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CIĄGNIKICIĄGNIKI

Podczas pierwszego dnia targów Agritech-
nica w Hanowerze poznaliśmy zwycięzców 
jednej  z najbardziej prestiżowych europej-
skich nagród w branży maszyn rolniczych, 
czyli Tractor of the Year. Ponad 50 dzienni-
karzy z całej Europy wzięło udział we wręcze-
niu przedstawicielom producentów zwycię-
skich maszyn nagród Ciągnika Roku 2014. 
Nerwowa atmosfera udzielała się każdej z po-
nad 100 osób, które obserwowały  galę wrę-
czenia nagród. Jak ważna stała się ta nagro-
da, przyznawana przez międzynarodowe jury 
reprezentujące całą Europę, świadczyć może 
obecność przedstawicieli producentów, któ-

rych maszyny nawet nie były nominowane. 
Polskę w konkursie Tractor of the Year repre-
zentuje redakcja RPT.

Coraz 
trudniejszy 
wybór

Zanim jury dokona-
ło oceny siedmiu nomi-
nowanych ciągników 
w kategorii Open Field 
i czterech w katego-
rii Best of Specialized, 
stanęło przed trudnym 
wyborem, gdyż pro-
ducenci ciągników za-
proponowali do walki 
o nagrodę aż 13 mode-
li ciągników polowych 
i osiem specjalistycz-
nych. Zatem wybór 
był podwójnie trudny. 
Ocena ciągników no-
minowanych poprze-
dzona była okresem te-

stów i ocen, które zakończyły się dopiero 
pod koniec września 2013 r. Jury ocenia-
jąc takie parametry jak silnik, przekład-
nia, wyposażenie standardowe, elektroni-
ka pokładowa, hydraulika, komfort w ka-
binie, innowacyjne rozwiązania technicz-
ne oraz stosunek ceny do mocy, zdecy-
dowało się nagrodzić tytułem Tractor of 
the Year w kategorii Open Field ciągnik 
Claas Axion 850. Tytuł w kategorii cią-
gników specjalistycznych po raz pierw-
szy w historii powędrował do Szwajca-
rii, na ręce producenta nośnika narzędzi 
Aebi VT450 Vario. Natomiast tytuł Golden 
Tractor for the Design, czyli Ciągnika 
Roku 2014 pod względem designu, przy-
padł ciągnikowi Lamborghini Nitro 130 
VRT. Jak widać, piętno Giugiaro Design 
było na tyle duże, że po raz kolejny ty-
tuł najlepiej zaprojektowanego ciągnika 
przypadł maszynie, na której wygląd mia-
ło wpływ to włoskie studio projektowe.

Za rok na targach EIMA
– Otrzymanie tego wyróżnienia jest dla 

nas bardzo szczególnym momentem ze 

Claas Axion 850 
Ciągnikiem Roku 2014
W kategorii ciągników polowych 

tytuł otrzymał Claas Axion 850. 

Miano Ciągnika Roku w kategorii 

złotego traktora pod względem 

wyglądu zdobyło Lamborghini 

Nitro 130 VRT. Tytuł Ciągnika Roku 

w kategorii ciągników 

specjalistycznych otrzymał 

po raz pierwszy pojazd Aebi VT450.

Ciągnik Roku 2014, czyli Claas Axion 850, prezentowany był w pełnej krasie z bliźniaczym 
ogumieniem na obu osiach.

Naklejka na szybie informująca o przyznanym tytule Ciągnika 
Roku pod względem designu sprawiała, że Lamborghini Nitro 
było bodaj najbardziej i bez przerwy obleganym ciągnikiem na 
stoisku tej marki podczas targów Agritechnica 2013.


