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»Tractor of the Year« 2018

Valtra, McCormick
in Fendt
Že enaindvajseti zaporedni izbor za traktor leta je finale doživel na letošnji razstavi
Agtritechnica v Hannovru z razglasitvijo
zmagovalcev za leto 2018. Pomen tega izbora sta na razglasitvi ob prisotnosti številnih
novinarjev in predstavnikov proizvajalcev
traktorjev, ki so sodelovali v finalnem izboru
za leto 2018, poudarila predsednik evropskega združenja proizvajalcev kmetijske tehnike
CEMA Richard W Markwell in koordinator
izbora Fabio Zammaretti iz italijanske revije Tratorri. Poudarila sta, da je to najvišje
priznanje v branži, ki ga izbere neodvisna
komisija iz 23 držav, njeno delo pa finančno
podpira proizvajalec pnevmatik Trelleborg.
Po praktičnih preskusih traktorjev širom
Evrope od junija do septembra so posamezni člani komisije dodelili ocene finalistom
za motor, menjalnik, elektroniko, hidravliko,
udobje, inovativne rešitve, opcije, vsestranskost in dizajn. Seštevek vseh skupnih ocen
pa je dal zmagovalce za leto 2018.
Največji uspeh je doživela skupina AGCO,
saj je dobila zmagovalca v kar dveh kategorijah, za povrh pa še nagrado za najboljši
traktor po obliki. Prvič pa je med zmagovalci
tudi skupina ARGO. Naslov »Traktor of the
year« (traktor leta) si je za leto 2018 pridobil
Valtra Versu T254 Smart Touch, naslov »Best
utility« (najboljši vsestranski traktor) za
leto 2018 je McCormick X6.440 VT-Drive,
naslov »Best specialized« (najboljši specializirani traktor) pa je pridobil Fendt 211 Vario
V. Valtra Versu T254 Smart Touch je pridobil
tudi naslov »Best Design« (najboljši traktor
po obliki). Tako je po osmih letih en traktor spet pridobil dva naziva. Leta 2010 je bil
namreč dvojni zmagovalec New Holland T
7070 AC.
Izbor za leto 2018 se je začel v letošnjem
maju, ko so proizvajalci predstavili svoje
kandidate za izbor. Žirija je izbrala po pet
finalistov v vsaki kategoriji, in sicer v odprti kategoriji traktor leta so bili to Case IH
Quadtrac, Claas Arion 660, John Deere
6250R, New Holland T6.175 DC in Valtra
T254 Versu SmartTouch. V kategoriji naj-

Traktor leta 2018 (Tractor of the year 2018) in najboljši traktor po obliki »Best
design« Valtra Versu T254 Smart Touch. Komisijo so najbolj prepričali nov način
intuitivnega krmiljenja traktorja preko novega 9-colskega Smart Touch zaslona,
občutljivega na dotik, večnamenske vozne ročice in križne hidravlične ročice, ki
vozniku omogočajo do sedaj najenostavnejše, a učinkovito krmiljenje motorja,
menjalnika, hidravlike, navigacije in drugih sklopov traktorja.
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Fendt 211 Vario

Valtra Versu T254
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Najboljši specializiran traktor za leto 2018 (Best specialized 2018) je Fendt 211
Vario V. To je kompakten vinogradniški traktor s trivaljnim motorjem in najboljšo
usklajenostjo med le-tem in brezstopenjskim (CVT) menjalnikom med tovrstnimi
traktorji ter vrhunsko opremo.
boljši vsestranski traktor so bili to John
Deere 5125R, Massey Ferguson 5.709 Dyna
4, McCormick X6 VT-Drive, New Holland
T4S.75 in Valtra A114, v kategoriji najboljši
specializiran traktor pa Aebi TT281, Claas
Nexos 240 VE, Fendt 211 Vario V, Kubota
M5101 N in Massey Ferguson 3719 S. Vsi
izbrani finalisti so kandidirali za naziv najboljši traktor po obliki. Vse traktorje, ki smo
jih praktično preskusili, smo vam predstavili
v minulih številkah Kmetovalca.

Izboru za traktor leta 2019 se bo pridružila
nova, 24-ta država, in sicer Srbija. Članica
komisije bo novinarka revije Poljoprivrednik
Marija Antanasković, inženirka kmetijske
tehnike. S predstavitvijo novih modelov
traktorjev na letošnji Agritechnici je se izbor
za leto 2019 že začel. Zmagovalci bodo razglašeni 7. novembra 2018, na prvi dan razstave EIMA v Bologni.

Najboljši vsestranski traktor 2018 (Best
utility 2018) je McCormick X6.440
VT-Drive z brezstopenjskim (CVT)
menjalnikom iz lastne proizvodnje,
ki se krmili enostavno in intuitivno.
Traktor moderne in agresivne oblike
je primeren za širok spekter uporabe,
vključno z uporabo sprednjega
nakladalnika.
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