
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Αυλαία για την Αgrotica 2022 με τον καλύτερο τρόπο, αφού για ακόμη μία φορά η Διεθνής 
Έκθεση, που διεξήχθη από τις 20 έως τις 23 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο 
στη Θεσσαλονίκη, έδειξε τη μεγάλη απήχηση που έχει στον αγροτικό κόσμο.  
  
Η εταιρία μας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» είχε δυναμική παρουσία στη γιορτή αυτή 
σε όλα τα επίπεδα, από καινοτόμες υπηρεσίες και συστήματα γεωργίας, στα νέα μοντέλα 
τρακτέρ και γενικότερα μηχανημάτων. Αυτό όμως που για ακόμη μία φορά έκανε τη διαφορά 
ήταν ότι μπορέσαμε να έρθουμε σε επαφή με όσους μας εμπιστεύονται και να μοιραστούμε ότι 
νεότερο υπάρχει στο χώρο.  
 
Αναλυτικά : 
 

• Η εταιρία στοχεύοντας στο μέλλον, εστιάζει στα συστήματα και στις υπηρεσίες γεωργίας 
ακριβείας και κατά τη διάρκεια της έκθεσης παρουσίασε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, 
συστήματα GPS, ψεκαστικά drones, αισθητήρες αναγνώρισης φυλλοδιαγνωστικής, 
μετεωρολογικούς σταθμούς και πολλές ακόμη καινοτομίες.  

 

• Μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξε για τα δύο νέα μοντέλα τρακτέρ της NEW HOLLAND, τη νέα 
σειρά ειδικών τρακτέρ (δενδροκομικά και αμπελουργικά) με ή χωρίς καμπίνα Τ4 F/N/V, 
αλλά και το μοναδικό τρακτέρ στον κόσμο που κινείται με μεθάνιο και είναι σε γραμμή 
παραγωγής. Πρόκειται για τον πιο φιλικό γεωργικό ελκυστήρα προς το περιβάλλον, με 
0% ρύπους και μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.  

 

• Δυναμική ήταν και παρουσία των μηχανημάτων της CASE ΙΗ, με τη σειρά OPTUM, που 
αποτελεί τη ναυαρχίδα της, να έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών, 
αλλά και με την εμβληματική σειρά θεριζοαλωνιστικών μηχανών Axial-Flow. 

 

• Οι επισκέπτες του περιπτέρου μας είχαν τη χαρά να παραστούν στην  πρώτη επίσημη 
εμφάνιση των δενδροκομικών τρακτέρ της GOLDONI, τα οποία αντιπροσωπεύονται 
πλέον από την εταιρία μας. Η γκάμα της GOLDONI περιλαμβάνει δενδροκομικούς και 
αμπελουργικούς ελκυστήρες διαφόρων διαστάσεων και ιπποδυνάμεων, εκ των οποίων 
μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ισότροχα και τα τρακτέρ χαμηλής πλατφόρμας. 

 

• Επίσης, παρουσιάσαμε για πρώτη φορά, τα άροτρα της New Holland & Overum, 
μηχανήματα χορτονομής και χορτοδετικές της New Holland και πλήθος παρελκομένων 
που προωθεί η εταιρία μας στην Ελληνική αγορά, όπως ψεκαστικά της Caffini, 
ηλεκτροστατικά ψεκαστικά της ΒΟΑ, φορτωτές STOLL & MX, αμπελουργικά 
μηχανήματα της GOLDONI, και άλλα μηχανήματα Ελλήνων και Ευρωπαίων 
κατασκευαστών.  

 

• Την παράσταση έκλεψε στο περίπτερό μας στο χώρο της PETRONAS, ο προσομοιωτής 
της Formula 1. Μικροί και μεγάλοι επίδοξοι οδηγοί ξεδίπλωσαν το οδηγικό τους ταλέντο, 



 
 

 

 

ενώ μπόρεσαν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμό όπου κάθε μέρα  πέντε οδηγοί με τον 
καλύτερο χρόνο, λάμβαναν αναμνηστικό δώρο της αγωνιστικής ομάδας της Formula 1. 

  
Η ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. συνεχίζοντας το έργο του ιδρυτή της, αείμνηστου Παύλου 
Κοντέλλη και στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης και του κοινωνικού έργου που προσφέρει, 
ανέλαβε την κατασκευή και διαμόρφωση αίθουσας – εργαστηρίου γεωργίας ακριβείας στις 
εγκαταστάσεις της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής, του ΕΛΓΟ – Δήμητρα, στη Λάρισα. Σε ειδική 
εκδήλωση που διοργανώθηκε στο περίπτερό μας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του 
Ομίλου, Ιωάννης Κοντέλλης, γνωστοποίησε προς τους εκπροσώπους του Δ.Σ. της Αβερωφείου 
Σχολής Λάρισας και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΛΓΟ Δήμητρα, την πρόταση χορηγίας 
του ομίλου.  Το έργο θα προσφέρει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στους μαθητές αλλά θα 
λειτουργήσει και ως εργαλείο επιμόρφωσης για υφιστάμενους αγρότες μέσα από την οργάνωση 
βραχυχρόνιων σεμιναρίων. 
 
Περισσότερα από 100 χρόνια ιστορίας, καθιστούν την εταιρία μας έναν από τους παλαιότερους 
αντιπροσώπους του Ομίλου CNH Industrial παγκοσμίως. Το γεγονός αυτό αποτελεί και τη 
σταθερή βάση προκειμένου η εταιρία να προχωρήσει με δυναμισμό στη νέα εποχή, 
προσφέροντας στους πελάτες της καινοτόμες λύσεις και σύγχρονες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν 
ως στόχο να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις γεωργικές τους επιδόσεις και να μειώσουν το 
κόστος παραγωγής τους.  
 
Η ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ευχαριστεί όλους όσους επισκέφθηκαν το περίπτερό της 
και ανανεώνει το ραντεβού με τον αγροτικό κόσμο σε μια σειρά επιδείξεων και δράσεων για το 
2023. 
  
Σας ευχαριστούμε ! 
  
  
 
 


