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Już niedługo rozpocznie się już 5 edycja demo prezentacji
ciągników, kombajnów i innych maszyn marki Deutz-Fahr
współorganizowanych przez SDF Polska z autoryzowanymi
dealerami na terenie całej Polski. Co przygotowano dla rolników?
– Chodzi o to, aby każdy rolnik, który przyjdzie na pokazy, miał możliwość osobistego
poprowadzenia ciągnika podczas pracy polowej – mówi Anna Makulec, dyrektor marketingu
firmy SDF Polska. – Tylko bowiem w taki sposób można w pełni ocenić zastosowane rozwiązania
techniczne ułatwiające pracę oraz nieporównywalny komfort naszych maszyn.
Agrotron 9340 TTV (…) robi ogromne wrażenie zarówno wyglądem zewnętrznych, jak i bardzo
zaawansowaną technologią. Najlepiej przekonać się samemu.
Anna Makulec, dyrektor marketingu firmy SDF Polska

Jakie cięgniki będzie można podziwiać? Firma zamierza zaprezentować przekrój oferty marki DeutzFahr. Będą więc kompaktowe ciągniki z przedziału mocy 85–130 KM z Serii 5: 5090 G LD,
5115.4 G HD, 5130 TTV. Modele te prezentują różne układy napędowe, od prostej mechanicznej
konstrukcji do bezstopniowych układów napędowych. Będzie można wypróbować także ciągniki
Agrotron Serii 6: 6140, 6150 Cshift, 6160 Cshift, 6180 TTV. Z kolei w tej serii ciekawym
rozwiązaniem jest zastosowanie układu napędowego Cshift ze zrobotyzowaną skrzynią biegów.
W trakcie pokazów będzie można również zobaczyć model Agrotron 9340 TT, który w 2015
r. uzyskał tytuł Golden Tractor for the Design. Jest to model o mocy 336 KM, z bezstopniowym
napędem, IMonitorem II generacji, systemem rolnictwa precyzyjnego Agrosky oraz wieloma innymi
zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami.
– Zdecydowanie największy, najmocniejszy i najpiękniejszy ciągnik z floty pokazowej to Agrotron
9340 TTV – dodaje Anna Makulec. – Ciągnik robi ogromne wrażenie zarówno wyglądem
zewnętrznych, jak i bardzo zaawansowaną technologią. Najlepiej przekonać się samemu. Będzie
ku temu doskonała okazja.
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Poza ciągnikami w pokazach prezentowana będzie również ładowarka teleskopowa Deutz-Fahr
Agrovector 37.6, o wysięgu 6 m i udźwigu 3,7 t.

Plan pokazów na okres sierpień – wrzesień 2016

Data
18 sierpnia
2016
18 sierpnia
2016
26 sierpnia
2016
31 sierpnia
2016
2 września
2016
7 września
2016
9 września
2016
15 września
2016

Województw Lokalizacja pokazu
o
opolskie
Wilków, trasa nr451 Bierutów –
Namysłów (GPS 51.091716,
17.686570)
lubelskie
Rudnik Szlachecki 59, 23-212
Wilkołaz (obok firmy SAVONA)
lubelskie
Zaścianki 79A, 21-560
Międzyrzec Podlaski (dawna
droga nr 19)
warmińskoNowa Wieś 58, 11-030 Purda
mazurskie
warmińskoFijewo 37, 14-260 Lubawa
mazurskie
pomorskie
podlaskie
wielkopolskie

Diler
STOMIL AGRO

SAVONA Sp. z o.o.

Sprzedaż Ciągników
i Maszyn Rolniczych, Leszek
Komoń
PPHU Agro-Plus, Michał
Kulpanowski
Firma Handlowa
AGROLAND, Andrzej
Dąbrowski
PPUH Nowiny, 82-440 Dzierzgoń ROLTOP Sp. z o.o.
ul. Kościelna 10, 18-411
Śniadowo
ul. IV Dywizji Piechoty 10A,
77-420 Lipka

PHP AGRO-ROLNIK Sp.
z o.o.
EUROMASZ Sp. J., Wioletta
i Grzegorz Schienke

Zobacz też:
Nowe ciągniki Same Deutz-Fahr (SDF) z Serii 6: dla kogo?
Nowe ciągniki Same Deutz-Fahr (SDF) z Serii 7: komfort i bezpieczeństwo
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