas 
είναι να µεταφέρουν τον µαγικό εσωτερικό 
κόσµο της κοµπίνας Lexion στη καµπίνα του 
τρακτέρ. Η ορατότητα µέσα από τον Arion 
είναι εξαιρετική ενώ η προαιρετική επιλογή 
πανοραµικής έκδοσης µε τις µεγάλες 
γυάλινες επιφάνειες δίνει εξαιρετικό έλεγχο 
στον χειριστή που δουλεύει φορτωτή. Η 
ποιότητα των υλικών στον εσωτερικό κόσµο 
του Claas είναι εµφανής σε κάθε σηµείο 
ενώ διαθέτει υψηλές ανέσεις (αεροκάθισµα, 
air-condition, φίλτρα άνθρακα) στον βασικό 
εξοπλισµό. Όλα τα χειριστήρια βρίσκονται 
εργονοµικά τοποθετηµένα δίπλα και 
γύρω από τον οδηγό ο οποίος µπορεί να 
χειριστεί τις περισσότερες λειτουργίες του 
τρακτέρ µε το πάτηµα ενός κουµπιού στον 
ειδικά σχεδιασµένο πολύ-λειτουργικό 
µοχλό ELECTROPILOT. Ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής CIS µε έγχρωµη οθόνη 
απεικονίζει ευκρινέστατα όλες τις βασικές 
λειτουργίες του τρακτέρ. 
Στο πίσω µέρος το Arion διαθέτει έως και 
4 χειριστήρια διπλής ενεργείας µηχανικά 
ή ηλεκτροϋδραυλικά. Η αντλία των 100 
λίτρων (προαιρετικά 110 λιτρα µε αισθητήρα 
φορτίου) είναι ικανή να εκτελέσει κάθε 
εργασία µε ευκολία και ταχύτητα και όπου οι 
συνθήκες το απαιτούν. 
Στις δύσκολες εποχές που διανύουµε, η 
Claas προσφέρει ένα αξιόπιστο, ευέλικτο 
και ποιοτικό τρακτέρ ικανό να εκτελέσει 
τις περισσότερες εργασίες µε εξαιρετική 
άνεση και σε συνδυασµό µε την άριστη 
υποστήριξη της εταιρείας Γ. Χίγκας Α.Β.Ε.Ε 
σε ανταλλακτικά και σέρβις αποτελεί την 
κατάλληλη επιλογή για τον επαγγελµατία 
αγρότη και κτηνοτρόφο.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το 2020 ήταν µία πολύ δύσκολη 
χρονιά για ολόκληρο τον πλανήτη και ιδιαίτερα για την χώρα 
µας. Παρά το γεγονός ότι η πανδηµία Covid προκάλεσε 
σοβαρές επιπτώσεις στην οικονοµία και τον πρωτογενή 
τοµέα, η αγορά κινήθηκε ανοδικά σηµειώνοντας σηµαντική 
αύξηση στις πωλήσεις των καινούργιων τρακτέρ, λόγω των 
πολυαναµενόµενων σχεδίων βελτίωσης. 
Παρά τα προβλήµατα που δηµιούργησε ο covid, τα µεγάλα 
εργοστάσια που εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από την εταιρία 
µας όπως η Claas, ο όµιλος Maschio-Gaspardo και σχεδόν όλες 
οι άλλες µάρκες µηχανηµάτων, συνεχίζουν την εξέλιξη των 
καινούργιων µοντέλων και των τεχνολογιών. Παράδειγµα αποτελεί 
η νέα γενιά θεριζοαλωνιστικών Claas Lexion που επιφέρει 
κυριολεκτικά επανάσταση στον αλωνισµό µε το καινοτόµο 

σύστηµα APS SYNFLOW. Μάλιστα είχαµε την ευκαιρία να δούµε 
τα πρώτα θεαµατικά αποτελέσµατα της νέας γενιάς Lexion στην 
Ελλάδα το περασµένο καλοκαίρι και περιµένουµε το νέο έτος 
ακόµα περισσότερα από αυτές που θα παραδοθούν στα χέρια των 
πελατών µας. Το 2021 περιµένουµε ότι θα είναι ακόµη καλύτερο 
καθώς το τέλος της πανδηµίας θα φέρει γενικότερη ανάκαµψη 
στην οικονοµία και σε συνδυασµό µε την υλοποίηση των 
σχεδίων βελτίωσης αναµένεται περαιτέρω αύξηση στις πωλήσεις 
καινούργιων µηχανηµάτων.  Όλοι εµείς στην εταιρεία Χίγκας 
είµαστε πανέτοιµοι να ανταποκριθούµε σε οποιαδήποτε ανάγκη 
των πελατών µας προσφέροντας λύσεις µείωσης του κόστους 
παραγωγής µε άκρως ελκυστικά πακέτα χρηµατοδότησης και 
ασυναγώνιστη υποστήριξη σε υπηρεσίες και ανταλλακτικά.   

∆ιευθύνων Σύµβουλος. Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΙΓΚΑΣ

Γ. ΧΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ
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>Μία ευρεία γκάµα µοντέλων 80-120 ίππων µε σχεδιασµό δια χειρός του θρυλικού Giugaro 

ΕΝΑ LAMBORGHINI STRIKE  
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Το 2020 ήταν µια χρονιά που θα µας 
µείνει όλους αξέχαστη. Για τον τοµέα των 
αγροτικών µηχανηµάτων, στο επίκεντρο 
παρέµειναν τα σχέδια βελτίωσης και µια 
αγορά που κατάφερε να ξεµουδιάσει λόγο 
αυτών. «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε. διατήρησε το 
υψηλό µερίδιο αγοράς της και συνεχίζει 
στο νέο έτος, ανάµεσα στις πρώτες 
εταιρίες  σε πωλήσεις, να προσφέρει 
αποκλειστικά και µόνο προϊόντα υψηλής 
ποιότητας. Εµπλουτίσαµε την γκάµα 
στα παρελκόµενα µηχανήµατα µε νέες 
συνεργασίες, καλύπτοντας έτσι όλες τις 
ανάγκες των πελατών µας.  
Η ∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. είναι µια αµιγώς 
αγροτική εταιρεία µε µεγάλη ιστορία στον 
κλάδο των γεωργικών µηχανηµάτων. Η 
εµπειρία και η γνώσεις στο αντικείµενο 
είναι που την ξεχωρίζει από άλλες 
εταιρίες παρέχοντας στους πελάτες της 
άµεση τεχνική υποστήριξη, µέσα από ένα 
εκτεταµένο δίκτυο αντιπροσώπων και 
συνεργείων. 
Στόχος της εταιρείας µας για το 2021 είναι 
η συνέχεια της δυναµικής  παρουσίας 
και διατηρώντας το υψηλό επίπεδο των 
a¤ er sales υπηρεσιών  για κάθε πελάτη 
µας. Εύχοµαι για όλους µια καλή και 
παραγωγική χρονιά µε υγεία.  

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Μέλος  ∆Σ του ΣΕΑΜ

Χ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΟΡΓΙΑΣ

▲

l Τρεις σειρές µοντέλων HD, 
MD, LD µε ιπποδυνάµεις από 80-
120 ίππων.
l Επιλογή συγχρονισµένης ή υ-
δραυλικής ρεβέρσας (µοντέλα 
LS & GS).
l Ηλεκτρονικά ελεγχόµενο σύ-
στηµα έγχυσης καυσίµου υψη-
λής πίεσης (Common rail 2000 
bar). 
l Κινητήρας FARMotion 3 και 4 

κυλίνδρων, turbo, intercooler. 
l Μέγιστη ταχύτητα 40 χλµ/ώρα. 
l Hi – Lo και HML, έως 3 βαθµί-
δες Powershi¤ .
l Ταχύτητε PTO 540/540 ECO και 
1000/1000 ECO 
l Σύστηµα Stop & Go.
l Σύστηµα Park Brake στον 
προαιρετικό εξοπλισµό 
l Σύστηµα SDD - ∆ιπλής Μετα-
τόπισης Τιµονιού. (προαιρετικός 

εξοπλισµός).
l Πίσω υδραυλικό µε δυνατότη-
τα µηχανικού ή ηλεκτρονικού ε-
λέγχου. (Περιέχεται στον προαι-
ρετικό εξοπλισµός.
l Αντλία υδραυλικού µε παρο-
χή 55 l/min και δυνατότητα επι-
λογής διπλής αντλίας µε παροχή 
60 l/min ECO µε οικονοµική λει-
τουργία στις 1600 στροφές (προ-
αιρετικός εξοπλισµός) 

l Έως 8 εξωτερικές παροχές 
l Ανυψωτική ικανότητα πίσω υ-
δραυλικού έως 5.400 κιλών. 
l ∆υνατότητα τοποθέτησης 
µπροστινού υδραυλικού µε ανυ-
ψωτική ικανότητα 1.850 κιλών. 
l Χαµηλή κατανάλωση ντίζελ. 
l Καµπίνα σχεδιασµένη από τον 
ιταλικό οίκο Giugiaro µε µεγαλύ-
τερη άνεση και εργονοµία. 
l Απλή συντήρηση.

³Η ∆ΗΜΗΤΡΑ´ ΑΕ

Η νέα σειρά της θρυλικής ιταλικής εταιρείας 
Lamborghini διαθέτει στην κατηγορία των ιπποδυνάµεων 
80 εως 120 ίππων το ανανεωµένο Strike, ένα τρακτέρ 
προσαρµοσµένο σε κάθε ανάγκη, που συνδυάζει τις σωστές 
διαστάσεις µε την ευελιξία και δεν χρειάζεται συστάσεις. Η 
σειρά τρακτέρ Strike  προσφέρει µια ευρεία γκάµα µοντέλων 
µε 3 εκδόσεις  LD, MD και HD και σε ιπποδυνάµεις από 80 - 
120 ίππους, κινητήρα 3 κυλίνδρων στους 80 και 90 ίππους για 
οικονοµία καυσίµων και 4 κυλίνδρων στους 100 - 110 – 120 
ίππους για µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο και άνεση. 
∆ιατίθεται µε καµπίνα νέου σχεδιασµού από τον ιταλικό οίκο 
Giugiaro που παρέχει µεγαλύτερη άνεση και εργονοµία. 
Το µεσαίας κατηγορίας αυτό τρακτέρ είναι διαθέσιµο σε 
δυο βασικές εκδόσεις, το LS: µηχανική ρεβέρσα και το GS: 
υδραυλική ρεβέρσα. Προσφέρεται µε ευρεία γκάµα κιβωτίων 
ταχυτήτων από πλήρως µηχανικό ή HI-LO µε έως και 3 
βαθµίδες  Powershi¤ .  
Το Strike διαθέτει επίσης το σύστηµα «Stop & Go» το οποίο ε-
νισχύει τις δυνατότητες και την απόδοση της υδραυλικής ρε-
βέρσας και επιτρέπει στον οδηγό χειρισµούς  χρησιµοποιώ-

ντας µόνο το πεντάλ του φρένου και χωρίς το πάτηµα του συ-
µπλέκτη. Αυτά είναι µόνο η αρχή από τον µακρύ κατάλογο ε-
ξοπλισµού. Ο κάθε ιδιοκτήτης ενός τέτοιου ταύρου, µπορεί να 
απολαύσει επίσης: Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου 145 
λίτρα & 8 λίτρα AdBlue, πίσω υδραυλικό µε δυνατότητα µη-
χανικού ή ηλεκτρονικού ελέγχου, ανυψωτική ικανότητα πίσω 
υδραυλικού έως 5400 kg, µε την παρουσία έως 8 εξωτερι-
κών παροχών υδραυλικών και προαιρετικά το σύστηµα Park 
Brake και Σύστηµα SDD στο τιµόνι για άνεση σε µανούβρες.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ FARMOTION ΜΕ 3 Η 4 ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥΣ
Ο νέος κινητήρας FARMotion που φοράει το Lamborghini 
αυτό προσφέρεται µε 3 ή 4 κυλίνδρους, έχει σχεδιαστεί ειδικά 
για γεωργική χρήση, αποτελείται από νέο σύστηµα έγχυσης 
καυσίµου Common Rail 2000 bar και µονάδα συνδυασµένης 
επανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR) καθώς και καταλυτικό 
µετατροπέα (DOC) για τη µείωση των εκποµπών αερίων. 
Είναι συµπαγής, αξιόπιστος και µε ελάχιστες απαιτήσεις 
συντήρησης. Η όλη κατασκευή του, στοχεύει στην υψηλότερη 
απόδοση, σταθερή ισχύ και ροπή ακόµα και σε χαµηλές 
ταχύτητες και χαµηλή κατανάλωση καυσίµου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα σηµαντικότερα σηµεία του τρακτέρ Strike 
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KOUIMTZIS GROUP KOUIMTZIS GROUP

Τη σειρά ελκυστήρων Fendt 300 βρίσκεται στη λίστα των 
Best Seller µηχανηµάτων εδώ και 40 χρόνια µε πάνω 
από 140.000 πωλήσεις ανά την Ελλάδα και τον κόσµο. Τα 
4 µοντέλα της σειράς συνδυάζουν πρακτικό σχεδιασµό, 
υψηλή ποιότητα, αποδοτικότητα και δύναµη µε στόχο πάντα 
την εξυπηρέτηση του χειριστή σε κάθε εργασία και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες. Η σειρά διατίθενται µε ένα φάσµα 
ιπποδυνάµεων µεταξύ 113 και 152 ίππων προσφέροντας 
την κατάλληλη πρόταση προσαρµοσµένη στις ανάγκες 
του κάθε παραγωγού. Ανεξάρτητες έρευνες έδειξαν ότι η 
προστιθέµενη ισχύ στα µοντέλα της σειράς Fendt 300 Vario 
συµβάλλει στην εξοικονόµηση 7% του χρόνου των εργασιών 

και 9% της κατανάλωσης πετρελαίου. Η σειρά Fendt 300 
χάρη στο αδιαβάθµητο σασµάν Vario που διαθέτει υπόσχεται 
εργασία µε την τέλεια ταχύτητα και τη βέλτιστη απόδοση για 
την επίτευξη µέγιστης κάλυψης περιοχής. Ελαφριά, ευέλικτη, 
ατελείωτη ολίσθηση µε µόλις 33 κιλά ανά ίππο. Η ειδικά 
σχεδιασµένη αναλογία βάρους και ισχύος σε συνδυασµό µε 
την επιλογή των κατάλληλων ελαστικών µειώνει την συµπίεση 
του εδάφους αυξάνοντας την απόδοση της παραγωγής, 
καθιστώντας τα µοντέλα της σειράς Fendt 300 εξαιρετικά 
ευέλικτα και πρωτοπόρα σε εργονοµία και ευκολία χρήσης. 
Το χαµηλό ονοµαστικό φάσµα στροφών των 2.100 σ.α.λ., η 
νέα µονάδα ψυγείου και το φίλτρο αέρα υψηλής απόδοσης 
εξασφαλίζουν χαµηλή κατανάλωση µε τη µέγιστη απόδοση.

▲

> Νέα γενιά 113-152 ίππων µε κιβώτιο Vario και ευέλικτη κατασκευή

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ BEST SELLERS 
Ε∆Ω ΚΑΙ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΤO FENDT 300 

Το Fendt 700 Vario είναι αναµφίβολα 
ο νικητής της Fendt από την αρχή 
της κυκλοφορίας του. Ο συνδυασµός 
δύναµης, ευελιξίας, λειτουργικότητας 
και άνεσης το καθιστούν έναν αξιόπιστο 
συνεργάτη για κάθε παραγωγό. Η σειρά 
διατίθεται µε 6 µοντέλα και µε ένα 
ευρύ φάσµα ιπποδύναµης µεταξύ των 
150 και 247 ίππων, αποτελεί τον τέλειο 
συνεργάτη για εργασίες κάθε τύπου, 
από απλές σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, 
δυναµικές µεταφορές στον δρόµο έως 
εργασίες βαρέως τύπου στον αγρό. 
Ο ελκυστήρας Fendt 700 Vario είναι 
άρτια εξοπλισµένος, το σασί του είναι 
ειδικά σχεδιασµένο, συµπεριλαµβάνει 
το κιβώτιο µετάδοσης κίνησης Vario 
και το αντίστοιχο λογισµικό διαχείρισης 
λειτουργίας TMS που βάσει µετρήσεων 
PowerMix από τον ανεξάρτητο 

οργανισµό DLG κατατάσσεται στα πιο 
οικονοµικά στην χρήση στην κατηγορία 
του. Επίσης, διατίθεται και µπορεί 
να εφοδιαστεί µε όλα τα συστήµατα 
γεωργίας ακριβείας τελευταίας γενιάς. 
Το 2020 η Fendt ως πρωτοπόρος του 
κλάδου εισήγαγε στην αγορά το νέο 
700 Vario Gen6 µε τα νέα συστήµατα 
χειρισµού και µε το επαναστατικό 
για την µηχανοκίνητη γεωργία 
σύστηµα FendtONE καταφέρνει να 

ξεπεράσει κάθε προηγούµενο σε 
απόδοση, άνεση και ασφάλεια. Όλα 
αυτά πληρώντας τους αυστηρούς 
περιορισµούς εκποµπών ρύπων 
της φάσης 5 για αγροτική παραγωγή 
µε προστασία της βιωσιµότητας του 
περιβάλλοντος. Το ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα προϊόντων της Fendt 
διαθέτει στην ελληνική αγορά µε 
αποκλειστική αντιπροσωπεία η 
εταιρεία KOUIMTZIS Group.

FENDT 700 VARIO
Γεωργία ακριβείας µε τη µέγιστη απόδοση και το χαµηλότερο κόστος

Το απερχόµενο έτος επιφύλαξε 
µία µεγάλη δοκιµασία τόσο σε 
υγειονοµικό όσο και σε οικονοµικό 
επίπεδο. Παρόλα ταύτα η εταιρεία µας 
ολοκλήρωσε επιτυχώς τον πρώτο 
κύκλο επαναδραστηριοποίησης 
της στην αγορά γεωργικών 
µηχανηµάτων. Αντλώντας γνώση από 
την διεθνή παρουσία και την πολυετή 
εµπειρία µας δουλεύουµε αδιάκοπα 
για να παρέχουµε στη Fendt και το 
κόσµο της µια υψηλού επιπέδου 
εκπροσώπηση αντάξια του Νο1 brand 
του κλάδου στο οποίο συναντάµε 
τη µεγαλύτερη και πιο πλήρη γκάµα 
γεωργικών µηχανηµάτων. 
∆ίνοντας έµφαση στην a¤er-sale 
υποστήριξη µέσω της κάθετης 
µονάδας µας, µε τα πλήρως 
οργανωµένα τµήµατα service 
και ανταλλακτικών αλλά και το 
εξουσιοδοτηµένο πανελλαδικό δίκτυο 
συνεργατών η Fendt αποτελεί πλέον 
την πιο ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή. 
Το 2021 θα έχουµε το ευτύχηµα 
να δούµε και την ελληνική γη να 
καλλιεργείται µε τα νέα µοντέλα της 
Fendt µε το καινοτόµο σύστηµα Fendt 
ONE που κυριολεκτικά οδηγεί σε 
άλλο επίπεδο τον κλάδο. Απαραίτητο 
συστατικό στις εφαρµογές των 
νέων τεχνολογιών είναι η συνεχής 
εκπαίδευση, την οποία η εταιρεία µας 
παρέχει τόσο στους συνεργάτες όσο 
και στους κατόχους Fendt. 
Ευχόµαστε το νέο έτος να βρει τον 
Έλληνα παραγωγό πρωτίστως υγιή, 
δυνατό και όπως πάντα στην πρώτη 
γραµµή του αγώνα για την ανάκαµψη 
της ελληνικής οικονοµίας.

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
KOUIMTZIS Group

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ

> Η Carraro προσφέρει δύο χαµηλωµένα µοντέλα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της εξειδικευµένης γεωργίας

FRUTTETO BASSO ΚΑΙ FRUTTETO LARGO:
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ∆ΥΝΑΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

FRUTTETO BASSO TIIIB
Με νέους κινητήρες και εργονοµικό σχεδιασµό  

Με την εισαγωγή του καινούργιου 
κινητήρα 75- 115 ίππων StageIIIB που 
επιβάλλεται από τον κανονισµό για 
την τήρηση των ορίων εκποµπών, η 
Carraro ανανεώνει την γκάµα Agricube 
εισάγοντας όχι µόνο νέους κινητήρες 
FPT µε το σύστηµα µετεπεξεργασίας 
των καυσαερίων που βρίσκεται έξω 
από το καπό (DOC + DPF) αλλά και 
µε την εισαγωγή νέων µοντέλων που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε 
παραγωγού. Με επανασχεδιασµένη 
κονσόλα που περιλαµβάνει όλα τα 
χειριστήρια λειτουργίας του οχήµατος. 
Οι θέσεις των διακοπτών και των 

µοχλών χειρισµού έχουν µελετηθεί 
για να αποτρέπεται η παρεµβολή της 
βλάστησης. Με τον κινητήρα Common 
Rail εισάγεται το ηλεκτρονικό γκάζι 
που τοποθετείται στη δεξιά κονσόλα 
καθιστώντας τη χρήση του ακόµη πιο 
εύκολη υπόθεση. Αυτό συνοδεύεται από 
τη δυνατότητα ρύθµισης δύο επιπέδων 
λειτουργίας του κινητήρα που απλοποιεί 
την εργασία ανάµεσα στις σειρές και στις 
στροφές στο τέλος του χωραφιού απλά 
µε την πίεση ενός κουµπιού. Για τον 
µηχανικό ανυψωτή διατίθεται η πρακτική 
επιλογή του τηλεχειρισµού µε µηχανικό 
χειριστήριο.

▲

Ευέλικτο, στιβαρό και µε υψηλές 
επιδόσεις είναι οι λέξεις που περιγράφουν 
απόλυτα το νέο µοντέλο Frutteto Largo, 
που είναι σχεδιασµένο για χρήση που 
διευρύνεται από το ανοιχτό χωράφι έως 
τον οπωρώνα. Το χαµηλό κέντρο βάρους 
και το χαµηλωµένο προφίλ το καθιστούν 
κατάλληλο για χρήση σε λόφους και 
στο βουνό, εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη 
σταθερότητα σε σχέση µε τα συµβατικά 
τρακτέρ εξειδικευµένων εργασιών. Το 
µοντέλο Frutteto Largo ξεχωρίζει για 
τους άξονες µε µεγαλύτερο µετατρόχιο, 
µεγαλύτερη ικανότητα φορτίου που 
παρέχουν σταθερότητα και έλεγχο, ειδικά 
κατά την εργασία σε λόφους. Αναπτύχθηκαν 
δύο µοντέλα τόσο στην έκδοση µε καµπίνα, 
πλάτους 1,2 µ., όσο και στην έκδοση µε 
πλατφόρµα, που είναι εφοδιασµένα µε 
µπροστινό άξονα Heavy duty στον οποίο 
µπορούν να τοποθετηθούν ελαστικά µε 
σηµαντικό πλάτος τόσο 24’’ όσο και 28’’. Τα 
στοιχεία κλειδιά αυτού του µοντέλου είναι η 
σταθερότητα, η µειωµένη ακτίνα στροφής, 
οι συµπαγείς διαστάσεις και το µειωµένο 
βάρος του που το καθιστούν κατάλληλο και 
ως µηχάνηµα µετακίνησης και µεταφοράς 
στο αγρόκτηµα.
∆ιαθέσιµο τόσο στην έκδοση µε πλαίσιο 

προστασίας από ανατροπή όσο και µε 
θερµαινόµενη/κλιµατιζόµενη καµπίνα, το 
Frutteto Largo (FL) είναι ένα µηχάνηµα 
µε 4-κύλινδρο κινητήρα FPT NE, turbo 
intercooler. Οι επιλογές για το σασµάν 
Carraro είναι δύο: 24+24 µε αναστροφέα και 
συγχρονιστή Hi-lo ή 24+12 µε αναστροφέα 
και ηλεκτροϋδραυλικό Hi-lo, µε τρεις 
κλίµακες ταχυτήτων (µεσαίο, αργό και 
γρήγορο sincro) και ταχύτητα από 0,5 χλµ/
ώρα µέχρι και 40 χλµ/ώρα. Με την ισχύ 
του κινητήρα να διατίθεται σε εύρος από 95 
µέχρι και 115 ίππους.
Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν το 
Frutteto Largo (FL) είναι: 
l ∆ιατίθενται άξονες µε πλάτος από φλάντζα 
σε φλάντζα 1,46 µ. και 1,64 µ. αντίστοιχα, µε 
γωνία στροφής 55°.
l Όλοι οι άξονες διαθέτουν αυτόµατο 
σύστηµα ελέγχου ολίσθησης (limit slip).
l Μέγιστο εξωτερικό πλάτος από τροχό σε 
τροχό 2197 mm.µ
l Συµπαγής καµπίνα 1200 mm, κατάλληλη 
για χρήση στις σειρές. 
l Ενισχυµένος σύνδεσµος 3 σηµείων.
l Χαµηλό κέντρο βάρους, για να 
προσαρµόζεται καλύτερα στη χρήση σε 
κεκλιµένα εδάφη. 
l Ικανότητα ανύψωσης πίσω 2.600 κιλών, 
µε δυνατότητα επιλογής 3.000 κιλά.

Η υδραυλική εγκατάσταση 
εµπλουτίστηκε και πλέον παρέχει 
τις παρακάτω δυνατότητες:
l Καλύτερη διαχείριση της παροχής 
λαδιού µε επιλογή 3 υδραυλικών 
αντλιών για µέγιστη παροχή 120 
λίτρα ανά λεπτό.
l Οι διανοµείς διαθέτουν detent 
µε δυνατότητα αποκλεισµού για 
καλύτερη κατανοµή των υδραυλικών 
διανοµέων.
l Σε όλες τις εκδόσεις οι υδραυλικές 
εγκαταστάσεις διαθέτουν σωληνάκι 
επιστροφής. Στην κορυφαία έκδοση 
της γκάµας, µε διαχωριστικό 
ενδιάµεσης ροής, διαθέτει την 
κατάλληλη απορροή για όλα τα 

εργαλεία που έχουν κίνηση µε 
υδραυλικό µοτέρ. 
Μπορούν να τοποθετηθούν 
ελαστικά 20’’ και 24’’προκειµένου 
να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές 
ανάγκες του χειριστή ως προς το ύψος 
και την κίνηση. Με άξονα Carraro 
20.16ο και γωνία στροφής 52ο και µε 
αυτόµατο σύστηµα ελέγχου ολίσθησης 
(limit slip). Τέλος, η προστατευτική 
αψίδα χάρη στα ελατήρια αερίου 
µειώνει το βάρος της και µπορεί πολύ 
εύκολα να χαµηλώσει διευκολύνοντας 
τον χειριστή.
Τα µηχανήµατα Carraro διαθέτει 
στην ελληνική αγορά η εταιρεία 
KOUIMTZIS Group.

FRUTTETO LARGO TIIIB
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> Τα Arbos 4080 F και 4090 Q Low Cab προσαρµόζονται εύκολα σε όλες τις 
συνθήκες εργασίας χάρη στην µοναδική τους αρχιτεκτονική στον µπροστινό άξονα

ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ 
KAI ME ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ  
∆ΥΝΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΟΣΜΑΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ

AGRICON ΑΕΕ

Το 2020 σηµατοδοτεί ουσιαστικά την πρώτη 
χρονιά λειτουργίας της εταιρείας µας στον 
Αγροκτηνοτροφικό τοµέα, αφήνοντας για 
εµάς θετικό πρόσηµο. Το µεγάλο εύρος 
της σειράς προϊόντων της JCB & ARBOS-
Goldοni καλύπτει και ανταποκρίνεται 
πλήρως στις ανάγκες του Έλληνα αγρότη 
και κτηνοτρόφου. Για τη χρονιά που πέρασε 
επικεντρωθήκαµε στη δηµιουργία ενός 
αξιόπιστου δικτύου συνεργατών ώστε να 
καλύψουµε όσο το δυνατόν περισσότερο 
τις ανάγκες της αγοράς ανά περιοχή µε 
ολοκληρωµένες τεχνικές υπηρεσίες, 

ετοιµοπαράδοτα ανταλλακτικά και άµεσα 
διαθέσιµα µηχανήµατα. Επίσης µε την 
εφαρµογή ενός έξυπνου λογισµικού 
οργανώσαµε τον έλεγχο αποθεµάτων 
και τη διανοµή των αναλώσιµων και 
ανταλλακτικών σε όλη την περιφέρεια για να 
µην µένει κανένα µηχάνηµα εκτός εργασίας 
την περίοδο παραγωγής. 
Στόχος µας είναι να αφουγκραζόµαστε και 
να είµαστε δίπλα, σαν συνεργάτες, στον 
Έλληνα αγρότη ο οποίος τα τελευταία χρόνια 
καλείται να ανταποκριθεί στις νέες συνεχώς 
µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες 

χωρίς πάντα την ανάλογη υποστήριξη.
Αναλογιζόµενοι την σπουδαιότητα, ενός 
βιώσιµου πρωτογενούς τοµέα για τη χώρα 
µας, επενδύουµε στη σύγχρονη τεχνολογία 
και σε νέες ευέλικτες χρηµατοοικονοµικές 
προτάσεις, που θα παρουσιάσει η 
εταιρεία µας, στο επόµενο έτος ώστε η 
απόφαση του κάθε αγρότη για επένδυση 
ανανέωσης εξοπλισµού µε µηχανήµατα 
νέας τεχνολογίας µε σηµαντικά χαµηλότερο 
κόστος χρήσης να είναι εφικτή.

∆ιευθυντής πωλήσεων, AGRICON ΑΕΕ

Τα δενδροκοµικά τρα-
κτέρ της Arbos - Goldoni  
προσφέρουν εξειδικευµένες 
λύσεις για να καλύψουν α-
κόµα και τις πιο απαιτητικές 
εργασίες για επαγγελµατίες 
αµπελουργούς, δενδροκαλ-
λιεργητές και αγρότες δυ-
σπρόσιτων εδαφών  
µε το µικρό-
τερο 
δυνατό 
κόστος 
χρήσης. 

Το Arbos 4090 Q Low Cab αποτελεί µία κλάση από µόνο του 
στις σειρές τρακτέρ της Arbos. Συγκεκριµένα το µοντέλο αυτό 
διαθέτει τετρακύλινδρο κινητήρα FCA 80 ίππων, προδιαγραφών 
ρύπων Stage IIIB. To σασµάν µε το οποίο εξοπλίζεται διαθέτει 
24 + 12 σχέσεις και Ρεβέρσα. Το χαµηλό κέντρο βάρους του 
τρακτέρ, το καθιστά ιδανικό για σταθερότητα σε πλαγιές, ενώ η 
κατανοµή βάρους 50% µπροστά - 50% πίσω, προσφέρει καλύτερη 
σταθερότητα και έλξη όταν εργάζεται σε ανηφορικά εδάφη. Για 
την προστασία του οδηγού από ζέστη, σκόνη και κραδασµούς, 
το πάτωµα, το ταµπλό και τα φτερά αποτελούν µια πλατφόρµα 
που στηρίζεται σε σινεµπλόκ. Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί πως 
τα φτερά (που διαθέτουν ελαστικές προεκτάσεις) είναι τελείως 
ελεύθερα από λεβιέδες, διακόπτες και πλαστικά καλύµµατα. Με 
τις περιορισµένες του διαστάσεις, καθώς το ύψος µε την χαµηλή 
καµπίνα φτάνει τα 1,804 µέτρα, αποτελεί ιδανική επιλογή για χρήση 
σε δενδροκαλλιέργειες. Σε άλλα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν 
στο κατασκευαστικό κοµµάτι του τρακτέρ, περιλαµβάνεται το 
µεγάλο ελεύθερο ύψος από το έδαφος χάρη στο µπροστινό άξονα 
σχήµατος «Π» και το µπροστινό διαφορικό χωρίς σταυρούς (µε 
γωνιακές κινήσεις) για 57ο γωνία στροφής χωρίς προβλήµατα. 
Η κατασκευή του σασµάν και του διαφορικού µάλιστα είναι 
ενισχυµένη για δύσκολες εργασίες. Τέλος, να σηµειωθεί πως 
το µπλοκέ µπροστινό διαφορικό (NO SPIN) παρέχει καλύτερη 
έλξη, ενώ το ηλεκτρικό κοµπλάρισµα µπροστινού διαφορικού 
και εµπλοκέα διαφορικού (κάρου), συνεισφέρουν στην επίτευξη 
µεγαλύτερης γωνίας στροφής. 

▲▲

Το Arbos 4080 F µε ισχύ 75 ίππων έχει µικρό κύκλο 
στροφής χάρη στο µικρό µεταξόνιο και την µεγάλη 
γωνία στροφής των µπροστινών τροχών. Με το σασµάν 
Dual Power, στη θέση 16+8 ο λεβιές στο τιµόνι γίνεται 
Hi – Lo µηχανικό, για δύσκολες εργασίες (µεταφορές). 
Στην θέση 8+8 ο λεβιές στο τιµόνι γίνεται ρεβέρσα, 
για ευκολία στις µανούβρες. Τα φτερά, τα οποία έχουν 
ελαστικές προεκτάσεις, είναι τελείως ελεύθερα από 
λεβιέδες, διακόπτες και πλαστικά καλύµµατα. Με 
τον µπροστινό άξονα σχήµατος «Π» δηµιουργείται 

µεγάλη απόσταση από το έδαφος γεγονός που το 
καθιστά ευπροσάρµοστο σε όλες τις συνθήκες. Το 
µπροστινό διαφορικό µε ηλεκτρονικό κοµπλάρισµα, 
χωρίς σταυρούς (µε γωνιακές κινήσεις) προσφέρει 

αβίαστα µεγαλύτερη γωνία στροφής, ενώ το µπλοκέ 
του (NO SPIN) παρέχει καλύτερη δυνατότητα έλξης. 

Η ενισχυµένη κατασκευή του σασµάν και του 
διαφορικού επιτρέπουν στο Arbos 4080 F να 

αναλαµβάνει απαιτητικές εργασίες, ενώ οι 
µικρές διαστάσεις του το καθιστούν ιδανικό 

για εργασία σε δενδροκαλλιέργειες. 
Το πάτωµα, το ταµπλό και τα φτερά 
αποτελούν µια πλατφόρµα που 
στηρίζεται σε σινεµπλόκ για λιγότερους 
κραδασµούς, διασφαλίζοντας την 

άνεση του χειριστή.

ARBOS 4080 F
Εύκολες µανούβρες και εργονοµία

ARBOS 4090 Q LOW CAB
Σταθερό, δυνατό και ευέλικτο 
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> Νέα γενιά τρακτέρ Antonio Carraro εξειδικευµένης γεωργίας µε 5 µοντέλα για απαιτητικούς χειριστές

ΣΕΙΡΑ TONY ΜΕ Υ∆ΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤA∆ΟΣΗ VARIO

Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΕΤΒΕ

Η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερη και επέφερε 
αλλαγές σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. 
Ενώ σε παγκόσµιο επίπεδο πολλές 
οικονοµικές δραστηριότητες σταµάτησαν, η 
γεωργία παρέµεινε ενεργή και παραγωγική, 
δείχνοντας τη σπουδαιότητα του πρωτογενή 
τοµέα. Για την εταιρεία µας ήταν µία πολύ 
δηµιουργική χρονιά, καθώς οι πωλήσεις των 
τρακτέρ Antonio Carraro τριπλασιάστηκαν  
σε σχέση µε το 2019. Καταφέραµε να 
ανταπεξέλθουµε µε επιτυχία στις δυσκολίες 
της φετινής χρονιάς συνεχίζοντας την άριστη 
συνεργασία µε τους προµηθευτές µας, τους 
αντιπροσώπους µας σε όλη την Ελλάδα και 
εξυπηρετώντας τους πελάτες µας, παλιούς 
και νέους. 
Το δυνατό µας σηµείο στις πωλήσεις του 
2020 ήταν η σειρά TGF και η καµπίνα 
«Protector 100», η καλύτερη καµπίνα της 

αγοράς στην κατηγορία της, µε χαµηλό 
ύψος, ευρυχωρία στο εσωτερικό και µε 
πιστοποίηση κατηγορίας 4. Από την γκάµα 
των τρακτέρ Antonio Carraro, του κορυφαίου  
κατασκευαστή τρακτέρ για οπωρώνες, 
αµπελώνες και θερµοκήπια δε θα µπορούσε 
να λείπει η σειρά των τρακτέρ διπλής 
κατεύθυνσης (περιστρεφόµενο τιµόνι και 
κάθισµα) TRX – TRG. Σηµαντικό µερίδιο των 
πωλήσεων µας επίσης είχαν και τα τρακτέρ 
της σειράς ΤΟΝΥ µε αυτόµατο σασµάν, που 
προσφέρουν υψηλή τεχνολογία, άνεση και 
εξοικονόµηση χρόνου εργασίας.
Για το 2021 είµαστε σίγουροι ότι οι πωλήσεις 
µας θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία 
καθώς η γκάµα των τρακτέρ Antonio 
Carraro εµπλουτίζεται µε τα καινούρια 
µοντέλα της σειράς TORA, µε κινητήρες 
Common rail Stage V, 52 – 68 ίππων 

καθώς και µε ένα νέο µοντέλο της σειράς 
Τony, ειδικά σχεδιασµένο για χρήση σε 
αµπελώνες, το Τony 8900V.
Πέρα από τον τοµέα των τρακτέρ, η 
εταιρεία µας θεωρεί πολύ σηµαντικές τις 
συνεργασίες της µε ευρωπαϊκά εργοστάσια 
που κατασκευάζουν παρελκόµενα, όπως 
το εργοστάσιο Bargam που κατασκευάζει 
ψεκαστικά και καταστροφείς µε το 
εµπορικό σήµα ΟΜΑ, και το εργοστάσιο 
Sicma που κατασκευάζει φρέζες. Έτσι 
έχουµε τη δυνατότητα να προσφέρουµε 
στον πελάτη µας µία ολοκληρωµένη και 
προσωποποιηµένη λύση για την καλλιέργεια 
του. Ευχόµαστε λοιπόν η χρονιά που ξεκινάει 
να είναι γεµάτη υγεία και ευηµερία για όλους.

Μέλος ∆.Σ Τµήµα Πωλήσεων,  
Παναγιώτης Κατσαρός ΑΕΤΒΕ 

KIKH KAΤΣΑΡΟΥ

Η σειρά των ελκυστήρων Antonio 
Carraro γνωστή ως Tony προήλθε 
από την ανάπτυξη ενός σχεδίου που 
στοχεύει στην εξασφάλιση της καλύτερης 
δυνατής αναλογίας µεταξύ απόδοσης 
και κατανάλωσης καυσίµου, ανεξάρτητα 
από την εργασία που πραγµατοποιείται. 
Αποτελείται από 5 µοντέλα µε υδροστατική 
µετάδοση, ελκυστήρες που µπορούν 
να απλοποιήσουν και να επιταχύνουν 
τις εργασίες µε στόχο τη µείωση του 
λειτουργικού κόστους. 
Το υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων (VARIO), 
το οποίο δεν χρησιµοποιεί συµπλέκτη, 
καθιστά τη χρήση του ελκυστήρα εξαιρετικά 
εύκολη και άνετη και προσφέρει ευκινησία 
και αµεσότητα όταν πρέπει να κινηθεί 
µπροστά και πίσω σε γρήγορους ρυθµούς 
(π.χ. µεταφορά αντικειµένων, κλαρκ κ.α.) είτε 

µέσω αργών και συγκεκριµένων κινήσεων 
ή σε στιγµές που χρειάζεται ξαφνική 
επιτάχυνση. Η ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα 
πάνω στο τιµόνι µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
οποιαδήποτε στιγµή. 
Με το Cruise Control, η ταχύτητα 
είναι ανεξάρτητη από τις στροφές του 
κινητήρα και έτσι και οι δύο µπορούν να 
προγραµµατιστούν ξεχωριστά. Το εύρος της 
ταχύτητας κυµαίνεται από µόλις 100µ./ ώρα 
έως 40 χλµ/ ώρα. Προσφέρει τη δυνατότητα 
σταθερής ταχύτητας του τρακτέρ και την 
αποµνηµόνευση διαφορετικών παραµέτρων 
ώστε να χρησιµοποιούνται όπου απαιτείται 
στο χωράφι ή κατά την κίνηση στο δρόµο. 
Το «Tractor Management Control» (TMC) 
διαχειρίζεται τον κινητήρα και το κιβώτιο µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρεί το τρακτέρ σε 
λειτουργία σε βέλτιστες συνθήκες, ώστε να 
επιτυγχάνεται η µέγιστη παραγωγικότητα µε 
τη µεγαλύτερη εξοικονόµηση.

TONY 10900TR 

Το καταλληλότερο τρακτέρ για 
δενδροκαλλιέργειες, αµπελώνες, 
θερµοκήπια, µε σύστηµα REV – Guide 
System (∆ιπλής Κατεύθυνσης). Το 
σύστηµα ∆ιπλής Κατεύθυνσης επιτρέπει 
την ταυτόχρονη περιστροφή 180ο του 
καθίσµατος, του τιµονιού, του καντράν και 
των πεντάλ σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, και 
κάνει το τρακτέρ κατάλληλο για τοποθέτηση 
γεωργικών και βιοµηχανικών εξαρτηµάτων 
(φορτωτής, εκσκαφέας, ανυψωτικό κλαρκ, 
σκούπα, εκχιονιστικό). ∆ιαθέτει αυτόµατο 
σασµάν, ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα, σασί 
ACTIO περιστρεφόµενο στο κέντρο, κοντό 
µεταξόνιο για µικρό κύκλο περιστροφής. Η 
καµπίνα AIR, ξεχωρίζει για τον πολυτελή 
σχεδιασµό της και για το άνετο περιβάλλον 
εργασίας που προσφέρει. ∆ιαθέτει 
πιστοποίηση FOPS-ROPS και σύστηµα 
αποσυµπίεσης κατηγορίας 4 και Joystick.

ΤONY 8900V

Υποψήφιο στο διαγωνισµό «Τρακτέρ της 
χρονιάς 2021» (Tractor of the Year 2021), 
ξεχωρίζει για τα ιδιαίτερα και καινοτόµα 
χαρακτηριστικά του. Ειδικά σχεδιασµένο 
για πολύ στενούς αµπελώνες, προσφέρει 
ακρίβεια στη χρήση και πρακτικότητα. 
Ο όγκος του τρακτέρ είναι εξαιρετικά 
περιορισµένος (πλάτος τρακτέρ 98 εκ.) 
χάρη στο συµπαγές κιβώτιο. Η θέση 
οδήγησης διαθέτει εκλεπτυσµένα στοιχεία 
που παρέχουν τη µέγιστη άνεση. Η 
καµπίνα είναι ευρύχωρη µε συστήµατα 
ηχοµόνωσης και προστασίας από σκόνες 
και ψεκασµούς. Οι µικρότεροι µπροστινοί 
τροχοί επιτρέπουν έναν κύκλο περιστροφής 
έως 55°, παρέχοντας µέγιστη ακρίβεια κατά 
τη διάρκεια των ελιγµών. Η καµπίνα του 
διαθέτει σύστηµα από-συµπίεσης Cat. 4 και 
έγκριση ROPS. Οι πίσω καθρέφτες µπορούν 
να ρυθµιστούν ηλεκτρικά. 
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Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Ηνέα σειρά τρακτέρ Μ5Νarrow, 
καλύπτει όλες τις ανάγκες της 
σύγχρονης δενδροκαλλιέργειας 
και αµπελουργίας προσφέροντας 
µοντέλα από 74 µέχρι 106 ίππους µε 
ή χωρίς καµπίνα. Τα τρακτέρ είναι 
εξοπλισµένα µε τον κινητήρα diesel, 
Kubota V3800, τετρακύλινδρος µε 
4 βαλβίδες/κύλινδρο και σύστηµα 
ψεκασµού common rail της DENSO. 
Παρέχει την αναγκαία ιπποδύναµη 
για τις ποιο απαιτητικές δουλειές, 
ενώ προσφέρει µεγάλη οικονοµία 
καυσίµου. Τα τρακτέρ διαθέτουν δύο 
προγραµµατιζόµενες µνήµες στροφών 
(Α & Β) κινητήρα και σταθεροποιητή 
στροφών, που επιτρέπουν στον 
χειριστή να εκτελεί εργασίες µε 
µεγαλύτερη ακρίβεια και οικονοµία 
στα καύσιµα. Για παράδειγµα µπορεί 
να ρυθµίσει τη µνήµη Α για εργασία 
µέσα στη σειρά και τη Β για τη 
στροφή στα κεφαλάρια. Ακόµα και σε 
δύσκολες συνθήκες κατά την εργασία, 
ο κινητήρας θα διατηρήσει τις στροφές 
σταθερές. Η Ιαπωνική εταιρεία έχει 
δώσει ιδιαίτερη σηµασία επίσης στην 
εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σηµεία 
ελέγχου και σέρβις του τρακτέρ. 

Όλα τα µοντέλα είναι εξοπλισµένα 
µε ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα και 
6-τάχυτο σασµάν. Σε συνδυασµό µε 
τις µισές ταχύτητες χωρίς συµπλέκτη 
(Hi-Lo) και τρεις οµάδες ταχυτήτων, 
παρέχει συνολικά 36/36 ταχύτητες 
καθώς και το σύστηµα 40Eco για 
οικονοµία καυσίµου στον δρόµο. 
Μεγάλο πλεονέκτηµα που εφαρµόζει 

σε όλη την γκάµα της η Kubota, 
είναι η χρήση κορώνας πηνίου στο 
µπροστινό σύστηµα µετάδοσης. Η 
Kubota εξοπλίζει την σειρά µε το 
µοναδικό σύστηµα Bi-Speed που 
δίνει προπορεία στους εµπρόσθιους 
τροχούς (+60%), και έτσι επιτυγχάνεται 
πολύ µικρός κύκλος στροφής και υπό 
τις ποιο δύσκολες συνθήκες. 

> Με κινητήρα 74 έως 106 ίππων η νέα Σειρά Kubota Μ5 Νarrow προσφέρει 
σύγχρονες λύσεις για όλες τις δενδροκοµικές και αµπελουργικές εργασίες

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΗ
ME TA KUBΟTA Μ5 NARROW

Το 2020 ήταν άλλη µία ανοδική χρονιά για την Kubota στην 
Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι οι προσπάθειες µας των τελευταίων 
ετών, αποδίδουν καρπούς. Εκτός από τις πωλήσεις, αυξήσαµε 
σηµαντικά τα αποθέµατα µας σε µηχανήµατα και ανταλλακτικά 
προµηθεύοντας τα, µηνιαίως, απευθείας από την Ιαπωνία. 
Επενδύσαµε περαιτέρω στον τοµέα εξυπηρέτησης πελατών 
µετά τη πώληση, µε εκπαιδεύσεις του προσωπικού µας και 
των συνεργατών µας. Το 2021 σκοπεύουµε να παρουσιάσουµε 
νέες σειρές γεωργικών ελκυστήρων, εναρµονιζόµενες µε 
τις τελευταίες Ευρωπαϊκές οδηγίες και εξοπλισµένες µε 
τεχνολογία που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του 
αγροτικού κόσµου. Συνεχίζουµε παράλληλα την διεύρυνση 
της γκάµας των εξειδικευµένων µηχανηµάτων, µε επώνυµα 
ευρωπαϊκά εργοστάσια. Ειδικότερα, προσφέρουµε πλήρη γκάµα 

παρελκοµένων, για την δενδροκοµία και την αµπελουργία 
καθώς και µηχανήµατα για την κτηνοτροφία. Η µεγάλη γκάµα 
µηχανηµάτων σε συνδυασµό µε τα πολύ ανταγωνιστικά πακέτα 
χρηµατοδότησης, δίνουν την δυνατότητα στους πελάτες µας 
να υλοποιήσουν µαζί µας το µεγαλύτερο µέρος του σχεδίου 
βελτίωσης τους. Καλούµε όλους τους ενδιαφερόµενους να 
γνωρίσουν από κοντά εµάς τα προϊόντα µας, να δουν από κοντά 
την κατασκευαστική υπεροχή τους, να ενηµερωθούν για τις 
πολύ ανταγωνιστικές τιµές µας καθώς και τα διάφορα πακέτα 
χρηµατοδότησης που προσφέρουµε. Στόχος µας για το 2021, 
είναι η συνέχεια της ανοδικής µας πορείας στην αγορά µε 
συνεργασίες που θα διαρκέσουν στο µέλλον. 

∆ιευθυντής Επιχειρηµατικής Μονάδας ΕΛΞΙΣ Πετρόπουλος

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ

ΣΕΙΡΑ Μ4003
Για δέντρα και ανοιχτό πεδίο 

Τα 4 νέα µοντέλα της σειράς, M4063 (66 ίππων) και 
M4073 (74 ίππων) µε ή χωρίς καµπίνα, έρχονται µε 
τον ολοκαίνουργιο τετρακύλινδρο κινητήρα V3307. Με 
κιβώτιο 6 ταχυτήτων πλήρως συγχρονιζέ, τρεις οµάδες 
Hi-Lo-Creeper και µε την τεχνολογία Dual Speed (µισές 
ταχύτητες χωρίς συµπλέκτη) ο παραγωγός έχει να 
επιλέξει µεταξύ 36 ταχυτήτων εµπρός και 36 πίσω. Με 
τη χρήση των 2 κουµπιών πάνω στον λεβιέ ταχυτήτων 
(Declutch & Dual Speed) ο χειριστής µπορεί να επιλέξει 
µεταξύ 12 ταχυτήτων µόνο από το χέρι του. Με την 
ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα η αλλαγή κατεύθυνσης 
γίνεται πιο γρήγορα και πιο εύκολα από ποτέ, χωρίς να 
χρειάζεται το πάτηµα του συµπλέκτη. Η άνετη καµπίνα 
της σειράς M4003 προσφέρει άπλετο χώρο, διαθέτει 
µεγάλες γυάλινες πόρτες, και εγγυάται ένα ευχάριστο 
περιβάλλον µε εξαιρετική πανοραµική ορατότητα. Η 
ανυψωτική ικανότητα των 2500 κιλών , επιτρέπει την 
ανάρτηση και των πιο βαριών παρελκοµένων, µε τα 
χειριστήρια υδραυλικών και µπράτσων ανύψωσης 
να είναι εύκολα στη χρήση. ∆ιαθέτει έως 3 διπλές 
βαλβίδες εξωτερικών εργασιών υψηλής παροχής µε 
αντλίες παροχής 63λίτρα /λεπτό. Το PTO εµπλέκεται και 
απεµπλέκεται ηλεκτροϋδραυλικά χωρίς να σταµατάει το 
τρακτέρ, µε το πάτηµα ενός κουµπιού.

▲

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Το 2020, όπως όλοι γνωρίζουµε ήταν 
µια πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη χρονιά 
λόγω COVID-19. Η αγορά των γεωργικών 
µηχανηµάτων, όχι µόνο δεν επηρεάστηκε 
άλλα είχε µια θεαµατική αύξηση 
πωλήσεων. Η αύξηση αυτή οφείλεται 
στα σχέδια βελτίωσης που ξεκίνησαν 
αρχές του χρόνου. Για την επιχειρηµατική 
µονάδα της Π.Πετρόπουλος ΑΕΒΕ Landini 
και McCormick το έτος 2020 ήταν µια 
χρόνια επιτυχής, όπως επιτυχής ήταν και 
για όλες της επιχειρηµατικές µονάδες της 
Πετρόπουλος ΑΕΒΕ στους τοµείς που 
δραστηριοποιείται η εταιρεία, ενισχύοντας 
έτσι την κερδοφορία της.
Η επιτυχία αυτή οφείλεται κυρίως σε τρεις 
λόγους:
1) Στη µεγάλη γκάµα και αξιοπιστία των 
µηχανηµάτων µας.
2) Στα χρηµατοδοτικά προγράµµατα 
που δίνουν στον πελάτη την δυνατότητα 
αποπληρωµής µέχρι 5 χρόνια µε 
ευνοϊκούς ορούς (Συνεργασία µε 
τράπεζες Εurobank-Τράπεζα Πειραιώς).

3) Στους ήδη υπάρχοντες 
ικανοποιηµένους πελάτες µας, που είναι η 
καλύτερη διαφήµιση για τα προϊόντα µας. 
Στις αρχές του 2020 είχαµε την Agrotica 
που είχαµε ιδιαίτερα επιτυχηµένη και 
δυναµική, παρουσία τόσο από πλευράς 
επισκεπτών, όσο και από πλευράς 
εµπορικών πράξεων.
Στην έκθεση µας δόθηκε η ευκαιρία να 
παρουσιάσουµε στους επισκέπτες την 
νέα και µεγάλη γκάµα την µηχανηµάτων 
µας. Συγκεκριµένα, παρουσιάστηκαν 
τα νέα δενδροκοµικά Landini Rex 4 και 
McCormick X4F µε κινητήρες EURO 4, 
σε εκδόσεις καµπίνας και πλατφόρµας 
(κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην 
Ιταλία) που καλύπτουν όλες τις ανάγκες 
του σύγχρονου παραγωγού από 70 
έως 120 ίππων, καθώς και η νέα σειρά 
δενδροκοµικών Landini Rex3F kai 
McCormick X3F, σειρά µηχανηµάτων 
που καλύπτει ιπποδυνάµεις 54, 68 και 
74 ίππων. Επίσης παρουσιάσαµε τις 
νέες σειρές 4, 5 και 6 τρακτέρ µεσαίων 

κατηγοριών που καλύπτουν όλες τις 
ανάγκες για ανοικτές καλλιέργειες και 
διατίθενται από 70 έως 140 ίππους. Τέλος 
από την εταιρεία παρουσιάστηκαν οι 
µεγάλες σειρές 7 και 8 που διατίθενται 
στην αγορά και καλύπτουν ισχύς από 150 
έως 350 ίππους. 
Τα νέα τρακτέρ Landini και McCormick 
πρόκειται να θέσουν καινούργιους 
όρους στην αγορά λόγω της προηγµένης 
τεχνολογίας, της υψηλού επιπέδου 
ποιότητας κατασκευής, αλλά και των 
σηµαντικών βελτιώσεων, του πλήθους 
των επιλογών που προσφέρουν καθώς 
και της εξαιρετικά αναγνωρισµένης 
αξιοπιστίας τους.
Το εργοστάσιο παραγωγής Αrgo Tractors 
S.p.A, ως ένας από τους κορυφαίους 
κατασκευαστές γεωργικών µηχανηµάτων 
στον κόσµο, έχει ως κυρίαρχο στόχο 
τη συνεχή ανάπτυξη, εξέλιξη και 
ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών που 
θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας 
προσφέροντας άνεση και ευκολία

Το 2021, αναµένεται να είναι εξίσου καλή 
χρονιά όπως το 2020. Η εταιρεία µας 
είναι έτοιµη να καλύψει την αυξηµένη 
ζήτηση της αγοράς ,και οι στόχοι της 
επιχειρηµατικής µονάδας Landini και 
McCormick είναι να συνεχίσει την ανοδική 
πορεία που έχει ξεκινήσει από το 2014 και 
να αυξήσει περαιτέρω το µερίδιο της στην 
ελληνική αγορά. H Πέτρος Πετρόπουλος 
ΑΕΒΕ είναι µια επιχείρηση που λειτουργεί 
από το 1922, κατέχει ηγετική θέση 
στην ελληνική αγορά στους τοµείς 
δραστηριότητάς της, είναι εισηγµένη 
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε υψηλή 
ανάπτυξη και κερδοφορία.

∆ιευθυντής Επιχειρηµατικής Μονάδος
Αγροτικών Μηχανηµάτων

 ΛΟΥΚΑΣ ΛΙΑΚΟΣ 

> Με µεγάλο εύρος εφαρµογών και ποικιλία προφίλ νέα Σειρά τρακτέρ της Landini φτάνει τους 78 ίππους 

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ LANDINI REX 3 STAGE V

Η ιστορία των ειδικών τρακτέρ, την οποία ξεκίνησε η 
Landini, συνεχίζεται τώρα µε µία νέα προσθήκη, την σειρά 
των τρακτέρ Rex 3, που έχει σχεδιαστεί για να τονίσει 
περαιτέρω τον συµπαγές σχεδιασµό και την ευελιξία 
της δηµοφιλούς οικογένειας τρακτέρ Rex. Τα νικητήρια 
χαρακτηριστικά της νέας σειράς Rex 3 είναι οι συµπαγείς 
διαστάσεις της: µεταξόνιο 1950mm, ελάχιστη απόσταση 
από το έδαφος 213mm, εξωτερικό πλάτος από 1350mm 
έως 1617mm, ελάχιστο ύψος του τιµονιού από το έδαφος 
στην έκδοση πλατφόρµας 1256mm και βάρος 2.200 κιλών 
χωρίς τα αντίβαρα. Το Rex 3 είναι ένα επαγγελµατικό 
τρακτέρ µε ισχύ έως 74 ίππων ειδικά σχεδιασµένο για 
χρήση σε οπωρώνες, αµπελώνες, ελαιώνες, φουντουκιές, 
ακτινίδια, θερµοκήπια και λαχανικά. Τα τρακτέρ της σειράς 
σχεδιάστηκαν για να είναι εύκολα στον χειρισµό και στην 
χρήση. Αυτό όµως που κάνει την σειρά πραγµατικά να 
ξεχωρίζει είναι η ευελιξία. Στην πραγµατικότητα η σειρά 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ευρύ φάσµα καλλιεργειών 
µε όλα τα είδη παρελκοµένων ακόµα και εµπρός 
χάρη στην δυνατότητα εργοστασιακού εµπρόσθιου 
υδραυλικού συστήµατος (κατά παραγγελία) µε µέγιστη 
ανυψωτική ικανότητα 1000 κιλών. Το Rex 3 δεν µένει 
περνά απαρατήρητο: Οι κοµψές και δυναµικές γραµµές 
σχεδιασµού του και το καπό µε τα ενσωµατωµένα 
φώτα στην µπροστά γρίλια δίνουν στο τρακτέρ αυτό µια 

εµφάνιση και αίσθηση αυτοκινήτου. Ένας σύγχρονος 
σχεδιασµός που αντικατοπτρίζει πλήρως την ικανότητα 
της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
πελατών για καινοτοµία, παραγωγικότητα και άνεση, 
ενώ παραµένει πιστή στην παράδοση. Σηµειωτέον ότι 
η γεωµετρία της έκδοσης πλαισίου έχει σχεδιαστεί για 
εργασία σε χαµηλού ύψους εγκαταστάσεις.

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Οπωρώνες/Ελαιώνες: Το νέο REX 3 είναι σχεδιασµένο 
για εξειδικευµένες εργασίες σε οπωρώνες και ελαιώνες, 
όπου κινείται µε ευελιξία µεταξύ των σειρών µε 
απόσταση από 2,2 έως 2,5µ.

Αµπελώνες: Το νέο Rex 3 είναι ιδανικό για όλες τις 
εργασίες σε παραδοσιακούς αµπελώνες, και η καµπίνα 
χαµηλού προφίλ µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε σκεπαστούς 
αµπελώνες και πέργολες.
Λαχανικά/Θερµοκήπια: Ο εύκολος χειρισµός είναι ένα 
από τα κύρια χαρακτηριστικά της σειράς REX 3, έτσι είναι 
ιδανικά για εργασίες σε καλλιέργειες όπου η ευελιξία είναι 
περιορισµένη. Ταυτόχρονα , η έκδοση καµπίνας ειδικού 
χαµηλού προφίλ µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε θερµοκήπια.
Φάρµες/Ανοικτές καλλιέργειες: Τα τρακτέρ της 
σειράς µπορεί να χρησιµοποιηθούν σε καθηµερινές 
εργασίες εκµεταλλεύσεων καθώς και µεταφορών που 
προσφέρουν εξαιρετική άνεση.
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ΣΕΙΡΑ ΤΜ3267 
«Μικρό» αλλά δυναµικό 
Η σειρά ΤΜ της Iseki ήρθε για να εξυπηρετήσει 
όλους όσους αναζητούν τον κατάλληλο 
γεωργικό ελκυστήρα αφενός για κηπουρικές και 
αγροτικές εργασίες και αφετέρου για συντήρηση 
αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά και δηµόσιων 
χώρων. Το ΤΜ3267 έρχεται µε 3κύλινδρο 
Iseki κινητήρα άµεσης έγχυσης µε χαµηλή 
κατανάλωση καυσίµων, 1498cc και ιπποδύναµη 
30hp. Φυσικά και δε θα µπορoύσε να λείπει 
η µειωµένη ακτίνα στροφής η οποία είναι 
µικρότερη των 2,15µ.. Στοιχείο που το καθιστά το 
κορυφαίο στο είδος του καθώς σας προσφέρει 
τη δυνατότητα ελιγµού ακόµα και στα πιο 
απαιτητικά σηµεία. ∆ιαθέτει υδραυλική µετάδοση 
και µηχανικό-σειριακό κιβώτιο 8 ταχυτήτων 
εµπρός και 8 πίσω τοποθετηµένο σε ιδανική για 
τον χειριστή θέση. Εξοπλισµένο µε δεύτερο –
µεσαίο pto όπως τα µεγαλύτερα σε ιπποδύναµη 
µοντέλα της Iseki για χρησιµοποίηση 
χλοοκοπτικού µηχανήµατος. Ο αγοραστής 
µπορεί επίσης να επιλέξει το ύψος της θέσης 
του µε το νέο ρυθµιζόµενο ορθοπεδικό κάθισµα. 
Επιπλέον η ανυψωτική του ικανότητα ανέρχεται 
στα 700 κιλά. Στα περισσότερα µοντέλα της 
Iseki όπως και σε αυτό, υπάρχει δυνατότητα 
τοποθέτησης καµπίνας.

▲Η νέα Σειρά TG της Iseki είναι 
κατασκευασµένη µε στόχο να 
προσφέρει στον χειριστή υψηλές 
επιδόσεις, ευελιξία κατά τη χρήση 
του και τη µέγιστη δυνατή εργονοµία. 
Ο πανίσχυρος άµεσης έγχυσης 
4κύλινδρος κινητήρας της Iseki των 
2.197 κυβικών διαθέτει ισχύς 50 
ίππων. Η Σειρά, είναι εξοπλισµένη 
µε µειωµένη ακτίνα στροφής η 
οποία είναι µικρότερη των 2,5µ. 
παρέχει µοναδική οδηγική άνεση σε 

κάθε χώρο εργασίας. Επιπλέον, το 
αυτόµατο και ταυτόχρονα σειριακό 
του κιβώτιο ταχυτήτων (24 ταχύτητες 
εµπρός και 24 πίσω) σε συνδυασµό 
µε την ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα 
έρχεται να ελαχιστοποιήσει τις συχνές 
αλλαγές σχέσεων και την αποφυγή 
ακινητοποίησης του γεωργικού 
ελκυστήρα καθώς όλα γίνονται εν 
κινήσει. Με την άριστα αεροστεγή 
και κλιµατιζόµενη καµπίνα µε φίλτρο 
ενεργού άνθρακα, κατάλληλη για 
ψεκασµούς, παρέχεται στον χειριστή η 

ιδανικότερη ορατότητα και άνεση κατά 
τη διάρκεια της εργασίας του. Όσον 
αφορά την ανυψωτική του ικανότητα 
αυτή ανέρχεται στα 1.580 κιλά. Στον 
βασικό του εξοπλισµό βρίσκονται 
χειριστήριο διπλής ενεργείας. 
κατάλληλο για τοποθέτηση φορτωτή ή 
οποιουδήποτε άλλου παρελκόµενου, 
µε 2 ζευγάρια αναµονών µπροστά και 
άλλα 2 πίσω. Επίσης η Σειρά, διαθέτει 
και δεύτερο – µεσαίο pto κατάλληλο 
για τοποθέτηση χλοοκοπτικού 
µηχανήµατος της Iseki.

> Οδηγική άνεση και οικονοµία υπόσχεται το TG6495 Iseki µε καµπίνα

ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΡΟΦΗΣ 
ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ISEKI 50 ΙΠΠΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΤΑΓΤΑΛΕΝΙ∆ΟΥ

To 2020 ήταν ουσιαστικά η επίσηµη 
επιστροφή του Ιαπωνικoύ κολοσσού της 
Iseki στην Ελλάδα η οπoία επισφραγίστηκε 
µε την επιτυχή συµµετοχή της στην 
Agrotica. Η χρονιά ήταν ιδιαίτερα 
ευχάριστη, αναλογουµένων των 
πρωτόγνωρων συνθηκών που βιώνουµε, 
καθώς η εµπιστοσύνη που εισπράξαµε σε 
συνδυασµό µε τη ζήτηση των γεωργικών 
ελκυστήρων της Iseki αλλά και των 
εµπορικών πράξεων ήταν το έναυσµα 
µιας δυναµικής επανεκκίνησης.
Το τρέχον έτος ευχόµαστε αρχικά 
να είναι παραγωγικό για όλους τους 
Έλληνες αγρότες και µη. Η Εταιρεία 

µας µε γνώµονα την τεχνογνωσία και 
την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 
είναι έτοιµη να ανταπεξέλθει στις 
ανάγκες των αγροτών. Αυτό βέβαια 
πραγµατοποιείται µε τις συνεργασίες 
αντιπροσώπων ανά τη χώρα οι οποίοι 
µε την καθοδήγησή µας γίνονται αρωγοί 
στα πλαίσια της συνεχους ανάπτυξης 
της Εταιρείας µας. Επιπλέον νέα 
µηχανήµατα αναµένονται µε αναβαθµίσεις 
στους κινητήρες που θα προσφέρουν 
ακόµα πιο ισχυρή απόδοση κι εξίσου 
µειωµένη κατανάλωση καυσίµων. 
Βρισκόµαστε σε συνεχή εκπαίδευση και 
παρακολούθηση σεµιναρίων όσον αφορά 

τις τεχνικές υπηρεσίες και το τµήµα των 
ανταλλακτικών. 
Θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικό ότι οι 
γεωργικοί ελκυστήρες της Iseki 
κατασκευάζονται εξ’ολοκλήρου σε 
ιδιόκτητα εργοστάσια της εταιρείας. Αυτό 
έχει ως σκοπό και στόχο τη συνεχή 
παραγωγή αποθέµατος που οδηγεί στην 
πληρέστερη κάλυψη ανταλλακτικών στην 
αγορά. Τέλος µε τα νέα µας ευέλικτα 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα παρέχουµε 
ποικίλους τρόπους για να ολοκληρωθεί 
η αγορά του αγαπηµένου σας γεωργικού 
ελκυστήρα της Iseki.

Γενική ∆ιευθύντρια ISEKI HELLAS
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