
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η New Holland γιορτάζει την επιτυχημένη έκθεση Agrishow 2022 

και το βραβείο «Μηχάνημα της Χρονιάς» 

Η New Holland είχε μεγάλη απήχηση στην έκθεση Agrishow 2022 με ένα 

εντυπωσιακό περίπτερο όπου παρουσίασε στην αγορά της Νότιας Αμερικής 

την θεριζοαλωνιστική CR IntellisenseTM και το πρώτο παγκοσμίως τρακτέρ 

παραγωγής με μεθάνιο, τις προηγμένες λύσεις στο χώρο της ψηφιακής 

γεωργίας και την πλήρη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών της. 

Η θεριζοαλωνιστική TX5.90 στέφθηκε με τον αναγνωρισμένου κύρους τίτλο 
«Μηχάνημα της Χρονιάς». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η New Holland Agriculture παρουσίασε τις πιο προηγμένες λύσεις συγκομιδής και 
ψηφιακής γεωργίας σε ένα εντυπωσιακό περίπτερο 6.500 m2 στην 27η Agrishow, 
την μεγαλύτερη γεωργική έκθεση στην Λατινική Αμερική, που διεξήχθη στο 
Ριμπεράου Πρέτο (Ribeirão Preto) του Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Μεταξύ των 
κυριότερων σημείων στο περίπτερο ήταν η νέα θεριζοαλωνιστική CR 
IntellisenseTM με τις τελευταίες τεχνολογίες αυτοματισμού και τεχνητής 
νοημοσύνης και ο Ψηφιακός Χώρος Γεωργίας, και το τρακτέρ T6 Methane Power, 
το πρώτο παγκοσμίως τρακτέρ μεθανίου παραγωγής. Η New Holland παρουσίασε 
επίσης το νέο T5.110S, ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και ισχυρά τρακτέρ στην 
κατηγορία του, σχεδιασμένο για μεγάλες ημέρες λειτουργίας στο χωράφι. 



 

Η επιτυχημένη συμμετοχής της 
New Holland στην έκθεση 
Agrishow 2022 κορυφώθηκε με 
τον αναγνωρισμένου κύρους τίτλο 
«Μηχάνημα της Χρονιάς», ο 
οποίος απονεμήθηκε στην 
θεριζοαλωνιστική TX5.90 από 
κριτική επιτροπή τεχνικών. Η 
TX5.90 ξεκίνησε το 2020 στη 
Βραζιλία και βασίζεται στην 
κληρονομιά της εμβληματικής σειράς TC, γνωστή για την αξιοπιστία και την 
αποτελεσματικότητά της, παρέχοντας μία λύση που προσφέρει καινοτομία σε έναν 
προσιτό συνδυασμό χαμηλής συντήρησης.  

Κατά την διάρκεια της έκθεσης, ο 
Carlo Lambro, Πρόεδρος της New 
Holland, δέχθηκε στο περίπτερο 
τον Joaquim Leite, Υπουργό 
Περιβάλλοντος της Βραζιλίας. Ο 
κος Leite είχε την ευκαιρία να δει 
από πρώτο χέρι το τρακτέρ T6 
Methane Power, το οποίο 
διατίθεται πλέον στην τοπική 
αγορά. Άλλοι διακεκριμένοι 
επισκέπτες στο περίπτερο ήταν ο 
Rodrigo Garcia, Κυβερνήτης της 
πολιτείας του Σάο Πάολο και ο Marco Pontes, αστροναύτης και πρώην Υπουργός 
Επιστημών και Τεχνολογίας. 

«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευχαριστημένοι με την φετινή Agrishow, η 
οποία ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη για την New Holland», δήλωσε ο  Carlo Lambro, 
Πρόεδρος της New Holland. «Είναι μία από τις σημαντικότερες γεωργικές εκθέσεις 
στον κόσμο και η κομβική στιγμή για μας να συναντηθούμε με τους πελάτες και να 
κρατήσουμε το δάχτυλό μας στον παλμό του κλάδου μας. Ήμασταν πολύ 
ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε μετά τη διακοπή των εκθέσεων λόγω της 
κατάστασης με τον Covid, και η εκδήλωση ανταποκρίθηκε στις υψηλότερες 
προσδοκίες μας. Το περίπτερό μας παρέμεινε γεμάτο σε όλη την διάρκεια της 
έκθεσης και οι επισκέπτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τον Χώρο της Ψηφιακής 
Γεωργίας, όπου μπορούσαν να δουν πού πηγαίνει η γεωργία και ότι από πολλές 
απόψεις το μέλλον είναι ήδη εδώ, στην προηγμένη αυτοματοποίηση και ψηφιακή 
μας λύση – και έχουμε την απάντηση για όλες τις γεωργικές δραστηριότητες, όλων 
των μεγεθών». 

Ο Ψηφιακός Χώρος της Γεωργίας 

Ο Χώρος της Ψηφιακής Γεωργία στο επίκεντρο του περιπτέρου της New Holland 
παρουσίασε τις πιο προηγμένες λύσεις που αναπτύχθηκαν για να παρέχουν στους 
αγρότες τα μηχανήματα και τα γεωπονικά δεδομένα που απαιτούνται για τη λήψη 



 

τεκμηριωμένων αποφάσεων και τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Οι 
επισκέπτες μπορούσαν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η αίθουσα ελέγχου 
παρακολουθεί εξ αποστάσεως τα γεωργικά μηχανήματα στο χωράφι, 
προβλέποντας πιθανά προβλήματα, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν 
προληπτικά, βοηθώντας τον πελάτη να μεγιστοποιήσει το χρόνο λειτουργίας του 
μηχανήματός του και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του. 

Παρουσιάστηκαν επίσης οι συνδεδεμένες λύσεις της New Holland για τη διαχείριση 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και οι τηλεματικές και εκπαιδευτικές πύλες 
MYPLMCONNECT και MYNEWHOLLAND. Οι λύσεις αυτές επιτρέπουν στον 
αγρότη να παρακολουθεί το στόλο του, να επεξεργάζεται γεωπονικά δεδομένα, να 
βελτιστοποιεί τη χρήση των πόρων και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη 
λειτουργία της γεωργική του επιχείρησης. Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με τα 
προϊόντα AGXTEND, ένα πλήρες οικοσύστημα λύσεων, βασισμένο στην 
καινοτομία, την εξυπηρέτησης και την βιωσιμότητα, που είναι αφιερωμένα στην 
γεωργία ακριβείας και εργάζονται στο χωράφι για να παρέχουν την καλύτερη 
προετοιμασία του εδάφους και την βελτιστοποίηση φύτευσης και επεξεργασίας. 

 


