
Σε τρακτέρ Case IH και New Holland Agriculture 
των εργοστασίων της CNH Industrial 

απονεμήθηκαν βραβεία «Τρακτέρ της  Χρονιάς 2017» 
 
 

Τρακτέρ των εργοστασίων Case IH και New Holland Agriculture του ομίλου CNH 
Industrial βραβεύτηκαν στη διεθνή έκθεση Γεωργικών και Κηπευτικών Μηχανημάτων 
ΕΙΜΑ 2016 που διοργανώνεται στη Μπολόνια της Ιταλίας κάθε δύο χρόνια.  Στην 
έκθεση που πραγματοποιείται κάθε δυο χρόνια, συμμετέχουν 1900 περίπου εταιρίες 
από 40 χώρες με 50.000 μοντέλα μηχανημάτων και εξοπλισμού για κάθε είδους 
γεωργική εργασία. 
 
Στην Case IH απονεμήθηκε το κορυφαίο βραβείο «Τρακτέρ της Χρονιάς 2017» για το 
μοντέλο Optum 300 CVX.  
 
Στη New Holland Agriculture απονεμήθηκε το βραβείο του πιο Λειτουργικού Τρακτέρ 
για το μοντέλο Τ5.120 της σειράς τρακτέρ πολλαπλών χρήσεων Τ5. 
 
Τα βραβεία απονέμονται από ομάδα διακεκριμένων δημοσιογράφων των 
μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών περιοδικών του κλάδου. 
 
Τρακτέρ της Χρονιάς 2017  
 
 

  
 
 
 
Στο κορυφαίο βάθρο ανέβηκε η Case IH με το μοντέλο Optum 300 CVX.  Μεταξύ των 
πολλών παραγόντων, που έφεραν το Optum στην κορυφή, ξεχωρίζει η μικρή 
συμπίεση του εδάφους και η μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου.  Τα μοντέλα της σειράς 
Optum κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της CNH Industrial στο St. Valentine της 
Αυστρίας.  Χαρακτηριστικά του σχεδιασμού των Optum αποτελούν η ισχυρότερη αλλά 
μικρότερου βάρους κατασκευή με τον στιβαρό εμπρόσθιο άξονα και τον δομικά 
ανθεκτικό κινητήρα, στοιχεία τα οποία ικανοποιούν την ανάγκη των αγροτών για ένα 
συμπαγές και ευέλικτο τρακτέρ στην κατηγορία από 250 έως 300 ίππους με μεγάλη 
σχέση ιπποδύναμης προς βάρος. 
 
 



Το πιο Λειτουργικό Τρακτέρ 
 

  
 
Η New Holland Agriculture βραβεύτηκε για το μοντέλο Τ5.10 στο οποίο 
απονεμήθηκε ο τίτλος του πιο Λειτουργικού Τρακτέρ.  Τα μοντέλα της σειράς Τ5 
κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της CNH Industrial στο Jesi της Ιταλίας. Η σειρά Τ5, 
προδιαγραφών Tier 4B, επανασχεδιάστηκε για την κάλυψη των αυξανόμενων 
αναγκών των αγροτών που ασχολούνται με την κτηνοτροφία και απαιτούν ένα 
ευέλικτο τρακτέρ μεσαίας ιπποδύναμης για την κτηνοτροφία αλλά και τη γεωργία 
πολλαπλών καλλιεργειών.  Το Τ5.120 ξεχωρίζει για την ικανότητά του να εκτελεί 
μεγάλο εύρος διαφορετικών εργασιών και για το υψηλότερο επίπεδο άνεσης χειριστή 
σ’ αυτή την κατηγορία. 
 


