
Όλα ετοιμοπαράδοτα ενόψει Agrotica  
και εγκρίσεων στα Σχέδια Βελτίωσης 
Σε πλήρη ετοιμότητα για τη μεγάλη μάχη των πωλήσεων με μια τεράστια γκάμα μοντέλων  
νέων προδιαγραφών σε κινητήρες και design, βρίσκονται οι εισαγωγείς αγροτικών 
μηχανημάτων ενόψει της φετινής  Agrotica. Η έκθεση προμηνύεται κομβική για τον κλάδο,  
ενώ οι εγκριτικές αποφάσεις των Σχεδίων Βελτίωσης απαιτούν βάθος σε ετοιμοπαράδοτα.  
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θΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ

To ευέλικτο δενδροκομικό τρακτέρ SAME Frutteto CVT ActiveSteer φέρνει στην 28η έκθεση Agrotica η Θεοχαράκης ΑΕ

ΜΕ 113 ΙΠΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ACTIVESTEER

Mε δικό της περίπτερο, αντιπροσωπεύοντας τα 
καταξιωμένα τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα SAME 
/ Deutz-Fahr, η Θεοχαράκης Α.Ε, συμμετέχει στην 28η 
Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων & Εφοδίων, 
που θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Ιανουαρίου έως και 
τις 2 Φεβρουαρίου, στον χώρο της ΔΕΘ. Οι επισκέπτες 
της έκθεσης, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και να 
ενημερωθούν εμπεριστατωμένα, για τα τρακτέρ και τις 
θεριζοαλωνιστικές μηχανές των κατασκευαστών SAME 
/ Deutz-Fahr, όπως και για τους πλέον αποδοτικούς 
φορτωτές STOLL. Τα συγκεκριμένα προϊόντα που 
αντιπροσωπεύει η Θεοχαράκης Α.Ε, προσφέρουν 
την μέγιστη δυνατή ευελιξία με υψηλές παραγωγικές 
δυνατότητες, καλύπτοντας στο έπακρο τις μεγάλες και 
μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η πλήρης γκάμα των 
τρακτέρ SAME / Deutz-Fahr, επιτρέπει στον σύγχρονο 
αγρότη να επιλέξει το τρακτέρ που του ταιριάζει, 
προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη παραγωγικότητα και 
έτσι να εξασφαλίσει την επιτυχία. 
Μεταξύ των πολλών εκθεμάτων στο περίπτερο της 
Θεοχαράκης Α.Ε, θα υπάρχει και το πρωτοποριακό τρακτέρ 
SAME Frutteto CVT ActiveSteer. Το συγκεκριμένο μοντέλο 
διαθέτει πρωτοποριακή τεχνολογία, εφοδιασμένο με 
τον 4κύλινδρο κινητήρα FARMotion 3.8 Stage IIIB, που 
αποδίδει 113 ίππους. To SAME Frutteto CVT Activesteer, 
εξοπλίζεται με κιβώτιο μετάδοσης CVT, ειδικά σχεδιασμένο 
για τρακτέρ που απασχολούνται στις καλλιέργειες 

οπωροφόρων. Έχει δυνατότητα απρόσκοπτης ρύθμισης 
της ταχύτητας έως τα 40 χλμ/ώρα (σε λειτουργία ECO). 
Διαθέτει 3 ταχύτητες και κεντρικό υδραυλικό κύκλωμα με 
αντλία φορτίου 100 λίτρων ανά λεπτό, προσφέρεται με έως 
9 βοηθητικές εισόδους και έχει δυνατότητα ηλεκτρονικής 
ανύψωσης φορτίου (πίσω) βάρους 3.400 κιλών. 
Ο χειριστής φιλοξενείται αναπαυτικά σε υδραυλικό 
κάθισμα και σε μια νέα καμπίνα με εντελώς επίπεδο 
πάτωμα, εξοπλισμένη με ένα νέο ψηφιακό πίνακα 
οργάνων, ενώ το εργονομικό υποβραχιόνιο πολλαπλών 
λειτουργιών MaxCom και η πρωτοποριακή τεχνολογία 
της τετραδιεύθυνσης κάνουν τη δουλειά στο χωράφι 
πραγματική απόλαυση.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΡΟΦΗΣ 28%
Χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν   

Μεταξύ άλλων, το SAME Frutteto CVT ActiveSteer 
διαθέτει και τα παρακάτω πρωτοποριακά 
χαρακτηριστικά:
-Χειροκίνητη ρύθμιση γωνίας διεύθυνσης πίσω τροχών.
-Λειτουργία διεύθυνσης με αναλογική καθυστέρηση. 
-Αναλογική λειτουργία διεύθυνσης.
-Λειτουργία διεύθυνσης Crab.
-ISOBUS 11783, Auto 2WS-4WS.
-Οροφή με αναδιπλούμενο πίσω παρμπρίζ .
-Μειωμένη ακτίνα στροφής 28%.
-Αντλία 100 l/min με ηλεκτρονικές βαλβίδες εξαγωγής.
Επίσης η πρωτοποριακή τεχνολογία του Frutteto CVT 
ActiveSteer, παρέχει εξαιρετική ευελιξία και άνεση 
ακόμα και σε εργασίες με περιορισμένο χώρο μεταξύ 
των καλλιεργειών καθώς και σε ανώμαλο έδαφος. 

Όπως γνωρίζετε, η εταιρεία μας συνεχίζει την ανοδική της 
πορεία, εδώ και αρκετά χρόνια, με προσεκτικό επιχειρηματικό 
σχεδιασμό και ξεκάθαρη στρατηγική. Βασικοί παράγοντες 
της επιτυχίας είναι η ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνουμε στην 
οργάνωση και εκπαίδευση του στελεχικού μας δυναμικού, η 
συνεχής υποστήριξη και τεχνική ενημέρωση των συνεργατών 
μας, η άψογη συνεργασία και επικοινωνία με το εργοστάσιο και, 
ασφαλώς, η αξιοπιστία και η ποιότητα των προϊόντων μας που 
καλύπτει όλες τις ανάγκες των αγροτών. Για την Θεοχαράκης 
Α.Ε., η χρονιά που πέρασε ήταν γεμάτη από δράσεις, 
συμμετέχοντας σε μια νέα σειρά εκθέσεων και δράσεων του 
αγροτικού κλάδου.
Όσον αφορά τη νέα χρονιά, ενόψει της έναρξης και των νέων 
σχεδίων βελτίωσης, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα συνεχίσουμε 
την ανοδική μας αυτή πορεία και για τις 2 εταιρείες που 
εκπροσωπούμε, SAME και Deutz-Fahr. 
Για την Deutz-Fahr, αιχμή του δόρατος θα αποτελέσει 
η νέα σειρά «Agrotron», από 120 έως 215 ίππους, με 
πολλές επιλογές - τεχνολογικά προηγμένων - κιβωτίων 
ταχυτήτων (Powershift, RCshift ή TTV) και με το καλύτερο 
μίγμα τεχνολογίας, άνεσης και οικονομίας για μέγιστη 
απόδοση. Επίσης, σημαντικό ρόλο στο προϊοντικό μας 

χαρτοφυλάκιο ,έχουν και οι νέες σειρές δενδροκομικών 
τρακτέρ, με τις πολλές και αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις, 
ισχύος από 75 έως 113 ίππους και με τους νέους κινητήρες 
FARMotion για μέγιστη απόδοση, άνεση στην οδήγηση, 
ευελιξία και οικονομία καυσίμου, αποτελώντας τα βασικά 
μας πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού. Στην μεσαία 
κατηγορία τρακτέρ, προσβλέπουμε σε διεύρυνση του 
μεριδίου μας με την σειρά 5G της Deutz, αλλά και με την 
σειρά Explorer της SAME, που αποτελούν μια εξελιγμένη και 
συνάμα ολοκληρωμένη 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: 
Όλες οι σειρές Frutteto είναι κατασκευασμένες για οπωρώνες 
και αμπελώνες, με τη διαχρονική εμπειρία και με το μοναδικό 
σχεδιασμό της SAME, προσφέροντας ασφάλεια, ευκινησία και 
εργονομία, κάνοντας τη δουλειά ευχάριστη και κερδοφόρα. 
Καλή χρονιά σε όλους.

Διευθυντής πωλήσεων τμήματος 
τρακτέρ Θεοχαράκης Α.Ε.

 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΚΟΣ

▲
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Το Μηχάνημα της Χρονιάς για το 2019, Massey Ferguson 7719 ενσωματώνει ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό πακέτο 

ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ

H Massey Ferguson δημιούργησε το μηχάνημα της 
χρονιάς για το 2019, τον γεωργικό ελκυστήρα MF 7719 
S με μέγιστη ιπποδύναμη που φτάνει τους 220 ίππους 
σε δυο εκδόσεις Efficient ή Exclusive και φυσικά με το 
σύστημα μετάδοσης κίνησης Dyna-VT. 
Το MF 7719 S διατίθεται με νέα χαρακτηριστικά, όπως 
το τερματικό Datatronic 5 με οθόνη αφής, το οποίο 
όχι μόνον ελέγχει τις λειτουργίες του τρακτέρ, παρέχει 
τεχνολογίες συστήματος αυτόματης πλοήγησης και 
αυτόματου ελέγχου διεύθυνσης MF AutoGuide, αλλά 
μπορεί και να ενσωματώνεται σε ένα ολοκληρωμένο 
τεχνολογικό αγροτικό πακέτο. Με ένα πανίσχυρο και 
οικονομικό κινητήρα τεχνολογίας STAGE V, 6 κυλίνδρων 
και 6,6 λίτρων προσφέρει ασυναγώνιστη σχέση έλξης και 
ισχύος με την μέγιστη ροπή να επιτυγχάνεται στις 1500 
rpm και την μέγιστη ισχύ στις 1950 rpm. Το σύστημα 
μετεπεξεργασίας καυσίμων «Όλα Σε Ένα» Stage V, είναι 
σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με προδιαγραφές 
αντοχής ανάλογες του φυσιολογικού κύκλου ζωής ενός 
τρακτέρ και δεν χρειάζεται συντήρηση. 
Το σύστημα συνεχούς μεταβαλλόμενης μετάδοσης 
κίνησης Dyna-VT, είναι ένα σύστημα μεταφοράς ισχύος 
που ξεπερνάει όλα τα άλλα σε ευκολία χρήσης και 
αποδοτικότητα όπου προσφέρει 
απρόσκοπτη δύναμη κατά την διάρκεια 
της εργασίας και ταχύτητες διαδρομής 
από 0,03 έως 40 χλμ/ώρα.
Ο μοναδικός μοχλός 
ηλεκτροϋδραυλικής ρεβέρσας κάνει 
την κίνηση προς τα εμπρός/πίσω 

και την αλλαγή ταχύτητας να είναι εύκολη και χωρίς 
προβλήματα.
Η Δυναμική Διαχείριση Ελκυστήρα (DTM) ρυθμίζει 
αυτόματα τις στροφές του κινητήρα ανάλογα με το φορτίο 
διατηρώντας την απαιτούμενη ταχύτητα προς τα εμπρός, 
στο ελάχιστο απαραίτητο. 
Λειτουργεί από 1000 - 2100 σ.α.λ με ρύθμιση τόσο του 
χαμηλότερου όσο και του ανώτερου ορίου των στροφών 
του κινητήρα. Η λειτουργία του «επόπτη» βρίσκεται σε 
συνεχή αναμονή και ενεργοποιείται όταν οι στροφές του 
κινητήρα πέφτουν υπό φορτίο.  Με αυτή την λειτουργία 
ακόμη και όταν το φορτίο στον κινητήρα αυξάνεται και 
οι στροφές του μειώνονται, το Dyna-VT θα μειώσει 
αυτόματα την ταχύτητα προς τα εμπρός για να διατηρήσει 
τη συνολική ισχύ. 
Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σύστημα 
ελέγχου ταχύτητας τότε το τρακτέρ θα λειτουργεί στη 
μέγιστη απόδοση και καθώς το φορτίο θα μεταβάλλεται 
ο «επόπτης» θα ρυθμίζει αυτόματα τον ελκυστήρα στην 
απαιτούμενη ταχύτητα. Έτσι είναι δυνατό να επιτευχθεί 
η σωστή ταχύτητα λειτουργίας ανάλογα με τις συνθήκες 
και ανάλογα με το παρελκόμενο που χρησιμοποιείται 
καθιστώντας πάντα δυνατή την επίτευξη της βέλτιστης 
ταχύτητας του κινητήρα για την μεγιστοποίηση 
του ρυθμού εργασίας και την ελαχιστοποίηση της 

κατανάλωσης του καυσίμου.  Αξίζει να 
σημειωθεί ο,τι οι στροφές του κινητήρα 
και η ταχύτητα προς τα εμπρός είναι 
ανεξάρτητες η μία από την άλλη.  Με το 
Dyna-VT ο έλεγχος της ταχύτητας του 
ελκυστήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί 
με 3 διαφορετικούς τρόπους.

Το πρώτο ολοκληρωμένο έτος της Massey 
Ferguson που υπάγεται στις δραστηριότητες 
του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη ήταν πολύ 
επιτυχημένο. Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη 
κατόρθωσε να αποκτήσει μερίδιο αγοράς που 
πλησιάζει το 4% κατά το πρώτο πλήρες έτος της 
δραστηριότητας.
Με την συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο 
δυναμικό του ομίλου και στο ισχυρό πανελλαδικό 
δίκτυο αντιπροσώπων έχουμε δημιουργήσει 
μια δυνατή ομάδα ανθρώπων που είναι έτοιμοι 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους 
υφιστάμενους, νέους αλλά και μελλοντικούς 
πελάτες σε ότι αφορά την πώληση προϊόντων και 
στην υποστήριξη των προϊόντων αυτών. 
Στόχος μας είναι να αυξήσουμε περαιτέρω το 
μερίδιο αγοράς της εταιρείας μας για το 2020 
και να ενισχύσουμε περαιτέρω το δίκτυο των 
αντιπροσώπων μας, προκειμένου να παρέχουμε 
στους πελάτες μας την μοναδική εμπειρία των 
προϊόντων και υπηρεσιών της Massey Ferguson.
Όλα αυτά γίνονται με την αμέριστη υποστήριξη 
της Massey Ferguson παρέχοντας στην 
αγορά ένα συνδυασμό πολύ ανταγωνιστικών 
τιμών, κορυφαίων προϊόντων και υπηρεσιών 
υποστήριξης πελατών όταν και οπουδήποτε 
χρειάζεται. Είμαστε πεπεισμένοι ότι στο εγγύς 
μέλλον η Massey Ferguson θα είναι ένας από 
τους κορυφαίους παίχτες στην ελληνική αγορά 
και όλες οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται 
στην επίτευξη αυτού του στόχου, έχοντας πάντα 
τον πελάτη στο επίκεντρο. 

Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ
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ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ ΑΕ

Το Fendt 700 Vario είναι αναμφισβήτητα 
ο νικητής της Fendt από τότε που εισήχθη το 
1999. Συνεχίζει και σήμερα να είναι κορυφαίο 
χάρη στο γεγονός, ότι αποτελεί τον ορισμό του 
πολυχρηστικού μηχανήματος.
Η σειρά διατίθεται, με ιπποδυνάμεις που 
βρίσκονται στο φάσμα μεταξύ των 144 και 
237 ίππων, αποτελεί τον τέλειο συνεργάτη για 
εργασίες κάθε τύπου, από απλές εργασίες 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 το 
κατατάσσει στα πιο οικονομικά στην χρήση στην 
κατηγορία του (βάση τις μετρήσεις PowerMix του 
ανεξάρτητου οργανισμού DLG) . Επίσης διατίθεται 
και μπορεί να εφοδιαστεί με όλα τα συστήματα 
γεωργίας ακριβείας τελευταίας γενιάς . 
Το 2020 η Fendt προτίθεται να ταράξει και πάλι 
τα νερά εισάγοντας 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.

> Με νέα συστήματα χειρισμού ξεπερνά κάθε προηγούμενη αποδοση

H ΕΚΤΗ ΓΕΝΙΑ 700 VARIO 
ΚΑΝΕΙ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΦΕΤΟΣ 

Η Ελληνική γεωργία περνάει πλέον μέσα από την 
ποιότητα τόσο στα εργαλεία, όσο στην καλλιέργεια 
και στις συναλλαγές. Οι Έλληνες αγρότες οφείλουν να 
αναλύουν την δουλειά τους ποιοτικά, προκειμένου 
να δώσουν προοπτικές για το μέλλον και καρπούς 
ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, επιβάλλεται να επιλέγουν 
κορυφαία τεχνολογία και καινοτόμες λύσεις για τις 
επενδύσεις τους, ώστε να εξασφαλίζουν την μέγιστη 
απόδοση με γοργούς ρυθμούς και χαμηλότερο κόστος.
Ο Όμιλος KOUIMTZIS με πολυετή παρουσία στο χώρο 
της γεωργίας αντιπροσωπεύει κορυφαίους στο είδος 
τους Οίκους, καλύπτοντας όλα τα στάδια καλλιέργειας, 
από την προετοιμασία μέχρι την συγκομιδή.

Η FENDT Hellas, η οποία συμπληρώνει 2 χρόνια κάτω 
από την σκέπη του Όμιλου KOUIMTZIS, εκπληρώνει 
κάθε προσδοκία του αγροτικού κόσμου, που επιλέγει 
την επένδυση στη ποιοτική καλλιέργεια. Με την ποιοτική 
εργασία και τη μέγιστη απόδοση, αποτελεί την ναυαρχίδα 
μας, έχοντας ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών, άρτια 
εξοπλισμένο service, τόσο σε ανταλλακτικά, όσο και σε 
ανθρώπινο δυναμικό, ενώ η Κεντρική Έκθεσή μας είναι 
στην Σίνδο.
Για τη νέα χρονιά θέλουμε να τονίσουμε πως η 
ποιότητα είναι η μόνη επιλογή και εμείς είμαστε οι 
κατάλληλοι στο είδος.

Διευθύνων Σύμβουλος, Κουιμτζής ΑΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ 

FENDT 500 VARIO 
Το ιδανικό τρακτέρ γενικής χρήσης

Το Fendt 500 Vario είναι ο ιδανικός ελκυστήρας στον οποίο μπορείτε 
πάντα να βασίζεστε. Η σειρά διατίθεται με 4κυλινδρο κινητήρα 
Deutz common rail euro4, με ιπποδυνάμεις που βρίσκονται στο 
φάσμα μεταξύ των 124 και 171 ίππων. Αποδεικνύεται ισχυρός 
για το έργο του, ακριβής για εργασίες καλλιέργειας, ιδιαίτερα 
οικονομικός στην κατανάλωση καθώς και άνετος και ασφαλής 
για μεταφορές. Ο μπροστινός φορτωτής, θα σας πείσει με την 
ευελιξία και την ορατότητα και θα σας δώσει μια νέα ποιότητα στην 
επιχείρησή σας και ως εκ τούτου μια ιδανική προοπτική Fendt 500 
Vario. Στα πλεονεκτήματά του συμπεριλαμβάνονται η πρόσφυση, η 
καλλιέργεια ακριβείας, η μεγάλη αποδοτικότητα και η μεταφορά. 
Με αυτά τα τρακτέρ η εργασία είναι υψηλότερης ποιότητας και οι 
προοπτικές άριστες. Η γρήγορη και οικονομική οδήγηση έως 50 χλμ 
/ ώρα σε μειωμένη ταχύτητα κινητήρα αποδίδει πραγματικά, ειδικά 
για τις εργασίες μεταφοράς. Η χαμηλή αναλογία βάρους-δύναμης 
επιτρέπει υψηλά ωφέλιμα φορτία χωρίς πρόβλημα. 
Διαθέτει πλήρεις λειτουργίες Fendt Smart Farming, όπως το νέο 
σύστημα καθοδήγησης, τα προγραμματιζόμενα ποσοστά εφαρμογής 
και η αυτόματη τεκμηρίωση.
Τα σημερινά αγροκτήματα εξαρτώνται από την υψηλή απόδοση, την 
ευελιξία, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των ελκυστήρων.

▲
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AGROTECH SA

ΗΣειρά 6R της John Deere 
αποτελείται από 11 μοντέλα που 
ξεκινούν από τους 110 και φτάνουν 
τους 250 ίππους. Συγκεκριμένα, η 
ναυαρχίδα της Σειράς 6250R είναι 
εξοπλισμένη με κινητήρα 6,8 λίτρων 
εξακύλινδρο Power-Tech PVS με 
την εξαιρετική άνεση χειρισμού 
του ανώτερης ποιότητας κιβωτίου 
ταχυτήτων AutoPowr να συμπληρώνει 
την ισχύ και την ροπή του 6R. 
Μάλιστα, δοκιμασμένο σύμφωνα 
με τη διαδικασία PowerMix σε 
μετακίνηση 2.0 (Κατάσταση 1.8.2018), 
το 6250R παρουσίασε τη μικρότερη 
κατανάλωση καυσίμου σε σύγκριση 
με άλλα μοντέλα. Εξοπλίζεται με 
υδρομηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων που 
παρέχει συνεχή δύναμη AutoPowr, 
το οποίο διατηρεί την επιλεγμένη 
ταχύτητα με αυτόματη απόκριση στις
συνθήκες μεταβαλλόμενου 

φορτίου. Επιπλέον, διαθέτει το νέο 
χειριστήριο CommandPRO και τα 11 
επαναρυθμιζόμενα κουμπιά του, που 
κάνει τον έλεγχο του τρακτέρ απλό. 

Αυτή η ιδανική στρατηγική οδήγησης 
καθιστά την καθημερινή εργασία του 
αγρότη ακόμα πιο άνετη, παραγωγική 
και ταυτόχρονα οικονομική.

> Όλα τα τρακτέρ της πολυπληθούς Σειράς 6R έχουν σχεδιαστεί  
ώστε να αποτελούν το πιο ευέλικτο και ισχυρό τμήμα του αγροτικού στόλου

ΜΕ 11 ΜΟΝΤΕΛΑ Η ΣΕΙΡΑ 6R   
ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟ COMMANDPRO

Το 2019 ήταν μία ιδιαίτερη χρονιά για την Agrotech S.A. αλλά και 
την John Deere. Η Agrotech παραμένει απόλυτα προετοιμασμένη 
για τα σχέδια βελτίωσης με πλήθος ετοιμοπαράδοτων 
μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις της αλλά και στους συνεργάτες 
της σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, συνέχισε δυναμικά, πιστή στο 
όραμά της, στην εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών που θα 
ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες των Ελλήνων 
αγροτών για αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Από την άλλη, 
η John Deere, παρουσίασε τα ολοκαίνουργια μοντέλα της σε 
ειδική εκδήλωση στην Valencia και στην Agritechnica τονίζοντας 
τα επόμενα βήματα της κατασκευάστριας εταιρίας καθώς και το 
μέλλον της γεωργίας.  
Την νέα χρονιά θέτουμε ακόμα υψηλότερους στόχους, μένοντας 
πάντα πιστοί στο όραμά μας για την παροχή καινοτόμων λύσεων. 
Ξεκινάμε την λειτουργία του ολοκαίνουργιου καταστήματος 
με μοναδικό σχεδιασμό στην Θήβα ενώ υποσχόμαστε νέες 
μεγάλες συνεργασίες με Ευρωπαϊκούς οίκους παρελκομένων με 
στόχο την κάλυψη των αναγκών των αγροτών. Επιπροσθέτως, 

εγγυόμαστε μία ισχυρή παρουσία στην μεγαλύτερη έκθεση 
γεωργικών μηχανημάτων στα Βαλκάνια, Agrotica, ενώ εκεί θα 
έχετε την ευκαιρία να συναντήσετε τα ολοκαίνουργια μοντέλα 
της John Deere για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πολλές ακόμα 
εκπλήξεις. Τέλος, η Agrotech, δεσμεύεται να συνεχίσει να εισάγει 
τους Έλληνες γεωργούς σε νέες τεχνολογίες που επιβάλει η 
εξέλιξη του αγροτικού τομέα. Τεχνολογίες που περιλαμβάνουν 
συνδυασμό προϊόντων και υπηρεσιών και σχετίζονται με την 
γεωργία ακριβείας. Επιπλέον, αποδεικνύουμε την αξιοπιστία μας 
για ακόμα μία φορά, μέσα από νέα προγράμματα όπως αυτό 
της εγγύησης καυσίμου (Fuel Guarantee), μέσα από τη συνεχή 
ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών μας αλλά και της μεγάλης 
διαθεσιμότητας σε κάθε είδους μηχανήματα και ανταλλακτικά. 
Τέλος, το νέο έτος μπορείτε να βρείτε ακόμα περισσότερες 
υπηρεσίες σχετικά με την συντήρηση των μηχανημάτων σας 
τονίζοντας για ακόμα μια φορά την εξειδίκευσή μας στον αγροτικό 
τομέα.  Μεγαλώνουμε μαζί…Μεγαλώνουμε με επιτυχία!

Πρόεδρος, Agrotech S.A.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ

JOHN DEERE ΣΕΙΡΑ 5R 
Συμπαγές με premium 
χαρακτηριστικά 

Φορτωμένο με χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν την 
ευελιξία και την άνεση, η Σειρά 5R είναι μια κατηγορία 
μόνο της. Αποτελείται από τέσσερα μοντέλα (90-125 
ίππων ή 100 έως 135 ίππων με TPM) και η John Deere 
της έχει ενσωματώσει premium χαρακτηριστικά που 
συνήθως είναι διαθέσιμα μόνο σε πολύ μεγαλύτερα 
μοντέλα. Στη μέση της Σειράς βρίσκεται το 5100R των 
100 ίππων (110 με TPM) που είναι εξοπλισμένο με 
4-κύλινδρο κινητήρα John Deere 4,5 L PowerTech PWX 
γνωστό για την ενεργειακή του απόδοση και οικονομία. 
Η John Deere προσφέρει δύο ξεχωριστές επιλογές για 
τα κιβώτια ταχυτήτων του 5100R: Το κιβώτιο ταχυτήτων 
CommandQuad με τέσσερις ταχύτητες PowerShift (1-
4) σε τέσσερις ομάδες (A-D), και το κιβώτιο ταχυτήτων 
Command8 με οκτώ ταχύτητες PowerShift (1-8) σε 
τέσσερις ομάδες (A-D). Η καμπίνα του τρακτέρ, διαθέτει 
περισσότερο κρύσταλλο γύρω και πάνω από τον 
χειριστή εξασφαλίζοντας μέγιστη ορατότητα.

▲
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>  Η νέα Σειρά Arion συνδυάζει πρακτικό σχεδιασμό, ευέλικτο σχήμα και δύναμη πάντα 
με στόχο να ανταποκρίνεται σε κάθε εργασία κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες

TA ΝΕΑ ARION ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ 
ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ COMPACT ΜΟΡΦΗ 

HClaas 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. Στα 4κύλινδρα μοντέλα 
η Claas ήρθε για να ταράξει τα νερά της 
κατηγορίας με ένα στιβαρό αλλά και ευέλικτο 
τρακτέρ. Η ολοκαίνουρια σειρά Arion 500 
αποτελείται από 3 μοντέλα με ολοκαίνουρια 
χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Εξωτερικά 
το νέο μοντέλο διαθέτει νέες αισθητικές 
παρεμβάσεις με πιό επιθετικό εμπρόσθιο 
μέρος και μεγάλα φωτιστικά σώματα 
τοποθετημένα στα σωστά σημεία. Κάτω 
από το καπώ κρύβεται ο ολοκαίνουριος 
υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας DPS 4.500 
λίτρων που αποδίδει 125, 145 ή 165 ίππους 
με υψηλά επίπεδα ροπής σε όλο το φάσμα 
των στροφών του κινητήρα. Πρόκειται για 
τελευταίας γενιάς κινητήρα με σύστημα 
ελέγχου καυσαερίων με Ad-Blue. Όλα τα 
μοντέλα διαθέτουν κινητήρα 4 κυλίνδρων, 
4.500 κυβικών, Turbo, Intercooler, Common 
Rail, Stage IV (Tier 4). Η ισχύς για τα Arion 
510, 530 και 550 είναι αντίστοιχα 92kW / 125 
ίπποι, 107kW / 145 ίπποι, 121kW / 165 ίπποι.
Η δύναμη του κινητήρα μεταφέρεται άψογα 
στους τροχούς χάρη στο νέας γενιάς κιβώτιο 
ταχυτήτων της Claas. Ο χρήστης μπορεί να 
επιλέξει ανάμεσα στο 24αρι σειριακό σασμάν 

(Hexashift) με αυτόματες αλλαγές αλλά και 
το νέο αδιαβάθμητο κιβώτιο της Claas που 
χαρίζει απρόσκοπτη κίνηση του τρακτέρ με 
τρομερή ακρίβεια από 0,05 έως 40 χλμ/ώρα.
Bασικός στόχος της Claas να μεταφέρει τον 
μαγικό κόσμο της Θεριζοαλωνιστικής στη 
καμπίνα του τρακτέρ. Πρόκειται για καμπίνα 
κατασκευασμένη με υψηλής ποιότητας 
υλικά με γνώμονα πάντα τη γερμανική 
ποιότητα. Η ορατότητα μέσα από τη καμπίνα 
καλύπτει όλες τις εφαρμογές ένω όλα τα 
χειριστήρια αγκαλιάζουν το χειριστή με 
ιδιαίτερα εργονομικό τρόπο. Η πλούσια 
έκδοση εξοπλισμού Cebis περιλαμβάνει 
οθόνη 12’’ αφής και χειριστήριο CMOTION 
κατα την οποία ο χειριστής μπορεί να 
παραμετροποιήσει το τρακτέρ στις ανάγκες 
του σε χρόνο μηδέν. 
Κάθε εργασία στο χωράφι μπορεί να 
εκτελεστεί με ακρίβεια και ταχύτητα 
χρησιμοποιώντας την πολύ δυνατή αντλία 
τύπου Load Sensing με αισθητήρα φορτίου 
έως και 150 λίτρα/λεπτό και την υψηλή 
ικανότητα ανύψωσης στα πίσω υδραυλικά 
έως και 8000 κιλά.
Στα υδραυλικά, η ανυψωτική ικανότητα πίσω 
για τα Arion 510 και 530 είναι 7.500 κιλά, και 
για το Arion 550, 8.000 κιλά. Η ανυψωτική 
ικανότητα μπροστά και για τα τρία μοντέλα 
είναι 4 τόνοι. Το Arion 550 διαθέτει πίσω 
βαλβίδες διπλής ενέργειας, και τα 510 και 
530  δύο έως 4 μηχανικές ή ηλεκτρονικές. Οι 
κεντρικές βαλβίδες για όλα τα μοντέλα είναι 2 
ηλεκτρονικές ελεγχόμενες μέσω Electropilot. 

Το 2019 ήταν μια καλή χρονιά για την Εταιρεία μας, 
παρόλο που η αγορά διαμορφώθηκε χαμηλά, στα 
επίπεδα του 2018. Αυξήσαμε τα μερίδια μας σε 
όλες τις κατηγορίες μηχανημάτων και αντίστοιχα 
αυξήσαμε και τον κύκλο εργασιών μας. Με λίγα λόγια 
ισχυροποιήσαμε ακόμη περισσότερο τη θέση μας 
στην ελληνική αγορά, διευρύναμε το πελατολόγιό μας 
και συνεχίσαμε την ανοδική μας πορεία που ξεκίνησε 
μετά την ανάληψη της αντιπροσωπείας της CLASS το 
2013. Σημαντικά γεγονότα το 2019 ήταν η συμμετοχή 
μας στις εκθέσεις Zootechnica στη Θεσσαλονίκη και 
Agrothessaly στη Λάρισα. Επίσης λάβαμε μέρος σε 
πλήθος τοπικών εκθέσεων, ενώ μεγάλη επιτυχία είχαν 
οι δύο εκδηλώσεις της Εταιρίας, οι Ανοιχτές Πόρτες 
του Σεπτεμβρίου αλλά και τα επίσημα εγκαίνια του 
υποκαταστήματός μας στην Ορεστιάδα. 
Το πλήθος των αγροτών που μας επισκέφθηκαν σε 
όλες αυτές τις εκδηλώσεις, είχαν την ευκαιρία να δουν 
την πλήρη γκάμα μηχανημάτων της Εταιρίας μας, 
που καλύπτει πλέον όλες τις ανάγκες της γεωργίας 
και της κτηνοτροφίας. Η Claas, η Maschio-Gaspardo, 
η Faresin, η Martignani, η Agrex είναι κάποια από 
τα γνωστά brands που διανέμει στην Ελληνική και 
κυπριακή αγορά η Εταιρία μας. Το 2020 προσβλέπουμε 
σε συνέχιση της ανοδικής μας πορείας. Καθοριστικός 
λόγος που δικαιολογεί την αισιοδοξία μας είναι τα 
Σχέδια Βελτίωσης, που επιτέλους έφτασαν στην φάση 
της υλοποίησης. Η Εταιρεία μας έχει δώσει μεγάλο 
αριθμό προσφορών στους υποψήφιους επενδυτές και 
ήδη έχει σχεδιάσει την πολιτική της για να ικανοποιήσει 
την ζήτηση που προβλέπεται αυξημένη. Η Εταιρεία 
υπολογίζει και σε σημαντική αύξηση της δραστηριότητάς 
της με τα μηχανήματα της Maschio μια και πλέον έχει 
την αποκλειστική της αντιπροσώπευσή τους για την 
Ελληνική αγορά. Το 2020 θα ξεκινήσει με το σημαντικό 
γεγονός της Agrotica που προβλέπεται να είναι 
ιδιαίτερα επιτυχημένη και δυναμική, τόσο από πλευράς 
επισκεπτών όσο και από πλευράς εμπορικών πράξεων. 
Η Εταιρεία μας όπως πάντα θα έχει εντυπωσιακή 
συμμετοχή και θα περιμένουμε να υποδεχτούμε τους 
φίλους και πελάτες μας στο περίπτερο 13, από 30 
Ιανουαρίου μέχρι 2 Φεβρουαρίου.

Διευθύνων Σύμβουλος. Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΓΚΑΣ

Γ. ΧΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ
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Ηνέα σειρά της θρυλικής ιταλικής εταιρίας 
Lamborghini διαθέτει στην κατηγορία των 
ιπποδυνάμεων 80 εως 120 ίππων το ανανεωμένο 
Strike. Διατείθεται 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  Powershift. 
Το Strike διαθέτει επίσης το σύστημα «Stop & Go» 
το οποίο ενισχύει τις δυνατότητες και την απόδοση 
της υδραυλικής ρεβέρσας και επιτρέπει στον οδηγό 
χειρισμούς  χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ 
του φρένου και χωρίς το πάτημα του συμπλέκτη. 
Αυτά είναι μόνο η αρχή από τον μακρυ κατάλογο 
εξοπλισμού. Ο κάθε ιδιοκτήτης ενός τέτοιου ταύρου, 
μπορεί να απολαύσει επίσης: Χωρητικότητα 
δεξαμενής καυσίμου 145 λίτρα & 8 λίτρα AdBlue, 
πίσω υδραυλικό με δυνατότητα μηχανικού ή 
ηλεκτρονικού ελέγχου, ανυψωτική ικανότητα πίσω 
υδραυλικού έως 5400 kg, δυνατότητα 8 εξωτερικών 
παροχών υδραυλικών και προαιρετικά το σύστημα 
Park Brake και Σύστημα SDD στο τιμόνι για άνεση σε 
μανούβρες. 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. Ειδική αναφορά θα πρέπει 

να γίνει και στα ελαστικά MITAS που φέρει, τα οποία 
προσφέρονται σε ποικιλία διαστάσεων ώστε να ταιριάζουν 
σε κάθε εφαρμογή. 
Τα τρακτέρ Lamborghini καθώς και τα ελαστικά Mitas 
εισάγει επίσημα στην ελληνική αγορά η εταιρεία «Η 
ΔΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε. με μια μακρά και επιτυχημένη πορεία 
στην εμπορία αγροτικών μηχανημάτων για πάνω 
από 60 χρόνια. Η εταιρεία διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο 
αντιπροσώπων και εξουσιοδοτημένων συνεργείων για την 
άμεση στήριξη των πελατών της.

▲

«Η ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΕ

> Ανανεωμένη, φτάνοντας τους 120 ίππους η νέα σειρά Lamborghini 
Strike είναι διαθέσιμη με μία ευρεία γκάμα κιβωτίων ταχυτήτων

ΕΝΑ STRIKE ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΟΧΟ  
ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 

Το 2019 ήταν μια χρονιά με ξεχωριστές 
προκλήσεις και μεγάλες δυσκολίες. Με κεντρικό 
θέμα τα σχέδια βελτίωσης που δεν ξεκίνησαν και 
μια μουδιασμένη αγορά που αναζητεί τρόπους 
να αναπνεύσει, η ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ κατάφερε να 
κρατηθεί σε υψηλή θέση στην μακρά λίστα των 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτήν.
«Η ΔΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε. είναι μια αμιγώς αγροτική 
εταιρεία με μεγάλη ιστορία στον κλάδο των 
γεωργικών μηχανημάτων. Η εμπειρία και η 
γνώση του αντικειμένου είναι που την ξεχωρίζει 
από τις άλλες εταιρίες. Το 2020 είναι η επέτειος για 
τα 65 χρόνια μιας συνεχούς δυναμικής παρουσίας 
και προσβλέπουμε σε μια πορεία ανοδική, 
παρέχοντας στους πελάτες μας άμεση τεχνική 
υποστήριξη που βασίζεται στο εκτεταμένο δίκτυο 
αντιπροσώπων και συνεργείων. 
Στόχοι της εταιρίας για το νέο έτος είναι η 
βελτίωση του μεριδίου αγοράς με εμπλουτισμένη 
γκάμα μηχανημάτων, την δημιουργία 
νέων συνεργασιών που θα προσφέρουν 
περισσότερες επιλογές στους πελάτες μας και νέα 
χρηματοδοτικά εργαλεία με ευνοϊκότερους όρους.
Για το 2020, με τα Lamborghini προσφέρουμε 
ίσως την πιο πλούσια σειρά δενδροκομικών 
με ποικίλες επιλογές. Στην κατηγορία των 
εξωχώραφων τρακτέρ η γκάμα των Lamborghini 
και των Zetor καλύπτουν κάθε ανάγκη. Τα 
ανανεωμένα Zetor προσφέρουν εξοικονόμηση 
στα καύσιμα, επιδόσεις στην έλξη και 
αποδεδειγμένα χαμηλό κόστος συντήρησης. Με 
πληρέστερη γκάμα παρελκομένων μηχανημάτων, 
πλούσια σειρά Λιπαντικών Akros από την 
Petronas και πλήρη σειρά στα γεωργικά ελαστικά 
Mitas και Taurus.
Σας προσκαλούμε όλους στο περίπτερο μας στην 
Agrotica να τα δείτε από κοντά! 

Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος ΔΣ του ΣΕΑΜ

Χ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΟΡΓΙΑΣ

Η Lamborghini προσφέρει μια γκάμα 
με 18 επιλογές, (από 80 έως 115 
ίππους) που περιλαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα χαρακτηριστικά για εργασίες 
σε δενδροκομική και αμπελουργική 
χρήση. Τα μοντέλα της σειράς 
Spire είναι εξοπλισμένα με ιταλικής 
κατασκευής κινητήρες FARMotion 
(Stage 4i) Common Rail, Μηχανική 
και Ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα με 

σύστημα Stop & Go, 45 ταχύτητες 
εμπρός και 45 πίσω με Powershift, PTO 
με 3 ταχύτητες,
Το Spire F Target, μια έκδοση απλή 
με 9 διαφορετικά μοντέλα και μεγάλη 
αξιοπιστία, διαθέτει πάτωμα χωρίς 
καλώδια, ταχύτητες (20+10) και (30+15) 
με 5 συγχρονισμένες ταχύτητες και 
βαθμίδες έρπουσας και υπεραργού, 3 
ταχύτητες στο PTO κ.α.

LAMBORGHINI SPIRE F / S / V & F TARGET
Μοντέλα που το κάνουν νικητή στην κατηγορία του



34 ΑΓΟΡΑ  
ΤΡΑΚΤΕΡ 2020

35ΑΓΟΡΑ  
ΤΡΑΚΤΕΡ 2020

Το 2019 ήταν μία ανοδική χρονιά για την Kubota στην 
Ελλάδα, αποδεικνύοντας πως  με τα σωστά εργαλεία και 
συνεχή δουλειά, η επιτυχία είναι μονόδρομος. Εκτός από 
το μερίδιο αγοράς, αυξήσαμε σημαντικά τα αποθέματα 
μας σε μηχανήματα και ανταλλακτικά προμηθεύοντας τα, 
μηνιαίως, απευθείας από την Ιαπωνία. Με συνεχή εκπαίδευση 
και σκληρή δουλειά, αναβαθμίσαμε το επίπεδο τεχνικών 
υπηρεσιών (after sales) για να ανταποκρίνεται πλήρως στις 
απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών μας. 
Πλέον, με περισσότερα από 100 καινούργια ετοιμοπαράδοτα 
τρακτέρ στην Ελλάδα, με κάθετη οργάνωση σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών από το 
δίκτυο συνεργατών μας, είμαστε πλήρως εξοπλισμένοι για 

τα πολυαναμενόμενα σχέδια βελτίωσης καθώς και για τις 
σύγχρονες απαιτήσεις του αγροτικού κόσμου.
Η Kubota κλείνει φέτος 40 χρόνια δυναμικής παρουσίας 
στην Ελλάδα, ενώ το 2019 πραγματοποίησε και την πώληση 
του δέκατου χιλιοστού (10.000) καινούργιου γεωργικού 
ελκυστήρα της. Η εξαιρετική διαγωγή των προϊόντων της, την 
έχουν κάνει πλέον συνώνυμη με την υψηλή ποιότητα και 
αξιοπιστία.  Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να 
γνωρίσουν από κοντά εμάς και 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.

Διευθυντής επιχειρηματικής μονάδας ΕΛΞΙΣ Πετρόπουλος

Παρά τις δυσκολίες, για την επιχειρηματική μονάδα της 
Π.Πετρόπουλος ΑΕΒΕ Landini & McCormick  το έτος 2019 
ήταν επιτυχής χρονιά, όπως επιτυχής ήταν και για όλες της 
επιχειρηματικές μονάδες της Π.Πετρόπουλος ΑΕΒΕ  στους 
τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία, ενισχύοντας έτσι την 
κερδοφορία της.
Η επιτυχία αυτή οφείλετε 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.
Η κουλτούρα της εταιρείας είναι συνυφασμένη με την 
διαρκή υψηλή ικανοποίηση των πελατών μας. Και για αυτό, 
σε καθημερινή βάση το έμπειρο προσωπικό μας μαζι με 
τους τοπικούς αντιπροσώπους δίνει τον καλύτερο εαυτό 
του για να υποστηρίξει και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 
των πελατών. Η Αrgo Tractors S.p.A. που κατασκευάζει 
τα τρακτέρ Landini & McCormick, λόγω των αυστηρών 
προδιαγραφών ασφάλειας και καυσαερίων πέρασε σε 
ανανέωση όλων των μοντέλων μηχανημάτων. Τους 
τελευταίους μήνες του 2019  (Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-
Νοέμβριο), παρουσιάστηκαν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, 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 ίππους Καθως και  η νέα σειρά δενδροκομικών 
Landini Rex3f & McCormick X3F, σειρά μηχανημάτων που 
καλύπτει ιπποδυνάμεις 54, 68 και 74 ίππων.  Από το Ιούλιο 
του 2019  ξεκίνησε στο εργοστάσιο της Αrgo Tractors S.p.A. 
στην Ιταλία, η παραγωγή των νέων σειρών 4, 5 & 6, τρακτέρ 
μεσαίων κατηγοριών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες για 
ανοικτές καλλιέργειες και διατίθενται από 70 έως 140 ίππους. 
Τέλος οι μεγάλες σειρές 7 & 8 που διατίθενται στην αγορά 
από την αρχή του 2019 καλύπτουν ιπποδυνάμεις από 150 
έως 350 ίππους.  Για το 2020 ενόψει των Σχεδίων βελτίωσης 
που είναι προ του πυλών, αναμένεται σημαντική αύξηση της 
αγοράς. Η Εταιρεία μας είναι έτοιμη να καλύψει την αυξημένη 
ζήτηση της αγοράς , και  οι στόχοι της επιχειρηματικής 
μονάδας Landini & McCormick είναι να συνεχίσει την 
ανοδική πορεία που έχει ξεκινήσει από το 2014 και να 
αυξήσει περεταίρω το μερίδιο της στην ελληνική αγορά.

Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδος
Αγροτικών Μηχανημάτων

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ 

ΛΟΥΚΑΣ ΛΙΑΚΟΣ

ΣΕΙΡΑ Μ4002 
Κατάλληλη για δενδρώδεις 
και ανοιχτές καλλιέργειες 

Τα 4 νέα μοντέλα της σειράς, M4062 (66 ίππων) και 
M4072 (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. Μπορεί ακόμα να 
οδηγήσει με γρήγορη ταχύτητα κινήσεως 40 χλμ/
ώρα και να εξοικονομήσει καύσιμα με το 40-ECO 
αφού o ελκυστήρας διατηρεί στον κινητήρα 
χαμηλές στροφές. 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 διαθέτει μεγάλες γυάλινες πόρτες, με 
εξαιρετική πανοραμική ορατότητα. Τα μοντέλα 
χωρίς καμπίνα, λόγο του χαμηλού ύψους και 
φαρδιών αξόνων, είναι κατάλληλα για εργασίες σε 
δενδρώδες αλλά και ανοιχτές καλλιέργειες.   

LANDINI REX4 CAB
Η παράδοση στην καινοτομία  

Οι καινοτομίες που ενσωματώνονται στη νέα σειρά 
δενδροκομικών REX 4 ξεκινούν από τον κινητήρα, ο 
οποίος είναι προσανατολισμένος στις επιδόσεις, αξιόπιστος 
4 κυλίνδρων, 2,9 λίτρων Deutz (Made In Germany) με 
τεχνολογία DOC και σύστημα μνήμης στροφών Engine 
Memo Switch με ισχύ 70  έως 112 ίππων. Τα τρακτέρ της 
σειράς REX 4 διαθέτουν στην βασική έκδοση το κιβώτιο 
Speed Four με 4 συγχρονιζέ ταχύτητες σε 3 γκρούπ και 
προσφέρουν 12 ταχύτητες εμπρός και 12 όπισθεν. Οι επιλογές 
κιβωτίων ταχυτήτων περιλαμβάνουν το Power Four (Hi-
Lo) 32 ταχύτητες εμπρός και 32 όπισθεν, και το Xtrashift (3 
powershift) με 48 ταχύτητες εμπρός και 16 όπισθεν

▲

▲
Το νέο και ανανεωμένο Low Profile της Kubota 
έφτασε για να εντυπωσιάσει. Σχεδιασμένο ειδικά για 
εφαρμογές όπου απαιτείται χαμηλό και φαρδύ προφίλ, 
το M5111Low Profile έχει χαρακτηριστικά που το 
καθιστούν ιδανικό για την εργασία κάτω από τα δέντρα 
και σε θερμοκήπια. Εξοπλισμένο με κινητήρα Τurbo 
3800cc τεχνολογίας Common Rail 107 ίππων, με 4 
βαλβίδες στον κύλινδρο, το τρακτέρ της Kubota αποδίδει 
εξαιρετική έλξη. Διαθέτει 6 ταχύτητες στο κύριο επιλογέα 
και 3 ομάδες μετάδοσης (18/18). Η ηλεκτρουδραυλική 
ρεβέρσα κάνει την αλλαγή πορείας από εμπρός- πίσω, 
ομαλά και γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται το πάτημα 
του συμπλέκτη. Μερικά από τα χαρακτηριστικά που 
το καθιστούν ιδανικό για δενδρώνες, είναι η σπαστή 
αψίδα προστασίας, τα φαρδιά και εύκαμπτα φτερά και 

το χαμηλό τιμόνι. Μεγαλύτερη ασφάλεια προσφέρουν τα 
προστατευτικά των χειριστηρίων και της ρεβέρσας από 
τα κλαδιά.
Κάτω από το τρακτέρ, εκτός από την απουσία 
καλωδιώσεων και σωλήνων, έχουμε μεγάλο ελεύθερο 
ύψος (38,5 εκ) ενώ το ντεπόζιτο είναι θωρακισμένο από 
ένα μεταλλικό πλαίσιο. 
Από το M5111Low Profile δεν θα μπορούσε να λείπει το 
πατενταρισμένο σύστημα Bi-Speed όπου σε συνδυασμό 
με τις γωνιακές μεταδόσεις κορώνα-πηνίου, δίνει τη 
δυνατότητα στο τρακτέρ να στρίβει τόσο εύκολα όσο 
κανένα άλλο στην κατηγορία του. Με το σύστημα Bi-
Speed ενεργοποιημένο, όταν οι τροχοί υπερβούν τις 
35 °, οι μπροστινοί τροχοί περιστρέφονται με διπλάσια 
ταχύτητα από τους πίσω, με συνέπεια την εξαιρετικά 
στενή ακτίνα περιστροφής. Oι μηχανικοί της Argo Tractors έχουν βελτιώσει 

επιπρόσθετα την σειρά τρακτέρ McCormick X7.6 
η οποία τώρα πρωταγωνιστεί στην κατηγορία 
της για την αποτελεσματικότητα, την απόδοση, 
την ευελιξία και την άνεση. Διαθέτει σχεδιασμό, 
εμπνευσμένο από την αυτοκινητοβιομηχανία, 
δυναμικές γραμμές και ευρύχωρη καμπίνα με απλά, 
εργονομικά κατανεμημένα χειριστήρια για εύκολη 
και αξιόπιστη λειτουργία. Η οροφή της καμπίνας 
έχει ανασχεδιαστεί πλήρως και 12 νέα φώτα 
εργασίας έχουν εγκατασταθεί για να προσφέρουν 
περιμετρική ορατότητα για νυχτερινή εργασία. Το 
καπό έχει ανασχεδιαστεί με πιο δυναμικές γραμμές 
που του προσδίδουν μία επιθετική αισθητική. 
Ικανοί να αποδίδουν ισχύς έως 240 ίππους, οι 
ολοκαίνουργιοι κινητήρες Betapower Fuel Efficiency 

αποδίδουν την μέγιστη έλξη και την μεγαλύτερη 
οικονομία καυσίμου στην κατηγορία τους καθώς και 
επιτρέπουν την γρήγορη και εύκολη συντήρηση. 
Η σειρά διατίθεται με 2 επιλογές κιβωτίων 
κατασκευασμένα από την διεθνούς φήμης ZF: 
το Ρ6-Drive με powershift και το συνεχούς 
μεταβαλλόμενης σχέσης μετάδοσης VT-Drive. Το 
υδραυλικό σύστημα διαθέτει μία αντλία υψηλής 
ροής που παρέχει 160 λίτρων/λεπτό. Το ηλεκτρονικό 
σύστημα διαχείρισης των υδραυλικών λειτουργιών 
εξασφαλίζει τον έλεγχο του παρελκομένου με 
μεγάλη ακρίβεια. 
Επιπρόσθετα, μέσω της οθόνης αφής 12’’ δεξιά 
της θέσης οδήγησης ,επιτρέπεται ο έλεγχος της 
λειτουργίας του παρελκομένου με εξαιρετική 
ακρίβεια και με σύστημα καθοδήγησης GPS και 
σύστημα ISOBUS, μεγιστοποιείται η αποδοτικότητα 
και η παραγωγικότητα των τρακτέρ της σειράς. 

> Η έκδοση Low Profile είναι ιδανική για δενδρώνες και θερμοκήπια > Με ολοκαίνουργιους κινητήρες Betapower Fuel Efficiency

TO KUBOTA M5111 ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΙ ΦΑΡΔΥ ΠΡΟΦΙΛ 

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΛΑ 
Η ΣΕΙΡΑ MCCORMICK X7.6 
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