
Na prvi dan odprtja mednarodne razstave 
kmetijske tehnike Agritechnica v Hannovru 
so bili proglašeni zmagovalci za izbor trak-
torja leta 2020. Dva zmagoslavna naslova 
si je pridobil Fendt, dva pa New Holland. 
Med finalisti je 25 novinarjev, specializira-
nih za kmetijsko tehniko, iz 24 evropskih 
držav izbralo zmagovalce v štirih katego-
rijah. Prihodnje leto se bo žiriji pridruži-
la nova država, to je Turčija. V kategoriji 
»Traktor leta« (Tractor of the year) je bilo 
pet kandidatov: CASE IH Magnum 380 
CVT, Claas Axion 960 Terra Trac, Fendt 
942 Vario, McCormick X7.624 VT-drive in 
Valtra N154e Versu. V kategoriji »Najboljši 
vsestranski traktor« (Best utility) je bilo pet 
finalistov: Fendt 314 Vario Profi +, Kubota 
M4072, New Holland T5.140 DC, Steyr 
4130 Expert CVT in Valtra A 114 HiTech4. 
V kategoriji »Najboljši specializirani trak-
tor« (Best of specialized) so bili štirje fina-
listi: Carraro V 75, New Holland T4.110 
N, Massey Ferguson 3709 Alpin in Same 
Frutteto 100 ActiveSteere. V izboru za leto 
2020 je prišlo tudi do pomembne spremem-
be. Namesto kategorije »Najboljši traktor 
po obliki« (Best design) se je žirija odločila 
za uvedbo kategorije »Najboljši trajnostni 

traktor« (Sustainable Toty). V tem izbo-
ru so sodelovali vsi finalisti osnovnih treh 
kategorij in še trije finalisti po izboru žirije 
in predstavljajo prototipe ali nove izved-

be traktorjev. To so bili: Fendt e100, New 
Holland Methane Power in Rigitrac SKE 50.

Fendt 942 Vario – Traktor leta 2020 
(Tractor of the year)

»Fendt 942 Vario je prvi model v seriji 
900, ki je prestopil mejo 400 KM. Prepričal 
je tudi z novo stopnjo povezljivosti, ki omo-
goča popoln oddaljen nadzor in krmiljenje 
določenih funkcij. Optimizacija devetli-
trskega MAN motorja temelji na zasnovi 
delovanja pri nizkih vrtljajih (Fendt ID), ki 
omogoča doseganje velikih moči pri niz-
kem številu vrtljajev motorja. Na ta način 
motor učinkovito deluje pri maksimalnem 
vrtilnem momentu in nizki porabi goriva. 
Inovativni sistem hidravličnega sistema ima 
dva ločena hidravlična krogotoka z velikimi 
pretoki olja. VarioDrive transmisija ločuje 
in prenaša vrtilni moment na dve premi 
in omogoča doseganje optimalne vleke na 
polju in na cesti«, je svoj izbor utemeljila 
žirija.

Fendt 314 Vario Profi + - Najboljši 
vsestranski traktor leta 2020 (Best 
utility)

»Fendt 314 Profi + na trg prinaša inovativ-
ni način doseganje dodatne moči Dynamic 
Performance, ki doseganje te dodatne moči 
omogoča pri kateremkoli delu oz. načinu 
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uporabe traktorja, tudi pri stacionarni upo-
rabi traktorske priključne gredi. FendtOne 
je novo zasnovano delovno okolje v kabini, 
ki vozniku omogoča uporabo več termi-
nalov oz. zaslonov, s tem pa individualno 
prilagojene prikaze funkcij in krmiljenja 
sklopov traktorja, priključnih strojev in 
izmenjave podatkov s pisarno«, so bili argu-
menti, ki so prepričali žirijo.

New Holland T4.110 N - Najboljši 
specializirani traktor leta 2020 
(Best of specialized)

»New Holland T4.110 N je naredil veliko 
korak s »TerraGlide“ vzmetenjem sprednje 
preme, ki je na voljo z ali pa brez zavor. Ta 
sistem vzmetenja predstavlja prelomnico 
v smislu udobnosti in agilnosti, saj dopu-
šča hitro vožnjo ob polni zanesljivosti oz. 
varnosti tako na polju kot na cesti. Voznik 

lahko enostavno in glede na talne razmere 
uravnava tako višino kot trdoto vzmetenja. 
Anti-Drive funkcija je standardno name-
ščena in zmanjša učinek kontra udarca pri 
zaviranju in pospeševanju pri vožnji s težki-
mi priključnimi stroji. Vzmetenje sprednje 
preme pride še bolj do izraza, če je trak-
tor opremljen s Trelleborg pnevmatikami 
PneuTrac«, je svojo odločitev utemeljila 
žirija.

New Holland Methane Power - 
Najboljši trajnostni traktor leta 
2020 (Sustainable Toty)

New Holland Methane Power je prvi zma-
govalec nove kategorije »Najboljši trajnostni 
traktor« (Sustainable Toty). Žirija je v svoji 
utemeljitvi zapisala, »da je pri tem traktorju 
virtualna zasnova postala resničnost. Fpt je 

razvil motor na metan, ki daje enako moč in 
vrtilni moment kot primerljiv dizel motor. 
Integrirana tehnologija natančnega kmeto-
vanja zajema tudi nekatere samodejne oz. 
avtonomne funkcije, kot je npr. zaznavanje 
preprek. Krmiljenje določenih funkcij lahko 
na zaslonu enostavno premestimo s pote-
gom s prstom. Korak naprej je bil narejen 
tudi pri povezljivosti, pa lahko tako s pame-
tnim telefonom odklenemo kabino trak-
torja ali tudi krmilimo zadnje hidravlično 
dvigalo.«

Marjan Dolenšek, KGZS – Zavod LJ
(član žirije za Slovenijo)
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