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Η New Holland παρουσίασε τα μοναδικά τρακτέρ Straddle για στενούς 

αμπελώνες στην έκθεση SITEVI 2021  

Η New Holland Agriculture, τμήμα της CNH Industrial, προσφέρει μια ματιά στο 

μέλλον με την καινοτόμο ιδέα του τρακτέρ Straddle, το οποίο είναι ειδικά 

σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των στενών αμπελώνων που 

χαρακτηρίζουν τις κορυφαίες αμπελουργικές περιοχές όπως η Καμπανία 

(Champagne), το Μεντόκ (Médoc) και η Βουργουνδία (Burgundy) της Γαλλίας. 

Αυτές οι περιοχές παράγουν κρασιά υψηλής ποιότητας και αξίας από αμπέλια που 

καλλιεργούνται σε σειρές πλάτους μικρότερου του ενάμιση μέτρου, συχνά σε 

απότομες πλαγιές και σε μικρούς αμπελώνες. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα 

σταφύλια συλλέγονται με το χέρι και το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών 

καλλιέργειας του αμπελιού γίνεται με τρακτέρ που περνάει πάνω από τις σειρές. 

Για την ανάπτυξη του τρακτέρ Straddle, η New Holland συνεργάστηκε με την 

Pininfarina, ανοίγοντας μία νέα εποχή για τους στενότερους αμπελώνες. Η 

Pininfarina ανέπτυξε ένα φουτουριστικό σχεδιασμό γύρω από μία καμπίνα υψηλής 

ασφάλειας, άνεσης και έτοιμη για ηλεκτροκίνηση, σύμφωνα με την στρατηγική 

καθαρής ενέργειας (Clean Energy Leader) της New Holland.  

Ο σχεδιασμός του μπροστινού μέρους του μηχανήματος συνδυάζει την 

λειτουργικότητα με το στυλ. Εμπνευσμένο από το σχήμα του ποτηριού για την 

σαμπάνια – ψηλό, φαρδύ στην κορυφή και κωνικό κάτω – είναι αναφορά στους 

κορυφαίους αμπελουργούς που αποτελούν κυρίως το πελατολόγιό του. Αυτό το 



 

σχήμα, μαζί με το γυαλί γύρω από την καμπίνα, παρέχει στον χειριστή εξαιρετική 

ορατότητα στα αμπέλια και στον γύρω χώρο. Ο συνολικός εξωτερικός σχεδιασμός 

ξεχωρίζει για τις ρέουσες και δυναμικές γραμμές εμπνευσμένες από την 

αυτοκινητοβιομηχανία. Το υπόλοιπο σασί έχει μια σπορ εμφάνιση. Το σχήμα της 

καμπίνας, γωνιακό προς την κατεύθυνση της διαδρομής, προσθέτει στο 

δυναμισμό του μηχανήματος. 

Το εσωτερικό, εύκολα προσβάσιμο χάρη στη 

μεγάλη ενιαία πόρτα και το περιστρεφόμενο 

κάθισμα, προσφέρει ένα εξαιρετικά άνετο 

περιβάλλον. Η χρήση του ξύλου συμβάλλει 

στην βελούδινη, πολυτελή αίσθηση της 

καμπίνας και παραπέμπει και πάλι στην 

επιχείρηση του πελάτη που συνδέεται με το 

ξύλο των βαρελιών κρασιού.  

Ο Carlo Lambro, Πρόεδρος της New Holland, είπε: «Η πρωτοποριακή ιδέα μας για 

το τρακτέρ straddle προσφέρει μία ματιά στο μέλλον, όπου οι κορυφαίοι 

αμπελουργοί με στενούς αμπελώνες υψηλής αξίας, μπορούν να αποβλέπουν. 

Είναι το αποτέλεσμα της μακράς ιστορίας αριστείας της New Holland στους 

αμπελώνες σε όλο τον κόσμο, σε συνδυασμό με την εμπνευσμένη καινοτομία του 

θρυλικού σχεδιαστικού οίκου Pininfarina. Αποτελεί απόδειξη της συνεχούς 

προσπάθειας της New Holland να αναπτύξει νέες λύσεις για την κάλυψη των πιο 

εξειδικευμένων αναγκών των πελατών μας και προαναγγέλει την περαιτέρω 

επέκταση της μεγάλης προσφοράς μας – την ευρύτερη στον κλάδο». 

Η Pininfarina ιδρύθηκε το 1930 και έχει εξελιχθεί από μία βιοτεχνία σε έναν διεθνή 
όμιλο, κορυφαίας έκφρασης του στυλ της αυτοκινητοβιομηχανίας και μια 
καθιερωμένη πραγματικότητα στον βιομηχανικό σχεδιασμό και την εμπειρία του 
σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής, της ναυτικής και της κινητικότητας πέρα από την 
αυτοκινητοβιομηχανία. 
 
Ο Kevin Rice, Επικεφαλής Δημιουργικού της Pininfarina, εξηγεί: «Δουλέψαμε ως 

ομάδα με την New Holland για να συλλάβουμε την ιδέα του τρακτέρ Straddle, που 

θα είναι ικανή να προσφέρει μία εντελώς νέα εμπειρία. Έχουμε αξιοποιήσει τις 

δεξιότητές μας που αποκτήθηκαν σε περισσότερα από 90 χρόνια σχεδιασμού 

αυτοκινήτων, συνδυάζοντας ένα μοναδικό και ξεχωριστό στυλ και επιδόσεις 

ανώτατου επιπέδου, διατηρώντας πάντα την ανθρώπινη εμπειρία στο επίκεντρο. 

Στην New Holland έχουμε βρει έναν συνεργάτη που μοιράζεται τις αξίες μας και 

την προσέγγισή μας στην τεχνολογία καινοτομίας. Είμαστε βέβαιοι ότι η νέα ιδέα 

θα είναι σε θέση να σηματοδοτήσει τη μελλοντική κατεύθυνση για αυτόν τον 

τομέα».  

Video: https://youtu.be/Tm2DPoWCMXQ 

https://youtu.be/Tm2DPoWCMXQ

