
 
  

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.
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www.profi.gr ∆ωρεάν µε την Agrenda ή αυτοτελώς µε 4 ευρώ

Σειρά 6.4 της Deutz Fahr 
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Γιάννης Πανάγος
Εκδότης ∆ιευθυντής

Γιώργος Κοντονής
Υπεύθυνος δοκιµών

Ο ι πιέσεις που ασκούνται αυτό τον και-
ρό στον εγχώριο τοµέα της αγροτικής 
παραγωγής µοιάζουν καταιγιστικές, 
ωστόσο, οι αντιδράσεις που καταγρά-

φονται στη βάση των υφιστάµενων δοµών εί-
ναι επίσης µεγάλες, µε αποτέλεσµα να µην 
καθίσταται προβλέψιµη η διαµόρφωση των 
συνθηκών την επόµενη µέρα.

Με αφετηρία την χρηµατοπιστωτική ασφυ-
ξία που γνώρισε η χώρα την τελευταία δεκα-
ετία, οι ευρύτερες οικονοµικές συνέπειες 
δείχνουν να επιδρούν καταλυτικά και στον 
αγροτικό τοµέα, αρχικά µε την «παράδοση» της 
Αγροτικής Τράπεζας και την κατάρρευση των 
συνεταιρισµών και στη συνέχεια µε τις ανακα-
τατάξεις στη φορολογία και το ασφαλιστικό που 
επηρεάζουν δραστικά και την λειτουργία των 
µεµονωµένων αγροτικών εκµεταλλεύσεων.  

Παράλληλα και ταυτόχρονα µε όλα αυτά, µια 
πληµµύρα τεχνολογικών εξελίξεων, ως απο-
τέλεσµα κυρίως της τηλεπληροφορικής (GPS, 
drones κ.α.), διαµορφώνουν µια πρωτόγνωρη 
κατάσταση την οποία δεν δύναται να παρακο-
λουθήσει σήµερα το σύνολο των συντελεστών 
της αγροτικής παραγωγής. Την ίδια στιγµή, η 
«επιστροφή» των νέων στο αγροτικό επάγγελ-
µα δεν παρουσιάζει την αναγκαία µαζικότητα 
που απαιτείται από τις νέες συνθήκες.

Με µια δόση υπεραπλούστευσης, στην 
αγροτική Ελλάδα µπορεί να συναντήσει κα-
νείς σήµερα, στον ίδιο τόπο και την ίδια στιγµή, 
δύο από τις πιο ακραίες εκδοχές της αγροτικής 
δραστηριότητας παγκοσµίως. Κι όπως χαρα-
κτηριστικά γράφει ο Γιάννης Μουρατίδης στην 
Καθηµερινή,   «σήµερα θα µπορούσαµε να 
βρούµε ακόµα καλλιεργητές µε ξύλινα άροτρα 
σε κάποιες αποµονωµένες περιοχές της Κίνας, 
της Ινδίας και της Αφρικής, αν όµως ταξιδεύα-
µε στην Ολλανδία για να συναντήσουµε τον Γιά-
κοµπ, εν ώρα εργασίας, θα είχαµε την αίσθηση 
ότι βλέπουµε έναν χειριστή αεροπλάνου και όχι 

έναν αγρότη που φροντίζει το χωράφι του. Από 
το κέντρο επιχειρήσεών του, o Γιάκοµπ επο-
πτεύει τα drones που πετούν πάνω από το χω-
ράφι και στέλνουν οπτική πληροφορία και 
δεδοµένα που συλλέγουν οι αισθητήρες τους. 
Ο Γιάκοµπ αξιοποιεί την πληροφορία για να αξι-
ολογήσει την εικόνα του χωραφιού σε επιφά-
νεια που ο καταµερισµός της µπορεί να φτάσει 
µέχρι και τα λίγα τετραγωνικά µέτρα. Στη συ-
νέχεια θα προγραµµατίσει το ποτιστικό σύστη-
µα και το σύστηµα απόθεσης λιπάσµατος για 
να πετύχει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα, 
συνδυάζοντας την εξοικονόµηση πόρων και τη 
φιλική προς το περιβάλλον χρήση χηµικών. 
Ενώ ο παγκόσµιος µέσος όρος παραγωγής πα-
τάτας ανά στρέµµα είναι περίπου εννέα τόνοι, 
το χωράφι του Γιάκοµπ δίνει περισσότερους 
από 20 τόνους το στρέµµα».

Τι µπορεί να σηµαίνουν όλα αυτά για τις εξε-
λίξεις στην ελληνική γεωργία; Σίγουρα πολ-

λά! Αναµφίβολα δηµιουργείται µια γενιά 
παραγωγών που ενσωµατώνει µε ταχύτητα 
στην παραγωγική της συγκρότηση τα νέα δεδο-
µένα, επενδύει στην εντατική και σύγχρονη γε-
ωργία και διευρύνει την οικονοµική της 
παρουσία. Ταυτόχρονα βέβαια, δυσκολεύεται να 
αλλάξει το βηµατισµό της µια άλλη πολυπληθέ-
στερη γενιά έµπειρων αγροτών, η οποία µάλλον 
φαίνεται να χάνει  το τρένο των οικονοµικών και 
τεχνολογικών εξελίξεων, επιµένει παραδοσια-
κά και κινείται στα όρια της βιωσιµότητας. Το γε-
γονός ότι αυτή η δεύτερη γενιά συνεχίζει να έχει 
στα χέρια της το µεγαλύτερο µέρος των αγρο-
τικών γαιών και των παραγωγικών υποδοµών, 
καθυστερεί µε τον τρόπο της το τρένο της εξέ-
λιξης. Ωστόσο, αυτή η ιδιαιτερότητα, σε συνδυ-
ασµό µε τον ευρύ πολυτεµαχισµό του αγροτικού 
κλήρου, είναι που αυξάνει το ρίσκο και την αβε-
βαιότητα και για τις δύο πλευρές.    

 Η οµάδα του Profi

Αγαπητέ αναγνώστη

Σαν παλιό σινεµά και µε τρακτέρ στη σειρά

Αυτό το drive-in σινεµά για αγροτικά µηχανήµατα στήθηκε σε ένα οικόπεδο στη Βόρεια Γερµανία. Ό,τι 
πρέπει για πρώτο ραντεβού, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να έχει και καµία καντίνα εκεί κοντά.
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ΜΣτο τεύχος ∆εκεµβρίου του Profi 

Case IH Maxxum 
125 ActiveDrive 8:
Ένα ηµιαυτόµατο σύστηµα 
µετάδοσης οκτώ 
ταχυτήτων ήταν εκείνο 
που έδωσε στα Maxxum 
µεσαίας κατηγορίας 
τον τίτλο «Μηχάνηµα της 
Χρονιάς για το 2018» και 
σε εµάς, το έρεισµα να το 
δοκιµάσουµε...

Συστήµατα 
στρώµνης µε άµµο:

O σωστός εξοπλισµός 
χειρισµού και απλώµατος 
µπορεί να βοηθήσει τους 
κτηνοτρόφους να 
αξιοποιήσουν
τα συστήµατα στρωµνής µε 
άµµο που έχουν ελάχιστες 
απαιτήσεις αποθήκευσης και 
δεν κρατάνε υγρασία...

Αφιέρωµα
αλµεκτήρια

Οι εκµεταλλεύσεις 
επιχειρηµατικής µορφής µε 
υψηλές επενδύσεις οδηγούν 
τις εξελίξεις στη σύγχρονη 
κτηνοτροφία. Η ταχεία 
τεχνολογική προσαρµογή 
είναι καλό λοιπόν να 
ξεκινήσει από το σωστό 
αµελκτικό συγκρότηµα...
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John Deere 8400R:                      Σελίδα 12
Το 8400R της John Deere είναι το µεγαλύτερο συµβατικό τρακτέρ της Deere, 
µε τον προκάτοχό του, το 8520, να σηµειώνει το ρεκόρ έλξης το 2003, 
χάνοντας το στέµµα του στην πορεία. Τώρα, η νέα γενιά µπαίνει στο 
δυναµόµετρο της DLG για να καταλάβει ξανά το θρόνο για την Deere στον 
τοµέα της ισχύος αλλά και της οικονοµίας καυσίµου...

Περιεχόµενα
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Στο αλώνι µαζί µε ένα... JCB

Ηµερολόγιο
Εκθέσεις και ηµερίδες

4 ∆εκεµβρίου Ο Σύνδεσµος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανηµάτων (ΣΕΑΜ)  

διοργανώνει  ηµερίδα µε τίτλο: «Εκµηχάνιση της Ελληνικής γεωργίας: Βασική 

προϋπόθεση βιωσιµότητας και ανάπτυξης», τη ∆ευτέρα 4 ∆εκεµβρίου 2017, στο 

ξενοδοχείο Imperial, στη Λάρισα. Ώρα προσέλευσης 09:00 – 09:30π.µ

15 ∆εκεµβρίου Το Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο σε συνεργασία µε 

την Αµερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, διοργανώνει το ετήσιο Συνέδριο 

Αγροτεχνολογίας στις 15 ∆εκεµβρίου 2017.

Κρατάει το άροτρο στην ευθεία
Το τελευταίο αναστρεφόµενο 
ηµι-αναρτώµενο άροτρο 
Diamant 11 της Lemken διαθέ-
τει ένα νέο ρυθµιζόµενο σύστη-
µα, σχεδιασµένο να αποτρέπει 
την πλευρική έλξη κατά τη διάρ-
κεια του οργώµατος. Ονοµάζεται 
OptiLine και του απονεµήθηκε 
µάλιστα ασηµένιο µετάλλιο στην 
Agritechnica. ∆ιαθέτει έναν 
ελεγχόµενο από πίεση κύλινδρο 
µεταφοράς επιπλέον ροπής στο 

τρακτέρ για να ισοφαρίζει την 
πλευρική έλξη που προκαλείται 
από την ασύµµετρη θέση του 
αρότρου πίσω από το τρακτέρ, 
µετακυλίοντας τη γραµµή έλξης 
προς το κέντρο του άξονα. Έτσι 
και η ζωή του χειριστή γίνεται 
ευκολότερη, και σηµειώνεται 
εξοικονόµιση καυσίµου έως 
10%. Το σύστηµα αυτό είναι δια-
θέσιµο µε τα σώµατα Dural και 
DuraMaxx, του νέου Diamant 11.

Με υπογραφή xarvio 
η φυτοπροστασία

Τις ψηφιακές λύσεις για τη γεωρ-
γία, µε την εµπορική ονοµασία 
xarvio™, εισάγει στην αγορά η 
Bayer. Η εταιρεία παρουσιάζει το 
νέο της brand στη φετινή 
Agritechnica, τη σηµαντικότερη 
εµπορική έκθεση για αγροτικό 
εξοπλισµό µε 2.900 εκθέτες από 
52 χώρες. «Στόχος µας είναι να 
βελτιώσουµε τη γεωργία για τους 
παραγωγούς και για το περιβάλ-
λον», δήλωσε ο Tobias Menne, 
επικεφαλής της Bayer στον τοµέα 
της Ψηφιακής Γεωργίας. 
«Oι τεχνολογίες xarvio µπορούν 
να υποστηρίξουν τους παραγω-
γούς σε όλο τον πλανήτη να βελ-
τιστοποιήσουν τις ποσότητες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
που χρειάζονται, κι έτσι να παρά-
γουν περισσότερο αποδοτικά και 
να αυξήσουν τα κέρδη µειώνο-
ντας παράλληλα το αποτύπωµα 
της γεωργίας στο περιβάλλον», 
πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο φετινός αλωνισµός σίγουρα δοκίµασε τις αντο-
χές πολλών αγροτών. Στη φωτoγραφία φαίνεται 
µία κεφαλή θεριζοαλωνιστικής Deutz-Fahr ενσω-
µατωµένη σε ένα χωµατουργικό µηχάνηµα JCB, 

που πραγµατικά, εµείς τουλάχιστον, αδυνατούµε 
να φανταστούµε τη χρησιµότητά της πατέντας. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισµό λεζά-
ντας στη σελίδα 65.

Η Lemken ανέπτυξε ένα σύστηµα για την αφαίρεση 
της πλευρικής έλξης στα άροτρα Diamant 11.

News
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Συµβουλή του µήνα 

Μόνωση από σκούπες
Αν χρειάζεται να µονώσετε την 
πόρτα της αποθήκης, ορίστε µία 
ιδέα. Παίρνετε µερικές φτηνές 
σκούπες και τις τοποθετείτε στο 
χάσµα πόρτας-δαπέδου. Να 

λοιπόν: όχι άλλα νερά στην 
αποθήκη. Απλά χρειάζεται να 
ψωνίσετε µερικές µαλακές 
βούρτσες και ιδανικά προτιµήστε 
όσο πιο φαρδιές γίνεται.

Η Agrovector δεν υπάρχει πια. Η 10ετής συµφωνία αδειοδότησης µεταξύ 
SDF και JLG έφτασε στο τέλος της, αλλά ο κατασκευαστής φορτωτών θα 
συυνεχίσει να εξυπηρετεί στο θέµα ανταλλακτικών και εγγύησης.

Η Argo Tractors και η Anadolu Motors, ο τούρκικος αντιπρόσωπος της 
Landini, προχώρησαν σε σύµπραξη. Πάνω από 10 εκατ. ευρώ 
επενδύθηκαν  στο νέο τουρκικό εργοστάσιο ικανό να παράξει πάνω από 
6.000 τρακτέρ των 50-75 ίππων ετησίως.

Η MacDon ίδρυσε µία ευρωπαϊκή θυγατρική στη Γερµανία.

Η Deutz Ag απέκτησε τη γερµανική εταιρεία Torqeedo η οποία 
εξειδικεύεται στα ηλεκτρικά και υβριδικά συστήµατα κίνησης.

Εν συντοµία

Βάλτε κεφαλές από σκούπα στο χάσµα πόρτας-δαπέδου.

Η Continental επέστρεψε

Η Continental επισηµοποίησε την επι-
πστροφή της στον τοµέα των αγροτικών 
ελαστικών στην Agritechnica, επεν-
δύοντας σχεδόν 50 εκατ. ευρώ σε ένα 
πορτογαλικό εργοστάσιο.
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Φόρεσαν το σασί από τα µεγαλύτερα «αδέλφια» 
τους τα τρία τετρακύλινδρα µοντέλα 6.4 της Deutz 

Στην Agritechnica πραγµατοποιήθη-
κε το ντεµπούτο των νέων τετρακύ-
λινδρων µοντέλων της Deutz-Fahr: 
του 6155.4 (156 ίπποι), του 6165.4 
(164 ίπποι) και του 6175.4 (171 ίπ-
ποι). Καθώς µοιράζονται το ίδιο σχέ-
διο στην εξωτερική εµφάνιση και 
πολλά κοινά εσωτερικά εξαρτήµατα, 
όπως τα συστήµατα µετάδοσης και τα 
υδραυλικά, µε εξακύλινδρα µοντέλα, 
τα τρακτέρ µε τρεις κυλίνδρους που 
είναι συµβατά µε Stage IV (Deutz TCD 
4.1) έχουν µεγαλύτερο επιτρεπόµενο 
βάρος (11,5 τόνοι) και πιο µακρύ µε-
ταξόνιο στα 2,54 µ. Οι επιλογές για το 
σύστηµα µετάδοσης περιλαµβάνουν 
ένα κιβώτιο powershift µε πέντε τα-
χύτητες µε έξι ταχύτητες µπροστά/
τρεις όπισθεν (30F/15R ταχύτητες), 
το πλήρες αυτόµατο RCshift (30F/15R 
ταχύτητες, µε αργή ταχύτητα και 
54F/27R ταχύτητες) και TTV. Τα υπό-
λοιπα χαρακτηριστικά είναι η ανεξάρ-
τητη ανάρτηση µπροστινού άξονα και 
µπορούν να τοποθετηθούν έως πέντε 
ηλεκτροϋδραυλικές βαλβίδες στο πί-
σω µέρος και µπροστά. Ο µπροστινός 

σύνδεσµος µε έλεγχο θέσης (ανυ-
ψωτική ικανότητα 4.110 kg) είναι ο 
νέος προαιρετικός εξοπλισµός για τα 
µοντέλα TTV, ενώ ο πίσω σύνδεσµος 
µπορεί να ανυψώσει έως 9,7 τόνους.

Ανέτοιµη η Σειρά 11
Tο επίσηµο µήνυµα από την SDF κα-
τά τη διάρκεια της έκθεσης ήταν ότι 
η δουλειά συνεχίζεται µε το πρό-
γραµµα ανάπτυξης της Σειράς 11 (και 
µε ισχυρότερους ελκυστήρες της σει-
ράς 9) και µπορείτε να είστε βέβαιοι 
ότι όταν τα µοντέλα της 11 τελικά 
φτάσουν στην παραγωγή (άγνωστο 
το πότε) το νέο τρακτέρ-ναυαρχίδα 
της εταιρείας θα είναι πολύ πιο ισχυ-
ρό από 440 ίππους. 
Όσον αφορά τη λήξη της συνεργασί-
ας της SDF µε τις εταιρείες JLG και 
Kverneland (kit χόρτου), όπψς ανα-
φέρθηκε κατά τη διάρκεια της έκθε-
σης ψάχνει συνέργειες µε άλλους 
κατασκευαστές. Φυσικά, αυτό δεν 
σηµαίνει αυτόµατα εξαγορές, καθώς 
η SDF είναι προς το παρόν αφοσιω-
µένη στην κατασκευή τρακτέρ.

Η νέα Σειρά 6.4 της Deutz-Fahr περιλαµβάνει το 6155.4 
(156 ίπποι), το 6165.4 (164 ίπποι) και το 6175.4 (171 ίπποι).

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Μην χάσετε 
στο τεύχος 

Φεβρουαρίου

Εντυπώσεις 
οδήγησης:

Malone
Tedd-Air

840

News
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Λίπανση στους τρεις τροχούς
Η Ploeger επέκτεινε το χαρτο-
φυλάκιο των αυτοκινούµενων 
µηχανηµάτων της µε τον πρώ-
το της κοπροδιανοµέα AT4103
Ένα από αυτά τα πρωτότυπα 
τρίτροχα µηχανήµατα δοκιµά-
ζεται στους ολλανδικούς 
αγρούς, µε την εταιρεία να 
αναφέρει ότι στοχεύει κυρίως 
τις αγορές των ΗΠΑ και Κανα-

δά. Ήδη πάντως δύο από τα 10 
µηχανήµατα που θα ρίξει η 
εταιρεία στην αγορά το 2018 
έχουν βρει αγοραστές, κυρίως 
όµως εργολήπτες. Σηµειώνεται 
εδώ, πως ο κοπροδιανοµέας 
AT4103 είναι εξοπλισµένο µε 
κινητήρα 5 κυλίνδρων, 9,3 λί-
τρων Scania που παρέχει ισχύ 
400 ίππων. 

Τεχνολογία Lexion στα τρακτέρ Axion της Claas 
Περιγράφηκε ως το πρώτο ηµιερπυ-
στριοφόρο τρακτέρ µε πλήρη ανάρ-
τηση, µε τις µονάδες ερπύστριας στο 
Claas Axion 900 Terra Trac να βασί-
ζονται κυρίως σε αυτές που χρησι-
µοποιήθηκαν στις θεριζοαλωνιστικές 
Lexion, αλλά προσαρµόστηκαν για 
τρακτέρ. Αυτό περιλαµβάνει έναν πιο 
φαρδύ και µεγαλύτερο πίσω τροχό 

κίνησης για αυξηµένη πρόσφυση. Η 
Claas λέει ότι το αποτέλεσµα συνδυ-
άζει τα πλεονεκτήµατα ενός ερπυ-
στριοφόρου τρακτέρ όσον αφορά την 
πρόσφυση και την προστασία του 
εδάφους, µε τα πιο βολικά χαρακτη-
ριστικά οδήγησης ενός συµβατικού 
στάνταρ τρακτέρ. ∆ιατίθενται και στα 
πέντε µοντέλα Axion.

Οι ερπύστριες 
στα τρακτέρ 
κερδίζουν 
έδαφος στις 
ευρωπαϊκές 
αγορές.
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Με τις αισιόδοξες προβλέψεις για τις πωλήσεις 
του 2018 και την διαφαινόµενη όρεξη για νέα 
ντιλ εξαγορών σφράγισε τις πόρτες της η 
Agritechnica, κλείνοντας ραντεβού για το 2019

Ιπτάµενος 
διανοµέας
H Rauch παρουσίασε το 
πρώτο drone που είναι 
ικανό να κάνει 
λιπασµατοδιανοµή. 
Εξοπλισµένο µε 8 
ρότορες το CultiCopter 
διαθέτει διάµετρο 4 
µέτρων και µία µικρή 
χοάνη 50 κιλών. Όπως 
αναφέρει η εταιρεία, 
είναι ανότερο από όλα τα 
αυτόνοµα ροµπότ που 
βρίσκονται αυτή τη 
στιγµή στην αγορά µε το 
σύστηµα να έχει ήδη 

δουλέψει επιτυχώς µε 
κόκκους, µικρούς σπόρους και µικρές ποσότητες λιπασµάτων. Οι δύο 
µπαταρίες λιθίου µε τις οποίες είναι εξοπλισµένο, δίνουν τη δυνατότητα 
στο drone να πραγµατοποιεί πτήση έως 40 λεπτά.

Φινίρισµα  
µε νέα ντιλ 

Λάµψη στο σταντ 
της Papadopoulos 
Η ποιότητα και το φινίρισµα των 
µηχανηµάτων ήταν τα στοιχεία που 
εντυπωσίασαν στο σταντ της 
εταιρείας SIPTEC- Papadopoulos. 
Ανάµεσα στα µηχανήµατα που είχε 
µαζί της η ελληνική εταιρεία ήταν  
µεταξύ άλλων ο 
υπεδαφοκαλλιεργήτης Dracon τα 
ανανεωµένα µοντέλα δισκοσβάρνας 
DiscoPlus και DiscoPlus M RT.

Καθώς θεωρείται 
«επανάσταση» στο χόρτο και 
στις καλλιέργειες σε σειρά, 
το Büffel συνδυάζει 
συλλεκτικό τύµπανο, ρότορα 
κοπής, χοάνη και συσκευή 
προστασίας από 
υπερφόρτωση. Το συλλεκτικό 
τύµπανο και ο ρότορας 
κοπής είναι παρόµοια µε 
αυτά που υπάρχουν σε έναν 
φορτωτή. Υπάρχει και χοάνη 
έτσι ώστε το Büffel να µην 
χρειάζεται τη συνεχή 
παρουσία µιας ρυµούλκας.

Ντιλ µε Manitou;
«Θα ήθελα πολύ να κάνω µία συζήτηση µε την 
Manitou» ανέφερε µε νόηµα σε 
δηµοσιογράφους ο CEO της AGCO Μάρτιν 
Ριχενχάγκεν, στα περιθώρια της έκθεσης 
Agritechnica, που έκλεισε τις πόρτες της στις 
18 Νοεµβρίου. Ο Αµερικανός φυσικά έκανε 
αυτή τη δήλωση καθώς όπως ειπώθηκε στα 
πηγαδάκια της έκθεσης, ο µεγάλος αυτός 
όµιλος των τρακτέρ ψάχνει να εξαγοράσει 
γνωστή φίρµα τηλεσκοπικών φορτωτών. Είτε 
είναι αυτή η Manitou, είτε η Bobcat είναι 
άγνωστο µε την AGCO να θέλει ίσως 
παράλληλα να µπει στα χωµατουργικά.

Όλη η χορτοκοπή σε ένα µηχάνηµα

News
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Krone Big M450
Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που η Krone παρουσίασε το 
αυτοκινούµενο χορτοκοπτικό Big M και το νέο Big M450 που θα πάει 
στην Agritechnica είναι εξοπλισµένο µε νέο κινητήρα και εξοπλισµό 
κίνησης, ανασχεδιασµένο σύστηµα ψύξης και µονάδες 
χορτοκοπτικού και καµπίνα µε ανάρτηση της καµπίνας που έχει 
πολλά κοινά τεχνολογικά στοιχεία µε το µηχάνηµα χορτονοµής Big 
X. Το νέο µηχάνηµα, που αντλεί ισχύ από έναν κινητήρα Liebherr 449 
ίππων, 12 λίτρων, Stage IV και έχει πλάτος κοπής 9,95 µ., έχει τη 
δυνατότητα να καλύπτει 17 εκτ./ώρα. Ένα καινούργιο 
χαρακτηριστικό είναι το αυτόµατο σύστηµα ελέγχου κινητήρα, που 
εναλλάσσεται αυτόµατα ανάµεσα στον τρόπο λειτουργίας «eco» 
(οικονοµικό) και «manual» (µη αυτόµατο) για να ταιριάζει η ταχύτητα 
κινητήρα µε τις συνθήκες της καλλιέργειας και οι χειριστές µπορούν 
να ρυθµίζουν υδραυλικά την πίεση στο έδαφος και στα τρία 
χορτοκοπτικά από την καµπίνα. Επίσης, η αυτόµατη λειτουργία είναι 
καινούργια που ρυθµίζει το εµπρόσθιο χορτοκοπτικό.

Bergmann Shuttle 490S
Ολοκληρώνοντας τη σειρά ρυµούλκων ενσιρώµατος 

της εταιρείας στην ανώτερη κατηγορίας, το Shuttle 
490S που παρουσιάστηκε µε τριπλό άξονα έχει 

χωρητικότητα 49,5m³ και µεικτό βάρος 34 τόνους. Το 
νέο σχέδιο του συστήµατος κίνησης επιτρέπει την 

εργασία πίσω από τρακτέρ 400 ίππων και 
περιλαµβάνει ένα αυτόµατο, κινητό εµπρόσθιο 
τοίχωµα για µεγιστοποίηση της φόρτωσης. Το 

υδραυλικό συλλεκτικό τύµπανο έχει πλάτος 2,27 µ., 
ενώ το σύστηµα κίνησης δύο σταδίων µε τις 

τέσσερις αλυσίδες δαπέδου από χάλυβα παρέχει 
γρήγορη εκφόρτωση.

Το έξυπνο τζάµι της Valtra
Εκτός από το βραβείο TOTY (Τρακτέρ της Χρονιάς) που κατέκτησε η 
Valtra για το µοντέλο Versu T254 Smart Touch, οι Φινλανδοί είχαν 
και ένα εντυπωσιακό σύστηµα να επιδείξουν. Συγκεκριµένα παρουσί-
ασαν το παρµπρίζ, SmartGlass το οποίο εµφανίζει την ταχύτητα πο-
ρείας, την ταχύτητα κινητήρα, τη θερµοκρασία του κινητήρα/του 
υδραυλικού συστήµατος και τη στάθµη καυσίµου.

Väderstad  
CrossCutter 

Σχεδιασµένος για αποδοτι-
κή καταπολέµηση των ζι-

ζανίων, ο δίσκος 
CrossCutter της Väderstad 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
και σε οργωµένο έδαφος. 
Αποτέλεσµα εργασίας δύο 
ετών, το κυµατιστό σχέδιο 

του δίσκου παρέχει έντονη 
κοπή και ανάµειξη σε πιο 

µικρό βάθος 20-30 mm µε 
ταχύτητα 20 χ.α.ώ., χωρίς 

να εισχωρούν σε βάθος τα 
υπολείµµατα.
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Πριν από αρκετά χρόνια είχαµε δοκιµάσει 
το John Deere 8520. Το µεγάλο πράσινο 
µηχάνηµα έθεσε νέο ρεκόρ ράβδου 
έλξης, βγάζοντας 203 kW/272 ίππους 

στο έδαφος. Μετά από 14 χρόνια, άλλη µια 
ναυαρχίδα της Deere µπαίνει στην πίστα δοκιµών 
για να κάνει άλλα δύο ρεκόρ Profi. Πρώτα το 
8400R δίνει αύξηση 35% στην ισχύ ράβδου έλξης 
σε µέγιστη ταχύτητα κινητήρα που είναι µόνο 
25% υψηλότερη σε σύγκριση µε το 8520. Αυτό 
υποδηλώνει σηµαντικές βελτιώσεις στην 

αποδοτικότητα του συστήµατος κίνησης 
(συµπεριλαµβανοµένων χαρακτηριστικών όπως 
ο ανεµιστήρας VariCool και πολλές ακόµα 
λεπτοµέρειες), που επηρεάζουν σηµαντικά την 
κατανάλωση καυσίµου. Η κατανάλωση µειώθηκε 
κατά 10% σε 234g/kWh για την εργασία έλξης, 
κάνοντας δεύτερο ρεκόρ δοκιµής profi.

Αυτή η απεριόριστη ισχύς προέρχεται από 
τον κινητήρα DPS PowerTech PPS 9 λίτρων, 
που περιλαµβάνει ανανεωµένους  θαλάµους 

καύσης µετά τη γενική «ανακαίνιση» όταν όλα 
τα µοντέλα 8R πέρασαν στο πρότυπο Stage IV. 
Ένα παράδειγµα των αλλαγών είναι ο πιο ογκώδης 
στροφαλοφόρος άξονας, ο οποίος είναι 40 κιλά 
πιο βαρύς από πριν. Μια νέα προσθήκη και 
ναυαρχίδα στη σειρά είναι το 8400R µε ονοµαστική 
απόδοση 294kW/400 ίππους, φτάνοντας τους 
µέγιστους 318kW/432 ίππους από τη µονάδα 
ισχύος (έχουν αφαιρεθεί όλα τα βοηθητικά 
εξαρτήµατα). Και σαν να µην αρκούσε αυτό, η 
λειτουργία ώθησης κατά την εργασία µε pto (όχι 

∆οκιµή τρακτέρ∆οκιµή τρακτέρ
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σε στατικό τρακτέρ) και για εργασίες µεταφοράς 
µε πάνω από 23 χλµ/ώρα αναφέρεται ότι αναπτύσσει 
έως 331 kW/450 ίππους.

Εποµένως, όπως γίνεται πάντα µε τις δοκιµές 
τρακτέρ του Profi, η πρώτη στάση για το 
8400R ήταν το κέντρο δοκιµών DLG για να 
επαληθευτούν τα δεδοµένα του κατασκευαστή 
και να καθορίσουµε την πραγµατική ισχύ που 
διατίθεται στον άξονα. Συνδεδεµένο στο δυναµόµετρο, 
το 8400R έστειλε 272 kW/364,7 ίππους στο pto 

σε ονοµαστική ταχύτητα και 312,3kW/418,8 
ίππους µε ενισχυµένη µέγιστη ταχύτητα. Αυτά 
τα στοιχεία δείχνουν ότι το τρακτέρ είχε βέλτιστη 
ρύθµιση. Και µαζί µε την πολύ χαµηλή κατανάλωση 
καυσίµου στα 217 g/kWh σε µέγιστη ισχύ ράβδου 
έλξης, αυτό είναι µια σαφής δήλωση: το 8400R 
πρέπει να είναι πιο αποδοτικό.
Αυτό τονίστηκε από τις µετρήσεις της δοκιµής 
ράβδου έλξης. Το 8400R είναι εξοπλισµένο µε 
το µηχανικό σύστηµα µετάδοσης κίνησης E23 
και ο συνδυασµός απέδωσε την προαναφερθείσα 

ισχύ 275,1kW/368,9 ίππων στους τροχούς καθώς 
ο κινητήρας έφτασε στη µέγιστη ταχύτητα, αν και 
η κατανάλωση ντίζελ ήταν µικρή στα 234g/kWh.
Με βάση αυτά τα ευρήµατα, ανυποµονούσαµε 
να δούµε τις δοκιµές του Powermix, µε προσοµοίωση 
των συνηθισµένων φορτίων εργασίας του 
µηχανήµατος. Και εδώ πάλι, το 8400R ήταν 
ακριβές καταναλώνοντας µόνο 238 g/kWh. Κατά 
µέσο όρο, αυτό σηµαίνει ότι η κατανάλωση από 
το Deere είναι σχεδόν 18% λιγότερη από τον 
τρέχοντα µέσο όρο της δοκιµής.

John Deere 8400R:

Η µάχη του θρόνου
Το 8400R της John Deere είναι το µεγαλύτερο συµβατικό τρακτέρ της Deere, µε τον 
προκάτοχό του, το 8520, να σηµειώνει το ρεκόρ έλξης το 2003, χάνοντας το στέµµα του 
στην πορεία. Τώρα, η νέα γενιά µπαίνει στο δυναµόµετρο της DLG για να καταλάβει ξανά 
το θρόνο για την Deere στον τοµέα της ισχύος αλλά και της οικονοµίας καυσίµου 
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Και παρόλο που ένα τρακτέρ µε βάρος πάνω 
από 13 τόνους δεν πρόκειται να περάσει πολύ 
χρόνο σε εργασία µεταφοράς, το 8400R παίρνει 
καλή βαθµολογία και στην οικονοµία στα καύσιµα: 
428 g/kWh στα 40 χλµ/ώρα και µόνο 431 g/
kWh στα 50 χλµ/ώρα. Αυτό είναι κατά 25% 
λιγότερο από το µέσο ρυθµό και είναι εξαιρετικό 
αποτέλεσµα. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι αυτή η 
απόδοση υποστηρίζεται από το κιβώτιο E23 που 
αναπτύσσει 50 χλµ/ώρα σε µόλις 1.675 σ.α.λ.
Όπως είπαµε ήδη, το E23 είναι το µοναδικό 
σύστηµα µετάδοσης για το κορυφαίο µοντέλο 
της σειράς – τα άλλα µοντέλα 8R έχουν την 
επιλογή για κιβώτια powershift 16/5 και Auto-
Powr CVT. Αυτή δεν είναι η πρώτη µας επαφή 
µε το κιβώτιο E23, καθώς το είδαµε στο πιο µικρό 
7290R. Προσφέρει 23 ταχύτητες κίνησης προς 
τα εµπρός και 11 όπισθεν. Οι µεµονωµένες 
σχέσεις ταχύτητας έχουν οµοιόµορφη απόσταση, 
αλλά η πιο αργή ταχύτητα φτάνει τα 2,5 χλµ/ώρα 
και υπάρχουν µόνο οι επτά ταχύτητες στο βασικό 
εύρος εργασίας στο χωράφι 4-12 χλµ/ώρα. Οι 
σχέσεις είναι µεγαλύτερες όταν χρησιµοποιούνται 
οι δίσκοι για παράδειγµα (12,7/14,8/16,9 χλµ/
ώρα). Εντούτοις, αυτό γίνεται από ένα εντυπωσιακό 
εύρος συνεχούς απόδοσης από τη µία και 
ικανοποιητικές επιλογές ελέγχου από την άλλη.

Τα χειριστήρια ελέγχου συστήµατος µετάδοσης 
περιλαµβάνουν παλινδροµική ραβέρσα µε 
ενσωµατωµένη ασφάλεια στάθµευσης (δεξιά 
και αριστερά) µαζί µε έναν µικρό περιστροφικό 
διακόπτη, όπως βλέπουµε στα τρακτέρ Auto-
Powr. Αυτό επιτρέπει στον χειριστή να ρυθµίσει 
τη µέγιστη ταχύτητα στην αυτόµατη λειτουργία 

John Deere 8400R

Κατανάλωση καυσίµου κατά την εργασία στο χωράφι

Κατανάλωση καυσίµου κατά την εργασία πορείας

Τα αποτελέσµατα της δοκιµής PowerMix εµφανίζονται κάτω αριστερά και εξάγονται από τον υπολογισµό του µέσου 
όρου των επτά µεµονωµένων δοκιµών. 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, που υπολογίστηκε µε βάση όλα τα τρακτέρ που έχουν δοκιµαστεί µέχρι τώρα, είναι 289g/kWh προς το 
παρόν. Οι ρυθµοί κατανάλωσης καυσίµου του John Deere 8400R στο Powermix είναι πολύ κάτω του µέσου όρου για 
όλους τους τύπους εργασίας. Το συνολικό αποτέλεσµα του Powermix για την κατανάλωση ντίζελ είναι κατά 17,7% 
περίπου υψηλότερο σε σύγκριση µε το µέσο αποτέλεσµα που υπολογίστηκε µε βάση όλες τις προηγούµενες δοκιµές. 

Η δοκιµή πορείας στον σταθµό DLG γίνεται στο δρόµο. Το τρακτέρ της δοκιµής κινείται σε µια συγκεκριµένη διαδροµή, 
τραβώντας µια ρυµούλκα µε φορτίο ειδικό προσαρµοσµένο µε την απόδοση pto του τρακτέρ. Κάθε µέτρηση 
επαναλαµβάνεται τρεις φορές. Η εργασία σε ανηφόρα αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού αποτελέσµατος, ενώ η 
πορεία σε επίπεδη επιφάνεια αντιστοιχεί στο 40% και σε αδράνεια για 10%. Ο τωρινός µέσος όρος για τη δοκιµή 
πορείας στο Powermix είναι 586g/kWh στα 40 χ.α.ώ. και 569g/kWh στα 50 χλµ/ώρα. Οι ρυθµοί κατανάλωση 
καυσίµου του John Deere 8400R κατά τη δοκιµή Powermix είναι πολύ χαµηλότερες του µέσου όρου. Η συνολική 
κατανάλωση ήταν κατά 26,9% µικρότερη του µέσου όρου στα 40 χ.α.ώ. και κατά 24,3% µικρότερη στα 50 χλµ/ώρα.

8,9 g/kWh

AdBlue 9,7 g/kWh  
και 0,27 λίτρα/εκτ.

AdBlue 9,2 g/kWh  
και 0,10 λίτρα/εκτ.

AdBlue 8,4 g/kWh  
και 0,09 λίτρα/εκτ.

-20%   -10%   0  +10%  +20% 0     g/kWh     50
Εργασία µε φορτίο: Μέση κατανάλωση καυσίµου 
                               241g/kWh και 9,08 λίτρα/εκτ.

Εργασία Pto:            Μέση κατανάλωση καυσίµου  
                                230g/kWh και 3,41 λίτρα/εκτ.

Σύνθετη εργασία:     Μέση κατανάλωση καυσίµου  
                                 256g/kWh και 3,80 λίτρα/εκτ.

Powermix 238g/kWh

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%) AdBlue consumption

Σε ανηφόρα (50%)

Μέγιστο ανέβασµα µε φορτίο

Σε ρελαντί (10%)

Στατικό µηχάνηµα στο ρελαντί

428g/kWh 14,0 g/kWh

431g/kWh 14,0 g/kWh

-20%   -10%   0  +10%  +20% 0     g/kWh    100

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

στα 60 χλµ./ώρα

στα 40 χλµ./ώρα

στα 60 χλµ./ώρα 

στα 50 χλµ./ώρα

στα 40 χλµ./ώρα

∆εν υπάρχουν πολλά που µπορεί να δει 
κανείς εξωτερικά, αλλά το τεράστιο καπό 
κρύβει τεράστια ισχύ. Εντούτοις, ο DPS 9 
λίτρων είναι πολύ οικονοµικός. 

∆οκιµή τρακτέρ
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και να ελέγχονται αυτόµατα οι ταχύτητες κινητήρα/
κιβωτίου ταχυτήτων. Για όσους προτιµούν να 
επιλέγουν τη µείωση της ταχύτητας, µπορούν 
να χρησιµοποιήσουν τη «λειτουργία που ορίζεται 
από τον χειριστή» για να κάνουν ακριβώς αυτό. 
Αν δεν σας αρέσουν αυτές οι επιλογές για 
οποιονδήποτε λόγο, µπορείτε να µεταβαίνετε 
στον µη αυτόµατο τρόπο λειτουργίας που σας 
επιτρέπει να µετακινείστε µε 23 ταχύτητες πορείας 
προς τα εµπρός και 11 ταχύτητες όπισθεν.

Ως άλλη µια «σπεσιαλιτέ», αυτό το κιβώτιο 
ταχυτήτων προσφέρει δύο ταχύτητες cruise con-
trol, τις οποίες που επιλέγετε µε το πάτηµα ενός 
κουµπιού στο µπράτσο καθίσµατος και µπορείτε 
να ρυθµίσετε µε τον µικρό περιστροφικό διακόπτη 
στον µοχλό ταχυτήτων. Μπορείτε να παρακάµψετε 
προσωρινά την τρέχουσα ταχύτητα µε έναν µικρό 
µοχλό χωρίς να επηρεάζονται οι αποθηκευµένες 
ταχύτητες. Επίσης, αυτό που είναι καινούργιο 
και κάτι που θέλαµε στην προηγούµενη δοκιµή 
τρακτέρ είναι οι δύο ταχύτητες εκκίνησης, που 
αντισταθµίζουν το γεγονός ότι δεν µπορείτε να 
παρακάµπτετε ταχύτητες όταν κατεβάζετε ταχύτητα.

Παρακολουθώντας τη ροή ισχύος, βρίσκουµε 
ότι υπάρχει µόνο µία στάνταρ ταχύτητα pto 
των 1.000 σ.α.λ. (στις 2.000 σ.α.λ.). Τουλάχιστον 
διατίθενται 1.000E (στις 1.590 σ.α.λ.), που επιλέγεται 
εύκολα από την οθόνη και µπορεί να µεταδώσει 
την πλήρη ισχύ κινητήρα. Λέγοντας αυτά, το εξωτερικό 
χειριστήριο ελέγχου pto φαντάζεο δύσχρηστο 

N
P

Το σύστηµα µετάδοσης E23 διαθέτει 23 
ταχύτητες πορείας προς τα εµπρός και 
11 όπισθεν, σύστηµα µετάδοσης 
powershift και ασφάλεια στάθµευσης. 

23 ταχύτητες κίνησης 
προς τα εµπρός  
και 11 όπισθεν

Επτά ταχύτητες στη ζώνη των 4-12 χ.α.ώ.

Σχέσεις ταχύτητας

Τεράστιος χώρος µε θόρυβο 71,2 dB(A) ,
άνεση και εξαιρετική ορατότητα.

Η ηλεκτροϋδραυλική ραβέρσα έχει ασφάλεια 
στάθµευσης. Το προαιρετικό τιµόνι έχει ωραία αίσθηση.

Παρέχονται ικανοποιητικές 
πληροφορίες χάρη στις οθόνες 
στην κολόνα Α και στην οθόνη 
του µπράτσου καθίσµατος. Οι 

χειριστές µπορούν να 
προγραµµατίζουν τις 

λειτουργίες ISObus µε το 
τζόιστικ.

Ο κύκλος στροφής 12,80 µ. 
και η ανεξάρτητη ανάρτηση 
τροχών είναι εξαιρετικά. 

∆οκιµή τρακτέρ

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
Ταχύτητα (km/hr)

30 40 6050

Ταχύτητα (km/hr)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

5

6

12

7

13

8

14

9

10

11

4.6

5.3

6.1

7.1

8.2

9.5

11.0

12.7

12-19_PG1217_jd.indd   16 28/11/2017   21:03



12-19_PG1217_jd.indd   17 28/11/2017   21:03



18profi, ∆εκέµβριος 2017 www.profi.gr

(πρώτα ενεργοποιείτε την ταχύτητα από την οθόνη, 
µετά ενεργοποιείτε το pto από την καµπίνα, βγαίνετε 
έξω και κρατάτε πατηµένο το κουµπί που υπάρχει 
στο λασπωτήρα για τέσσερα ολόκληρα δευτερόλεπτα). 
Και ενώ µιλάµε για τα εξωτερικά χειριστήρια 
ελέγχου, η John Deere συνεχίζει να χρησιµοποιεί 
τα µαύρα ελαστικά κουµπιά συνδέσµου, πράγµα 
εξαιρετικό. Ωστόσο, αν επιλέξατε να προσθέσετε 
τον υδραυλικό επάνω σύνδεσµο µε πρόσθετα 
κουµπιά λασπωτήρα, θα είναι πιο δύσκολο να 
ξεχωρίσετε τον σύνδεσµο και τα υδραυλικά. 
Το υδραυλικό σύστηµα περιλαµβάνει τη στάνταρ 
αντλία µε ταλαντευόµενη πλάκα 8R, που παρέχει 
227 λίτρα/λεπτό. Αν χρειάζεστε περισσότερα, 
υπάρχει προαιρετική διπλή αντλία µε παροχή 
321 λίτρα/λεπτό. Το διαθέσιµο λάδι είναι λίγο 
(µόνο 40 λίτρα), αλλά υπάρχει προαιρετικό ντεπόζιτο 
που αυξάνει τη χωρητικότητα έως τα 90 λίτρα.
Στο πίσω µέρος διατίθενται έως έξι βαλβίδες 
πηνίου (εκτός από τους συζεύκτες power beyond), 
οι οποίοι διαθέτουν βολικούς συζεύκτες και 
µοχλούς ανακούφισης. Στο µπροστινό µέρος 
υπάρχουν δύο βαλβίδες και µπροστινός σύνδεσµος, 
Μας άρεσε ο φιλικός προς τον χρήση τρόπος 
ρύθµισης χρόνου και ροής. Η John Deere λέει 
ότι τώρα υπάρχει η δυνατότητα να ελέγχονται οι 
βαλβίδες πηνίου και οι σύνδεσµοι µε οποιοδήποτε 
χειριστήριο ελέγχου στο τζόιστικ και να τα 
χρησιµοποιείτε για οποιοδήποτε εξάρτηµα από 
το «Settings Manager» (∆ιαχείριση ρυθµίσεων).

Ο πίσω σύνδεσµος του 8400R αναπτύσσει 
συνεχή ισχύ ανύψωσης 8,9 τόνων και ο 
µπροστινός σύνδεσµος αναπτύσσει πάνω από 
4,4 τόνους, που αρκούν οποιοδήποτε παρελκόµενο. 
Επιπλέον ο τροχός ελέγχου βάθους επέστρεψε, 
όπως και στο 7R, που διευκολύνει τη λειτουργία 
σε συνδυασµό µε τον δείκτη ύψους ανύψωσης. 
∆εν έχουµε παράπονα από τον κύκλο στροφής, 
καθώς είναι µόνο 12,80 µ., µε αποτέλεσµα το 
8400R να κάνει πολύ κλειστή στροφή για ένα 
τρακτέρ στην κατηγορία των 400 ίππων (µετατρόχιο 
1,99 µ.). Το τρακτέρ της δοκιµής µας είχε τους 
πιο «µικρούς» µπροστινούς τροχούς 600/70 
R30 αντί τα προαιρετικά ελαστικά 650/60 R34. 
Η Deere τονίζει ότι, για όσα µηχανήµατα χρησιµοποιούν 
διπλά ελαστικά, η δύναµη διεύθυνσης αυξήθηκε 
κατά 25% επιπλέον. Όσον αφορά την άνεση, η 
καµπίνα είναι ίδια µε του 7290R που δοκιµάσαµε 
ήδη. Μόλις, όµως, µπείτε στην καµπίνα θα παρατηρήσετε 
ότι η ποιότητα κατασκευής και η ορατότητα θέτουν 
νέα πρότυπα, ακόµα και σε αυτή την κατηγορία 
ισχύος. Όλα αυτά συνδυάζονται µε ένα επίπεδο 
µόλις 71,2 dB(A) µε πλήρες φορτίο, πράγµα που 
κάνει ευχάριστο το περιβάλλον για τον χειριστή.

Πράγµατι, αυτό το Deere είναι κατασκευασµένο 
για εργασία στο χωράφι, µε κάθισµα που 
περιστρέφεται κατά 40°, την οθόνη 10 ιντσών 
µε εξαιρετικά γραφικά και το σύστηµα διαχείρισης 
κίνησης στο κεφαλάρι iTEC. Το µοναδικό παράπονο 

εδώ είναι ότι το σύστηµα ελέγχου πίεσης των 
ελαστικών και η κίνηση όπισθεν δεν διατίθενται 
ακόµα ως εργοστασιακά χαρακτηριστικά.
Το ντεπόζιτο καυσίµου στα τρακτέρ µε τροχούς 
2,15 µ. χωρά 690 λίτρα (διαφορετικά χωρά 650 
λίτρα καθώς η µικρότερη ζάντα δεν παρέχει τον 
απαιτούµενο χώρο για το ντεπόζιτο). Προσθέστε 
και 25 λίτρα AdBlue για τις πιο πολύωρες ηµέρες 
εργασίας. Η λίπανση είναι µεγάλη δουλειά, καθώς 
υπάρχουν 22 γρασαδόροι µόνο στον µπροστινό 
άξονα, οι οποίοι χρειάζονται λίγο λάδι κάθε 250 
ώρες – τουλάχιστον σε κανονική εργασία.

Σύνοψη: Το 8400R είναι το κορυφαίο της σειράς 
John Deere των τροχοφόρων συµβατικών τρακτέρ 
και ξαναπήρε το στέµµα του χάρη στην µέγιστη 
ισχύ ράβδου έλξης σε αυτή την κατηγορία αγοράς. 
Ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά οικονοµικό, χάρη στο 
µηχανικό κιβώτιο powershift E23, παρόλο που 
δεν προσφέρει τις άπειρες ταχύτητες του συστήµατος 
µετάδοσης AutoPowr. Ωστόσο, αυτοί οι περιορισµοί 
δεν είναι σηµαντικοί και αντισταθµίζονται από τη 
βολική καµπίνα και τις αυτόµατες λειτουργίες του 
κιβωτίου ταχυτήτων. Αφού διορθώθηκε αυτό, τα 
µοναδικά παράπονα αφορούν στο βάρος και στο 
ωφέλιµο φορτίο, τη µακριά προεξοχή και το ότι 
δεν χρησιµοποιούνται ελαστικά 2,53 µέτρων.

Τα µηχανήµατα της John Deere διαθέτει στην 
ελληνική αγορά η Agrotech SA (2310/795018)

Ισχύς ανύψωσης και ύψος ανύψωσης

John Deere 8400R: Η κόκκινη καµπύλη υποδεικνύει την ανυψωτική 
ικανότητα (90% µέγιστη ανύψωση) ως συνεχή ισχύ ανύψωσης στα άκρα 
του συνδέσµου. Η κίτρινη καµπύλη δείχνει την ικανότητα ανύψωσης µε 
τους βραχίονες ανύψωσης πιο κοντούς – επιπλέον ικανότητα ανύψωσης 
πάνω από 200 daN, µικρότερο εύρος ανύψωσης κατά 5 cm. 

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

1000
2000
3000
4000
5000
6000

13000
12000
11000

7000
8000
9000

10000

Εύρος ανύψωσης (cm)

Ικανότητα ανύψωσης (daN) 

 Μπροστινός σύνδεσµος: συνεχής 4.428 daN, ύψος ανύψωσης 72,6 cm
 Μακριοί πίσω βραχίονες ανύψ.: συνεχής 8.892 daN, ύψος αν. 80,2 cm
 Κοντοί πίσω βραχίονες ανύψ.: συνεχής 9.090 daN, ύψος ανύψ. 75,3 cm Η ανυψωτική ισχύς και η παροχή λαδιού είναι εξαιρετικά, αλλά

Οι λασπωτήρες δεν έχουν ικανοποιητικό σχέδιο.

Καλλιεργητής 5.000kg

Άροτρο 2.000kg

∆οκιµή τρακτέρ
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Πρόσθετες λεπτοµέρειες από τη δοκιµή στο χωράφι

Εδώ δεν συνοψίζουµε τη συνολική 
αξιολόγησή µας αλλά παραθέτουµε 
µια λίστα µε θετικά και λιγότερα 
θετικά σηµεία.

     Θετικά 
     ∆υνατότητα για προαιρετικό 
κωδικοποιηµένο κλειδί µίζας.

      Οι έλεγχοι στάθµης λαδιού γί-
νονται και µε κλειστό καπό

      Μεγάλη µεταλλική εργαλειο-
θήκη στα σκαλιά

      ∆ιακόπτης αποµόνωσης της 
µπαταρίας

 Πλην
 Η λαβή της πόρτας είναι ψηλά
 Στενά σκαλιά
 Οι υαλοκαθαριστήρες δεν 
έχουν µεγάλο εύρος κίνησης

Το κάθισµα του συνεπιβάτη 
διπλώνει και γίνεται τραπεζάκι.

Οι συζεύκτες έχουν  
µοχλούς ανακούφισης.

Οι πίσω τροχοί έχουν έρµα 
που φτάνει τους 3,22 τόνους.

Ο επάνω σύνδεσµος πρέπει 
να ρυθµίζεται µε µεγάλη 
ακρίβεια.

Ο αγοραστής πρέπει να προσθέσει 
τον υδραυλικό επάνω σύνδεσµο.

Τα πλαϊνά σκαλιά 
που χρησιµοποι-

ούνται για τον 
καθαρισµό των 
παραθύρων και 

του καθρέφτη 
δεν υπάρχουν 

πια.
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Μ ε προϋπολογισµό 315 εκατ. ευ-
ρώ αναµένεται να ανοίξουν τα 
Σχέδια Βελτίωσης, καθώς εκ-
δόθηκε η υπουργική απόφαση 

που ορίζει το περιεχόµενο της προκήρυξης 
(ολόκληρη η απόφαση στο AgroNews.gr). 
Αυτό που «καίει» τους αγρότες, τους κτη-
νοτρόφους και τους ανθρώπους που εµπλέ-
κονται µε την παραγωγή ή την εµπορία 
µηχανηµάτων, είναι το πότε θα αρχίσουν οι 
τιµολογήσεις µε το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης να έχει στόχο το πληροφοριακό 

σύστηµα να είναι σε θέση να δέχεται τις ολο-
κληρωµένες αιτήσεις πριν την εκπνοή του 
2017. Αυτό σηµαίνει, σύµφωνα και µε τον 
αρµόδιο υπουργό, Βαγγέλη Αποστόλου, ότι 
η προκήρυξη θα βγει το ∆εκέµβρη.

«Θέλω να πιστεύω ότι µέσα στο ∆εκέµ-
βριο θα µπορέσουµε να έχουµε αίτηση, 
στην οποία να µπορείτε να οριστικοποιήσε-
τε τουλάχιστον τα στοιχεία του παραγωγού 
και τις επενδύσεις που θέλει να κάνει, ώστε 
να ληφθεί ένας αριθµός πρωτοκόλλου και 

οι εταιρείες να τιµολογήσουν πριν βγει η 
χρονιά, γιατί διαφορετικά θα δηµιουργηθούν 
προβλήµατα», ανέφερε ο πλέον αρµόδιος 
για την εφαρµογή των Σχεδίων Βελτίωσης, 
Ευθύµης Τσιατούρας. Ο προϊστάµενος της 
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής του ΠΑΑ 
2014-20, Μονάδα Επενδύσεων Γεωργικών 
Εκµεταλλεύσεων ωστόσο δεν απέκλεισε το 
ενδεχόµενο να χρειαστεί µικρή χρονική µε-
τάθεση στον Ιανουάριο του 2018.
Για τον υπολογισµό της ιπποδύναµης του ελ-
κυστήρα ο οµιλητής τόνισε πως ο προηγού-

Προκήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης:

Τιµολογήσεις από φέτος 
Με στόχο το πληροφοριακό σύστηµα να είναι σε θέση να δέχεται τις αιτήσεις πριν την εκπνοή του 2017 
ανοίγουν τα Σχέδια Βελτίωσης. Απαραίτητη πλέον η ύπαρξη τριών προσφορών για τα µηχανήµατα ενώ 
επιλέξιµες είναι για πρώτα φορά και οι θεριζοαλωνιστικές αλλά µόνο για τα συλλογικά σχήµατα

Κείµενο Λεωνίδας Λιάµης
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τικά ή δέντρα, ή τουλάχιστον 100 θηλυκά 
πρόβατα ή γίδια, 80 αγελάδες ή 100 χοιρο-
µητέρες. Στην ίδια λογική µε 150 στρέµµατα 
σκληρό σιτάρι, θα µπορεί να εγκριθεί αγορά 
ελκυστήρα έως 103 hp, µε 100 στρ., µηδική 
52 hp, µε 150 στρ., σκληρό σιτάρι και 100 
στρ., µηδική 107 hp, µε 30 στρ., κηπευτικά 
47 hp, µε 30 στρ., αχλάδια 62  ίπποι, µε 30 
στρ., αχλάδια και 20 στρ., κηπευτικά 84 ίπ-
ποι, µε 40 στρ., καπνό 40 ίπποι και µε 50 
στρέµµατα λαδολιές 50 ίπποι.
«Θα ζητηθεί επίσης από όσους συντάξουν 

µενος τρόπος θεωρήθηκε µη ελέγξιµος µε 
αποτέλεσµα να επικαιροποιηθεί µέσω µιας 
εφαρµογής που ανάπτυξε το Γεωπονικό Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών, λαµβάνοντας υπόψη 
πλειάδα παραµέτρων. Είπε ακόµη πως στα 
νέα Σχέδια Βελτίωσης η ιπποδύναµη δεν δί-
δεται χωρίς όρια, αλλά θα πρέπει ο παρα-
γωγός να έχει κάποια ελάχιστη αροτραία γη, 
η οποία για παράδειγµα για έναν ελκυστήρα 
70 ίππων πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 
στρέµµατα, για τρακτέρ 60 ίππων, τουλάχι-
στον 20 στρέµµατα µε αµπελώνες, κηπευ-

µελέτες σχεδίων βελτίωσης να δώσουν 
τρεις αναλυτικές προσφορές, αντί για µία 
που ίσχυε στην προκήρυξη του 2011», ανέ-
φερε ο κ. Τσιατούρας.
Οι αγρότες για να κάνουν αίτηση θα πρέπει 
να έχουν οριστεί ως «επαγγελµατίες» στα 
Μητρώα, να έχουν υποβάλλει ΟΣ∆Ε σε ηµε-
ροµηνία που θα οριστικοποιηθεί µε την προ-
κήρυξη και να έχουν ελάχιστη Τυπική 
Απόδοση εκµετάλλευσης ίση µε 8.000 ευ-
ρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυµαίνονται από 
40 έως 80% αναλόγως την περιοχή.

Ξανά οι συζητήσεις για επιστροφή της MF στον όµιλο 
Σαρακάκη, KUHN Center από τη Vencon στη Θεσσαλία 
Oι ανακατατάξεις σε επίπεδο αντιπροσώ-
πων καλά κρατούν, µε τις εξελίξεις να επι-
βεβαιώνουν µε τον καλύτερο τρόπο 
αντίστοιχα πρωτοσέλιδα ρεπορτάζ της 
Agrenda και του Profi. Πιο συγκεκριµένα, 
τα νέα και από το µέτωπο της Agritechnica 
την (12-18 Νοεµβρίου) στο Αννόβερο της 
Γερµανίας, φέρνουν όλο και πιο κοντά 
στην επισηµοποίηση το deal για τη µετα-
φορά του σήµατος της Massey Ferguson 
από τον όµιλο Εσκιάδης – Μπαλοδήµος 
στα χέρια του παλιού γνώριµου της µάρ-
κας, δηλαδή του οµίλου Σαρακάκη. Η πα-
ρουσία των στελεχών του τελευταίου στα 
σαλόνια της έκθεσης στο Αννόβερο ήταν 
επιβεβαιωτική της σχετικής φηµολογίας, 
κάτι για το οποίο µιλάει όλη η αγορά, ενώ 
οι πληροφορίες της Agrenda φέρουν τον 
όµιλο Σαρακάκη να έχει δεσµεύσει (προ-
φανώς και για την MF) µεγάλο περίπτερο 
και στην Agrotica 2018 (αρχές Φεβρουα-
ρίου). Από την πλευρά του πάντως ο Στέρ-
γιος Μπαλοδήµος, µιλώντας στην Agrenda 

απέφυγε να σχολιάσει τις σχετικές πληρο-
φορίες, παραπέµποντας για τα περαιτέρω 
στην οικογένεια Σαρακάκη της οποίας και 
η Agrenda αναµένει τον σχολιασµό.
Νέα έρχονται και από το µέτωπο της KUHN 
για την Ελλάδα. Οι πληροφορίες θέλουν τη 
γαλλική κατασκευάστρια αγροτικού εξο-
πλισµού να ολοκληρώνει τελικά τη συνερ-
γασία της µε την Terra (όµιλος Κοντέλλη) 
που έχει ως γνωστόν έδρα τη Λάρισα και  
να έχει υπογράψει σύµβαση συνεργασίας 
µε τη Vencon  Ν. Βάρσος Α.Ε. (Ξηραντήρια 
Καπνού και Αρωµατικών Φυτών) η οποία 
προτίθεται να κατασκευάσει στην θεσσαλι-
κή πρωτεύουσα ένα KUHN Center στο 
οποίο θα διατίθεται όλη η γκάµα των αγρο-
τικών µηχανηµάτων της KUHN. Επικεφα-
λής αυτής της νέας προσπάθειας έχει τεθεί, 
σύµφωνα µε τις πληροφορίες, η Βάσω 
Αποστολοπούλου, στέλεχος  µε περγαµη-
νές στις πωλήσεις του συγκεκριµένου κλά-
δου και µε παλιότερη θητεία ως διευθύντρια  
στην Terra A.E.               Γιάννης Πανάγος

ΜΕΓΙΣΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
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Η στήριξη προς τον παραγωγό παρέχεται 
µε τη µορφή επιχορήγησης, µετά την εξό-
φληση των δαπανών µέσω τραπέζης και 
µπορεί να συνδυαστεί µε χρηµατοδοτικά 
εργαλεία, ενώ είναι δυνατή και η χορήγη-
ση προκαταβολής µε ισόποση εγγυητική 
επιστολή, εξήγησε ο κ. Τσιατούρας, διευ-
κρινίζοντας ότι ανώτατο επιλέξιµο κόστος 
είναι µέχρι 500.000 ευρώ για θερµοκήπια 
και ζωική παραγωγή και µέχρι 300.000 
ευρώ οι υπόλοιποι.
Ως προς τα επιµέρους ανώτατα κόστη, επι-
σήµανε ότι τα παρελκόµενα κατεργασίας 
εδάφους φτάνουν αθροιστικά µέχρι και 
40.000 ευρώ, τα πολυµηχανήµατα κατερ-
γασίας εδάφους αθροιστικά έως 55.000 
ευρώ, οι ελκυστήρες τύπου Τ1 έως 125.000 
ευρώ, οι ελκυστήρες τύπου Τ2, Τ3 έως 
50.000 ευρώ, ενώ ελκυστήρας και παρελ-
κόµενα έως 150.000 ευρώ. Μπορούν να 
αποκτηθούν και µεγαλύτερης αξίας µηχα-
νήµατα, αλλά η επιχορήγηση θα γίνει µε 
αυτά τα κοστολογικά δεδοµένα.
Όσον αφορά στις προϋποθέσεις επιλεξιµό-
τητας των επενδύσεων, είπε ότι αυτές πρέ-
πει να πραγµατοποιούνται µετά την 
υποβολή της αίτησης στήριξης, να µην έχουν 
συγχρηµατοδοτηθεί από άλλη πηγή, στη ζω-
ική παραγωγή µετά το πέρας της επένδυσης 

να υπάρχει νοµιµότητα. Επίσης η εκµετάλ-
λευση πρέπει να έχει µέγεθος σε τυπική 
απόδοση άνω των 8.000 ευρώ, αν έχει 
υπάρξει δικαιούχος παλαιότερου σχεδίου, 
τότε να έχει τελειώσει την παλαιότερη επέν-
δυση και να µην υλοποιεί άλλο επενδυτικό 
σχέδιο στον αναπτυξιακό νόµο.
Ως προς το ύψος της ενίσχυσης, τα ποσοστά 
θα κυµαίνονται από 40% έως και 80%. «Οι 
νέοι γεωργοί έχουν µια πάρα πολύ καλή ενί-
σχυση. Το σχέδιο τους βγαίνει πολύ οικονο-
µικά, αλλά όσο πάµε σε πιο κανονικές 
καταστάσεις, µε πιο παλιούς γεωργούς και 
όχι τόσο ορεινά, τα ποσοστά ενίσχυσης πέ-
φτουν. Ωστόσο, πουθενά δεν είναι λιγότερα 
σε σχέση µε την προηγούµενη φορά», υπο-
στήριξε ο οµιλητής και υπογράµµισε πως 
«το ό,τι δίνουµε σε κάποιες περιπτώσεις ενί-
σχυση 10 βαθµούς πάνω από την προηγού-
µενη προκήρυξη, πάµε δηλαδή από το 40% 
στο 50%, πρακτικά σηµαίνει µια αύξηση του 
ποσού της ενίσχυσης κατά 25%».
Σε σχέση, τέλος, µε τη δράση 4.1.2., που 
αφορά σε επενδύσεις για την εξοικονόµηση 
νερού, ο κ. Τσιατούρας επισήµανε ότι θα βγει 
λογικά το 2018 διότι θα πρέπει προηγουµέ-
νως να έχουν εγκριθεί τα διαχειριστικά σχέ-
δια λεκανών απορροής, και να διευθετηθεί 
η εκκρεµότητα µε την τιµολόγηση του νερού.

Έως 125.000 ευρώ η επιλέξιµη δαπάνη για την αγορά 
νέου τρακτέρ, στα 50.000 ευρώ για τα δενδροκοµικά

Εκχώρηση ενίσχυσης 
σε τρίτα πρόσωπα 

Τη δυνατότητα να εκχωρήσουν την ε-
νίσχυση σε τρίτα πρόσωπα, όπως για 
παράδειγµα τους εισαγωγείς και τους 
κατασκευαστές αγροτικών µηχανηµά-
των, θα έχουν οι δικαιούχοι όλων των 
Μέτρων στα πλαίσια του Προγράµµα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Αναλυτικότερα, οι διαχειριστικές αρ-
χές αναφέρουν στο κείµενο που τρο-
ποποιεί τις διατάξεις των Προ-
γραµµάτων:
Για πράξεις του ΠΑΑ 2014-2020 δύ-
ναται ο δικαιούχος να αιτηθεί την κα-
ταβολή της ενίσχυσης από τον Οργα-
νισµό Πληρωµής σε τρίτο πρόσωπο 
ορισµένο από αυτόν. Στις περιπτώ-
σεις αυτές απαιτούνται τα ακόλουθα:
■ Ο δικαιούχος έχει καταβάλλει το 

ποσό της ιδιωτικής συµµετοχής 
που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη 
δαπάνη.

■ Οι πληρωµές διενεργούνται χωρίς 
καθυστέρηση προκαλούµενη από 
το τρίτο πρόσωπο.

■ Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ δι-
καιούχου και του τρίτου προσώ-
που. Στο ιδιωτικό συµφωνητικό ε-
κτός των λοιπών όρων θα περι-
λαµβάνεται και ο όρος της µη α-
παίτησης των ποσών που αφορούν 
σε µείωση του συνολικού αιτούµε-
νου ποσού κατόπιν αποτελεσµά-
των του διοικητικού ελέγχου, από 
τον οργανισµό πληρωµών.

22profi,  ∆εκέµβριος 2017 www.profi.gr

Επενδυτικά προγράµµατα

20-23_PG1217_ependutika.indd   22 28/11/2017   21:07



20-23_PG1217_ependutika.indd   23 28/11/2017   21:07



24profi, ∆εκέµβριος 2017 www.profi.gr

Ε λπίδες για ανάκαµψη της εγχώριας 
αγοράς παρελκοµένων γεωργικών 
µηχανηµάτων, έπειτα από µια µεγά-
λη χρονική περίοδο, κατά την οποία 

οι αγοραπωλησίες, µεταξύ κατασκευαστών 
και αγροτών, είχαν καταστεί είδος προς εξα-
φάνιση, «γεννά» η επικείµενη ενεργοποίηση 
των Σχεδίων Βελτίωσης του ΠΑΑ 2014-2020.
«Αισιοδοξούµε ότι το 2018, µε την προκήρυ-

ξη του προγράµµατος για τα Σχέδια Βελτίω-
σης η κατάσταση θα βελτιωθεί. ∆ιότι δυστυ-
χώς, ιδίως τον τελευταίο χρόνο, τα πράγµα-
τα δεν πήγαιναν καλά. Η αγορά εν αναµονή 
της έναρξης υλοποίησης του µέτρου, που πή-
γαινε από µήνα σε µήνα το προηγούµενο δι-
άστηµα, παρέµενε µουδιασµένη κι αυτό µας 
επηρέασε όλους, ανέφερε ο απερχόµενος 
πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Γε-

ωργικών Μηχανηµάτων Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ), 
Ανδρέας Κουτσοκώστας. 
Με δηλώσεις του στο περιθώριο της τακτικής 
γενικής συνέλευσης της ΕΚΑΓΕΜ, ο Έλληνας 
κατασκευαστής παρελκοµένων από την Πέλλα 
είπε στην Agrenda ότι οι επαγγελµατίες του κλά-
δου, στην πλειονότητά τους θα συνδυάσουν τη 
χρονική σύµπτωση της προκήρυξης των Σχε-
δίων µε τη διοργάνωση της Agrotica, τέλη Ια-

Με 80 µέλη της προετοιµάζεται για την Agrotica η ΕΚΑΓΕΜ:

Αρνούνται το «σάντουιτς» 
οι ντόπιοι κατασκευαστές  
Λίγοι είναι οι εγχώριοι κατασκευαστές αγροτικών µηχανηµάτων που κατάφεραν να οργανώσουν 
την άµυνά τους στη δύσκολη συγκυρία της περασµένης δεκαετίας, ωστόσο οι εναποµέιναντες 
δηλώνουν «παρόντες» στη νέα εποχή µε αρκετά εργαλεία εφάµιλλα των ευρωπαϊκών 

Στα πλαίσια του ∆Σ της 
ΕΚΑΓΕΜ, ο Θύµιος 
Τσιατούρας, προϊστά-
µενος της Μονάδας 
Επενδύσεων της ΕΥΕ 
ΠΑΑ, παρουσίασε το 
πλαίσιο των Σχεδίων 
Βελτίωσης.

Κείµενο: Λεωνίδας Λιάµης

Ρεπορτάζ
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Για την εξεύ-
ρεση του δια-
δόχου, το σε-
νάριο που θέ-
λει το Νίκο 
Πέτκο, κατά 
πληροφορίες, 
φαίνεται ότι 
κερδίζει ολο-
ένα και πε-
ρισσότερο 
έδαφος.

Για τη θέση του 
προέδρου, µετά 
την απόφαση 
του κ. Κουτσο-
κώστα να µην 
συνεχίσει για 
δεύτερη θητεία, 
έχει αρχίσει 
ένας κύκλος 
επαφών.

άλλη από τα τουρκικής προέλευσης, τα οποία 
ποντάρουν για την απόκτηση µεριδίων στην 
αγορά στη χαµηλή τιµή.  «Οι περισσότερες επι-
χειρήσεις αντέχουµε ακόµη, διότι ασχολού-
µαστε µε έναν τοµέα ο οποίος παρά την κρί-
ση προσπαθεί να επενδύει. Πρέπει όµως κά-
ποια στιγµή να βοηθήσει τόσο το τραπεζικό 
σύστηµα, όσο και η πολιτεία, ώστε να δηµι-
ουργηθούν προϋποθέσεις ανάπτυξης του το-
µέα» τόνισε ο συνοµιλητής µας και προσδιό-
ρισε ως µεγαλύτερα εµπόδια για τον κλάδο 
τα υψηλά επίπεδα φορολογίας και ασφαλιστι-
κών εισφορών, τη µείωση του εισοδήµατος 
των Ελλήνων γεωργών και κτηνοτρόφων µε 
συνέπεια να µην µπορούν να επανεπενδύ-
σουν στον εξοπλισµό τους και τις µεγάλες κα-
θυστερήσεις στις προκηρύξεις των προγραµ-
µάτων, αλλά και τη γραφειοκρατία που τα συ-
νοδεύει κατά την περίοδο υλοποίησης.

Εντός ∆εκεµβρίου το νέο ∆.Σ. 
«παίζει» του Πέτκου για πρόεδρος 
Η φετινή γενική συνέλευση της ΕΚΑΓΕΜ 
εκτός από απολογιστική, ήταν και εκλογική, 
αναδεικνύοντας τα νέα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου που θα «τρέξουν» τα διάφορα 
ζητήµατα που απασχολούν τον κλάδο τα επό-
µενα τρία χρόνια. Στο νέο εννεαµελές ∆.Σ. της 
Ένωσης, το οποίο θα συγκροτηθεί σε σώµα 
σε συνεδρίαση εντός του ∆εκεµβρίου εκλέ-
χθηκαν οι κ. κ. Πρωτόπουλος Μάκης, Ηλιά-
δης ∆ηµήτρης, Χρηστίδης Απόστολος, Κου-
τσοκώστας Ανδρέας, Εµµανουηλίδου ∆ήµη-
τρα, Πέτκος Νίκος, Τόπτσης Γεώργιος, Ζαϊ-
ντούδης Βασίλης και Φωτιάδης Παναγιώτης. 
Για τη θέση του προέδρου, µετά την απόφα-
ση του κ. Κουτσοκώστα να µην συνεχίσει για 
δεύτερη θητεία, έχει αρχίσει ένας κύκλος 
επαφών µεταξύ των µελών της διοίκησης για 
την εξεύρεση του διαδόχου, µε το σενάριο 
του Νίκου Πέτκου, κατά πληροφορίες, να 
φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος.

Εννεαµελές ∆Σ

Πρωτόπουλος Μάκης

Ηλιάδης ∆ηµήτρης

Χρηστίδης Απόστολος,

Κουτσοκώστας Ανδρέας

Εµµανουηλίδου ∆ήµητρα,

Πέτκος Νίκος

Τόπτσης Γεώργιος

Ζαϊντούδης Βασίλης 

Φωτιάδης Παναγιώτης

Η νέα σύνθεση

νουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου του 2018, προ-
κειµένου να προωθήσουν τα µηχανήµατά τους.
«Θα κάνουµε µια δυναµική παρουσία στην 
Agrotica του 2018, τόσο ως ΕΚΑΓΕΜ, όσο 
και ως µεµονωµένα µέλη της Ένωσης. Εκτι-
µώ θα είµαστε γύρω στους 80 εκθέτες, µε 
σκοπό να κινηθούµε όσο πιο επιθετικά µας 
επιτρέπεται, µέσα σε µια κατάσταση παγιω-
µένης κρίσης που επικρατεί στη χώρα µας 
τα τελευταία χρόνια», ανέφερε ο κ. Κουτσο-
κώστας, για να προσθέσει πως «φέτος στην 
έκθεση θα δούµε και κάποια µηχανήµατα για 
µεγάλες καλλιέργειες, τα οποία κατασκευα-

στικά είναι τουλάχιστον εφάµιλλα µε αντίστοι-
χα ευρωπαϊκής προέλευσης, καθώς σιγά – 
σιγά οι Έλληνες κατασκευαστές µπαίνουν και 
σε αυτό το κοµµάτι παραγωγής».
Βέβαια, από τις περίπου 150 επιχειρήσεις 
που έχει η ΕΚΑΓΕΜ ως µέλη της, ελάχιστες, 
ενδεχοµένως µετρηµένες στα δάχτυλα του 
ενός χεριού, έχουν καταφέρει να εξάγουν 
µηχανήµατα σε χώρες της Κεντρικής και ∆υ-
τικής Ευρώπης, όπου για κάθε τι ελληνικής 
κατασκευής περισσεύει η καχυποψία, όπως 
µας είπε ο κ. Κουτσοκώστας, προσθέτοντας 
πως «λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στα Βαλ-
κάνια και ιδίως σε αγορές όπως αυτές της 
Βουλγαρίας, της Ρουµανίας και της πΓ∆Μ».

Αµφίπλευρες πιέσεις 
για τους Έλληνες κατασκευαστές
Εξίσου οξύς ωστόσο, είναι πλέον ο ανταγω-
νισµός και στο εσωτερικό της χώρας µε τους 
Έλληνες κατασκευαστές να αντιµετωπίζουν 
το σύνδροµο του «σάντουιτς», καθώς πιέζο-
νται από τη µια πλευρά από µηχανήµατα ευ-
ρωπαίων κατασκευαστών που προβάλουν µια 
υπεροχή στο κοµµάτι της ποιότητας κι από την 
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Παρόλο που οι ανταγωνιστές χρησιµο-
ποιούν ηµιαυτόµατα συστήµατα µετά-
δοσης µε έξι και οκτώ ταχύτητες εδώ 
και αρκετό καιρό, η CNH έχει παραµεί-

νει σταθερά στο αξιόπιστο σύστηµα µε τις τέσσε-
ρις ταχύτητες υποστηρίζοντας ότι «αν δεν χαλά-
σει, γιατί να το αντικαταστήσεις»… Έχει µία λογι-
κή, αλλά ακόµα και αυτό το παλαιό επιχείρηµα 
χάνει την ισχύ του τελικά.

Το συµπέρασµα είναι ότι η CNH έπρεπε να 
προσφέρει µία τουλάχιστον επιλογή µε 
περισσότερες ταχύτητες - και τώρα συµπε-
ριέλαβε αυτές τις επιλογές στο Case IH ActiveDrive 
8 (και το Dynamic Command στο New Holland 
T6). Το αποτέλεσµα είναι ότι ο αγοραστής του 
Maxxum δεν θα µπορεί να παραπονιέται πλέον 
για την έλλειψη επιλογών ως προς το σύστηµα 
µετάδοσης, επειδή τους επόµενους µήνες θα 
µπορεί να επιλέξει είτε το ActiveDrive 8 µε οκτώ 

ταχύτητες είτε το καθιερωµένο ActiveDrive 4 µε 
τέσσερις ταχύτητες ή το συνεχώς µεταβαλλόµε-
νων σχέσεων CVXDrive.
Το ActiveDrive 8 είναι διαθέσιµο σε όλα τα τρα-
κτέρ Maxxum µε το µπράτσο καθίσµατος Multicontroller 
και παρέχει 24F/24R σχέσεις µέσα σε τρεις πε-
ριοχές. Από αυτές τις τρεις περιοχές, η Περιοχή 
A είναι για τη βαριά εργασία έλξης στη ζώ-
νη των 2,5-10,7 χλµ/ώρα -επίσης υπάρ-
χει η επιλογή για κιβώτιο αργής ταχύτη-
τας 48F/48R- ενώ η πιο συνηθισµένη 
Περιοχή Β για γενικές εφαρµογές αποδί-

δει 4,3-18,1 χλµ/ώρα. Τα κενά 
ταχυτήτων στο επάνω τµήµα της 
περιοχής «Β» είναι µεγάλα 

οπότε είναι ευπρόσδεκτο 
το νέο ότι το βήµα «C1» για τα-
χύτητα 13,3 χλµ/ώρα, το ξε-

περνά αποτελεσµατικά αυτό 
και επιτρέπει στους χειρι-

στές να ξεκινούν χωρίς να αλλάζουν περιοχή. Ε-
πιπλέον, όπως και στο κιβώτιο τεσσάρων ταχυ-
τήτων, υπάρχουν αυτόµατες λειτουργίες για το 
δρόµο και το χωράφι: στο χωράφι υπάρχει αυ-

Τρακτέρ Case IH Maxxum 125 ActiveDrive 8:

Τρεις τρόποι για 8 ταχύτητες 
Ένα ηµιαυτόµατο σύστηµα µετάδοσης οκτώ ταχυτήτων ήταν εκείνο που έδωσε στα Maxxum 
τον τίτλο «Μηχάνηµα της Χρονιάς για το 2018» και σε εµάς, το έρεισµα να το δοκιµάσουµε...

- και τώρα συµπε-

Maxxum δεν θα µπορεί να παραπονιέται πλέον 
για την έλλειψη επιλογών ως προς το σύστηµα 
µετάδοσης, επειδή τους επόµενους µήνες θα 
µπορεί να επιλέξει είτε το ActiveDrive 8 µε οκτώ 

οπότε είναι ευπρόσδεκτο 
το νέο ότι το βήµα «C1» για τα-
χύτητα 13,3 χλµ/ώρα, το ξε-

περνά αποτελεσµατικά αυτό 
και επιτρέπει στους χειρι-

Εντύπωση οδήγησης
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τόµατη αλλαγή για ανέβασµα και κατέβασµα των 
οκτώ ταχυτήτων σε οποιαδήποτε από τις τρεις πε-
ριοχές, ενώ για το δρόµο, η αυτόµατη αλλαγή εί-
ναι διαθέσιµη σε όλες τις περιοχές «Β» και «C» - 
συνολικά 16 αυτόµατες αλλαγές. Μαζί µε τις αυ-

Τεχνικά στοιχεία
Case IH Maxxum 125
«ActiveDrive 8»
Κινητήρας
Ονοµαστική ισχύς 92kW/125 ίπποι, µέγιστη ενι-
σχυµένη ισχύς 114kW/155 ίπποι, τέσσερις 
κύλινδροι, κυβισµός 4.500 cm³, κινητήρας Fiat 
Powertrain Technologies (FPT) NEF 45, συµβα-
τός µε Stage IV (Tier 4f) µε τεχνολογία SCR, ντε-
πόζιτο καυσίµου 250 λίτρων, ντεπόζιτο AdBlue 
39,5 λίτρων

Σύστηµα µετάδοσης κίνησης
24F/24R ταχύτητες µε τρεις περιοχές και οκτώ 
ηµιαυτόµατα βήµατα, 40 χ.α.ώ. στις 1.680 σ.α.λ. 
και 50 χ.α.ώ. σε ονοµαστική ταχύτητα, δύο λει-
τουργίες για το χωράφι και τον δρόµο, 
540/540E/1.000 ή 540E/1.000/1.000E pto

Σύνδεσµοι/υδραυλικό σύστηµα
Μέγιστη ισχύς ανύψωσης 7.864 daN, αντλία µε 
ταλαντευόµενη πλάκα, έως τέσσερις µηχανικές 
ή ηλεκτρικές αντλίες πηνίου µε ηλεκτρονικό 
έλεγχο χρόνου/ροής, µέχρι τρεις ηλεκτρονικές 
βαλβίδες πηνίου ανάµεσα στους άξονες

Εξοπλισµός κίνησης
Βάρος άνευ φορτίου 5.320kg, GVWR 9.500kg, 
µέγιστο µέγεθος ελαστικών στο πίσω µέρος 
650/60 R38 και 540/60 R28 µπροστά, µεταξόνιο 
268 cm µε µπροστινό µε ανάρτηση µπροστινού 
άξονα, ηλεκτρικό φρένο στάθµευσης µε έλεγχο 
φρένου ρυµούλκας

Στοιχεία κατασκευαστή

Όλες οι ρυθµίσεις του ActiveDrive 8 
πραγµατοποιούνται στην οθόνη.

Το νέο Maxxum έχει τα ίδια φώτα µε το µεγαλύτερο 
Optum και περιλαµβάνει πολλά νέα στοιχεία όσον 

αφορά το κιβώτιο ταχυτήτων. 
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τόµατες λειτουργίες υπάρχουν πολλά έξυπνα χα-
ρακτηριστικά, όπως τα SmoothShift και MemoryShuttle. 
Το πρώτο διασφαλίζει ότι οι αλλαγές είναι πιο ο-
µαλές και το δεύτερο αποθηκεύει στη µνήµη την 
τελευταία ταχύτητα όταν αλλάζει η κατεύθυνση.

Αυτό µας φέρνει κατευθείαν στην ηλεκτροϋδραυλική 
ραβέρσα. Ένα ιδιαίτερα χρήσιµο χαρακτηριστι-
κό του ActiveDrive 8 είναι η ικανότητα να ρυθµί-
ζεται σε έναν από τους τρεις τρόπους λειτουργί-
ας - πιο «επιθετικός» για γρήγορους κύκλους ερ-
γασίας, «ήπιος» για κίνηση πέρα-δώθε στον πε-
ρίβολο και «ενδιάµεσος» για κανονική χρήση. Ε-
πίσης, το ενδιαφέρον είναι ότι η ρύθµιση που ε-
πιλέγεται επηρεάζει το πώς το τρακτέρ εναλλάσ-
σεται στα ηµιαυτόµατα βήµατα.
Αξιοσηµείωτα χαρακτηριστικά είναι η λειτουργία 
«φρένου στον συµπλέκτη» -αυτό επιτρέπει στον 
χειριστή να σταµατά το µηχάνηµα µόνο µε το πε-
ντάλ φρένου  και στο κατέβασµα να βάλει το σύ-
στηµα µετάδοσης στην αµέσως χαµηλότερη τα-
χύτητα για γρήγορη επιτάχυνση πριν την αλλαγή.

Το ActiveDrive 8 είναι διαθέσιµο µε επιλογή 
ανώτερης ταχύτητας 40 ή 50 χλµ/ώρα. Το 
µηχάνηµα της δοκιµής µας έφτασε τα 40 χλµ/ώ-
ρα µε τις οικονοµικές στροφές 1.680 σ.α.λ.. Στο 
πίσω µέρος, το ActiveDrive 8 δεν φέρνει αλλαγές 
στο τµήµα του pto σε σύγκριση µε το ActiveDrive 
4. Οι αγοραστές εξακολουθούν να επιλέγουν α-
νάµεσα σε δύο τύπους - 540/540E/1.000 ή 
540E/1.000/1.000E. Όσον αφορά τις υπόλοιπες 
προδιαγραφές, όλες οι παραλλαγές του συστή-

µατος µετάδοσης διατίθενται µε µηχανικές ή η-
λεκτρικές βαλβίδες πηνίου και µια ακόµα επιλο-
γή που έχουν όλα είναι προσαρµοστικό σύστηµα 
διεύθυνσης που επιτρέπει στον χειριστή να µει-
ώνει τον αριθµό των στροφών του τιµονιού. 
 
Σύνοψη: Θα µπορούσαµε να πούµε ότι ένα η-
µιαυτόµατο CNH οκτώ ταχυτήτων αναµενόταν ε-
δώ και καιρό. Η πραγµατικότητα είναι ότι το ActiveDrive 
8 είναι πλέον εδώ και φαίνεται ότι θα είναι µια ευ-

πρόσδεκτη προσθήκη στη σειρά από συστήµατα 
µετάδοσης της Case IH. Με 24 ταχύτητες µπρο-
στά και όπισθεν, το κιβώτιο προσφέρει καλύτερη 
απόσταση σχέσεων και πιο οµαλή αλλαγή σε σύ-
γκριση µε την υφιστάµενη µονάδα µε τέσσερις 
ταχύτητες, που µετονοµάστηκε ActiveDrive 4. 

Τα µηχανήµατα της Case IH διαθέτει 
στην ελληνική αγορά η εταιρεία 

Π.Ι Κοντέλλης ΑΕΒΕ (τηλ. 210/3408800)

Η ισχύς προέρχεται από έναν κινητήρα FPT 4,5 λίτρων µε τέσσερις κυλίνδρους.  
Το µοντέλο-ναυαρχίδα θα αντλεί ισχύ από έναν κινητήρα 6,7 λίτρων µε έξι κυλίνδρους και 175 ίππους.

Το ντεπόζιτο καυσίµου χωρά 250 λίτρα καυσίµου και 39,5 λίτρα AdBlue.  
Για να χωρέσουν µεγαλύτερα ντεπόζιτα τα σκαλιά έπρεπε να µικρύνουν.

Το πίσω µέρος δεν δίνει στοιχεία σχετικά µε το ποιο κιβώτιο ταχυτήτων
διαθέτει το τρακτέρ: το ActiveDrive 8, το ActiveDrive 4 ή το CVXDrive.

Εντύπωση οδήγησης
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Τ ο πιο απλό πράγµα που µπορούµε να 
πούµε για τους διανοµείς ZA-V είναι 
ότι τοποθετούνται σε µονάδες µε σύ-
στηµα pto. Στη συνέχεια, τα πράγµα-

τα περιπλέκονται. Για παράδειγµα, υπάρχουν 
τρεις διαφορετικοί τύποι πλαισίου, οκτώ χω-
ρητικότητες χοάνης και τρεις διαφορετικές ο-
θόνες καµπίνας. Επίσης, υπάρχει και το προ-
αιρετικό χειριστήριο ελέγχου τµηµάτων που 
συνδέεται µε GPS. Για αυτή τη δοκιµή η 
Amazone παρείχε ένα ZA-V µε χοάνη 2.700 
λίτρων (έτσι δικαιολογείται και η ετικέτα του 
µοντέλου), που είναι µικρότερη από τη χω-

ρητικότητα 4.500 kg (µέγιστη) του ZA-V 4200. 
Χωρίς επεκτάσεις και µε πλαίσιο Cat II Super, 
η µονάδα που εξετάζεται εδώ είχε χωρητικό-
τητα 3.200 kg. 
Ίσως το πιο ασφαλές µέρος για να ξεκινήσου-
µε είναι η σύνδεση µε το τρακτέρ. Αν επιλέ-
ξετε µια διάταξη µε τροχό, θα µπορείτε να κυ-
λάτε τον διανοµέα προς αυτό. Η εναλλακτική 
λύση είναι µια απλή πλάκα ολίσθησης. Τα 
πλαίσια Super και Ultra διαθέτουν τέσσερις 
καλούς τροχίσκους που διπλώνουν, µε φρέ-
νο στους δύο πίσω. Επιλέξτε µία από τις δύο 
χαµηλότερες θέσεις σύνδεσης της κεφαλής, 

στη συνέχεια, συνδέστε τους σωλήνες pto, η-
λεκτρικούς και ISObus. Το µοναδικό µειονέ-
κτηµα είναι ότι ο προφυλακτήρας του pto α-
ντιµετωπίζει δυσκολίες καθώς πρέπει να πι-
έζεται για να µπει και να βγει από τη θέση α-
ποθήκευσής του. 
Η χοάνη έχει εξωτερικό πλάτος 2,80 µ., δια-
θέτει δύο µεγάλα παράθυρα στο µπροστινό 
και το πίσω µέρος, καθώς και µια εξωτερική 
σκάλα µε εσωτερικό βήµα σε κάθε πλευρά. 
Το λοξό σχήµα επιτρέπει το πλήρες άδειασµα 
-µια βοήθεια κατά την αλλαγή υλικού- και οι 
αναδιπλούµενες εσωτερικές σήτες είναι στά-

Λιπασµατοδιανοµέας Amazone ZA-V 2700 Profis Tronic:

Ξεχωρίζει στη µεσαία τάξη
Αν σας αρέσει να έχετε επιλογές και τη δυνατότητα να απλώνετε διαφορετικά υλικά σε υψηλούς 
ρυθµούς και πλάτη, τότε ένας από τους διανοµείς ZA-V της Amazone, όπως υποστηρίζει η 
κατασκευάστρια εταιρεία, µπορεί να παρέχει υλικό έως τα 36 µ. και µε 390 κιλά το λεπτό

Χρησιµοποιήσαµε το ZA-V Profis Tronic της Amazone για µία σεζόν και διαπιστώσαµε ότι είναι ικανό και αξιόπιστο.

Πρακτική δοκιµή
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χεια, αλλάζει το άνοιγµα ολίσθησης για να ευ-
θυγραµµίζει αυτά τα δύο. Γενικά, διαπιστώ-
σαµε ότι το ZA-V έδινε σταθερά τον απαιτού-
µενο ρυθµό εφαρµογής, επιτρέποντας στον 
χειριστή να προβλέπει µε ακρίβεια πόσο υλι-
κό θα χρειαζόταν για ένα χωράφι. 

Σύνοψη: Το ZA-V Profis Tronic είναι ένας φε-
ρόµενος διανοµέας µε µηχανικό σύστηµα κί-
νησης µε διπλούς δίσκους και µεγάλες δυνα-
τότητες διαµόρφωσης µε ISObus και σύστη-
µα ζύγισης. Μπορεί να µην είναι αναγκαία έ-
να τεχνολογικό αριστούργηµα, αλλά ανήκει 
σίγουρα στην ανώτερη µεσαία «τάξη».  

Τα µηχανήµατα της Amazone διαθέτει 
στην ελληνική αγορά η εταιρεία  

Γ.Ι Αντωνάκης AE (τηλ. 6981950456)

και µπορεί να χρειαστεί να περιστραφούν έ-
ως 900 σ.α.λ. για να απλωθεί το χλωριούχο 
αµµώνιο στα 30 µ. Το πλάτος απλώµατος ποι-
κίλει για κάθε σετ δίσκου και ορίζεται από τη 
µεταβαλλόµενη γωνία πτερυγίου - διάταξη 
παρόµοια µε του ZA-M. 

Το µηχάνηµα της δοκιµής ήταν έκδοση 
Profis, που περιλαµβάνει ένα ζεύγος κυ-
ψελών φόρτωσης για να ελέγχεται το βά-
ρος του υλικού στη χοάνη. Οι κυψέλες µε-

ταδίδουν πληροφορίες σε ένα χειριστήριο ε-
λέγχου 200 φορές ανά δευτερόλεπτο, επιτρέ-
ποντάς του να συγκρίνει τον πραγµατικό ρυθ-
µό εφαρµογής µε το ρυθµό-στόχο. Στη συνέ-

νταρ. Το περιεχόµενο της χοάνης µπορεί να 
ελέγχει µε δύο προαιρετικούς αισθητήρες. Οι 
αισθητήρες µπορούν να ρυθµιστούν σε τρία 
ύψη και έδωσαν αξιόπιστη προειδοποίηση 
στην οθόνη όταν περίπου 50 kg σε κάθε 
πλευρά της χοάνης.

Η ικανότητα του διανοµέα επικεντρώνεται 
στο δικό του σύστηµα διανοµής. Τα περισ-
σότερα ZA-V διαθέτουν διπλούς µηχανικούς 
δίσκους που παράγουν διπλό µοτίβο αλλη-

λοεπικάλυψης, αν και οι παραλλαγές Hydro 
κινούν τα δικά τους µοτέρ δίσκων µε λάδι. Αν 
και η εταιρεία κατασκευής λέει ότι το ZA-V 
µπορεί να εργάζεται µε έως 30 χ.α.ώ., να α-
πλώνει υλικό σε απόσταση έως 36 µ. και να 
έχει απόδοση έως 390 kg/λεπτό, εµείς δου-
λέψαµε µε άνεση στα 15 χ.α.ώ., σε 30 µ. και 
µε ρυθµό 500 kg/εκτ.
Το σηµείο τροφοδοσίας σε κάθε δίσκο είναι 
σταθερό και περιβάλλεται από βούρτσες έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιείται η αναπήδηση των 
κόκκων. ΟΕκτός από τη γεωµετρία που έχει 
σχεδιαστεί για να παρέχεται το υλικό κοντά στο 
κέντρο των δίσκων όπου η ταχύτητα περιστρο-
φής είναι πιο χαµηλή, ένας νέος αστεροειδής 
αναδευτήρας είναι το κεντρικό στοιχείο του Soft 
Ballistic System της Amazone. Και τα δύο έ-
χουν στόχο να ελαχιστοποιούν την καταστρο-
φή των κόκκων και να διατηρείται η ακρίβεια. 

Τρία σετ δίσκων καλύπτουν πλάτη εργα-
σίας από 10 έως 36 µ., που προσφέρονται 
για το διανοµέα. Οι δίσκοι περιστρέφονται 
αντίστροφα και κανονικά στις 720 σ.α.λ., αν 

Στους χειριστές άρεσε 
το κάλυµµα χοάνης και 

ειδικά ο τρόπος που 
ανοίγει λίγο ώστε να 
κυκλοφορεί ο αέρας. 

Στο λιπασµατοδιανοµέα τα πτερύγια µε δια-
φορετικό µήκος ρυθµίζονται για τη γωνία µε 
µια λαβή κάτω από τον δίσκο. 

Αξιολόγηση δοκιµής
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Μοτίβο απλώµατος 
Άπλωµα στο όριο 
Χειριστήριο ελέγχου 
Ποιότητα κατασκευής 
Συντήρηση 
Εγχειρίδιο/λίστα ανταλλακτικών 
Φώτα πορείας 
Τροχοί 
Έλεγχος τµηµάτων 

Βαθµολογία:    πολύ καλά,  καλά, 
 µέτρια,  κάτω του µετρίου,   κακό

Amazone ZA-V 2700 
Profis Tronic
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Μ ετά από 195 εργαστηριακές δοκι-
µές και πάνω από 250 δοκιµές σε 
χωράφι, το αποτέλεσµα, όπως λέ-
ει η AGCO, είναι η ανάπτυξη της πιο 

αποδοτικής Σειράς στον κόσµο και η πρώτη 
νέα πλατφόρµα που εµφανίστηκε στον κλάδο 
µετά από 30-40 χρόνια.
Η εξωτερική εµφάνιση είναι σίγουρα ανανε-
ωµένη. Τα τρία µοντέλα, το Ideal 7, το Ideal 8 
και το Ideal 9, προσφέρονται σε τρεις εκδόσεις 
- Standard, ParaLevel (PL για πλαγιές µε κλί-
ση 15%) και Tracks. Η ισχύς στο µικρότερο µο-
ντέλο προέρχεται από έναν κινητήρα AGCO 
Power 451 ίππων, µε κυβισµό 9,8 λίτρα. Ο ό-
γκος πωλήσεων δεν εγγυάται την ανάπτυξη 
ενός ειδικού κινητήρα για τα δύο κορυφαία 
µοντέλα και, εποµένως, ο κινητήρας 12,4 λί-
τρων (538 ίπποι) στο Ideal 8 και ο κινητήρας 
15,7 λίτρων (647 ίπποι) στο Ideal 9 προέρχο-
νται από τη MAN.
Η εµφάνιση και οι προδιαγραφές των ολοκλη-
ρωµένων µηχανηµάτων MF, Fendt, Challenger 

είναι ίδιες και για αυτό το χρώµα είναι µαύρο. 
∆εν υπάρχει κόκκινο, πράσινο ή κίτρινο. Η µο-
ναδική διαφορά ανάµεσα στις επωνυµίες εί-
ναι τα αυτοκόλλητα πάνω στη βαφή.

Η Ideal είναι η πιο ισχυρή Σειρά αλωνιστικών 
AGCO µέχρι στιγµής, αλλά πρέπει να τονι-
στεί ότι ένα σηµαντικό µέρος του σχεδίου ήταν 
να διατηρείται στο ελάχιστο η απαίτηση ισχύ-
ος. Για παράδειγµα, οι πιο µακριοί ρότορες κα-
ταναλώνουν 20-50% λιγότερη ισχύ, που όπως 
ενηµερωθήκαµε επιτρέπει στον κινητήρα να 
λειτουργεί µε πιο χαµηλή και πιο οικονοµική 
ταχύτητα.
Ένα από τα πιο απλά συστήµατα στο Ideal εί-
ναι οι δύο δίσκοι σιτηρών που βρίσκονται κά-
τω από τους ρότορες. Ονοµάζονται IdealBalance, 
και ενσωµατώνουν περισσότερες πατέντες ε-
δώ σε σύγκριση µε οποιοδήποτε άλλο µέρος 
του µηχανήµατος. Είναι κατασκευασµένοι α-
πό πλαστικό (22 kg µπροστά/55 kg πίσω), και 
το καµπύλο σχέδιο, που δεν απαιτεί ρυθµίσεις 

ή βαθµονόµηση, είναι πολύ απλό στη χρήση. 
Κινούνται σαν κανονικοί δίσκοι και είναι τοπο-
θετηµένοι πάνω σε ρουλεµάν, αλλά δεν υπάρ-
χουν περίπλοκα µέρη ή µηχανισµοί. ∆ηµιουρ-
γώντας οµοιόµορφη κατανοµή σοδειάς στο 
πέλµα καθαρισµού, αυτή η ενέργεια µπορεί να 
δώσει αντιστάθµιση πλαγιάς έως 15%.

Ίσως, το καλύτερο χαρακτηριστικό της 
Ideal είναι το επίπεδο της ενσωµατωµένης 
ευφυΐας. Περιγράφεται ως µια από τις πιο έ-
ξυπνες και αποδοτικές κοµπίνες, ενώ είναι η 
πρώτη αυτορυθµιζόµενη που υπάρχει στην α-
γορά. Τα «µάτια» και τα «αφτιά» της είναι οι 52 
στρατηγικά τοποθετηµένοι αισθητήρες ανί-
χνευσης ήχου και οι πολυάριθµες κάµερες.
Οι αισθητήρες είναι πάρα πολλοί για να τους 
περιγράψουµε αναλυτικά, αλλά αυτοί που βρί-
σκονται κοντά στους ρότορες και στον ανατα-
ράκτης αξίζει να αναφερθούν. Οι αισθητήρες 
ανιχνεύουν τη ροή σοδειάς µέσα στο µηχάνη-
µα και, όταν συνδυάζονται µε µια κάµερα ε-

Θεριζοαλωνιστικές AGCO Ideal:

Το παιχνίδι αλλάζει
To πρότζεκτ ήταν το όνειρο κάθε µηχανικού. Μία λευκή επιταγή και ο στόχος ανάπτυξης µίας 
νέας γενιάς θεριζοαλωνιστικών από την αρχή που θα κατακτήσει το µεγαλύτερο  µερίδιο της 
αγοράς. Tο νέο «talk of the town» του κλάδου λοιπόν είναι πανέτοιµο για τη σεζόν 2017-2018

Τεχνικά θέµατα
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λέγχου ποιότητας σοδειάς, επιτρέπουν να 
εµφανίζονται σε πραγµατικό χρόνο σε φο-
ρητή συσκευή οι απώλειες, το ποσοστό των 
σπασµένων σιτηρών και η καθαρότητά τους.
Χρησιµοποιώντας την εφαρµογή SmartConnect 
παρέχεται η δυνατότητα να επιλέγεται η 
στρατηγική συγκοµιδής ανάµεσα στα σπα-

σµένα σιτηρά, την απώλεια και την καθαρότη-
τα. Ο οδηγός µπορεί να ρυθµίζει αυτόµατα την 
αναλογία ανάµεσα στην απόδοση του µηχα-
νήµατος και στην ποιότητα, σύµφωνα µε την 
οποία η κοµπίνα ρυθµίζει αυτόµατα την ταχύ-
τητα του ρότορα και του ανεµιστήρα και το ά-
νοιγµα σήτας του µηχανήµατος, αντιδρώντας 
σε πραγµατικό χρόνο στην αλλαγή των συν-
θηκών θερισµού. Και φτάνουµε στη δεξαµε-
νή δηµητριακών που έχει τυπική χωρητικότη-
τα 12.500 λίτρα και στα τρία µοντέλα. ∆εν έχε-

τε εντυπωσιαστεί ακόµα; Τι λέτε για αυτό λοι-
πόν; Οι Ideal 8 και 9 διατίθενται µε προαιρετι-
κή δεξαµενή 17.100 λίτρων, που πιστεύουµε 
ότι θα είναι η µεγαλύτερη στον κλάδο.
Η τεράστια δεξαµενή συνδυάζεται µε το πιο 
γρήγορο σύστηµα αδειάσµατος, δηλαδή µε το 
Streamer 210, το οποίο αδειάζει το περιεχό-

µενο µε ρυθµό 210 λίτρα/δευτερόλεπτο (ο τυ-
πικός ρυθµός είναι 140 λίτρα/δευτερόλεπτο 
και στα τρία µοντέλα) σε µόλις 1 λεπτό και 35 
δευτερόλεπτα. Το Scroll Swing επιτρέπει τον 
έλεγχο του κοχλία εκφόρτωσης µε έναν τρο-
χό που υπάρχει στο πολυλειτουργικό τζόιστικ.

Το σχέδιο είναι ένας περιορισµένος αριθµός 
µηχανηµάτων να διατεθεί για το θερισµό του 

2018 στην Ευρώπη, ενώ η πλήρης διάθεση θα 
ξεκινήσει το 2019. Η εταιρεία εκτιµά ότι ο ρε-
αλιστικός στόχος είναι να πωλούνται 2.500 µο-
νάδες ανά έτος σε όλο τον κόσµο. Η ευρωπα-
ϊκή αγορά αναµένεται να απορροφήσει 800-
1.000 µονάδες, ενώ οι υπόλοιπες θα διατε-
θούν στη Βόρεια και στη Ν. Αµερική. 

νή δηµητριακών που έχει τυπική χωρητικότη-
τα 12.500 λίτρα και στα τρία µοντέλα. ∆εν έχε-

Με µήκος 4,84 µ., ο ελικοειδής ρότορας µε 
διάµετρο 600 mm θεωρείται ότι είναι ο πιο 
µακρύς στον κλάδο.

Το Ideal 9 647 ίππων είναι η πιο ι-
σχυρή κοµπίνα που έχει κατασκευ-

άσει η AGCO µέχρι τώρα.

Οι δύο δίσκοι έχουν λιγότερα κινούµενα µέρη, 
που δεν απαιτούν ρύθµιση ή βαθµονόµηση.

Οι δύο δίσκοι έχουν λιγότερα κινούµενα µέρη, 
που δεν απαιτούν ρύθµιση ή βαθµονόµηση.

Οι αποδόσεις στο σιτάρι έχουν ως εξής: 50 τόνοι/ώρα (Ideal 7), 
70 τόνοι/ώρα (Ideal 8) και 80-85 τόνοι/ώρα (Ideal 9).

H δεξαµενή 17.000 λίτρων έχει ρυθµό εκφόρτωσης 210 λίτρα/δευτερόλεπτο 
και χρειάζονται µόνο 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα για να αδειάσει.
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Σ    τη γαλακτοπαραγωγό βοοτροφία, 
καθώς και στην αιγοπροβατοτρο-
φία έχουν πλέον αναπτυχθεί εκµε-
ταλλεύσεις επιχειρηµατικής µορ-

φής, µε υψηλές επενδύσεις σε σταθερό κε-
φάλαιο και εντατικοποίηση της παραγωγι-
κής δραστηριότητας. Εντούτοις, ακόµη και 
σήµερα, πολλές γαλακτοπαραγωγικές βο-
οτροφικές εκµεταλλεύσεις έχουν πεπαλαι-
ωµένες και προβληµατικές σταβλικές εγκα-
ταστάσεις και εξοπλισµό, τα οποία χρήζουν 
άµεσης µηχανολογικής και τεχνολογικής α-

ναβάθµισης. Ακόµη χειρότερα, η πλειονό-
τητα των αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλ-
λεύσεων διαθέτει υποτυπώδεις κτηριακές 
εγκαταστάσεις, χωρίς µηχανολογικό εξοπλι-
σµό και αυτοµατισµούς για µηχανικό άρµεγ-
µα και διαχείριση του παραγόµενου γάλα-
κτος, για τη διατροφή των ζώων και τη δια-
χείριση των αποβλήτων. 
Αυτή ήταν η περιγραφή που δίνει για τον 
κλάδο της κτηνοτροφίας στη χώρα µας οµά-
δα καθηγητών πανεπιστηµίου, κτηνοτρόφων 
και εταιρειών όπως η Milkplan και η ΒΙΟ-

ΖΩΚΑΤ, όσον αφορά τις στρατηγικές για την 
ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής στη χώρα 
µας. Μάλιστα η δυσκολία στην ενσωµάτω-
ση των νέων τεχνολογιών που επηρεάζουν 
την οικονοµική βιωσιµότητα και την απόδο-
ση των εκτροφών όπως είναι το µηχανικό 
άρµεγµα και οι ηλεκτρονικές καταγραφές 
αποτελούν για τον κλάδο ένα από τα σηµα-
ντικότερα «αγκάθια». 

Είναι γεγονός πως η ζωή του µέσου 
κτηνοτρόφου χαρακτηρίζεται από κοπια-

Ο κτηνοτρόφος κερδίζει και περίπου 6 ώρες την ηµέρα σε ελεύθερο χρόνο (3 ώρες 
πρωί και 3 βράδυ για άρµεγµα), τον οποίο µπορεί να αξιοποιήσει αλλιώς.

Αµελκτικά συγκροτήµατα Lely, Milkplan, Westfalia, Sylco :

Η φροντίδα των ειδικών 
Οι εκµεταλλεύσεις επιχειρηµατικής µορφής µε υψηλές επενδύσεις σε σταθερό κεφάλαιο  
και εντατικοποίηση της παραγωγικής δραστηριότητας οδηγούν τις εξελίξεις στην κτηνοτροφία.  
Η ταχεία τεχνολογική προσαρµογή είναι καλό, λοιπόν, να ξεκινήσει από το αλµεκτήριο 

Κείµενο: Γιώργος Κοντονής

 ������ ����������
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στική εργασία 365 µέρες το χρόνο και από 
σκληρό ωράριο σε συχνά αντίξοες καιρι-
κές συνθήκες. Έτσι δεν είναι τυχαίο πως τα 
τελευταία χρόνια αυτόµατα συστήµατα 
όπως ροµποτικά αλµεκτήρια και ταΐστρες, 
φράχτες που ανοίγουν τις πόρτες τους µε 
ένα sms και αισθητήρες που παρακολου-
θούν την υγεία του ζώου, έχουν την τιµη-
τική τους στις ευρωπαϊκές κτηνοτροφικές 
εκθέσεις οι οποίες προωθούν µε ζήλο ένα 
διαφορετικό –ξεκούραστο- παραγωγικό 

µοντέλο από το παραδοσιακό.
Τέτοια µηχανήµατα έχουν ξεκινήσει να κά-
νουν δειλά-δειλά την εµφάνισή τους και 
στην Ελλάδα, όχι τόσο σε εµπορική µορφή 
εκτός από λίγες εξαιρέσεις, όσο ως αντι-
κείµενο παρουσίασης σε εκθέσεις και ει-
δικά events. Βέβαια, σαν µηχανήµατα, η 
εισχώρηση τους στην ελληνική αγορά θα 
περάσει αναγκαστικά και θα εξαρτηθεί σε 
µεγάλο βαθµό από τα Σχεδία Βελτίωσης, 
από τις δράσεις εκµάθησης (επισκέψεις σε 
πρότυπα αγροκτήµατα του εξωτερικού 
κλπ) και Συµβούλων του νέου Προγράµ-
µατος Αγροτικής Ανάπτυξης. ∆εν αρκεί δη-

ζωοτροφών. Ο αριθµός των εισαγόµενων 
ζώων από ξενικές φυλές, ιδιαίτερα προ-
βάτων, αυξήθηκε και ο αριθµός των εκµε-
ταλλεύσεων µειώθηκε, µε ταυτόχρονη 
όµως αύξηση του µεγέθους τους και της 
παραγωγικότητας των εκτρεφόµενων ζώ-
ων, χάρη κυρίως στις προόδους της γενε-
τικής βελτίωσης και της διατροφής. 

Όσον αφορά τη βοοτροφία ακόµη 
υπάρχουν πολλές εκτροφές µε πεπα-

λαιωµένες εγκαταστάσεις και εξοπλι-
σµό, η γαλακτοπαραγωγός βοοτροφία 
συνεχίζει να εκσυγχρονίζεται και αρκετές 
πλέον εκµεταλλεύσεις λειτουργούν σε επι-
χειρηµατική βάση. Πρόκειται για εκµεταλ-
λεύσεις εντατικότητας κεφαλαίου, µε 
υψηλές επενδύσεις σε µηχανολογικό και 
κτηριακό εξοπλισµό, οι οποίες εκτρέφουν 
ζώα υψηλής παραγωγικής ικανότητας. Ο 
κλάδος, αν δεν έχει ήδη χάσει την απαραί-
τητη κρίσιµη µάζα για να µπορέσει να δια-
τηρηθεί, κινδυνεύει να βρεθεί σε µη 
αναστρέψιµη κατάσταση, εφόσον δεν λη-
φθούν άµεσα τα κατάλληλα µέτρα. 

Η εκτροφή των προβάτων και των γι-
διών άλλαξε πολύ τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες. Μια σειρά παραγόντων έχει 
οδηγήσει σε ουσιαστική µεταβολή της πα-
ραδοσιακής αυτής µορφής εκτροφής. Η 
αύξηση της ζήτησης σε πρόβειο γάλα, λό-
γω της χρήσης του στην παραγωγή φέτας, 
καθώς και παραδείγµατα ιδιαίτερα εντατι-
κών προβατοτροφικών συστηµάτων, σε 
χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία, έχουν 
µεταβάλει τη διάρθρωση αυτή, µε αποτέ-
λεσµα την ανάδειξη εκµεταλλεύσεων οι 
οποίες στηρίζονται σε υψηλές επενδύσεις 
σε κεφάλαιο και στη χρήση αγοραζόµενων 

Τα νέα συστήµατα άλµεξης είναι κατασκευα-
σµένα για να προάγουν την υγεία των ζώων.

Αρκετές πλέον εκµεταλλεύσεις βοοτρόφων 
λειτουργούν σε επιχειρηµατική βάση.

λαδή µόνο η αγορά τους, αλλά και η 
εξοικείωση µαζί τους ώστε να βγάλουν 
στην πράξη τις φουλ δυνατότητές τους. Για 
παράδειγµα, αυτόµατη ταΐστρα ολλανδικής 
εταιρείας εξυπηρετεί 900 αγελάδες σε 18 
ώρες σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα. Πόσα 
άραγε εργατικά χέρια χρειάζονται για µία 
τέτοια απόδοση µε τον παραδοσιακό τρό-
πο; Μία άποψη πάντως για το πως διαρ-
θρώνονται οι εκµεταλλεύσεις στην Ελλάδα, 
δίνει η σχετική έρευνα:

34_41_PG1217_amelktiika.indd   35 28/11/2017   21:38



36 www.profi.grprofi, Νοέµβριος 2017

Τ 
ο Lely Austronaut Α4 αποτελεί ένα 
πλήρως αυτοµατοποιηµένο ρο-
µποτικό σύστηµα, το οποίο εκτός 
από την ευκολία που προσφέρει 

στη διαδικασία αρµεγής, συµβάλλει στη βελ-
τίωση της αποδοτικότητας των γαλακτοπα-
ραγικών αγελάδων, στη διατήρηση της καλής 
υγείας του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και στη 
διασφάλιση της ποιότητας του παραγόµενου 
γάλακτος. Στα βασικά χαρακτηριστικά του συ-
γκαταλέγονται: 
■ο ειδικά σχεδιασµένος βραχίονας  για ρο-
µποτικά συστήµατα λόγω της γρηγορότερης 
προσάρτησής του στον µαστό, 
■το εύχρηστο πρόγραµµα διαχείρισης µε 
τους κύριους δείκτες απόδοσης (KPIs) και 
τον ακριβή έλεγχο ποιότητας γάλακτος 
(MQC). Επιπρόσθετα, στις κυριότερες καινο-
τοµίες που ενσωµατώνει: 
■η ελεύθερη κίνηση των ζώων προς το ρο-
µπότ (free cow traffic) χάρη στην οποία οι 
αγελάδες δεν χρειάζεται να εισέρχονται σε 
ειδικούς διαδρόµους (forced traffic) και
■η πρωτοπόρα διαχείριση ροής (I-flow) η 
οποία διευκολύνει την προσβασιµότητα της 

Austronaut Α4 στην Ελλάδα έχει εγκαταστα-
θεί στη φάρµα των αδερφών Κουφάκη στο 
Βαφειοχώρι στο Κιλκίς και είναι το µοναδικό 
ροµπότ αρµέγµατος στη χώρα. µας. Τα απο-
τελέσµατα 12µήνου από την χρήση του έδει-
ξαν 10% αύξηση στην γαλακτοπαραγωγή και 
παράλληλη µείωση στα κόστη τροφής και 
φαρµακευτικών αγωγών. Επίσης, το προσω-
πικό της φάρµας µειώθηκε από δυο εργάτες 
σε έναν ενώ ο κ.Κουφάκης κατάφερε να έχει 
περισσότερο ελεύθερο χρόνο καθηµερινά 
(έως και 6 ώρες) για περαιτέρω εργασίες 
στην µονάδα του ή για την οικογένειά του. 
Για περισσότερα από 25 χρόνια, η Lely κα-
τέχει ηγετική θέση στις πωλήσεις και στην 
εξυπηρέτηση αυτοµατοποιηµένων αρµε-
κτικών συστηµάτων, ενώ ήδη οι πωλήσεις 
της ξεπερνούν τα 28.000 εγκατεστηµένα 
ροµπότ παγκοσµίως. Στην Ελλάδα, το Lely 
Austronaut Α4 προσφέρεται αποκλειστικά 
από το Lely Center Θεσσαλονίκης, θυγα-
τρική εταιρία της Milkplan. Το 2ο διπλό Lely 
Austronaut Α4 αναµένεται να εγκαταστα-
θεί στη φάρµα του κ. Βασιλόπουλου στον 
Πλάτανο Ηµαθίας.

Ροµποτικό σύστηµα Lely Austronaut A4:

Από το Lely Center της Θεσσαλονίκης σε 
όλη την Ελλάδα η ροµποτική τεχνολογία  
Τα αποτελέσµατα 12µηνου από τη χρήση του σε φάρµα στο Βαφειοχώρι Κιλκίς έδειξαν αύξηση 10% στην 
γαλακτοπαραγωγή , µείωση στα κόστη εκτροφής και διασφάλιση της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος

Εκτός από την ευκολία που προσφέρει το σύστηµα στη διαδικασία της αρµεγής, συµβάλλει στην διατήρηση της καλής υγείας του ζωϊκού  κεφαλαίου.

Στην Ελλάδα το σύστηµα διατίθεται από το Lely 
Center Θεσσαλονίκης θυγατρική της Milkplan.

αγελάδας στο ροµπότ µε ευθεία ροή και όχι 
υπό γωνία, ώστε να αποφεύγεται οποιαδή-
ποτε παρεµπόδιση ή πιθανότητα τραυµατι-
σµού. Εξίσου σηµαντικό είναι και το σύστηµα 
απολύµανσης θηλών, το Pura Steam 
Cleaning. Με το Lely Austronaut Α4 οι αγε-
λάδες µπορούν να αρµέγονται περισσότερο 
υπό βέλτιστες συνθήκες, στον χρόνο που θέ-
λουν, για όσο χρόνο επιθυµούν µε όσο το δυ-
νατόν λιγότερα εµπόδια. Tο 1o διπλό Lely 

 ������ ����������
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Το δίκτυο εξαγωγών της Milkplan εκτείνε-
ται σε 82 χώρες παγκοσµίως.

Στιβαρό και εργονοµικό το αλµεκτικό  
σύστηµα MP Armektron Superb 

Τα αρµεκτικό σύστηµα MP Armektron Superb 
είναι ένα σύγχρονο σύστηµα παράλληλης δι-
άταξης για φάρµες που δίνουν σηµασία στο 
γρήγορο άρµεγµα, τη µέγιστη απόδοση κα-
θώς και τη µείωση του λειτουργικού κόστους.
Απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης κτηνο-
τροφίας και εξασφαλίζει την εύκολη είσοδο 
και εγκλωβισµό των ζώων. Όπως όλα τα 
προϊόντα Milkplan κατασκευάζεται µε τις αυ-
στηρότερες προδιαγραφές ποιότητας και 
µπορεί να συνδυαστεί µε τον πλέον σύγχρο-
νο εξοπλισµό ηλεκτρονικής διαχείρισης της 
Afimilk, ένα σύστηµα που µπορεί να κατα-
γράφει και να επεξεργάζεται ποικίλες πλη-
ροφορίες για το κοπάδι προσφέροντας στον 
διαχειριστή της µονάδας µια ολοκληρωµένη 
και πάντα ενηµερωµένη βάση δεδοµένων.
Συγκριτικά µε τα υπόλοιπα συστήµατα παράλ-
ληλης διάταξης, το MP Armektron Superb ξε-
χωρίζει για τον άριστο και εργονοµικό 
σχεδιασµό του, την κατάλληλη απόσταση µε-

ταξύ των ζώων για άνεση, ευκολία αλλά και 
γρήγορο άρµεγµα, την άριστη ποιότητά του 
και όσον αφορά στη στιβαρότητα αλλά και ως 
προς το υλικό κατασκευής (εξολοκλήρου από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304) και τον ειδικό 
µηχανισµό προσαρµοζόµενης τοποθέτησης 
στη θέση άµελξης (anti stress index). 

Παρέχεται σε µεγέθη από 1Χ3 έως 2Χ25 
µε διπλό σωλήνα γάλακτος, ειδικό εξο-
πλισµό αρµεγής, inverter αλλά και µε το 
σύστηµα ελέγχου πλύσης και παλµοδότησης 
MP Armektron 2to1 Pulse & Wash για σω-
στό καθαρισµό και εξαιρετική ακρίβεια ρύθ-
µισης και στις 4 φάσεις του παλµού. 
Το εν λόγω σύστηµα λειτουργεί σε πολλές 
φάρµες ανά τον κόσµο. Μόνο το 2017 η εται-
ρία εγκατέστησε 4 MP Armektron Superb 
στην Ελλάδα και 10 στο εξωτερικό Η Milkplan 
είναι µια αµιγώς ελληνική εταιρία που δρα-
στηριοποιείται στους τοµείς  κατασκευής και 

εµπορίας κτηνοτροφικού εξοπλισµού, ψυκτι-
κών συστηµάτων και τεχνολογικών εφαρµο-
γών κτηνοτροφικών µονάδων. Κατέχει 
ηγετική θέση στην Ελλάδα και κατατάσσεται 
µεταξύ των µεγαλύτερων εταιριών της διε-
θνούς αγοράς κτηνοτροφικού εξοπλισµού.
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Τ o Sylco SBS 2x25R είναι παράλληλο 
αρµεκτήριο 50 θέσεων µε περιστρο-
φική έξοδο. Ένα παράδειγµα ορθής 
εγκατάστασης και προσαρµογής του 

αλµεκτηρίου αποτελεί η µονάδα του Ευστράτι-
ου Πλούτου του Ιωάννη στο Αδενδρο Θεσσα-
λονίκης.  Η δυναµικότητα του φτάνει τα 250 ζώα 
την ώρα µε την περιστροφική έξοδο να είναι ο 
πιο γρήγορος και ασφαλής τρόπος για την έξο-
δο των ζώων, σύµφωνα µε την εταιρεία Sylco. 
Χάρη στην περιστροφή τα ζώα προωθούνται 
χωρίς καθυστέρηση στη έξοδο ενώ δεν τους 
επιτρέπεται να επιστρέψουν και να εµποδίσουν 
το κλείσιµο της εξόδου. Το ελάχιστο απαιτούµε-
νο πλάτος για την σωστή λειτουργία είναι µόνο 

10,5 µέτρα, όπως αναφέρει η κατασκευάστρια.
Οι σωλήνες µεταφοράς γάλακτος, κενού και 
πλυσίµατος όπως και οι ηλεκτρονικοί γαλα-
κτοµετρητές και οι παλµοδότες είναι εγκατε-
στηµένοι σε 2 υπόγειους χώρους κάτω από το 
επίπεδο των ζώων. Ο χώρος είναι πλήρως 
επισκέψιµος για την τακτική συντήρηση. Τα 
ηλεκτρονικά µέρη και οι σωληνώσεις είναι 
απόλυτα προστατευµένα και καθαρά. Ο χώρος 
των αρµεχτών είναι πιο µεγάλος και καθαρί-
ζεται εύκολα ενώ ο θόρυβος κατά το άρµεγµα 
είναι ελάχιστος. Το αρµεκτήριο αυτό (στη Θεσ-
σαλονίκη) είναι το ένα από τα δύο στην Ελλά-
δα που διαθέτουν υπόγεια.
Οι µονάδες παραγωγής κενού ελέγχονται από 

Συγκρότηµα SYLCO SBS:

Παραλληλο αλµεκτήριο  
µε περιστροφικη εξοδο  
Με γνώµονα την αποτελεσµατική και αξιόπιστη αδιάλειπτη λειτουργία που 
είναι απαραίτητη σε µονάδες µεγάλου µεγέθους κατασκευάζονται τα Sylco

Ο χώρος των αρµεχτών είναι πιο µεγάλος 
και καθαρίζεται εύκολα.

Τo SBS 2x25R έχει εγκλωβισµό 
κατασκευασµένο εξολοκλήρου από 
ανοξείδωτο χάλυβα.

 ������ ����������

inverters µε ειδικό πρόγραµµα για την βελτι-
στοποίηση της χρήσης και διαδοχική λειτουρ-
γία. Εκτός από την οικονοµία στην κατανάλωση 
ρεύµατος το λογισµικό φροντίζει για τη διαδο-
χική λειτουργία των αντλιών θέτοντας κάθε φο-
ρά κάποια σε κατάσταση αναµονής για την 
αύξηση της διάρκειας ζωής και την µείωση της 
πιθανότητας βλάβης. Το υπερυψωµένο δάπεδο 
µε πλαστικές πλάκες Sylco κρατά την υγρασία 
µακριά από τα πόδια των αρµεχτών και δίνει µια 
εξαιρετική αίσθηση στο βάδισµα.
Επιπλέον, τo Sylco SBS 2x25R έχει εγκλωβι-
σµό κατασκευασµένο εξολοκλήρου από ανο-
ξείδωτο χάλυβα 304. Τα ηλεκτρονικά του, οι 
αποκολλητές βρίσκονται προφυλαγµένα σε 
ανοξείδωτο πλαίσιο -κιβώτιο. Στην κουπαστή 
του χώρου των αρµεχτών έχουν ενσωµατω-
θεί φωτιστικά σώµατα LED που φωτίζουν το 
µαστό του κάθε ζώου.
Τα ζώα προωθούνται στο αρµεκτήριο από το 
χώρο αναµονής χωρίς κάποιος από τους αρ-
µεχτές να χρειαστεί να βγει ανάµεσα στα ζώα 
µε τον φράκτη προώθησης. Η κίνηση του φρά-
κτη γίνεται από δύο πύργους. Στο κάτω µέρος 
του υπάρχει scraper αυλής που καθαρίζει τον 
χώρο αναµονής κατά την επιστροφή του.
Στην έξοδο των ζώων υπάρχουν 2 πύλες δι-
αχωρισµού. Τα ζωα που επιλέγονται οδηγού-
νται αυτόµατα σε άλλο χωρο µετα το αρµεγµα 
εξοικονοµώντας πολύτιµο χρόνο στους εργα-
ζόµενους στη µονάδα.
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Τ α συστήµατα στρωµνής µε άµµο έγι-
ναν πολύ δηµοφιλή επειδή είναι πολύ 
φιλικά προς τις αγελάδες, αλλά πρέ-
πει να επανεξεταστούν διάφορες πτυ-

χές της διαχείρισης, κυρίως ο χειρισµός της υ-
δαρούς κονίας. Ο Max Sealy, που διοικεί το οι-
κογενειακό αγρόκτηµα κοντά στο Chippenham, 
στο Wiltshire, και είναι συνεργάτης στην WhiteAvon 
Consulting (µέλος της Farm Consultancy Group), 
άρχισε να ασχολείται µε τη στρωµνή άµµου για 
όλες τις γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες και τις 
περισσότερες αγελάδες χωρίς γάλα από το 2007.
Το κοπάδι που αποτελείται πλέον από 300 αγε-
λάδες στη Whitelands Farm, που γεννούν το φθι-
νόπωρο και την άνοιξη, παράγει κατά µέσο όρο 
8.000 λίτρα γάλα τα οποία διοχετεύονται στο 

Cadbury µέσω της Selkley Vale Milk Group.
«Το κύριο πλεονέκτηµα είναι τα µειωµένα περι-
στατικά µαστίτιδας και οι µικρότεροι αριθµοί σω-
µατικών κυττάρων, αλλά η άµµος είναι εύχρηστη 
και έχει ελάχιστες απαιτήσεις αποθήκευσης, ενώ 
οι αγελάδες παραµένουν πεντακάθαρες» τονίζει 
ο κ. Sealy. «Είναι αδρανές υλικό και δεν ενθαρρύ-
νει την ανάπτυξη παθογόνων µε την προϋπόθεση 
ότι δεν τα αφήνετε να αναπτυχθούν. Σε αντίθεση 
µε το άχυρο, δεν αποδεσµεύει υγρασία και έτσι δι-
ατηρείται ο εξαερισµός στα κτήρια των ζώων».

Οι αγελάδες στεγάζονται σε ατοµικά διαµερίσµατα 
ενσταυλισµού µε στρώµατα άµµου πάχους 8-
10 cm πάνω σε τσιµεντένιες βάσεις, ενώ µια ξύ-
λινη σανίδα συγκράτησης που κρατά την άµµο στη 

θέση της στα πιο παλιά διαµερίσµατα και οι πιο και-
νούργιες µονάδες κατασκευάστηκαν µε γνώµονα 
την άµµο. Κάθε θέση του ατοµικού διαµερίσµατος 
χρησιµοποιεί 10-15 kg άµµο την ηµέρα, φτάνο-
ντας συνολικά τους 2-2,5 τόνους άµµου ανά αγε-
λάδα κάθε χρόνο. Μόνο τα µικρά, που στεγάζονται 
σε περιβόλους µε άχυρο και οι αγελάδες που πρό-
κειται να γεννήσουν, δεν κάθονται στην άµµο.
«Το άχυρο είναι άµεσα διαθέσιµο, αλλά απαιτεί µε-
γάλο αποθηκευτικό χώρο. Η διαχείριση είναι πα-
ρόµοια: στις αχυροστρωµνές αλλάζουµε τη στρω-
µνή δύο φορές την εβδοµάδα µε έναν τεµαχιστή 
άχυρου, ενώ η καινούργια άµµος απλώνεται δύ-
ο ή τρεις φορές την εβδοµάδα µε έναν διανοµέα 
Shelbourne Reynolds που τοποθετείται στο τρα-
κτέρ, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες» λέει ο κ. 

Συστήµατα στρώµνης µε άµµο:

Μόνο για µυηµένους
Η άµµος και τα µηχανήµατα είναι ένας συνδυασµός τριβής και εξόδων, αλλά ο σωστός  
εξοπλισµός χειρισµού και απλώµατος µπορεί να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους να αξιοποιήσουν 
τα συστήµατα στρωµνής µε άµµο που έχουν ελάχιστες απαιτήσεις αποθήκευσης

Ο διανομέας άμμου Shelbourne Reynolds απλώνει άμμο στα ατομικά διαμερίσματα ενσταυλισμού μετά το καθάρισμα.

Κτηνοτροφικός εξοπλισµός
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Sealy. «Χρησιµοποιούµε την τσουγκράνα στα στρώ-
µατα άµµου καθώς οι αγελάδες βγαίνουν έξω, ξύ-
νουµε τους διαδρόµους και βάζουµε άµµο ανά-
λογα µε τις ανάγκες - από τους τρεις εργάτες µας, 
οι δύο εργάζονται µαζί και η διαδικασία διαρκεί 40 
λεπτά. Οι λεπίδες της ξύστρας φθείρονται από την 
άµµο και πρέπει να αλλάζονται κάθε δύο µήνες».
Ο κ. Sealy τονίζει ότι η άµµος δίνει στις αγελά-
δες µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση το χειµώνα κα-
θώς οι περίβολοι είναι λιγότερο γλιστεροί, αν 
και µε την πάροδο του χρόνου οι οπλές και η 
άµµος λειάνουν το τσιµέντο. 
 Η άµµος παρέχεται από την Mid Hants και ο κ. 
Sealy σχολιάζει ότι το υλικό δεν θα πρέπει να εί-
ναι πολύ τραχύ, καθώς µπορεί να οδηγήσει σε στέ-
γνωµα και µετακίνηση από τις στρωµνές, ενώ το 
κόστος µεταφοράς πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν και, 
επίσης, είναι πιο φτηνό αν µεταφερθεί µε αρθρω-
τό µηχάνηµα. Η άµµος πρέπει να αποθηκευτεί σω-
στά και να µείνει στεγνό, πράγµα που βοηθάει και 
στο άπλωµα. Το κύριο πρόβληµα είναι ότι η άµµος 
είναι λειαντική και φθείρει πολύ τις αντλίες, ενώ 
κολλά στους θαλάµους και στις διόδους λήψης. 
Παροµοίως, µπορεί να καταστρέψει τον εξοπλι-

σµό αρµέγµατος οπότε είναι σηµαντικό να καθα-
ρίζεται η άµµος από τους µαστούς της αγελάδες 
πριν από το άρµεγµα.».

Οι περιορισµοί για τις ευαίσθητες προς τη 
νιτρορύπανση ζώνες απαιτούσαν πρόσθε-
το αποθηκευτικό χώρο και, εποµένως, όταν 
κατασκευάστηκε µια νέα τάφρος βάθους 6 µ., 
ο κ. Sealy πρόσθεσε και ένα διαχωριστή για 
να αφαιρεί τα στερεά υλικά και να παράγονται 
δύο προϊόντα – τα χωριστά στερεά υλικά και 
η υγρή υδαρή κονία.
«Αυτό από µόνο του µειώνει τις συνολικές απαι-

τήσεις αποθήκευσης κατά 25% περίπου». Η ε-
ξοικονόµηση εξαρτάται από το πόσο στεγνό µπο-
ρεί να είναι το στεγνό µέρος. Η ειρωνία είναι ότι 
όσο πιο πολύ νερό µπορείτε να προσθέσετε, τό-
σο πιο στεγνό γίνεται» λέει ο κ. Sealy.
Το υγρό προϊόν αδειάζεται περιοδικά και εφαρ-
µόζεται στο αγρόκτηµα είτε µε ένα βυτίο και εγ-
χυτήρα είτε µε σύστηµα σωλήνων και εγχυτήρα.  
«Βασιζόµαστε στους εργολήπτες και, εποµένως, 
πρέπει να ακολουθούµε το πρόγραµµά τους, αλ-
λά στοχεύουµε να εφαρµόσουµε σε χορτολίβα-
δα την άνοιξη και µετά την πρώτη και τη δεύτε-
ρη κοπή, όταν η γη µπορεί να ωφεληθεί πραγ-
µατικά από το κάλιο που περιέχει η υδαρής κο-
νία» παρατηρεί ο κ. Sealy.
Επίσης, οι περιφραγµένοι χώροι βοσκής λαµβά-
νουν υδαρή κονία αν το βυτίο είναι διαθέσιµο για 
να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα ε-
ναλλασσόµενης βοσκής 21 ηµερών.
«Οι αγελάδες θα βοσκούν µέσα σε 10-14 ηµέρες 
αφού η υδαρής κονία ψεκάζεται αντί να απλώνε-
ται στην επιφάνεια» λέει ο κ. Sealy.
Επίσης, στο αγρόκτηµα καλλιεργούνται 500 
στρέµµατα καλαµπόκι, στα οποία πειραµατίστη-

κε στην εφαρµογή διαχωρισµένης υδαρούς κο-
νίας µετά τη φύτευση 30 m3/εκτ., παρέχοντας 9 
κιλά ανά στρέµµα. αζώτου. 
«Η µεγαλύτερη συνοχή του προϊόντος και η στο-
χευµένη εφαρµογή αξιοποιούν στο έπακρο τα θρε-
πτικά στοιχεία της υδαρούς κονίας και εξοικονο-
µήσαµε 15-20 τόνους λίπασµα το χρόνο - καταρ-
γήσαµε όλο το τεχνητό λίπασµα για τις αναβλαστή-
σεις ενσειρώµατος δεύτερης κοπής» λέει. Σύµ-
φωνα µε τον κ. Sealy η υδαρής κονία ενεργοποι-
εί την ανάπτυξη του χορταριού πολύ περισσότερο 
από το τεχνητό λίπασµα κάτι που οφείλεται στο κά-
λιο και στα ιχνοστοιχεία.

Στοιχεία αγροκτήµατος
Whitelands Farm, Wiltshire
160 εκτ., 300 αγελάδες Holstein Friesian για 
παραγωγή γάλακτος, µε µέσο όρο 
παραγωγής 8.000 λίτρα. Τρεις 
αγελαδοβοσκοί πλήρους απασχόλησης και ο 
ιδιοκτήτης Max Sealy
Μηχανήµατα 
Τρακτέρ: New Holland 2015 T6.165, 2007 
TS115A, τρακτέρ περιβόλου Fiat, 2016 
Merlo 42.7 τηλεσκοπικός φορτωτής
Εξοπλισµός ταΐσµατος: Αναδευτήρας 
Shelbourne Reynolds µε κάθετο κοχλία
Χειρισµός υδαρούς κονίας και κοπριάς: 
∆ιαχωριστής µε σήτα NC, νοικιασµένος 
διανοµέας κοπριάς οπίσθιας εκφόρτωσης, η 
υδαρής κονία παρέχεται µέσω εργοληπτών 
εργασιών συµβολαιακής γεωργίας
Εξοπλισµός περιβόλου
∆ιανοµέας άµµου Shelbourne Reynolds, 
ξύστρα AG Box

Ο διαχωριστής µε σήτα NC επεξεργάζεται την υδαρή κονία και τη 
µετατρέπει σε στερεά υλικά και το υγρό αδειάζεται µε αντλία.

Η υδαρής κονία πέφτει στη λωρίδα άµµου όπου η άµµος κατακάθεται 
προτού το διαχωρισµένο υγρό χωρίς άµµο αντλείται στην τάφρο.

Περιστρεφόµενοι χτυπητήρες διαχωρίζουν τα 
υγρά από τα στερεά υλικά.
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Οι υπεύθυνοι του αγροκτήµατος εξέτασαν 
πολλά συστήµατα διαχωρισµού, συµπερι-
λαµβανοµένων των δανέζικων συστηµάτων 
πλύσης µε άµµο και τις λωρίδες άµµου, αλλά 
διαπιστώθηκε ότι το κόστος θα ήταν απαγορευ-
τικό. Ο διαχωριστής NC, που παρέχεται από την 
Midland Slurry Services, χρησιµοποιεί πτερύ-
για που κινούνται πάνω σε πλέγµατα για να δι-
αχωρίζονται τα τα υγρά από τα στερεά υλικά 
και, στη συνέχεια, το υγρό αντλείται µέσω ενός 
σωλήνα 200 mm σε έναν αποθηκευτικό χώρο 
5 µ.x15 µ. όπου η άµµος κατακάθεται πριν πέ-
σει στην τάφρο και αφαιρείται περιοδικά µε τη-

λεσκοπικό χειριστή ή µηχάνηµα εκσκαφής.
«Η διαδικασία αφαιρεί το 80% της άµµου και ρί-
χνει τα στερεά υλικά στο δάπεδο ή σε µια ρυ-
µούλκα. Στη συνέχεια, στοιβάζεται στο χωράφι 
πριν από την εφαρµογή στο καλαµπόκι ή στο έ-
δαφος µε τα πλήρη δηµητριακά µε έναν νοικια-
σµένο κοπροδιανοµέα. Το αναµιγνύουµε µε κο-
πριά από τους περιβόλους άχυρου για πιο ο-
µοιόµορφη εφαρµογή, ενώ παρέχει 12 κιλά ά-
ζωτο ανά στρέµµα όταν οργώνεται γρήγορα για 
να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα θρεπτικά στοι-
χεία» εξηγεί ο κ. Sealy. Η εδαφική ανάλυση στο 
καλαµπόκι κάθε τρία χρόνια συµβάλλει στη στό-
χευση της εφαρµογής των στερεών υλικών στα 
εδάφη που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη από φώ-
σφορο και κάλιο.

Η Whitelands Farm βγήκε από το πρόγραµµα 
για ευαίσθητες προς τη νιτρορύπανση 
ζώνες το 2012, αλλά ο κ. Sealy λέει ότι τα ο-
φέλη της αναθεώρησης του χειρισµού της υ-
δαρούς κονίας συνεχίζουν να εκτιµώνται. Το-
νίζει δε, ότι η διαχείριση της υδαρούς κονίας 
γίνεται πιο εύκολα - απλώς, εισάγεται στο σύ-
στηµα και διαχωρίζεται έτσι ώστε να µην χρει-

Waste in: 
Pump: 
Μίξερ: 
Slurry feed to separator: 
Overflow/return:
Separated liquid and sand: 
Solids separator: 
Separated solids: 
Settled sand: 
Sand Settlement lane: 
Seperated liquid storage: 
Pump: Αντλία
Sand free separated liquid: 
Separated liquid tank: 

Απόβλητα

Αντλία

Αντλία

Μεταφορά κονίας 
σε διαχωριστή

∆ιαχωρισµός υγρού 
και άµµου

 Υπερχείλιση/επιστροφή

Απόβλητα στερεών

Κατακάθι άµµου

Φιλτραρισµένο 
υγρό,
χωρίς άµµο

∆εξαµενή 
φιλτραρισµένου υγρού

Λωρίδα για την 
κατακάθιση της άµµου

Αναδευτήρας

Χωριστή αποθήκευση υγρού

Το σύστηµα
της Whitelands

Ο Gareth Powell χρησιµοποιεί ειδικό εξοπλισµό 
άντλησης που περιλαµβάνει αναδευτήρα Pit Pal 
που ενσωµατώνει µια αντλία χαµηλής πίεσης.

Στο σύστηµα τοποθετούνται 20-25 cm άµµου 
σε κάθε ατοµικό διαµέρισµα ενσταυλισµού.

Η έγχυση της υδαρούς κονίας µε σωλήνες, αξιοποιεί στο έπακρο τα διαθέσιµα θρεπτικά 
στοιχεία και επιτρέπει την εφαρµογή όταν τα βυτία δεν µπορούν να µετακινηθούν.

Μη χάσετε το τεύχος Φεβρουαρίου

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κτηνοτροφικός εξοπλισµός:

Σάκος υδαρούς κονίας
Huesker Flexcover Combi

Κτηνοτροφικός εξοπλισµός
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άζεται να ασχοληθεί κανείς µε αυτήν πια.
«Με την αυξηµένη εµπιστοσύνη στη θρεπτική 
αξία της υδαρούς κονίας και τη µείωση της ε-
ξάρτησης από το τεχνητό λίπασµα, οι αγρότες 
θα µπορούσαν να επενδύσουν εναλλακτικά σε 
δικό τους εξοπλισµό και να αποκτήσουν τον 
πλήρη έλεγχο του καθορισµού του χρόνου ε-
φαρµογής».
Τα σχέδια για τη Whitelands Farm περιλαµβά-
νουν την αύξηση του κοπαδιού σε 400 αγελάδες, 
ενώ ένα κτήριο που κατασκευάζεται αυτή τη στιγ-
µή θα διαθέτει νέα ατοµικά διαµερίσµατα ενσταυ-
λισµού και χώρο για αποθήκευση άχυρου.

Σύνοψη: Η επένδυση επέτρεψε στην Whitelands 
Farm να διαχειρίζεται πιο αποδοτικά τα απόβλητα 
από το σύστηµα στρωµνής µε άµµο και να αξιο-
ποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία της υδαρούς 
κονίας για τη µείωση των λογαριασµών του λιπά-
σµατος και τη βελτίωση της ποιότητας τόσο για 
τους περιφραγµένους χώρους βοσκής όσο και για 
τις καλλιέργειες χορτονοµής.

Άποψη εργολήπτη για τα 
συστήµατα στρώµνης άµµου
Ο εργολήπτης Gareth Powell διαθέτει µια επιχεί-
ρηση παροχής υπηρεσιών υδαρούς κονίας, προ-
σφέροντας ειδική εφαρµογή µε σωλήνες 
χρησιµοποιώντας εγχυτήρα µε δίσκους 12 µ. από 
την ολλανδική εταιρεία Schouten, την οποία 
εκπροσωπεί η Wox Agriservices, και ράβδο 

ενστάλλαξης 24 µ. για τις αρόσιµες καλλιέργειες. 
«Τα συστήµατα στρωµνής µε άµµο µπορεί να 
δηµιουργήσουν προβλήµατα στον εξοπλισµό 
εφαρµογής υδαρούς κονίας λόγω του ότι το υλικό 
είναι αποξεστικό.» σχολιάζει. Παρόλο που η 
Whitelands Farm αφαιρεί το µεγαλύτερο µέρος 
της άµµου από την τάφρο της, ο κ. Powell διαθέτει 
κατάλληλο εξοπλισµό για να αντιµετωπίσει το 
πρόβληµα. Η υδαρής κονία αντλείται µε αντλία 

υψηλής δυναµικότητας που κατασκευάζει η Wox 
χρησιµοποιώντας τις αντλίες Cornell από τις ΗΠΑ, 
µέσω του αναδευτήρα «Pit Pal» που ενσωµατώνει 
επίσης µια αντλία χαµηλής πίεσης, εξαλείφοντας 
την ανάγκη για πλήρωση και µεταφέρεται σε βρα-
χίονα Hiab που την κρατά πάνω από την άµµο 
στον πάτο της τάφρου. Μόλις αδειάσει η υδαρής 
κονία, η υπόλοιπη άµµος µπορεί να αφαιρεθεί και 
να απλωθεί µε διανοµέα κοπριάς.

Παρότι η αλλαγή στη διαχείριση υδαρούς 
κονίας προήλθε από τη νοµοθεσία, η χρήση της 
βελτιώθηκε χάρη σε αυτήν, λέει ο κ. Sealy.

Μη χάσετε το τεύχος Φεβρουαρίου

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κτηνοτροφικός εξοπλισµός:

Σάκος υδαρούς κονίας
Huesker Flexcover Combi

42-45_PG1217_livestock.indd   45 28/11/2017   21:50



Σε κάθε τεύχος του περιοδικού Profi
●  ∆οκιµές τρακτέρ και αγροτικών µηχανηµάτων    
●  Συµβουλές φροντίδας και συντήρησης για τον 
εξοπλισµό της αγροτικής επιχείρησης
 

●  Παγκόσµιες εξελίξεις στην αγροτική τεχνολογία
●  Οι πρωταγωνιστές του µηχανοκίνητου αθλητισµού
●  Πλήρως ενηµερωµένος τιµοκατάλογος των 
γεωργικών ελκυστήρων της ελληνικής αγοράς

Οnline ενηµέρωση 24 ώρες το 24ωρο
●  Στο www.profi.gr, το πρώτο ελληνικό portal για 
ό,τι συµβαίνει στον κόσµο της αγροτικής τεχνολογίας, 
η ενηµέρωση είναι συνεχής και πλούσια

Αγροτικό επιχειρείν
●  Τι φέρνει η επόµενη µέρα 
για τις επιχειρήσεις 
αγροτικού εξοπλισµού 

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Υπεραξία ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ MAXI     MUM ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΣΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Νέος παίχτης στη σπορά
Του Mark Saunders
Ανταποκριτή µας
στην Αυστραλία

Η αυστραλιανή αγορά σπαρτικών απέκτησε 
έναν καινούργιο παίχτη, µε την κυκλοφορία 
των µηχανηµάτων Seed Master. Οι νέες αυ-
τές πλατφόρµες σπαρτικών παρουσιάστηκαν 
για πρώτη φορά στην Ηµέρα Αγρού Speed, 
που πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή Victorian 
Mallee. Οι δεξαµενές τους έχουν χωρητικό-
τητα 29.000 λίτρα και πλάτος εργασίας 30,48 
µέτρα. Οι πλατφόρµες κυκλοφορούν µε δύο 
ή τρεις δεξαµενές αναλόγως το µέγεθος. Οι 
µπάρες διαθέτουν τρεις οµάδες διπλών στε-
λεχών. Το µπροστινό στέλεχος διανέµει λίπα-
σµα ενώ το πίσω στέλεχος βάσει το σπόρο. Υ-
πάρχει απόσταση 387mm µεταξύ του σπόρου 

και του λιπάσµατος, και τα πλάτη της σειράς 
µπορούν να είναι 254mm, 305mm, 356mm 
ή 380mm. Ένας εκτροπέας σκουπιδιών µπο-
ρεί να φιξαριστεί στο µπροστινό στέλεχος και 
ένας ηµι-πνευµατικός τροχός πίεσης έχει το 
ρόλο µετρητή βάθους. Ένας συνδυασµός υ-
δραυλικών και µηχανικών οδηγών διατρέχει 
το σύστηµα µετρητή ο οποίος µπορεί να δια-
νείµει προϊόν σε οχτώ ή 10 τµήµατα κατά µή-
κος του πλάτους εργασίας της µπάρας.
Το µοντέλο που παρουσιάστηκε ήταν η πλατ-
φόρµα Nova 630 που διαθέτει δύο 9.163 λί-
τρων δεξαµενές και µία 3.876 λίτρων χοά-
νη. Μία 1.410 λίτρων δεξαµενή µπορεί να 
προστεθεί είτε για τη διανοµή µικρότερων 
σπόρων είτε υγρού. 
Στην εκδήλωση, παρουσιάστηκε η σειρά βα-

γονιών σιτηρών Nyrex της Trufab, η οποία εί-
ναι διαθέσιµη σε χωρητικότητες 22, 29 και 37 
τόνων και κατασκευάζεται µε ατσάλι Strenex.

Απόδοση µε χλωρά λίπανση
Του Joe Spencer
Ανταποκριτή µας 
στη Νότιο Αφρική

Η σηµασία της χλωράς λίπανσης υπογραµµί-
στηκε στην πρόσφατη Farmer’s day που είχε 
ως στόχο την ενηµέρωση των καλλιεργητών 
κηπευτικών. Οι κύριοι διοργανωτές ήταν δύο 
εταιρείες, οι Rebel Agricultural Machinery (RAM) 
και η Joined Specialised Farming (JSF), οι ο-
ποίες προχώρησαν σε επίδειξη κάλυψης µε έ-
να κοπτικό 3 µέτρων Struik LKFA στο µπροστι-
νό µέρος του τρακτέρ και έναν κυλινδρικό κα-
ταστροφέα  Farmax LRP 300 στο πίσω µέρος. 
Η διαδικασία πήρε µόλις ένα πέρασµα µε το 
Massey Ferguson 7624 τρακτέρ, ενώ η καλλι-
έργεια που περάστηκε ήταν ένας τύπος ραδι-
κιού, Στη Γερµανία πάνω από 3 εκατ. στρµ. καλ-

λιεργούνται επειδή οι αγρότες έχουν συνειδη-
τοποιήσει τα πλεονεκτήµατα της χλωράς λί-
πανσης, ενώ  σε ορισµένα κράτη-µέλη της ΕΕ 
απαιτείται το 20% του αγροτεµαχίου να καλύ-
πτεται από φυτά εδαφοκάλυψης. Τα πλεονε-
κτήµατα για τους αγρότες της Νότιας Αφρικής 
συνοψίζονται στη µείωση των προσβολών α-

πό νηµατώδη έως 99%, στην προστασία ενά-
ντια της διάβρωσης και στον έλεγχο ζιζανίων. 
Επίσης, η  RAM έκανε επίδειξη µε µια ειδικά δι-
αµορφωµένη φυτευτική Ferrari που φυτεύει 
σπορόφυτα απευθείας µέσα στα υπολείµµατα 
που έχει αφήσει πίσω το πέρασµα του κοπτι-
κού Struik, χωρίς ενσωµάτωση. 

Ο καναδικός κατασκευαστής Seed Master 
στην εκδήλωση Seed Field Days.

Η διαδικασία 
ενσωµάτω-
σης χλωράς 
λίπανσης.

Στον κόσµο
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Σε κάθε τεύχος του περιοδικού Profi
●  ∆οκιµές τρακτέρ και αγροτικών µηχανηµάτων    
●  Συµβουλές φροντίδας και συντήρησης για τον 
εξοπλισµό της αγροτικής επιχείρησης
 

●  Παγκόσµιες εξελίξεις στην αγροτική τεχνολογία
●  Οι πρωταγωνιστές του µηχανοκίνητου αθλητισµού
●  Πλήρως ενηµερωµένος τιµοκατάλογος των 
γεωργικών ελκυστήρων της ελληνικής αγοράς

Οnline ενηµέρωση 24 ώρες το 24ωρο
●  Στο www.profi.gr, το πρώτο ελληνικό portal για 
ό,τι συµβαίνει στον κόσµο της αγροτικής τεχνολογίας, 
η ενηµέρωση είναι συνεχής και πλούσια

Αγροτικό επιχειρείν
●  Τι φέρνει η επόµενη µέρα 
για τις επιχειρήσεις 
αγροτικού εξοπλισµού 

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Υπεραξία ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ MAXI     MUM ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΣΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Αυτοκινούµενη λύση στη χορτοδεσία
Της Μargy Eckelkamp  
Ανταποκρίτριάς µας στις ΗΠΑ

Η Vermeer στοχεύει προς ιδιοκτήτες πολλα-
πλών χορτοδετικών (αυτούς δηλαδή που φτιά-
χνουν πάνω από 5.000 δεµάτια ετησίως) µε 
τη νέα αυτοκινούµενη πλατφόρµα, µετά την 
κυκλοφορία του πρωτότυπου ZR.
«Το µηχάνηµα αυτά παρέχει πολλά πλεο-
νεκτήµατα και έναν πιο εύκολο τρόπο χορ-
τοδεσίας» λέει ο Josh Vrieze, ο διευθυντής 
προϊόντων της Vermeer. «Είναι ένα προϊ-
όν του τµήµατος Forage Innovation το ο-
ποίο έχει οµάδα Έρευνας και Ανάπτυξης 
που δουλεύει πάνω σε τεχνολογία που δεν 
υφίσταται σήµερα. Αυτή η οµάδα έχει φτιά-
ξει τρία κόνσεπτ, και αυτό είναι το πρώτο 
που βγάζουµε στη δηµοσιότητα». 
Οι πρωτότυπες χορτοδετικές ZR5 έχουν δο-
κιµαστεί για δύο χρόνια, κυρίως γύρω από 
την έδρα της εταιρείας στην Pella, της Αϊόβα 
και το περασµένο καλοκαίρι στη Νεµπράσκα. 

«Η Vermeer έχει αρκετή εµπειρία στο υδρο-
στατικό εξοπλισµό σε άλλα τµήµατα», λέει ο 
κ. Vrieze. «Για αυτό το µηχάνηµα, η δυνατό-
τητα ελέγχου της µονάδας ισχύος το καθιστά 
πολύ πιο αποδοτικό. Όταν το δέµα είναι έτοι-
µο να δεθεί, το µόνο που πρέπει να κάνει ο 
χειριστής είναι να πατήσει ένα πράσινο κου-
µπί και το µηχάνηµα τελειώνει, το αφήνει, 
κλείνει ο θάλαµος και συνεχίζει. «Η ενσωµα-
τωµένη τεχνολογία τετράγωνων στροφών εί-
ναι µέρος της διαδικασίας αυτοµατισµού του 
ZR5. Στη διάρκεια του κύκλου δεσίµατος, το 
µηχάνηµα µπορεί να περιστρέφεται αυτόµα-
τα προς τα αριστερά ή τα δεξιά, τοποθετώντας 
τη δεµάτι παράλληλα προς τη σειρά όταν το 
αφήνει. Κατά την τοποθέτηση των δεµάτων 
παράλληλα στη σειρά, η διαδικασία συλλο-
γής µπορεί να ολοκληρωθεί ως και 35% γρη-
γορότερα. Μάλιστα, η πατενταρισµένη τεχνο-
λογία ανάρτησης επιτρέπει στους χειριστές 
να µην νιώθουν τόσο πολύ τις δονήσεις και τα 

χτυπήµατα, φαινόµενα συνηθισµένα κατά τη 
χορτοδεσία. Εµπνευσµένο από τον κλάδο φρο-
ντίδας χλοοτάπητα, το µηχάνηµα είναι κατα-
σκευασµένο µε µηδενική ακτίνα περιστρο-
φής στο σύστηµα διεύθυνσης. 

Το σβάρνισµα των βοσκοτόπων έχει τους ειδικούς του
Του Henk Beunk
Ανταποκριτή µας 
στην Ολλανδία

Το ολλανδικό περιοδικό Veehouderij Techniek 
(Τεχνικές Γαλακτοπαραγωγής) συνέκρινε 
τρεις διαφορετικού τύπους από σβάρνες βο-
σκοτόπων 6 µέτρων: την Joskin Scarlflex, τη 
GRS WS6/4 και Jacko W600HS –οι δύο τε-
λευταίες είναι από την Ολλανδία.
Η GSR σβάρνα είναι ένα βαρύ παρελκόµενο 
(680 kil;vn) και χρησιµοποιεί τις γνωστές σε 
σχήµα αστεριού σκάρες µε πινς που στρέφο-

νται προς τα κάτω σε κάθε µία από τις τρεις 
γωνίες. Η αρχή αυτή φαίνεται να είναι η κα-
λύτερη για ένα µηχάνηµα για όλες τις συνθή-
κες: Στρώνει την κοπριά και τους σωρούς και 
τραβάει παλιά χόρτα από το βοσκότοπο. Η Jako 
ζυγίζει µόνο 340 κιλά και  δεν κάνει πολλά 
στο χλοοτάπητα. Τα τµήµατά της έχουν πλά-
τος 450mm και στρώνουν την κοπριά και τους 
σωρούς. Η Joskin µε τα ευέλικτα δόντια τα 
πάει ικανοποιητικά µε την κοπριά και κάνει 
την καλύτερη δουλειά στο να τραβάει παλιά 
χόρτα από το έδαφος και να του δίνει αέρα. 

Το πρωτότυπο Vermeer ZR5 έχει κινητήρα 173 
ίππων Cummins και καµπίνα από την Claas.

Τρεις διαφορετικοί τύποι σβαρνών 
βοσκοτόπων µπήκαν σε σύγκριση.
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Η συγκοµιδή ελιάς πέρασε σε άλλη διάσταση 
τη φετινή χρονιά στους ελαιώνες του Γιώργου 
Λουκά από τον Μεγαπλάτανο Φθιώτιδας µε το 
δυνατότερο και πιο ευέλικτο δονητικό µηχάνη-
µα ελιάς στον κόσµο! Η «Formula 3», Μοντέ-
λο F3 140, της Sicma srl µε Iveco κινητήρα 140 
HP µπορεί να δονήσει ελιά µε διάµετρο κορ-
µού µέχρι 65 cm. Πρακτικά δηλαδή την πλει-
οψηφία των κορµών των ελαιόδενδρων ανε-

ξαρτήτου ηλικίας φέροντας την ανακλινούµε-
νη οµπρέλα διαµέτρου 9 µέτρων. 
Τα δυνατά σηµεία του µηχανήµατος είναι:
■Μέγιστο µήκος εργασίας 6 µέτρα από τους 
µπροστινούς τροχούς του µηχανήµατος
■Μέγιστος ύψος λειτουργίας 5 µέτρα από το 
έδαφος
■Κεφαλή νέας γενιάς µε σύστηµα αυτόµατου 
κεντραρίσµατος και φρεναρίσµατος που δεν 

πληγώνει το κορµό και δεν ταλαιπωρεί ριζικό 
σύστηµα και χειριστή. Το συγκεκριµένο µηχά-
νηµα διαθέτει κίνηση και στους τρείς τροχούς, 
κάδο συλλογής 500 κιλών µε δυνατότητα εκ-
φόρτωσης στα 2,6 µέτρα, ενώ επιτυγχάνεται 
µείωση στο κοστος συλλογής άνω 90%! 
Η εταιρεία Παναγροτική Α.Ε.Β.Ε είναι ο απο-
κλειστικός αντιπρόσωπος της SICMAsrl για την 
ελληνική αγορά.

Μείωση του κόστους φυτοπροστασίας πάνω 
από 30%, αλλά και των επιπτώσεων στο πε-
ριβάλλον και στην υγεία του χειριστή, µπορεί 
να εξασφαλίσει η σωστή ρύθµιση του ψεκα-
στικού, πριν από την εφαρµογή της επέµβα-
σης στο χωράφι. 
Την άποψη αυτή εξέφρασε ο γεωπόνος δρ 
Χρήστος Καβαλάρης, επικαλούµενος εµπει-
ρικά και πρακτικά δεδοµένα από εκπαιδεύ-
σεις σε παραγωγούς, που έχουν γίνει τα τρία 
τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του ευρωπαϊ-
κού προγράµµατος TOPPS, για την προστα-
σία των υδάτων. «Έχουµε κάνει πάνω από 
δέκα εκπαιδεύσεις σε παραγωγούς, ακόµη 

και σε συµβούλους σε όλη την Ελλάδα, για-
τί έχουµε αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα µεγάλο 
κενό στη γνώση για τη σωστή χρήση των ψε-
καστικών» είπε ο επιστήµονας και πρόσθε-
σε πως «πολλά πράγµατα γίνονται λάθος».
Τον δρ. Χρήστο Καβαλάρη συναντήσαµε στις 
εγκαταστάσεις της Αφοί Ζαϊντούδη ΟΕ στον 
Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, εν µέσω µιας 
ανάλογης εκπαιδευτικής δράσης στην οποία 
συµµετείχαν περίπου 40-50 αγρότες και γε-
ωπόνοι και όπως µας εξήγησε από τα πλέον 
συνηθισµένα λάθη είναι ότι οι χρήστες των 
ψεκαστικών δεν κάθονται να υπολογίσουν τί 
όγκο πρέπει να ψεκάσουν σε κάθε εφαρµο-
γή, και το ότι προσπαθούν να διορθώσουν 
την παροχή αλλάζοντας την πίεση, µε συνέ-
πεια το διάλυµα να µην πάει στο φυτό, αλλά 
να καταλήγει στον αέρα, ρυπαίνοντας το πε-
ριβάλλον.  

Ούτε µία ελιά στο δέντρο δεν µένει µε την «Formula 3» 
της SICMAsrl από την εταιρεία Παναγροτική Α.Ε.Β.Ε  

Μαθήµατα ψεκασµού στην Ζαϊντούδης

Η Παναγροτική Α.Ε.Β.Ε είναι ο αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος της SICMAsrl για την ελληνική αγορά.
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Η Kverneland παρουσιάζει τον λιπασµατοδι-
ανοµέα µε σύστηµα ζύγισης Exacta CL 
GEOSPREAD®, µε δοχείο χωρητικότητας 
1300-2800 l και µέγιστο πλάτος εργασίας 33 
m. Το ιδανικό µοντέλο στη µεσαία κατηγορία 
για αγρότες µε αροτραίες, µικτές καλλιέργι-
ες ή επαγγελµατίες κτηνοτρόφους. Το σύ-
στηµα GEOSPREAD®  δίνει τη δυνατότητα 
της ρύθµισης του πλάτους εργασίας πολύ 
γρήγορα, χειροκίνητα ή αυτόµατα.

Υψηλή τεχνολογία 
στη µεσαία κατηγορία
Ο συνδιασµός του µεγαλύτερου δοχείου µε 

χωρητικότητα 2800 l και το µέγιστο πλάτος 
εργασίας των 33 m καθιστά τον CL 
GEOSPREAD®  την ιδανική επιλογή στους 
λιπασµατοδιανοµείς µε σύστηµα ζύγισης της 
µεσαίας κατηγορίας. Ακόµη και για µικρότε-
ρους γεωργικούς ελκυστήρες. Το γέµισµα 
του δοχείου, για παράδειγµα µε ένα µεγάλο 
σάκο, είναι εύκολο λόγω του πλάτους του 
δοχείου που είναι 245 cm. Η τεχνολογία 
GEOSPREAD®  η οποία χρησιµοποιείται στα 
µεγαλύτερα µοντέλα διατίθεται τώρα και στο 
µεσαίο µοντέλο και εγγυάται ένα λιπασµα-
τοδιανοµέα µε υψηλή τεχνολογία, σύµφωνα 
µε την εταιρεία Terra A.E

Εγγυηµένη Οικονοµία
To αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ελέγχου 
τµηµάτων CL GEOSPREAD® το οποίο χρη-
σιµοποιεί στοιχεία απο την προηγούµενη 
κάλυψη, τα σύνορα των χωραφιών, τα 
πλατώµατα όπως και δεδοµένα ρυθµίζει το 
πλάτος εργασίας και τη δοσολογία µέσω 
σήµατος θέσης GPS για να πετύχει τέλεια 
επικάλυψη και κάλυψη µε τη µέγιστη άνω 
και ελάχιστη κάτω δοσολογία . Για παρά-
δειγµα, όταν δουλεύουµε σε χωράφια µε 
ακανόνιστο σχήµα, το GEOSPREAD® θα 
αρχίσει να ρυθµίζει το πλάτος εργασίας 
σταδιακά, βήµα βήµα. Πρόκειται για απλή 
διαδικασία χωρίς να απαιτείται καµία 
επέµβαση στον Λιπασµατοδιανοµέα ή το 
τερµατικό ISOBUS.
«Το σύστηµα GEOSPREAD® διασφαλίζει οι-
κονοµία της τάξης του 5-15% στο λίπασµα», 
επισηµαίνει ο Jeroen van Turenhout, ∆ιευ-
θυντής Παραγωγής. «Επειδή µε το σύστηµα 
GEOSPREAD® η αντίστοιχη οικονοµία σε µι-
κρού µεγέθους χωράφια είναι ακόµη µεγα-
λύτερη, ο Exacta CL GEOSPREAD® αποτε-
λεί την ιδανική επιλογή λιπασµατοδιανοµέα 
µε σύστηµα ζύγισης».

Kverneland CL GEOSPREAD® – Γενικές Προδιαγραφές :
CL GEOSPREAD®

Χωρητικότητα ∆οχείου (l) 1300 1800 2300 2800

Ύψος Πλήρωσης (cm) 108 127 146 165

Πλάτος (cm) 245 245 245 245

Πλάτος Πλήρωσης (cm) 239 239 239 239

Βάρος (kg) 496 521 547 573

Πλάτος Εργασίας (m) 10-33 10-33 10-33 10-33

Απόδοση (kg/min) 10-320 10-320 10-320 10-320

Λιπασµατοδιανοµέας µε σύστηµα ζύγισης 
CL GEOSPREAD® από την Kverneland
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Ποιοτικό βαµβάκι
µε drones 
Στην ευκολότερη ταξινόµηση και πι-
στοποίηση του τελικού προϊόντος σε 
συνδυασµό µε την στοχευµένη επέµ-
βαση από πλευράς παραγωγού σε 
όλα τα στάδια της καλλιέργειας βάµ-
βακος, µπορεί να οδηγήσει η χρήση 
των drones, σύµφωνα µε τα πρώτα 
αποτελέσµατα πειραµάτων σε βαµ-
βακοχώραφα στη Σοφιάδα Φθιώτι-
δας, που έτρεξαν σε συνεργασία οι 

εταιρείες ΙΝΑ ΑΕ, HI-Bred Hellas AE 
και Geosense. Η παρουσίαση του 
project πραγµατοποιήθηκε στις 20 
Νοεµβρίου στο Φεστιβάλ Καινοτοµί-
ας και Επιχειρηµατικότητας στο Ζάπ-
πειο Μέγαρο. Εκεί, ο ∆ηµήτρης Ηλιό-
πουλος, γεωπόνος της Pioneer HI-
Bred Hellas AE, ανέδειξε τα 
αποτελέσµατα που είχαν οι πρώτες 
επισκοπήσεις µε drones που ξεκίνη-
σαν το Σεπτέµβρη, στο στάδιο της 
αποφύλλωσης του βαµβακιού, µέσω 
της συνεργασίας µε το γενικό διευ-
θυντή της INA A.E, Σίµο Κόκκινο και 
το Βασίλη Πολύχρονο, CTO της 
Geosense που είχε την τεχνογνωσία 
των drones. Παράλληλα, νέες επι-
σκοπήσεις µε drones για το χειµώνα 
του 2017 και όλο το 2018, θα αρχί-
σουν πριν τη σπορά και θα ολοκλη-
ρωθούν µετά τη συγκοµιδή στο βαµ-
βάκι, σύµφωνα µε τον κ. Ηλιόπουλο. 
Θα περιλαµβάνουν όλα τα στάδια της 
καλλιέργειας ώστε, όπως είπε, ο πα-
ραγωγός να βοηθηθεί και να παρά-
ξει µε λιγότερες επεµβάσεις.

Οθόνη GPS της Trimble TMX-2050 
για «έξυπνη» διασύνδεση µε τη φάρµα
Η οθόνη GPS της Trimble ΤΜΧ-2050, προσαρµό-
ζει τις πιο σύγχρονες λειτουργίες έξυπνης γεωρ-
γίας που χρειάζεται ο σηµερινός αγρότης. Με 
εφαρµογές που καλύπτουν την αυτόµατη πλοήγη-
ση, την αυτοµατοποίηση παρελκοµένων, την χαρ-
τογράφηση σοδειάς, την έξυπνη διασύνδεση ανά-
µεσα σε οχήµατα αλλά και µεταξύ φάρµας-γρα-
φείου, η TMX-2050 ξεπερνά την έννοια της οθόνης 
GPS και µετατρέπεται σε κεντρικό υπολογιστή δι-
αχείρισης των εργασιών του αγρότη.
Η οθόνη TMX-2050, ενσωµατώνει όλες τους τύ-
πους αυτόµατης πλοήγησης µε δυνατότητες που 
καλύπτουν και τις πιο απαιτητικές εργασίες όπως 
η σπορά και η φύτευση. Με το πρωτοποριακό σύ-
στηµα αυτόµατης πλοήγησης Trimble Autopilot σε 
συνδυασµό µε την τεχνολογία Nextswath End-of-
Row Turn, υπολογίζει αυτόµατα τη στροφή (ανα-
βόλα) στα κεφαλάρια, έτσι ώστε να ελαχιστοποι-
ηθούν τα πατήµατα στο χωράφι και να γίνει πιο 
ακριβής εφαρµογή σε όλες τις εργασίες. Έτσι, ο 
χειριστής µπορεί να εξοικονοµήσει  περισσότερο 
χρόνο και καύσιµα.

Αυτοµατοποίηση Παρελκοµένων
Η οθόνη ΤΜΧ-2050, υποστηρίζει αυτόµατη δια-
χείριση παρελκοµένων, όπως ψεκαστικών, λιπ/
µέων, σπαρτικών µηχανών, µέσω των πιο καθι-
ερωµένων πρωτοκόλλων, εξασφαλίζοντας συµ-
βατότητα µε πληθώρα κατασκευαστών, για µηχα-
νήµατα ISOBUS αλλά και µη ISOBUS, καλύπτο-
ντας µηχανήµατα προηγούµενης γενιάς. Με τρείς 
δυνατότητες σύνδεσης, µέσω των πρωτοκόλλων 
ISOBUS, TUVR, Field-IQ, η οθόνη TMX-2050, δί-

νει πλήρεις δυνατότητες αυτόµατου τµηµατικού 
ελέγχου και µεταβλητής εφαρµογής δόσης σε ψε-
καστικά, λιπασµατοδιανοµείς, σπαρτικές µηχανές.

Ισοπέδωση µε GPS
Μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας Trimble 
Field-Level II, η οθόνη TMX-2050 υποστηρίζει την 
ισοπέδωση εδαφών µε χρήση GPS, προσφέρο-
ντας πολύ σηµαντικά οφέλη όπως εξοικονόµηση 
καυσίµων, αυτονοµία χρήσης και απόδοσης ερ-
γασίας έναντι του συµβατικού τρόπου ισοπέδω-
σης (συστήµατα laser).

Χαρτογράφηση Σοδειάς
Συνδέοντας την οθόνη TMX-2050 στο σύστηµα 
χαρτογράφησης σοδειάς των θεριζοαλωνιστικών 
µηχανών, η ΤΜΧ-2050 δηµιουργεί χάρτες παρα-
γωγής που αποτυπώνουν το ύψος της σοδειάς σε 
κάθε σηµείο του αγρού, δίνοντας στον παραγωγό 
µια λεπτοµερή εικόνα της απόδοσης της καλλιέρ-
γειας. Χρησιµοποιώντας τους χάρτες σοδειάς, ο 
αγρότης µπορεί στην συνέχεια να δηµιουργήσει 
χάρτες εφαρµογής για λίπανση ή σπορά, ώστε να 
αντιµετωπίσει αποτελεσµατικότερα τα προβλήµα-
τα της καλλιέργειας σε κάθε σηµείο του χωραφιού.

Εφαρµογές Mobile
H οθόνη ΤΜΧ-2050 υποστηρίζει εφαρµογές 
mobile για την κάθε ανάγκη του αγρότη.  Το πρω-
τοποριακό υβριδικό λειτουργικό σύστηµα Android 
προσφέρει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της 
Trimble σε συνδυασµό µε την ευχρηστία του 
Android που έχετε συνηθίσει στα περισσότερα κι-
νητά-smartphone σήµερα. Με αυτόν τον τρόπο 
δίνεται πρόσβαση σε µια πληθώρα χρήσιµων 
εφαρµογών όπως το TeamViewer, το CoPilot και 
πολλές άλλες από κατασκευαστές, όπως η 
Amazone, Kverneland, Sulky, Kuhn κ.α.
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Άνεση και απόδοση στη φυτοπροστασία 
µε το ψεκαστικό mvf 1200 της Agroma
Με 1.200 λίτρα δεξαµενή πολυαιθυλενίου και 
120 λίτρα δεξαµενή καθαρού νερού µε εσω-
τερικό µπεκ πλυσίµατος κύριας δεξαµενής, το 
ψεκαστικό mvf 1200 που κατασκευάζει η εται-
ρεία Agroma, υπόσχεται µία µεγάλη και απο-
δοτική µέρα εργασίας στον αγρό. Το µηχάνη-
µα αυτό διαθέτει υδραυλικής-κάθετης αναδί-
πλωσης βέργα που κάνει εύκολη τη µεταφορά 
στο δρόµο, µήκους 15 µέτρων. Παράλληλα, 
εξοπλίζεται µε ηλεκτροϋδραυλική ρύθµιση 
ύψους µε ανάρτηση µε φούσκες αέρος 
και ηλεκτροϋδραυλική αναδίπλω-
ση ξεχωριστά των τµηµάτων. 
Επιπλέον το σύστηµα ηλε-
κτροϋδραυλικής ρύθµισης 
της κλίσης µαζί µε το µονα-
δικό σύστηµα ανάρτησης 

anti-yaw εξασφαλίζει την άριστη προσαρµογή 
σε οποιαδήποτε συνθήκη κλίσης και εδάφους.  
Άλλα στοιχεία που ξεχωρίζουν πάνω στο ψε-
καστικό αυτό είναι το χωρητικότητας 40 λίτρων 
µίξερ πολυαιθυλενίου για πρόµιξη φυτοπρο-
στατευτικών όπως και η 170 λίτρων ανά λεπτό 
µεµβρανοφόρα αντλία. Ο δείκτης στάθµης δε-
ξαµενής είναι ξηρού τύπου ενώ οι βαλβίδες 
αυτόµατης ρύθµισης όγκου είναι ηλεκτρικές 
και επίσης προσφέρεται µε, ηλεκτρικό on/off 
και ρύθµιση πίεσης. Τέλος, διαθέτει ντουλαπά-

κι αποθήκευσης εξοπλισµού και δεξα-
µενή πλύσης χεριών του χρήστη.

Στον πρόσθετο εξοπλισµό περιλαµβάνεται 
µία 16 ή 18 µέτρων υδραυλικής-κάθετης 

αναδίπλωσης βέργα, τριπλά µπεκ, 
ηλεκτρονικός υπολογιστής Bravo 180S. 

Η Agroma θα βρίσκεται στην Agrotica στο 
Περίπτερο 16 Stand 22 

«Pickup της Χρονιάς» το Amarok της Volkswagen
Το Volkswagen Amarok αναδείχθηκε καλύτε-
ρο pick-up για το 2018, κατακτώντας το 
«International Pick-up Award 2018» (IPUA 
2018) ή, σε ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά, 
τον τίτλο του «Pick-up της Χρονιάς». Πρόκει-
ται για το πλέον επίζηλο βραβείο στη διεθνή 
αυτοκινητοβιοµηχανία στο συγκεκριµένο κλά-
δο, που απονέµεται κάθε δύο χρόνια από δι-
εθνή επιτροπή .
Ειδικά φέτος, ο ανταγωνισµός ήταν ιδιαίτερα 
σκληρός. Η τελική δοκιµασία που ανέδειξε το 
νικητή, ήταν µία τριήµερη εκδήλωση στη Ρου-
µανία, στις αρχές του µήνα. Το Amarok εντυ-
πωσίασε µε τις επιδόσεις του συνολικά και 
συγκέντρωσε 56 βαθµούς, κατακτώντας την 
πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση κατατάχθηκε 
η Mercedes X-Class µε 50 βαθµούς, µε το 
Toyota Hilux να ακολουθεί στην τρίτη θέση µε 

41. Τα διαγωνιζόµενα µοντέλα αξιολογήθηκαν 
σε τοµείς όπως τα αποδοτικά και ισχυρά κι-
νητήρια συστήµατα, η ικανότητα και ευκολία 
φόρτωσης, η άνεση και η ασφάλεια για οδη-
γό και επιβάτες, το κόστος απόκτησης, χρή-

σης και τα γενικότερα λειτουργικά έξοδα. Αι-
τιολογώντας την ετυµηγορία τους, τα µέλη της 
επιτροπής χαρακτήρισαν το Amarok ως την 
επιτοµή της έκφρασης «σκληρό στη δουλειά, 
διασκεδαστικό στον ελεύθερο χρόνο».
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Ford Ranger Double XLT: 

Κυνηγάει πέτρα και λάσπη 
Με σύστηµα ελέγχου καθόδου, προστασίας κινητήρα, υποβοήθησης οδήγησης και κλείδωµα 
διαφορικού το  Ranger Double XLT έχει χαρακτηριστικά pick up που µπορεί να πάει παντού και να κάνει 
τα πάντα. Γιατί όπως και να το κάνουµε, αυτό που στο τέλος µετρά, είναι οι off-road επιδόσεις

Κείµενο: Γιώργος Κοντονής

T ο Ranger Double  XLT αποτελεί µέλος 
της µεγάλης οικογένειας των Ranger,  
που περιλαµβάνει τα Limited, Black 
Edition, Wildtrak και Ranger. ∆ιακρί-

νεται για τις επιδόσεις εκτός δρόµου και για την 
ικανότητα µεταφοράς φορτίων, ενσωµατώνο-
ντας παράλληλα σύγχρονη τεχνολογία  υποβο-
ήθησης οδήγησης, εργονοµίας και άνεσης. 
∆ιαθέτει κινητήρα 2.2 Duratorq TDCi 160 ίππων 
(118 kW) µε Auto-Start-Stop και 6-τάχυτο µη-
χανικό κιβώτιο (ή προαιρετικά 6-τάχυτο αυτό-

µατο κιβώτιο χωρίς Auto-Start-Stop) µε 
µέγιστη ροπή 330 Nm στις 1.500-2.500 σ.α.λ. 
Μάλιστα, το νέο ηλεκτρικό σύστηµα υποβοήθη-
σης του τιµονιού, συµβάλλει στην οικονοµία 
καυσίµου και τις εκποµπές CO2 από 6,5 λί-
τρα/100 χλµ. (43,5 mpg) και 171 γρ./χλµ. Αν και 
αποτελεί την 2η έκδοση ο εξοπλισµός του είναι 
υπερπλήρης για µία άνετη εργασία στο χωρά-
φι, για την οδήγηση στο δρόµο, αλλά και για τις 
καθηµερινές ανάγκες της οικογένειας. ∆εν εί-
ναι τυχαίο, ότι, σύµφωνα µε τη Ford, είναι το 

πρώτο pick-up µε βαθµολογία ασφάλεια 5 
αστέρων στα crash test. 

Επιδόσεις εκτός δρόµου

Το σύστηµα ελέγχου καθόδου (HDC) µε το 
οποίο είναι εξοπλισµένο το Ranger Double XLT 
έχει σχεδιαστεί να ρυθµίζει την ταχύτητα που 
έχει το όχηµα στην κατηφόρα σε συνθήκες 
εκτός δρόµου, χωρίς o οδηγός να χρειάζεται 
να πατάει το φρένο ή το γκάζι. Το σύστηµα λει-

Σύµφωνα µε τη Ford, το 
Ranger είναι το πρώτο pick-
up µε βαθµολογία ασφάλεια 
5 αστέρων στα crash test.

Auto
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τουργεί τόσο ενώ προχωρά το όχηµα µπροστά 
όσο και όταν κινείται µε την όπισθεν. Επιπλέον 
στο πακέτο off-road περιλαµβάνονται το κλεί-
δωµα διαφορικού, η προστασία κινητήρα, κι-
βωτίου ταχυτήτων και καρτερ λαδιού. 
Παράλληλα, το σύστηµα µείωσης ανατροπής 
(ROM) παρακολουθεί το όχηµα και εντοπίζει 
επικίνδυνες οδηγικές συνθήκες, οι οποίες θα 
µπορούσαν να προκαλέσουν την ανατροπή του 
αυτοκινήτου. Ενεργοποιεί τότε το σύστηµα ηλε-
κτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESP) για να 
επέµβει, να ελέγξει την ταχύτητα και να απο-
καταστήσει την ευστάθεια. Από την άλλη, το 
σύστηµα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφό-
ρα (HAS) δεν αφήνει το όχηµα να κυλήσει προς 
τα πίσω ή προς τα εµπρός, όταν ξεκινάτε σε 
ανηφόρα. Το σύστηµα λειτουργεί διατηρώντας 
την πίεση από το σύστηµα πέδησης για 2,5 επι-
πλέον δευτερόλεπτα, δίνοντάς περισσότερο 
χρόνο και έλεγχο καθώς µετακινεί ο οδηγός 
το πόδι του από το φρένο στο γκάζι.
Σηµειώνεται εδώ ότι έχει κατασκευαστεί να 
αντέχει, έχοντας δυνατότητα µεταφοράς µέχρι 
1.403 κιλά (Το ωφέλιµο φορτίο εξαρτάται από 
το εκάστοτε µοντέλο και τη διαθεσιµότητα της 
αγοράς), ρυµούλκησης µέχρι 3.500 κιλά (160 

PS/200 ίπποι 4x4 µε άξονα ρυµούλκησης και 
τρέιλερ µε φρένο) και διέλευσης µέσα από το 
νερό σε βάθος µέχρι 800 mm.

Άλλα χαρακτηριστικά

Μέσα στον εξοπλισµό του Ford Ranger Double 
XLT περιλαµβάνονται επίσης, cruise control, 
ηχοσύστηµα µε οθόνη 4,5”, Bluetooth, κλιµα-
τισµός, θερµαινόµενο παρµπρίζ, ζάντες αλου-
µίνιου 16”, σύστηµα για την επιλογή σωστής 
µάνικας easy Fuel και σύστηµα παρακολού-
θησης της πίεσης των ελαστικών. 
Επιπλέον, η καρότσα του XLT, είναι χαλύβδινη, 
έχει διπλά τοιχώµατα, πίσω πόρτα που κατε-
βαίνει και ασφαλίζει σε 2 θέσεις, υψηλότερα 
πλαϊνά τοιχώµατα και εσωτερικά φτερά µε ρα-
βδώσεις. Χωρίς επένδυση δαπέδου το µήκος 
φόρτωσης είναι 1.549mm, το πλάτος 1.560mm 
και το βάθος χώρου 511mm. Σηµαντικό επί-
σης είναι ότι υπάρχει ετοιµοπαράδοτο µε έκ-
πτωση 4.345 ευρώ και 2,99% επιτόκιο (πλέον 
εισφοράς 0,6%), ο εξοπλισµός είναι υπερπλή-
ρης άρα προσφέρει «value for money», όπως 
αναφέρει ο επίσηµος αντιπρόσωπος της Ford 
στη χώρα µας, Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. H καρότσα του XLT, είναι χαλύβδινη, έχει 

διπλά τοιχώµατα, πίσω πόρτα που κατεβαίνει 
και ασφαλίζει σε 2 θέσεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ford Ranger Double XLT

Κινητήρας
2.2 Duratorq TDCi 160 
ίππων (118 kW)

Κιβώτιο ταχυτήτων
6-τάχυτο µηχανικό 
κιβώτιο µε Auto-
Start-Stop

Μήκος φόρτωσης 1.549 mm

Πλάτος φόρτωσης 1.560 mm

Βάθος χώρου καρότσας    511 mm

Ικανότητα φόρτωσης 1.100 κιλά

Ικανότητα έλξης 3.100 κιλά

Στον εξοπλισµό του Ford Ranger Double 
XLT περιλαµβάνονται επίσης, cruise 
control και ηχοσύστηµα µε οθόνη 4,5”.

Έχει δυνατότητα µεταφοράς 
µέχρι 1.403 κιλά και 

δυνατότητα ρυµούλκησης 
µέχρι 3.500 κιλά.
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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 
ΦΠΑ (€)

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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Μοντέλο (Ιπποδύναµη) Τιµή χωρίς 
ΦΠΑ (€)

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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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 ∆εκέµβριος  2016

Κατασκευαστής Προέλευση
∆εκέµβριος 
2016

Μερίδιο αγοράς 
2016

∆εκέµβριος 
2015

Μερίδιο 
αγοράς 2015

2016 vs 
2015

Σύνολο 
2016

Μερίδιο 
αγοράς 2016

Σύνολο 
2015

Μερίδιο 
αγοράς 2015

2016 vs 
2015

ANT.CARRARO ΕΕ 2 2.02% 2 2.00% 0.00% 38 3.39% 45 3.02% -15.56%

BCS ΕΕ 1 1.01% 0 0.00% - 5 0.45% 7 0.47% -28.57%

CARRARO ΕΕ 0 0.00% 1 1.00% -100.00% 5 0.45% 9 0.60% -44.44%

CASE-IH ΕΕ 1 1.01% 1 1.00% 0.00% 28 2.50% 48 3.22% -41.67%

CLAAS ΕΕ 2 2.02% 5 5.00% -60.00% 31 2.77% 49 3.29% -36.73%

DEUTZ-FAHR ΕΕ 9 9.09% 4 4.00% 125.00% 62 5.54% 76 5.10% -18.42%

FENDT ΕΕ 0 0.00% 0 0.00% - 0 0.00% 4 0.27% -100.00%

FERRARI ΕΕ 0 0.00% 4 4.00% -100.00% 3 0.27% 9 0.60% -66.67%

GOLDONI ΕΕ 1 1.01% 0 0.00% - 29 2.59% 7 0.47% 314.29%

HÜRLIMANN ΕΕ 4 4.04% 2 2.00% 100.00% 33 2.95% 44 2.95% -25.00%

JOHN DEERE ΕΕ 10 10.10% 27 27.00% -62.96% 221 19.73% 374 25.08% -40.91%

LAMBORGHINI ΕΕ 9 9.09% 6 6.00% 50.00% 89 7.95% 96 6.44% -7.29%

LANDINI ΕΕ 10 10.10% 9 9.00% 11.11% 83 7.41% 78 5.23% 6.41%

M.FERGUSON ΕΕ 2 2.02% 1 1.00% 100.00% 24 2.14% 41 2.75% -41.46%

McCORMICK ΕΕ 11 11.11% 7 7.00% 57.14% 68 6.07% 75 5.03% -9.33%

NEW HOLLAND ΕΕ 26 26.26% 8 8.00% 225.00% 188 16.79% 227 15.22% -17.18%

PASQUALI ΕΕ 1 1.01% 1 1.00% 0.00% 13 1.16% 15 1.01% -13.33%

SAME ΕΕ 1 1.01% 6 6.00% -83.33% 39 3.48% 40 2.68% -2.50%

VALTRA ΕΕ 2 2.02% 0 0.00% - 10 0.89% 14 0.94% -28.57%

ZETOR ΕΕ 1 1.01% 3 3.00% -66.67% 19 1.70% 48 3.22% -60.42%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ 93 93.94% 87 87.00% 6.90% 988 88.21% 1,306 87.59% -24.35%

SOLIS AN 0 0.00% 0 0.00% - 2 0.00% 2 0.00% 0.00%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ 0 0.00% 0 0.00% - 2 0.18% 2 0.13% 0.00%

KIOTI Α.ΑΝ. 1 1.01% 2 2.00% -50.00% 13 1.16% 22 1.48% -40.91%

KUBOTA Α.ΑΝ. 5 5.05% 11 11.00% -54.55% 112 10.00% 155 10.40% -27.74%

LS Α.ΑΝ. 0 0.00% 0 0.00% - 2 0.18% 4 0.27% -50.00%

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

ΣΥΝΟΛΟ Α.ΑΝ. 6 6.06% 13 13.00% -53.85% 130 11.61% 183 12.27% -28.96%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 99 100 -1.00% 1,120 100% 1,491 100% -24.88%

Έχει και πιο χαµηλά 
Λίγο πάνω από το ψυχολογικό όριο των 1.000 ταξινοµήσεων έκλεισε το 2016, µε τον κύριο όγκο 
των πωλήσεων να προέρχεται από δενδροκοµικά τρακτέρ. Σε ποσοστό, η πτώση έφτασε το 
-24,88% (1.120 πωλήσεις έναντι 1.491), ενώ για το 2017 γίνεται λόγος από ανθρώπους της 
αγοράς για περαιτέρω µείωση των πράξεων. Μοναδικοί κατασκευαστές που είδαν τα νούµερά 
τους να σηµειώνουν άνοδο ήταν οι Landini και Goldoni. Υπενθυµίζεται 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

60profi, ∆εκέµβριος 2017 www.profi.gr

Πωλήσεις τρακτέρ
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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.

Άροτρο KUHN 
Aκατασκευασµένο αναστρεφόµενο τετράυνο µε µη-
χανική µετατόπιση, 2003. Πλήρως ελεγµένο έτοιµο 
για εργασία. Γ.ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310780866

 Carlotti 750/35
Μηχανή εξαγωγής/συγκοµιδής, συρόµενη, 3,5 
τόνων, Πλήρως ανακατασκευασµένη και σε άριστη 
κατάσταση. Γ.ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  Τηλ. 2310780866

 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.

FANTINI
Ανακατασκευασµένο µαχαίρι καλαµποκιού, 5σειρο 
σταθερό µε καταστροφέα, 2002. Εγγύηση καλής 
λειτουργίας. Γ.ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  Τηλ. 2310780866

ΒΕΚΑΜ
Σπαρτική µηχανή σιτηρών/δηµητριακών 16ΑΡΑ, µε 16 
σειρές υνιά, υδραυλική σβάρνα, υδραυλική λειτουργία 
µε αµπάρι για σπόρο-λίπασµα. Eγγύηση καλής 
λειτουργίας.  Γ.ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τηλ. 2310780866

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.

∆εκέµβριος 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! 

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

GREEN
BOX

ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E.
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«Γλίτωσε το ντελαπάριµα, όχι την γκρίνια»

∆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: «Ο ήλιος δεν καίει µόνο, αλλά στραβώνει κιό-
λας» και «Στο χαντάκι έχει δροσιά». Όµως τη λεζάντα που 
διακρίθηκε έστειλε ο Κώστας ∆ηµάκης από την Πρέβεζα.

Μία νότα νοσταλγίας 
Η σύγκριση των δύο 
Case IH δεν αποτελεί 
µόνο δείγµα της εποχής 
που πέρασε, αλλά και µία 
ευκαιρία ορισµένοι να 
νοσταλγίσουν το γλυκό 
θόρυβο όταν το παλιό 
µοντέλο έπαιρνε µπρο-
στά και έπιανε δουλειά.

Χριστούγεννα µε άποψη

Η εποχή των Χριστουγέννων είναι µία περίοδος που µικροί 
και µεγάλοι τη χαίρονται. Στολίζουν το δέντρο ή το καραβάκι 
και γενικότερα απολαµβάνουν λιχουδιές που αυτή την εποχή 
είναι στα φόρτε τους. Μερικοί φυσικά επιλέγουν να στολίσουν 
και το τρακτέρ. Όπως και να έχει... Χρόνια Πολλά!

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
Τρακτέρ Claas Axion 960
Το Claas Axion 960 έχει κάτι για όλους. 
Υπάρχει εξάτµιση στο µέγεθος υδρορροής 
για εκείνους που προτιµούν δύναµη, ενώ 
το ολοκαίνουργιο µόνιτορ Cebis, το οποίο 
τώρα βγαίνει µε οθόνη αφής, ικανοποιεί τις 
τεχνολογικές ανησυχίες. Στο Profi 
Φεβρουαρίου έρχεται το 440hp Axion 960.

∆ιαχείριση κόστους
Με στόχο την αλλαγή
Με την παρακµή των γαλακτοκοµικών 
αγροκτηµάτων στο Bedfordshire, η RF 
Lane έπρεπε να προσαρµοστεί στο µετα-
βαλλόµενο τοπίο. Οι εργασίες σε αρόσι-
µες εκτάσεις και οι δηµοτικές εργασίες 
έχουν γίνει σηµαντικά µέρη της επιχείρη-
σης. Στο Profi Φεβρουαρίου.

Auto
Land Rover Discovery
vs Discovery 4
∆εν υπάρχει έλλειψη απόψεων για το ολο-
καίνουργιο Land Rover Discovery. Ίσως 
όµως το πιο σηµαντικό debate έχει να 
κάνει µε την απόδοσή του σε σχέση µε τον 
προκάτοχό του, το Discovery 4. Τα συγκρί-
νουµε στο Profi Φεβρουαρίου.

Κεντρική δοκιµή
Τρακτέρ Fendt 514 Vario
Η Fendt υπερηφανεύεται για την προσφορά των πιο premium προϊ-
όντων σε όλο το 
φάσµα ίππων, µέχρι 
και τους 500. Στο Profi 
Φεβρουαρίου δοκι-
µάζουµε λοιπόν τον 
κύριο εκπρόσωπο της 
µεσαίας τάξης και των 
130-150 ίππων, το 514 
Vario µε ισχύς 
99kW/135 ίππων. 

Πρακτική δοκιµή
Φορτωτής MX T412
Ο εµπρόσθιος φορτωτής MX T412 κούµπωσε στο Kubota M7151 
των 150 ίππων, µε το ζευγάρι να αποδεικνύεται ένας καλός συνδυ-
ασµός, µε δύνα-
µη ώστε να 
κάνει σωστά τη 
δουλειά και 
συµπαγές για 
εργασίες περί-
βολου. Περισσό-
τερα στο Profi 
Φεβρουαρίου.

Προσεχώς
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γή, ολική ή µερική, η κατά παράφραση ή 
διασκευή απόδοση του περιεχοµένου µε 
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Μαζί µε την 
Agrenda 
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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

∆ΟΚΙΜΕΣ ΤΡΑΚΤΕΡ . ΕΠΙΣΗΜΕΣ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ . ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ
Εντυπώσεις οδήγησης . ∆ιαχείριση κόστους . Τεχνικά . Κτηνοτροφία . Οχήµατα

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ∆ε
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