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TO NEO 5R
ΕΝΑ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΡΑΚΤΕΡ
ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Αυτό είναι το νέο 5R της John Deere. Μέχρι τώρα, αυτό το συµπαγές τρακτερ 
υπήρχε µόνο στα όνειρά σας. ∆υνατό και ευέλικτο, το 5R µπορεί να µετακινήσει 
και τα πιο βαριά φορτία. Ένα τρακτερ για όλες τις δουλειές µε σκοπό να κάνει τα 
όνειρά σας, πραγµατικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε 
τον αντιπρόσωπο της John Deere.

ΜΠΟΖΑΤΖΙ∆ΗΣ – ΜΗΤΣΙΟΛΙ∆ΗΣ ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 8ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ. 2310 795018 
ΛΑΡΙΣΑ: 6ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΤΗΛ. 2410 661995, 2410 660960
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α: 1ο ΧΛΜ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ-∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΤΗΛ. 25520 81040, 25520 27755
E-mail/Web: info@agrotechniki.gr 
www.agrogroup.gr, www.johndeeredistributor.gr
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Γιάννης Πανάγος
Εκδότης ∆ιευθυντής

Γιώργος Κοντονής
Υπεύθυνος δοκιµών

Ο 
ι σταθµοί στην τεχνολογική εξέλιξη 
της αγροτικής παραγωγής είναι πολ-
λοί, ωστόσο, απλοποιώντας  κάπως 
τα πράγµατα στη ροή του χρόνου, εί-

ναι σχετικά εύκολος ο εντοπισµός τριών πε-
ριόδων οι οποίες σφραγίζουν, κατά τρόπο, 
καταλυτικά την πορεία των πραγµάτων στο 
συγκεκριµένο χώρο.

Η πρώτη, στα µέσα του 18ου αιώνα,  βάζει 
τα πρώτα θεµέλια της επιστήµης που συνδέεται 
µε τη θρέψη των φυτών και έχει επισφραγιστεί 
από την εµβληµατική προσωπικότητα του Γερ-
µανού χηµικού Γιούστους Φράιχερ φον Λήµπιχ 
(Justus Freiherr von Liebig 12 Μαίου 1803 – 18 
Απριλίου 1873) ο οποίος θεωρείται και πρόδρο-
µος της οργανικής χηµείας ή αλλιώς «πατέρας 
της βιοµηχανίας λιπασµάτων».

Ως καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Γκίσεν, 
εκτός από την εισαγωγή στη σύγχρονη, 
προσανατολισµένη στο εργαστήριο, µέθοδο 
διδασκαλίας της χηµείας, ο φον Λήµπιχ ανα-
γνωρίζεται για τον τονισµό που απέδωσε στη 
σηµασία του αζώτου και µερικών άλλων χη-
µικών στοιχείων, ως βασικών θρεπτικών ου-
σιών για τα φυτά, όπως και για τη διατύπωση 
του Νόµου του ελαχίστου, που περιγράφει το 
πώς η ανάπτυξη των φυτών εξαρτάται από τη 
λιγότερο διαθέσιµη θρεπτική ουσία (περιορι-
στικός παράγοντας) αντί για τη συνολική πο-
σότητα των διαθέσιµων παραγόντων.    

Η δεύτερη περίοδος γενναίων ανακατατά-
ξεων, που αποκαλείται και ως πρώτη Πράσι-
νη Επανάσταση, εκτυλίσσεται µεταξύ 1950 και 
1970. «Πατέρας» αυτής είναι ο βραβευµένος 
µε Νόµπελ Ειρήνης Αµερικανός γεωπόνος και 
ανθρωπιστής Νόρµαν Μπόρλογκ (Norman 
Ernest Borlaug 25 Μαρτίου 1914 – 12 Σεπτεµ-
βρίου 2009), ο οποίος, δουλεύοντας πάνω 
στην παθολογία των φυτών και τη γενετική 
(Πανεπιστήµιο Μινεσότα) ανέπτυξε νέες ποι-
κιλίες ηµι-νάνους σιτηρών, οι οποίες έφεραν 

υπερδιπλάσιες αποδόσεις. Εικάζεται ότι ο 
Νόρµαν Μπόρλογκ µε τα ευρήµατά του έσω-
σε από την πείνα πάνω από ένα δισεκατοµµύ-
ριο ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη.   

∆ιανύουµε αισίως την τρίτη περίοδο, κι 
εδώ, όπως όλα δείχνουν, οι εξελίξεις γίνονται 
καταιγιστικές. Αρχής γενοµένης από την πρώ-
τη φάση εφαρµογής της Γεωργίας ακριβείας 
στις αρχές της δεκαετίας του 1990, µε πρωτο-
πόρους τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και άλ-
λες ευρωπαϊκές κυρίως χώρες, βρισκόµαστε 
στο κατώφλι της ψηφιακής χαρτογράφησης, 
των αισθητήρων ροµποτικής, των drones και 
της τεχνικής νοηµοσύνης. Οι δυνατότητες των 
νέων τεχνολογικών µέσων στο παραγωγικό 
αποτέλεσµα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων 
αλλά και γενικότερα στη διαχείριση της αγρο-
τικής παραγωγής, είναι ασύλληπτες. Επιστή-
µονες και τεχνοκράτες εκτιµούν ότι δεν 
απέχουµε πολύ από τη στιγµή που η διαχείρι-

ση των καλλιεργειών, ακόµα και στις εκτατι-
κές λεγόµενες καλλιέργειες, θα γίνεται σε 
επίπεδο φυτού. Με άλλα λόγια, τα συστήµατα 
πληροφορικής, θα δίνουν λεπτοµερή εικόνα 
για κάθε φυτό, ενώ τα αντίστοιχα ροµποτικά 
συστήµατα θα εκτελούν αναλόγως εφαρµο-
γές άρδευσης, θρέψης και φυτοπροστασίας. 

Με την ταχύτητα που τρέχει η τεχνολογία 
σε µια παγκοσµιοποιηµένη πλέον οικονοµία, 
είναι σαφές ότι η αγορά (ακόµα και η εγχώρια) 
όχι µόνο δεν µπορεί να περιµένει, αντίθετα, 
υποχρεώνεται να κάνει και κάνει το καθήκον 
της. Οι όποιες αγκυλώσεις των δηµόσιων αρ-
χών, το µόνο που καταφέρνουν είναι να παίζουν 
µε την καθυστέρηση, διαταράσσοντας τον ανα-
γκαίο συγχρονισµό, πράγµα επίσης απαραίτη-
το για αποτελεσµατική λειτουργία και επιτυχή 
παρουσία των συντελεστών της αγοράς στο πε-
δίο του ανταγωνισµού.   Η οµάδα του Profi

Αγαπητέ αναγνώστη

Χορτοδετική στρογγυλού θαλάµου για τετράγωνα δέµατα

Ή τουλάχιστον αυτό ήθελε να πιστέψουµε ο πονηρός αυτός Γερµανός αγρότης. Βέβαια, είναι σίγουρο 
ότι οποιοσδήποτε θα έριχνε µια και δυο µατιές µέχρι να βεβαιωθεί ότι είναι µία καλοστηµένη φάρσα. 

Editorial
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ΜΣτο τεύχος Νοεµβρίου του Profi 

Ενσιροδιανοµέας 
Siloking:
Αν κάτι διακρίνει την 
Joylan Farms είναι το 
καλό µάρκετινγκ καθώς 
πουλάει γάλα «φυσικά 
εµπλουτισµένο» µε ένα 
καλό premium στην 
αγορά. Με το κόστος όµως 
τι γίνεται; Γι’ αυτό το λόγο 
φροντίζει ο Siloking...

Λιπασµατοδιανοµείς 
Bogballe Μ-Line:

Λίγες µέρες πριν την 
επίσηµη παρουσίαση της στο 
κοινό στην έκθεση 
Agritechnica, το Profi 
εξασφάλισε εικόνες και 
στοιχεία για τη νέα σειρά 
λιπασµατοδιανοµέων Σειράς 
M που θα κυκλοφορήσει 
στην Ευρώπη...

Ρυµούλκα 
Krone ZX 430 GD:

Η Krone βελτίωσε τη ZX το 
2015 µε ένα νέο σύστηµα 
κίνησης ρότορα, που έχει 
στόχο να δαµάσει την 
ιπποδύναµη των µεγάλων 
τρακτέρ. Εδώ θα πάρετε µία 
γεύση από τις δυνατότητες 
της νέας αυτής ρυµούλκας 
συλλογής χόρτου...
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Γραπτά µηνύµατα και οδήγηση δεν πάνε µαζί

Μία ακόµη κακή στιγµή από τη 
Νέα Ζηλανδία. Όπως γίνεται 
κατανοητό, ο οδηγός του 
ενσιροδιανοµέα έστελνε 
µηνύµατα όταν έφυγε από την 
πορεία του. Μία σπρωξιά από το 

ενσιρωτικό και το βαγόνι 
επέστρεψε στο δρόµο του. 
Περισσότερες πληροφορίες για 
το διαγωνισµό λεζάντας του 
Profi µπορείτε να βρείτε στη 
σελίδα 81.

Οι πωλήσεις τρακτέρ στην Πολωνία για τους πρώτους έξι µήνες 
ανήλθαν στις 4.286 µονάδες, πάνω δηλαδή κατά 31 τρακτέρ από το 
2016. Η New Holland έχει µερίδιο αγοράς 15,7% ακολουθούµενη 
από Kubota (12,8%), John Deere (12,1%) και Zetor (10,8%). 

Η AGCO αγόρασε 8 χλµ. και 30.000 τ.µ. κτιρίων απέναντι από τις 
κύριες εγκαταστάσεις της Massey Ferguson στο Beauvais.

Η Morris Industries εξαγοράστηκε από ιδιώτες επενδυτές µε 
επικεφαλής το νέο πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο, Ben Voss.

Η Κverneland Group αναφέρει ότι οι πωλήσεις της από έτος σε 
έτος είναι πάνω από 18% για το 2016..

Η Liebherr και η Deutz AG επέκτειναν τη συνεργασία τους 
επιτρέποντας στην πρώτη να πουλήσει κινητήρες 200-620kW, 
9,0-18,0 λίτρων σε σχέση από τα τέλη του 2019.

Περισσότερες ειδήσεις αγροτικής τεχνολογίας στο profi.gr

Εν συντοµία

Την τουρκική Erkunt εξαγόρασε 
η εταιρεία Mahindra & Mahindra
Ο Ινδός κατασκευαστής αγροτικών 
µηχανηµάτων Mahindra & Ma-
hindra (M&M) εξαγόρασε την 
τούρκικη κατασκευάστρια εταιρεία 
τρακτέρ Erkunt (Erkunt Traktor 
Sanayii), την τέταρτη µεγαλύτερη 
της χώρας.
Η συγκεκριµένη κίνηση της M&M 
έγινε σε συνέχεια της εξαγοράς 
της Hisarlar νωρίτερα µέσα στο 
έτος, µε την Erkunt να κατασκευάζει 
µία ευρεία γκάµα τρακτέρ 55 έως 
110 ίππων. Η Erkunt υπήρξε µία 
οικογενειακή επιχείρηση που 
ταξινοµούσε 4.700 µονάδες (6% 
της αγοράς) παράγοντας έσοδα 

88 εκατ. δολάρια. Η εξαγορά επίσης 
παρέχει στην Mahindra ένα χυτήριο, 
το οποίο κατασκευάζει µπλοκ, 
κυλινδροκεφαλές και κουτιά 
κιβωτίων για µία ευρεία γκάµα 
πελατών όπως JCB, MAN, Ford 
και Deutz. Σχετικά µε την εξαγορά 
που αναµένεται να κλείσει µέχρι 
το τέλος του χρόνου, ο διευθύνων 
σύµβουλος της M&M, Pawan Goen-
ka ανέφερε ότι η στρατηγική της 
εταιρείας είναι να επεκταθεί 
παγκοσµίως επιθετικά επεκτείνοντας 
το χαρτοφυλάκιό της ώστε να 
συµπεριλάβει διάφορες σειρές 
τρακτέρ και άλλων µηχανηµάτων.

Αναβάθµιση για τις CX και CR 

Οι θεριζοαλωνιστικές µεσαίας 
κατηγορίας CX και CR µε διπλό 
ρότορα της New Holland θα 
αναβαθµιστούν εντυπωσιακά για 
την επόµενη σεζόν, µε τα µικρότερα 
µοντέλα να αποκτούν πολλές από 

τις έξυπνες λειτουργίες και την 
τεχνολογία που διαθέτουν τα µεγαλύτερα 
µοντέλα. Μάλιστα, οι δύο αυτές 
µηχανές θα βρίσκονται και στο 
περίπτερο της εταιρείας στην έκθεση 
Agritechnica, στο Αννόβερο.

6profi, Νοέµβριος 2017 www.profi.gr
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Γύρω στο 7% της παραγωγής της Erkunt εξάγεται µε τη φίρµα ArmaTrac µε το 
νέο ιδιοκτήτη, τη Mahindra να βλέπει ευκαιρίες στο χτίσιµο των εξαγωγών

06-09_PG1117_News.indd   6 31/10/2017   22:13



Συµβουλή του µήνα

Ένα «Π» για να βάλεις µπρος
Η συµβουλή αυτού του µήνα µπορεί 
να χρειάζεται και µία επίσκεψη 
στο τοπικό κατάστηµα µε προϊόντα 
ορθοπεδικής. Αυτό το κιτ για να 
πάρουν µπρος οι µπαταρίες χρησιµοποιεί 
ένα παλιό «Π» µε τροχούς. Λίγες 
γνώσεις ξυλουργικής χρειάζονται 
για να φτιαχτεί το ράφι που θα έχει 
πάνω του την µπαταρία ενώ ένα 
ζευγάρι ρουλεµάν µπαίνουν 
για τα καλώδια. Επιπλέον ένας 
φορτιστής χαµηλών αµπέρ 
προστέθηκε στο πίσω µέρος. Με 
τους τροχούς του «Π» κάπως µεγάλους 
δεν θα υπάρχει κανένα πρόβληµα 
για βόλτες στο χωράφι.

Ένα πλαίσιο µε τροχούς 
είναι η ιδανική λύση για τη 

µεταφορά µπαταριών.

Ένα «Π» για να βάλεις µπρος
Η συµβουλή αυτού του µήνα µπορεί 
να χρειάζεται και µία επίσκεψη 
στο τοπικό κατάστηµα µε προϊόντα 
ορθοπεδικής. Αυτό το κιτ για να 
πάρουν µπρος οι µπαταρίες χρησιµοποιεί 
ένα παλιό «Π» µε τροχούς. Λίγες 
γνώσεις ξυλουργικής χρειάζονται 
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πάνω του την µπαταρία ενώ ένα 

προστέθηκε στο πίσω µέρος. Με 
τους τροχούς του «Π» κάπως µεγάλους 

Η συµβουλή αυτού του µήνα µπορεί 

ορθοπεδικής. Αυτό το κιτ για να 
πάρουν µπρος οι µπαταρίες χρησιµοποιεί 
ένα παλιό «Π» µε τροχούς. Λίγες 
γνώσεις ξυλουργικής χρειάζονται 
για να φτιαχτεί το ράφι που θα έχει 

τους τροχούς του «Π» κάπως µεγάλους 
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Ηµερολόγιο
Εκθέσεις και ηµερίδες

4-6 Νοεµβρίου Η 6η κατά σειρά «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics», που 
διοργανώνεται ανά διετία από την o.mind Creatives και το περιοδικό Supply 
Chain & Logistics, κλείνοντας τα 10 χρόνια στην ελληνική αγορά, θα 
πραγµατοποιηθεί στις 4-5-6 Νοεµβρίου του 2017, στο Metropolitan Expo, 
πλησίον του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών «Ελ.Βενιζέλος», στα Σπάτα Αττικής.

12-18 Νοεµβρίου Στις 12 Νοεµβρίου ανοίγει τις πόρτες της η µεγαλύτερη και 
σηµαντικότερη έκθεση αγροτικών µηχανηµάτων της Ευρώπης, Agritechnica, 
στο Αννόβερο της Γερµανίας.

Συµβουλές για τη σωστή επιλογή µπαταριών 
για εργαλεία χειρός, προσφέρει η εταιρεία 
Makita. Όπως λέει µερικά χαρακτηριστικά 
που πρέπει να προσέξει ο αγοραστής είναι 
το βάρος και το φάρδος της µπαταρίας, 
ενώ πρέπει να προτιµούνται µπαταρίες 
ξηράς φόρτωσης οι οποίες επαναφορτίζονται 
γρήγορα και δίνουν συνεχή ροπή.

Μπαταρίες για εργαλεία χειρός
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Καλύτερα επενδύσεις παρά φόρος, 
είναι ο οδηγός στα Σχέδια Βελτίωσης 

Μεγαλύτερη από ποτέ µοιάζει η επίδραση των 
υπεραξιών της ανανέωσης του αγροτικού 
εξοπλισµού µέσω των Σχεδίων Βελτίωσης 
στην επαγγελµατική επιβίωση των συντελεστών 
της αγροτικής παραγωγής. Πέρα από τις όποιες 
διατάξεις και ψιλά γράµµατα βρίσκονται στην 
προκήρυξη, προσέγγιση που συνιστά ένα 
ουσιαστικό κίνητρο επένδυσης είναι το ότι οι 
αγρότες πλέον θέλουν να δείξουν οικονοµικά 
αποτελέσµατα που θα οδηγήσουν σε πιο ευνοϊκή 
αντιµετώπιση σε σχέση µε φορολογικές και 
ασφαλιστικές επιβαρύνσεις. 
∆ηλαδή, να γράψουν µεγαλύτερα έξοδα λόγω 
κτήσης νέων µηχανηµάτων, να δηµιουργήσουν 
καινούργιες αποσβέσεις, ενώ υπάρχει και η 
λογική: καλύτερα επένδυση παρά τα χρήµατα 
να πάνε σε εφορία και ασφαλιστικά ταµεία. 

Βέβαια, υπάρχουν και τα άτοµα που ούτως ή 
άλλως θα προχωρούσαν σε µία επένδυση 
στον αγροτικό τους εξοπλισµό., όπως και αυτοί 
που έχουν ήδη προµηθευτεί κάποιο µηχάνηµα 
και περιµένουν την προκήρυξη για να κόψουν 
το τιµολόγιο. Όσον αφορά τις αποσβέσεις 
πάγιο αίτηµα των συντελεστών του κλάδου 
και των µηχανηµάτων είναι οι αγορές τρακτέρ 
και παρελκόµενων όταν αυτές συνοδεύονται 
από πώληση του παλαιού στόλου, να καταχωρούνται 
στα βιβλία των αγροτών ως αποσβέσεις στο 
100% της αξίας τους. 
Υπεραξία στον επενδυτικό κατάλογο δίνει και 
η µεγαλύτερη έκταση που διεκδικούν οι 
δενδρώδεις καλλιέργειες από τις αροτριαίες 
και το αυξηµένο ποσοστό ενίσχυσης για νέους 
στον αγροτικό χώρο και τα συλλογικά σχήµατα. 

Ηλεκτρικό τρακτέρ
από την Ολλανδία
Ένα αυτοκινούµενο τρακτέρ που λειτουργεί 
µε ηλεκτρική ενέργεια αρχίζει να προσελκύει 
το ενδιαφέρον των Ολλανδών καλλιεργητών 
που θέλουν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο 
της ρύπανσης των καλλιεργειών λαχανικών 
µε πετρέλαιο. Το Multi Tool Trac λοιπόν είναι 
ένα πρότζεκτ κοινοπραξίας µε πολλούς 
συµµετέχοντες, όπως η ολλανδική εταιρεία 
µηχανηµάτων Boessenkool, η Van Ham Or-
ganisation & Advice, η Eekels Technology, 
η SBG Precision Guidance, η Steyr Motors, 
η Motrac Hydraulics και η STW (Sensor-Tech-
nik Wiedemann). Λειτουργεί µε µπαταρία 
των 30 kW, και έχει ξεκινήσει να χρησιµοποιείται 
πειραµατικά σε καλλιέργειες βιολογικών 
κηπευτικών, ενώ ετοιµάζονται και εξαγωγές 
του σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

News

Ο υπεύθυνος του πρότζεκτ και οδηγός 
δοκιµών, ο S. Rompelman (δεξιά) και ο 
διευθυντής του MTT, Paul van Ham.
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Μην χάσετε 
στο τεύχος 
∆εκεµβρίου

Εντυπώσεις οδήγησης:

Case IH Maxxum125
ActiveDrive 8
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Α ς µπούµε λοιπόν κατευθείαν στο 
ψητό. Η ισχύς στο τρακτέρ παρέ-
χεται από τον κινητήρα Kubota 
V6108-CR-TIEF4 µε τέσσερις κυ-

λίνδρους και κυβισµό 6,1 λίτρα, για τον 
οποίο οι µηχανικοί ακολούθησαν την προ-
σέγγιση του «νεροχύτη» για να συµµορφώ-
νεται µε τους κανονισµούς για τις εκποµπές 
καυσαερίων Stage IV, τοποθετώντας EGR, 
DPF, DOC και SCR. Κατάφερε να στείλει 
96,7KW/129,7 ίππους από τους ονοµαστι-
κούς 110 kW/147,5 ίππους στο ακραξόνιο. 
Η µέγιστη απόδοση έφτασε στους 100 
kW/134,1 ίππους - εξαιρετικά.
Η λειτουργία ενίσχυσης αναφέρεται ότι φτά-
νει τους 15 kW/20,1 ίππους (αυτή η λειτουρ-

γία ενεργοποιείται για την εργασία pto από 
τα 0,5 χλµ/ώρα και κατά την πορεία στο δρό-
µο µε ταχύτητα πάνω από 20 χλµ/ώρα), αλ-
λά καταγράψαµε µόνο 5,7kW/7,6 ίππους. 
Εντούτοις, η σαφής αύξηση της ισχύος του 
κινητήρα από 96,7 kW/129,7 ίππους σε 
104,9kW/140,7 ίππους µπορεί να γίνει αντι-
ληπτή µόνο στην ονοµαστική ταχύτητα.

Παρόλο που το ντεπόζιτο είναι µεγάλο, 
καθώς χωρά 330 λίτρα (και χωριστό ντεπό-
ζιτο 38 λίτρων για το AdBlue), καταγράψαµε 
283g/kWh σε ονοµαστική ισχύ και 270g/
kWh (+9g/kWh AdBlue) σε µέγιστη απόδο-
ση – και τα δύο είναι υψηλότερα από το µέ-
σο όρο για αυτή την κατηγορία ισχύος.

Τα αποτελέσµατα ήταν παρόµοια κατά τη δο-
κιµή ράβδου έλξης. Αυτά συµπεριλάµβαναν 
91,1kW/122,2 ίππους σε ονοµαστική ισχύ 
και µέγιστη ισχύ 93,9kW/125,9 ίππους. 
Ωστόσο, οι αντίστοιχοι ρυθµοί κατανάλωσης 
καυσίµου στα 304g/kWh και 280g/kWh εί-
ναι σηµαντικά υψηλότεροι από το µέσο όρο. 
Τα αποτελέσµατα του εργαστηρίου υποστη-
ρίχτηκαν από τη δοκιµή Powermix, που προ-
σοµοιώνει τυπικές εφαρµογές 
µηχανηµάτων, µε το αποτέλεσµα να είναι 
304g/kWh. Αυτό δείχνει ότι η κατανάλωση 
από το Kubota είναι µόλις κατά 5% υψηλό-
τερη από το µέσο ρυθµό όλων των τρακτέρ 
που έχουν δοκιµαστεί µέχρι τώρα.
Στη δοκιµή πορείας στο δρόµο του Powermix 

Kubota M7151 Premium:

Στην Ιαπωνία, το πορτοκαλί συµβολίζει την πλούσια σοδειά, όµως για την ευρωπαϊκή αγορά 
σίγουρα θέλει κάτι παραπάνω εκτός από το χρώµα για να χτίσει φήµη η Kubota. Έτσι, ανέθεσε στην 
αυστριακή AD να αναπτύξει το M7151 Premium για την αγορά της ∆ύσης και εµείς το δοκιµάσαµε...

∆υτική ενδυµασία
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όπου τα αποτελέσµατα ήταν σχεδόν κατά 
18% (40 χλµ/ώρα) και κατά 23% (50 χλµ/
ώρα) υψηλότερη από το µέσο ρυθµό. Ας 
ελέγξουµε λοιπόν αυτό το κιβώτιο. Αυτό δεν 
είναι το ίδιο σύστηµα µετάδοσης µε εκείνο 
που χρησιµοποιήθηκε στο M135GX , που εί-
χε οκτώ βήµατα powershift. Στην πραγµα-
τικότητα, το κιβώτιο M7001 δεν 
αναπτύχθηκε από την Kubota. Ενώ η έκδο-
ση KVT του M7001 χρησιµοποιεί το αδια-
βάθµητο σύστηµα µετάδοσης TMT 16 της ZF, 
ο «διαγωνιζόµενός» µας ήταν εξοπλισµένος 
µε το semi powershift T7227 της ZF, µε έξι 
κύριες ταχύτητες και τέσσερα βήµατα 
powershift. Στην Agritechnica, η Kubota θα 
παρουσιάσει το M7002 που θα έχει κιβώτιο 

powershift µε έξι βήµατα.

Επιστρέφοντας στο παρόν, το M7151 δι-
αθέτει παλινδροµικά χειριστήρια ελέγχου 
στην κολόνα του τιµονιού και στο δεξί µπρά-
τσο καθίσµατος. Υπάρχουν συνολικά 24 τα-
χύτητες µπροστά και όπισθεν µε τις οκτώ στο 
εύρος ταχύτητας εργασίας στο χωράφι που 
είναι 4-12 χλµ/ώρα. Επίσης, υπάρχει και η 
προαιρετική οµάδα αργών ταχυτήτων 
(16/16), που ξεκινά από τα 450 µέτρα/ώρα. 
Εξαιρετικά όλα. Μας άρεσε το τζόιστικ που 
πρόσφερε άνετη αλλαγή και πρακτικές αυ-
τόµατες λειτουργίες. Εντούτοις, η ταχύτητα 
εκκίνησης C1 µπορεί να αλλάζει µόνο από 
τον φορητό υπολογιστή της αντιπροσωπεί-

ας. Οι µνήµες ταχύτητας θα αποθηκεύουν 
µόνο την τρέχουσα ταχύτητα αν ο µοχλός του 
γκαζιού χειρός είναι ρυθµισµένο στις 1.000 
σ.α.λ. τουλάχιστον. Πιστεύουµε ότι αυτό δεν 
είναι απαραίτητο, αλλά η Kubota εκτιµά ότι 
είναι πιο ασφαλές και τονίζει ότι είναι η εφι-
κτή η αποθήκευση ταχυτήτων σε λιγότερες 
από 1.000 σ.α.λ.

Θέλουµε να επαινέσουµε τις τέσσερις 
ταχύτητες pto που είναι στάνταρ, καθώς 
και τα ύψη ανύψωσης που ρυθµίζονται εύ-
κολα και τις αυτόµατες στροφές στο κεφα-
λάρι. Αν το αυτόµατο σύστηµα είναι σε 
αναµονή όταν το τρακτέρ µπαίνει στο κεφα-
λάρι, θα ακούγεται ένα δυνατό ηχητικό σή-
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µα προειδοποίησης. Εκτός αυτού, µας 
έλειψε το αυτόµατο χειριστήριο pto που 
έµπαινε στο παιχνίδι όταν ο σύνδεσµος ανυ-
ψωνόταν µέσω του χειριστηρίου ελέγχου 
θέσης (αντί µε τα κουµπιά γρήγορης ανύ-
ψωσης). Αυτό µας φέρνει κατευθείαν στον 
σύνδεσµο. Το Kubota σήκωσε 6,6 τόνους σε 
όλο το εύρος ανύψωσης, πράγµα που είναι 
υπεραρκετό για οποιοδήποτε εξάρτηµα 
µπορεί να χειριστεί. Επίσης, πήρε καλή βαθ-
µολογία για το στιβαρό σχέδιο του πίσω 
συνδέσµου και το εξαιρετικό χειριστήριο 
ελέγχου ύψους ανύψωσης. Ένα πράγµα που 
θα προσθέταµε στη λίστα επιθυµιών είναι 
µια κλίµακα για το χειριστήριο ελέγχου βά-
θους και ένας ρυθµιζόµενος δείκτης. Ως 
αντιστάθµιση, το M7001 διαθέτει ηλεκτρο-
νικό χειριστήριο ελέγχου ανύψωσης µε αυ-
τόµατο χειριστήριο ελέγχου σύνδεσης που 
ελέγχει αυτόµατα τον συνδυασµό ανάµεσα 
στη θέση και τον έλεγχο φορτίου.

Η έκδοση Premium του M7001 διαθέ-
τει αντλία µε ταλαντευόµενη πλάκα παρο-
χής 110 λίτρα/λεπτό αντί την αντλία µε 
οδοντωτούς τροχούς µε παροχή 80 λίτρα/
λεπτό που υπάρχει στο βασικό µοντέλο. Αυ-
τή η µεγαλύτερη αντλία απέδωσε 118 λίτρα/
λεπτό και 35,1kW στον σταθµό DLG και αυ-
τό είναι ικανοποιητικό αποτέλεσµα. Το ανώ-
τερο µοντέλο διαθέτει και έξι βαλβίδες 
πηνίου διπλής ενέργειας µε ηλεκτρονικό 
έλεγχο χρόνου και δυνατότητα ρύθµισης της 
ροής του υδραυλικού συστήµατος. ∆ύο από 
αυτές τις βαλβίδες πηνίου χρησιµοποιού-
νται για τον µπροστινό σύνδεσµο και τα βο-

Kubota M7151 Premium

Τα στοιχεία του πίνακα δείχνουν τα αποτελέσµατα µέσου όρου στις κατηγορίες εργασίας έλξης, pto και σύνθετης 
εργασίας, µετρώντας την κατανάλωση καυσίµου σε γραµµάρια ανά κιλοβατώρα και σε λίτρα ανά εκτάριο. Η κίτρινη 
γραµµή στο αριστερό διάγραµµα υποδεικνύει το µέσο όρο όλων των αποτελεσµάτων που προήλθαν από τις 
προηγούµενες δοκιµές Powermix. Το µήκος των µεµονωµένων ράβδων υποδεικνύει κατά πόσο η απόδοση του 
τρακτέρ σε αυτόν τον συγκεκριµένο τύπο εργασίας είναι καλύτερη (πράσινο) ή χειρότερη (κόκκινο) σε σύγκριση µε 
το µέσο αποτέλεσµα όλων των υποψηφίων του Powermix που έχουν δοκιµαστεί µέχρι σήµερα. Η µέση παράµετρος 
Powermix είναι 289g/kWh προς το παρόν. Για τη δοκιµή στο Powermix, το Kubota M7151 σηµείωσε υψηλότερα 
αποτελέσµατα σε σύγκριση µε τον µέσο όρο σε όλους τους τύπους εργασίας. Το συνολικό αποτέλεσµα Powermix 
για την κατανάλωση ντίζελ είναι κατά 5,5% υψηλότερη σε σύγκριση µε το µέσο όρο των µηχανηµάτων. Η 
κατανάλωση AdBlue, που πρέπει να συµπεριληφθεί, ήταν κατά µέσο όρο 3,8 λίτρα ανά 100 λίτρα ντίζελ.

Η εργασία σε ανηφόρα αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού αποτελέσµατος, ενώ η πορεία σε επίπεδη επιφάνεια 
αντιστοιχεί στο 40% και σε αδράνεια για 10%. Οι κίτρινες γραµµές στο διάγραµµα δείχνουν το µέσο αποτέλεσµα που 
εξάγεται από όλα τα τρακτέρ τα οποία συµµετείχαν στη δοκιµή πορείας µέχρι τώρα. Το µήκος των ράβδων δείχνει το 
ποσοστό στο οποίο το διαγωνιζόµενο µηχάνηµα έδωσε καλύτερο ή χειρότερο αποτέλεσµα από το µέσο όρο. Ο τωρινός 
µέσος όρος για τη δοκιµή πορείας στο Powermix είναι 590g/kWh στα 40 χλµ/ώρα και 575g/kWh στα 50 χλµ/ώρα. Το 
Kubota ξεπέρασε όλα τα µέσα αποτελέσµατα. Η συνολική κατανάλωση ήταν κατά 17,7% µικρότερη του µέσου στα 40 
χλµ/ώρα και κατά 22,7% µικρότερη στα 50 χλµ/ώρα.

Κατανάλωση καυσίµου κατά την εργασία στο χωράφι

Κατανάλωση καυσίµου κατά την εργασία πορείας

Εργασία µε φορτίο: Μέση κατανάλωση καυσίµου 
                             290g/kWh και 12,771 λίτρα/εκτ.

Powermix 304g/kWh

Εργασία Pto:            Μέση κατανάλωση καυσίµου  
                              312g/kWh και 5,71 λίτρα/εκτ.

Σύνθετη εργασία:     Μέση κατανάλωση καυσίµου  
                                 312g/kWh και 6,03λίτρα/εκτ.

AdBlue 13.6g/kWh 
and 0.46l/ha

12.1g/kWh

AdBlue 12.1g/kWh 
and 0.19 l/ha

AdBlue 11.1g/kWh 
and 0.16l/ha

-20%   -10%   0  +10%  +20% 0     g/kWh     50

Άροτρο
Καλλιεργητής

1 Βαριά εργασία
   (100% φορτίο)

2 Μέτρια εργασία
   (60% φορτίο)

1 Βαριά εργασία
   (100% φορτίο)

2 Μέτρια εργασία
   (70% φορτίο)

5 Ελαφριά
   (40% φορτίο)

6 ∆ιανοµέας κοπριάς
7 Χορτοδετική

Άροτρο
Καλλιεργητής

Μηχανοκίνητη τσάπα
Χορτοκοπτικό

Μηχανοκίνητη τσάπα
Χορτοκοπτικό

Μηχανοκίνητη τσάπα
Χορτοκοπτικό

Σε επίπεδο οδόστρωµα (40%)

-20%   -10%   0  +10%  +20%

στα 40 χλµ./ώρα
AdBlue

0     g/kWh    100

στα 60 χλµ./ώρα 

στα 50 χλµ./ώρα

Σε ανηφόρα (50%)

Μέγιστο ανέβασµα µε φορτίο

Σε ρελαντί (10%)

Στατικό µηχάνηµα στο ρελαντί

Συνολική κατανάλωση κατά την πορεία στο δρόµο
στα 40 χλµ./ώρα

στα 60 χλµ./ώρα

στα 40 χλµ./ώρα

694g/kWhr 22.0g/kWhr

705g/kWhr 22.0g/kWhr

Ο τετρακύλινδρος κινητήρας Kubota 6,1 
λίτρων είχε εξαιρετική απόδοση, αλλά θα 
µπορούσε να είναι πιο οικονοµικός στην 
κατανάλωση καυσίµου. 
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ηθητικά εξαρτήµατα. Παρόλο που οι οι 
µοχλοί στο µπράτσο καθίσµατος είναι εξαι-
ρετικοί, κολλάνε στο πίσω τµήµα της πύλης 
µόλις ενεργοποιηθεί ο έλεγχος χρόνου. 
Αντίθετα, αν τους πιέσετε λίγο πρέπει να 
ασκήσετε πίεση για να µπορέσετε να ενερ-
γοποιήσετε τον έλεγχο χρόνου - χωρίς να 
καταλήξετε στη θέση αιώρησης. 
Η ανάβαση στην καµπίνα είναι εύκολη και 
τα σκαλιά είναι ωραία και πλατιά. Ωστόσο, η 
µεγάλη πόρτα χωρίς πλαίσιο δεν έχει χε-
ρούλι από τη δεξιά πλευρά και χρειάζεται 
προσπάθεια για να κλείσει.

Υπάρχουν πάνω από 10 χειριστήρια 
ελέγχου τα οποία είναι πανοµοιότυπα, 
ενώ το επάνω µέρος του τζόιστικ είναι κά-
πως δύσχρηστο. Ανεξάρτητα από το πιο χει-
ριστήριο ελέγχου χρησιµοποιείτε µε τον 
αντίχειρά σας, πρέπει να βγάλετε το χέρι σας 
από το επάνω µέρος.
Η κύρια οθόνη είναι µια αξιόπιστη 

Kverneland Tellus, που έχει εξαιρετική δυ-
νατότητα απεικόνισης γραφικών και προ-
σφέρει άνετη πλοήγηση. Το σύστηµα 
διαχείρισης του M7151 έχει µερικά σαφή 
πλεονεκτήµατα, µε λειτουργία επεξεργασί-
ας και την επιλογή προσθήκης συγκεκριµέ-
νων λειτουργιών. Στο µέλλον, θα µπορείτε 
να δίνετε ονοµασίες στις µεµονωµένες αλ-
ληλουχίες. Εποµένως, η µοναδική λειτουρ-
γία που εξακολουθεί να λείπει είναι η 
επιλογή να παρακάµπτεται µια αλληλουχία 
µε µη αυτόµατο τρόπο, για παράδειγµα, να 
αποφεύγετε ένα δέντρο ή έναν ηλεκτρικό 
στύλο. Επίσης, το σύστηµα εξέπεµπε α κα-
τανόητους συναγερµούς κάθε φορά που µια 
βαλβίδα πηνίου µπαίνει στη θέση αιώρησης.

Ωστόσο, παρά τα σχόλια αυτά, θέλου-
µε επίσης να τονίσουµε και τα θετικά ση-
µεία. Μας άρεσαν πολύ τα πεντάλ και η 
θέση τους, καθώς και το άνετο κάθισµα 
συνεπιβάτη. Ένα άλλο πλεονέκτηµα είναι 

Σχέσεις ταχύτητας
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Το T7227 έχει 6 περιοχές και 4 αυτόµατες 
ταχύτητες, καθώς και ηλεκτροϋδραυλική 
ραβέρσα για 24/24 ταχύτητες συνολικά. 
Οκτώ είναι στο βασικό εύρος εργασίας.

8 ταχύτητες στην περιοχή των 4-12 χλµ/ώρα

24 ταχύτητες κίνησης προς  
τα εµπρός και 24 όπισθεν

Η καµπίνα µε τις τέσσερις κολόνες είναι 
εντυπωσιακή. Το επίπεδο θορύβου στο εσωτερικό 
λίγο κάτω από τα 76dB(A) είναι ικανοποιητικό.

Τα πεντάλ και το ταµπλό είναι σωστά 
σχεδιασµένα. Η ραβέρσα λειτουργεί από την 
κολόνα του τιµονιού και το µπράτσο.

Η εργονοµία 
του τζόιστικ και 

τα χειριστήρια 
ελέγχου στο 

µπράτσο 
καθίσµατος θα 

µπορούσε να 
είναι καλύτερη, 

αλλά η οθόνη 
(Kverneland 

Tellus) 
προσφέρει 
εξαιρετικά 

γραφικά.
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ότι ακόµα και οι χειριστές που δεν γνωρί-
ζουν το µηχάνηµα µπορούν γρήγορα να 
µάθουν να χρησιµοποιούν το ηµιαυτόµατο 
M7001. Η άνεση του χειριστή είναι µια πτυ-
χή όπου το τρακτέρ της δοκιµή πήρε καλή 
βαθµολογία. Η µηχανική ανάρτηση καµπί-
νας ανήκει στο πακέτο για κίνηση µε 40 
χλµ/ώρα (η πνευµατική ανάρτηση καµπί-
νας είναι στάνταρ στα τρακτέρ µε ταχύτητα 
50 χλµ/ώρα) και αλληλεπιδρά εξαιρετικά 
µε τον µπροστινό άξονα µε ανάρτηση. Αυ-
τή είναι η δοκός Dana 745 που προσφέρει 
µεικτό βάρος άξονα 4,5 τόνους και είναι 
απαραίτητη για την τοποθέτηση εµπρόσθι-
ου φορτωτή (ο φορτωτής Kubota µπορεί 

να τοποθετεί εύκολα εκ των υστέρων χά-
ρη στο ενσωµατωµένο πλαίσιο). Η Kubota 
γνωρίζει ότι το τρακτέρ χρειάζεται άφθονο 
ωφέλιµο φορτίο και, ως εκ τούτου, σχεδι-
άζει να αυξήσει το µεικτό βάρος από τους 
10 τόνους σε 11,5 τόνους. Με βάρος άνευ 
φορτίου 7.150 kg υπάρχει δυνατότητα για 
ωφέλιµο φορτίο 2,9 τόνους.
Ο κύκλος στροφής 12,70 µ. (µπροστινά 
ελαστικά 540/65 R28 µε πλάτος πέλµατος 
1,82 µ.) είναι µεγαλύτερος από εκείνον του 
µέσου όρου, παρά τους περιστρεφόµενους 
µπροστινούς λασπωτήρες. Το επίπεδο θο-
ρύβου είναι 75,6dB(A) και δεν είναι κάτι 
ιδιαίτερο. 

Σέρβις και συντήρηση: Το λάδι κινητήρα 
χρειάζεται αλλαγή κάθε 500 ώρες και το λά-
δι συστήµατος µετάδοσης/υδραυλικού συ-
στήµατος χρειάζεται αλλαγή κάθε 1.000 
ώρες – αυτό είναι φυσιολογικό. Μας άρεσε 
το καπό που ανοίγει εύκολα και η πρόσβα-
ση στα ψυγείο. Το ίδιο ισχύει και για την µπα-
ταρία. Η εργαλειοθήκη βρίσκεται σε 
εξαιρετική θέση στην αριστερή πλευρά.
Το βασικό µοντέλο M7151 µε αντλία λαδιού 
παροχής 80 λίτρα/λεπτό και τέσσερις µηχα-
νικές βαλβίδες πηνίου. Το µοντέλο Premium 
έχει αντλία µε ταλαντευόµενη πλάκα και πέ-
ντε ηλεκτρικές βαλβίδες πηνίου, µπροστινό 
σύνδεσµο και ανάρτηση άξονα.

Σύνοψη: Η σειρά M7001 µπορεί να µην 
είναι τέλεια, αλλά σίγουρα έχει ισχυρό κι-
νητήρα, αξιόπιστο κιβώτιο ταχυτήτων και 
στιβαρό σύνδεσµο. Η Kubota ασχολείται 
ήδη µε την επόµενη γενιά - τα µοντέλα 
M7002 που θα είναι πιο οικονοµικά στην 
κατανάλωση και έχουν πολλές βελτιώσεις 
ακόµα και στην εργονοµία. Μόλις εφαρ-
µοστούν αυτές οι βελτιώσεις, η σειρά θα 
είναι εκπληκτική. 

Tα µηχανήµατα της Kubota 
διαθέτει στην ελληνική αγορά η 

Agripan SA (210/3485000)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

1000
2000
3000
4000
5000
6000

11000

7000
8000
9000

10000

Ικανότητα ανύψωσης (daN)

Εύρος ανύψωσης (cm)

Καλλιεργητική σπαρτική 3.828kg

Άροτρο 1.598kg

Kubota M7151 Premium: Η κόκκινη καµπύλη δείχνει την ανυψωτική ικανό-
τητα (90% µέγιστη). Η κίτρινη δείχνει την ικανότητα ανύψωσης και επιπλέον 
ικανότητα ανύψωσης πάνω από 400 daN, µικρότερο εύρος ανύψωσης κατά 
4cm. Η ανυψούµενη καµπύλη ισχύος δείχνει ότι ο σύνδεσµος Kubota δεν έχει 
πρόβληµα όταν πρέπει να σηκώσει µια καλλιεργητική µηχανή 3,8 τόνων.

Ισχύς ανύψωσης και ύψος ανύψωσης

 Μπροστινός σύνδεσµος: συνεχής 2.817 daN, ύψος ανύψωσης 72,3cm
 Μακριοί πίσω βραχίονες ανύψ.: συνεχής 6.570daN, ύψος ανύψ. 72 cm
 Κοντοί πίσω βραχίονες ανύψ.: συνεχής 6,957 daN, ύψος ανύψ. 67,8cm

Το M7151 είναι 
ένα µικρό 
µηχάνηµα 150 
ίππων µε σκαλιά 
στη δεξιά πλευρά. 
Η µονάδα SCR για 
συµµόρφωση µε 
το Stage IV 
βρίσκεται στην 
κολόνα της 
εξάτµισης.

Ο πίσω σύνδεσµος του Kubota σηκώνει 
πάνω από 6,5 τόνους.
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Εδώ δεν συνοψίζουµε τη συνο-
λική αξιολόγησή µας αλλά πα-
ραθέτουµε µια λίστα µε θετικά 
και λιγότερα θετικά σηµεία.

     Θετικά 
     Η µπαταρία έχει εύκολη 
πρόσβαση.

     Τιµόνι που ρυθµίζεται 
µέσω πεντάλ και ταµπλό.

     Ρυθµιζόµενα φώτα.
     Ο λασπωτήρας έχει εύκα-
µπτη εξωτερική άκρη.

     Μοχλός φλας που επα-
νέρχεται αυτόµατα στη 
θέση του, κοντά στο χέρι 
του οδηγού.

Πρόσθετες λεπτοµέρειες από τη δοκιµή στο χωράφι

Τα σκαλιά είναι φαρδιά και 
έχουν σωστή προστασία.

 Πλην
 Οι υδραυλικοί σύνδεσµοι 
δεν έχουν ανακουφιστικό 
µοχλό.
 Τα χειριστήρια ελέγχου 
συνδέσµου και υδραυ-
λικού συστήµατος είναι 
πανοµοιότυπα.

Το κάθισµα είναι 
πολύ άνετο.

Είναι µικρή η 
εργαλειοθήκη.

Το πίσω παράθυρο δεν 
ανοίγει αρκετά.

Η χωστή ηλιοροφή δεν έχει 
σωστές υδρορροές.

Ο σύνδεσµος Zuidberg είναι 
σωστά ενσωµατωµένος στο 
πλαίσιο, σηκώνει 2,8 τόνους.
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Ησυµπαγής, ελαφριάς κατασκευής 
αναρτώµενη σπαρτική µηχανή, 
Kverneland DL έχει κατασκευάστει 
σύµφωνα µε τις ανάγκες µίας µι-

κροµεσαίας εκµετάλλευσης. Συνδυάζει ένα 
συµπαγές, ελαφρύ σχέδιο µε την αποδεδειγ-
µένη ποιότητα Kverneland, παρέχοντας πλά-
τη εργασίας από 3,0 έως 4,5 m. Η απαίτηση 
ισχύος  του τρακτέρ είναι από 80 ίππων λό-

γω του κοντινού κέντρου βάρους της DL. Οι 
τροχοί της, είτε είναι εφοδιασµένοι µε τυπο-
ποιηµένα ελαστικά είτε µε ελαστικά επιπλεύ-
σεως, κινούνται στην τροχιά εξασφαλίζοντας 
σταθερή επαφή µε το έδαφος. Μπορούν επί-
σης εύκολα να προσαρµοστούν ώστε να ται-
ριάζουν σε οποιοδήποτε µετατρόχιο από 1,65 
έως 2,10 µ. Το δοχείο σπόρου της DL έχει 
χαµηλό ύψος πλήρωσης και προσφέρει χω-

ρητικότητα 750 λίτρων που µπορεί να επε-
κταθεί στα 1000 λίτρα. 

Για ηλεκτρονικό έλεγχο, τα FGS, Sig-
nus και IsoMatch Tellus είναι προαι-
ρετικά διαθέσιµα. Επίσης στον 
προαιρετικό εξοπλισµό µπορούν να τοπο-
θετηθούν ρόδες πίεσης του σπόρου για να 
επιτυγχάνεται καλύτερη ακρίβεια στην 

Αναρτώµενη πνευµατική σπαρτική Kverneland DL:

Το έχει όλο το πακέτο   
Η σπαρτική µηχανή Kverneland DL έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις ανάγκες µιας µικροµεσαίας 
εκµετάλλευσης καθώς όπως λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί, εγγυάται καλό φύτρωµα, µε λιγότερο σπόρο 
και καλύτερη προεργασία του αγρού. Ειδικά όταν συνδυαστεί µε σβωλοκόπτη αποδίδει διπλά

Επιµέλεια: Λεωνίδας Λιάµης

Στα πλεονεκτήµατα της 
κατασκευής της DL 
συµπεριλαµβάνεται η 
χαµηλή θέση του  
δοχείου για εύκολη 
πλήρωση και η εύκολη 
βαθµονόµηση λόγω 
της σωστής 
τοποθέτησης της 
συσκευής µέτρησης.
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ηθά στην αποφυγή κολλήµατος και 
µπλοκαρίσµατος. 
Οι στενοί και ευρύχωροι τροχοί πίεσης του 
σπόρου διατίθενται για ειδικές συνθήκες 
σποράς. Αυτοί οι τροχοί µπορούν να ανυ-
ψωθούν πλήρως σε περίπτωση µεταβαλ-
λόµενων καιρικών συνθηκών.
Το υνάκι (Suffolk coulter) της Kverneland 
είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σπορά µετά 
το άροτρο και εξασφαλίζει  αποστάσεις που 
κυµαίνονται µεταξύ 9,4 και 15 cm. Η άκρη 

υπάρχει ανάγκη ανεξάρτητης ξύστρας 
εξοικονοµώντας το κόστος ακριβών 
φθαρµένων µερών. Ο κυρτός δίσκος χά-
λυβα σχηµατίζει ένα καθαρό αυλάκι µε 
ελαφριά ανατροπή. Το στενό προφίλ επι-
τρέπει την υψηλότερη ταχύτητα εργασί-
ας και η κυρτή µορφή του δίσκου 
εξασφαλίζει καλό έλεγχο του βάθους. Ο 
εύκαµπτος πλαστικός δίσκος διατηρεί το 
αυλάκι ανοιχτό για ακριβή τοποθέτηση 
των σπόρων. Καθαρίζει το δίσκο και βο-

Το Profi, 
βρέθηκε στα 
Γρεβενά µέσα 
στον Οκτώβρη 
όπου έγινε η 
δοκιµή 
µηχανηµάτων 
της Kverneland, 
όπως είναι η 
σπαρτική DL.

σπορά και στο επιθυµητό βάθος. 
Στα πλεονεκτήµατα της κατασκευής της DL, 
συµπεριλαµβάνεται η χαµηλή θέση του δο-
χείου για εύκολη πλήρωση και η εύκολη 
βαθµονόµηση λόγω της σωστής τοποθέ-
τησης της συσκευής µέτρησης. Το µηχάνη-
µα είναι επίσης εξοπλισµένο µε επίπεδη 
πολλαπλή τροχαλία  540 σ.α.λ. και µε προ-
αιρετική διαθέσιµη 1000 σ.α.λ.
Οι µηχανές µε πλάτος εργασίας πάνω από 
3,0 m έχουν χειρολαβές που µπορούν να 
διπλωθούν εύκολα µε το χέρι για οδικές 
µεταφορές. Όσον αφορά τους τροχούς, αυ-
τοί µπορούν εύκολα να προσαρµοστούν σε 
οποιοδήποτε µετρόχιο από 1,65 έως 2,10 
µ. Οι τροχοί κινούνται κατευθείαν στα ίχνη 
των ελαστικών του ελκυστήρα.

Ο πατενταρισµένος δίσκος CX εξα-
σφαλίζει ακριβή τοποθέτηση σπό-
ρων τόσο υπό υγρές όσο και ξηρές 
συνθήκες. Λόγω του συνδυασµού κυρ-
τού χάλυβα του δίσκου και του εύκα-
µπτου πλαστικού στον δίσκο, δεν 

Ο πατενταρισµένος δίσκος CX 
εξασφαλίζει ακριβή τοποθέτηση 
σπόρων τόσο υπό υγρές όσο και 
ξηρές συνθήκες.
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Ο επικεφαλής πωλήσεων της Kverneland 
στην Ελλάδα, Sigmund Olsen.

Οι τροχοί είναι εφοδιασµένοι µε τυποποιηµένα 
ελαστικά είτε µε ελαστικά επιπλεύσεως. 

του ειδικού χυτού µπορεί να αντικαταστα-
θεί όταν αυτό φθαρεί.

Η γωνία και η πίεση της σβάρνας βα-
ρέως τύπου µπορεί να ρυθµιστεί ώστε 
να ταιριάζει σε όλες τις συνθήκες εδά-
φους. Η Kverneland προσφέρει µια ακο-
λουθία σβαρνών 8 mm ή 10mm. Το 
σχήµα S εξασφαλίζει οµοιόµορφη ισοπέ-
δωση και κάλυψη του σπόρου ακόµη και 
σε βαριές συνθήκες υπολειµµάτων.  Επί-
σης η DL µπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε 
έναν σβωλοκόπτη ώστε να αποτελέσει 
ένα συνδυασµό κατεργασίας του εδάφους 
και απευθείας σποράς. Αυτός ο συνδυα-
σµός εξοικονοµεί χρόνο και χρήµα µε 

αποτέλεσµα µε ένα πέρασµα να επιτυγ-
χάνονται 2 εργασίες. 

Το συνδυασµό µε το σβωλοκόπτη NGH 
και της σπαρτικής DL, είχαν την ευκαι-
ρία να δουν οι αγρότες σε µία σειρά επι-
δείξεων που πραγµατοποιήθηκαν σε 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκρι-
µένα, το Profi, βρέθηκε στα Γρεβενά όπου 
έγινε η δοκιµή του παραπάνω κιτ , στο πέ-
ρασµα του οποίου το χώµα έµενε αφρός, 
όπως σχολιάστηκε από παραγωγό, καθώς 
δεν άφηνε σχεδόν καθόλου σβόλια. «Είναι 
το πάντρεµα µιας φρεζοσβάρνας τριών µέ-
τρων της H Series, ένα βαρέως τύπου, και-
νούριο µοντέλο για την Ελλάδα, που 
δουλεύει µέχρι και 180 άλογα και πίσω 
έχουµε βάλει µια σύγχρονη πνευµατική 
σπαρτική ακριβείας, γιατί θέλουµε να µει-
ώσουµε το κόστος παραγωγής», µας ανέ-
φερε ο Αντώνης Ρούτσας, διευθυντής 
τεχνικής υποστήριξης και υπεύθυνος πα-
ρουσιάσεων της Terra ΑΕ, για να προσθέ-

σει ότι «µε αυτό το συνδυασµό ο αγρότης 
έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει δύο εργα-
σίες µε ένα πέρασµα περιορίζοντας ανά-
λογα το κόστος». 
Σύµφωνα µε τον ίδιο, η συγκεκριµένη 
σπαρτική διατίθεται σε τρία και σε τέσσερα 
µέτρα και τοποθετείται τόσο πίσω (µε χρή-
ση πυραµίδας), όσο και πάνω στο σβωλο-
κόπτη, για να έρχεται πιο κοντά στο τρακτέρ 
που είναι σηµαντικό ιδίως σε περιοχές που 
υπάρχουν µεγάλες κλίσεις. «Τη συγκεκρι-
µένη σπαρτική τη χρησιµοποιώ εδώ και 
τρία χρόνια. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει 
από τα παρελκόµενα που κυκλοφορούν 
στην ελληνική αγορά, κάνει πολύ καλό φύ-
τρωµα, µε λιγότερο σπόρο και πολύ καλή 
προεργασία το χωράφι», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο κ. ∆ηµήτρης Κασκάλης µε 800 
στρέµµατα από το Καλόχι Γρεβενών.

Τα µηχανήµατα της Kverneland διαθέτει
 στην ελληνική αγορά η εταιρεία 
TERRA A.E  (τηλ. 2410/230421)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα ∆οχείου 

(λίτρα)
750 (µε προέκταση 1000), 1000 λίτρα  

standard στην 4.5 m

Πλάτος εργασίας (µέτρα) 3.0 4.0 4.5

Αρ. Υνακίων/∆ίσκων 20 24 29

-//- 24 29 32

-//-  - 32 36

-//-  -  - 40

Βάρος (κιλά) 435 – 560

Οι µηχανές µε πλάτος 
εργασίας πάνω από 
3,0 m έχουν 
χειρολαβές που 
µπορούν να 
διπλωθούν εύκολα µε 
το χέρι για οδικές 
µεταφορές.

Στο χωράφι
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Η       πρώτη επίσηµη παρουσίαση θα 
γίνει στην έκθεση  Agritechnica  
2017, στις 11-18 Νοεµβρίου στο 
Αννόβερο της Γερµανίας , ενώ 

ήδη έχει παρουσιαστεί σε όλο το δίκτυο 
αντιπροσώπων ανά τον κόσµο µεταξύ αυ-
τών και της Στασινός ΑΕ, η οποία είναι ο 
αποκλειστικός εισαγωγέας για την Ελλά-
δα. Τα  κύρια σηµεία της νέας Σειράς 
Μ-Line φέρουν τον τίτλο: «Smarter, 
Faster, Stronger» που σηµαίνει : «Εξυ-
πνότερος , Γρηγορότερος, Ισχυρότερος» 
κάτι που όπως υποστηρίζει η εταιρεία θα 
αποδείξει στην πράξη.

Εξυπνότερος λιπασµατοδιανοµέας, 
όσον αφορά την διασύνδεση του µε 

συσκευές GPS αλλά και επιλογές 
ISOBUS αλλά επίσης και για την διαχεί-
ριση της λειτουργίας Section Control 
(τµηµατικός έλεγχος) αλλά και Variable 
Rate Application (µεταβλητού ρυθµού 
εφαρµογής). 
Στον τµηµατικό έλεγχο (section control) 
έχει γίνει αρκετή αναφορά στο παρελθόν 
αλλά πλέον αυτό που επιβάλλουν οι υψη-
λές απαιτήσεις απόδοσης, ανταγωνισµού 
και µείωσης κόστους είναι η λίπανση βά-
σει των πραγµατικών αναγκών του εδά-
φους σε κάθε διαφορετικό  σηµείο   του 
χωραφιού. Κάτι που πλέον εφαρµόζεται 
από το λιπασµατοδιανοµέα µε το Variable 
Rate Application και τελικά η εφαρµογή 
των δύο συστηµάτων ταυτόχρονα  όπου 

H νέα σειρά λιπασµατοδιανοµέων της 
Bogballe θα παρουσιαστεί σε λίγες µέρες 
στην έκθεση Agritechnica (12/11-18/11).

Νέα σειρά λιπασµατοδιανοµέων Bogballe M-line:

Λίγες µέρες πριν την επίσηµη παρουσίασή της στο κοινό στην έκθεση Agritechnica, 
το Profi εξασφάλισε εικόνες και στοιχεία για τη νέα σειρά λιπασµατοδιανοµέων 
M-line που θα κυκλοφορήσει µε µεγαλύτερες χοάνες, περισσότερες επιλογές 
τµηµατικού ελέγχου και µεταβλητού ρυθµού εφαρµογής του λιπάσµατος

Κάθε σπιθαµή έχει 
τη δική της φροντίδα   

Παρουσίαση
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βαφή καθώς κάθε στοιχείο περνά 7 στά-
δια επεξεργασίας και καθαρισµού πριν 
από τη βαφή. Τα µοντέλα της Μ σειράς 
είναι  τα εξής: M60W plus, M45W plus, 
M35W plus, M35W base, M45 plus, M35 
plus, M35 base. Ειδικότερα ο M60W 
plus, αποτελεί έναν από τους µεγαλύτε-
ρους στην κατηγορία του παγκοσµίως. 

«Η φιλοσοφία µας είναι να κατα-
σκευάζουµε απλά αλλά πολύ έξυπνα 
µηχανήµατα. Η διανοµή λιπασµάτων εί-
ναι πολύ περίπλοκη από µόνη της, αλλά 
όλοι γνωρίζουµε ότι πρέπει να το κάνου-
µε εύκολο και απλό για τους αγρότες» 
ανέφερε ο Nils Larsen, τρίτης γενιάς ιδι-
οκτήτης της εταιρείας Bogballe, κατά την 
παρουσίαση του λιπασµατοδιανοµέα 

στους αντιπροσώ-
πους. Να σηµειωθεί 
ότι η νέα σειρά θα εί-
ναι διαθέσιµη στις 
εγκαταστάσεις της 
Στασινός ΑΕ καθώς 
και στην αγροτική έκ-
θεση Θεσσαλονίκης  
Agrotica 2018 .

Τα µηχανήµατα της 
Bogballe διαθέτει 

στην ελληνική αγορά 
η εταιρεία Στασινός 
ΑΕ (23240/22508)

στην Bogballe ονοµάζεται Dual Dynamic.
 
Γρηγορότερος, γιατί µπορεί να δι-
ανέµει έως 650 κιλά ανά λεπτό µε 
απόλυτα οµοιόµορφο τρόπο.   Μπο-
ρεί όµως να διανέµει και 300 γραµµά-
ρια κόκκων ανά στρέµµα, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία του κατασκευαστή. Όσον 
αφορά για το κοµµάτι του «ισχυρότε-
ρου»  η νέα σειρά Μ έρχεται µε πιο ενι-
σχυµένο σασί, βάσεις, πλευρικές 
στηρίξεις, στηρίξεις χοάνης, ισχυρότε-
ρο σασµάν, ισχυρότερο συµπλεκτη σα-
σµάν και συνολικά έχει πάνω από 22 

αλλαγές στο πλαίσιο κατασκευής.  Επι-
πρόσθετα, έχει χωρητικότητες από 
1250 έως 6000 κιλά  και διατίθεται 
αναλόγως την έκδοση που θα επιλέξει 
ο αγοράστης και µε αυτόµατο σύστηµα 
ζύγισης  και µε εύρος πλάτους εργα-
σίας από 12 έως 42 µέτρα,  το οποίο 
σηµαίνει συνολικά έως 84 µέτρα αν 
υπολογιστεί και η διπλή επικάλυψη. 
Παράλληλα το σασί των µηχανηµάτων 
καλύπτεται από µπογιά Flexi Coat, η 
οποία είναι 30 φορές πιο ανθεκτική στην 
διάβρωση από την παραδοσιακή υγρή 

Ο ρυθµός διανοµής µπορεί να φτάσει και τα 
650 κιλά ανά λεπτό, σε πλάτη 42 µέτρων.

Η Σειρά έχει 
χωρητικότητες 
από 1250 έως 
6000 κιλά και 
διατίθεται 
αναλόγως την 
έκδοση που θα 
επιλέξει ο 
αγοράστης και µε 
αυτόµατο 
σύστηµα ζύγισης.

Το σασί των 
µηχανηµάτων 
καλύπτεται από 
µπογιά Flexi 
Coat, η οποία 
είναι 30 φορές 
πιο ανθεκτική 
στην διάβρωση 
από την 
παραδοσιακή 
υγρή βαφή

Τα µοντέλα της Μ σειράς είναι  τα εξής: M60W plus, M45W plus, M35W 
plus, M35W base, M45 plus, M35 plus, M35 base.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα σπόρων 
1250 έως 6000  κιλά
Ρυθµός διανοµής   0 έως 650 κιλά 
ανά λεπτό, 
Ιδιαίτερη τεχνική 300 γραµµάρια κόκ-
κων  ανά στρέµµα
Πλάτος εργασίας                              
 12 έως 42 µέτρα
Βαφή              Flexi Coat
Στοιχεία κατασκευαστή

M60W plus, M45W plus, 
M35W plus, M35W base, 
M45 plus, M35 plus, 
M35 base                            

Bogballe M-line

Γκάµα µοντέλων
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Η Σειρά 5R της John Deere αποτελείται 
από τέσσερα µοντέλα µέγιστης ισχύ-
ος 92,9 έως 135 ίππων µε συµπαγές 
µέγεθος και κοντό µεταξόνιο των µό-

λις 2.250 mm. Το 5125R της παρουσίασης απο-
τελεί το µεγαλύτερο µοντέλο της Σειράς, ιδανικό 
όπως και τα υπόλοιπα «αδέρφια» του, για ερ-
γασίες εµπρόσθιου φορτωτή. 

Το 5125R εξοπλίζεται µε 4-κύλινδρο κι-
νητήρα PowerTech PWX, 4,5 λίτρων, ονο-
µαστικής ισχύος 125 ίππων (99,9 kW). Η 
µέγιστη ταχύτητα επιτυγχάνεται µόλις στις 
1.750 σ.α.λ. Η διαχείριση ισχύος µεταφοράς 
(IPM) ενισχύει την ονοµαστική ισχύ για κατ’ 
απαίτηση πυκνότητα της ισχύος αναφοράς. 
Συγκεκριµένα επιπλέον 10 ίπποι διατίθενται 
σε συνθήκες µεταφοράς. Η τεχνολογία υπερ-
συµπιεστή καυσαερίων µε βαλβίδα διαφυγής 
(wastegate) σε συνδυασµό µε την εξελιγµέ-
νη τεχνολογία ελέγχου των εκποµπών ρύπων 
διασφαλίζουν έναν καθαρό κινητήρα µε µε-
γάλη διάρκεια ζωής µε την ισχύ του να παρέ-
χει τη δυνατότητα να πραγµατοποιεί όλες τις 
βαριές εργασίες οι οποίες γίνονται συνήθως 
µε µεγαλύτερα µοντέλα της John Deere. 

Στα κιβώτια ταχυτήτων, προσφέρονται δύο 
ξεχωριστές επιλογές: Το CommandQuad µε 
τέσσερις ταχύτητες PowerShift (1-4) σε τέσσε-
ρις οµάδες (A-D) και το κιβώτιο ταχυτήτων 
Command8 µε οκτώ ταχύτητες PowerShift (1-
8) σε τέσσερις οµάδες (A-D). Και οι δύο επιλο-
γές προσφέρουν βελτιωµένη αυτόµατη 
αλλαγή ταχυτήτων χωρίς τη χρήση συµπλέκτη 
έτσι ώστε να επιλέγεται πάντα η σωστή ταχύ-
τητα για την εκάστοτε εργασία. Και τα δύο κα-
τασκευάζονται αποκλειστικά από την John 

Deere, στις εγκαταστάσεις της. Tα ελκυστικά 
πορτοκαλί κουµπιά αλλαγής οµάδων των κι-
βωτίων βρίσκονται, όλα σε µια εργονοµικά 
σχεδιασµένη διάταξη της John Deere. Βασικά 
χαρακτηριστικά υψηλών επιδόσεων όπως 
cruise control, αυτόµατη σύµπλεξη, PowrRe-
verser και αυτόµατη αλλαγή ταχυτήτων και 
οµάδων στην αυτόµατη λειτουργία, παρέχουν 
σε χειριστή και τρακτέρ τη δυνατότητα επίτευ-

ξης βέλτιστων επιπέδων παραγωγικότητας, 
καταναλώνοντας τη λιγότερη δυνατή ενέργεια 
και καύσιµο, σηµειώνει η εταιρεία.

Η John Deere προτείνει το συνδυα-
σµό των τρακτέρ 5R µε τους µπρο-
στινούς φορτωτές 543R ή 603R. Η 
έξυπνη γεωµετρία της συνδετικής διά-
ταξης των µπροστινών φορτωτών της 
εταιρείας παρέχει πολλά πρακτικά πλε-
ονεκτήµατα. Επειδή η συνδετική διάταξη 

οριζοντίωσης είναι κρεµαστή από πάνω, 
δεν εµποδίζει την ορατότητα του χειρι-
στή. Επίσης µεταφέρει µεγαλύτερη ισχύ 
στους άξονες του φορτωτή, παρέχει εύ-
κολη πρόσβαση για το σέρβις και επιτρέ-
πει µεγαλύτερες γωνίες στρέψης. Κάπου 
εδώ ερχόµαστε στο υδραυλικό σύστηµα 
των 5R. Τα τρακτέρ διαθέτουν έως και 7 
βαλβίδες ελέγχου SCV, 3 στη µεσαία θέ-
ση και 4 στην πίσω θέση. Το υδραυλικό 
σύστηµα µε αντιστάθµιση πίεσης και ρο-

Τρακτέρ John Deere 5125R:

Άρση βαρών  
για το χρυσό 
Υποψήφια για best seller της Deere στην ελληνική αγορά, η Σειρά 
5R φαίνεται να πιάνει απόλυτα τον παλµό των σύγχρονων αναγκών. 
Εδώ, παρουσιάζεται το µεγαλύτερο µοντέλο της Σειράς, 5125R

Το νέο χαµηλό καπό, το πανοραµικό µπροστινό παρµπρίζ χωρίς µπάρα στο κάτω τµήµα και η 
πανοραµική οροφή εξασφαλίζουν εξαιρετική ορατότητα στην καµπίνα του 5125R της John Deere.

Κείµενο Γιώργος Κοντονής
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας PowerTech 
PWX, ονοµαστικής ισχύος 125 ίππων 
(91,9 kW), συν 10 ίπποι µε IPM
Κιβώτιο ταχυτήτων 
CommandQuad Χειροκίνητο 16/16 2.3 – 
40 km/h, CommandQuad αυτόµατο, 
Command8 32/16 2.3 – 40 km/h – µε 
αυτόµατη λειτουργία και λειτουργία ECO
Σύστηµα διεύθυνσης Υδροστατικό 
Υδραυλικό σύστηµα Ανοιχτού κέ-
ντρου (OC) ή µε αντιστάθµιση πίεσης & 
ροής (PFC) µε λειτουργία ανίχνευσης 
φορτίου
Σύστηµα ζεύξης 3 σηµείων πί-
σω, 3 σηµείων εµπρός Κατηγορίας ΙΙ, µέγι-
στη ανυψωτική ικανότητα στους γάντζους 
πίσω 4.691 κιλά, µπροστά 3.262 κιλά
∆ιαστάσεις (mm) και Βάρη (kg) 
Μεταξόνιο 2.250, Πλάτος x Ύψος x Μήκος 
2.150 x 2.695 x 3.653, Ελάχιστο βάρος 
αποστολής 4.300, Μέγιστο επιτρεπόµενο 
µεικτό βάρος 8.600

Στοιχεία κατασκευαστή

John Deere 5125R

ής (PFC) έχει δυνατότητα µέγιστης ροής 
117 l/min όποτε το απαιτεί το φορτίο του 
συστήµατος. Τοποθετηµένη για εύκολη 
πρόσβαση ανάµεσα στις ράγες του πίσω 
συστήµατος ζεύξης, η συστοιχία βαλβί-
δων SCV περιλαµβάνει έως και 4 βαλ-
βίδες SCV, συνδέσµους Power Beyond 
και βαλβίδα κυκλώµατος επιστροφής 
χωρίς πίεση σε µια ενιαία βολική θέση. 
Το ενσωµατωµένο µπροστινό σύστηµα 
ζεύξης και το PTO καθιστούν τη σειρά 5R 

τρακτέρ, στη διάθεση του χειριστή βρίσκε-
ται το CommandArm. Σε συνδυασµό µε την 
κύρια µονάδα οθόνης στην κολόνα Α, το 
CommandARM προσφέρει µια πλήρως δι-
αισθητική διεπαφή µε το 5125R, επιτρέπο-
ντας τον χειρισµό όλων των λειτουργιών 
του κιβωτίου ταχυτήτων.

Τα µηχανήµατα της John Deere 
διαθέτει στην ελληνική αγορά  

η Agrotech S.A (τηλ. 2310/795018)                                                                

ιδιαίτερα ευέλικτη σε εφαρµογές µπρο-
στινών παρελκόµενων, χωρίς να απαι-
τείται επιπλέον κόστος.

Η καµπίνα σχεδιάστηκε για να προσφέ-
ρει την ασφαλή και χωρίς κόπο επιβί-
βαση και αποβίβασή του χειριστή. Η 
κολόνα τιµονιού διαθέτει ρυθµιζόµενη κλί-
ση, ενώ η πανοραµική οροφή προσφέρει 
αρκετά καλή ορατότητα για τις εργασίες 
µπροστινού φορτωτή.  Για τη λειτουργία του 

H αυτόµατη σύνδεση ιστού περιλαµβάνεται 
στο βασικό εξοπλισµό των φορτωτών R.

Μηχανικά και ηλεκτρικά joystick µπορεί να
τοποθετούνται στο CommandARM.

Η γεωµετρία της συνδετικής διάταξης των 
φορτωτών παρέχει πρακτικά πλεονεκτήµατα.

25profi, Νοέµβριος 2017 www.profi.gr
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ΝΕΟ DESIGN ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 
& ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΝΕΟ DESIGN ΣΑΣΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
& 5 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΝΕΟΙ ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ

ΝΕΟ ΜΙΞΕΡ ΠΡΟ∆ΙΑΛΥΣΗΣ

ΝΕΑ INOX ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ�ΜΠΟΥΚΑΛΙ�

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ 2 ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΕΣ
 ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΜΙΞΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΝOΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ & ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΜΕ ΑΥΛΟ

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΓΚΑΜΑ 
500LTR ∆ΕΞΑΜΕΝΗ

     ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΓΚΑΜΑ 
500LTR ∆ΕΞΑΜΕΝΗ

•∆εξαµενή ενισχυµένη πολυαιθυλενίου, µε προδιαγραφές CE. 

•Πιστοποίηση ελέγχου ψεκαστικών µηχανηµάτων (ΣΤΕΕΓΦ).

•Σασί ενισχυµένο µε εξ’ ολοκλήρου ηλεκτροστατική βαφή αφού πρώτα 

   γίνει αµµοβολή και αστάρωµα ψευδραργύρου. ΝΕΟ

•∆οχεία καθαρού νερού για πλύσιµο δεξαµενής και χεριών του χρήστη.

•Inox συσκευή καθαρισµού φαρµάκων. ΝΕΟ

•Ένδειξη στάθµης δεξαµενής.

•Αντλία µεµβρανοφόρα PBO 1540 µε βαλβίδα ασφαλείας.

•Φτερωτή πλαστική ρυθµιζόµενη.

•Σασµάν δύο ταχυτήτων, ενισχυµένο.(1:3,5 - 1:4,5)

•Γκρουπ φτερωτής µε προστατευτική σίτα για τη φτερωτή.

•Ίση κατανοµή αέρα από τη φτερωτή του γκρουπ 50% δεξιά και 50%

  αριστερά µετά από την έρευνα του εξειδικευµένου προσωπικού του

  εργοστασίου µας και ειδικών εξωτερικών συνεργατών.

•Χειριστήριο περιστρεφόµενο δύο εξόδων εύκολης χρήσης.

•Μπέκ διπλά , ρυθµιζόµενα , αντισταγονικά.

•Τιµόνι και άξονας ρυθµιζόµενα.

•∆ύο (2) αναδευτήρες για τέλεια µίξη του διαλύµατος. ΝΕΟ

•Μίξερ προδιάλυσης φαρµάκων. ΝΕΟ

•Φίλτρο αναρρόφησης και φίλτρα κατάθλιψης.

•Ανοξείδωτες σωληνώσεις ψεκασµού.

•∆ιακόπτες εκκένωσης σωληνώσεων και δεξαµενής.

•Φώτα πορείας.

•Άξονας µετάδοσης κίνησης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

•∆εξαµενή ενισχυµένη πολυαιθυλενίου, µε προδιαγραφές CE. ΝΕΟ

•Πιστοποίηση ελέγχου ψεκαστικών µηχανηµάτων (ΣΤΕΕΓΦ).

•Σασί ενισχυµένο µε εξ’ ολοκληρου ηλεκτροστατική βαφή αφού πρώτα

   γίνει αµµοβολή και αστάρωµα ψευδραργύρου. ΝΕΟ

•∆οχεία καθαρού νερού για πλύσιµο δεξαµενής και χεριών του χρήστη.

•Ένδειξη στάθµης δεξαµενής.

•Αντλία µεµβρανοφόρα µε βαλβίδα ασφαλείας.

•Φτερωτή πλαστική ρυθµιζόµενη.

•Σασµάν δύο ταχυτήτων, ενισχυµένο.

•Γκρουπ φτερωτής µε προστατευτική σίτα για τη φτερωτή.

•Ίση κατανοµή αέρα από τη φτερωτή του γκρουπ 50% δεξιά και 50%

   αριστερά µετά από την έρευνα του εξειδικευµένου προσωπικού του 

   εργοστασίου µας και ειδικών εξωτερικών συνεργατών.

•Χειριστήριο περιστρεφόµενο δύο εξόδων εύκολης χρήσης.

•Μπέκ διπλά , ρυθµιζόµενα , αντισταγονικά.

•Σούπερ αναδευτήρας για τέλεια µίξη του διαλύµατος.

•Μίξερ προδιάλυσης φαρµάκων.

•Φίλτρο αναρρόφησης και φίλτρα κατάθλιψης.

•Ανοξείδωτες σωληνώσεις ψεκασµού.

•∆ιακόπτες εκκένωσης σωληνώσεων και δεξαµενής.

•Φώτα πορείας.

•Άξονας µετάδοσης κίνησης. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά∆εξαµενή ενισχυµένη πολυαιθυλενίου, µε προδιαγραφές CE. 

Πιστοποίηση ελέγχου ψεκαστικών µηχανηµάτων (ΣΤΕΕΓΦ).

Σασί ενισχυµένο µε εξ’ ολοκλήρου ηλεκτροστατική βαφή αφού πρώτα 

Τεχνικά ΧαρακτηριστικάΤεχνικά Χαρακτηριστικά

NEW T
NEW M

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ
ΝΕΟ

• 1500,2000,3000 λίτρα δεξαµενή
    ενισχυµένη πολυαιθυλενίου.

• Αντλία µπρούτζινη IDB 1400-1600

• Ηλεκτρικό χειριστήριο Arag

• Ηλεκτρονικός υπολογιστής Bravo
    180s

• Σπαστή έλξη Τ45 ή ΗΤ45
    (1000ltr & 1500ltr)

• Σπαστή έλξη Τ60 ή ΗΤ60 
    (2000ltr & 3000ltr)

• Οµοκινητικός άξονας µονός
    ή διπλός

• Προµίξερ

• Σετ ακροφυσίων Teejet

• Τροχοί 400/60R15.5
    (2000ltr & 3000ltr)

• Υδραυλικά φρένα

Πρόσθετος
εξοπλισµός

WWW.AGROMA.GR

2ο χλµ. Ν. Εθνικής Οδού Βέροιας - Θεσσαλονίκης
+30 23310 - 27100 | +30 23310 - 29696 | info@agroma.gr

Ο υπολογιστης ψεκασµου δίνει την δυνατότηα στον χρήστη να προγραµµατίζει τον ψεκασµό του δίνοντας 
όποιον στόχο θέλει στο ψεκαστικό χωρίς πλέον απώλεις ψεκαστικού διαλύµατος.
• Εξοικονόµιση φαρµάκων και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
• Αποφυγή λαθών στον ψεκασµό.
• Φιλικό προς τον χρήστη µε διαδικασία δευτερολέπτων είναι έτοιµος για ψεκασµό.
• Συνεχείς πληροφορίες στην οθόνη του υπολογιστή όπως ταχύτητα, χρονική διάρκεια εργασίας, εναποµείναντα
   λίτρα στην δεξαµενή, στάθµη δεξαµενής κτλ.
• Συνεχόµενες προειδοποιήσεις για αποφυγή λαθών και επίτευξη του στόχου που έχει ορίσει ο χρήστης.
• ∆υνατότητα χρησιµοποίησης του σαν απλό ηλεκτρικό χειριστήριο.

Η εταιρία AGROMA βρίσκεται πάντα µπροστά στην εξέλιξη 
της τεχνολογίας στον ψεκασµό και είναι η µόνη εταιρία 

µε άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό µε εξειδίκευση, τεχνογνωσία 
και εµπειρία στην γεωργία ακριβείας.

ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΨΕΚΑΣΜΟΣ
ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

 ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

•  300,400,500,600,800,1000 λίτρα      

     δεξαµενή ενισχυµένη

     πολυαιθυλενίου. 

• Ηλεκτρικό χειριστήριο Arag

• Ηλεκτρονικός 

    υπολογιστής Bravo 180s

• Σετ ακροφυσίων Teejet

Πρόσθετος
εξοπλισµός

ΝΕΟ
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ΝΕΟ DESIGN ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 
& ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΝΕΟ DESIGN ΣΑΣΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
& 5 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΝΕΟΙ ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ

ΝΕΟ ΜΙΞΕΡ ΠΡΟ∆ΙΑΛΥΣΗΣ

ΝΕΑ INOX ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ�ΜΠΟΥΚΑΛΙ�

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ 2 ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΕΣ
 ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΜΙΞΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΝOΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ & ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΜΕ ΑΥΛΟ

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΓΚΑΜΑ 
500LTR ∆ΕΞΑΜΕΝΗ

     ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΓΚΑΜΑ 
500LTR ∆ΕΞΑΜΕΝΗ

•∆εξαµενή ενισχυµένη πολυαιθυλενίου, µε προδιαγραφές CE. 

•Πιστοποίηση ελέγχου ψεκαστικών µηχανηµάτων (ΣΤΕΕΓΦ).

•Σασί ενισχυµένο µε εξ’ ολοκλήρου ηλεκτροστατική βαφή αφού πρώτα 

   γίνει αµµοβολή και αστάρωµα ψευδραργύρου. ΝΕΟ

•∆οχεία καθαρού νερού για πλύσιµο δεξαµενής και χεριών του χρήστη.

•Inox συσκευή καθαρισµού φαρµάκων. ΝΕΟ

•Ένδειξη στάθµης δεξαµενής.

•Αντλία µεµβρανοφόρα PBO 1540 µε βαλβίδα ασφαλείας.

•Φτερωτή πλαστική ρυθµιζόµενη.

•Σασµάν δύο ταχυτήτων, ενισχυµένο.(1:3,5 - 1:4,5)

•Γκρουπ φτερωτής µε προστατευτική σίτα για τη φτερωτή.

•Ίση κατανοµή αέρα από τη φτερωτή του γκρουπ 50% δεξιά και 50%

  αριστερά µετά από την έρευνα του εξειδικευµένου προσωπικού του

  εργοστασίου µας και ειδικών εξωτερικών συνεργατών.

•Χειριστήριο περιστρεφόµενο δύο εξόδων εύκολης χρήσης.

•Μπέκ διπλά , ρυθµιζόµενα , αντισταγονικά.

•Τιµόνι και άξονας ρυθµιζόµενα.

•∆ύο (2) αναδευτήρες για τέλεια µίξη του διαλύµατος. ΝΕΟ

•Μίξερ προδιάλυσης φαρµάκων. ΝΕΟ

•Φίλτρο αναρρόφησης και φίλτρα κατάθλιψης.

•Ανοξείδωτες σωληνώσεις ψεκασµού.

•∆ιακόπτες εκκένωσης σωληνώσεων και δεξαµενής.

•Φώτα πορείας.

•Άξονας µετάδοσης κίνησης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

•∆εξαµενή ενισχυµένη πολυαιθυλενίου, µε προδιαγραφές CE. ΝΕΟ

•Πιστοποίηση ελέγχου ψεκαστικών µηχανηµάτων (ΣΤΕΕΓΦ).

•Σασί ενισχυµένο µε εξ’ ολοκληρου ηλεκτροστατική βαφή αφού πρώτα

   γίνει αµµοβολή και αστάρωµα ψευδραργύρου. ΝΕΟ

•∆οχεία καθαρού νερού για πλύσιµο δεξαµενής και χεριών του χρήστη.

•Ένδειξη στάθµης δεξαµενής.

•Αντλία µεµβρανοφόρα µε βαλβίδα ασφαλείας.

•Φτερωτή πλαστική ρυθµιζόµενη.

•Σασµάν δύο ταχυτήτων, ενισχυµένο.

•Γκρουπ φτερωτής µε προστατευτική σίτα για τη φτερωτή.

•Ίση κατανοµή αέρα από τη φτερωτή του γκρουπ 50% δεξιά και 50%

   αριστερά µετά από την έρευνα του εξειδικευµένου προσωπικού του 

   εργοστασίου µας και ειδικών εξωτερικών συνεργατών.

•Χειριστήριο περιστρεφόµενο δύο εξόδων εύκολης χρήσης.

•Μπέκ διπλά , ρυθµιζόµενα , αντισταγονικά.

•Σούπερ αναδευτήρας για τέλεια µίξη του διαλύµατος.

•Μίξερ προδιάλυσης φαρµάκων.

•Φίλτρο αναρρόφησης και φίλτρα κατάθλιψης.

•Ανοξείδωτες σωληνώσεις ψεκασµού.

•∆ιακόπτες εκκένωσης σωληνώσεων και δεξαµενής.

•Φώτα πορείας.

•Άξονας µετάδοσης κίνησης. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

NEW T
NEW M

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ
ΝΕΟ

•
•Άξονας µετάδοσης κίνησης. 

• 1500,2000,3000 λίτρα δεξαµενή
    ενισχυµένη πολυαιθυλενίου.

• Αντλία µπρούτζινη IDB 1400-1600

• Ηλεκτρικό χειριστήριο Arag

• Ηλεκτρονικός υπολογιστής Bravo
    180s

• Σπαστή έλξη Τ45 ή ΗΤ45
    (1000ltr & 1500ltr)

• Σπαστή έλξη Τ60 ή ΗΤ60 
    (2000ltr & 3000ltr)

• Οµοκινητικός άξονας µονός
    ή διπλός

• Προµίξερ

• Σετ ακροφυσίων Teejet

• Τροχοί 400/60R15.5
    (2000ltr & 3000ltr)

• Υδραυλικά φρένα

Πρόσθετος
εξοπλισµός

WWW.AGROMA.GR

2ο χλµ. Ν. Εθνικής Οδού Βέροιας - Θεσσαλονίκης
+30 23310 - 27100 | +30 23310 - 29696 | info@agroma.gr

Ο υπολογιστης ψεκασµου δίνει την δυνατότηα στον χρήστη να προγραµµατίζει τον ψεκασµό του δίνοντας 
όποιον στόχο θέλει στο ψεκαστικό χωρίς πλέον απώλεις ψεκαστικού διαλύµατος.
• Εξοικονόµιση φαρµάκων και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
• Αποφυγή λαθών στον ψεκασµό.
• Φιλικό προς τον χρήστη µε διαδικασία δευτερολέπτων είναι έτοιµος για ψεκασµό.
• Συνεχείς πληροφορίες στην οθόνη του υπολογιστή όπως ταχύτητα, χρονική διάρκεια εργασίας, εναποµείναντα
   λίτρα στην δεξαµενή, στάθµη δεξαµενής κτλ.
• Συνεχόµενες προειδοποιήσεις για αποφυγή λαθών και επίτευξη του στόχου που έχει ορίσει ο χρήστης.
• ∆υνατότητα χρησιµοποίησης του σαν απλό ηλεκτρικό χειριστήριο.

Η εταιρία AGROMA βρίσκεται πάντα µπροστά στην εξέλιξη 
της τεχνολογίας στον ψεκασµό και είναι η µόνη εταιρία 

µε άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό µε εξειδίκευση, τεχνογνωσία 
και εµπειρία στην γεωργία ακριβείας.

ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΨΕΚΑΣΜΟΣ
ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

 ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

•  300,400,500,600,800,1000 λίτρα      

     δεξαµενή ενισχυµένη

     πολυαιθυλενίου. 

• Ηλεκτρικό χειριστήριο Arag

• Ηλεκτρονικός 

    υπολογιστής Bravo 180s

• Σετ ακροφυσίων Teejet

Πρόσθετος
εξοπλισµός

ΝΕΟ
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A ναµφισβήτητα ένα αφιέρωµα 
στα δενδροκοµικά τρακτέρ βά-
σει της εικόνας της εγχώριας 
αγοράς µπορούµε να πούµε ότι 

ήδη είχε αργήσει. Με αφορµή λοιπόν το 
γεγονός ότι φέτος προβλέπεται ότι το 80% 
των ταξινοµήσεων τρακτέρ στην Ελλάδα 
θα αφορά τα λεγόµενα specialty µηχανή-
µατα λόγω της αυξητικής τάσης των εκτά-
σεων µε οπωρώνες και αµπελώνες, 
παρουσιάζουµε τις προτάσεις πέντε κατα-
σκευαστών στο νευραλγικό αυτό τοµέα. 

Aπό τις παρουσιάσεις των τρακτέρ γί-
νεται φανερό, ότι τα µηχανήµατα αυτά έπα-
ψαν εδώ και καιρό να είναι χαµηλής 
τεχνολογικής στάθµης, και έχουν εξελιχθεί 
σε υπερσύγχρονα εργαλεία δουλειάς. Όπως 

µας ενηµερώνει και ο επίκουρος καθηγητής 
του εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας 
του ΓΠΑ, Σπύρος Φουντάς, στα δενδροκοµι-
κά τρακτέρ έχει γίνει πρώτα-πρώτα προσπά-
θεια να µικρύνει η γωνία στρέψης, µε την 
κατασκευή του άξονα  διεύθυνσης να επιδέ-
χεται των περισσότερων καινοτοµιών. Πα-
ράλληλα, όπως αναφέρει αν και οι 
πλατφόρµες µε ROPS είναι ακόµα η νόρµα, 
τα δενδροκοµικά µε καµπίνα κερδί-
ζουν συνεχώς έδαφος, λόγω της 
έξτρα προστασίας από τους 
νεφελοψεκαστήρες. Μά-
λιστα, οι νεφελοψεκα-
στήρες φαίνεται να 
είναι υπεύθυνοι 
και για την 
αύξηση 

New Holland Τ4.110F, Claas Nexos 250, Lamborghini Spire S 90.4, Deutz Fahr 5090 DS, Goldoni Q110:

Τα µικρά τρανεύουν 
Με ακτίνα στροφής που πλέον φτάνει τις 60 µοίρες, εξοπλισµένα µε καµπίνα λόγω των 
εξελίξεων στα ψεκαστικά, πρωτόκολλo επικοινωνίας ISOBUS, ισχύς που ξεπερνά τους 100 
ίππους και ηλεκτροϋδραυλικά σασµάν. Τα δενδροκοµικά τρακτέρ βρίσκονται στο κέντρο των 
τεχνολογικών εξελίξεων και ειδικά στη Μεσογειακή Λεκάνη... τρανεύουν

των ιπποδυνάµεων που παρατηρείται στα 
εξειδικευµένα τρακτέρ. Φυσικά, η εξέλιξη στα 
τρακτέρ έχουν φέρει και αλλαγές στο προφίλ 
τους το οποίο είναι πιο στρογγυλεµένο µην 
τυχόν και τραυµατίσει τα δέντρα, ενώ τα 
µπλοκ κινητήρα όσο πάνε και γίνονται πιο 

 ������ ����������� ������
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συµπαγή, παρά το γεγονός ότι πολλά τρα-
κτέρ είναι τετρακύλινδρα. Η µεγαλύτερη 
εξέλιξη βέβαια, όπως λέει ο κ. Φουντάς, έχει 
να κάνει µε τα ηλεκτρονικά τους συστήµατα. 
Για παράδειγµα, όπως το powershift στο σα-
σµάν. Παράλληλα, όπως αναφέρει έρχεται 
στην αγορά και νέο πρωτόκολλο επικοινω-
νίας ISOBUS, το οποίο θα καθιστά και δυνα-
τή τη σύνδεση του τρακτέρ µε WIFI. 
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Τ o νέο T4.110F εξοπλίζεται µε τον 
τετρακύλινδρο 3,4 λίτρων κινητή-
ρα F5C της FPT Industrial (Tier 4A), 
ειδικά διαµορφωµένο για χρήση 

στα τρακτέρ. Η µέγιστη ροπή παράγεται στις 
µόλις 1500 σ.α.λ., µε µέγιστη τιµή στα 444 
Nm. Το µοντέλο αυτό αποδίδει µέγιστη ισχύ 
107 ίππων στις 2300 σ.α.λ. Αυτή είναι η υψη-
λότερη απόδοση που έχει ποτέ προσφερθεί 
από τη New Holland σε ειδικό τρακτέρ. 

Χάρη στην αρθρωτή κατασκευή του 
νέου Τ4.110F, τα κιβώτια ταχυτήτων εύ-
κολα καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών. 
Στα προηγµένα χαρακτηριστικά περιλαµ-
βάνονται επιλογές powershuttle, συµπλέ-
κτης ισχύος, κλειδώµατος φρένου 
στάθµευσης και ερπουσών ταχυτήτων. Για 
να αντεπεξέλθουν στην πρόσθετη ισχύ του 
νέου T4.110F, τα κιβώτια αυτά χρησιµοποι-
ούν συµπλέκτη βαρέως τύπου και ισχυρό-
τερα εξαρτήµατα της γραµµής κίνησης του 
οπίσθιου δυναµοδότη (PTO). Το κιβώτιο τα-
χυτήτων 32x16 Dual Command™ µε 
powershuttle διαθέτει τον ίδιο αριθµό σχέ-

Νew Holland Τ4.110F:

Συµπαγές και ευπροσάρµοστο  
σε απαιτητικές συνθήκες 
Τα ειδικά τρακτέρ πολλές φορές υπολείπονται στις επιδόσεις υδραυλικών και PTO,  αυτό όµως δεν 
ισχύει για το Τ4.110F της New Holland. Είναι ευπροσάρµοστο σε απαιτητικές συνθήκες, ενώ αποδίδει 
µέγιστη ισχύς 107 ίππων και εξοπλίζεται µε κιβώτια ταχυτήτων που καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών

Στο Τ4.110F µε εµπρόσθιο άξονα SuperSteer™ εξασφαλίζεται η κλειστή και καθαρή στροφή.

Στο Τ4.110F  
εµπρόσθια 
αναρτηµένος 
εξοπλισµός 
στρίβει στη 
θέση εργασίας
γρηγορότερα, 
ενώ το 
αυξηµένο 
µεταξόνιο 
µεταφέρει 
περισσότερο 
βάρος στο 
εµπρόσθιο
τµήµα του 
τρακτέρ.
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Σύστηµα Lift-O-
Matic™ Plus: 
Ταχύτητα και 
ακρίβεια. Το 
βραβευµένο 
µηχανικά 
ελεγχόµενο 
υδραυλικό 
σύστηµα ελέγχου
σάς επιτρέπει να 
ενεργοποιείτε τα 
µπράτσα 
ανύψωσης, 
διατηρώντας
τις ρυθµίσεις θέσης 
και βάθους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας  τετρακύλινδρος 3,4 λίτρων 
της FPT Industrial, Tier 4A, ονοµα-

στικής ισχύος 79 kW/107 ίππων
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 99 λίτρα
Κιβώτιο ταχυτήτων 32x16 Split 

Command™
Εµπρόσθιος άξονας   SuperSteer™, 

κίνηση σε 4 τροχούς
Γωνία στροφής 76 µοίρες
Ακτίνα στροφής 2.980 mm
Παροχή αντλίας 64 λίτρα ανά λεπτό, 

προαιρετικό Megaflow  
82 λίτρα ανά λεπτό

Σύστηµα  Lift-O-Matic™ Στάνταρ και 
Lift-O-Matic™ Plus 

 σε µοντέλα µε καµπίνα
Αναµονές Μέγιστος αριθµός 

αναµονών εξωτερικών εργασιών 
(οπίσθιων/πλαϊνών) 8 / 4+2

Ανυψωτική ικανότητα Μέγιστη ανυψ. 
ικανότητα εµπρόσθιων  

µπράτσων ανύψωσης στα άκρα  
των µπράτσων 1970 κιλά

PTO 540 / 540E
Καµπίνα Επίπεδο κατηγορίας  

Blue Cab ™- EN 15695  
προαιρετικά 2 / στάνταρ 4

∆ιαστάσεις Ελάχιστο συνολικό πλάτος 
1476mm, ύψος έως την κορυφή  
της καµπίνας 2290mm, συνολικό 

µήκος (4WD) 3936mm
Πληροφορίες κατασκευαστή

New Holland T4.110F

σεων µε το Split Command, αλλά επιτρέπει 
τη διαίρεση (split) σε αργές - γρήγορες να 
γίνεται µέσω πλήκτρου, υπό πλήρες φορτίο 
και χωρίς χρήση συµπλέκτη. Για ειδικές 
απαιτήσεις διατίθεται το κιβώτιο ταχυτήτων 
44x16 Dual Command και 28x16 Shuttle 
Command™(µε έρπουσες ταχύτητες 30 
χλµ/ώρα / 40 χλµ/ώρα.)

Στo νέο Τ4.110F προσφέρεται πλέον 
η επιλογή καµπίνας Blue Cab™ 4 µε 
αυξηµένο φιλτράρισµα έναντι σκόνης, αε-
ρίων και ατµών ψεκασµού. Eπιπλέον. το 
Τ4.110F µπορεί να εξοπλιστεί µε κορυφαίο 
σύστηµα υδραυλικών µε ισχυρή αντλία 82 
λίτρων ανά λεπτό. 

∆ύο υδραυλικές βαλβίδες εξωτερι-
κών εργασιών µπορούν να ρυθµιστούν 
µε 100% ελεύθερη επιστροφή για την κί-
νηση υδραυλικών κινητήρων και µε επι-
λογή πλαϊνών και εµπρόσθιων αναµονών. 
Το νέο σύστηµα εµπρόσθιων µπράτσων 
ανύψωσης διαθέτει ανυψωτική ικανότητα 
έως 1970 κιλά. Τα οπίσθια µπράτσα ανύ-
ψωσης ρυθµίζονται για υποδοχή παρελ-
κoµένων Κατ. I ή Κατ. II µε ανυψωτικές 
ικανότητες ως 2600 κιλά.

Τα µηχανήµατα της New Holland 
διαθέτει στην ελληνική αγορά  

η Π.Ι Κοντέλλης ΑΕΒΕ  
(τηλ. 210/3408800)
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Τ 
ο Nexos 250 διαθέτει κάτω από το κα-
πό τούρµπο 4κύλινδρο κινητήρα FPT 
χωρητικότητας 3.4λίτρων και ισχύος 
112 ίππων ο οποίος χαρακτηρίζεται 

όπως λέει η Claas από τη τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας στην εξοικονόµηση καυσίµου και 
στη διαχείριση των καυσαερίων. Πρόκειται για 
κινητήρες µε ηλεκτρονικό έλεγχο ψεκασµού 
(Common Rail) κατηγορίας Stage IIIB (Tier 4i) 
και σύστηµα DOC καταλύτη που υπόσχονται 
εξαιρετικές επιδόσεις, αθόρυβη λειτουργία, χα-
µηλή κατανάλωση και χαµηλό κόστος συντή-
ρησης. Χάρη στο CPM (σύστηµα διαχείρισης 
ιπποδύναµης) το νέο Nexos 250 προσφέρει ενα 

Claas Nexos 250:

Με στενή µέση για τους ελιγµούς  
Yποψήφιο για Τρακτέρ της Χρονιάς (TOTY Awards) στην κατηγορία του για το 2018, το Claas Nexos αποτελεί τη 
γερµανική πρόταση στην ολοένα και αυξανόµενη ζήτηση για δενδροκοµικά τρακτέρ. Η Σειρά Nexos διαθέτει τρεις 
εκδόσεις µε διαφορετικά πλάτη εργασίας, µε το Nexos 250 να είναι το µεγαλύτερη της πλούσιας αυτής γκάµας

Τα χειριστήρια 
και τα 
κουµπία είναι 
τοποθετηµένα 
εργονοµικά 
γύρω από το 
χρήστη ενώ η 
νέα οθόνη 
υγρων 
κρυστάλλων 
έχει µενού 
στα ελληνικά.

Η νέα σειρά Nexos διατίθεται σε 3 
εκδόσεις VE, VL και F µε πλάτη 
εργασίας 1.00m, 1.26m και 1.46m 
αντίστοιχα και περιλαµβάνει 5 
µοντέλα µε ισχύς 75 έως 112 ίππων.
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ψης και µικρή ακτίνα στροφής. 

Η καµπίνα είναι κατασκευασµένη από 
υλικά υψηλής ποιότητας, είναι ευρύχωρη 
καµπίνα µε µεγάλες γυάλινες επιφάνειες που 
προσφέρουν εξαιρετική ορατότητα στο χρή-
στη. Τα χειριστήρια και τα κουµπία είναι τοπο-
θετηµένα εργονοµικά γύρω από το χρήστη 

ενώ η νέα οθόνη υγρων κρυστάλλων µε µε-
νού στα ελληνικά που βρίσκεται στο καντράν 
παρέχει τις απαραίτητες ενδείξεις στον χειρι-
στή. Τέλος, η 4κίνηση ενεργοποιείται µε το πά-
τηµα ενός κουµπιού. Για την ελαχιστοποίηση 
της φθοράς των ελαστικών το αυτόµατο σύ-
στηµα 4 κίνησης ενεργοποιείται ή απενεργο-
ποιείται αυτόµατα στα 14 χλµ/ώρα. Eπίσης 
ενεργοποιείται αυτόµατα στο φρενάρισµα για 
µέγιστη ασφάλεια στο δρόµο. 

Τα µηχανήµατα της Claas διαθέτει στην 
ελληνική αγορά η εταιρεία Γ. Χίγκας 

ΑΒΕΕ (τηλ. 2310/780866)

«boost» 9 ίππων κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
του PTO και σε εργασίες µεταφοράς µε ταχύτη-
τα άνω των 13 χλµ/ώρα. Πάρα το συµπαγές µε-
γεθός του το νέο µοντέλο προσφέρει µέγιστη 
απόδοση 112 ίππων και ροπή 440nm καθιστώ-
ντας το ικανό να εκτελέσει µε άνεση οποιαδή-
ποτε απαιτητική εργασία, αναφέρει η Claas

Το δενδροκοµικό προσφέρεται µε κιβώτιο 
ταχυτήτων 24Χ24 µε δυνατότητα επιλογής 
ανάµεσα σε πλήρως µηχανικό κιβώτιο µε µη-
χανική ρεβέρσα ή ηλεκτρουδραυλικό κιβώτιο 
µε ρεβέρσα Revershift και Twinshift (Αργό-γρή-
γορο) χωρίς το πάτηµα του συµπλέκτη. Νέο χα-
ρακτηριστικό αποτελεί η δυνατότητα 
τοποθέτησης ηλεκτρουδραυλικής ρεβέρσας µε 
µηχανικό κιβώτιο. Επιπλέον συνδυάζοντας µε-
γάλο µεταξόνιο µε άριστη κατανοµή βάρους 
(50-50 στον µπροστινό και πίσω άξονα) και συ-
µπαγές συνολικό µήκος, µπορεί να τραβήξει και 
να σηκώσει µεγάλα φορτία. 

Ο νέος σχεδιασµός του πλαισίου προσφέ-
ρει άνεση στην οδήγηση,σωστή και ασφαλή 
συµπεριφορά στη πορεία. Πρόσθετα το µικρό 
συνολικό µήκος του το κάνει εξαιρετικά ευέλι-

κτο χαρίζοντας καλύτερη οπτική από την καµπί-
να αλλά και καλύτερο έλεγχο των παραλκόµενων. 
Χάρη στο δυναµικό νέο σχεδιασµό του µπρο-
στινού καπό, εξασφαλίζεται η καλή ορατότητα 
από την καµπίνα. Την ίδια στιγµή υπάρχει αρκε-
τός χώρος για το σύστηµα της εξάτµισης, του 
συστήµατος ψύξης και του καταλύτη για µέγι-
στη απόδοση. Το ειδικά σχεδιασµένο µπροστινό 
µέρος του πλαισίου εξασφαλίζει µέγιστο χώρο 
για το σύστηµα ψύξης ενώ ταυτόχρονα είναι αρ-
κετά στενό. Η γωνία στρέψης φτάνει τη µέγιστη 
τιµή της µε την αυτόµατη απενεργοποίηση της 
4κίνησης. Ταυτόχρονα µε τον συµπαγή σχεδια-
σµό υπόσχεται εξαιρετικά µεγάλη γωνία στρέ-

Ταυτόχρονα µε το συµπαγή σχεδιασµό, το 
Nexos υπόσχεται εξαιρετικά µεγάλη γωνία 
στρέψης και µικρή ακτίνα στροφής. 

Χάρη στο CPM το Nexos 250 προσφέρει ενα 
«boost» 9 ίππων κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
του PTO και σε εργασίες µεταφοράς.

Για την 
ελαχιστοποίηση 
της φθοράς των 
ελαστικών το 
αυτόµατο 
σύστηµα 4 
κίνησης 
ενεργοποιείται ή 
απενεργοποιείται 
αυτόµατα στα 14 
χλµ/ώρα

Ο δυναµικός νέος σχεδιασµό του µπροστινού 
καπό εξασφαλίζει την καλή ορατότητα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας τετρακύλινδρος FPT 3.4 
λίτρων, 112 ίππων µε boost 9 ίππων

Κιβώτιο ταχυτήτων 24Χ24 µε 
δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε 

πλήρως µηχανικό κιβώτιο µε 
µηχανική ρεβέρσα ή 

ηλεκτρουδραυλικό κιβώτιο µε 
ρεβέρσα Revershift και Twinshift

PTO 540 και 1,000 σ.α.λ
∆ιαστάσεις Συνολικό ύψος 

2.455 mm (καµπίνα), συνολικό 
πλάτος 1.450 mm.

Πληροφορίες κατασκευαστή

Claas Nexos 250 F
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■ Κινητήρες 3 ή 4 κυλίνδρων FARMotion (Stage 4i) Turbo,  Intercooler -
    Common Rail.
■ Εκδόσεις µε µηχανική συγχρονισµένη ρεβέρσα (LS) και εκδόσεις µε
     Ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα (GS) και σύστηµα Stop & Go.
■ ∆υνατότητα τοποθέτησης εργοστασιακού εµπρόσθιου υδραυλικού
     συστήµατος και εµπρόσθιου PTO 1000 στροφών.
■ Κορυφαία Ιταλική ποιότητα κατασκευής µε την φινέτσα της
     Lamborgini

■ Επιλογή µηχανικού κιβωτίου µε 5 µηχανικές, συγχρονισµένες
     σε 3 περιοχές (30 εµπρός και 15 πίσω) µε έρπουσα ή µε 3
     βαθµίδες Powershi« (45 εµπρός και 45 πίσω) µε έρπουσα 
     και υπεραργό.
■ PTO 540 - 540E.
■ Ανυψωτική ικανότητα έως 3.600 kg.
■ Σύστηµα φρένων και στους 4 τροχούς.
■ Μέγιστη ταχύτητα 40 km/h.

Νέα Σειρά
∆ενδροκοµικών

H οµάδα των πρωταθλητών

SPIRE F/ S/ V & SPIRE F TARGET
Η 

καρδιά του Spire S 90.4 χτυπά µε τον 
τετρακύλινδρο κινητήρα Potent 
FARMotion (Tier4i), ισχύος 88 ίππων. 
Ο υψηλής πίεσης (2.000 bar) κινητή-

ρας common rail µε 7 υπερτροφοδότες εξα-
σφαλίζει άµεση τροφοδοσία προσφέροντας 
εξοικονόµηση καυσίµων, ειδικά κατά την εργα-
σία στις γραµµές. Αυτή η αµεσότητα προσφέ-
ρεται για τις δενδροκοµικές καλλιέργειες, τα 
αµπέλια και σε άλλες συµπληρωµατικές εργα-
σίες. Ο χειριστής µπορεί ακόµη να αποθηκεύσει 
και να επαναφέρει τις ιδανικές ταχύτητες που 
επιθυµεί για κάθε παρελκόµενό του. Έτσι λοι-
πόν επιτυγχάνεται µέγιστη παραγωγικότητα 
ανεξάρτητα από το φορτίο.

Το σύστηµα µετάδοσης ECO έχει άµεση 
απόκριση και σχεδίαση και προσφέρεται, 
µε µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων µε 30 εµπρός 
και 15 πίσω µε έρπουσα ή 45 εµπρός και 45 
πίσω µε έρπουσα και υπεραργό.  Το Powershift 
έχει 3 βαθµίδες και τελική ταχύτητα 40 χλµ/

ώρα. Υπάρχουν επίσης εκδόσεις µε µηχανική 
συγχρονισµένη ρεβέρσα (LS) και εκδόσεις µε 
ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα (GS) και σύστηµα 
Stop & Go. Ο άξονας PTO διαθέτει 3 ταχύτητες 
(540/540E/1.000) και ο εµπρόσθιος έχει τα-
χύτητα 1.000 στροφών.
Η ευελιξία του Lamborghini έρχεται από ένα 
εξελιγµένο σύστηµα µπροστινού άξονα που 
έχει σχεδιαστεί µε τέτοια γεωµετρία ώστε να 

προσφέρεται η ελάχιστη δυνατή ακτίνα στρο-
φής. Σηµειώνεται, ότι το σύστηµα διεύθυν-
σης διαθέτει ξεχωριστή αντλία λαδιού για 
βέλτιστη λειτουργία. Το υδραυλικό σύστηµα 
περιλαµβάνει αντλία παροχής 54 λίτρων/λε-
πτό και προαιρετικά δίνεται η επιλογή τοπο-
θέτησης διπλής αντλίας µε παροχή 38 + 26 
λίτρων/λεπτό. Στο πίσω µέρος υπάρχουν 6 
αναµονές εξωτερικού υδραυλικού.

Lamborghini Spire S 90.4:

Από µεγάλη οικογένεια 
που στροφάρει εύκολα
Για µία ασυναγώνιστη στην κατηγορία ακτίνα στροφής κάνει λόγο η 
Lamborghini, µιλώντας για το Spire S 90.4 που αποτελεί µέλος της 
µεγάλης γενιάς S/F/V (75-113 ίππων) που περιλαµβάνει 18 επιλογές

Η ευελιξία του Lamborghini έρχεται από ένα εξελιγµένο σύστηµα µπροστινού άξονα.

Τα µηχανήµατα 
της 
Lamborghini 
διαθέτει στην 
ελληνική αγορά 
η εταιρεία 
«Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» 
ΑΕ (τηλ. 
210/5155777)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας FARMotion
Κύλινδροι/Κυβισµός 4/3849
Μέγιστη ισχύς (Κw/ίπποι) 65/88
Μέγιστη δύναµη έλξης (κιλά) 2.800
Συνολικό πλάτος 
µπρος-πίσω (χλστ.)      0000   1.536-1.514

Πληροφορίες κατασκευαστή

Spire S 90.4 
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■ Κινητήρες 3 ή 4 κυλίνδρων FARMotion (Stage 4i) Turbo,  Intercooler -
    Common Rail.
■ Εκδόσεις µε µηχανική συγχρονισµένη ρεβέρσα (LS) και εκδόσεις µε
     Ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα (GS) και σύστηµα Stop & Go.
■ ∆υνατότητα τοποθέτησης εργοστασιακού εµπρόσθιου υδραυλικού
     συστήµατος και εµπρόσθιου PTO 1000 στροφών.
■ Κορυφαία Ιταλική ποιότητα κατασκευής µε την φινέτσα της
     Lamborgini

■ Επιλογή µηχανικού κιβωτίου µε 5 µηχανικές, συγχρονισµένες
     σε 3 περιοχές (30 εµπρός και 15 πίσω) µε έρπουσα ή µε 3
     βαθµίδες Powershi« (45 εµπρός και 45 πίσω) µε έρπουσα 
     και υπεραργό.
■ PTO 540 - 540E.
■ Ανυψωτική ικανότητα έως 3.600 kg.
■ Σύστηµα φρένων και στους 4 τροχούς.
■ Μέγιστη ταχύτητα 40 km/h.

Νέα Σειρά
∆ενδροκοµικών

H οµάδα των πρωταθλητών

SPIRE F/ S/ V & SPIRE F TARGET

     Lamborgini ■ Μέγιστη ταχύτητα 40 km/h.
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Σ  
ε αυτή την παρουσίαση, πρωτα-
γωνιστής θα είναι το µοντέλο 5090 
DS της  Deutz-Fahr, των 88 ίππων 
και µέλος της οικογένειας 5DS. Το 

µπροστινό µέρος της νέας γενιάς specialty 
τρακτέρ έχει ανασχεδιαστεί πλήρως. 
Μάλιστα, η εταιρεία είναι ιδιαίτερη περή-
φανη για το νέο σύστηµα µπροστινού αξο-
νά µε τον οποίο είναι εξοπλισµένο το 5090 
DS. Όπως αναφέρει η ανεξάρτητη ανάρ-
τηση των τροχών µε τον σχεδιασµό της 
διπλής φουρκέτας επιτρέπει σε κάθε 
µπροστινό τροχό να κινείται κάθετα σε ένα 
διαφορετικό εύρος. Αυτό έχει σαν αποτέ-
λεσµα την µέγιστη απόσβεση σε όλα τα 
σενάρια λειτουργίας. Επιπλέον η λεπτή 
γεωµετρία του πλαισίου του µπροστινού 
άξονα επιτρέπει µία γωνία ασφάλισης πε-
ριστροφής έως τις 600. Η ακτίνα περι-

στροφής έχει µειωθεί κατά 10% στα τρία 
µέτρα κατά µέσο όρο.

Κάτω από το καπό νέου σχεδιασµού 
είναι o εξαιρετικά συµπαγής κινητή-
ρας 3 κυλίνδρων FARMotion Φάση 3Β 
(Tier 4i). Η κατανάλωση καυσίµου, τα καυ-
σαέρια, οι δονήσεις και ο θόρυβος έχουν 
ελαχιστοποιηθεί. Άλλα νέα χαρακτηριστικά 
συµπεριλαµβάνουν το συµπαγές σύστηµα 
ψύξης µε µία µεγαλύτερη επιφάνεια ψύ-
ξης, ενδιάµεση ψύξη, σύστηµα ψύξης καυ-
σίµου, συµπυκνωτή κλιµατιστικού, 
βελτιωµένη ροή αέρα και ένα φίλτρο 
Powercore µε αφαίρεση σκόνης. Για τα 5DS 
είναι διαθέσιµο ένα 5-τάχυτο µηχανικό κι-
βώτιο ταχυτήτων µε 30 ταχύτητες κίνησης 
µπροστά και 15 κίνησης πίσω. Υπάρχει επί-
σης η δυνατότητα εξοπλισµού µε ηλεκτρο-

Deutz Fahr 5090 DS:

Νέα γενιά µε γεωµετρία specialty, 
και ιπποδύναµη µικρού χωραφάδικου
Μια νέα γενιά υψηλών προδιαγραφών δενδροκοµικών και αµπελουργικών τρακτέρ φέρνει στην ελληνική αγορά 
η Deutz Fahr, µε ισχύ 75 έως 113 ίππων που περιλαµβάνει τις οικογένειες 5DS, 5DV, 5DF και 5DF ECOLINE

Η τέταρτη γενιά βαγονιών χορτονοµής Europrofi της Pöttinger δανείζεται πολλά χαρακτηριστικά από το Torro υψηλότερης χωρητικότητας.Η τέταρτη γενιά βαγονιών χορτονοµής Europrofi της Pöttinger δανείζεται πολλά χαρακτηριστικά από το Torro υψηλότερης χωρητικότητας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας FARMotion
Ρύποι Stage 3B (Tier 4i)
Κύλινδροι/Κυβισµός 3/2,887
Μέγιστη ισχύς (Κw/ίπποι) 65/88
Κιβώτιο ταχυτήτων 30 + 15 µηχανικό
PTO   PTO 540/540ECO
Γωνία στροφής 60 µοιρών
Πλάτος εµπρός άξονα (mm)  1.124
Πλάτος πίσω άξονα (mm) 1.114
Ύψος στην καµπίνα (mm) 2,296

Πληροφορίες κατασκευαστή

Deutz Fahr 5090 DS 
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που καλύπτει όλες τις περιοχές εργασίας 
και ασφάλειας, διασφαλίζεται από το µο-
νοκόµµατο παρµπρίζ και τους περιµετρι-
κούς υαλοπίνακες. Στο εξωτερικό η 
καµπίνα είναι συµπαγής και λεπτή. ∆εν 
υπάρχουν αιχµηρές άκρες που θα µπορού-
σαν να κάνουν ζηµιά στους καρπούς. Στο 
εσωτερικό η σχεδίαση µε τεχνολογία αιχ-
µής και υψηλή ποιότητα και τα ελαφρά υλι-
κά δηµι ουργούν µία θετική ατµόσφαιρα. 
Το σύστηµα κλιµατισµού είναι ισχυρό και η 

κατανοµή του αέρα απολύτως οµοιόµορ-
φη. Εφτά ρυθµιζόµενοι αεραγωγοί εξαε-
ρισµού διατηρούν την θερµοκρασία που 
επιλέγει ο οδηγός συνέχεια σταθερή σε όλα 
τα µέρη της καµπίνας. Υπάρχουν νέες επι-
λογές καθίσµατος για τον οδηγό, συµπερι-
λαµβανόµενης και της επιλογής διαφόρων 
εκδόσεων διαφορετικά συστήµατα ανάρ-
τησης , υλικά και ρυθµίσεις.

Τα µηχανήµατα της Deutz-Fahr 
διαθέτει στην ελληνική αγορά 

η Θεοχαράκης ΑΕ (τηλ. 210/3479700).

φής στο πίσω µέρος.  Η εξωτερική λει-
τουργία του πίσω ανυψωτικού από το φτε-
ρό κάνει την εργασία µε τα εξαρτήµατα µία 
ασφαλή και άµεση διαδικασία. Η επιλογή 
των λειτουργιών ΡΤΟ ποικίλει επίσης κατά 
πολύ. Υπάρχουν στάνταρ τρεις ταχύτητες 
ΡΤΟ στα Deutz-Fahr: 540, 540 Eco και 
1.000. Το ΡΤΟ ενεργοποιείται µε την χρήση 
ενός κουµπιού και ηλεκτροϋδραυλικών 
χειριστηρίων. Αυτό διασφαλίζει οµαλή εκ-
κίνηση χωρίς αναπηδήσεις. 

Η άνεση της καµπίνα δεν ήταν καθα-
ρή πολυτέλεια για τα εξειδικευµένα 
τρακτέρ για κάποιο καιρό. Ένα πιο ευ-
χάριστο περιβάλλον εργασίας σηµαίνει λι-
γότερο δύσκολοι παράγοντες 
περιβάλλοντος όπως είναι το κρύο, η ζέ-
στη, η σκόνη, τα φυτοπροστατευτικά και ο 
θόρυβος – και µεγαλύτερα διαστήµατα συ-
γκέντρωσης και απόδοσης για τον οδηγό. 
Η καµπίνα τεσσάρων σηµείων στήριξης 
των νέων εξειδικευµένων τρακτέρ καλύ-
πτει τα υψηλότερα στάνταρ της εταιρείας. 
Η µέγιστη ορατότητα σε κάθε κατεύθυνση 

ϋδραυλική ρεβέρσα µε 45 ταχύτητες 
κίνησης µπροστά και 15 πίσω µε έρπουσα.

Με ικανότητα ανύψωσης έως 2.800 κι-
λά πίσω και 1.500 κιλά µπροστά, µπο-
ρεί εύκολα να κινήσει όλους τους πιθανούς 
συνδυασµούς εξαρτηµάτων. Τα 5DS έχουν 
δύο ξεχωριστά υδραυλικά κυκλώµατα πα-
ρέχουν πλήρη αναλογία ροής για την λει-
τουργία των εξαρτηµάτων, την ηλεκτρική 
ανύψωση και τις λειτουργίες του τρακτέρ. 
Η στάνταρ ικανότητα της αντλίας είναι 54 
λίτρα/λεπτό και τρεις βαλβίδες περιστρο 

Βελτιωµένη ακτίνα 
περιστροφής χάριν 

στην λεπτότερη 
µπροστινή στήριξη.

Υπάρχει διαθέσιµη επιλογή µηχανικής 
ανάρτησης ή προσφέρεται ανάρτηση αέρος 
ως προαιρετική.

Το PowerShift επιτρέπει την αλλαγή 
ταχυτήτων µε το πάτηµα ενός κουµπιού.

Τα χειριστήρια του κλιµατιστικού είναι σε 
εύκολα προσβάσιµα µέρη στην οροφή.
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Goldoni Q110:

Ένα crawler χωρίς ερπύστριες  
Με χαµηλό κέντρο βάρους και µεγάλες δυνατότητες σε χωράφια µε κλίσεις , το νέο Q110 του σπεσιαλίστα 
στην κατασκευή δενδροκοµικών και αµπελουργικών τρακτέρ, Goldoni διαθέτει τα πλεονεκτήµατα ενός 
crawler και τα συνδυάζει µε το σύγχρονο εξοπλισµό των εξειδικευµένων µηχανηµάτων 

Τα µηχανήµατα της 
Goldoni διαθέτει 
στην ελληνική 
αγορά η εταιρεία 
Εσκιάδης - 
Μπαλοδήµος ΑΒΕ 
(τηλ. 2310/596596)

Στο µπροστινό 
µέρος τα 
µπράτσα 
µπορούν να 
σηκώσουν έως 
1.200 κιλά

Μ 
ε κινητήρα VM ισχύος 102 ίππων, 
το νέο τρακτέρ της Goldoni, Q110 
έρχεται να προσθέσει ακόµα µία 
επιλογή στο χαρτοφυλάκιο της 

φίρµας που εξειδικεύεται εδώ και περίπου 
µισό αιώνα στην κατασκευή αµπελουργικών 
και δενδροκοµικών τρακτέρ.
Ο τετρακύλινδρος VM του Q 110 πληροί τις 
προδιαγραφές ρύπων Stage 3B, διαθέτει 
απόθεµα ροπής 21%, µε την κατανάλωση 
καυσίµου σε µάξιµουµ ταχύτητα ροπής 212 
g/ΚWh. Η δύναµη στον κινητήρα δίνεται από 
ένα µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων µε 24 τα-
χύτητες κίνησης µπροστά και 12 κίνησης πί-
σω και Ρεβέρσα Συγχρονιζέ. Το σασµάν του 
κιβωτίου είναι µηχανικό µε πεντάλ, διαθέτει 
ηλεκτροϋδραυλικό οπίσθιο µπλοκέ διαφο-
ρικό και επιτρέπει την κίνηση του τρακτέρ µε 
0,4 χλµ/ώρα έως τα 40 χλµ/ώρα.

To Q 110 στον στάνταρ εξοπλισµό του 
διαθέτει ανεξάρτητο οπίσθιο PTO ταχύ-
τητας 540/750 σ.α.λ, µε περισσότερες τα-
χύτητες (540/1000 σ.α.λ) να εξαρτώνται από 
τον τύπο του κιβωτίου. Επιπλέον, ο συµπλέ-

κτης διαθέτει ασφάλεια PUSH & START. Προ-
αιρετικά, το Q110 εξοπλίζεται µε εµπρόσθιο 
άξονα PTO ταχύτητας 1000 σ.α.λ. Στα υδραυ-
λικά τώρα, η διπλή αντλία έχει απόδοση 
38+61 λίτρα ανά λεπτό. Στο πίσω µέρος του 
τρακτέρ, η ικανότητα ανύψωσης στα µπρά-
τσα είναι 2.500 κιλά, ενώ η τριών σηµείων 

ζεύξη είναι Κατηγορίας 1 και 2. Τα χαµηλά 
µπράτσα είναι τηλεσκοπικά µε γρήγορη ζεύ-
ξη. Αναφορικά µε τις διαστάσεις, διαθέτει µε-
ταξόνιο 1.925 mm, πλάτος (ελάχιστο-µέγιστο) 
1.359-1876mm. Με ROPS, δηλαδή πλατ-
φόρµα, το ύψος στο καπό φτάνει τα1,150mm 
ενώ µε στάνταρ καµπίνα τα 2.160mm.
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Kαι ειδικότερα µε το συνδυαστικό κιτ που 
παρουσιάζουµε εδώ. Το Amazone UF 
1801 µε το µπροστινό βυτίο FT 1001. 
Είναι µεγάλο. Το UF, εξοπλισµένο µε 

µπούµα Super S2 30 µ., ζυγίζει περίπου 1.300 
kg, ενώ το εµπρόσθιο βυτίο προσθέτει άλλα 220 
kg. Επίσης, πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν και τα 
περιεχόµενα: ο όγκος του πίσω βυτίου είναι 
1.800 λίτρα και της µπροστινής µονάδας είναι 
1.000 λίτρα, εποµένως, όταν τα βυτία καθαρού 
νερού είναι γεµάτα µε 180 και 100 λίτρα αντί-
στοιχα, το πλήρες φορτίο φτάνει τους 3 τόνους 
συνολικά. Αν προσθέσετε το βάρος των δύο βυ-
τίων, την µπούµα και το υπόλοιπο βοηθητικό κιτ, 
το βάρος θα είναι 4,5 τόνοι, πράγµα που δεν θα 
είναι πρόβληµα για τα περισσότερα τρακτέρ µε-
σαίου µεγέθους — ας πούµε το MF 7700, το 
Fendt 700, τα µεγαλύτερα John Deere 6Rs. Αυ-
τά έχουν ωφέλιµο φορτίο περίπου 4,5 τόνους.

Εστιάζοντας πρώτα στο UF 1801, το µεγα-
λύτερο µέρος των χαρακτηριστικών του θα είναι 
γνωστό στους χειριστές του τωρινού ψεκαστι-

κού Amazone. Το µηχάνηµα µπορεί να πα-
ραγγελθεί µε το «Comfort-Pack» , που 
ελέγχει ηλεκτρικά τον κρουνό αναρρόφη-
σης, διακόπτει αυτόµατα το γέµισµα και 
την ανάδευση και προσφέρει αποµα-
κρυσµένο ελεγχόµενο καθάρισµα µέ-
σω της οθόνης.

Επίσης, αν ένας αγοραστής απο-
φασίσει να προσθέσει το µπρο-
στινό βυτίο -και υποπτευόµαστε ότι 
οι περισσότεροι θα το κάνουν- θα συ-
νιστούσαµε σίγουρα το σύστηµα FlowControl 
της Amazone, το οποίο διαχειρίζεται τον τρόπο 
µεταφοράς του υγρού από το µπροστινό στο πί-
σω µέρος και αντίστροφα. Επιπλέον, οι χειριστές 
µπορούν να προγραµµατίζουν πώς θέλουν να 
αδειάζουν οι δεξαµενές για να διατηρείται η βέλ-
τιστη κατανοµή του βάρους. Στην µπροστινή δε-
ξαµενή, ένα µειονέκτηµα είναι ότι το βυτίο 
καθαρού νερού χωρητικότητας 100 λίτρων είναι 
τοποθετηµένο µπροστά από την αντλία, µια θέ-
ση που καθιστά αδύνατη τη χρήση ενός πλαισί-
ου Α γρήγορης σύνδεσης. Εντούτοις, αυτό 
αντισταθµίζεται µε την ευκολία να αφαιρεθεί το 
µπροστινό βυτίο όταν χρειάζεστε το τρακτέρ γι’ 
άλλη δουλειά: απλώς τοποθετήστε το βυτίο 
στους τροχούς κυλίνδρου, σπρώξτε το δίπλα στο 

Φερόµενο ψεκαστικό Amazone UF 1801 µε εµπρόσθιο βυτίο FT 1001:

∆ίνει λεπτές ισορροπίες
Το αίνιγµα του ψεκασµού: Θέλετε µηχάνηµα µε µεγάλο βυτίο, ευέλικτο και σταθερό, όχι 
αυτοκινούµενο, κατάλληλο για µικρές εκµεταλλεύσεις και εκτάσεις µε 
κλίση; Η Amazone µε το κιτ της UF, λέει πως έχει τη λύση...

Ένα αυτοκινούµενο µηχάνηµα, σε όλα 
πλην του ονόµατός του. ∆ιοχετεύοντας 
σχεδόν 3.000 λίτρα υγρού ψεκασµού µέσα 
από µια µπούµα µε πλάτος 30 µ., η 
κοµπίνα Amazone UF 1801 και FT 1001 
διαθέτει άφθονη δύναµη ψεκασµού. 

κού Amazone. Το µηχάνηµα µπορεί να πα-
ραγγελθεί µε το «Comfort-Pack» , που 
ελέγχει ηλεκτρικά τον κρουνό αναρρόφη-
σης, διακόπτει αυτόµατα το γέµισµα και 
την ανάδευση και προσφέρει αποµα-
κρυσµένο ελεγχόµενο καθάρισµα µέ-

Επίσης, αν ένας αγοραστής απο-
φασίσει να προσθέσει το µπρο-

-και υποπτευόµαστε ότι 
οι περισσότεροι θα το κάνουν- θα συ-
νιστούσαµε σίγουρα το σύστηµα FlowControl 
της Amazone, το οποίο διαχειρίζεται τον τρόπο 
µεταφοράς του υγρού από το µπροστινό στο πί-
σω µέρος και αντίστροφα. Επιπλέον, οι χειριστές 

∆ίνει λεπτές ισορροπίες
Το αίνιγµα του ψεκασµού: Θέλετε µηχάνηµα µε µεγάλο βυτίο, ευέλικτο και σταθερό, όχι 
αυτοκινούµενο, κατάλληλο για µικρές εκµεταλλεύσεις και εκτάσεις µε 
κλίση; Η Amazone µε το κιτ της UF, λέει πως έχει τη λύση...

Tα δύο ακριανά τµήµατα της Super S 
επεκτάθηκαν και έλαβαν άλλο ένα 
ακροφύσιο.

πίσω ψεκαστικό και µετά ξεκρεµάστε τους εύ-
καµπτους σωλήνες και τα καλώδια. Εξαιρετικά. 
∆εν χρειάζεται στρίµωγµα µέσα και έξω, ούτε 
σύρσιµο στο έδαφος.

Η µπούµα Super S είναι η καθιερωµένη 
σχεδιαστικά. Ψεκάζοντας σε πλάτος έως 28 
µ., διαθέτει πέντε τµήµατα που διπλώνουν σε 
ένα κατακόρυφο «πακέτο» µε πλάτος 2,40 µ. για 
την πορεία στο δρόµο. Τα µεµονωµένα τµήµατα 

Εντύπωση οδήγησης
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ενσωµατώνουν σκληρούς και έκκεντρους πεί-
ρους που δεν χρειάζονται συντήρηση µε διπλούς 
κώνους που διασφαλίζουν ότι τα τµήµατα δι-
πλώνουν µε ακρίβεια και χωρίς τζόγο. Επίσης, 
αξίζει να παρατηρηθεί ότι όλη η µπούµα δεν 

χρειάζεται συντήρηση. Για να επιτευχθεί η σχε-
τικά νέα επιλογή πλάτους ψεκασµού στα 30 µ., 
η Amazone επέκτεινε τα άκρα της µπούµας κα-
τά 50 cm σε κάθε πλευρά. Ευτυχώς, αυτό δεν 
αύξησε αδικαιολόγητα το ύψος της µπούµας στη 
θέση πορείας στο δρόµο, το οποίο αυξάνεται από 
5 cm έως 2,95 µ. Το ίδιο ισχύει και για το βάρος: 
τα δύο εξωτερικά δύο τµήµατα είναι φτιαγµένα 
από αλουµίνιο και, ως εκ τούτου, το βάρος είναι 
µόνο 10 κιλά.

Χωρίς αµφιβολία, όµως, το καλύτερο στοι-
χείο του AmaSwitch είναι ο βαθµός στον 
οποίο ελέγχει τα τµήµατα. Πράγµατι, η ελεγ-
χόµενη µε GPS αυτόµατη λειτουργία καθενός 
από τα 60 ακροφύσια σε όλο το πλάτος της 
µπούµας ελέγχεται µεµονωµένα και, ως εκ τού-
του, κλείνοντας και ανοίγοντας κάθε ακροφύσιο 
χωριστά, οι χειριστές µπορούν να ορίζουν την 
αλληλοεπικάλυψη ανά τµήµα. Μόνο αυτή η λει-
τουργία µειώνει τη χρήση χηµικών κατά 5%, 
σύµφωνα µε την Amazone. Επιπλέον, το σύστη-
µα επιτρέπει στον χειριστή να οµαδοποιεί τα τµή-
µατα ανάλογα µε τις απαιτήσεις για να στοχεύει 
συγκεκριµένα ένα κοµµάτι του χωραφιού που 
είναι γεµάτο ζιζάνια, για παράδειγµα. Σε αυτό το 
επίπεδο υπερσύγχρονης λειτουργίας ελέγχου 
που προσφέρει το AmaSwitch, η οθόνη 
AmaPad, που είναι συµβατή µε ISObus, δείχνει 
πραγµατικά την αξία της. 

Σύνοψη: Για τους χειριστές που προτιµούν τα 
«φερόµενα» από τα «συρόµενα» µηχανήµατα, 
ο συνδυασµός UF 1801 και FT 1001 προσφέρει 
χωρητικότητα 3.000 λίτρων µε µια µπούµα πλά-

τους 30 µ. - ή, µε άλλα λόγια, παρόµοια απόδο-
ση µε εκείνη των συρόµενων ή αυτοκινούµενων 
µονάδων µεσαίου µεγέθους, που συνδέονται µε 
ένα συνηθισµένο τρακτέρ. Εντούτοις, έχετε υπ' 
όψιν ότι αυτό το ίδιο τρακτέρ πρέπει να έχει 
επαρκές υψηλό ωφέλιµο φορτίο για να υποστη-
ρίξει το φορτίο 4,5 τόνων που έχει το ψεκαστικό.

Τα µηχανήµατα της Amazone διαθέτει 
στην ελληνική αγορά η Γ.Ι. Αντωνάκης ΑΕ 

(22620/25915)

Τεχνικά στοιχεία
Amazone UF 1801
και FT 1001
Πλάτος εργασίας 30 µ., 60 ακροφύσια
 που ελέγχονται µεµονωµένα
∆υναµικότητα αντλίας 160, 210 ή
 250 λίτρα/λεπτό
Ντεπόζιτο ψεκασµού Ονοµαστικός όγκος 
 1.800 λίτρα,
 πραγµατικός όγκος 1.920 λίτρα
 (οπίσθιο ντεπόζιτο)
 Ονοµαστικός όγκος 1.000 λίτρα,
 πραγµατικός όγκος 1.125 λίτρα 
 (εµπρόσθιο ντεπόζιτο)
∆ιαστάσεις ψεκαστικού µήκος 2,
 πλάτος 2,40 µ.,
 ύψος 2,95 µ.
Κενό φορτίο 1.300 kg (ψεκαστικό),
 220 kg (εµπρόσθιο ντεπόζιτο)
Στοιχεία κατασκευαστή

Ο έλεγχος κάθε ακροφυσίου επιτρέπει τη 
διαφοροποίηση της διαµέτρου της µπούµας 
σε όλο το µήκος της για σταθερή ροή.

Ο ψηφιακός µετρητής στάθµης δείχνει το 
περιεχόµενο του εµπρόσθιου και του 
οπίσθιου ντεπόζιτου. 
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H ZX 430 GD είναι η πιο µικρή από τη 
σειρά µε τα τρία µοντέλα, που διαφέ-
ρουν σε χωρητικότητα και αριθµό αξό-
νων. Καθώς προσφέρει όγκο 43m3 και 

διπλούς άξονες, διατήθεται επίσης µε ή χωρίς 
κυλίνδρους εκφόρτωσης, µπορεί να αντέξει 
ισχύ 400 ίππους και ροπή 2.800 Nm από το τρα-
κτέρ. Όλα αυτά µεταφράζονται απλά σε µία πο-
λύ µεγάλη «όρεξη» για χόρτο. 

Χρησιµοποιήσαµε τη ρυµούλκα χορτονο-
µής µε τρακτέρ 300 - 360 ίππων, η οποία 
ξεκίνησε πολύ καλά όταν συνδέθηκε µε τα δύο 
µηχανήµατα χάρη στην αξιοπρεπή βάση του µε-
γάλου pto. Ο ρυθµός εργασίας µετρήθηκε µε 
ένα Case IH Optum 300 CVX στο µπροστινό µέ-
ρος που σύλλεγε τις θηµωνιές που άφηνε το 
χτένι µε τέσσερις ρότορες. Με ταχύτητα 16 
χ.α.ώ., η ZX 430 GD πέτυχε εντυπωσιακό µέσο 
όρο τους 180 τόνους/ώρα στο χόρτο µε 39% 

ξηρή ουσία. Αυτό οφειλόταν εν µέρει σε ορι-
σµένες οµοιόµορφες θηµωνιές, αλλά κυρίως 
στον ιµάντα V µε έξι ραβδώσεις από πολυαιθυ-
λένιο που έχει η ρυµούλκα. Αυτός ο ιµάντας, 
που τεντώνει αυτόµατα µε ένα ελατήριο, διοχε-
τεύει όλη την ισχύ του τρακτέρ στον πλανητικό 
µειωτήρα στροφών του Krone ο οποίος, καθώς 

είναι έξυπνα τοποθετηµένο στο ένα άκρο του 
ρότορα κοπής και τροφοδοσίας, µειώνει τις 
σ.α.λ. από 1.200 σε 52. Εξίσου εντυπωσιακός 
ήταν ο τρόπος µε τον οποίο το συλλεκτικό τύ-
µπανο και ο ρότορας «κατάπιναν» το χόρτο που 
συγκεντρώναµε ειδικά για να πιέσουµε τον µη-
χανισµό καστάνιας του συστήµατος να λειτουρ-

Κοµπίνα ρυµούλκας περισυλλογής χορτονοµής Krone ZX 430 GD:

Φέρτε τ’ άλογα
Η Krone βελτίωσε τη ρυµούλκα περισυλλογής χορτονοµής ZX το 2015 µε ένα νέο 
σύστηµα κίνησης ρότορα, που έχει στόχο να δαµάσει την ιπποδύναµη που παράγουν τα 
µεγάλα τρακτέρ. Εδώ θα πάρετε µία γεύση από τις δυνατότητες της νέας αυτής ρυµούλκας

Η µεγάλη ιπποδύναµη επιτρέπει στη ρυµούλκα χορτονοµής Krone ZX 430 GD να δίνει υψηλούς ρυθµούς εργασίας.

Ένα µέρος της µεγάλης «δίψας» της 430 GD 
οφείλεται στη συνεχή κίνηση του ιµάντα V µε 
έξι ραβδώσεις από πολυαιθυλένιο.

∆ιατίθεται αυτόµατος έλεγχος  για την 
ταχύτητα του συλλεκτικού τυµπάνου. Οι πίσω 
τροχοί του συλλεκτικού είναι προαιρετικοί.

Πρακτική δοκιµή
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Το αναδιπλούµενο προαιρετικό κάλυµµα δύο τµηµάτων είναι πολύ χρήσιµο. 

γήσει. Και πάλι, ο µηχανισµός καστάνιας ήταν 
πιθανός ο υπεύθυνος για όλα αυτά, χάρη στην 
ικανότητά του να εξοµαλύνει τα φορτία αιχµής.

Τίποτα από αυτά δεν θα συνέβαινε αν το 
συλλεκτικό τύµπανο δεν µετέφερε τη σο-
δειά οµοιόµορφα και σε µεγάλο όγκο. Η 
χωρίς εκκεντροφόρους µονάδα του 430 GD εί-
ναι πολύ φαρδιά στα 1,93 µ. και διαθέτει 36 δό-
ντια που είναι τοποθετηµένα σε µοτίβο W. Το πιο 
σηµαντικό είναι ότι λειτουργεί µέσω ενός 
υδραυλικού µοτέρ, που δεν βελτιώνει µόνο τις 
γωνίες περιστροφής της µονάδας, αλλά επιτρέ-
πει και να αντιστοιχίζεται η ταχύτητα των δο-
ντιών µε την ταχύτητα πορείας όλου του 
µηχανήµατος χάρη σε έναν αισθητήρα που 
υπάρχει στους τροχούς, είτε µε µη αυτόµατο 
τρόπο είτε µέσω ISObus. Οι δύο τροχοί συλλο-
γής είναι στάνταρ και υπάρχει η επιλογή για 
προσθήκης ενός ακόµα ζεύγους στο πίσω µέ-
ρος της µονάδας. Υπήρχαν στη ρυµούλκα της 
δοκιµής και ήταν πολύ χρήσιµοι ως προς τη 
βελτίωση της δυνατότητας του συλλεκτικού τυ-
µπάνου να ακολουθεί τις καµπύλες εδάφους.

Ο ρότορας κοπής µε µεγάλη διάµετρο στα 
880 mm είναι στάνταρ. Χάρη στον ενσω-
µατωµένο µειωτήρα στροφών που αναφέρου-
µε παραπάνω, το πλάτος του ρότορα 
αυξήθηκε στα 1,86 µ. Οι οκτώ σειρές µε δόντια 
πλάτους 22 mm έχουν πλάκες Hardox, ενώ τα 

48 µαχαίρια σε δύο σετ µε 24 βρίσκονται σε 
µια συρόµενη βάση που βγαίνει προς τα έξω. 
Όταν εργάζονται όλα τα µαχαίρια, το µήκος κο-
πής είναι 37 mm, ενώ όταν εργάζονται τα 24, 
το µήκος κοπής διπλασιάζεται. Κάθε οδοντω-
τό µαχαίρι προστατεύεται από υπερφόρτωση 
µε ένα ελατήριο, ενώ η δύναµη αναδίπλωσης 
ρυθµίζεται από την καµπίνα. Η βάση µαχαιρι-
ών χαµηλώνει µέσω υδραυλικού συστήµατος 
σε περίπτωση έµφραξης. Η ποιότητα κοπής 
ήταν εξαιρετική σε ξηρή σοδειά. Σε µικρές θη-
µωνιάς καλό είναι να µειώνεται η ταχύτητας 
pto για να διατηρείται η ποιότητα. 

Τα συστήµατα Powerload και Variload αυ-
τοµατοποιούν τη διαδικασία, µε στόχο να 
γεµίσει το σώµα και η πυκνότητα του υλικού να 
είναι πιο οµοιόµορφη. Στην αρχή του κύκλου 
φόρτωσης, η σοδειά µαζεύεται πρώτα στο 
µπροστινό µέρος του σώµατος. Ένας αισθητή-

ρας στη βάση της εµπρόσθιας πλευράς ανιχνεύ-
ει την πίεση καθώς συσσωρεύεται το υλικό και 
µετά µόλις ξεπεραστεί το ρυθµιζόµενο από τον 
χρήστη κατώφλι, το χειριστήριο ελέγχου θέτει 
σε λειτουργία τα δύο ηλεκτρικά µοτέρ του ιµά-
ντα δαπέδου έτσι ώστε να µετακινηθεί το υλικό 
προς το πίσω µέρος του σώµατος. Αυτό συµ-
βαίνει µε ρυθµό ανάλογο προς τη δύναµη που 
ασκείται στην εµπρόσθια πλευρά. Όταν η ρυ-
µούλκα γεµίσει, ο αισθητήρας στο επάνω µέρος 
της εµπρόσθιας πλευράς την ενεργοποιεί, προ-
κειµένου να µετακινηθεί εντελώς προς τα 
εµπρός για να αυξηθεί η χωρητικότητα. 

Σύνοψη: Η ZX 430 GD της Krone είναι µια 
βαριά ρυµούλκα χορτονοµής αυτόµατης φόρ-
τωση, ικανή για υψηλούς ρυθµούς εργασίας 
όταν υπάρχει τρακτέρ µε ισχύ 300 ίππους 
τουλάχιστον. Γενικά, είναι σωστά σχεδιασµέ-
νη και φαίνεται να έχει καλή κατασκευή. Το 
συλλεκτικό τύµπανο χωρίς εκκεντροφόρους 
που κινείται µέσω του υδραυλικού συστήµα-
τος κάνει αποτελεσµατική δουλειά, ενώ η πε-
ριστρεφόµενη εµπρόσθια πλευρά και το 
αυτόµατο σύστηµα φόρτωσης/εκφόρτωσης 
αξιοποιούν στο έπακρο το µεγάλο σώµα «ξε-
κουράζοντας» κάπως τον χειριστή.

Τα µηχανήµατα της Krone διαθέτει
στην ελληνική αγορά η Κυριακού ΑΕ 

(τηλ. 2310/753031)

Αφού αφαιρεθεί ο πείρος εµβόλου, η συρόµενη 
βάση µαχαιριών βγαίνει προς τα έξω.

Αξιολόγηση δοκιµής
Krone ZX 430 GD
Τεχνικά θέµατα
Βάση στήριξης κατά τη στάθµευση  
Αρθρωτή ράβδος έλξης 
Συλλεκτικό τύµπανο 
Τροφοδοσία σοδειάς 
∆άπεδο µε αλυσίδα και ράβδο  
Κύλινδροι εκφόρτωσης 
Σύστηµα κίνησης 
Μονάδα ελέγχου 
Χειρισµός
Χωρητικότητα φορτίου 
Αυτόµατη φόρτωση 
Ποιότητα κοπής 
Αλλαγή µαχαιριών 
Χρήση χώρου φόρτωσης  
Προστασία από υπερφόρτωση 
Εκφόρτωση 
Βαθµολογία:    = πολύ καλά,   = καλά,

  = µέτρια,  = κάτω του µετρίου,  = κακό

Τα ικανοποιητικά σκαλιά και η φαρδιά πόρτα 
παρέχουν πρόσβαση στο σώµα, που το 
δάπεδό του απέχει 1,83 µ. από το έδαφος.

Η οθόνη της Krone είναι εύχρηστη, χάρη στα 
ιδιαίτερα κατανοητά εικονίδια και στα γραφικά.
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Μ ε έδρα το Sowerby, κοντά στο 
Preston, τα αδέρφια John και 
David Swale και οι γιοι τους 
Matt και Harvey αρµέγουν 400 

αγελάδες στο κτήµα 2.550 στρεµµάτων που 
διαθέτουν. Επίσης, εκεί ζουν και 400 µοσχα-
ράκια, αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 
κρεοπαραγωγής.
«Οι αγελάδες είναι κυρίως ράτσας Χόλστα-
ϊν και πρόσφατα ξεκινήσαµε το άρµεγµα 
τρεις φορές την ηµέρα, σε µια προσπάθεια 
να βελτιώσουµε την τρέχουσα παραγωγή 
που φτάνει στα 10.500 λίτρα κατά µέσο όρο» 
εξηγεί ο Matt Swale. «Παράγουµε γάλα τύ-
που Naturally Enriched Milk Innovations 
(NEMI) (Φυσικά εµπλουτισµένο γάλα), µε 
υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά τα 
οποία συµβάλλουν στην ενίσχυση του ανο-

σοποιητικού συστήµατος. Είναι ένα προϊόν 
που δηµιουργήθηκε όταν προσθέσαµε σε-
λήνιο στα ανόργανα στοιχεία της τροφής των 
ζώων για να βελτιωθεί η γονιµότητα και, στη 

συνέχεια, ανακαλύψαµε ότι οι άνθρωποι 
µπορεί να πάσχουν από έλλειψη σεληνίου 
και έτσι αυξάνονται τα οφέλη του γάλακτος 
για την υγεία. Το διαθέτουµε στην αγορά µέ-
σω ενός τοπικού γαλακτοκοµείου, αλλά το 
πωλούµε και µόνοι µας».
Όταν οι τιµές του γάλακτος µειώθηκαν δρα-
µατικά τα τελευταία χρόνια, σηµειώθηκε µια 
περίοδος ενοποίησης όπου µειώθηκε και ο 
αριθµός των αγελάδων, αλλά, όταν ένας 
σύµβουλος υπέδειξε ότι η επιχείρηση διέ-
θετε την υποδοµή για ένα µεγαλύτερο κο-
πάδι, ο αριθµός των αγελάδων αυξήθηκε 
ξανά και ο κ. Swale αναφέρει ότι υπάρχει 
δυνατότητα αύξησης στις 600 αγελάδες, αν 
το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.
Λόγω του µεγέθους του κοπαδιού, το τάι-
σµα είναι µεγάλη δουλειά, καθώς οι αγελά-

Αυτοκινούµενος ενσιροδιανοµέας Siloking:

Σεληνιασµένο σιτηρέσιο 
Αν κάτι διακρίνει την Joylan Farms είναι το καλό µάρκετινγκ καθώς πουλάει γάλα «φυσικά 
εµπλουτισµένο» µε ένα καλό premium προσθέτοντας απλά σελήνιο στη διατροφή των ζώων. 
Με το κόστος όµως τι γίνεται; Γι’ αυτό το λόγο φροντίζει ο ενσιροδιανοµέας Siloking...

Ο Matt Swale (αριστερά) και ο πατέρας 
του, ο John επένδυσαν στο Siloking.
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Κτηνοτροφικός εξοπλισµός
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ξει ό,τι υπάρχει στον φορτωτή στον κάδο, 
απλά για να τελειώσει τη δουλειά» σχολιά-
ζει ο John Swale.
Όταν το µηχάνηµα RMH έπρεπε να αντικα-
τασταθεί, οι Swale δεν είχαν αµφιβολία ότι 
θα επέλεγαν ένα άλλο αυτοκινούµενο µη-
χάνηµα. «Γνωρίζουµε πάντα το κόστος του 
µηχανήµατος, αλλά πρέπει να λαµβάνει κα-
νείς υπ' όψιν τις πρόσθετες ώρες που δου-
λεύει το τρακτέρ και ο τηλεσκοπικός 
φορτωτής και το κόστος λειτουργίας τους, 
καθώς και οι υπόλοιπες εργασίες που θα 
µπορούσαν να κάνουν αυτά τα µηχανήµατα» 
τονίζει ο Matt Swale.
Εξετάστηκαν πολλές µάρκες, όπως µερικά 
µεγαλύτερα µηχανήµατα µε διπλό κάδο, αλ-
λά οι Swale προτίµησαν τελικά το Siloking 
Selfline 4.0 2115, που διανέµεται από την 
Kverneland. Το µηχάνηµα, που αντλεί ισχύ 
από έναν κινητήρα Volvo 175 ίππων µε τέσ-
σερις κυλίνδρους, έχει χωρητικότητα 15 m3 
και χρησιµοποιεί φορείο φρέζας για να κό-

βει και να συλλέγει τα συστατικά που µετα-
φέρονται στη συνέχεια σε έναν κάδο 
ανάδευσης µε κάθετο κοχλία µέσω µιας δι-
αύλου µεταφοράς που βρίσκεται στο κέντρο. 

Ο χειρισµός του είναι αυτόµατος σε µε-
γάλο βαθµό - τα περισσότερα χειριστήρια 
ελέγχου βρίσκονται στο τζόιστικ, ενώ το 
προγραµµατιζόµενο σύστηµα ζύγισης εµ-
φανίζει στην οθόνη της καµπίνας τι περιέχει 
κάθε σιτηρέσιο και την πρόοδο φόρτωσής 
του. Μπορούν να ληφθούν δεδοµένα σίτισης 
για την ανάλυση κόστους και απόδοσης ή να 
στέλνονται νέα σιτηρέσια από το γραφείο του 
αγροκτήµατος µέσω USB. Μια δεύτερη οθό-
νη παρέχει δεδοµένα για το µηχάνηµα και 
το κλειστό κύκλωµα τραβά εικόνες από το 
εσωτερικό της καµπίνας ή από το πίσω µέ-
ρος του µηχανήµατος για σκοπούς ευελιξί-
ας και πορείας.
«Είναι µια ικανοποιητική καµπίνα, καθώς 
όλα τα χειριστήρια ελέγχου έχουν τη σωστή 

δες γαλακτοπαραγωγής λαµβάνουν 21 
τόνους/ηµέρα, οι αγελάδες χωρίς γάλα 2 
τόνους και οι δαµάλες 2 τόνους ή 1,5 τόνο 
το καλοκαίρι και 4-5 τόνους τον χειµώνα. 
Αυτό µεταφράζεται σε έξι ή επτά φορτία την 
ηµέρα το καλοκαίρι και εννέα το χειµώνα, 
καθώς και σε τρεις προπαρασκευές την 
εβδοµάδα για τις γαλακτοπαραγωγικές αγε-
λάδες και τις δαµάλες – σηµαντικός φόρτος 
εργασίας για το όχηµα ανάδευσης. Το 2010, 
οι Swale αποφάσισαν να περάσουν από το 
ρυµουλκούµενο όχηµα ανάδευσης σε ένα 
αυτοκινούµενο µηχάνηµα και επέλεξαν τη 
µονάδα RMH, ισραηλινής κατασκευής.
«Ήταν ένα καλό µηχάνηµα που µας έδειξε 
τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος αυτόµα-
της φόρτωσης» λέει ο κ. Swale. 
Προσθέτει ότι η εµπειρία έδειξε ότι είναι δυ-
νατή η εξοικονόµηση χρόνου µε τη χρήση 
ενός αυτοκινούµενου αναδευτήρα µε σύ-
στηµα αυτόµατης φόρτωσης. «Μειώνονται 
οι διαδροµές. Προσωπικά φορτώνω ακρι-

βώς την απαιτούµενη ποσότητα κάθε συστα-
τικού και πάω στην επόµενη αποθήκη. 
Επίσης, δεν χρειάζεται να κόβουµε τα δεµά-
τια ενσιρώµατος µε δεµατιοκόπτη και έτσι η 
χορτονοµή είναι πάντα φρέσκια».

Το σιτηρέσιο υπολογίζεται µε ακρίβεια, 
σύµφωνα µε τις ποσότητες που καταχωρί-
ζονται εκ των προτέρων στο σύστηµα ελέγ-
χου του µηχανήµατος.
«∆εν υπάρχει κίνδυνος υπερβολικής δόσης 
και, εποµένως, η διατροφή των βοοειδών 
είναι σταθερή και δεν υπάρχουν απώλειες. 
Το προσωπικό που εργάζεται Σαββατοκύ-
ριακο µπορεί να µπει στον πειρασµό να ρί-

Το περιστροφικό φορείο φρέζας 
κόβει την πρόσοψη του σιλό για τη 

συλλογή χορτονοµής.
Το µικρό µέγεθος και ύψος του Siloking 2115 διευκολύνει 
την πρόσβαση στις αποθήκες και στους στάβλους.

Η χρήση ενός αυτοκινούµενου αναδευτήρα εξοικονοµεί πολύ χρόνο στην Joylan Farms 
σε σύγκριση µε το γέµισµα ενός ρυµουλκούµενου µηχανήµατος από τον κάδο.
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διάταξη, αν και οι ψηλοί χειριστές µπορεί να 
µην βολεύονται» σχολιάζει ο κ. Swale.

Τονίζει ότι το πιο φαρδύ αναβατόριο 
επιτρέπει την ταχύτερη φόρτωση σε σύ-
γκριση µε το προηγούµενο µηχάνηµα και ότι 
η σταδιακή προσθήκη των συστατικών στον 
κοχλία παρέχει πιο οµοιόµορφο σιτηρέσιο, 
αντί να προστίθενται µεγάλες ποσότητες από 
κουβά. «Είναι σαν να φτιάχνεις πίτα. Έτσι το 
µείγµα γίνεται καλύτερο».

Ο κ. Swale λέει ότι το σύστηµα προσφέρει 
σηµαντική εξοικονόµηση χρόνου - από τις 
τέσσερις ώρες την ηµέρα που διαρκούσε το 
τάισµα µε ένα ρυµουλκούµενο όχηµα και 
φορτωτή, µειώθηκε στις δυόµιση ώρες µε 
το Siloking.
«Χρειάζονται 5-6 λεπτά για να γεµίσει και 3 για 
να αναµείξει και, ως εκ τούτου, στους πιο µε-
γάλους στάβλους µπορώ να ταΐζω 120 σε 15 
λεπτά. Οι ταΐστρες στα µεγαλύτερα κτήρια επι-
βραδύνουν το Siloking, ενώ το τάισµα που 
εκτελείται στο δάπεδο στα πιο αποµακρυσµέ-
να αγροκτήµατά µας γίνεται ακόµα πιο γρήγο-
ρα. Στους µικρούς στάβλους ή µε το 
διαχωρισµένο φορτίο χρειάζεται λίγος περισ-
σότερος χρόνος, αλλά εδώ µπαίνει στο παιχνί-
δι η αυξηµένη ευελιξία που προσφέρουν οι 
πίσω τροχοί – µε την διεύθυνση από τον µπρο-

στινό τροχό του RMH γίνονταν περισσότερες 
διαδροµές πέρα-δώθε». Καθώς υπάρχουν κι 
άλλα κτήρια σε απόσταση 1,5 χιλιοµέτρου πε-
ρίπου, είναι πολύ σηµαντική και η ικανότητα 
του Siloking να κινείται στο δρόµο. Επιπλέον, 
επειδή ξοδεύεται λιγότερος χρόνος στο τάισµα 
-εξοικονοµούνται 520 ώρες/έτος- ο κ. Swale 
µπορεί να εστιάζει σε άλλες δουλειές. 

Εντούτοις, η εργασία για το ενσίρωµα 
θα παραµείνει στα χέρια εργολάβων 
των Wilson. «Είναι καλύτερο να αναλαµ-
βάνει η εταιρεία τα 2.250 στρέµµατα. Αυτό 
αποδείχτηκε όταν θέρισαν για πρώτη φορά 
τα 165 εκτ. του πρώτου περάσµατος από τις 
10 π.µ. της µίας µέρας έως τις 10 π.µ. της 
εποµένης την περίοδο που είχε φτιάξει λίγο 
ο καιρός!» Ωστόσο, ο αναδευτήρας δεν εξοι-
κονοµεί µόνο χρόνο. «Είναι και η εξοικονό-
µηση ντίζελ από τη χρήση ενός 
αυτοκινούµενου συστήµατος που πρέπει να 
ληφθεί υπ' όψιν» τονίζει. «Το JCB και το τρα-
κτέρ για το ρυµουλκούµενο όχηµα κατανά-
λωνε 75-80 λίτρα/ηµέρα, ενώ το Siloking 
καταναλώνει 40-45 λίτρα/ηµέρα, πράγµα 
που εξοικονοµεί περίπου 5.000 λίρες ανά 
έτος». Η µετάβαση σε αυτοκινούµενο µηχά-
νηµα οδήγησε στην επανεξέταση της διαχεί-
ρισης υλικών γενικότερα.
«Λίγο πριν πάρουµε το RMH "διώξαµε" το 
Manitou 4 ετών που είχε συµπληρώσει 
12.000 και πήραµε το JCB TM310» εξηγεί ο 
John Swale. 

Μια επανεξέταση του εξοπλισµού 
φόρτωσης οδήγησε στην αγορά ενός µίνι 
φορτωτή Weidemann, ο οποίος 
χρησιµοποιήθηκε για το καθάρισµα.

Τα περισσότερα χειριστήρια ελέγχου 
φόρτωσης και ταΐσµατος βρίσκονται στο 
τζόιστικ για εύκολο χειρισµό, ενώ οι 
διακόπτες στο µπράτσο καθίσµατος 
φροντίζουν όλα τα υπόλοιπα.

Το γαλακτοπαραγωγικό κοπάδι µε τα 400 
ζώα αποτελείται κυρίως από αγελάδες 
ράτσας Χόλσταϊν.

Τα πιο καινούργια κτήρια προσφέρουν εύκολη πρόσβαση, αλλά στην Joylan Farms 
υπάρχουν και παλιά κτήρια όπου ο προκάτοχος του Siloking έπρεπε να πάει 
πηγαινοέρχεται κατά τους ελιγµούς.

Κτηνοτροφικός εξοπλισµός
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υψηλή παραγωγή ποιοτικού γάλακτος 
και, εποµένως, η ακρίβεια στο τάισµα εί-
ναι must, ενώ η µείωση του φόρτου ερ-
γασίας και η οικονοµία στην 
κατανάλωση ντίζελ που προσφέρει αυτό 
το σύστηµα και το µηχάνηµα δικαιολό-
γησαν την αγορά» λέει ο κ. Swale.

Σύνοψη: «Θέλαµε να αντικαταστήσου-
µε τον αναδευτήρα RMH πριν από 12 µή-
νες, όταν η τιµή του γάλακτος ήταν στο 
πιο χαµηλό επίπεδο και ακόµα και η επι-
στροφή σε ένα µεταχειρισµένο ρυµουλ-
κούµενο µηχάνηµα ήταν µεταξύ των 
επιλογών. Ωστόσο, θέλουµε να έχουµε 

Το σύστηµα ζύγισης του Siloking µετράει τα 
συστατικά την ώρα που φορτώνονται. Τα 
νέα σιτηρέσια στέλνονται από το γραφείο 
του αγροκτήµατος µέσω USB.

Ο ιµάντας µεταφοράς βρίσκεται στο πίσω 
µέρος του µηχανήµατος και είναι πιο 
αποτελεσµατικός όταν το τάισµα γίνεται στο 
δάπεδο, αντί στις ταΐστρες. 

Στοιχεία αγροκτήµατος
Joylan Farms
400 γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες, 400 δα-
µάλες και ταύροι και αγελάδες χωρίς γάλα
2.250 στρέµµατα βοσκοτόπι και καλλιέργειες 
χορτονοµής.
Στόλος µηχανηµάτων
Τρακτέρ: John Deere 6150R, 6930
Φορτωτές: JCB TM310, Weidemann 1350
Εξοπλισµός ταΐσµατος: Αυτοκινούµενος 
αναδευτήρας Siloking 2115 Premier, µύλος 
άχυρου
Κοπριά: Νοικιασµένοι διανοµείς κοπριάς 
Richard Western x 2, βυτίο υδαρούς κονίας 
Malgar 9.000 λίτρων, νοικιασµένο βυτίο υδα-
ρούς κονίας Major 16.000 λίτρων
Λίπασµα: ∆ιανοµέας KRM M2
Μεταφορά: ∆εξαµενή γάλακτος 23.500 λί-
τρων, ρυµούλκα Fraser 16 τόνων
Προσωπικό: John Swale και ο γος του ο 
Matt, ο David Swale και ο γιος του ο Harvey, 
δύο εργάτες πλήρους απασχόλησης για τα 
ζώα. Το προσωπικό για το άρµεγµα παρέχε-
ται από γραφείο
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Α γρότες που τραβάνε µία ευθεία µε το τρα-
κτέρ τους το πρωί και φαίνονται στον ορί-
ζοντα να επιστρέφουν πίσω µε αναµµένα 
τα φώτα το βράδυ. Τόσο έχουν µεγαλώ-

σει οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις παγκοσµίως, σύµ-
φωνα µε τον πρόεδρο της John Deere, Samuel R. 
Allen που βλέπει εδώ και 42 χρόνια τις εξελίξεις στην 
αγροτική οικονοµία από διάφορες θέσεις µέσα από 
τα σπλάχνα του αµερικανικού γίγαντα. Πιστός στον 

το προσωπικό του όραµα αλλά και τα σχέδια της John 
Deere για το παρόν και το µέλλον της αγροτικής εκ-
µηχάνισης παγκοσµίως.

Η συνεργασία σας µε την Agrotech SA ξεκίνησε 
το 2012 µε την υπόσχεση των Ελλήνων 
αντιπροσώπων να κάνουν τη φίρµα τη νούµερο 
ένα στις πωλήσεις καινούργιων τρακτέρ.  Αυτό 
είναι πλέον πραγµατικότητα βάσει των επίσηµων 

Samuel R. Allen πρόεδρος της John Deere:

Ο τελευταίος κλειδοκράτορας  
Σαράντα και πλέον χρόνια στην υπηρεσία της John Deere, η καριέρα του προέδρου του οµίλου ουσιαστικά αποτελεί µία 
βιογραφία της δοµής της παγκόσµιας γεωργίας από το 1975 ως σήµερα. Με τα λόγια του δείχνει ότι οι αγρότες έχουν 
δει το µέλλον της τεχνολογίας µόνο µέσα από την κλειδαρότρυπα, µε την Deere να κρατάει τόσα χρόνια το κλειδί...

Συνέντευξη

Συνέντευξη στον Γιώργο Κοντονή

ντιζελοκινητήρα, µε ιδέες για υβριδικά τρακτέρ, θέ-
λει ειδικά τα δενδροκοµικά τρακτέρ µε το ελάφι στο 
σήµα να τρανέψουν στη Μεσογειακή Λεκάνη, ενώ 
παράλληλα προωθεί τη γεωργία ακριβείας εκεί που 
ακόµα και µε λίγες ίντσες νερό ένας αγρότης µπο-
ρεί να µεγαλουργήσει. Η αντιπροσώπευση του οµί-
λου από τη δραστήρια οµάδα της Agrotech SA, έφε-
ρε τον κ. Allen στην Ελλάδα, ο οποίος µε την 
αποκλειστική συνέντευξή του στο Profi παραθέτει 
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σιµότητα για µικρότερης ισχύος τρακτέρ και θε-
ριζοαλωνιστικές µηχανές.  Έχετε καταφέρει να 
κατακτήσετε αυτή την πελατειακή βάση; 
 Αυτό που θα έλεγα είναι ότι έχουµε κάνει πρόοδο, 
πιθανά όχι τόση πρόοδο όση θα ήθελα να µας δω 
να κάνουµε, αλλά ακόµα εστιαζόµαστε σε αυτό, 
ακόµα µεγαλώνουµε.  Νοµίζω ότι έχουµε κάνει 
καλή πρόοδο ειδικά στα µικρά τρακτέρ.  Έχουµε 
κάνει πολύ καλή πρόοδο σε µία αγορά όπως η Ιν-
δία, για τα µικρότερα τρακτέρ, και αρχίζουµε να µο-
χλεύουµε τα µικρότερα τρακτέρ µας στην Κίνα και 
άλλες αγορές στην υποσαχάρια Αφρική.  Άρα ξε-
κινάµε αυτή την πρόοδο, όµως είναι ένα µακρύ τα-
ξίδι, δεν είναι µία µικρή και σύντοµη κούρσα. Και 
θα έλεγα ότι η περιοχή στην οποία συνεχίζουµε να 
επενδύουµε ιδιαίτερα, και για αγορές σαν αυτή, εί-
ναι να δηµιουργήσουµε εξειδικευµένα τρακτέρ και 
να διευρύνουµε τη σειρά προϊόντων µας εκεί και 
µετά επίσης εξειδικευµένα εργαλεία, όπου τα χρει-
αζόµαστε για να υποστηρίξουµε αντιπροσώπους 
όπως τον αντιπρόσωπό µας εδώ.

Πρόσφατα, η John Deere εξαγόρασε την Blue 
River Technology που εξειδικεύεται σε 
ροµποτικές εφαρµογές για τη γεωργία.  Πώς θα 
επηρεάσει η κίνηση αυτή το χαρτοφυλάκιο των 
προϊόντων σας; 
Αυτό που έχουµε εδώ µε τη Blue River, είναι ότι προ-
χωρήσαµε τις δυνατότητές µας στην τεχνητή νοη-
µοσύνη και στην αυτοεκπαίδευση των µηχανών, 
στην πραγµατικότητα αυτό είναι που µας δίνει η Blue 
River.  Και τώρα θα πάρουµε αυτούς τους ταλαντού-
χους ανθρώπους και αυτή την ικανότητα και θα τα 

Τρίτη νίκη σε ισάριθµους αγώ-
νες και τρίτο κατά σειρά 1-2 για 
τον άπιαστο Χάµιλτον.

στοιχείων.  Μπορείτε να µας πείτε λίγα λόγια γι’ 
αυτή τη συνεργασία;  
 Σαφέστατα έκαναν πολύ µεγάλη πρόοδο από το 
2012 κι αυτό λέει πολλά για αυτούς, ως οµάδα δια-
χείρισης και ως εταιρία.  Και αυτό ενισχύθηκε ακό-
µα περισσότερο τις τελευταίες ηµέρες, που είχα την 
ευκαιρία να πάω εκεί και να µιλήσω µε τους ανθρώ-
πους στην αντιπροσωπεία.  Σίγουρα, µε αυτά που 
ήδη έχουν επιτύχει, ελπίζουµε να τους βοηθήσουµε 
να συνεχίσουν να µεγαλώνουν εδώ στην Ελλάδα 
µέσω και επιπρόσθετης ποικιλίας προϊόντων και 
βοηθώντας τους να µπουν ακόµη πιο βαθιά στην 
αγορά.  Όµως, ειλικρινά, όταν έχεις µία εταιρία τόσο 
επιτυχηµένη όσο αυτή, δεν θα τους περιορίζαµε µό-
νο στην Ελλάδα –θα θέλαµε µία τέτοια οµάδα να την 
πάµε σε άλλες αγορές στις οποίες θα αισθάνονται 
άνετα να πάνε, και πιστεύουµε, και οι δύο πλευρές, 
ότι µπορούν να επιτύχουν– γιατί είναι µία πολύ-πο-
λύ ιδιαίτερη οµάδα διαχείρισης.  

 Η John Deere είναι περισσότερο γνωστή για τα 
µηχανήµατα υψηλής ισχύος και ότι προσπαθείτε 
να διευρύνετε τον κλάδο, τη διεθνή αναγνωρι-

ενσωµατώσουµε σε πολύ περισσότερα µηχανήµατά 
µας κι έτσι θα δείτε για παράδειγµα τα ψεκαστικά µας 
να ενσωµατώνουν αυτή την τεχνολογία, θα δείτε κά-
ποιον από τον εξοπλισµό σποράς να την ενσωµατώ-
νει.  Πριν την εξαγοράσουµε, η Blue River ακολου-
θούσε µία πορεία περισσότερο σχετική µε την 
καλλιέργεια κάποιων λαχανικών και λίγο µε την καλ-
λιέργεια του βαµβακιού.  Εµείς θα την πάµε στο κα-
λαµπόκι και στη σόγια και σε άλλες καλλιέργειες 
µεγάλων εκτάσεων, όπου υπάρχουν µεγάλες ευκαι-
ρίες να µοχλεύσουµε τον εξοπλισµό µας.

Στην Agrιtechnica, το Νοέµβριο, κάποιες 
φίρµες πρόκειται να εκθέσουν µηχανήµατα που 
χρησιµοποιούν εναλλακτικά καύσιµα όπως το 
µεθάνιο και το φυσικό αέριο. Πιστεύετε ότι αυτό 
είναι µία ένδειξη ότι είµαστε στην κατεύθυνση 
αγροκτηµάτων µε ενεργειακή ανεξαρτησία;  
Εµείς θα συνεχίσουµε να παρουσιάζουµε και-

Η αντιπροσώπευση του οµίλου από τη δραστήρια 
οµάδα της Agrotech SA, έφερε τον πρόεδρο της 
John Deere στην Ελλάδα.

Ο Samuel R. Allen κατέχει τη θέση του 
προέδρου και διευθύνοντος συµβούλου της 
John Deere από το Φεβρουάριο του 2010.

Who is who

Ο Samuel R. Allen γεννήθηκε το 1953 στο 
Σάµτερ της Νότιας Καρολίνας, στις ΗΠΑ.  
Είναι πτυχιούχος στις επιστήµες της βιοµηχα-
νίας από το Πανεπιστήµιο Purdue, από το 
οποίο αποφοίτησε το 1975 και την ίδια χρονιά 
ξεκίνησε την καριέρα του στην John Deere. 
Ξεκίνησε από τη θέση του µηχανικού βιοµη-
χανικών κατασκευών και µετά υπηρέτησε 
από πολλές θέσεις τον Όµιλο, διοικώντας σε 
διάφορα µέρη του κόσµου, συµπεριλαµβα-
νοµένου του αγροτικού τοµέα της εταιρείας, 
στη Λατινική Αµερική, τη Νοτιοανατολική 
Ασία, την Ωκεανία και την Κίνα. Ο Samuel R. 
Allen κατέχει τη θέση του προέδρου και δι-
ευθύνοντος συµβούλου της John Deere από 
το Φεβρουάριο του 2010.  

Samuel R. Allen

48-51_PG1117_Synenteuxi_alen.indd   49 31/10/2017   20:17



50profi, Νοέµβριος 2017 www.profi.gr

Συνέντευξη

νούργια προϊόντα, έχουµε έναν αριθµό νέων 
προϊόντων που θα κυκλοφορήσουν για πρώτη 
φορά το 2018, τα οποία θα παρουσιάσουµε στην 
έκθεση, συµπεριλαµβανοµένης µίας έξυπνης 
θεριζοαλωνιστικής µηχανής, η οποία αυτοπρο-
σαρµόζεται καθώς κινείται µέσα στα χωράφια 
για να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες και να µε-
γιστοποιήσει τη σοδειά. Παροµοίως θα έχουµε 
επιπλέον δυνατότητες στους ψεκαστές, όσον 
αφορά την τεχνολογία των ακροφυσίων ψεκα-
σµού, θα έχουµε στο περίπτερό µας ιστούς ψε-
κασµού από ανθρακοΐνες, γιατί η χρήση ανθρα-
κοϊνών είναι πολύ πιο ανθεκτική και έχει 
µικρότερο βάρος και αυτή θα είναι µία καλή 
προσθήκη για εµάς.  Άρα, θα υπάρχει ένας αριθ-
µός τέτοιων πραγµάτων που θα παρουσιάσου-
µε και σχετίζονται µε τα εναλλακτικά καύσιµα.  
Νωρίτερα στην καριέρα µου, διοικούσα το τµή-
µα µηχανών της εταιρίας µας και η προσωπική 

µου άποψη είναι ότι η ντιζελοµηχανή παραµέ-
νει η πιο αποδοτική συµπαγής µονάδα ενέργει-
ας και πολλά προϊόντα στη γεωργία σχετίζονται 
µε την ικανότητα να βλέπεις, άρα το να έχεις µία 
πολύ συµπαγή µονάδα ενέργειας που σου επι-
τρέπει να βλέπεις τις σειρές και στις δύο πλευ-
ρές του καπό, είναι πολύ σηµαντικό.  Αυτά που 
νοµίζω ότι θα δείτε –και ήδη παρουσιάζουµε 
κάποια από αυτά– είναι υβριδική τεχνολογία µε 
εξηλεκτρισµό.  Αυτό που θα µας επιτρέψει να 
κάνουµε είναι ότι µέσα στην καµπύλη ροπής της 
ντιζελοµηχανής υπάρχει ένα πολύ µικρό σηµείο 

στο οποίο λειτουργεί µε τη µεγαλύτερη αποδο-
τικότητα καυσίµων.  Αν µπορείς λοιπόν να χρη-
σιµοποιήσεις τον εξηλεκτρισµό για να δηµιουρ-
γήσεις τις ανάγκες ενέργειας και να διατηρήσεις 
τη λειτουργία της µηχανής σε αυτό το πολύ απο-
δοτικό σηµείο, τότε µπορείς να έχεις εξοικονό-
µηση 20-30% στα καύσιµα. 

Υπηρετείτε τον όµιλο John Deere από το 1975. 
Μπορείτε να µας πείτε λίγα λόγια για το πώς 
βλέπετε τις εξελίξεις στη γεωργία, από τις 
διάφορες θέσεις στις οποίες εργαστήκατε; 
Παλιά υπήρχαν µεγάλα αγροκτήµατα και αγροκτή-
µατα παραγωγών που είχαν πραγµατικά υψηλή από-
δοση, αγρότες που ήταν σε ένα µικρότερο αριθµό 
περιοχών του κόσµου.  Τώρα έχουµε φτάσει στο ση-
µείο που έχουµε µεγάλα αγροκτήµατα και πολύ-πο-
λύ παραγωγικούς αγρότες σχεδόν σε όλα τα µέρη 
του κόσµου που υπάρχει γεωργία.  

Ήµουν στο Κέϊπ Τάουν της Νοτίου Αφρικής και 
συναντήσαµε αγρότες εκεί.  Ένας αγρότης συγκε-
κριµένα είχε 32.000 στρέµµατα οπωροφόρων 
δένδρων και µπορούσες να δεις πως αναπτύσ-
σονταν.  Ήµουν στο Καζακστάν, όπου ο αγρότης 
εκεί είχε 1,2 εκατοµµύρια εκτάρια γης.  Έπαιρνε 
ένα John Deere, που είχε πίσω έναν µεγάλο αε-
ροσπορέα και ο χειριστής του έβγαινε το πρωί, 
έκανε ένα πέρασµα, µία ευθεία γραµµή έως το 
τέλος του ορίζοντα και στο µέσον της ηµέρας γυρ-
νούσε από την άλλη µεριά, επέστρεφε και έκανε 
το δεύτερο πέρασµα. Ήταν απίστευτο.  Άρα, αυτό 

το βλέπεις. Ήµουν στη Βραζιλία και σε ένα από τα 
αγροκτήµατα του αγρότη, που ήταν 120.000 εκτά-
ρια, καλλιεργούσε βαµβάκι, καλλιεργούσε σόγια, 
καλλιεργούσε ευκάλυπτους, είχε και 10.000 βο-
οειδή.  Άρα αυτό που βλέπεις σε όλο τον κόσµο, 
αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι η γεωργία έχει γί-
νει πολύ-πολύ µεγαλύτερη και όπου υπάρχουν 
αυτά τα µεγάλα αγροκτήµατα, έχουν υιοθετήσει 
την τελευταία τεχνολογία και έχουν µεγάλη απο-
δοτικότητα.  Άρα, για µένα, αυτή η εξέλιξη είναι 
µάλλον η πιο εντυπωσιακή.  Μάλιστα, εκεί που 
ήταν πιο εντυπωσιακή είναι εκεί που η γεωργία 
είναι πιο δύσκολη.  Ίσως το καλύτερο παράδειγ-
µα να είναι η Αυστραλία.  
Οι αγρότες δεν λαµβάνουν καµία επιδότηση, η γη 
δεν είναι πολύ γόνιµη, έχουν πολύ λίγη βροχή, κι 
όµως καλλιεργούν.  Ήµουν πέρυσι µε έναν αγρό-
τη, κατά τη διάρκεια της χρονιάς είχαν µόλις 7 
ίντσες βροχής και µόνο 4 ίντσες κατά την περίο-

δο ανάπτυξης της καλλιέργειας.  Κι όµως καλλι-
εργεί µε συνέπεια χρησιµοποιώντας γεωργία 
ακριβείας µε τις δικές µας λύσεις και µας είπε ότι 
στο παρελθόν, όταν η χρονιά ήταν ξηρή, θα έχανε 
όλη του τη σοδειά ενώ τώρα έχει κάποια σοδειά.  
Άρα αυτή η βελτίωση –µέρος της οποίας οφείλε-
ται στη γενετική των σπόρων αλλά µεγάλο µέρος 
της οφείλεται στην τεχνολογία που συνοδεύει τη 
γεωργία, τα µηχανήµατα και τις πληροφορίες που 
λαµβάνουν από τα µηχανήµατα– επιτρέπει στους 
αγρότες να είναι πολύ πιο παραγωγικοί και νοµί-
ζω ότι αυτό θα συνεχιστεί. 

Ολόκληρη η συνέντευξη του Samuel R. Allen στο Profi και στον Γιώργο Κοντονή, µπορείτε να την απολαύσετε από τη βιντεοθήκη του AgroNews (www.agronews.gr).
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Η νέα σειρά NEWAG ήρθε για να καθηλώσει.
ΜΟΝΤΕΛΟ MLT 737 -130 PS+

Επιδόσεις χωρίς όρια

Η ΠΡΕΣΑ FERABOLI ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΕΟΝ 
ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ MASCHIO

TΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ RAPTOR

ΕΝΣΙΡΩΤΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ
● Κινητήρας Deutz 130hp  
● Μέγιστη ταχύτητα 40km/h  
● Αυτόµατο κιβώτιο 9 ταχυτήτων (6/3)   
● Αντιρυπαντική φάση Stage IV / Tier 4 Final  
● Κλιµατισµός 

● ECS - Σύστηµα εύκολης σύνδεσης εξαρτηµάτων   
● ∆ιανοµέας Flow Sharing για συνδυαστικές  
    κινήσεις βραχίονα  
● Εύκολη συντήρηση µε εύκολη πρόσβαση στα
     βασικά µέρη του µηχανήµατος.

● Εύκολη και αποδοτική διαχείριση αχύρου για τάισµα και στρώσιµο κρεβατιών.
● Μεγάλο εύρος µοντέλων που καλύπτουν κάθε ανάγκη.

Σταθερή Αξία 

ΕΝΣΙΡΩ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ
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Η µεγαλύτερη έκθεση αγροτικών µη-
χανηµάτων και τεχνολογίας στον 
κόσµο θα πραγµατοποιηθεί φέτος 
από 12 έως τις 18 Νοεµβρίου στο 

Αννόβερο. Όλες οι κορυφαίες εταιρείες του 
κλάδου θα παρουσιάσουν στους χώρους της 
τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και 
παράλληλα δεν θα λείψει η παρουσίαση των 

τελευταίων εξελίξεων στις εισροές και τις µε-
θόδους διαχείρισης των εκµεταλλεύσεων. Η 
Agritechnica κατάφερε να προσελκύσει το 
2015 περισσότερους από 450.000 επισκέπτες 
από όλο τον κόσµο. Φέτος, οι διοργανωτές 
προβλέπουν ακόµη µεγαλύτερη συµµετοχή 
και επιτυχία για τη διοργάνωση. 
Η έµφαση της Agritechnica στην πρωτοπορία 

υπογραµµίζεται και από την καθιέρωση του 
οµώνυµου βραβείου καινοτοµίας, το οποίο 
παραδίδεται κάθε δύο χρόνια. Φέτος η ανε-
ξάρτητη επιτροπή εµπειρογνωµόνων του δι-
αγωνισµού ανέδειξε από τις 320 εγκεκριµένες 
αιτήσεις νικητές το Cemos Auto Threshing της 
Claas και το StalkBuster της Kemper, βάσει 
αυστηρών κριτηρίων.

Agritechnica 2017:

Αννόβερο... 2020 

Τροχοί John Deere
EZ Ballast 
Οι νέοι τροχοί EZ Ballast της John 
Deere αποτελούν την πιο 
ευπροσάρµοστη λύση για τη µεταφορά 
µεγάλων φορτίων µε τρακτέρ, χωρίς 
προβλήµατα στις εµπρόσθιες και 
οπίσθιες ανυψωτικές δυνατότητες του 
οχήµατος. Οι συγκεκριµένοι τροχοί 
παρέχουν τη δυνατότητα να µεταφέρετε 
µε γρήγορο, απλό και ασφαλή τρόπο 
έως και 1,5 τόνους φορτίου.  

Η New Holland θα παρουσιάσει µια 
ανανεωµένη και φουτουριστική 
εκδοχή του τρακτέρ µε κινητήρα 
µεθανίου. Με 20% περισσότερο γυαλί 
στο σχεδιασµό τους, ακόµη και στην 
οροφή, αφήνουν µια σχεδόν 
ανεµπόδιστη θέα στον οδηγό. Κι αν 
αυτό δεν ήταν αρκετό διαθέτει επίσης  
σύστηµα κάµερας 360 µοιρών, εξ ου 
και η έλλειψη καθρεφτών. 

SIPTEC Παπαδόπουλος
Η εταιρεία SIPTEC Παπαδόπουλος θα 
συµµετέχει για 4η συνεχή φορά στην έκθεση 
Αgritechnica, µε το  Stand B53 στο Hall 11. 
Ανάµεσα στα µηχανήµατα που θα 
παρουσιαστούν είναι ο νέος ελαφρού τύπου 
υπεδαφοκαλλιεργήτης Dracon M και ο 
καλλιεργητής βαρέως τύπου VibroPlus, 
καθώς και τα ανανεωµένα µοντέλα. Η 
αναρτώµενη δισκοσβάρνα DiscoPlus και η 
συρόµενη έκδοση δισκοσβάρνα DiscoPlus M 
RT, όπως και ο καλλιεργητής προετοιµασίας 
KSY θα είναι κάποια από τα παρελκόµενα που 
θα συµπληρώσουν την γκάµα των 
µηχανηµάτων της εταιρείας.Τρακτέρ µεθανίου New Holland

52

Agritechnica εν συντοµία
Εκθέτες > 2,800+
Ηµεροµηνία > 12-18 Νοεµβρίου
Preview days > 12-13 Νοεµβρίου
Αναµενόµενοι επισκέπτες > 400,000+

Πιστή στο ραντεβού της η έκθεση Agritechnica ανοίγει τις πόρτες 
της στις 12 Νοεµβρίου στο Αννόβερο. Φέτος, το µότο της έκθεσης 
είναι «Πράσινο µέλλον-έξυπνη τεχνολογία». Μπορεί να φαίνεται 
«χιλιοπαιγµένο» όµως οι κατασκευαστές έκαναν ό,τι πέρναγε από 
το χέρι τους ώστε να παρουσιαστούν πιο... οικολόγοι, ώστε να 
εναρµονιστούν µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές µετά το 2020

profi, Νοέµβριος 2017
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Χρυσό 
µετάλλιο 
σε Claas
και Kemper

Ως είθισται στην έκθεση Agritechnica 
θα δοθούν τα µετάλλια καινοτοµίας. 
Αυτή τη χρονιά, τα δύο χρυσά θα 
απονεµηθούν στην Kemper και την 
Claas. Η Claas βραβεύτηκε, για το 
αυτόνοµο σύστηµα αλωνισµού 
Cemos Αυτο Threshing. Η Kemper 
από την άλλη βραβεύτηκε για το 
StalkBuster που είναι το πρώτο 
τεχνολογικό µέσο που καταστρέφει 
όλα τα καλάµια. Συνήθως περίπου το 
30% των καλαµιών παραµένει άθικτο 
δίνοντας την ευκαιρία σε παράσιτα να 
ξεχειµωνιάσουν εντός τους και να 
µολύνουν το χωράφι. 

Massey Ferguson 5700 Global

H Massey Ferguson αναζητά τρόπο να 
αυξήσει την ελκυστικότητα του Beauvais – 
δηµιουργώντας τη σειρά 5700 Global µε 2 
νέα µοντέλα τριών κυλίνδρων – το 5708 
(85 ίππων) και το 5709 . Χτίζοντας πάνω σε 
παρόµοιο αµάξωµα µε τα τρακτέρ των 100 
και 110 ίππων , τα 2 νεοεισερχόµενα 
µοντέλα έρχονται στη στάνταρ έκδοση µε 

µετάδοση κίνησης Dyna-4. Παρέχοντας 
ταχύτητες 16F/16R µε 4 σειρές Dynashift 
(µετατόπιση ισχύος) σε 4 επίπεδα, η 
στάνταρ µετάδοση παρέχει µεταβολή της 
εµβέλειας χωρίς συµπλέκτη, ενώ η 
επιλογή AutoDrive αλλάζει ταχύτητα 
αυτόµατα, ανάλογα µε το φορτίο και την 
ταχύτητα του κινητήρα. 

53 www.profi.grprofi, Νοέµβριος 2017

52-55_PG1117_AGRITECHNICA.indd   53 31/10/2017   21:25



Τρακτέρ Deutz Σειρά 6.4
Στην Agritechnica θα γίνει η πρώτη επίσηµη παρουσίαση της νέας 
σειράς της Deutz-Fahr’s µε τρία νέα τετρακύλινδρα µοντέλα, το 
6155.4 (156 ίππων), το 6165.4 (164 ίππων) και το 6175.4 (171 
ίππων). Τα παραπάνω µοντέλα µοιράζονται το ίδιο εξωτερικό design 
και πολλά κοινά εσωτερικά στοιχεία, όπως στη µετάδοση κίνησης 
και τα υδραυλικά συστήµατα µε τα µοντέλα των 6 κυλίνδρων, τα νέα 
τετρακύλινδρα έχουν υψηλότερα επιτρεπόµενα βάρη (11,5 τόνων) 
και µακρύτερο µεταξόνιο 2,54 µέτρων. Οι τρεις επιλογές µετάδοσης 
περιλαµβάνουν χειροκίνητη λειτουργία πέντε ταχυτήτων (30F / 15R), 
πλήρως αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων (30F / 15R, µε ταχύτητα 
ταχυτήτων 54F / 27R) και TTV. Τα µοντέλα επίσης περιλαµβάνουν 
ανεξάρτητη ανάρτηση µπροστινού άξονα. Ο εµπρόσθιος σύνδεσµος 
ελεγχόµενης θέσης (ανυψωτική ικανότητα 4,110 κιλών) είναι µια 
νέα επιλογή για τα µοντέλα ενώ ο πίσω σύνδεσµος µπορεί να 
ανυψωσεί µέχρι 9,7 τόνους. 

JCB TM420
Το νέο TM420 της JCB παρέχει ανυψωτική 

δυνατότητα 4,1 τόνων από το επίπεδο του εδάφους 
σε πλήρες ύψος (32% µεγαλύτερη από το TM320S), 

και 200 χιλιοστά επιπλέον ανύψωσης στους 5,4 
τόνους για την πιο εύκολη φόρτωση οχηµάτων 

υψηλών επιφανειών. Η ισχύς και η ροπή 
µεταδίδονται µέσω έξι ταχυτήτων (χειροκίνητα ή 

αυτόµατα). Το αυτόµατο κλείδωµα του µετατροπέα 
ροπής, δίνει στο TM420 καλή ικανότητα 

αναρρίχησης του σφιγκτήρα ενσίρρωσης και τελική 
ταχύτητα 40 χιλ./ ώρα.

Τράπεζα Krone BaleCollect
Αυτό που κάνει την τράπεζα συλλογής Krone’s BaleCollect 
1230 να ξεχωρίζει είναι η υδραυλική και τηλεσκοπική 
ράβδος έλξης, που καθιστά δυνατή τη µεταφορά της πίσω 
από το χορτοδετικό µηχάνηµα. Συµβατή µε όλα τα µοντέλα 
Big Pack, οι πλευρές διπλώνονται υδραυλικά για να 
µειώσουν το πλάτος µεταφοράς κάτω από τα 3 µέτρα.

Στρογγυλή 
χορτοδετική 

Fendt 
Τρία µοντέλα χορτοδε-
τικών σταθερού θαλά-
µου (1125F, 2125F και 
2125F), θα παρουσια-

στούν από τη Fendt. 
Και τα 3 µπορούν να 

παράγουν µέγεθος δέ-
µατος 1,25 µ. Οι µηχα-

νές µεταβλητού 
θαλάµου θα διατίθενται 
σε 2 µεγέθη: το 4160V 

(1,60 µ) και το 4180V 
(1,80m).

54profi, Νοέµβριος 2017

 ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ

VOLPI ESSENTIAL 405L
Χτένι ηλεκτρικό Ιταλίας 12V

VOLPI iFORCE KE70
ψαλίδι ηλεκτρικό Ιταλίας Φ40

VOLPI
IMPERIAL 905L
Χτένι ηλεκτρικό 
Ιταλίας 48V

Ψαλίδι ηλεκτρικό Φ45

PATERLINI OLIVELOX BA3 
Χτένι ηλεκτρικό ιταλίας 36V

Mε την δύναµη του αέρα

Mε την ευελιξία του ρεύµατος

Ψαλίδι αέρως Ιταλίας 
Φ28�Φ35

OLYGREECE EVO
Χτένι αέρα Ιταλιας 1560 χτύποι/1’

Ψαλίδι ηλεκτρικό
Φ28�Φ30�Φ38

Αεροσυµπιεστής 
βενζινοκίνητος Ιταλίας 50-100lit
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Mε την ευελιξία του ρεύµατος

ΑΝΑΓΚΗ

Ψαλίδι αέρως Ιταλίας 
Φ28�Φ35

OLYGREECE EVO
Χτένι αέρα Ιταλιας 1560 χτύποι/1’

Ψαλίδι ηλεκτρικό
Φ28�Φ30�Φ38

Αεροσυµπιεστής 
βενζινοκίνητος Ιταλίας 50-100lit

ΠΡΟΜΕΞ � ΚΕΧΙ∆ΗΣ
ΚΟΡΥΤΣΑΣ 6, ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Τ.Κ. : 57009  | ΤΗΛ. 2310 755400  | FAX : 2310 755497  |  E¤MAIL: INFO@PROMEX.GR    www.promex.gr Service
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Απόλυτη προστασία  
στο γόνιµο έδαφος

Προηγµένα ελαστικά, τα οποία βοη-
θούν τους αγρότες να δουλεύουν γρη-
γορότερα, να µεταφέρουν µεγαλύτερα 
φορτία, να συλλέγουν µεγαλύτερη πα-
ραγωγή και να καταναλώνουν λιγό-
τερα καύσιµα, προστατεύοντας 
παράλληλα το πολυτιµότερο σήµερα 
αγαθό, το γόνιµο δηλαδή έδαφος, 
απαρτίζουν, σύµφωνα µε τον κατα-
σκευαστή τους, τις σειρές αγροτικών 
ελαστικών Bridgestone & Firestone. 
Με τα εν λόγω προϊόντα η γη αποκτά 
το σεβασµό που της αξίζει διότι συν-
δυάζουν µοναδικά χαρακτηριστικά 
που εξασφαλίζουν εξαιρετική έλξη, 
απορρόφηση κραδασµών, µικρότερη 
συµπίεση εδάφους κι µεγαλύτερη τα-
χύτητα στο έργο (χωράφι & µεταφο-
ρές). Άλλωστε δεν θα µπορούσε να 
είναι διαφορετικά, αφού ο κολοσσός 
της Bridgestone επενδύει στην ανά-

πτυξη των αγροτικών ελαστικών όλη 
την εµπειρία, την τεχνογνωσία και πά-
νω από όλα το πάθος του για την κα-
τασκευή κορυφαίων προϊόντων. 
Οι σειρές των αγροτικών ελαστικών 
Bridgestone & Firestone, οι οποίες 
στην Ελλάδα διατίθενται από την 
Elastrak, καλύπτουν µία ευρεία χρήση 
εφαρµογών για τρακτέρ, θεριζοαλω-
νιστικές και ψεκαστικές µηχανές ενώ 
χαρακτηρίζονται από:
■ Αυξηµένη παραγωγικότητα 
■ Χαµηλότερα λειτουργικά κόστη
■ Εξοικονόµηση χρόνου 
■ Κορυφαία επίπεδα άνεσης. 
Περισσότερα τεχνικά στοιχεία  για τις 
σειρές Bridgestone & Firestone προ-
σφέρονται στις ιστοσελίδες: www.
elastrak.gr http://agri.firestone.eu/ 
http:// www.bridgestone. eu / 
corporate/tyres/agricultural-tyres/    

Ελαστικά αγροτικών µηχανηµάτων:

Κάθε βήµα κοστίζει       
Ο ρόλος του ελαστικού στη αγροτική δραστηριότητα αποτελεί το µόνο σταθερό 
σηµείο επαφής µεταξύ του µηχανήµατος και του εδάφους. Ως εκ τούτου, η 
κατανάλωση καυσίµου, η υγεία του εδάφους, η απόδοση έλξης και άλλοι παράγοντες 
που επηρεάζει η κίνηση των µηχανηµάτων εξαρτώνται άµεσα από την τεχνολογία 
που ενσωµατώνουν τα ελαστικά αλλά και από τη σωστή µέτρηση της πίεσης

Στην όσο το δυνατόν χαµηλότερη 
όχληση του εδάφους έχουν στρέψει 
την προσοχή τους οι µεγαλύτεροι κα-
τασκευαστές αγροτικών ελαστικών. 

Τα τελευταία χρόνια αν και στην εξωτερική 
τους όψη λίγα πράγµατα έχουν αλλάξει, κά-
τω από το καουτσούκ η τεχνολογία έχει βελ-
τιωθεί δραµατικά. Από την αύξηση του 
βάρους µεταφοράς και τις µεγαλύτερες τα-

χύτητες των τρακτέρ έως τη δυνατότητα να 
µπορούν να λειτουργούν σε χαµηλότερη πί-
εση, που είναι λιγότερo ζηµιογόνα για το έδα-
φος, οι βελτιωµένες δυνατότητες των 
αγροτικών ελαστικών τα έχουν εξελίξει σε 
έναν παραγωγικό συντελεστή που δεν πρέ-
πει να αγνοηθεί. Ειδικότερα, όσον αφορά την 
πίεση, στο εµπόριο κυκλοφορούν επίσης 
χρήσιµες εφαρµογές κινητού που µε λίγα 

στοιχεία µπορούν να καθοδηγήσουν τους 
αγρότες σχετικά µε τα κατάλληλα bar που 
απαιτεί η κάθε εργασία (µεταφορά συγκοµι-
δής κ.ο.κ). Από εκεί και πέρα, ενδεικτικό εί-
ναι ότι οι κατασκευαστές τρακτέρ επενδύουν 
στην τεχνολογία ελέγχου της πίεσης, µε στό-
χο να δώσουν στον αγρότη έναν εύκολο τρό-
πο ρύθµισής της, που πλέον σε κάποια 
µηχανήµατα γίνεται αυτόµατα.  
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Ανθεκτικότητα και
δύναµη σε χαµηλότερες 
πιέσεις λειτουργίας
Μία ολοκληρωµένη γκάµα ελαστικών για όλους 
τους τύπους µηχανηµάτων (τρακτέρ, µηχανές 
συγκοµιδής, τρέιλερ κ.λπ.) σε όλον τον κόσµο 
προσφέρει η Michelin, υποστηρίζοντας όλους 
τους αγρότες, από τους µικρότερους παραγω-
γούς µέχρι τους αγροτικούς επιχειρηµατίες. Αξί-
ζει να σηµειωθεί ότι οι τρεις µάρκες των 
αγροτικών ελαστικών της, τα Michelin, τα Kleber 
και τα Taurus, µετρούν σχεδόν 400 τύπους και 
διαστάσεις και στην Ελλάδα διατίθενται από το 
δίκτυο της Agrotech SA.
Σε ό,τι αφορά την τεχνολογία Ultraflex της 
Michelin επιτρέπει στα ελαστικά να λειτουργούν 
σε χαµηλότερες πιέσεις, ενώ παραµένουν αν-
θεκτικά και ισχυρά. Το µεγαλύτερο αποτύπωµα 
κατανέµει το φορτίο πιο οµοιόµορφα και µειώ-
νει τη συµπίεση του εδάφους, επιτρέποντας στην 
καλλιέργεια να αξιοποιήσει καλύτερα το νερό 
και τα θρεπτικά συστατικά.
Τα βασικά πλεονεκτήµατα της Ultraflex είναι:
■ Μεγαλύτερη προστασία του εδάφους καθώς 
παράγει µεγαλύτερο αποτύπωµα. 
■ Μεγαλύτερη οικονοµία καυσίµου καθώς το 
µεγαλύτερο αποτύπωµα αυξάνει την έλξη.

■ Μεγαλύτερη αντοχή και µεγαλύτερη διάρ-
κεια ζωής λόγω των ενισχυµένων πλευρών και 
των ειδικών µειγµάτων γόµας. 
■ Χρήση σε ίδια πίεση, ανεξαρτήτως ταχύτητας. 
Όλες οι καινοτοµίες του Οµίλου Michelin ανα-
πτύχθηκαν σε άµεση συνεργασία µε τους αγρό-
τες και τους κατασκευαστές µηχανηµάτων, 
κατανοώντας διαρκώς τις ανάγκες τους και τις 
προκλήσεις του σήµερα και του αύριο. 

Ελαστικό περπάτηµα 
για κάθε χωράφι

«Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» ΑΕ µε τη µακρόχρονη παρου-
σία της στο χώρο των γεωργικών µηχανηµά-
των δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά 
οχηµάτων ως επίσηµος αντιπρόσωπος και δι-
ανοµέας των ελαστικών Mitas & Cultor. Η διά-
θεση των ελαστικών γίνεται διαµέσου 
ενός εξουσιοδοτηµένου δικτύου 
καταστηµάτων ανά την Ελλά-
δα και εξυπηρετείται από τα 
κεντρικά Αθηνών και το 
υποκατάστηµα Β. Ελλάδος 
στη Θεσσαλονίκη.
Η τσεχική Mitas τοποθετεί-
ται στους µεγαλύτερους 
κατασκευαστές ελαστι-
κών, µε εξειδίκευση στον 

τοµέα  της γεωργίας και της βιοµηχανίας. Απο-
τελεί έναν από τους σηµαντικότερους προµη-
θευτές ελαστικών στους κατασκευαστές 
ελκυστήρων και διαθέτει συνολικά 5 εργοστά-
σια σε Ευρώπη και Αµερική. Τα ελαστικά της  
κυκλοφορούν στην  παγκόσµια  αγορά µε τις  
επωνυµίες  Mitas & Cultor, όλα ευρωπαϊκής 
προέλευσης. Η εταιρεία προσφέρει πλήρη 

γκάµα ελαστικών για κάθε είδους αγροτικό 
µηχάνηµα (τρακτέρ,  θεριζοαλωνι-

στική και βαµβακοσυλλεκτική  µη-
χανή). Η σύγχρονη γραµµή 

παραγωγής (συµβατικά & 
radial γεωργικά ελαστικά) του 
εργοστασίου ικανοποιεί κάθε 
ανάγκη του αγρότη και του 
προσφέρει τις κατάλληλες 
λύσεις κατά την εργασία του 
στο χωράφι.   

Mε τεχνολογία Ultraflex Αgrimax από την BKT

Με σφραγίδα Mitas & Cultor

Για υπερυψηλές επιδόσεις 

Οι εταιρείες Μεϊδάνης – Σοφός Ελαστικά Α.Ε. 
και Ελαστικοεµπορική Α.Ε., αποκλειστικοί 
αντιπρόσωποι στην Ελλάδα των κορυφαίων 
παγκοσµίως κατασκευαστών ελαστικών 
Hankook και BKT, έχουν κατακτήσει σηµαντι-
κό κοµµάτι της εγχώριας αγοράς. Η ΒΚΤ συ-
γκαταλέγεται στους σηµαντικότερους 
κατασκευαστές εκτός δρόµου ελαστικών πα-
γκοσµίως. Επενδύει το 4,5% του ετήσιου τζί-
ρου της σε Έρευνα και Τεχνολογία. Πρόσφατα 
εγκαινίασε το 2ο υπερσύγχρονο κέντρο Έρευ-
νας και Τεχνολογίας (R&D) και την εκτεταµένη 
πίστα δοκιµών µε πολλαπλές συνθήκες εδά-
φους. Τα ελαστικά της επιλέγονται από τους 
µεγαλύτερους κατασκευαστές αγροτικών ελ-
κυστήρων και µηχανηµάτων παγκοσµίως για 
πρώτη τοποθέτηση, όπως Caterpillar, JCB, 
Ford, John Deere, New Holland, Claas, Case 
IH, Lamborghini, Deutz Fahr, Fendt, Landini, 
Hurlimann κ.ά. 
Τα ελαστικά Agrimax της BKT αποτελούν την 
σειρά Αγροτικών Radial ελαστικών της εται-
ρείας και παράγονται σε διαστάσεις ζάντας 16’’-
54’’, στις σειρές 45-105 και φάρδος 180-1050 
mm. Στα βασικά τους χαρακτηριστικά περιλαµ-
βάνονται µεταξύ άλλων το µεγαλύτερο φορτίο 
µε τη µέγιστη δυνατή ταχύτητα, η ελαχιστοποί-
ηση συµπίεσης του εδάφους, για προστασία 
της τωρινής και των µελλοντικών σοδειών, η 
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και η δυνατότερη 
έλξη µε ελαχιστοποιηµένη ολίσθηση. 
Παράλληλα, η ΒΚΤ ανταποκρινόµενη στις ανά-
γκες των αγροτών για ελαστικά υπερυψηλών 
αποδόσεων στο χωράφι και τον δρόµο, δηµι-
ούργησε τις νέες σειρές ελαστικών IF Agrimax 
Force και VF Agrimax V-Flecto & Spargo, τα 
οποία µε σταθερή πίεση µπορούν να µεταφέ-
ρουν 20 και 40% αντίστοιχα περισσότερο φορ-
τίο από τα κλασικά Radial ελαστικά και µε 
ταχύτητα ως 70 χλµ/ώρα. Προορίζονται για ελ-
κυστήρες υψηλής ιπποδύναµης. 
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Του Henk Beunk
Αν ταποκριτή µας 
σ την Ολ λανδία

Ο Ολλανδός κατασκευαστής 
εξοπλισµού υδαρούς κονίας Jan 
Veenhuis, πρόσφατα προσκάλε-
σε αγρότες, εργολήπτες και τον 
ειδικό Τύπο σε µία συζήτηση 
γύρω από την αργή υιοθέτηση 
της τεχνολογίας CTIS στις µεγά-
λες καλλιέργειες.
Το σύστηµα κεντρικού φουσκώ-
µατος ελαστικών CTIS είναι 

ευρέως αποδεκτό στον τοµέα 
της κοπροδιανοµής εδώ και και-
ρό. Ένας από τους λόγους που 
συµβαίνει αυτό είναι ότι η δεξα-
µενή του µηχανήµατος είναι 

άδεια όταν φεύγει από το χωρά-
φι, οπότε η χαµηλή πίεση που 
υπάρχει στα ελαστικά δεν κάνει 
ζηµιά στις υψηλές ταχύτητες του 
δρόµου ενώ ο χρόνος πλήρω-
σης της δεξαµενής µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να επιστρέ-
ψει η πίεση στα 3-4 bar για κίνη-
ση στο δρόµο µε πλήρες φορτίο. 
Κατά την είσοδο στο χωράφι δεν 
χρειάζεται πολύς χρόνος για να 
χαµηλώσει η πίεση και να γίνε-
ται η κοπροδιανοµή µε 1.0 bar 
που είναι φιλικό προς το έδαφος.
Στον κόσµο των µεγάλων καλλι-
εργειών όµως γίνεται το αντίθε-
το. Όταν το τρακτέρ φεύγει από 
το χωράφι τότε έχει γεµάτη πλατ-
φόρµα και η πίεση του 1.0 bar στα 
ελαστικά, µεταφράζεται σε του-
λάχιστον τέσσερα µε πέντε λεπτά 
αναµονής πριν µπει στο δρόµο. 
Υψηλής απόδοσης συµπιεστές 
στην πλατφόρµα µειώνουν συνε-
χώς το χρόνο αναµονής, αλλά 
υπάρχει κάποια στάση. Σύµφωνα 
µε την Jan Veenhuis οι αγρότες 
µεγάλων καλλιεργειών θα πρέ-
πει να χρησιµοποιούν αυτό το 
χρόνο για το φούσκωµα των ελα-
στικών, αντί να οδηγούν στο 
χωράφι µε υψηλή πίεση. Μακρο-
χρόνια αυτό θα κοστίσει περισ-
σότερο από µία µικρή αναµονή. 

Ποτέ στο χωράφι µε υψηλή πίεση

Του Mark Saunders
Αν ταποκριτή µας    
σ την Αυσ τραλ ία

Αρκετά νέα αυτοκινούµενα και 
αναρτώµενα ψεκαστικά έκαναν 
την εµφάνισή τους για πρώτη 
φορά στην Αυστραλία, κατά τη 
διάρκεια της Ηµέρας Αγρού 
Mallee Machinery, που πραγµα-
τοποιήθηκε στη Βικτώρια. Μέσα 
σε αυτά ήταν ένα µεγάλο αναρ-
τώµενο Sonic, ένα ερπυστριο-
φόρο αυτοκινούµενο από την 
Goldacres και ένα ευέλικτο 
συρόµενο της Croplands. 
To Sonic 8536 που κατασκευά-
ζεται στη ∆υτική Αυστραλία δια-
θέτει βυτίο 8.500 λίτρων και 
πλάτος µεταφοράς 3,5 µέτρων. 
O Max Hebberman της Sonic 
ανέφερε ότι εκτός από το γεγο-
νός ότι δεν υπάρχει πλέον η ανά-
γκη να υπάρχει όχηµα-πιλότος 
κατά τη µετακίνησή του στο δρό-
µο, το νέο ψεκαστικό είναι επί-
σης 2 µ. κοντύτερο. 
Το αυτοκινούµενο ψεκαστικό G8 
CT που παρουσιάστηκε από την 
Goldacres διέθετε ερπύστριες 
Soucy οι οποίες είχαν πλάτος 
406 χλστ. (16 ίντσες), πράγµα 
που σηµαίνει ότι έχουν λίγο 
µικρότερο φάρδος από τα ελα-
στικά 520/85 R46 µε τα οποία 

ήταν αρχικά εξοπλισµένο το G8. 
Το µήκος των ερπυστριών, 
δηλαδή το αποτύπωµα που 
αφήνει το ψεκαστικό στο έδα-
φος, είναι σχεδόν διπλάσιο από 
τα ελαστικά. Η Goldacres έχει 
φτιάξει το δικό της κιτ προσαρ-
µογής για τις ερπύστριες.
Η Croplands παρουσίασε το νέο 
της συρόµενο Pegaus 7000 
Plus. Αυτό, όπως λέει και το 
όνοµά του, εξοπλίζεται µε βυτίο 
7.000 λίτρων µαζί µε ένα ξεχω-
ριστό 1.500 λίτρων, το οποίο 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε 
στην αποθήκευση νερού είτε για 
την αποθήκευση χηµικών, είτε 
για να αυξήσει τη συνολική 
χωρητικότητα σε ψεκαστικό 
υγρό του µηχανήµατος.

Νέα εποχή για τον ψεκασµό στην Αυστραλία

Το αυτοκινούµενο ψεκαστικό G8 CT 
παρουσιάστηκε από την Goldacres. 

Τα συστήµατα CTIS στα ελαστικά 
ωφελούν µακροπρόθεσµα τη 
γονιµότητα του εδάφους.

Μεγάλο ντηλ της Μahindra µε την κυβέρνηση της Νιγηρίας
Του Jagdish Kumar
Αν ταποκριτή µας σ την Ινδία

Ο µεγαλύτερος κατασκευαστής τρακτέρ 
στον κόσµο, η Mahindra Tractors, υπέγρα-
ψε συµβόλαιο 5,8 εκατ. δολαρίων µε την 
πολιτεία της Νιγηρίας, Κατσίνα. Ο αναπλη-
ρωτής διοικητής της Πολιτείας, Mannir 
Yakubu, δήλωσε ότι τα τρακτέρ θα διανε-
µηθούν σε αγρότες µε δάνειο. Σύµφωνα µε 
τη συµφωνία, η κυβέρνηση της Κατσίνα, 
µαζί µε το Σύστηµα Κατανοµής Κινδύνων 
βάσει Κινήτρων για Γεωργική ∆ανειοδότη-
ση της Νιγηρίας (NIRSAL) και την Access 

Bank, θα λειτουργήσουν ως εγγυητές για 
το 80% της πίστωσης του κάθε τρακτέρ, 
ενώ οι αγρότες θα είναι υπεύθυνοι για το 
υπόλοιπο 20% .
Η Mahindra θα παρέχει 225 τρακτέρ των 
60 ίππων µε κίνηση στους δύο τροχούς, τα 
οποία θεωρείται ότι θα ενισχύσουν τη 
γεωργική παραγωγικότητα στο τουλάχι-
στον 50% των διεθνών προτύπων.
Στα τρακτέρ θα εγκατασταθεί συσκευή 
παρακολούθησης, ώστε να µην µπορούν 
να βγουν από την περιοχή τους. 

«Είµαστε βέβαιοι ότι αυτό το είδος ρύθµι-
σης θα παράσχει αρκετά αγροτικά µηχα-
νήµατα χωρίς κόστος για την κυβέρνηση», 
επισήµανε ο κ. Yakubu.

Μεγάλο ντηλ της Μahindra µε την κυβέρνηση της Νιγηρίας

Η Mahindra θα 
προµηθεύσει 225 

ελκυστήρες στην 
Κατσίνα της Νιγηρίας.
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Της Μargy Eckelkamp   
Αν ταποκρίτριάς µας 
σ τ ις ΗΠΑ

Βελτιωµένα επίπεδα αποθεµάτων 
νέων και µεταχειρισµένων γεωρ-
γικών µηχανηµάτων βλέπουν οι 
έµποροι και οι κατασκευαστές 
τους στις ΗΠΑ, σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα των ερευνών που 
διεξήγαγαν η Ένωση Εµπόρων 
Εξοπλισµού (EDA) και η Ένωση 
Κατασκευαστών Εξοπλισµού 
(AEM). Σύµφωνα λοιπόν µε αυτά 
τα αποτελέσµατα σχεδόν το 62% 
των εµπόρων δήλωναν το 2016 ότι 
είχαν πάρα πολλά νέα αποθέµατα. 
Το ποσοστό αυτό µειώθηκε στο 
44% το 2017. Παροµοίως, στα απο-
θέµατα  µεταχειρισµένων µηχανη-
µάτων το ποσοστό έπεσε από το 
60% στο 48% των εµπόρων.  «Οι 

έµποροι φάνηκαν περισσότερο 
αποτελεσµατικοί στη διαχείριση 
των µεταχειρισµένων αποθεµά-
των τους», ανέφερε ο πρόεδρος 
και CEO της EDA, Kim Rominger. 
Το 2016, οι κατασκευαστές εξοπλι-
σµού ρωτήθηκαν σε συλλογικό 
επίπεδο για τη διαθεσιµότητα  απο-
θεµάτων νέων και µεταχειρισµέ-
νων µηχανηµάτων. Εκείνη την 
περίοδο το 36% των κατασκευα-

στών θεωρούσαν ότι τα αποθέµα-
τα των εµπόρων ήταν πολύ υψηλά, 
αλλά το 2017 αυτό το ποσοστό έπε-
σε στο 18%. Οι απαντήσεις στην 
έρευνα έδειξαν ότι υπάρχει διαφο-
ρά ανάµεσα στην αίσθηση που 
έχουν οι κατασκευαστές και οι 
έµποροι σχετικά µε το θέµα. «Η 
ασυµφωνία που παρατηρείται δεν 
είναι ένα γεγονός που εκπλήσσει 
και οφείλεται στο µέγεθος συλλο-

γικότητας των αντιπροσώπων και 
των ετών που έχουµε στο χώρο», 
ανέφερε ο κ. Rominger. 
«Ο γεωργικός εξοπλισµός µεγα-
λύτερου µεγέθους φαίνεται να 
κινείται πιο αργά και απαιτεί περισ-
σότερη προσπάθεια ή παραχωρή-
σεις στο επίπεδο των τιµών, 
συγκριτικά µε τον γεωργικό εξο-
πλισµό µικρότερου µεγέθους», 
συµπλήρωσε ο ίδιος. 

Καλύτερη διαχείριση των αποθεµάτων αγροτικών µηχανηµάτων

Πολύ υψηλά Κανονικά επίπεδα Πολύ χαµηλά
2016 2017 2016 2017 2016 2017

Έµποροι - Νέα αποθέµατα 61.9% 44% 34,13% 43% 4% 14%

Κατασκευαστές: Αποθέµατα 
εµπόρων - Νέα και 
Μεταχειρισµένα το 2016

36% 43% 21%

Έµποροι - Μεταχειρισµένα 59.29% 48% 29.64% 36% 11.07% 16%

Κατασκευαστές: Αποθέµατα 
εµπόρων - Μεταχειρισµένα

18% 76% 6%
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Το πνεύµα του Παύλου Κοντέλλη θα µείνει άσβεστο: 

Ελκυστήρ ανάπτυξης  
Ο Παύλος Κοντέλλης έφυγε πλήρης ηµερών, έχοντας ζήσει µια ζωή γεµάτη. Είδε τους «ξυπόλυτους»,  
µετά τον πόλεµο, αγρότες της πατρίδας µας να προλαβαίνουν το τρένο της ανάπτυξης και να δαµάζουν, 
µε τον καιρό, τα ατίθασα άλογα της Case ΙΗ και της New Holland. Ήταν δίπλα τους και στην κρίση

Κείµενο: Γιάννης Πανάγος

Στα «βενζινάροτρα», όπως έλεγαν τα 
τρακτέρ στη διάρκεια του µεσοπο-
λέµου, µε τα οποία ασχολήθηκε 
στην αρχή της σταδιοδροµίας του 

και ο ίδιος ο Χένρι Φορντ, εστίασε την επι-
χειρηµατική του πορεία ο Παύλος Κοντέλ-
λης, ο οποίος από µικρός ήξερε ότι θα 
ασχοληθεί µε τα γεωργικά µηχανήµατα. Ο 

ευπατρίδης επιχειρηµατίας, ο οποίος έφυγε 
σε ηλικία 86 ετών την Πέµπτη 19 Οκτωβρί-
ου, την είδηση του θανάτου του να αγγίζει 
όλους τους αγρότες, συνέβαλε αποφασιστι-
κά, από τη δεκαετία του ‘50, σ’ αυτό που λέ-
µε εκµηχάνιση της ελληνικής γεωργίας.
Το πάθος για τον αγροτικό τοµέα το είχε συ-
νειδητοποιήσει εκείνα τα προπολεµικά κα-

λοκαίρια που περνούσε στο χωριουδάκι των 
γονιών του, τον Ασώµατο στη Λέσβο, όταν 
βολτάριζε µε τους φίλους του στα χωράφια 
και παρατηρούσε, τις ακάµατες εργασίες 
των αγροτών. Το όργωµα, τα βόδια ή τ’ άλο-
γα που έσερναν το ξύλινο αλέτρι και αυλά-
κωναν το χώµα. Μάλιστα, εκείνη η 
ψιλοκουβεντούλα, 14 ετών τότε, που είχε 

Αφιέρωµα: Παύλος Κοντέλλης
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πιάσει µε ένα γέροντα ζευγά που του εξη-
γούσε πόσο δύσκολο είναι να περπατάς όλη 
µέρα πίσω από ένα ζώο για να οργώσεις, 
ήταν αυτή που θα πυροδοτούσε µετέπειτα 
την «αποστολή» του να εξοικειώσει τους Έλ-
ληνες αγρότες µε τη χρήση των γεωργικών 
µηχανηµάτων της Ford, κάτι που έγινε το 
1952, όταν επέστρεψε από την Αγγλία στην 
Ελλάδα. Ο 20χρονος τότε Παύλος Κοντέλλης 
αµέσως έφυγε από την Αθήνα για την παρα-
γωγική Λάρισα, για να αρχίσει να προω-
θεί γεωργικά µηχανήµατα. Με ένα 
αυτοκίνητο Van που έγραφε µε µεγάλα 
γράµµατα «τρακτέρ Fordson»…όργωνε το 
θεσσαλικό κάµπο, καταφέρνοντας µέσα σε 
δέκα µήνες να πουλήσει 147 τρακτέρ. «Ήθε-

Θυµάµαι, όταν τον πρωτογνώρισα, νεαρός 
συντάκτης στην Καθηµερινή εκείνη την εποχή, 
αντιµετώπιζε µε πολύ σεβασµό το λειτούργηµα 
του δηµοσιογράφου, είχε πάντοτε την ανάγκη 
να µεταδώσει τη γνώση και την εµπειρία του για 
τα αγροτικά µηχανήµατα, είχε πάντα µεγάλο εν-
διαφέρον για τις κεντρικές επιλογές που επηρέ-
αζαν την αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα.
Αργότερα, ένα µεσηµέρι στο γραφείο του, µε 
αφορµή µια συνέντευξη για το Αγρόκτηµα 
που συντόνιζα τότε για τον Ελεύθερο Τύπο, 
είδα ένα ξενόγλωσσο περιοδικό µε αντικεί-
µενο την τεχνολογία των τρακτέρ. Ήταν το 

Profi. Μπορώ να το δω κύριε Παύλο, γιατί όχι 
µου απάντησε. ∆ικό σου. Χάρηκε πραγµατικά, 
όταν,  λίγο καιρό αργότερα τον ενηµέρωνα 
για την συµφωνία µου µε τους Γερµανούς 
που είχαν τα πνευµατικά δικαιώµατα του πε-
ριοδικού, να κυκλοφορήσουµε την ελληνική 
έκδοση του Profi στην Ελλάδα. 
Θυµάµαι το ίδιο ζωηρά βέβαια, τις σκληρές πα-
ρατηρήσεις του, στα πρώτα τεύχη, για λεπτοµέ-
ρειες βέβαια, οι οποίες από τη µια µε πόνεσαν, 
από την άλλη µε βοήθησαν να γίνω καλύτερος 
να προσέχω τις λεπτοµέρειες, αυτά τα οποία 
συνήθως οι δηµοσιογράφοι αδιαφορούν. Θυ-

µάµαι ακόµα, µια οικογενειακή συνάντησή µας, 
ένα βράδυ σε µια λαϊκή ταβέρνα στα Πετράλω-
να, πόσο λιτοδίαιτος και ολιγαρκής ήταν, µε πό-
ση συγκίνηση µιλούσε για τις πρώτες 
γνωριµίες του µε τους αγρότες στα χωριά της 
µεταπολεµικής Ελλάδας. Όταν γινόταν µεγάλη 
προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της χώ-
ρας. Η τελευταία µας συνάντηση ήταν πάλι στο 
γραφείο του, όταν µιλήσαµε για την ανάγκη να 
δηµιουργηθεί ένα Thinκ Τanκ που θα προσεγ-
γίζει µε σοβαρότητα τα µεγάλα θέµατα της 
αγροτικής οικονοµίας. ∆εν προλάβαµε. 
Καλό ταξίδι, κύριε Παύλο!  Γιάννης Πανάγος

Θυµάµαι στο γραφείο του, το πρώτο ξενόγλωσσο Profi 

Το πρόσωπο του 
Παύλου Κοντέλλη 
δεν θα µπορούσε 
να λείπει από τα 
πρωτοσέλιδα 
του περιοδικού 
των τρακτέρ.

Στις ένδοξες εποχές της Agrotica, στιγµιότυπο από συζήτηση του Παύλου Κοντέλλη
µε τον ανταποκριτή της Agrenda και του Profi στη Θεσσαλονίκη, Λεωνίδα Λιάµη.  

60-63_PG1117_kontellis.indd   61 31/10/2017   21:36



62profi, Οκτώβριος 2016 www.profi.gr

Εδώ ο Παύλος Κοντέλης µε το Γενικό ∆ιευθυντή του Τµήµατος Γεωργικών Μηχανηµάτων,
της Π.Ι Κοντέλλης ΑΕΒΕ, Σάββα Μπαλουκτσή σε παλαιότερη εκδήλωση της εταιρείας.

Σε παλιότερη 
συνέντευξη για 
το Profi, 
ο Παύλος 
Κοντέλλης  
µε τον εκδότη - 
διευθυντή 
της Agrenda, 
Γιάννη Πανάγο.

Ο ευπατρίδης επιχειρηµατίας, έφυγε 
σε ηλικία 86 ετών την Πέµπτη 19 Οκτωβρίου.

λα να ασχοληθώ µε τα γεωργικά µηχανήµα-
τα και όχι µε τα αυτοκίνητα που ήταν η 
δουλειά που κληρονοµήσαµε (µε τα αδέλ-
φια του) έλεγε ο δηµιουργός της Παύλος Ι. 
Κοντέλλης  Α.Ε.Β.Ε. µιας από τις παλαιότε-
ρες, µεγαλύτερες και αρτιότερα οργανωµέ-
νες Εταιρείες στον κλάδο της.
Σήµερα η εταιρεία, διατηρεί 4 κλάδους πω-
λήσεων: 1.Γεωργικών Μηχανηµάτων αντι-
προσωπεύοντας τους Οίκους New Holland, 
Case IH και Yanmar. 2.Επαγγελµατικών 
Οχηµάτων, αντιπροσωπεύοντας τους Οί-
κους Iveco και Οίκο Goupil Industrie. 3. 
Χωµατουργικών και Βιοµηχανικών Μηχα-
νηµάτων. 4. Τον Κλάδο Λιπαντικών αντι-
προσωπεύοντας την Petronas Lubricants 
International.

Ο Ιωάννης 
Κοντέλλης

γίνεται 
ο αντιπρόσωπος 

της Ford

O Παύλος Κοντέλλης, 
γιος του Ιωάννη
δηµιουργεί 
ξεχωριστό τµήµα για 
την προώθηση των 
γεωργικών 
Ελκυστήρων Ford

1919

ΠΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ

Ι∆ΡΥΣΗ  
 Ι. Ε. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.

Στόχος ο 
αποτελεσµατικό-
τερος χειρισµός 

του αυξανόµενου 
όγκου πωλήσεων 

γεωργικών 
ελκυστήρων.

1958
Ι∆ΡΥΣΗ
ΠΑΥΛΟΣ Ι. 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Μπαίνει στο 
χώρο των 

Επαγγελµατικών 
Αυτοκινήτων και 

Οχηµάτων

1992

1

1952

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ
τους φορτωτές BRAY, 

τους αεροσυµπιεστές 
HOLMAN και 

τους εκσκαφείς 
PRIESTMAN

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ
τους φορτωτές BRAY, 

τους αεροσυµπιεστές 
HOLMAN και 

τους εκσκαφείς 
PRIESTMAN

∆ΙΑΤΗΡΕΙ 
4  ξεχωριστούς 

κλάδους
πωλήσεων

Συνδέει το όνοµά 
της µε θρυλικές 
Εταιρείες Interna-
tional Harvester, 
Ruston-Bucyrus 
και Bucyrus-Erie, 
Barber-Greene, 
American Hoist

1962

Γεωργικών 
Μηχανηµάτων

Επαγγελµατικών 
Οχηµάτων

Χωµατουργικών
& Βιοµηχανικών 
Μηχανηµάτων

Λιπαντικών

ΣΗΜΕΡΑ

2

3

4

Αφιέρωµα: Παύλος Κοντέλλης
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Εταιρικά Νέα
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BRAVO 180S-400SLT
Λόγω των αυστηρότερων διατάξεων που θε-
σπίζονται για το περιβάλλον και την επιτακτι-
κή ανάγκη της µείωσης του κόστους παρα-
γωγής, η ανάγκη για συστήµατα ακριβή ψε-
κασµού γίνονται ολοένα και µεγαλύτερη.  Η 
Arag, µία από τις κορυφαίες εταιρίες παγκο-
σµίως στα συστήµατα ψεκασµού, και η ΠΡΟ-
ΜΕΞ, µία από τις µεγαλύτερες εµπορικές 
εταιρίες γεωργικών µηχανηµάτων και εξαρ-
τηµάτων, και εµπορικός αντιπρόσωπος της 
Arag στην Ελλάδα , παρουσιάζουν τα παρα-
κάτω συστήµατα τα οποία συντελούν στην 
σωστή διαχείριση και λειτουργία του ψεκα-
στικού µηχανήµατος. 
Το BRAVO180S είναι ένας υπολογιστής 
ακριβείας µε εφαρµογή σε ψεκαστικά 
ανοιχτών καλλιεργειών, δενδροκοµίας και 
πολλαπλών σειρών. 
Το BRAVO400S LT είναι ο υπολογιστής που 
ενσωµατώνει όλες τις λειτουργίες διαχεί-
ρισης ψεκασµού του BRAVO180S και επι-
πλέον πλοήγησης µέσω GPS χωρίς τη βο-
ήθεια εξωτερικού ECU. Η εφαρµογή του εί-
ναι στα ανοιχτής καλλιέργειας µηχανήµατα.

Τα σχέδια της για τη δηµιουργία ενός δικτύ-
ου επίσηµων συνεργατών σε κάθε γωνιά 
της ελληνικής επικράτειας και ταυτόχρονα τη 
νέα σειρά από εξαρτήµατα υψηλής τεχνολο-
γίας για ψεκαστικά µηχανήµατα ανοικτών 
καλλιεργειών και δενδροκοµίας, παρουσία-
σε στη Θεσσαλονίκη (6 και 7 Οκτωβρίου), η 
εταιρεία «Χ. Κεχίδης ΕΠΕ – Promex».
Μιλώντας σε περίπου 80 ιδιοκτήτες αλλά και 
στελέχη καταστηµάτων µε τα οποία συνερ-
γάζεται ήδη η εταιρεία, οι δύο διευθύνοντες 
σύµβουλοι της Promex, Θεοδόσης και Χά-
ρης Κεχίδης παρουσίασαν το όραµά τους για 
την ανάπτυξή της εταιρείας και την αναβάθ-
µιση των σχέσεών µε το πελατολόγιο των 
2.500 συνεργατών, που διαθέτει στη χώρα.
«Στα επόµενα δύο χρόνια θέλουµε να έχου-
µε δηµιουργήσει ένα δίκτυο επίσηµων συ-
νεργατών για κάθε οµάδα προϊόντων που 
αντιπροσωπεύει η εταιρεία στην Ελλάδα. Το 
σκεπτικό είναι να υπάρξει επίσηµο δίκτυο για 
τα ψεκαστικά, στην πλατφόρµα, στο κλαδευ-
τικό, στο καλλιεργητικό και ούτω καθ’ εξής», 
αποκάλυψαν στο Profi οι αδελφοί Κεχίδη και 
εξήγησαν πως σκοπός του όλου εγχειρήµα-
τος είναι να πωλείται σωστά το προϊόν στον 
καταναλωτή. «Θέλουµε να βοηθήσουµε τους 
συνεργάτες µας να αναβαθµίσουν την πώ-
ληση των προϊόντων, γιατί κάνουν εξαιρετι-

κή δουλειά και επειδή την ίδια στιγµή έχουν 
και τα καλύτερα εξαρτήµατα», επισήµανε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Θεοδόσης Κεχίδης, προ-
σθέτοντας πως το πλεονέκτηµα όσων µπουν 
κάτω από την οµπρέλα του δικτύου, είναι ότι 
θα έχουν προνοµιακή πρόσβαση στα πάνω 
από 10.000 είδη εξαρτηµάτων του καταλό-
γου της Promex, προερχόµενα από περισ-
σότερους από 120 ξένους προµηθευτές. 
Στο τεχνικό κοµµάτι, παρουσιάστηκαν το 
Computer BRAVO 180S, για ψεκαστικό υψη-
λής πίεσης και χαµηλής πίεσης καθώς και το 
Computer GPS BRAVO 400SLT, αµφότερα 
της ιταλικής πολυεθνικής «ARAG», µε την 
οποία η ελληνική επιχείρηση συνεργάζεται 
35 χρόνια. Η παρουσίαση αφορούσε εξαρ-
τήµατα για ψεκασµό µέσω ηλεκτρονικού 
χειριστηρίου, GPS και χειριστήρια µε ακρι-
βείς µονάδες µέτρησης, για αυτοµατοποίη-
ση ψεκασµού. Ειδικοί από την Ιταλία, στελέ-
χη της ARAG, έκαναν και πρακτική επίδειξη 
των δυνατοτήτων των νέων εξοπλισµών, σε 
αγρό στη Σίνδο, µε τη χρήση τρακτέρ των 
Agrotech SA και Π.Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ.

Οµπρέλα συνεργατών φτιάχνει
η Promex για τα ψεκαστικά
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Με µεγάλη «καρδιά» το Cat®S41
Το νέο ανθεκτικό smartphone Cat® 
S41 έρχεται και στην ελληνική 
αγορά και στην «καρδιά» του έχει 
µια πολύ µεγάλη µπαταρία 
5000mAh, η ο οποία παρέχει έως 
και 44 ηµέρες χρόνου αναµονής ή 
έως και 38 ώρες χρόνου οµιλίας 
3G. Το νέο προϊόν είναι αρκετά 
ισχυρό ώστε να φορτίσει άλλες συ-
σκευές και αξεσουάρ, µε τη χρήση 
λειτουργίας διαµοιρασµού µπατα-
ρίας που µετατρέπει το τηλέφωνο 
σε power bank. Το  Cat® S41 χτίζει 
πάνω στις προηγούµενες εκδόσεις 
τηλεφώνων Cat® για τη δηµιουρ-
γία ανθεκτικών συσκευών, µε τα 
διαπιστευτήρια χρήσης σε δύσκο-
λες συνθήκες όπως της  πτώσης, 
ανθεκτικότητας IP68 στο νερό, τη 
σκόνη και MIL SPEC 810G. 

Eύκολη η συγκοµιδή καρπών µε 
το ραβδιστικό SP451 της STIHL
Το δυνατό ραβδιστικό µε δόνηση SP 451 της STIHL προσφέρει µια 
ξεκούραστη και αποδοτική συγκοµιδή µικρών καρπών όπως 
ελιές, ξηροί καρποί και φιστίκια.  ∆ιαθέτει δυνατό κινητήρα 2,9 Hp, 
3,325 δονήσεις/λεπτό, γάντζο µε άνοιγµα 4cm, εξαιρετικά αποτε-
λεσµατικό αντιδονητικό σύστηµα STIHL, σύστηµα εύκολης εκκί-
νησης Elastostart, εργονοµικό αορτήρα και τρία διαφορετικά µή-
κη άξονα ώστε να φτάνει ακόµα και στα πιο ψηλά δέντρα.
Τοποθετώντας το γάντζο σε κλαδί που να εφαρµόζει καλά στο 
άνοιγµά του η δόνηση µεταφέρεται µόνο στο κλαδί. Ο καρπός πέ-
φτει µε ευκολία χωρίς να τραυµατιστεί. Τόσο ο γάντζος όσο και η 
δόνηση δεν πληγώνουν το δέντρο. Η συγκοµιδή γίνεται σε λίγα 
λεπτά επιτυγχάνοντας έτσι µέγιστη απόδοση συγκοµιδής σε όλες 
τις ποικιλίες ελιές, χοντροελιά, Κωρονέικη, καλαµών κ.λ.π.
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Εταιρικά Νέα

Ένδειξη εµπιστοσύνης 
στην ελληνική γεωργία 
και ψήφο στήριξης στον 
εγχώριο αντιπρόσωπο 
-εισαγωγέα, αποτέλεσε 
η διήµερη επίσκεψη 
στη βάση της Agrotech 
στη Θεσσαλονίκη του 
πρόεδρου και διευθύ-
νοντα συµβούλου της 
John Deere, Samuel R. 
Allen, δηλαδή του αν-
θρώπου που αποτελεί 
εδώ και χρόνια το 
«πρώτο βιολί» της αµε-
ρικανικής κατασκευά-
στριας εταιρείας πα-
γκοσµίως.
Αναζητώντας τις ειδή-
σεις πίσω απ’ αυτή την 
επίσκεψη θα µπορούσαµε να δούµε µια ενδιαφέ-
ρουσα αναζήτηση της John Deere στο πεδίο των 
µικρότερων τρακτέρ (πχ. δεντροκοµικά) όπου θε-
ωρείται ότι η Ελλάδα αναπτύσσει ήδη σηµαντικό 
ρόλο, ενώ ιδιαίτερη σηµασία έχουν και οι σκέψεις 
αναφορικά µε τη δυνατότητα του εδώ αντιπροσώ-
που, δηλαδή της Agrotech να αναλάβει έναν ευ-
ρύτερο ρόλο για τα Βαλκάνια και την Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη. Σηµειωτέον ότι εκτός της Γερµανί-
ας, όπου µεταβαίνει ευθύς αµέσως ο κ. Allen, 
ανάµεσα στους σταθµούς του ταξιδιού του θα εί-
ναι επίσης η Μόσχα και το Κίεβο.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι εκτός από τις επαφές 
που ανέπτυξε µε τα µέλη της οικογένειας Μποζα-
τζίδη – Μητσιολίδη η οποία µοιράζεται ως γνω-
στόν την ευθύνη διοίκησης της Agrotech, ο επιτε-
λάρχης της John Deere είχε την ευκαιρία να συ-
ναντηθεί µε αναγνωρισµένους στη δραστηριότητα 

τους καθαρόαιµους 
αγρότες, από τις κυρι-
ότερες αγροτικές πε-
ριοχές της χώρας, των 
οποίων τον προβλη-
µατισµό άκουσε µε 
µεγάλη προσοχή, ενώ 
προσπάθησε παράλ-
ληλα να τους κάνει 
κοινωνούς των τεχνο-
λογικών εξελίξεων 
της γεωργίας διεθνώς.
Στον φιλόξενο χώρο 
του στρατηγείου της 
Agrotech, µια ηλιό-
λουστη µέρα όπως 
ήταν η Τρίτη 10 Οκτω-
βρίου υψηλοί προσκε-
κληµένοι και ξεχωρι-
στοί για τη θέση τους 

στην ελληνική γεωργία παραγωγοί, είχαν την ευ-
καιρία να συνοµιλήσουν για ώρες και να απολαύ-
σουν τα διαλεγµένα εδέσµατα που είχαν φροντί-
σει να υπάρχουν στο µπουφέ οι οικοδεσπότες.

Η Μεσογειακή Λεκάνη ζητά όλο 
και περισσότερα δενδροκοµικά
Θα θέλαµε να πάρουµε την οµάδα της Agrotech 
SA σε άλλες αγορές που αισθάνονται καλά για να 
πάνε, και οι δύο πλευρές (σ.σ εισαγωγείς και John 
Deere) θεωρούν  ότι θα έχει επιτυχία το εγχείρη-
µα, καθώς είναι µία πολύ καλή οµάδα διαχείρι-
σης, ανέφερε ο πρόεδρος της John Deere, 
Samuel R. Allen στην αποκλειστική του συνέντευ-
ξη στο Profi. Μάλιστα αναφέρθηκε στην ιστορία 
της John Deere, µε τον οµώνυµο ιδρυτή της να 
διαλέγει το Ιλινόις και τις όχθες του Μισσισσιππί 
για να χωροθετήσει τις πρώτες εγκαταστάσεις της.

Η Agrotech SA υποδέχτηκε τον πρόεδρο της 
John Deere στις εγκαταστάσεις της στη Σίνδο

Ψεκαστικά νέας 
γενιάς Αgroma
Τη νέα γενιά ψεκαστικών µηχανηµά-
των, που παράγει σε συνεργασία µε 
τη βρετανική FarmGem και θα «λαν-
σάρει» στην παγκόσµια αγορά από τις 
αρχές του το 2018, παρουσίασε η κα-
τασκευάστρια εταιρεία Agroma το δι-
ήµερο 3 και 4 Οκτωβρίου στις εγκα-
ταστάσεις της στη Βέροια. Περίπου 
100 µεγάλοι αγρότες, στελέχη τραπε-
ζών, αλλά και εµπορικοί πελάτες της 
επιχείρησης από την Μεγάλη Βρετα-
νία, τις Βαλκανικές και τις Βαλτικές 
χώρες, ενηµερώθηκαν για τις δυνα-
τότητες των νέων υπερσύγχρονων  
µηχανηµάτων, ενώ ορισµένα εξ αυ-
τών τα είδαν και σε επιχειρησιακή 
λειτουργία, σε πρακτική επίδειξη σε 
αγρούς. 
Η νέα σειρά, όπως ανέφερε στο Profi 

ο διευθύνων σύµβουλος της 
Agroma, Νίκος Πέτκος, περιλαµβά-
νει 8 νέα ψεκαστικά µηχανήµατα για 
µεγάλες καλλιέργειες, ανάµεσα τους 
το υπερσύγχρονο «Atlas», το 
«Pioneer» και το «Innovator», 10 νέα 
µοντέλα για τη δενδροκοµία και 3 µη-
χανήµατα για χρήση σε γήπεδα 
γκολφ, κλπ. Η αναβάθµιση των µη-
χανηµάτων της βορειοελλαδικής 
εταιρείας, µε την αξιοποίηση της τε-
χνογνωσία της FarmGem, αφορά και 
στην τοποθέτηση σε πολλά από αυτά 
συστηµάτων GPS και πρόσθετων 
ηλεκτρονικών τελευταίας τεχνολογί-
ας. Τα µοντέλα της νέας σειράς, όπως 
προανήγγειλε ο κ. Πέτκος θα παρου-
σιαστούν στη Μ.Βρετανία τέλος Νο-
εµβρίου, στο Middle Machinery 
Show, ενώ το πρώτο πανευρωπαϊκό 
τους ντεµπούτο θα γίνει στην έκθεση 
Agrotica, στη Θεσσαλονίκη.
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Νέο Fiat Fullback Cross: 

Περιπέτεια µε τα έξτρα 
∆ιαθέσιµη στο δίκτυο των επίσηµων διανοµέων Fiat και Fiat Professional, είναι πλέον η κορυφαία 
έκδοση της γκάµας pickup της εταιρείας, Fullback Cross, µία πιο επιθετική και σπορ εκδοχή του double 
cab µοντέλου, την οποία και γνώρισε το ελληνικό κοινό στην έκθεση Van & Truck

Κείµενο: Γιώργος Κοντονής

T ο Fullback Cross,  διακρίνεται όπως 
αναφέρει η Fiat για την ανθεκτικότη-
τα, την ευελιξία και την άνεσή του, 
ενώ η συγκεκριµένη έκδοση είναι 

ενισχυµένη µε πιο έντονα εξωτερικά χαρακτη-
ριστικά στοιχεία. Σηµειώνεται ότι η Fiat παρου-
σίασε το Fullback Cross όπως και όλη την 
γκάµα των LCV της στην έκθεση «Van & Truck»  
(2,3,4/11) ενώ εξασφάλισε παράλληλα την πα-
ρουσία του Fullback Cross στην Έκθεση 
Aftokinisi (11-19/11).

Κοµψή σιλουέτα και δυναµισµός
Η κορυφαία έκδοση στη γκάµα του pickup της 
Fiat, διαθέτει αποκλειστικές στιλιστικές λεπτο-
µέρειες, που υποδηλώνουν δυναµισµό, όπως 
η µαύρη αεροδυναµική σπορ µπάρα, η οποία 
υπογραµµίζει το προφίλ του µοντέλου και ανα-
δεικνύει την ακόµα πιο κοµψή σιλουέτα του. 
Η επιθετική και σπορ όψη του µοντέλου ενι-
σχύεται περαιτέρω χάρη στη µαύρη µατ από-
χρωση που εντοπίζεται σε διάφορα σηµεία του 
αυτοκινήτου όπως στην εµπρός γρίλια, τους 

καθρέφτες, τις λαβές των θυρών, τους θόλους 
τροχών και τις ζάντες 17 ιντσών, ενώ µε µαύ-
ρο χρώµα είναι βαµµένα και τα ιδιαίτερης σχε-
δίασης πλαϊνά σκαλοπάτια. Το όχηµα 
συνοδεύει πλούσιος βασικό εξοπλισµό, που 
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων προβολείς Bi-
Xenon, φώτα ηµέρας LED, αυτόµατο διζωνικό 
κλιµατισµό, cruise control, δερµάτινα καθί-
σµατα και δερµάτινο τιµόνι. Τα εµπρός καθί-
σµατα είναι θερµαινόµενα, ενώ το κάθισµα του 
οδηγού ρυθµίζεται ηλεκτρικά. 

Το Fullback Cross είναι 
διαθέσιµο στο δίκτυο των 
επίσηµων διανοµέων Fiat και 
Fiat Professional από τα 
µέσα Οκτωβρίου

Auto
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Κινητήρας και σύστηµα µετάδοσης

Το νέο Fiat Fullback Cross εξοπλίζεται µε έναν 
ισχυρό τούρµπο κινητήρα πετρελαίου 2,4 λί-
τρων, προδιαγραφών Euro 6 µε απόδοση 180 
HP και µέγιστη ροπή 430 Nm στις 2500 στρο-
φές, που διακρίνεται για τη µεγάλη ισχύ, αλλά 
και τα χαµηλά επίπεδα κατανάλωσης. Ο υπο-
ψήφιος αγοραστής έχει τη δυνατότητα επιλο-
γής ανάµεσα σε δύο κιβώτια ταχυτήτων, ένα 
χειροκίνητο 6 σχέσεων ή ένα αυτόµατο 5 σχέ-
σεων. Στην αυτόµατη έκδοση διατίθενται και 
χειριστήρια στο τιµόνι, τα οποία µετατρέπουν 
την οδήγηση σε µια ακόµα πιο δυναµική και 
συναρπαστική εµπειρία.
Το σύστηµα µετάδοσης του Fullback διαθέτει 
έως και πέντε, εύκολες στη χρήση, ρυθµίσεις. 
Έτσι, ο οδηγός έχει στη διάθεσή ένα ιδιαίτερο 
εργαλείο που µπορεί να αντιµετωπίσει µε ευ-
κολία κάθε έδαφος. Με το πάτηµα ενός κου-
µπιού, ο οδηγός µπορεί να επιλέξει τη µετάδοση 
κίνησης στους δύο τροχούς για µεγαλύτερη οι-

κονοµία στο καύσιµο, ή την τετρακίνητη µετά-
δοση. Για πιο απαιτητικά οδοστρώµατα, ο 
οδηγός µπορεί να ασφαλίσει το κεντρικό δια-
φορικό, τύπου Torsen. Όταν δυσκολεύουν τα 
πράγµατα, µπορεί επίσης να συµπλέξει τις χα-
µηλές σχέσεις µετάδοσης και την ασφάλιση του 
πίσω διαφορικού. Η τελευταία δυνατότητα προ-
σφέρεται µε το πακέτο Techno.

∆ιαστάσεις

Το Fullback Cross βασίζεται στην εκδοχή 
double cab, µήκους 5.28 µ., πλάτους 1.81 µ. 
και ύψους 1.78 µ. Το µεταξόνιο είναι 3.00 µ. 
Παρά τις µεγάλες διαστάσεις, το Fiat pickup 
ελίσσεται µε ευκολία σε διάφορες συνθήκες, 
καθώς διαθέτει την καλύτερη διάµετρο κύκλου 
στροφής στην κατηγορία, µόλις 11.8 µέτρα. 
Επιπλέον, η κάµερα οπισθοπορείας διατίθεται 
στον βασικό εξοπλισµό. Το Fullback έχει ικα-
νότητα φόρτωσης 1.100 κιλά και ελκτική ικα-
νότητα 3.100 κιλά.
 

Τα αυτοκίνητα της Fiat διαθέτει στην
ελληνική αγορά η Fiat Chrysler

Automobile (τηλ. 80011/500800) Για πιο απαιτητικά οδοστρώµατα, ο οδηγός 
του Fullback Cross µπορεί να ασφαλίσει το 
κεντρικό διαφορικό, τύπου Torsen.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Fiat Fullback Cross
Κινητήρας

2,4 λίτρων, 180 
ίππων

Κιβώτιο ταχυτήτων

Χειροκίνητο 6 
σχέσεων ή 
αυτόµατο 5 
σχέσεων

Μεταξόνιο 3.000 mm

Μήκος 5.280 mm

Πλάτος 1.810 mm

Ικανότητα φόρτωσης 1.100 κιλά

Ικανότητα έλξης 3.100 κιλά

Το pickup συνοδεύεται από πλούσιο 
βασικό εξοπλισµό, που περιλαµβάνει 
µεταξύ άλλων δερµάτινα καθίσµατα.

Η µαύρη αεροδυναµική σπορ 
µπάρα, υπογραµµίζει το 

προφίλ του µοντέλου και 
αναδεικνύει τη σιλουέτα του.
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Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

Case ΙΗ - Π.Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ 
τηλ. 210/3408800 

Σειρά QUANTUM F - ΦΑΡ∆ΙΑ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΑ
QUANTUM 75F 4WD 28X16 CR (78)  41.000  
QUANTUM 75F 4WD CAB 28X16 CR (78)  48.000   
QUANTUM 95F 4WD CAB 28X16 CR (97)  53.000   
Mε HI-LO & υδρ. ρεβέρσα PS, επιβάρυνση  3.500   
Σειρά QUANTUM N - ΣΤΕΝΑ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΑ
QUANTUM 75N 4WD 28X16 CR (78)  45.000   
QUANTUM 75N 4WD CAB 28X16 CR (78)  52.000   
QUANTUM 95N 4WD 28X16 CR (97)  50.000   
QUANTUM 95N 4WD CAB 28X16 CR (97)  57.000   
Mε HI-LO & υδρ. ρεβέρσα PS, επιβάρυνση  3.500   
Σειρά QUANTUM V - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΑ
QUANTUM 75V 4WD 28X16 CR (78)  43.500   
QUANTUM 75V 4WD CAB 28X16 CR (78)  50.500   
QUANTUM 95V 4WD 28X16 CR (97)  47.500   
QUANTUM 95V 4WD CAB 28X16 CR (97)  54.500   
Mε HI-LO & υδρ.ρεβέρσα PS, επιβάρυνση  3.500   
Σειρά FARMALL C - STANDARD (LIGHT)
FARMALL 55C 20X20 4WD CR (58)  39.000   
FARMALL 65C 20X20 4WD CR (65)  40.000   
FARMALL 75C 20X20 4WD CR (75)  41.000   
Mε υδρ. ρεβέρσα PS, επιβάρυνση  2.000   
Mε CAB, επιβάρυνση  7.500   
Σειρά FARMALL C - STANDARD (MEDIUM)
FARMALL 85C 20X20 4WD CR (86)  46.500   
FARMALL 85C 24X24 4WD PS (86)  49.000   
FARMALL 95C 20X20 4WD CR (99)  49.000   
FARMALL 95C 24X24 4WD PS (99)  51.500   
FARMALL 105C 20X20 4WD CR (107)  51.000   
FARMALL 105C 24X24 4WD PS (107)  53.500   
FARMALL 115C 24X24 4WD PS (114)  56.000   
Mε 24X24 µε HI-LO & υδρ. ρεβέρσα PS, επιβάρυνση  1.000   
Εκδόσεις µε CAB, επιβάρυνση  7.500   
Σειρά FARMALL A - STANDARD
FARMALL 85A 4WD CAB 20X12 CR (86)  48.500   
FARMALL 85A 4WD CAB 12X12 PS (86)  49.500   
FARMALL 95A 4WD CAB 20X12 CR (99)  51.500   
FARMALL 95A 4WD CAB 12X12 PS (99)  52.500   
FARMALL 95A 2WD CAB 20X12 CR (99)  47.000   
FARMALL 95A 2WD CAB 12X12 PS (99)  48.000   
FARMALL 105A 4WD CAB 12X12 PS (107)  55.000   
FARMALL 115A 4WD CAB 12X12 PS (114)  57.000   
Σειρά FARMALL U - STANDARD
FARMALL 95U 4WD CAB 24X24 HILO PS (99)  69.000   

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

FARMALL 95U PRO 4WD CAB 32X32 PS (99)  73.500   
FARMALL 105U 4WD CAB 24X24 HILO PS (107)  71.000   
FARMALL 105U PRO 4WD CAB 32X32 PS (107)  75.500   
FARMALL 115U 4WD CAB 24X24 HILO PS  (114)  74.000   
FARMALL 115U PRO 4WD CAB 32X32 PS (114)  78.500   
Σειρά MAXXUM EP
MAXXUM 4CYL
MAXXUM 110 4WD CAB 24X24 (110)  83.000   
MAXXUM 110 4WD CAB 17X16 (110)  87.500   
MAXXUM 120 4WD CAB 24X24 (121)  86.000   
MAXXUM 120 4WD CAB 17X16 (121)  90.500   
MAXXUM 130 4WD CAB 24X24 (131)  91.000   
MAXXUM 130 4WD CAB 17X16 (131)  96.500   
MAXXUM 6CYL
MAXXUM 115 4WD CAB 24X24 (140)  86.000   
MAXXUM 115 4WD CAB 17X16 (140)  90.500   
MAXXUM 125 4WD CAB 24X24 (151)  90.500   
MAXXUM 125 4WD CAB 17X16 (151)  96.500   
MAXXUM 140 4WD CAB 24X24 (166)  97.000   
MAXXUM 140 4WD CAB 17X16 (166)  101.000   
Με 17X16 µε ανάρτηση εµπ/σθιου άξονα, επιβάρυνση  4.500   
Σειρά MAXXUM MULTICONTROLLER EP
MAXXUM 4CYL
MAXXUM 110 4WD CAB 17X16 MC (110)  97.000   
MAXXUM 120 4WD CAB 17X16 MC (121)  100.500   
MAXXUM 130 4WD CAB 17X16 MC (131)  103.500   
MAXXUM 6CYL
MAXXUM 115 4WD CAB 17X16 MC (140)  100.000   
MAXXUM 125 4WD CAB 17X16 MC (151)  103.000   
MAXXUM 140 4WD CAB 17X16 MC (166)  108.000   
Με ανάρτηση εµπ/σθιου άξονα, επιβάρυνση  4.500   
Σειρά MAXXUM CVX EP
MAXXUM 110 CVX 4WD CAB (110)  106.000   
MAXXUM 120 CVX 4WD CAB (121)  110.000   
MAXXUM 130 CVX 4WD CAB (131)  114.000   
Με ανάρτηση εµπ/σθιου άξονα, επιβάρυνση  4.500   
Σειρά PUMA (SWB) 
PUMA 150 4WD CAB 19X6 FPS (175)  125.000   
PUMA 165 4WD CAB 19X6 FPS (190)  129.000   
Με ανάρτηση εµπ/σθιου άξονα, επιβάρυνση  4.500   
Σειρά PUMA (LWB)
PUMA 185 4WD CAB 19X6 FPS  (205)  133.000   
PUMA 200 4WD CAB 19X6 FPS (225)  137.000   
PUMA 220 4WD CAB 19X6 FPS (240)  142.000   
Με ανάρτηση εµπ/σθιου άξονα, επιβάρυνση  4.500   
Σειρά PUMA CVX (SWB)

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

PUMA 150 CVX 4WD CAB (175)  130.000   
PUMA 165 CVX 4WD CAB (190)  135.000   
PUMA 175 CVX 4WD CAB (205)  140.000   
Με ανάρτηση εµπ/σθιου άξονα, επιβάρυνση  4.500   
Σειρά PUMA CVX (LWB)
PUMA 185 CVX 4WD CAB (205)  143.000   
PUMA 200 CVX 4WD CAB (225)  148.000   
PUMA 220 CVX 4WD CAB (240)  153.000   
PUMA 240 CVX 4WD CAB (260)  160.000   
Με ανάρτηση εµπ/σθιου άξονα, επιβάρυνση  4.500   
Σειρά OPTUM CVX 
OPTUM 270 CVX 4WD CAB SUSP (271)  180.000   
OPTUM 300 CVX 4WD CAB SUSP (300)  190.000   
Σειρά MAGNUM 
MAGNUM 250 4WD CAB 19X4 (286)  170.000   
MAGNUM 280 4WD CAB 19X4 (315)  178.000   
MAGNUM 310 4WD CAB 19X4 (347)  188.000   
MAGNUM 340 4WD CAB 19X4 (375)  195.000   
Με ανάρτηση εµπ/σθιου άξονα, επιβάρυνση  5.000   
Σειρά MAGNUM CVX 
MAGNUM 250 CVX 4WD CAB (286)  182.000   
MAGNUM 280 CVX 4WD CAB (315)  190.000   
MAGNUM 310 CVX 4WD CAB (347)  199.000   
MAGNUM 340 CVX 4WD CAB (375)  207.000   
MAGNUM 380 CVX 4WD CAB (415)  234.000   
Με ανάρτηση εµπ/σθιου άξονα, επιβάρυνση  5.000   

Claas - Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ Γεωργοτεχνική
τηλ. 2310/780866-9

NEXOS                                                                                                             
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΑ
NEXOS 210 VE FPT 4TI/3200 24X24 (72) 41.650
NEXOS 210 VE CAB FPT 4TI/3200 24X24 (72) 48.953
NEXOS 220 VE FPT 4TI/3200 24X24 ((78) 43.211
NEXOS 220 VE CAB FPT 4TI/320 24X24 (78) 50.515
NEXOS 230 VE FPT 4TI/3200 24X24 (88) 45.282
NEXOS 230 VE CAB FPT 4TI/3200 24X24 (88) 52.585
ΧΑΜΗΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΠΙΝΑ
NEXOS 220 FB FPT 4TI/3200 24X24 (78) 43.704
NEXOS 220 FB SPECIAL CAB FPT 4TI/3200 24X24 (88) 51.007
NEXOS 230 FB FPT 4TI/3200 24X24 (78) 45.816
NEXOS 230 FB SPECIAL CAB FPT 4TI/3200 24X24 (88) 53.115
ΣΤΕΝΑ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΑ
NEXOS 210 VL FPT 4TI/3200 24X24 (72) 41.904
NEXOS 210 VL CAB / SP. CAB FPT 4TI/3200 24X24 (72) 49.207
NEXOS 220 VL FPT 4TI/3200 24X24 (78) 43.465

Tιµοκατάλογος τρακτέρ 2017

Ξέρετε την ποιότητα
Mάθετε την τιµή Το Profi βρίσκεται στον δέκατο τρίτο 

χρόνο της κυκλοφορίας του στην Ελλάδα. Από την πρώτη στιγµή, βασισµένο στην επιτυχηµένη διεθνώς 

συνταγή του Profi International, επιδιώκει να βελτιώνεται σε κάθε τεύχος του και να προσφέρει στους 
Έλληνες αναγνώστες του πληροφορίες προσαρµοσµένες στην ελληνική πραγµατικότητα. Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο, η δηµοσιογραφική οµάδα του περιοδικού παρουσιάζει κάθε µήνα έναν πλήρως ενηµερωµένο 
τιµοκατάλογο των γεωργικών ελκυστήρων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.  Αρωγοί σε αυτή 
την προσπάθεια στέκονται, στην  πλειοψηφία τους, οι εισαγωγείς αντιπρόσωποι γεωργικών 
µηχανηµάτων στην Ελλάδα, που παρουσιάζουν τα στοιχεία τους. Σηµειώνουµε, ωστόσο, ότι οι τιµές 
που παρουσιάζονται εµπίπτουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα των  αντιπροσωπειών

Τιµοκατάλογος
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Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

NEXOS 220 VL CAB / SP. CAB FPT 4TI/3200 24X24 (78) 50.768
NEXOS 230 VL FPT 4TI/3200 24X24 (88) 45.869
NEXOS 230 VL CAB / SP. CAB FPT 4TI/3200 24X24 (88) 53.172
NEXOS 240 VL FPT 4TI/3200 24X24 (101) 48.343
NEXOS 240 VL CAB / SP. CAB FPT 4TI/3200 24X24 (101) 55.646
∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΑ
NEXOS 210 F FPT 4TI/3200 24X24 (72) 42.146
NEXOS 210 F CAB/SP. CAB FPT 4TI/3200 24X24 (72) 49.449
NEXOS 220 F FPT 4TI/3200 24X24 (78) 43.707
NEXOS 220 F CAB / SP. CAB FPT 4TI/3200 24X24 (78) 51.010
NEXOS 230 F FPT 4TI/3200 24X24 (88) 45.778
NEXOS 230 F CAB / SP. CAB FPT 4TI/3200 24X24 (88) 53.081
NEXOS 240 F FPT 4TI/3200 24X24 (101) 48.104
NEXOS 240 F CAB / SP. CAB FPT 4TI/3200 24X24 (101) 55.407
Βασικός εξοπλισµός: 4WD • Μηχανικό κιβώτιο µε υπεραργό • PTO 540/540 ECO 
• Υδραυλική αντλία 60 λτ./λεπτό • 3 χειριστήρια • Μηχανικό υδραυλικό. 
Οι εκδόσεις CAB/SPECIAL CAB περιλαµβάνουν A/C, αεροκάθισµα, ράδιο MP3 
και φίλτρα άνθρακα.
Προαιρετικός εξοπλισµός: Revershift-Twinshift (6.930 €) • Μπροστινό υδραυλικό 
(3.965 €) • Μπρ. υδραυλικό+ PTO (7.120 €) • Ηλεκτρονικό υδραυλικό (1.504 €)
ELIOS                                                                                                                                           
ELIOS 210 T4i FPT 4TI/3400 24X24 (75) 44.289
ELIOS 210 T4i CAB FPT 4TI/3400 24X24 (75) 52.582
ELIOS 220 T4i FPT 4TI/3400 24X24 (84) 45.896
ELIOS 220 T4i CAB FPT 4TI/3400 24X24 (84) 54.189
ELIOS 230 T4i FPT 4TI/3400 24X24 (92) 48.027
ELIOS 230 T4i CAB FPT 4TI/3400 24X24 (92) 56.320
ELIOS 240 T4i FPT 4TI/3400 24X24 (103) 56.357
ELIOS 240 T4i CAB FPT 4TI/3400 24X24 (103) 64.467
Βασικός εξοπλισµός: 4WD • Μηχανικό κιβώτιο • PTO 540/540 ECO • Υδραυλική 
αντλία 60 λτ./λεπτό • 3 χειριστήρια • Μηχανικό υδραυλικό. Οι εκδόσεις CAB 
περιλαµβάνουν A/C, αεροκάθισµα, ράδιο MP3 και φίλτρα άνθρακα. Τα µοντέλα 240 
διαθέτουν Revershift-Twinshift και ηλεκτροϋδραυλικό PTO standard. 
Προαιρετικός εξοπλισµός: Revershift-Twinshift  (6.930 €) • Μπρ. υδραυλικό 
(3.995 €) • Μπρ. υδραυλικό +PTO (7.642 €) • Ηλεκτρονικό υδραυλικό (1.800 €)
ΝΕΟ ATOS
ATOS 220 T4i FARMOTION 3TI/2900 20X20 (76) 58.911
ATOS 230 T4i FARMOTION 3TI/2900 20X20 (88) 61.637
ATOS 240 T4i FARMOTION 3TI/2900 20X20 (97) 64.569
ATOS 330 T4i FARMOTION 4TI/3800 20X20 (88) 64.520
ATOS 340 T4i FARMOTION 4TI/3800 20X20 (102) 67.451
ATOS 350 T4i FARMOTION 4TI/3800 20X20 (109) 69.103
Βασικός εξοπλισµός: ∆ιπλό διαφορικό 4WD • Mηχανικό κιβώτιο µε υπεραργό • 
PTO 540/540 ECO • Yδραυλική αντλία 60 λτ./λεπτό, 3 χειριστήρια • Mηχανικό 
υδραυλικό • 8 φώτα εργασίας • Καµπίνα µε A/C • Αεροκάθισµα • Ράδιο MP3 • 
Φίλτρα άνθρακα  Προαιρετικός εξοπλισµός: Revershift (5.035 €) • Μπρ. 
υδραυλικό (3.455 €) • Μπρ. υδραυλικό +PTO (6.642 €) •  Αερόφρενα (3.504 €) • 
Ηλεκτρονικό υδραυλικό (1.504 €)
ARION 400                                                                                                                                             
ARION 410 T4f FPT 4TI/4500 QUADISHIFT 16X16 (90) 77.649
ARION 420 T4f FPT 4TI/4500 QUADISHIFT 16X16 (100) 80.776
ARION 430 T4f FPT 4TI/4500 QUADISHIFT 16X16 (110) 86.015
ARION 440 T4f FPT 4TI/4500 QUADISHIFT 16X16 (120) 87.437
ARION 450 T4f FPT 4TI/4500 QUADISHIFT 16X16 (130) 90.565
ARION 460 T4f FPT 4TI/4500 QUADISHIFT 16X16 (140) 93.692
Βασικός εξοπλισµός: Κιβώτιο Quadrishift • PTO 540/540 ECO/1000 • Υδραυλική 
αντλία 60 λτ./λεπτό • 3 χειριστήρια • H/C CIS • Ηλεκτρονικό υδραυλικό • 10 
φώτα εργασίας • Καµπίνα µε A/C • Αεροκάθισµα • Ράδιο MP3 
Προαιρετικός εξοπλισµός: Μπρ. υδραυλικό (3.515 €) • Μπρ. υδραυλικό +PTO 
(6.542 €) • Proactiv (5.040 €) • Υδραυλικά φρένα (700 €)  •  Αερόφρενα (3.504 
€) • Ηλεκτροϋδραυλικά χειριστήρια (3.954 €)
ARION 500-600                                                                                                                                         
ARION 530 CIS T41 DPS 4TI/4500 HEXASHIFT 24X24 (145) 98.449
ARION 540 CIS T4i DPS 4TI/4500 HEXASHIFT 24X24 (155) 101.825
ARION 550 CIS T4i DPS 4TI/4500 HEXASHIFT 24X24 (163) 105.909
ARION 530 CEBIS T4i DPS 4TI/4500 HEXACTIV 24X24 (145) 103.806
ARION 540 CEBIS T4i DPS 4TI/4500 HEXACTIV 24X24 (155) 107.182
ARION 550 CEBIS T4i DPS 4TI/4500 HEXACTIV 24X24 (163) 111.266
Nέο ARION 530 CMATIC T4i DPS 4TI/4500
CMATIC EQ200 (145) 114.443

Νέο ARION 540 CMATIC T4i DPS 4TI/4500 
CMATIC EQ 200 (155) 117.819

Νέο ARION 550 CMATIC T4i DPS 4TI/4500 
CMATIC EQ 200 (163) 121.603

ARION 620 CIS T4i DPS 6TI/6800 HEXASHIFT 24X24 (158) 118.154
ARION 630 CIS T4i DPS 6TI/6800 HEXASHIFT 24X24 (165) 123.084
ARION 640 CIS T4i DPS 6TI/6800 HEXASHIFT 24X24 (177) 132.039
ARION 650 CIS T4i DPS 6TI/6800 HEXASHIFT 24X24 (184) 136.527
ARION 620 CEBIS T4i DPS 6TI/6800 HEXASHIFT 24X24 (158) 123.511
ARION 630 CEBIS T4i DPS 6TI/6800 HEXACTIV 24X24 (165) 128.441
ARION 640 CEBIS T4i DPS 6TI/6800 HEXACTIV 24X24 (177) 137.396
ARION 650 CEBIS T4i DPS 6TI/6800 HEXACTIV 24X24 (184) 141.884
Νέο ARION 620 CMATIC T4i DPS 6TI/6800 
CMATIC EQ200 (158) 134.368

Νέο ARION 620 CMATIC T4i DPS 6TI/6800 
CMATIC EQ200 (165) 138.998

Νέο ARION 620 CMATIC T4i DPS 6TI/6800 
CMATIC EQ200 (177) 148.217

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

Νέο ΑRION 620 CMATIC T4i DPS 6TI/6800 
CMATIC EQ200 (184) 152.705

Βασικός εξοπλισµός CIS: Τρία µηχανικά χειριστήρια •  Αντλία 110 λτ/λεπτό, • H/Y 
CIS • PTO 540/1000 • 12 φώτα εργασίας • Καµπίνα A/C • Υποβραχιόνιο Dri-
vestick • Aεροκάθισµα • Aνάρτηση 4 σηµείων και ράδιο ΜP3. Βασικός 
εξοπλισµός CEBIS-CMATIC: Τρία ηλεκτροϋδραυλικά χειριστήρια • Αντλία 110 
λτ./λεπτό • Η/Υ CEBIS • PTO 540/1000 • 12 φώτα εργασίας • Καµπίνα A/C • 
Υποβραχιόνιο Cmotion • Αεροκάθισµα  •  Ανάρτηση 4 σηµείων και ράδιο MP3.  
Προαιρετικός εξοπλισµός: Proactiv (5.040 €) • Mπρ. υδραυλικό (5.085 €) • Μπρ. 
υδραυλικό + PTO (7.996 €) • Υδραυλικά φρένα (700 €) • Αερόφρενα (3.504 €)
NEO AXION 800
AXION 800 CIS T4f FPT 6TI/6700 HEXASHIFT 24X24 (200) 141.907
AXION 810 CIS T4f FPT 6TI/6700 HEXASHIFT 24X24 (215) 148.997
AXION 820 CIS T4f FPT 6TI/6700 HEXASHIFT 24X24 (225) 156.291
AXION 830 CIS T4f FPT 6TI/6700 HEXASHIFT 24X24 (235) 163.381
AXION 840 CIS T4f FPT 6TI/6700 HEXASHIFT 24X24 (250) 180.279
AXION 850 CIS T4f FPT 6TI/6700 HEXASHIFT 24X24 (264) 192.070
AXION 800 CEBIS T4f FPT 6TI/6700 HEXACTIV 24X24 (200) 147.979
AXION 810 CEBIS T4f fpt 6TI/6700 HEXACTIV 24X24 (215) 154.887
AXION 820 CEBIS T4f FPT 6TI/6700 HEXACTIV 24X24 (225) 162.181
AXION 830 CEBIS T4f FPT 6TI/6700 HEXACTIV 24X24 (235) 169.271
AXION 840 CEBIS T4f FPT 6TI/6700 HEXACTIV 24X24 (250) 186.169
AXION 850 CEBIS T4f FPT 6TI/6700 HEXACTIV 24X24 (264) 197.960
AXION 810 CMATIC T4f FPT 6TI/6700 CMATIC (215) 167.254
AXION 830 CMATIC T4f FPT 6TI/6700 CMATIC (235) 181.638
AXION 850 CMATIC T4f FPT 6TI/6700 CMATIC (264) 207.835
AXION 870 CMATIC T4f FPT 6TI/6700 CMATIC (295) 229.867
Βασικός εξοπλισµός CIS : Τέσσερα µηχανικά χειριστήρια • Αντλία 110 λτ./λεπτό • 
H/Y CIS • PTO 540/1000 • 12 φώτα εργασίας •  Καµπίνα A/C • Yποβραχιόνιο Dri-
vestick • Αεροκάθισµα • Ανάρτηση 4 σηµείων και ράδιο MP3.
Βασικός εξοπλισµός CEBIS-CMATIC: Τρία ηλεκτροϋδραυλικά χειριστήρια • Αντλία 
110 λτ./λεπτό • Η/Υ CEBIS • PTO 540/1000 • 12 φώτα εργασίας • Καµπίνα A/C • 
Υποβραχιόνιο CΜotion • Αεροκάθισµα • Ανάρτηση 4 σηµείων και ράδιο MP3. 
Προαιρετικός εξοπλισµός: Proactiv (6.540 €), Μπρ. υδραυλικό (5.015 €) • Μπρ. 
Υδραυλικό +PTO (7.996 €) • Υδραυλικά φρένα (700 €) • Αερόφρενα (3.504 €).
AXION 900 CVT
AXION 920 CMATIC T4i FPT 6TI/8700 CMATIC (320) 246.111
AXION 930 CMATIC T4i FPT 6TI/8700 CMATIC (350) 255.414
AXION 940 CMATIC T4i FPT 6TI/8700 CMATIC (380) 267.465
AXION 950 CMATIC T4i FPT 6TI/8700 CMATIC (410) 275.921
Bασικός εξοπλισµός: Τέσσερα ηλεκτροϋδραυλικά χειριστήρια • Αντλία 150 λτ./
λεπτό • Η/Υ CEBI • PTO 540/1000 + ECO • 16 φώτα εργασίας• Μπρ. υδραυλικό • 
Proactiv • Καµπίνα Α/C • Υποβραχιόνιο CMotion • Aεροκάθισµα •  Aνάρτηση 4 
σηµείων και ράδιο ΜΡ3. Προαιρετικός εξοπλισµός: Μπρ. υδραυλικό+PTO (5.996 €).

Deutz Fahr - Θεοχαράκης ΑΕ
τηλ. 210/3479700

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΑ-∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΑ
AGROKID 210 E3 19.000
AGROKID 220 E3 20.000
AGROKID 220 E3  CAB 26.000
AGROKID 230 E3 22.000
AGROKID 230 E3 BASSO 21.500
AGROKID 230 E3 CAB 27.500
5080 DF ECOLINE  3 CYL 30.500
5080.4 DF ECOLINE  4 CYL 32.500
5090.4 DF ECOLINE  4 CYL 35.000
5090 DF ECOLINE  3 CYL 32.000
5100 DF ECOLINE  3 CYL 34.000
5105 DF ECOLINE  4 CYL 35.500
AGROPLUS F 55 KEYLINE 22.500
AGROPLUS F 65 KEYLINE 23.500
AGROPLUS F 75 KEYLINE 24.500
AGROPLUS F 80.4 KEYLINE 26.000
5080 DF LS 31.500
5080DF GS 35.000
5080DF   CAB 37.000
5080 DF GS CAB 40.500
5090.4 DF LS 36.000
5090.4 DF GS 40.000
5090.4 DF LS CAB 41.000
5090.4 DF GS CAB 44.500
5090 DF LS 35.000
5090 DF GS 38.000
5090 DF LS CAB 39.500
5090 DF GS CAB 43.000
5100 DF LS 36.500
5100 DF GS 40.000
5100 DF LS CAB 41.000
5100 DF GS CAB 45.000
5105 DF LS 37.000
5105 DF GS 41.000
5105DF LS CAB 42.500
5105 DF GS CAB 45.000
5115 DF LS 39.000
5115 DF GS 43.000

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

5115DF LS CAB 44.000
5115 DF GS CAB 47.500
5080 DS LS 32.000
5080DS CAB 38.500
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ
AGROLUX  310 E3 21.000
AGROLUX  320 E3 23.500
AGROLUX  410 E3 24.500
5080 D LS 40.000
5080 D GS 44.000
5090 D LS 43.000
5090 D GS 46.500
5090.4 D LS 43.500
5090.4 D GS 47.500
5100.4 D GS 49.000
5105 67.000
5105 2WD 62.000
5115 68.000
5125 69.000
5125 2WD 64.000
5080 G GS 50.000
5080 G GS 2WD 44.000
5090 G GS 51.000
5100 G GS 52.500
5110 G GS 53.500
5110 G GS 2WD 50.000
5120 G GS 58.000
5120 G GS 2WD 54.000
AGROTRON 6155  FULL EXTRA 100.000
AGROTRON 6165  FULL EXTRA 103.000
AGROTRON 6175 FULL EXTRA 108.000
AGROTRON 6185  FULL EXTRA 114.000
AGROTRON 6205  FULL EXTRA 119.000
AGROTRON 6215  FULL EXTRA 122.000
AGROTRON 6155 RC SHIFT FULL EXTRA 109.000
AGROTRON 6165 RC SHIFT FULL EXTRA 112.000
AGROTRON 6175 RC SHIFT FULL EXTRA 118.000
AGROTRON 6185 RC SHIFT FULL EXTRA 123.000
AGROTRON 6205 RC SHIFT FULL EXTRA 127.000
AGROTRON 6215 RC SHIFT FULL EXTRA 131.000
AGROTRON TTV 6155 116.000
AGROTRON TTV 6165 119.000
AGROTRON TTV 6175 125.000
AGROTRON TTV 6185 130.000
AGROTRON TTV 6205 133.500
AGROTRON TTV 6215 137.500
AGROTRON TTV 7230 162.000
AGROTRON TTV 7250 164.000
AGROTRON TTV 9290 205.000
AGROTRON TTV 9310 210.000
AGROTRON TTV 9340 218.000
*Οι ανωτέρω τιµές είναι  ΣΥΝ ΦΠΑ

Goldoni - Εσκιάδης Μπαλοδήµος ΑΒΕ 
τηλ. 2310/596596

ΜΟΤΟΣΚΑΠΤΙΚΑ
 TWIST 5  Βενζ. 2/2 (5,5) 2.500
 TWIST 8  Βενζ. 2/2 (6) 2.600
 TWIST 8S  Βενζ. 3/2 (6) 2.900
 TWIST 8S+  Βενζ. 3/3 (6) 3.100
 TWIST 9DS  Diesel 3/3 (7,5) 4.200
 TWIST 10  Βενζ. 2/2 (8,5) 2.800
 TWIST 10S  Βενζ. 3/3 (8,5) 3.200
JOKER 10S  Βενζ. 4/3 (8,5) 3.600
JOKER 10S+  Βενζ. 4/3 (8,5) 3.900
JOKER 11DS  Diesel 4/3 (10,9) 5.600
JOKER 11DS+  Diesel 4/3 (10,9) 6.400
MY SPECIAL 14SR  Diesel 4/2 (12,2) 6.500
MY SPECIAL 15SR  Diesel 4/2 (13,6) 8.300
ΑΡΘΡΩΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 
BASE 20 SN  6/3 (20) 15.000
EURO 45 SN  6/3 (38) 22.400
EURO 30 RS  6/3 (25) 18.200
EURO 40 RS  6/3 (33) 20.900
EURO 45 RS  6/3 (38) 22.300
MAXTER 60 RS  16/16 (50) 28.200
∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΑ - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΑ 
RONIN 50  12/12 (48) 27.000
3050 low  16/8, 8/8 (50)    28.700
3080 low  16/8, 8/8 (75)    35.500
ENERGY 60 Low  16/8, 8/8 (56) 33.300
ENERGY 80 Low  16/8, 8/8 (75) 37.700
STAR 90 Low  16/8, 8/8 (82) 42.900
STAR 100 Low  16/8, 8/8 (96) 46.500
QUASAR 90 Low  16/8, 8/8 (82) 44.100
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Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

Hurlimann - Α&Φ Ιωαννίδης ΑΕ
τηλ. 24610/21000

∆ενδροκοµικά-Αµπελουργικά Σειρά PRINCE
PRINCE 35 3κυλ. 12+12 (39) 21,000
PRINCE  45 & BASSO 4κυλ. 12+12 (43) 22,500
PRINCE 55 & BASSO 4κυλ. 12+12 (51) 24,000
PRINCE 55 CAB + A/C 4κυλ. 12+12 (51) 31,500
∆ενδροκοµικά Σειρά XF
XF 55 SPIRIT 3/3.000κ.εκ. 15+15 (52) 23,000
XF 65 SPIRIT 3/3.000κ.εκ. 15+15 (62) 24,500
XF 75 SPIRIT 3/3.000κ.εκ. 15+15 (72) 26,000
XF 80.4 SPIRIT 4/4.000κ.εκ. 15+15 (75) 27,500
XF 60 TRADITION 3/3.000κ.εκ. 30+15 (62) 30,000
XF 70 TRADITION 3/3.000κ.εκ. 30+15 (72) 31,500
XF 80 TRADITION 3/3.000κ.εκ. 30+15 (82.14) 33,000
XF 80.4 TRADITION 4/4.000κ.εκ. 30+15 (80.24) 34,000
XF 90 TRADITION 4/4.000κ.εκ. 30+15 (85) 35,000
XF 100 TRADITION 4/4.000κ.εκ. 30+15 (95.2) 36,500
XF 80 A 3/3.000κ.εκ. 30+15 (82.14) 34,500
XF 80 GS 3/3.000κ.εκ. 45+45 (82.14) 38,500
XF 80 CAB A 3/3.000κ.εκ. 30+15 (82.14) 40,000
XF 80 CAB GS 3/3.000κ.εκ. 45+45 (82.14) 45,000
XF 90 A 4/4.000κ.εκ. 30+15 (85) 36,000
XF 90 GS 4/4.000κ.εκ. 45+45 (85) 40,000
XF 90 CAB A 4/4.000κ.εκ. 30+15 (85) 42,500
XF 90 CAB GS 4/4.000κ.εκ. 45+45 (85) 47,000
XF 100 A 4/4.000κ.εκ. 30+15 (95.2) 37,000
XF 100 GS 4/4.000κ.εκ. 45+45 (95.2) 41,000
XF 100 CAB A 4/4.000κ.εκ. 30+15 (95.2) 43,500
XF 100 CAB GS 4/4.000κ.εκ. 45+45 (95.2) 48,000
XF 110 A 4/4.000κ.εκ. 30+15 (101.73) 38,000
XF 110 GS 4/4.000κ.εκ. 45+45 (101.73) 42,000
XF 110 CAB A 4/4.000 30+15 (101.73) 44,500
XF 110 CAB GS 4/4.000 45+45 (101.73) 49,000
Μεικτής χρήσης Σειρά XE
XE 65 DT 3/3.000κ.εκ. 15+15 (62) 22,000
XE 75 DT 3/3.000κ.εκ. 15+15 (72) 25,000
XE 80 DT 4/4.000κ.εκ. 15+15 (75) 27,000
Μεικτής χρήσης Σειρά XB
XB 95 TB LS 4/4.000κ.εκ. 20+20 (95) 44,000
XB 105 TB LS 4/4.000κ.εκ. 20+20 (102) 47,000
XB 95 TB GS 4/4.000κ.εκ. 20+20 (95) 47,000
XB 105 TB GS 4/4.00κ.εκ. 20+20 (102) 50,000
Μεικτής χρήσης Σειρά XA
XA 90 TRADITION T4I CAB 3/2.887κ.εκ. 30+15 (84/88) 42,500
XA 90.4 TRADITION T4I CAB 4/3.849κ.εκ. 30+15 (84/88) 43,500
XA 90 T4I LS CAB 4/4.000κ.εκ. 45+45 (84/88) 45,000
XA 90.4 T4I LS CAB 4/3.849κ.εκ. 45+45 (84/88) 46,000
XA 90 T4I GS CAB 4/4.000κ.εκ. 45+45 (84/88) 49,000
XA 90.4 T4I GS CAB 4/3.849κ.εκ. 45+45 (84/88) 50,000
XA 100.4 T4I GS CAB 4/3.849κ.εκ. 45+45 (97/102) 52,000
Γεωργικά Σειρά XΒ
XB 80 T4I LD LS CAB 3/2887κ.εκ. 32+32 (75/75) 46,000
XB 90 T4I LD LS CAB 3/2.887κ.εκ. 32+32 (84/88) 47,000
XB 100 T4I LD LS CAB 3/2.887κ.εκ. 32+32 (92/97) 48,000
XB 80 T4I LD GS CAB 3/2.887κ.εκ. 32+32 (75/75) 49,000
XB 90 T4I LD GS CAB 3/2.887κ.εκ. 32+32 (84/88) 50,000
XB 100 T4I LD GS CAB 3/2.887κ.εκ. 32+32 (92/97) 51,000
XB 90 T4I MD LS CAB 3/2.887κ.εκ. 32+32 (84/88) 47,000
XB 90.4 T4I MD LS CAB 4/3.849κ.εκ. 32+32 (84/88) 48,000
XB 100 T4I MD LS CAB 3/2.887κ.εκ. 32+32 (92/97) 48,500
XB 105.4 T4I MD LS CAB 4/3.849κ.εκ. 32+32 (97/102) 49,000
XB 115.4 T4I MD LS CAB 4/3.849κ.εκ. 32+32 (103/109) 51,000
XB 90 T4I MD GS CAB 3/2.887κ.εκ. 32+32 (84/88) 50,000
XB 90.4 T4I MD GS CAB 4/3.849κ.εκ. 32+32 (84/88) 51,000
XB 100 T4I MD GS CAB 3/2.887κ.εκ. 32+32 (92/97) 50,000
XB 105.4 T4I MD GS CAB 4/3.849κ.εκ. 32+32 (97/102) 52,000
XB 115.4 T4I MD GS CAB 4/3.849κ.εκ. 32+32 (103/109) 53,000
XB 90.4 T4I HD LS CAB 4/3.849κ.εκ. 40+40 (84/88) 50,000
XB 105.4 T4I HD LS CAB 4/3.849κ.εκ. 40+40 (97/102) 51,000
XB 115.4 T4I HD LS CAB 4/3.849κ.εκ. 40+40 (103/109) 53,000
XB 90.4 T4I HD GS CAB 4/3.849κ.εκ. 40+40 (84/88) 53,000
XB 105.4 T4I HD GS CAB 4/3.849κ.εκ. 40+40 (97/102) 54,000
XB 115.4 T4I HD GS CAB 4/3.849κ.εκ. 40+40 (103/109) 56,000
Γεωργικά Σειρά XΜ
XM.K 90 T4I LS (A) CAB 4/3.620κ.εκ. 20+20 (85/89) 60,000
XM.K 90 T4I LS (B) CAB 4/3.620κ.εκ. 40+40 (85/89) 61,000
XM.K 100 T4I LS (A) CAB 4/3.620κ.εκ. 20+20 (95/99) 60,500
XM.K 100 T4I LS (B) CAB 4/3.620κ.εκ. 40+40 (95/99) 61,500
XM.K 110 T4I LS (A) CAB 4/3.620κ.εκ. 20+20 (105/110) 61,000
XM.K 110 T4I LS (B) CAB 4/3.620κ.εκ. 40+40 (105/110) 62,000
XM.K 100 T4I GS CAB 4/3.620κ.εκ. 30+30 (95/99) 64,000
XM.K 110 T4I GS CAB 4/3.620κ.εκ. 30+30 (105/110) 64,500
XM.K 120 T4I GS CAB 4/3.620κ.εκ. 30+30 (113/118) 65,000
XM 100 T4I CAB 4/3.620κ.εκ. 30+30 (94.52/99) 71,000
XM 110 T4I CAB 4/3.620κ.εκ. 30+30 (104.72/110) 73,500
XM 120 T4I  CAB 4/3.620κ.εκ. 30+30 (116.14/118) 74,000

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

XM 130 T4I CAB 4/3.620κ.εκ. 30+30 (120/127) 76,000
XM 100 T4I H.L CAB 4/3.620κ.εκ. 30+30 (94.52/99) 79,000
XM 110 T4I H.L CAB 4/3.620κ.εκ. 30+30 (104.72/110) 82,000
XM 120 T4I H.L CAB 4/3.620κ.εκ. 30+30 (116.14/118) 83,000
XM 130 T4I H.L CAB 4/3.620κ.εκ. 30+30 (12/127) 84,000
XM 100 T4I V-DRIVE CAB 4/3.620κ.εκ. AUTO (95/98.5) 86,000
XM 110 T4I V-DRIVE CAB 4/3.620κ.εκ. AUTO (105/110) 89,000
XM 120 T4I V-DRIVE CAB 4/3.620κ.εκ. AUTO (113/118) 90,000
XM 130 T4I V-DRIVE CAB 4/3.620κ.εκ. AUTO (120/127) 93,000
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΚΑΙ P.T.O ΓΙΑ XF Κ.Π. 4,000
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΚΑΙ P.T.O ΓΙΑ XΜ Τ4i Κ.Π. 5,000
Στις προσφερόµενες τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται  Φ.Π.Α. Η εταιρεία δεν φέρει καµία 
ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο παρών τιµοκατάλογος ισχύει από 1/1/16. 
Ακυρώνει κάθε προηγούµενο και µπορεί να αλλάξει χωρίς καµία προειδοποίηση.

John Deere - Agrotech SA
 τηλ. 2310/795018

Σειρά 5Ε
5055 Ε 9/6 30km (56 / 41) 31.590
5055 E 9/6 30km (56 / 41) 27.442
5055 Ε CAB 9/6 30km (56 / 41) 37.686
5065 E 9/6 30km (68 / 50) 34.489
5065 E CAB 9/6 30km (68 / 50) 40.608
5075 E 9/6 30km (79 / 58) 37.740
5075 E CAB 9/6 30km (79 / 58) 43.903
Σειρά 5GF-GV
5080 GF- GV 24/24 40km (85 / 63) 48.193
5080 GF- GV 24/24 40km (85 / 63) 43.213
5080 GF-GVCAB 24/24 40km (85 / 63) 55.903
5080 GF-GV 24/12 40km (85 / 63) 53.410
5080 GF-GV CAB 24/12 40km (85 /63) 62.979
5090 GF- GV 24/24 40km (93 / 68) 51.179
5090 GF- GV 24/24 40km (93 / 68) 46.199
5090 GF-GVCAB 24/24 40km (93 / 68) 58.889
5090 GF-GV 24/12 40km (93 / 68) 56.396
5090 GF-GV CAB 24/12 40km (93 / 68) 65.965
5100 GF- GV 24/24 40km (101 / 74) 52.738
5100 GF- GV 24/24 40km (101 / 74) 47.758
5100 GF-GVCAB 24/24 40km (101 / 74) 60.448
5100 GF-GV 24/12 40km (101 / 74) 57.955
5100 GF-GV CAB 24/12 40km (101 / 74) 67.524
Σειρά 5 G STD
5080 G STD 24/24 40km (83 / 61) 46.469
5080 G CAB STD 24/24 40km (83 / 61) 53.629
5080 G STD 24/12 40km (83 / 61) 48.742
5080 G CAB STD 24/12 40km (83 / 61) 56.185
5090 G STD 24/24 40km (91 / 67) 48.286
5090 G CAB STD 24/24 40km (91 / 67) 55.460
5090 G STD 24/12 40km (91 / 67) 50.559
5090 G CAB STD 24/12 40km (91 / 67) 58.116
Σειρά 5 GL ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
5085 GL 24/24 40km (78 / 57) 42.440
5095 GL 24/24 40km (88 / 65) 45.086
Σειρά 5 M
5085 M OS 16/16 40km (88 / 64,7) 49.630
5085 M CAB 32/16 40km (88 / 64,7) 62.240
5085 M CAB 16/16 30km (88 / 64,7) 55.690
5100 M OS 16/16 40km (103,5 / 76,1) 53.320
5100 M CAB 32/16 40km (103,5 / 76,1) 65.784
5115 M OS 16/16 40km (118,8 / 87,4) 57.031
5115 M CAB 32/16 40km (118,8 / 87,4) 71.276
Σειρά 6MC-RC
6090 MC 24/24 40km (95 / 70) 77.746
6100 MC/ 4WD 24/24 40km (106 / 78) 79.628
6110 MC/ 4WD 24/24 40km (117 / 86) 81.291
6090 RC/ 4WD 24/24 40km (105 / 77) 85.803
6100 RC/ 4WD 24/24 40km (114 / 84) 87.669
6110 RC/ 4WD 24/24 40km (122 / 90) 90.054
Επιπλέον χρεώσεις: Τέταρτο χειριστήριο (683 €) 
• Μπρ. υδραυλικά µε αντίβαρο 900K κιλά (3.798 €) • Αερόφρενα (3.576 €)
Σειρά 6M
6115 M 24/24 40km (121 / 89) 90.261
6125 M 24/24 40km (132 / 97) 94.236
6130 M 24/24 40km (137 / 101) 97.525
6140 M 24/24 40km (148 / 109) 104.193
6150 M 20/20 40km (159 / 117) 108.262
6170 M 20/20 40km (175 / 129) 120.365
Επιπλέον χρεώσεις:  Τέταρτο χειριστήριο (683 €) 
• Μπρ. υδραυλικά µε αντίβαρο 900 κιλά (4.068 €) • Αερόφρενα (3.576 €)
Σειρά 6R
6105 R 24/24 40km (129 / 95) 102.562
6115 R 24/24 40km (140 / 103) 105.823
6125 R 24/24 40km (150 / 110) 111.099
6130 R 24/24 40km (155 /114) 114.883
6140 R 40km 166 (122) 129.661
6150 R 40km 175 (129) 138.006
6170 R 40km 207 (152) 154.478
6190 R 40km 227 (167) 165.924
6210 R 40km 249 (183) 175.207

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
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Επιπλέον Χρεώσεις για 6105R-6130R: Autopowr (7.257  €) • Τέταρτο χειριστήριο 
(1.313 €). Μπρ. υδραυλικά µε αντίβαρο 900 κιλά (4.068 €) • Αερόφρενα (3.576 €)  
Επιπλέον χρεώσεις για 6140R-6210R: Autopowr (1.794 €) • Τέταρτο χειριστήριο µόνο 
για 6140R & 6150R (1.313 €) • Τέσσερα χειριστήρια για 6170R-6210R περιλαµβάνονται 
• Μπρ. υδραυλικά µε αντίβαρο 900 κιλά για 6140R & 6150R (4.068 €) • Αερόφρενα 
(3.576 €) • Μπρ. υδραυλικά µε αντίβαρο 1.150 κιλά για 6170R-6210R (4.408 €)
Σειρά 7R
7210 R 40km 249 (183) 211.702
7230 R 40km 271 (199) 216.459
7250 R 40km 296 (217) 222.825
7270 R 40km 316 (232) 231.433
7290 R 40km 330 (243) 238.992
Περιλαµβάνονται 5 χειριστήρια και µπρ. υδραυλικά. 
Επιπλέον χρεώσεις: Αερόφρενα (3.554 €) • Εµπρόσθιο PTO (3.770 €)
Σειρά 8R
8270 R 312 (229) 248.652
8295 R 333(245) 259.806
8320 R 368 (271) 264.937
8345 R 393 (289) 273.690
8370 R 420 (309) 283.284
Περιλαµβάνονται 5 χειριστήρια και µπρ. υδραυλικά. 
Επιπλέον χρεώσεις: Αερόφρενα (3.554 €) • Εµπρόσθιο PTO (3.770 €)

Kubota - Αgripan Παντελεηµονίτης
τηλ. 210/3485000 & 2310/754140

Σειρά -Β-
Β1220D (12) 7.560
Β1820DS (18) 12.900
B 2530 DB-C (22) 22.000
B 2650 DB (24) 16.500
B 3150 DB HST Υδροστατική µετ/ση (29) 18.700
B 3030 DB C HST Υδροστατική µετ/ση (27) 24.150
Σειρά -L40-
L 3540 D (36) 22.500
L 4240 D (44) 24.650
L 4240 D-Q HST Υδρ/τική µετ/ση (44) 32.600
L 5040 D (51) 26.800
L 5240 D-Q HST Υδρ/τική µετ/ση (53) 36.750
Σειρά -Μ40-
M6040 DTH Υδρ. ρεβέρσα 15/15 (66) 39.900
M 6040DTHQ Υδρ. ρεβέρσα 15/15 (66) 49.500
Tα µοντέλα Μ6040 & Μ7040 είναι εξοπλισµένα στάνταρ 
µε 2 βαλβίδες υδραυλικής παροχής
Σειρά -Μ40-NARROW
Μ6040 DTH-N Υδρ. ρεβέρσα 15/15 (66) 42.000
Μ7040 DTH-N Υδρ. ρεβέρσα 15/15 (74) 44.000
Μ7040 DTH-N-Q Υδρ. ρεβέρσα 15/15 (74) 53.500
Μ8540 DTH-N Υδρ. ρεβέρσα 15/15 (88) 48.300
Μ8540 DTH-N-Q Υδρ. ρεβέρσα 15/15 (88) 57.500
Tα µοντέλα Μ40-NARROW είναι εξοπλισµένα στάνταρ 
µε 3 βαλβίδες υδραυλικής παροχής.
Σειρά -Μ60-
M7060 DTH Υδρ. ρεβέρσα 18/18 (74) 43.000
M7060 DTHQ Υδρ. ρεβέρσα 18/18 (74) 53.000
M8560 DTH Υδρ. ρεβέρσα 18/18 (90) 50.000
M8560 DTHQ Υδρ. ρεβέρσα 36/36 (91) 61.000
M9960 DTH Υδρ. ρεβέρσα 18/18 (104) 52.000
M9960 DTHQ Υδρ. ρεβέρσα 36/36 (106) 63.000
M9960 DTHL-B Υδρ. ρεβέρσα 18/18 (104) 52.000
Tο µοντέλο Μ7060 είναι εξοπλισµένο στάνταρ µε 2 βαλβίδες υδραυλικής παροχής. 
Tα µοντέλα Μ8560 & Μ9960 είναι εξοπλισµένα στάνταρ 
µε 3 βαλβίδες υδραυλικής παροχής
M110GX FQDTB -CR Ηλ./υδρ. ρεβέρσα 32/32 (115) 87.000
M135GX FQDTB -CR-FS Ηλ./υδρ. ρεβέρσα 32/32 (140) 105.000
Tα µοντέλα Μ110GX & Μ135GX είναι εξοπλισµένα στάνταρ µε 4 βαλβίδες 
υδραυλικής παροχής. Σηµειώσεις: CR: Ταχύτητες ερπύσεως • B: Bi-speed turn • F: 
Ηλεκτρο-υδραυλική ρεβέρσα • FS: Μπροστινή ανάρτηση • D ή DT: ∆ιπλό 
διαφορικό • HST: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων.  Η εταιρεία επιφυλάσσεται του 
δικαιώµατος της αλλαγής τύπων. χαρακτηριστικών και λοιπών προδιαγραφών των 
παραπάνω µηχανηµάτων, καθώς επίσης και των τιµών τους χωρίς προειδοποίηση. 
Τα µεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή. 

Lamborghini - Η ∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.
τηλ. 210/5155777

∆ενδροκοµικά-Αµπελουργικά - Compact
EGO.35 DT Aψίδα, 12+12, 320/70R20 (35) 24.400
EGO.45 DT  BASSO Αψίδα, 12+12,  320/70R20 (43) 25.700
EGO.45 DT Αψίδα, 12+12, 360/70R24 (43) 26.300
EGO.55 DT  BASSO Αψίδα, 12+12, 320/70R20 (51) 27.200
EGO.55 DT Αψίδα, 12+12, 360/70R24 (51) 27.700
EGO.55 DT CAB Καµπ. ΑC,12+12, 360/70R24 (51) 36.100
Γενικής χρήσης χαµηλά
CRONO 65 Αψίδα, 3κυλ.,15+15, 380/85R28 (62) 25.600
CRONO 75 Αψίδα, 3κυλ.,15+15, 420/85R28 (72) 26.900
∆ενδροκοµικά RF-TREND
RF 55 TREND DT Αψίδα,15+15, 360/70R24 (55) 25.500
RF 65 TREND DT Αψίδα,15+15, 360/70R24 (62) 26.500
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RF 75 TREND DT Αψίδα,15+15, 420/70R24 (72) 28.300
RF 80.4 TREND DT Αψίδα,15+15, 420/70R24 (75) 30.000
∆ενδροκοµικά RF-TARGET
RF.60 TARGET DT Αψίδα, 30+15, 360/70R24 (62) 32.700
RF.70 TARGET DT Αψίδα, 30+15, 420/70R24 (72) 34.900
RF.80 TARGET DT Αψίδα, 30+15, 420/70R24 (82) 36.600
RF.80.4 TARGET DT Αψίδα, 30+15, 420/70R24 (80) 37.600
RF.90 TARGET DT Αψίδα 30+15, 420/70 ή 85R24 (85) 38.100
RF.100 TARGET DT Αψίδα, 30+15, 420/85R24 (95) 39.500
∆ενδροκοµικά RF
RF.80 DT Αψίδα, 30+15, 420/70 ή 85 R24 (82) 38.200
RF.90 DT Αψίδα, 30+15, 420/85R24 (85) 39.800
RF.100 DT Αψίδα, 30+15, 420/85R24 (95) 40.600
RF.110 DT Αψίδα, 30+15, 420/85R24 (102) 41.900
Επιπλέον εξοπλισµός Σειράς RF: Κιβώτιο ταχυτήτων 45+45 µε HI-LO (1.400 €) 
•  Καµπίνα πολυτελείας µε AC και φίλτρο άνθρακα  (8.100 €) 
• Υδραυλική ρεβέρσα GS µε σύστηµα Stop& Go (2.900 €)
Αµπελουργικά RS
RS.80 DT Αψίδα, 30+15, 360/70R24 (82) 38.500
RS.90.3 DT Αψίδα, 30+15, 360/70R24 (90) 39.400
RS.90 2RM Αψίδα, 30+15, 360/70R24 (85) 36.600
RS.90 DT Αψίδα, 30+15, 360/70R24 (85) 40.700
RS.100 DT Αψίδα, 30+15, 420/70R24 (95) 43.900
RS.110 DT Αψίδα, 30+15, 420/70R24 (102) 45.200
Επιπλέον εξοπλισµός Σειράς RS:  Κιβώτιο ταχυτήτων 45+45 µε HI-LO (1.300 €) 
• Καµπίνα πολυτελείας µε AC και φίλτρο άνθρακα (8.400 €) 
• Υδραυλική ρεβέρσα GS µε Stop & Go (2.900 €)
Σειρά R3 TB DT
R3.95 TB /24’ Αψίδα, 20+20, 420/70R24 (95) 47.400
R3.95 TB /28’ Αψίδα, 20+20, 420/70R28 (95) 48.300
R3.95 TB /30’ Αψίδα, 20+20, 420/70R30 (95) 48.500
R3.105 TB /24’ Αψίδα, 20+20, 420/70R24 (102) 50.600
R3.105 TB /28’ Αψίδα, 20+20, 420/70R28 (102) 51.500
R3.105 TB /30’ Αψίδα, 20+20, 420/70R30 (102) 51.800
Επιπλέον εξοπλισµός Σειράς R3:  Κιβώτιο ταχυτήτων 40+40 µε HI-LO (1.300 €) 
• Υδραυλική ρεβέρσα GS µε σύστηµα Stop & Go (2.500 €)
Σειρά SPIRE ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ AC
SPIRE 70 LS Μηχ. ρεβ., 30+15, 420/70R28 (72) 45.500
SPIRE 80 LS Μηχ. ρεβ., 30+15, 420/70R28 (75) 47.600
SPIRE 90.4 LS Μηχ. ρεβ., 30+15, 480/70R30 (84) 51.900
SPIRE 90.4 GS Υδρ. ρεβ., 30+15, 480/70R30 (84) 54.300
SPIRE 100.4 GS Υδρ. ρεβ., 30+15, 480/70R30 (97) 56.200
Σειρά STRIKE ME ΚΑΜΠΙΝΑ AC
STRIKE 90.4 HD LS Μηχ. ρεβ.,  
40+40 HI-LOW,  480/70R34 (84) 58.000

STRIKE 105.4 HD LS Μηχ. ρεβ., 
40+40 HI-LOW,  480/70R34 (97) 58.300

STRIKE 115.4 HD LS Μηχ. ρεβ., 
40+40 HI-LOW,  480/70R38 (103) 59.900

STRIKE 90.4 HD GS Υδρ. ρεβ., 
Ηλ. υδραυλικό, 40+40 HI-LO, 480/70R34 (84) 63.000

STRIKE 105.4 HD GS  Υδρ. ρεβ., 
Ηλ. υδραυλικό, 40+40 HI-LO, 480/70R34 (97) 63.100

STRIKE 115.4 HD GS Υδρ. ρεβ., 
Ηλ. υδραυλικό, 40+40 HI-LO, 480/70R38 (103) 65.400

Σειρά  NITRO - R
NITRO R 90 LS Μηχ.ρεβ., 
Ηλ. υδραυλικό, 40+40 HI-LO, 480/70R34 (85) 68.600

NITRO R 100 LS Μηχ.ρεβ., 
Ηλ. υδραυλικό, 40+40 HI-LO, 480/70R34 (95) 69.100

NITRO R 110 LS Μηχ.ρεβ., 
Ηλ. υδραυλικό, 40+40 HI-LO, 480/70R34 (105) 70.600

NITRO R 100 GS 40+40 Υδρ.ρεβ., 
Ηλ. υδραυλικό, 40+40 HI-LO, 480/70R38 (95) 72.500

NITRO R 110 GS Υδρ.ρεβ., 
Ηλ. υδραυλικό, 40+40 HI-LO, 480/70R38 (105) 72.700

NITRO R 120 GS Υδρ.ρεβ., 
Ηλ. υδραυλικό, 40+40 HI-LO, 480/70R38 (116) 74.100

Σειρά  NITRO
NITRO 100 Ηλ. υδρ/κό, 30+30,
Τριπλό Powershift, 480/70R38 (95) 80.400

NITRO 110 Ηλ. υδρ/κό, 30+30,
Τριπλό Powershift, 480/70R38 (105) 81.500

NITRO 120 Ηλ. υδρ/κό, 30+30,
Τριπλό Powershift, 520/70R38 (116) 83.500

NITRO 130 Ηλ. υδρ/κό, 30+30,
Τριπλό Powershift, 520/70R38 (120) 85.100

NITRO 100 HP Ηλ. υδρ/κό, 30+30, 
Αυτόµατο Powershift, 480/70R38 (95) 81.300

NITRO 110 HP Ηλ. υδρ/κό, 30+30,
 Αυτόµατο Powershift, 480/70R38 (105) 83.400

NITRO 120 HP Ηλ. υδρ/κό, 30+30, 
Αυτόµατο Powershift, 520/70R38 (116) 85.900

NITRO 130 HP Ηλ. υδρ/κό, 30+30, 
Αυτόµατο Powershift, 520/70R38 (120) 87.400

NITRO 100 VRT Ηλεκτρονικό υδρ/κό, 
Αυτ/το σασµάν, 480/70R38 (95) 88.100

NITRO 110 VRT Ηλεκτρονικό υδρ/κό, 
Αυτ/το σασµάν, 480/70R38 (105) 90.100

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

NITRO 120 VRT Ηλεκτρονικό υδρ/κό, 
Αυτ/το σασµάν, 520/70R38 (116) 91.500

NITRO 130 VRT Ηλεκτρονικό υδρ/κό, 
Αυτ/το σασµάν, 520/70R38 (120) 94.000

Σειρά R-6
R6.140 Εµπρ. ανάρτηση 32+32, Powershift,  520/70R38 (141) 108.300
R6.140 HP Εµπρ. ανάρτηση 48+48, 
Powershift,  520/70R38 (141) 110.600

R6.140 VRT Εµπρ. ανάρτηση, Αυτ/το σασµάν, 520/70R38 (141) 125.500
Σειρά SPARK
SPARK 150.4 Εµπρ. ανάρτηση 40+40 
Powershift 520/70R38 (139) 118.500

SPARK 160.4 Εµπρ. ανάρτηση 40+40 
Powershift 520/70R38 (153) 124.900

SPARK 150.4 CS Εµπρ. ανάρτηση 40+40  
CShift, 520/70R38 (139) 119.100

SPARK 160.4 CS Εµπρ. ανάρτηση 40+40  
CShift, 520/70R38 (153) 125.400

SPARK 150 Εµπρ. ανάρτηση 40+40 
Powershift 520/70R38 (141) 111.000

SPARK 160 Εµπρ. ανάρτηση 40+40 
Powershift 580/70R38 (163) 114.700

SPARK 180 Εµπρ. ανάρτηση 40+40 
Powershift 650/65R38 (174) 127.900

SPARK 190 Εµπρ. ανάρτηση 40+40 
Powershift 650/65R38 (193) 129.500

SPARK 210 Εµπρ. ανάρτηση 40+40 
Powershift 650/65R38 (209) 134.300

SPARK 150 CS Εµπρ. ανάρτηση 40+40  
CShift, 520/70R38 (141) 120.00

SPARK 160 CS Εµπρ. ανάρτηση CS 40+40  
CShift, 520/70R38 (163) 123.700

SPARK 180 CS Εµπρ. ανάρτηση 40+40  
CShift, 650/65R38 (174) 135.800

SPARK 190 CS Εµπρ. ανάρτηση 40+40  
CShift, 650/65R38 (193) 135.900

SPARK 210 CS Εµπρ. ανάρτηση 40+40  
CShift, 650/65R38 (209) 140.500

Σειρά  MACH
MACH 200 ST Εµπρ. ανάρτηση, 
33+33 Full Powershift, 650/65R42 (189) 155.500

MACH 220 ST Εµπρ. ανάρτηση, 
33+33 Full Powershift, 650/65R42 (213) 160.600

MACH 210 VRT Εµπρ. ανάρτηση, 
S-Matic Αυτ/το σασµάν, 650/65R42 (221) 167.700

MACH 230 VRT Εµπρ. ανάρτηση, 
S-Matic Αυτ/το σασµάν, 650/65R42 (242) 177.100

MACH 250 VRT Εµπρ. ανάρτηση, 
S-Matic Αυτ/το σασµάν, 650/65R42 (258) 178.500

Landini - Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
τηλ. 210/3499322

ΣΕΙΡΑ 1
1-25 Μ 6X2 R.4wd (22) 11.500
1-50 F 16X16 R.4wd (49) 17.500
MISTRAL
MISTRAL 50 12X12 R.4wd (47,60) 27.200
MISTRAL 55 12X12 R.4wd (54,26) 29.000
MISTRAL 50 cab. a/c 12X12 R.4wd (47,60) 34.400
MISTRAL 55 cab. a/c 12X12 R.4wd (54,26) 36.200
REX PLATFORMS
REX DT 80 GE/F 20X20 R+O+C.4wd (74,12) 43.400
REX DT 80 GT 20X20 R+O+C. 4wd (74,12) 42.700
REX DT 80 GT 40X40 R+O+C. 4wd POWER 5 (74,12) 46.700
REX DT 90 GE/F 20X20 R+O+C. 4wd (83) 45.200
REX DT 90 GT 20X20 R+O+C. 4wd (83) 45.000
REX DT 90 GT 40X40 R+O+C. 4wd POWER 5 (83) 49.000
REX DT 100 GE 20X20 R+O+C. 4wd (95,20) 47.700
REX DT 100 GT 20X20 R+O+C. 4wd (95,20) 46.500
REX DT 100 GT 50.500
REX DT 110 GE 40X40 R+O+C. 4wd POWER 5 (102) 49.800
REX DT 110 GT 20X20 R+O+C. 4wd (102) 48.900
REX DT 110 GT 40X40 R+O+C. 4wd POWER 5 (102) 53.000
REX CAB A/C
REX DT 80 GT 20X20 R+O+C. 4wd (74,12) 48.500
REX DT 80 GT 40X40 R+O+C. 4wd POWER 5 (74,12) 53.200
REX DT 90 GT 20X20 R+O+C. 4wd (83) 50.300
REX DT 90 GT 40X40 R+O+C. 4wd POWER 5 (83) 55.200
REX DT 100 GT 20X20 R+O+C. 4wd (95,20) 52.000
REX DT 100 GT 40X40 R+O+C. 4wd POWER 5 (95,20) 57.500
REX DT 110 GT 20X20 R+O+C. 4wd (102) 54.300
REX DT 110 GT 40X40 R+O+C. 4wd POWER 5 (102) 60.600
POWERFARM
DT 80 24X12 R+O. 4wd (74,12) 41.500
DT 90 24X12 R+O. 4wd (83) 42.900
DT 90 LP 24X12 R+O. 4wd (83) 42.900
DT 100 24X12 R+O. 4wd (92,50) 43.700
DT 100 LP 24X12 R+O. 4wd (92,50) 43.700
DT 110 24X12 R+O. 4wd (102) 47.900

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

DT 110 LP 24X12 R+O. 4wd (102) 47.900
POWERFARM CAB A/C
DT 90 24X12 R+O. 4wd (83) 48.800
DT 100 24X12 R+O. 4wd (92,50) 49.600
DT 110 24X12 R+O. 4wd (102) 51.500
VISION CAB A/C
DT 105 TOP Ηλεκτρ. υδρ/κό,  40X40 R+O. 4wd 
POWER 5 (98,60) 59.000

ΣΕΙΡΑ 5
DT 5-90 TOP CAB RPS 48X16 4wd (83) 57.200
DT 5-100 TOP CAB RPS 48X16 4wd (95,2) 58.500
DT 5-110 TOP CAB RPS 48X16 4wd (101,5) 59.500
POWERMONDIAL CAB A/C
POWERMONDIAL 115 48X16 R+O+C. 4wd (110,16) 75.500
LANDPOWER 
DT 125 TDI cab. a/c 102X36 R+O+C. 4wd. delta 6 (117) 87.000
DT 135 TDI cab. a/c 102X36 R+O+C. 4wd. delta 6 (133) 89.000
DT 145 TDI cab. a/c
DT 165 TDI cab. a/c 102X36 R+O+C. 4wd. delta 6 (158) 98.000
DT 180 TDI cab. a/c 102X36 R+O+C. 4wd. delta 6 (171) 106.000
POWERMASTER
DT 230 32X24 Powershift 
& Dual Power 228 HP PTO (209,44) 128.000

ΣΕΙΡΑ 7
DT 145 32X24 Powershift (152.32) 116.000
DT 165 32X24 Powershift (167.28) 120.000
DT 185 32X24 Powershift (175.44) 127.000
DT 230 32X24 Powershift (209.44) 144.000
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ
C 105. CM 105 16X8 O+R. Mε µαχαίρι (98,6) 54.000
C 105. CM 105 16X8 O+R. Mε µαχαίρι (98,6) 59.500
Σηµειώσεις: R: Ρεβέρσα • C: Υπεραργό • R+O: Ρεβέρσα και τελική ταχύτητα 40 χλµ. 
Επιπλέον εξοπλισµός: Vision: Εµπρόσθιο υδραυλικό - P.T.O. (5.000 €) 
• Landpower: Εµπρόσθιος άξονας µε ανεξάρτητη ανάρτηση (5.000 €) 
• DT125, DT135, DT145, DT165, DT 185: Εµπρόσθιο υδραυλικό - P.T.O. (5.500 €) 
• Rex: Εµπρόσθιο υδραυλικό (2.800 €) • Powerfarm: Εµπρόσθια φτερά (700 €) 
•  Σειρά 5: Ηλεκτρονικό υδραυλικό (1.300 €) 
• Σειρά 7: Εµπρόσθιο υδραυλικό - P.T.O.  (8.500 €) 
Παρατηρήσεις: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα για αλλαγή χωρίς προειδοποίηση 
• Οι παραπάνω τιµές ισχύουν εφόσον υπάρχουν αποθέµατα µηχανηµάτων 
•  Όλα τα µοντέλα είναι εφοδιασµένα µε υδραυλικό τιµόνι.

Μassey Ferguson - Εσκιάδης Μπαλοδήµος ΑΒΕ 
τηλ. 2310/596596

∆ενδροκοµικά - Αµπελουργικά µε αψίδα ασφαλείας
3630 F  24/24 R (76) 49.000
3640 F  24/24 R (84) 54.300
3650 F  24/24 R (94) 55.700
3660 F  24/24 R (102) 57.600
3630 S  24/24 R (76) 48.500
3640 S  24/24 R (84) 51.900
3650 S  24/24 R (94) 53.700
3660 S  24/24 R (102) 55.600
3630 V  24/24 R (76) 47.900
3640 V  24/24 R (84) 51.300
3630 GE  12/12 R (76) 47.300
3640 GE  12/12 R (84) 50.700
3650 GE  12/12 R (94) 52.600
3660 GE  12/12 R (102) 54.500
∆ενδροκοµικά - Αµπελουργικά µε καµπίνα
3630 F  CAB  24/24 R (76) 59,200
3640 F  CAB  24/24 R (84) 63,100
3650 F  CAB  24/24 R (94) 64,500
3660 F  CAB  24/24 R (102) 66,400
3630 S  CAB  24/24 R (76) 58,500
3640  S  CAB  24/24 R (84) 61,300
3650  S  CAB  24/24 R (94) 63,100
3660  S  CAB  24/24 R (102) 65,000
3630  V  CAB  24/24 R (76) 57,900
3640  V  CAB  24/24 R (84) 60,600
3630 GE  CAB  12/12 R (76) 58,100
3640  GE  CAB  12/12 R (84) 60,800
3650  GE  CAB  12/12 R (94) 62,700
3660  GE  CAB  12/12 R (102) 64,600
Χαµηλά τρακτέρ µε αψίδα ασφαλείας
3630  A  24/12PS+Speedshift (76) 54,000
3640  A  24/12PS+Speedshift (84) 56,100
3650  A  24/12PS+Speedshift (94) 59,700
Χαµηλά τρακτέρ µε καµπίνα
3630  A CAB  24/12PS+Speedshift (76) 61.800
3640  A  CAB  24/12PS+Speedshift (84) 64.000
3650  A CAB  24/12PS+Speedshift (94) 67.600
Τρακτέρ µε αψίδα ασφαλείας
4707  12/12R (78) 42.700
4708  12/12PS (88) 49.900
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Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

4709  12/12PS (98) 53.800
Τρακτέρ µε καµπίνα ανοιχτής καλλιέργειας
4707 CAB  12/12PS (78) 61.400
4708 CAB  12/12PS (88) 65.300
4709 CAB  12/12PS (98) 69.200
5608 D-4 Essential  16/16 Σειριακό PSC (85) 82.700
5609 D-4 Essential  16/16 Σειριακό PSC (95) 87.100
5610 D-4 Essential  16/16 Σειριακό PSC (105) 90.700
5611 D-4 Essential  16/16 Σειριακό PSC (110) 98.800
5611 D-4 Efficient  16/16 Σειριακό PSC (110) 97.100
5611 D-6 Essential  24/24 Σειριακό PSC (110) 101.700
5611 D-6 Efficient  24/24 Σειριακό PSC (120) 100.900
5612 D-4 Essential  16/16 Σειριακό PSC (120) 102.600
5612 D-4  Efficient  16/16 Σειριακό PSC (120) 100.800
5612 D-6 Essential  24/24 Σειριακό PSC (120) 105.500
5612 D-6 Efficient  24/24 Σειριακό PSC (120) 104.600
5613 D-4 Essential  16/16 Σειριακό PSC (130) 107.000
5613 D-4 Efficient  16/16 Σειριακό PSC (130) 105.300
5613 D-6 Essential  24/24 Σειριακό PSC (130) 109.900
5613 D-6 Efficient  24/24 Σειριακό PSC (130) 108.900
6612 D-4 Essential  16/16 Σειριακό PSC (120/135) 108.500
6613 D-4 Essential  16/16 Σειριακό PSC (130/145) 111.600
6613 D-6 Essential  24/24 Σειριακό PSC (125/150) 116.400
6613 D-6 Εfficient  24/24 Σειριακό PSC (125/150) 125.600
6613 D-6 Exclusive  24/24 Σειριακό PSC (125/150) 136.600
6614 D-6 Essential  24/24 Σειριακό PSC (140/165) 122.900
6614 D-6 Efficient  24/24 Σειριακό PSC (140/165) 132.000
6614 D-6 Exclusive  24/24 Σειριακό PSC (140/165) 143.100
6614 DVT Efficient  Vario (140) 143.100
6614 DVT Exclusive  Vario (140) 153.700
6615 D-4 Essential  16/16 Σειριακό PSC (145/160) 118.400
6615 D-6 Essential  24/24 Σειριακό PSC (150/175) 126.300
6615 D-6 Efficient  24/24 Σειριακό PSC (150/175) 135.500
6615 D-6 Exclusive  24/24 Σειριακό PSC (150/175) 146.500
6615 DVT Efficient  Vario (150) 146.500
6615 DVT Exclusive  Vario (150) 157.200
6616 D-6 Essential  24/24 Σειριακό PSC (160/185) 131.200
6616 D-6 Efficient  24/24 Σειριακό PSC (160/185) 139.900
6616 D-6 Exclusive  24/24 Σειριακό PSC (160/185) 151.300
6616 DVT Efficient  Vario (160) 150.700
6616 DVT Exclusive  Vario (160) 162.600
7714 D-4 Essential  16/16 Σειριακό PSC (140/155) 120.500
7715 D-4 Essential  16/16 Σειριακό PSC (150/165) 126.100
7715 D-6 Essential  24/24 Σειριακό PSC (150/175) 132.100
7715 D-6 Efficient  24/24 Σειριακό PSC (150/175) 145.400
7715 D-6  Exclusive  24/24 Σειριακό PSC (150/175) 152.500
7715 DVT Efficient  Vario (150) 159.800
7715 DVT Exclusive  Vario (150) 167.500
7716 D-6 Essential  24/24 Σειριακό  PSC (160/185) 138.100
7716 D-6 Efficient  24/24 Σειριακό  PSC (160/185) 152.200
7716 D-6  Exclusive  24/24 Σειριακό  PSC (160/185) 159.700
7716 DVT Efficient  Vario (160) 167.600
7716 DVTExclusive  Vario (160) 175.300
7718  D-6 Essential  24/24 Σειριακό  PSC (180/200) 144.600
7718 D-6 Efficient  24/24 Σειριακό  PSC (180/200) 154.400
7718 D-6 Exclusive  24/24 Σειριακό  PSC (180/200) 161.500
7718 DVT Efficient  Vario (180) 170.000
7718  DVT Exclusive  Vario (180) 177.700
7719 D-6 Essential  24/24 Σειριακό  PSC (190/210) 154.500
7719 D-6 Efficient  24/24 Σειριακό  PSC (190/210) 160.800
7719 D-6 Exclusive  24/24 Σειριακό  PSC (190/210) 167.500
7719 DVT Efficient  Vario (190) 176.100
7719 DVT Exclusive  Vario (190) 183.600
7720 D-6 Essential  24/24 Σειριακό  PSC (200/220) 161.300
7720 D-6 Efficient  24/24 Σειριακό  PSC (200/220) 167.300
7720 D-6 Exclusive  24/24 Σειριακό  PSC (200/220) 173.900
7720 DVT Efficient  Vario (200) 183.800
7720 DVT Exclusive  Vario (200) 191.300
7722 D-6 Essential  24/24 Σειριακό  PSC (220/240) 170.800
7722 D-6 Efficient  24/24 Σειριακό  PSC (220/240) 176.800
7722 D-6 Exclusive  24/24 Σειριακό  PSC (220/240) 183.400
7722 DVT Efficient  Vario (220) 188.800
7722 DVT Exclusive  Vario (220) 197.500
7724 D-6 Essential  24/24 Σειριακό  PSC (240/260) 181.000
7724 D-6 Efficient  24/24 Σειριακό  PSC (240/260) 187.100
7724 D-6 Exclusive  24/24 Σειριακό  PSC (240/260) 193.700
7724 DVT Efficient  Vario (240) 200.900
7724 DVT Exclusive  Vario (240) 208.500
7726 D-6 Essential  24/24 Σειριακό  PSC (260/280) 187.700
7726 D-6 Efficient  24/24 Σειριακό  PSC (260/280) 193.700
7726 D-6 Exclusive  24/24 Σειριακό  PSC (260/280) 200.300
7726 DVT Efficient  Vario (260) 205.800
7726 DVT Exclusive  Vario (260) 212.500
8727  Efficient  Vario (270/300) 238.100

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

8727 Exclusive  Vario (270/300) 261.900
8730 Efficient  Vario (300/325) 248.400
8730 Exclusive  Vario (300/325) 272.200
8732 Efficient  Vario (320/350) 258.800
8732 Exclusive  Vario (320/350) 282.600
8735 Efficient  Vario (350/380) 268.900
8735 Exclusive  Vario (350/380) 292.700
8737 Efficient  Vario (370/400) 273.500
8737 Exclusive  Vario (370/400) 298.000
Essential: Χειριστήρια στη δεξιά κονσόλα  • Efficient: Χειριστήρια  στο µπράτσο του 
καθίσµατος  • Exclusive: Χειριστήρια  στο µπράτσο του καθίσµατος + µοχλός Multi-
pad  • R: Ρεβέρσα συγχρονιζέ  • PS: Αυτόµατη  ρεβέρσα  • PSC: Αυτόµατη  
ρεβέρσα + αλλαγή  όλων  των ταχυτήτων + συµπλέκτη µε το αριστερό χέρι 
• Σειριακό: Αλλαγή όλων  των ταχυτήτων είτε µε το δεξί είτε  µε το αριστερό χέρι 
είτε αυτόµατα µε το γκάζι  • Speedshift: 2 σχέσεις PowerShift 
• D-4: 4 σχέσεις PowerShift  • D-6: 6 σχέσεις PowerShift 
• Vario: Πλήρως αδιαβάθµητο (χωρίς κανένα συµπλέκτη) 

McCormick - Π. Πετρόπουλος
τηλ. 210/3499322

C-MAX LP - Χαµηλά µε αψίδα ασφαλείας (χωρίς 
καµπίνα)
C-MAX 80 LP (74,1) 39.700
C-MAX 90 LP (83,0) 41.100 
C-MAX 100 LP (92,5) 42.500 
C-MAX 110 LP (102,0) 45.750 
C-MAX 4 WD - Cab AirCondition
C-MAX 80 CAB (74,1) 45.700 
C-MAX 90 CAB (83,0) 47.700
C-MAX 100 CAB (92,5) 49.000 
C-MAX 110 CAB (102,0) 52.300 
T-MAX 4 WD RPS - Αψίδα
T-MAX 80 (74,1) 45.600 
T-MAX 90 (83,0) 47.750 
T-MAX 100 (92,5) 49.600 
T-MAX 110 (102,0) 51.400 
T-MAX 4 WD - Cab AirCondition
T-MAX 80 CAB (74,1) 47.600 
T-MAX 90 CAB (83,0) 49.750 
T-MAX 100 CAB (92,5) 51.500 
T-MAX 110 CAB (102,0) 53.300 
T-MAX CAB µε RPS και υδραυλική ρεβέρσα
T-MAX80 CAB (74,1) 50.600 
T-MAX 90 CAB (81,6) 52.750 
T-MAX 100 CAB (92,5) 54.600 
T-MAX 110 CAB (102,0) 56.400 
C-MAX HC / RPS µε καµπίνα (ψηλά για ρύζια)
C-MAX110 HC/RPS CAB (102,0) 57.950
Σειρά GM / 4WD
GM40 12+12 (35,2) 24.100
GM45 12+12 (43,4) 25.600
GM50 12+12 (47,6) 26.950
GM55 12+12 (54,2) 28.700
Σειρά GM / 4WD CAB A/C
GM40 CAB 12+12 (35,2) 30.500
GM45 CAB 12+12 (43,4) 31.950
GM50 CAB 12+12 (47,6) 33.300
GM55 CAB 12+12 (54,2) 35.000
Σειρά T: Ερπυστριοφόρα STD χωρίς καµπίνα
T-90 16+8 (83,0) 47.200
T-100 16+8 (92,5) 54.000
T-105 16+8 (98,6) 57.300
Σειρά TM: Ερπυστριοφόρα δενδροκοµικά χωρίς 
καµπίνα µε επάνω εξάτµιση
T-80 M 16+8 (74,1) 42.300
T-90 M 16+8 (83,0) 44.200
T-100 M 16+8 (92,5) 49.850
T-105 M 16+8 (98,6) 51.700
Σειρά TF: Ερπυστριοφόρα δενδροκοµικά χωρίς 
καµπίνα µε κάτω εξάτµιση
T-80 F 16+8 (74,1) 41.100
T-90 F 16+8 (83,0) 43.000
T-100 F 16+8 (92,5) 49.300
T-105 F 16+8 (98,6) 51.200
Σειρά F: ∆ενδροκοµικά 4WD - STD µε αψίδα
F70-4 / 3 κυλ. 20+20 (68) 38.500
F70-4 / 3/κύλ. 40+40 (68) 43.000
F80-4 / 4 κυλ. 20+20 (74) 40.600
F80-4 / 4 κυλ. 40+40 (74) 45.150
Σειρά F: ∆ενδροκοµικά 4WD - STD µε καµπίνα
F80-4 / 4 κυλ. 20+20 CAB (74) 46.150
F80-4 / 4 κυλ. 40+40 CAB (74) 52.150
Σειρά GE: ∆ενδροκοµικά 4WD -Χαµηλά µε αψίδα
F80 GE-4 / 4 κυλ. 20+20 (74) 40.350

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

F80 GE-4 / 4 κυλ. 40+40 (74) 44.850
F90 GE-4 / 4 κυλ. Τurbo 20+20 (83) 42.300
F90 GE-4 / 4 κυλ. Τurbo 40+40 (83) 46.800
F100 GE-4 / 4 κυλ. Turbo Aftercooler 20+20 (95) 44.700
F100 GE-4 / 4 κυλ. Turbo Aftercooler 40+40 (95) 49.250
F110 GE-4 / 4 κυλ. Turbo Aftercooler 20+20 (102) 46.700
F110 GE-4 / 4 κυλ. Turbo Aftercooler 40+40 (102) 51.250
Σειρά XL: ∆ενδροκοµικά 4WD - Φαρδιά µε αψίδα
F80 XL-4 / 4 κυλ. 20+20 (74) 41.100
F80 XL-4 / 4 κυλ. 40+40 (74) 45.600
F90 XL-4 / 4 κυλ. Τurbo 20+20 (83) 43.000
F90 XL-4 / 4 κυλ. Turbo 40+40 (83) 47.550
F100 XL-4 / 4 κυλ. Turbo Aftercooler 20+20 (95) 45.850
F100 XL-4 / 4 κυλ. Turbo Aftercooler 40+40 (95) 50.400
F110 XL-4 / 4 κυλ. Turbo Aftercooler 20+20 (102) 47.850
F110 XL-4 / 4 κυλ. Turbo Aftercooler 40+40 (102) 52.400
Σειρά XL: ∆ενδροκοµικά 4WD - 
Φαρδιά µε καµπίνα και A/C
F80 XL-4 / 4 κυλ. 20+20 CAB (74) 46.550
F80 XL-4 / 4 κυλ. 40+40 CAB (74) 52.600
F90 XL-4 / 4 κυλ. Turbo 20+20 CAB (83) 48.500
F90 XL-4 / 4 κυλ. Turbo 40+40 CAB (83) 54.500
F100 XL-4 / 4 κυλ. Τurbo 20+20 CAB (95) 51.400
F100 XL-4 / 4 κυλ. Turbo 40+40 CAB (95) 57.400
F110 XL-4 / 4 κυλ. Turbo Aftercooler 20+20 CAB (102) 53.400
F110 XL-4 / 4 κυλ. Turbo Aftercooler 40+40 CAB (102) 59.400
Σειρά X60-4WD µε κινητήρα 4 κυλ. 
Perkins, καµπίνα Deluxe και A/C
X60.20 36+12 µε 3 Powershift (92,5) 66.900
X60.30 36+12 µε 3 Powershift (101,9) 69.700
X60.40 36+12 µε 3 Powershift (110) 72.000
X60.50 36+12 µε 3 Powershift (121,3) 74.200
Σειρά MC/4 µε κινητήρα 4 κυλ. Perkins, 
καµπίνα Deluxe και A/C
MC105 AutoSpeed 16+13 µε 4 Powershift (101) 77.500
MC115 AutoSpeed 16+13 µε 4 Powershift (110) 79.300
MC130 AutoSpeed 16+13 µε 4 Powershift (127) 81.600
Σειρά MTX µε κινητήρα 6 κυλ. Beta Power 
(Cummins), πλαίσιο (σασί), καµπίνα Deluxe, 
A/C και ανάρτηση καµπίνας
MTX120 AutoSpeed 16+13 µε 4 Powershift (117) 94.200
MTX135 AutoSpeed 16+13 µε 4 Powershift (127) 98.450
MTX150 AutoSpeed 16+13 µε 4 Powershift (133,3) 101.800
Νέα Σειρά ΧΤΧ µε κινητήρα 6 κυλ. Cummins, 
common rail µε Power Management 
και ανάρτηση καµπίνας
XTX145 E-Plus 32+24 µε 8 Powershift (145-156) 104.000
XTX165 E-Plus 32+24 µε 8 Powershift (162-171) 108.000
XTX185 E-Plus 32+24 µε 8 Powershift (171-184) 112.500
Νέα Σειρά TTX µε κινητήρα 6 κυλ. Cummins, common 
rail µε Power Management και ανάρτηση καµπίνας
TTX190 E-Plus 32+24 µε 8 Powershift (176-199) 116.000
TTX210 E-Plus 32+24 µε 8 Powershift (199-214) 123.000
TTX230 E-Plus 32+24 µε 8 Powershift (214-228) 129.500

New Holland - Π.Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ
τηλ. 210/3408800

Σειρά TD 3.50
TD3.50 4WD 8X8 4 κυλ. / 2.216  κ.εκ. (48)  22.000   
Σειρά TD4 F - ∆ενδροκοµικά χωρίς SuperSteerTM

TD4.70F 4WD 20X12 CR 4 κυλ. / 3.200 κ.εκ. (65)  28.000   
TD4.80F 4WD 20X12 CR κυλ. / 3.200 κ.εκ. (78)  29.500   
TD4.90F 4WD 20X12 CR κυλ. / 3.200 κ.εκ. (88)  31.000   
Εκδόσεις 12X12 και υδραυλική ρεβέρσα PS, επιβάρυνση  1.000   
Σειρά T3 F - ∆ενδροκοµικά χωρίς SuperSteerTM

T3.50F 4WD 12X12 3 κυλ. / 2.930 κ.εκ. (49)  25.000   
T3.55F 4WD 12X12 3 κυλ. / 2.930 κ.εκ. (56)  26.000   
T3.65F 4WD 12X12 3 κυλ. / 2.930 κ.εκ. (65)  27.000   
T3.75F 4WD 12X12 3 κυλ. / 2.930 κ.εκ. (72)  29.000   
Σειρά T4 F - Φαρδιά  δενδροκοµικά µε SuperSteerTM

T4.75F 4WD 28X16 CR 4 κυλ. / 3.200 κ.εκ. (78)  44.700   
T4.85F 4WD 28X16 CR 4 κυλ. / 3.200 κ.εκ. (88)  47.500   
T4.95F 4WD 28X16 CR 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (97)  49.900   
Τ4.105F 4WD 28X16 CR 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (106)  52.000   
Εκδόσεις µε HI-LO και υδραυλική ρεβέρσα PS, επιβάρυνση  3.000   
Εκδόσεις µε CAB, επιβάρυνση 7.000
Σειρά Τ4 Ν - Στενά δενδροκοµικά µε SuperSteerTM

T4.75N 4WD 16X16 4 κυλ. / 3.200 κ.εκ. (78)  42.000   
T4.85N 4WD 16X16 4 κυλ. / 3.200 κ.εκ. (88)  44.500   
T4.95N 4WD 16X16 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (97)  46.500   
T4.105N 4WD 16X16 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (106)  49.000   
Εκδόσεις µε HI-LO και υδραυλική ρεβέρσα PS, επιβάρυνση  3.000   
Εκδόσεις µε CAB, επιβάρυνση 7.000
Σειρά T4 V - Αµπελουργικά
T4.65V 4WD 16X16 4 κυλ. / 3.200 κ.εκ. (65)  37.500   
T4.75V 4WD 16X16 4 κυλ. / 3.200 κ.εκ. (78)  40.500   
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Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

T4.85V 4WD 16X16 4 κυλ. / 3.200 κ.εκ. (88)  43.000   
T4.95V 4WD 16X16 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (97)  45.000   
T4.105V 4WD 16X16 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (106)  47.500   
Εκδόσεις µε HI-LO και υδραυλική ρεβέρσα PS, επιβάρυνση  3.000   
Εκδόσεις µε CAB, επιβάρυνση 7.000
Σειρά Τ4 LP - Low Profile
T4.75LP 4WD 28X16 CR 4 κυλ. / 3.200 κ.εκ. (78)  40.000   
T4.85LP 4WD 28X16 CR 4 κυλ. / 3.200 κ.εκ. (88)  42.000   
T4.95LP 4WD 28X16 CR 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (97)  44.000   
T4.105LP 4WD 28X16 CR 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (106)  47.000   
Εκδόσεις µε HI-LO  και υδραυλική ρεβέρσα PS, επιβάρυνση  3.000   
Εκδόσεις µε CAB, επιβάρυνση 6.500
Σειρά Τ4 Power Star - Standard
T4.55 4WD 20X20 CR 4 κυλ. / 3.200 κ.εκ. (58)  37.000   
T4.65 4WD 20X20 CR 4 κυλ. / 3.200 κ.εκ. (65)  38.000   
T4.75 4WD 20X20 CR 4 κυλ. / 3.200 κ.εκ. (75)  39.000   
Εκδόσεις µε υδραυλική ρεβέρσα PS, επιβάρυνση  2.000   
Εκδόσεις µε CAB, επιβάρυνση 7.000
Σειρά Τ4 - Standard
T4.75 4WD 20X20 CR 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (75)  43.000   
T4.75 4WD 24X24 PS 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (75)  45.000   
T4.85 4WD 20X20 CR 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (86)  44.000   
T4.85 4WD 24X24 PS 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (86)  46.000   
T4.95 4WD 20X20 CR 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (99)  46.000   
T4.95 4WD 24X24 PS 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (99)  48.000   
T4.105 4WD 20X20 CR 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (107)  48.000   
T4.105 4WD 24X24 PS 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (107)  50.000   
T4.115 4WD 24X24 PS 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (114)  52.000   
Εκδόσεις 24X24 µε ΗΙ-LO  και υδρ. ρεβέρσα  PS, επιβάρυνση  1.000   
Εκδόσεις µε CAB επιβάρυνση 7.000
Σειρά ΤD5 - Standard
TD5.85 4WD 12Χ12 PS 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (86)  44.000   
TD5.85 4WD CAB 12X12 PS 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (86)  49.000   
TD5.95 4WD 12X12 PS 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (99)  46.500   
TD5.95 2WD CAB 12X12 PS 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (99)  47.000   
TD5.95 4WD CAB 12X12 PS 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (99)  52.500   
TD5.105 4WD 12X12 PS 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (107)  49.500   
TD5.105 4WD CAB 12X12 PS 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (107)  55.000   
TD5.115 4WD 12X12 PS 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (114)  51.500   
TD5.115 4WD CAB 12X12 PS 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (114)  56.500   
Σειρά T5 - Standard
T5.95 4WD CAB 24X24 HILO PS 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (99)  65.000   
T5.95 4WD CAB 16X16 PS 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (99)  68.000   
T5.105 4WD CAB 24X24 HILO PS 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (107)  67.000   
T5.105 4WD CAB 16X16 PS  4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (107)  70.000   
T5.115 4WD CAB 24X24 HILO PS 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (114)  69.000   
T5.115 4WD CAB 16X16 PS 4 κυλ. / 3.400 κ.εκ. (114)  72.000   
Σειρά T6 4 CYL
T6.120 4WD CAB SS 24X24 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (110)  83.000   
T6.120 4WD CAB SS 16X16 L 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (110)  85.500   
T6.120 4WD CAB SS 17X16 E 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (110)  90.500   
T6.140 4WD CAB SS 24X24 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (110/131)  84.500   
T6.140 4WD CAB SS 16X16 L 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (110/131)  87.000   
T6.140 4WD CAB SS 17X16 E 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (110/131)  92.000   
T6.150 4WD CAB SS 24X24 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (121)  87.000   
T6.150 4WD CAB SS 16X16 L 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (121)  89.500   
T6.150 4WD CAB SS 17X16 E 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (121)  94.500   
T6.160 4WD CAB SS 24X24 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (131)  89.000   
T6.160 4WD CAB SS 16X16 L 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (131)  91.500   
T6.160 4WD CAB SS 17X16 E 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (131)  96.500   
Σειρά T6 6 CYL
T6.155 4WD CAB SS 24X24 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (140)  87.000   
T6.155 4WD CAB SS 16X16 L 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (140)  89.500   
T6.155 4WD CAB SS 17X16 E 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (140)  94.500   
T6.165 4WD CAB SS 24X24 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (151)  89.500   
T6.165 4WD CAB SS 16X16 L 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (151)  92.000   
T6.165 4WD CAB SS 17X16 E 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (151)  97.000   
T6.175 4WD CAB SS 24X24 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (166)  93.000   
T6.175 4WD CAB SS 16X16 L 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (166)  95.500   
T6.175 4WD CAB SS 17X16 E 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (166)  100.500   
Εκδόσεις 17X16 µε ανάρτηση εµπρόσθιου άξονα, επιβάρυνση  3.000   
Σειρά T6 Auto CommandTM  
T6.140 AC 4WD CAB SS CVT 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (110)  100.000   
T6.150 AC 4WD CAB SS CVT 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (121)  102.500   
T6.160 AC 4WD CAB SS CVT 4 κυλ. / 4.485 κ.εκ. (131)  105.000   
Εκδόσεις µε ανάρτηση εµπρόσθιου άξονα, επιβάρυνση  3.000   
Σειρά T7 Power CommandTM (SWB)  
T7.175 4WD CAB 19X6 CLASSIC SS 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (160)  113.000   
T7.175 4WD CAB 19X6 SWII SS  6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (160)  117.000   
T7.190 4WD CAB 19X6 CLASSIC SS 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (175)  116.000   
T7.190 4WD CAB 19X6 SWII SS 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (175)  120.000   
T7.210 4WD CAB 19X6 CLASSIC SS 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (190)  119.000   
T7.210 4WD CAB 19X6 SWII SS  6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (190)  123.000   
Εκδόσεις µε ανάρτηση εµπρόσθιου άξονα, επιβάρυνση  3.000   
Σειρά T7 Auto CommandTM (SWB) 
T7.175 AC 4WD CAB SS CVT 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (160)  121.000   
T7.190 AC 4WD CAB SS CVT 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (175)  124.000   
T7.210 AC 4WD CAB SS CVT 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (190)  128.000   
T7.225 AC 4WD CAB SS CVT 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (205)  133.000   
Εκδόσεις µε ανάρτηση εµπρόσθιου άξονα, επιβάρυνση  3.000   

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

Σειρά T7 Power CommandTM (LWB)  
T7.230 4WD CAB 19X6 CLASSIC SS 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (205)  134.000   
T7.230 4WD CAB 19X6 SWII SS 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (205)  139.000   
T7.245 4WD CAB 19X6 CLASSIC SS 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (225)  141.000   
T7.245 4WD CAB 19X6 SWII SS 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (225)  146.000   
T7.260 4WD CAB 19X6 CLASSIC SS 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (240)  146.000   
T7.260 4WD CAB 19X6 SWII SS 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (240)  151.000   
Εκδόσεις µε ανάρτηση εµπρόσθιου άξονα, επιβάρυνση  1.000   
Σειρά T7 Auto CommandTM (LWB)  
T7.230 AC 4WD CAB SS CVT 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (205)  147.000   
T7.245 AC 4WD CAB SS CVT 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (225)  152.000   
T7.260 AC 4WD CAB SS CVT 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (240)  159.000   
T7.270 AC 4WD CAB SS CVT 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (260)  164.000   
Εκδόσεις µε ανάρτηση εµπρόσθιου άξονα, επιβάρυνση  1.000   
Σειρά T7 HD   
T7.290 AC 4WD CAB SUSP CVT 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (271)  185.000   
T7.315 AC 4WD CAB SUSP CVT 6 κυλ. / 6.728 κ.εκ. (300)  195.000   
Σειρά T8
T8.320 4WD CAB 19X4 6 κυλ. / 8.700 κ.εκ. (286)  160.000   
T8.350 4WD CAB 19X4 6 κυλ. / 8.700 κ.εκ. (315)  168.000   
T8.380 4WD CAB 19X4 6 κυλ. / 8.700 κ.εκ. (347)  176.000   
T8.410 4WD CAB 19X4 6 κυλ. / 8.700 κ.εκ. (375)  184.000   
Εκδόσεις µε ανάρτηση εµπρόσθιου άξονα, επιβάρυνση  5.000   
Σειρά T8 Auto CommandTM   
T8.320 AC 4WD CAB CVT 6 κυλ. / 8.700 κ.εκ. (286)  173.000   
T8.350 AC 4WD CAB CVT 6 κυλ. / 8.700 κ.εκ. (315)  181.000   
T8.380 AC 4WD CAB CVT 6 κυλ. / 8.700 κ.εκ. (347)  190.000   
T8.410 AC 4WD CAB CVT 6 κυλ. / 8.700 κ.εκ. (375)  198.000   
T8.435 AC 4WD CAB CVT 6 κυλ. / 8.700 κ.εκ. (415)  225.000   
Εκδόσεις µε ανάρτηση εµπρόσθιου άξονα, επιβάρυνση  5.000   

SAME - Θεοχαράκης ΑΕ
τηλ. 210/3479700

Αµπελουργικά - ∆ενδροκοµικά
SOLARIS 35 E3 18.800
SOLARIS 45 E3 20.700
SOLARIS 45 E3 CAB 26.500
SOLARIS 55 E3 22.000
SOLARIS 55 E3 CAB 28.000
ARGON 65 21.000
ARGON 75 23.000
ARGON 80 24.500
FRUTTETO 60 CL 26.500
FRUTTETO 70 CL 27.500
FRUTTETO 80 CL  3CYL 30.000
FRUTTETO 80.4 CL 4 CYL 32.500
FRUTTETO 90.4 CL 4 CYL 33.500
FRUTTETO 90 CL 3CYL 31.500
FRUTTETO 100 CL 3CYL 33.000
FRUTTETO 105 CL 4CYL 35.000
FRUTTETO 55 NATURAL 22.500
FRUTTETO 65 NATURAL 23.500
FRUTTETO 75 NATURAL 24.500
FRUTTETO 80.4 NATURAL 26.000
FRUTTETO 80 LS 31.500
FRUTTETO 80 GS 35.000
FRUTTETO 80 LS CAB 37.000
FRUTTETO 80 GS CAB 40.000
FRUTTETO 90 LS 34.500
FRUTTETO 90 GS 37.500
FRUTTETO 90 LS CAB 39.000
FRUTTETO 90 GS CAB 43.000
FRUTTETO 90.4 LS 36.000
FRUTTETO 90.4 GS 40.000
FRUTTETO 90.4 LS CAB 40.500
FRUTTETO 90.4 GS CAB 44.500
FRUTTETO 100 LS 36.500
FRUTTETO 100 GS 40.000
FRUTTETO 100 LS CAB 41.000
FRUTTETO 100 GS CAB 45.000
FRUTTETO 105 LS 37.000
FRUTTETO 105 GS 41.000
FRUTTETO 105 LS CAB 42.000
FRUTTETO 105 GS CAB 45.000
FRUTTETO 115 LS 38.500
FRUTTETO 115 GS 42.500
FRUTTETO 115 LS CAB 43.000
FRUTTETO 115 GS CAB 47.000
FRUTTETO S 80 LS 32.000
FRUTTETO S 80 GS 36.000
FRUTTETO S 80 LS CAB 38.000
FRUTTETO S 80 GS CAB 41.000
FRUTTETO S 90 LS 35.000
FRUTTETO S 90 GS 38.000
FRUTTETO S 90 LS CAB 40.000
FRUTTETO  S 90 GS CAB 44.000
FRUTTETO  S 90.4 LS 37.000
FRUTTETO S 90.4 GS 40.500
FRUTTETO S 90.4 LS CAB 43.000
FRUTTETO S 90.4 GS CAB 84hp 46.000
FRUTTETO S 100 LS 36.500

Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

FRUTTETO  S 100 GS 40.000
FRUTTETO S 100 LS CAB 42.000
FRUTTETO S 100 GS CAB 45.500
FRUTTETO S 105 LS 40.000
FRUTTETO S 105 GS 43.000
FRUTTETO S 105 LS CAB 45.000
FRUTTETO  S 105 GS CAB 97hp 48.000
FRUTTETO S 115 LS 42.500
FRUTTETO  S 115 GS 45.000
FRUTTETO S 115 LS CAB 48.000
FRUTTETO S 115 GS CAB 50.000
Ανοιχτού πεδίου
DORADO 80 CLASSIC 37.500
DORADO 90 CLASSIC 40.500
DORADO 90.4 CLASSIC 42.000
DORADO 90.4 LS 45.000
DORADO 90.4 GS 46.000
DORADO 100.4 GS 48.000
EXPLORER  80 LD GS 48.000
EXPLORER  90 LD GS 50.000
EXPLORER 90 MD LS 49.000
EXPLORER  90 MD GS 51.500
EXPLORER 100 MD LS 49.000
EXPLORER  100 MD GS 52.500
EXPLORER  110 MD GS 54.000
EXPLORER 110 HD LS 52.000
EXPLORER  110 HD GS 55.000
EXPLORER 120 HD LS 54.000
EXPLORER  120 HD GS 57.500
ΣΕΙΡΑ FRUTTETO
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ 1950€
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΜΕ P.T.O. 1000rpm  4200€
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ 1200€
2 ΕΜΠΡΟΣΘΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 500€
ACTIVE DRIVE 7500€
ΣΕΙΡΑ EXPLORER
-   ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΜΕ P.T.O. 1000rpm 4200€
-     ΑΕΡΟΦΡΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟ 3300€
-     ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΟ∆ΗΓΟΥ 350€
*Οι ανωτέρω τιµές είναι  ΣΥΝ ΦΠΑ

Yanmar - Π.Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ
τηλ. 210/3408800

ΣΕΙΡΑ EF200/EF227M  3 κυλ. /1.331 κ.εκ. 8 x 8 (26) 12.300
EF233M 3 κυλ. /1.642 κ.εκ. 8 x 8 (32) 13.300

Zetor - Η ∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΕ
 τηλ. 210/5155777

MAJOR 60 4WD CAB ∆.∆. AC, 12+12, 30 km (62) 39.800
MAJOR 80 4WD CAB ∆.∆. AC 12+12, 30 km (76) 40.500
Επιβάρυνση αεροφρένων για  τη  Σειρά Major 900
PROXIMA 80 2WD CAB Μ.∆. AC 12+12, 30 km (77)                  50.600
PROXIMA 80 4WD CAB ∆.∆. AC 12+12, 40 km (77)                    53.100
PROXIMA 100 4WD CAB ∆.∆. AC 12+12, 40 km (96)                52.200
PROXIMA PLUS 100 ∆.∆. ΚΑΜΠ. AC 16+16, 40 km (96)                       57.500
PROXIMA PLUS 110  ∆.∆. ΚΑΜΠ. AC 16+16, 40 km (107)                                              58.800
PROXIMA POWER 100 ∆.∆. ΚΑΜΠ.AC
Υ∆Ρ.ΡΕΒ. 24+24, 40 km (96)            57.000

PROXIMA POWER 110 ∆.∆. ΚΑΜΠ.AC 
Υ∆Ρ.ΡΕΒ. 24+24, 40 km (107)                               58.300

PROXIMA POWER 120 ∆.∆. ΚΑΜΠ.AC 
Υ∆Ρ.ΡΕΒ. 24+24, 40 km (117)                               59.500

Επιβάρυνση αεροφρένων για  όλη τη Σειρά Proxima 600
Επιβάρυνση ηλεκτρονικού υδραυλικού 
για  τη Σειρά Proxima Power 1.500

Επιβάρυνση εµπρός υδραυλικού για  τη Σειρά Proxima 5.700
FORTERRA 100 ∆.∆. ΚΑΜΠ. AC 24+18, 40 km  (96)                         59.700
FORTERRA 110 ∆.∆. ΚΑΜΠ. AC 24+18, 40 km  (107)                                60.600
FORTERRA 120 ∆.∆. ΚΑΜΠ. AC 24+18, 40 km  (117)                                61.600
FORTERRA 130 ∆.∆. ΚΑΜΠ. AC 24+18, 40 km  (130)                          62.500
FORTERRA 140  ∆.∆. ΚΑΜΠ. AC 24+18, 40 km  (137)                               64.100
FORTERRA 100 HSX ∆.∆. ΚΑΜΠ. AC Y∆Ρ.ΡΕΒ. 30+30, 40 km  (96)                       67.700
FORTERRA 110 HSX ∆.∆. ΚΑΜΠ. AC Y∆Ρ.ΡΕΒ. 30+30, 40 km  (107)                             68.800
FORTERRA 120  HSX ∆.∆. ΚΑΜΠ. AC Y∆Ρ.ΡΕΒ. 30+30, 40 km  (117)                             69.900
FORTERRA 130 HSX ∆.∆. ΚΑΜΠ. AC Y∆Ρ.ΡΕΒ. 30+30, 40 km  (130)                      70.700
FORTERRA 140 HSX ∆.∆. ΚΑΜΠ. AC Y∆Ρ.ΡΕΒ. 30+30, 40 km  (137)                       72.400
FORTERRA 130 HD ∆.∆. ΚΑΜΠ. AC Y∆Ρ.ΡΕΒ. 30+30, 40 km  (127)                       78.500
FORTERRA 140 HD ∆.∆. ΚΑΜΠ. AC Y∆Ρ.ΡΕΒ. 30+30, 40 km (136)                       80.200
FORTERRA 150  HD ∆.∆. ΚΑΜΠ. AC Y∆Ρ.ΡΕΒ. 30+30, 40 km (147)                        81.900
Επιβάρυνση αεροφρένων για  όλη τη Σειρά Forterra 800
Επιβάρυνση µηχανικής ανάρτησης καµπίνας 
για όλη τη Sειρά Forterra 1.100

Επιβάρυνση εµπρός υδραυλικού για  όλη τη Σειρά Forterra 6.200
Επιβάρυνση ανάρτησης εµπρός άξονα 
για τη Σειρά Forterra HD 5.200

CRYSTAL 150  6 κυλ. ΚΑΜΠ. AC Υ∆Ρ.ΡΕΒ.  30+30, 40 km (145)                 102.700
CRYSTAL 160 6 κυλ. ΚΑΜΠ. AC Υ∆Ρ.ΡΕΒ.  30+30, 40 km (166)                                   103.600
Επιβάρυνση αεροφρένων για  όλη τη Σειρά Crystal 800
Επιβάρυνση µηχανικής ανάρτησης καµπίνας 
για όλη την  σειρά Crystal 1.100

Επιβάρυνση εµπρός υδραυλικού για  όλη τη Σειρά Crystal 6.200
Επιβάρυνση ανάρτησης εµπρός άξονα για  τη Σειρά Crystal 5.200
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Κυκλοφορίες ελκυστήρων Νοέµβριος  2016

Κατασκευαστής Προέλευση Νοεµ. 2016
Μερίδιο αγοράς 
2016

Νοέµβριος 
2015

Μερίδιο 
αγοράς 2015

2016 vs
2015

Σύνολο 
2016

Μερίδιο 
αγοράς 2016

Σύνολο 
2015

Μερίδιο 
αγοράς 2015

2016 vs
2015

ANT.CARRARO ΕΕ 3 3.16% 7 5.83% -57.14% 36 3.53% 43 3.09% -16.28%

BCS ΕΕ 0 0.00% 1 0.83% -100.00% 4 0.39% 7 0.50% -42.86%

CARRARO ΕΕ 0 0.00% 1 0.83% -100.00% 5 0.49% 8 0.58% -37.50%

CASE-IH ΕΕ 5 5.26% 3 2.50% 66.67% 27 2.64% 47 3.38% -42.55%

CLAAS ΕΕ 1 1.05% 4 3.33% -75.00% 29 2.84% 44 3.16% -34.09%

DEUTZ-FAHR ΕΕ 9 9.47% 7 5.83% 28.57% 53 5.19% 72 5.18% -26.39%

FENDT ΕΕ 0 0.00% 0 0.00% - 0 0.00% 4 0.29% -100.00%

FERRARI ΕΕ 0 0.00% 1 0.83% -100.00% 3 0.29% 5 0.36% -40.00%

GOLDONI ΕΕ 0 0.00% 0 0.00% - 28 2.74% 7 0.50% 300.00%

HÜRLIMANN ΕΕ 5 5.26% 2 1.67% 150.00% 29 2.84% 42 3.02% -30.95%

JOHN DEERE ΕΕ 13 13.68% 31 25.83% -58.06% 211 20.67% 347 24.95% -39.19%

LAMBORGHINI ΕΕ 10 10.53% 6 5.00% 66.67% 80 7.84% 90 6.47% -11.11%

LANDINI ΕΕ 6 6.32% 4 3.33% 50.00% 73 7.15% 69 4.96% 5.80%

M.FERGUSON ΕΕ 1 1.05% 6 5.00% -83.33% 22 2.15% 40 2.88% -45.00%

McCORMICK ΕΕ 10 10.53% 3 2.50% 233.33% 57 5.58% 68 4.89% -16.18%

NEW HOLLAND ΕΕ 14 14.74% 20 16.67% -30.00% 162 15.87% 219 15.74% -26.03%

PASQUALI ΕΕ 1 1.05% 2 1.67% -50.00% 12 1.18% 14 1.01% -14.29%

SAME ΕΕ 4 4.21% 2 1.67% 100.00% 38 3.72% 34 2.44% 11.76%

VALTRA ΕΕ 1 1.05% 2 1.67% -50.00% 8 0.78% 14 1.01% -42.86%

ZETOR ΕΕ 2 2.11% 1 0.83% 100.00% 18 1.76% 45 3.24% -60.00%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ 85 89.47% 103 85.83% -17.48% 895 87.66% 1,219 87.63% -26.58%

SOLIS AN 0 - 0 - 0.00% 2 0.20% 2 0.14% 0.00%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ 0 - 0 - - 2 0.20% 2 0.14% 0.00%

KIOTI Α.ΑΝ. 2 2.11% 2 1.67% 0.00% 12 1.18% 20 1.44% -40.00%

KUBOTA Α.ΑΝ. 8 8.42% 15 12.50% -46.67% 107 10.48% 144 10.35% -25.69%

LS Α.ΑΝ. 0 - 0 - - 2 0.20% 4 0.29% -50.00%

YANMAR Α.ΑΝ. 0 0% 0 - - 3 - 2 - 50.00%

ΣΥΝΟΛΟ Α.ΑΝ. 10 10.53% 17 14.17% -41.18% 124 12.14% 170 12.22% -27.06%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 95 120 -20.83% 1,021 100% 1,391 100% -26.60%

Χαµηλές πτήσεις
Απώλειες συνεχίζει να µετρά η αγορά τρακτέρ ένα µήνα πριν το τέλος του έτους, που αναµένεται 
να κλείσει περίπου στις 1.500 ταξινοµήσεις. Συγκεκριµένα το Νοέµβριο, οι πωλήσεις σηµείωσαν 
πτώση 20,86% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2015, µε τις αποδόσεις του 2016 συνολικά 
να πέφτουν στο -26%. Από πλευράς κατασκευαστών, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, την 
κούρσα ταξινοµήσεων οδηγούν οι John Deere, New Holland και Kubota. Υπενθυµίζουµε ότι τα 
στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τον προηγούµενο χρόνο (2016) λόγω της υποχρεωτικής 
υστέρησης που επιβάλλει η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα στοιχεία προέρχονται από το αρχείο του ΣΕΑΜ
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ΑΦΟΙ .Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ Ο.Ε, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  
7ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ  Τ.Θ 1141, 
ΤΗΛ: 2310796807, ΦΑΞ: 2310 795039, e-mail:combins@otenet.gr

ΕΥΚΙΝΗΤΗ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ, ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ LAVERDA M410 ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 400

MCS PLUS
ENΕΡΓΟΠΟΗΜΕΝΟ

ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ QUASAR

ΣΥΣΤΗΜΑ PFR: ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Το σύστηµα προετοιµασίας και οµαλής ροής προϊόντος µε ρότορα, PFR, είναι ένα καινοτόµο σύστηµα που εξασφαλίζει τη συνεχή και οµαλή 
ροή του προϊόντος από το µαχαίρι προς το µηχανισµό διαχωρισµού του καρπού. Πλεονεκτεί ως προς τον οµαλότερο διαχωρισµό, τα 
σταθερότερα  επίπεδα απόδοσης της θεριζοαλωνιστικής ,τις χαµηλότερες απαιτήσεις ισχύος, την µειωµένη κατανάλωση καυσίµου και την 
λιγότερη καταπόνηση των µηχανισµών µετάδοσης κίνησης.

ΣΥΣΤΗΜΑ MCS PLUS: ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΣΙΜΟ ΑΧΥΡΟΥ
Ο βελτιωµένος πολλαπλός διαχωριστής καρπού, MCS PLUS, εγγυάται τέλειο διαχωρισµό καρπού αλλά ταυτόχρονα προσφέρει την 
επιλογή απενεργοποίησής του για να διαχειρίζεστε τους εύθραυστους καρπούς µε εύθρυπτα άχυρα.

● ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ
● ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥ
● ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
● ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ

Ανάµεσα στα πιο περιζήτητα 
µοντέλα παγκοσµίως

MCS PLUS
ΑΠENΕΡΓΟΠΟΗΜΕΝΟ

Πωλήσεις τρακτέρ
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Ανάµεσα στα πιο περιζήτητα 
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Gregoira G 122 SW
Σταφυλό-συλλεκτικό Gregoire, τύπου G 122 
SW. Μοντέλο 2004. 4200 ώρες. Από επίδειξη. 
Φυτώρια Αναστασόπουλος  τηλ: 27420 29219 

KUHN GA7822
POTTINGER 310 , KUHN GA7822. Γ. Χίγκας τηλ. 
2310780866-69.

Vogel&Noot
Άροτρο 3υνο αναστρεφόµενο, έτος 1996, 4.000 
ευρώ. Γ.Ι. Αντωνάκης Α.Ε., τηλ. 2262025915.

Gregoire G 140 SW
Έλαιο-συλλεκτικό µηχάνηµα µάρκας Gregoire, 
τύπου G 140 SW. Μοντέλο 2008. 3200 ώρες.
Για γραµµική καλλιέργεια (υπέρ-πυκνό σύστηµα). 
Φυτώρια Αναστοσόπουλος τηλ: 27420 29219

SPRINTER 120  
Χορτοδετική πρέσα σταθερού Θαλάµου 
χωρίς µαχαίρια µε ιµάντες. ∆ίαµετρος µπάλας 
1.20×1.20. .Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ τηλ. 2310780866-69.

Ενσιρωδιανοµέας LUCLAR 20
Κυβικών µε 2 οριζόντιους κοχλίες και ταϊστικό. Σε 
άριστη κατάσταση. Συνοδεύεται µε εγγύηση καλής 
λειτουργίας. Γ. Χίγκας τηλ. 2310780866-69

Τηλεσκοπικό Manitu
Τηλεσκοπικό Manitu 7.31 MLT TURBO µε κινητήρα 
Perkins 101hp, ανυψωτική ικανότητα 7µ και 3100 
κιλα Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ, τηλ. 2310780866-69

 WOLAGRI COMPACT C125
Σταθερού θάλαµου για µπάλες 125×125 cm, Cut 
System, 13 µαχαίρια και pick-up 2 m. Mε εγγύ-
ηση καινούργιας Γ. Χίγκας, τηλ. 2310780866-69.

VICON 3.20
Χορτοκοπτικό συρόµενο µε πλαϊνό τιµόνι, πλάτος 
εργασίας 3.20µ και κυλίνδρους σύνθλιψης. 
Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ τηλ. 2310780866-69.

Πρέσα CLAAS VARIANT 180
Μεταβλητού θαλάµου µε µαχαίρια, pick-up 2.00 
m. αυτολίπανση και 5 ιµάντες. Mε εγγύηση κα-
λής λειτουργίας. Γ. Χίγκας, τηλ. 2310780866-69.

CLAAS JAGUAR 890
 Μηχανή ενσίρωσης µε κινητήρα Mercedes 
απόδοσης 500hp και σπαστό 6σειρο µαχαίρι κα-
λαµποκιού. Γ. Χίγκας ABEE τηλ. 2310780866-69.

Τηλεσκοπικό Faresin 6.28
Με κινητήρα Deutz 100hp, ανυψωτική ικανότητα 
6µ. και 2800 κιλά. Πλήρως ανακατασκευασµένο. 
Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ, τηλ. 2310780866-69

CLAAS MEGA 204
Θεριζοαλωνιστική µε 5800 ωρες, κινητήρα 
Mercedes 6000 κυβικά µε ιπποδύναµη 200 hp, 
προτρόµπα APS. Γ. Χίγκας τηλ. 2310780866-69.

Θεριζ/κή µηχανή CLASS
LEXION 540, µοντέλο 2009 µε µαχαίρι κοπής καλα-
µποκιού, GERINGHOFF 6 σειρών σπαστό. ΑΦΟΙ Χ. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ Ο.Ε. Τηλ 2310796807

 DEUTZ-FAHR 4080
Θεριζοαλωνιστική, Μοντέλο 1995, 274 ίπποι, µε 
5.700 ώρες κινητήρα. Πλήρως επισκευασµένη, 
Γ, Χίγκας ΑΒΕΕ τηλ. 2310780866-69

Πρέσα CLAAS ROLLANT
Σταθερού θαλάµου µε µαχαίρια, pick-up 2.00 m. 
και αυτολίπανση. Mε εγγύηση καλής λειτουργίας 
Γ. Χίγκας ABEE τηλ. 2310780866-69.

CLASS 840NEW HOLLAND TX68 PLUS
Ενσιρωτική CLASS, τύπου 840 µε ενσιρωτικό 
µαχαίρι µάρκας KEMPER, τύπου 330 ενός έτους. 
ΑΦΟΙ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ Ο.Ε. Τηλ 2310796807

Θεριζ/κή µηχανή µάρκας NEW HOLLAND τύπου  
TX68 PLUS, µοντέλο 2001.ΑΦΟΙ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ 
Ο.Ε. Τηλ 2310796807

Barigelli Europa
4) Πρέσα µάρκας CLASS, τύπου ROLLANT 255 
ROTOCUT µε τυλιχτικό. Σε άριστη κατάσταση.
ΑΦΟΙ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ Ο.Ε. Τηλ 2310796807

Τευτλοεξαγωγέας, 210 ίππων, καµπίνα του 2000 
µε A/C, φυλλοκόπτης µεγάλος, ώρες 5.553, Ι. 
Εσκιάδης & Σία ΑΕ, τηλ. 2310596519.

Νοέµβριος 2017

ΤΡΑΚΤΕΡ

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Αγαπητέ αναγνώστη,
Το Profi, πιστό στη δέσµευσή του για προσφορά µιας ολοκληρωµένης εικόνας 
της αγοράς αγροτικών µηχανηµάτων, ανανεώνει κάθε µήνα την ειδική στήλη 

για τα µεταχειρισµένα µηχανήµατα, όπου ιδιώτες και εταιρείες διευκολύνουν τον 
υποψήφιο αγοραστή µεταχειρισµένου στην αναζήτηση του κατάλληλου εξοπλισµού
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NEW HOLLAND CX860
Θεριζοαλωνιστική του 2007,483hp, µε ερπύστρι-
ες, 3343 ώρες ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.  
2310779072

JCB Fastrac 3200
JCB Fastrac 3200, 2007,  2900 ώρες, Τιµή 
70.000 ευρώ - Κούρτογλου Τηλ. 2391021124.

NEW HOLLAND T4050F
97 hp,4WD µε Creeper, 2450 ώρες, Μοντέλο 
2009, Στοιχεία επικοινωνίας ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΕΛ-
ΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε 210-3408817

John Deere 6820 Premium
John Deere 6820 Premium, 2004,  3800 
ώρες, Τιµή 45.000 ευρώ - Κούρτογλου Τηλ. 
2391021124.

CASE IH JXU95
4WD CAB HI-LO µοντέλο του 2011, 97 ίππους 
και 2.301 ώρες, ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε 
2310779072

HOLLAND TN 90F 4WD CAB
Μοντέλο του 1999, 88 ίππους, 7640 ώρες, ΠΑΥΛΟΣ Ι. 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 2310779072.

NEW HOLLAND T6030 
4WD CAB 16X16 PLUS 2. µοντέλο του 2010, 117 
ίππους και 3.066 ώρες, ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 
Α.Ε.Β.Ε 2310779072.

TN 95 FA

ZETOR 12245 ZTS

92 hp, 4WD CAB HI-LO, 5555 ώρες, µοντέλο 
2004, Στοιχεία επικοινωνίας ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΕΛ-
ΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε 2310779072

120 Hp, διαφορικό 4WD, ταχύτητα 30 km/h, έτος 
πρώτης κυκλοφορίας 2001΄Η  ∆ΗΜΗΤΡΑ΄ Α.Ε 
ΤΗΛ. 2310 515 326

ΝEW HOLLAND 8340
 4WD CAB A/C, µοντέλο του 1996, 136 ίππους 
και 6.620 ώρες, ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 
2310779072.

Ζetor-MTS 122-45
Ζetor-MTS 122-45, Τιµή 10.000 ευρώ - 
Κούρτογλου 2391021124.

Χορτοκοπτικό POTTINGER
 Συρόµενο χορτοκοπτικό POTTINGER, πλάτος 
κοπής 3,00µ., ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε. Τηλ. 2310753031

Krone Compi Pack
Krone Compi Pack 1500 χορτοδοτικές πρέσες µε 
τυλιχτικό µεταβλητού θαλάµου.  Κυριακού  Α.Ε. 
Τηλ. 2310753031.

Pietro Moro EP 14 RLNS

LAMBORGHINI CRONO F 70

Ebro 135-4WD Cab A/C

ZETOR 5243

Άροτρο Pietro Moro EP 14 RLNS, 5υνο, αζώτου, 
υδρ. µετατοπ., µε ρόδα, Ι. Εσκιάδης & Σία ΑΕ, 
τηλ. 2310596519.

67 Hp, διαφορικό 4WD, αριθµός ταχυτήτων 30+15, 
ταχύτητα 40 km/h, έτος πρώτης κυκλοφορίας 2006 
΄Η  ∆ΗΜΗΤΡΑ΄ Α.Ε  ΤΗΛ. 2310 515 326

EBRO 135-4WD CAB A/C, 135 ίππων, κινητήρας 
6κύλινδρος NISSAN, µοντέλο 1993. Ι. Εσκιάδης 
& Σία ΑΕ, τηλ. 2310596519.

50 Hp, διαφορικό  4WD, αριθµός ταχυτήτων 
8+2, ταχύτητα 30 km/h΄Η  ∆ΗΜΗΤΡΑ΄ Α.Ε  ΤΗΛ. 
2310 515 326

Σπαρτική Alpego

LAMBORGHINI GRAND PRIX 95

Σπαρτική Alpego 1 400 µε δισκους & σβωλοτρι-
φτης alpego rg 400 pk. Ι. Εσκιάδης & Σία, τηλ. 
2310596519.

90 Hp, διαφορικό 4WD, αριθµός ταχυτήτων 20 + 
20, ταχύτητα 40 km/h, χρονολογία  2007     
΄Η  ∆ΗΜΗΤΡΑ΄ Α.Ε  ΤΗΛ. 2310 515 326

Κοπροδιανοµείς
 Κοπροδιανοµείς 8 κθβ. Vaschieri γαλβανισµέ-
νος, ξύλινο πάτωµα και tantem σύστηµα µε 
διπλούς άξονες. Κυριακού Α.Ε. Τηλ. 2310753031.

www.profi.gr
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Ενσιροδιανοµείς Luclar
Ενσιροδιανοµείς Luclar Ιταλίας οριζόντιοι µε 
2 κοχλίες από 5-12 κυβ. Κυριακού Α.Ε. Τηλ. 
2310753031.

Βυτίο λυµάτων  AMOS

Comeb

Βυτίο λυµάτων  AMOS 10000LIT,  ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε. 
Τηλ. 2310753031

Πωλείται φρεζοσκαλιστήρι 2 σειρών µε άξονα 
50 χλστ. για βιρτζίνια και σπαράγγια. Τιµή 2.640 
ευρώ +ΦΠΑ. Πυθαγόρας, τηλ. 2310798536.

Krone

HURLIMANN XE 55

Χορτοδετική πρέσα Krone Vario 1500 µεταβλη-
τού θαλάµου και Συρόµενο χορτοκοπτικό Krone 
3210 CRI.  Κυριακού  Α.Ε. Τηλ. 2310753031.

HURLIMANN XE 55 TRADITION : 55HP, 
ΜΟΝΤΕΛΟ 2010 Α&Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. ΤΗΛ 
24610-21000

HURLIMANN PRINCE 445 : 45HP, ΜΟΝΤΕΛΟ 
2003 Α&Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. ΤΗΛ 24610-21000

HURLIMANN PRINCE 445

Τηλεσκοπικοί φορτωτές

HURLIMANN H 708 XN

HURLIMANN XA 76 HURLIMANN XA 86

Hurlimann Prestige 95

HURLIMANN H 709 XN

Hurlimann XT 908 ΧΒ 95

HURLIMANN ΧΤ 910.6

Τηλεσκοπικοί φορτωτές Dieci, Merlo 100 ίππων 
µε µέγιστη ανύψωση 7µ.  Κυριακού Α.Ε. Τηλ. 
2310753031.

HURLIMANN H 708 XN : 80HP, ΜΟΝΤΕΛΟ 2000 
Α&Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. ΤΗΛ 24610-21000

HURLIMANN XA 76,  80 HP, Μοντέλο 2010, 
2.000 ώρες, Α&Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. τηλ. 
2461021000

HURLIMANN XA 86 : 90HP, ΜΟΝΤΕΛΟ 2007 
Α&Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. ΤΗΛ 24610-21000

 Hurlimann Prestige 95, 95HP, µοντέλο 2006,  Α 
& Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. 2461021000

HURLIMANN H 709 XN : 90HP, ΜΟΝΤΕΛΟ 2004 
Α&Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. ΤΗΛ 24610-21000

HURLIMANN XT 908 ,85 HP, µοντέλο 2000, Α & 
Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. 2461021000

96HP, Μοντέλο 2007 Α&Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. 
Τηλέφωνο 24610-21000

HURLIMANN ΧΤ 910.6, 105HP, Μοντέλο 
2003, 1.654 ώρες, Α&Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. τηλ. 
2461021000

 Ενσιροδιανοµέας FARESIN
Ενσιροδιανοµέας FARESIN 9 κυβικών, ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΥ Α.Ε. Τηλ. 2310753031

Βυτίο λυµάτων VAIA
 Βυτίο λυµάτων VAIA 22000LIT, ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε. 
Τηλ. 2310753031

Ξεκινήστε την 
εγγραφή σας 
ΤΩΡΑ! 

GREEN
BOX

ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E.

Νίκης 24 | 105 57 | Σύνταγµα
Τηλ.: 2103232905 | Fax: 2103232967 

E-mail: agrenda@agronews.gr
www.agronews.gr

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ:..............................ΛΗΞΗ:.....................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

........................................................................................  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

.......................................................................................  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

........................................................................................   

ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

........................................................................................ 

E�MAIL: .................................................................   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:............................................................ 

ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

100 
ΕΥΡΩ

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.
Η πληρωµή της συνδροµής γίνεται µε 

αντικαταβολή, µε κατάθεση σε τραπεζικό 
λογαριασµό, είτε µε χρέωση πιστωτικής κάρτας. 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 3232905

ΕΤΗΣΙΑΕΤΗΣΙΑΕΤΗΣΙΑ 100100
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«Ανοίξτε κανά παράθυρο να ξεµυρίσει»

∆ιαγωνισµός λεζάντας

∆ιαγωνισµός λεζάντας
Ρrofi Tρακτέρ & Aγροτικά µηχανήµατα
Στείλτε τη λεζάντα για το διαγωνισµό της σελίδας 6 ή 
µια δική σας φωτογραφία µε σχόλιο στη διεύθυνση της Green Box 

∆εκτές συµµετοχές και µέσω  email στο: profi@agronews.gr 

Από το διαγωνισµό λεζάντας προηγούµενου τεύχους ξεχωρί-
σαµε τα εξής: «Η κοπριά δεν βρέθηκε στα λάχανα, αλλά στην 
καµπίνα» και «Άντε τώρα να είχες έξοδο». Όµως τη λεζάντα 
που διακρίθηκε έστειλε ο Μάκης Λίγκας από τη Θεσσαλία.

Τhink pink 
Ποιος είπε ότι η παλέτα 
των χρωµάτων στα 
αγροτικά µηχανήµατα 
είναι περιοριορισµένη. 
Απόδειξη, η εν λόγω 
φωτογραφία που δείχνει 
ότι το τρακτέρ του ροζ 
Πάνθηρα,  βγαίνει και 
σε  µατ έκδοση.

Εύλογες απορίες

Ορίστε ένας οικολογικός τρόπος για να µεταφέρεις την οικο-
γένειά σου στα µαγαζιά και να µένεις και σε φόρµα. Αυτό το 
τρέιλερ Mercedes-Benz που µοιάζει µε µικρό τρακτέρ εντο-
πίστηκε από έναν αναγνώστη του Profi στη Μεγάλη Βρετανία 
που του δηµιουργήθηκαν κάποιες απορίες. Πρώτον, αν πλη-
ρώνει τέλη κυκλοφορίας, δεύτερον αν πρέπει να εκδόσει πινα-
κίδες και τρίτον αν θέλει κάρτα καυσαερίων. Εδώ, µάλλον ναι.

Επιστολές αναγνωστών

Ρrofi Τρακτέρ
& Αγροτικά µηχανήµατα
Green Box Εκδοτική Α.Ε.
Νίκης 24, 105 57, Σύνταγµα, Αθήνα
Tηλ: 210 3232905, Fax: 210 3232967
Email: profi@agronews.gr
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Η παρουσίαση των περιεχοµένων του επόµενου τεύχους του Profi είναι ενδεικτική και µπορεί να µεταβληθεί για λόγους τεχνικούς ή επικαιρότητας

Εντυπώσεις οδήγησης
Case IH Maxxum ActiveDrive 8
Το νέο κιβώτιο semi-powershift του Case 
IH Maxxum, ονοµάζεται ActiveDrive 8. Απ’ 
ό,τι λένε, το κιβώτιο αυτό είναι ένα από τα 
οµαλότερα της αγοράς προσφέροντας 24 
ταχύτητες. Στο Profi ∆εκεµβρίου.

Παρουσίαση
Claas Cougar 1400
Η Claas εντυπωσίασε µε το πρωτότυπο 
αυτοκινούµενο χορτοκοπτικό Cougar 1400, 
που µπορούσε να κόβει 14 µ. χόρτου µε 
ένα πέρασµα. Ήρθε λοιπόν η ώρα στο Profi 
∆εκεµβρίου να το παρουσιάσουµε.

∆οκιµή τρακτέρ Πρακτική δοκιµή

Σύγκριση έξι καλλιεργητών 
Τη µεγάλη συγκριτική δοκιµή καλλιεργητών µεταξύ Amazone, 
Horsch, Köckerling, Kverneland, Lemken και Väderstad θα 
φιλοξενήσει στις σελίδες του το Profi ∆εκεµβρίου. 

John Deere 
8400R  
Αποδίδοντας 450 ίππους, 
το 8400R είναι το πιο 
δυνατό συµβατικό τρα-
κτέρ, που µπορεί να εντο-
πιστεί στο στρατόπεδο της 
John Deere. Και µε παρα-
γωγή θορύβου 71.2dB(A) 
ακούγεται µέχρι και καρ-
φίτσα που πέφτει. Περισ-
σότερα στην κεντρική 
δοκιµή του Profi 
∆εκεµβρίου.

Πρακτική δοκιµή
Χτένια Malone Tedd-Air
Από τη βάση της στην Ιρλανδία, η Malone 
Farm Machinery κατασκευάζει µία µεγάλη 
γκάµα κιτ χορτοκοπής. Μέσα στις προσφο-
ρές της είναι µία σειρά χτενιών µε 4 και 6 
ρότορες. Στο Profi ∆εκεµβρίου.

Προσεχώς

Πληροφορίες επικοινωνίας

PROFI
Μηνιαία επιθεώρηση αγροτικής 
τεχνολογίας, εξοπλισµού και οικονοµίας

Η ελληνική έκδοση του Ρrofi ανήκει στη 
Green Box Εκδοτική Α.E. και εκδίδεται 
µε άδεια της Landwirtschaftsverlag GmbH. 

I∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
Green Box Εκδοτική Α.E.
Νίκης 24, Σύνταγµα, 105 57
Tηλ: 2103232905, Fax: 2103232967
E-Mail: profi@agronews.gr 

EΚ∆ΟΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Πανάγος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Ειρήνη Σκρέκη

ΣΥΝΤΑΞΗ
Γιώργος Κοντονής 
Λεωνίδας Λιάµης

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ειρήνη Λουκίσα

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Βασιλική Κονόµου, Αθηνά Βέη

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ/ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Μωρίς Σιακκής, Νατάσα Στασινού

∆ΙΑΝΟΜΗ
Άργος Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
Sykaris graph

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
Μπέτυ Σταυροπούλου
Ελλάδα: Ετήσια 100 ευρώ
Συµπεριλαµβάνεται o ΦΠΑ

PROFI GREECE
Published by 
Green Box Publishing S.A. 
Nikis 24, GR-105 57, Athens 
Greece, Tel. +30 210 3232905 
E-mail: profi@agronews.gr

Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγω-
γή, ολική ή µερική, η κατά παράφραση ή 
διασκευή απόδοση του περιεχοµένου µε 
οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς άδεια 
του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες 
∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Μαζί µε την 
Agrenda 
στις 2/12

82profi, Nοέµβριος 2017 www.profi.gr
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TO NEO 5R
ΕΝΑ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΡΑΚΤΕΡ
ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Αυτό είναι το νέο 5R της John Deere. Μέχρι τώρα, αυτό το συµπαγές τρακτερ 
υπήρχε µόνο στα όνειρά σας. ∆υνατό και ευέλικτο, το 5R µπορεί να µετακινήσει 
και τα πιο βαριά φορτία. Ένα τρακτερ για όλες τις δουλειές µε σκοπό να κάνει τα 
όνειρά σας, πραγµατικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε 
τον αντιπρόσωπο της John Deere.

ΜΠΟΖΑΤΖΙ∆ΗΣ – ΜΗΤΣΙΟΛΙ∆ΗΣ ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 8ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ. 2310 795018 
ΛΑΡΙΣΑ: 6ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΤΗΛ. 2410 661995, 2410 660960
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α: 1ο ΧΛΜ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ-∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΤΗΛ. 25520 81040, 25520 27755
E-mail/Web: info@agrotechniki.gr 
www.agrogroup.gr, www.johndeeredistributor.gr
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∆ΟΚΙΜΕΣ ΤΡΑΚΤΕΡ . ΕΠΙΣΗΜΕΣ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ . ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ
Εντυπώσεις οδήγησης . ∆ιαχείριση κόστους . Τεχνικά . Κτηνοτροφία . Οχήµατα
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www.profi.gr ∆ωρεάν µε την Agrenda ή αυτοτελώς µε 4 ευρώ

Συνέντευξη: Samuel R. Allen  

Λιπασµατοδιανοµείς Bogballe M-line

Πρώτη εµφάνιση στο Profi 
πριν την Agritechnica Σελίδα 22

Ο κλειδοκράτορας της Deere 
«σπέρνει» τεχνολογία Σελίδα 48

Kubota M7151 Premium

Ένα µεγάλο παιδί Ιαπώνων 
µε δυτική ενδυµασία Σελίδα 10

H κορυφαία έκδοση 
pickup της Fiat σελ. 68
H κορυφαία έκδοση 

AUTO 
FULLBACK CROSS

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
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Σελίδα 42

Σελίδα 52

Krone ΖΧ 
430 GD
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