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CIĄGNIKI

Zaczęło się w maju tego roku, kiedy to 
podczas konferencji „Let the Challenge 
Begin” (Niech się zacznie rywalizacja) Ju-
ry konkursu Tractor of the Year (w któ-
rym Polskę reprezentuje nasze czasopi-
smo w osobie zastępcy redaktora naczelne-
go Tomasza Towpika) spotkało się w To-
urettes niedaleko Nicei we Francji z przed-
stawicielami 15 producentów ciągników, 
którzy zaprezentowali swoje najnowsze 
traktory. Spośród nich wspólnie wybra-
liśmy traktory nominowane do nagrody 
Ciągnika Roku 2015. Już ten etap selekcji 
był trudny, a końcowa decyzja była wyni-
kiem wnikliwej analizy i została poprze-
dzona nieraz gorącą wręcz dyskusją.

Dwunastu wspaniałych
Musieliśmy wybrać zwycięzców spo-

śród 12 nominowanych modeli. Siedem 
ciągników było nominowanych w kategorii 
ciągnik polowy, a pięć w kategorii ciągnik 

specjalistyczny. Wśród 
ciągników polowych wy-
bierany jest również naj-
lepszy ciągnik pod wzglę-
dem designu. W katego-
rii ciągników polowych 
nominowane były: Case 
IH, Magnum CVX 380, 
Challenger MT 775 E, 
Claas Arion 430, Deutz-
-Fahr 9340 TTV, Fendt 
939 Vario S4, John Deere 
7310 R oraz Massey Fer-
guson 8737. Natomiast 
wśród nominowanych 
ciągników specjalistycz-
nych znalazły się: Aebi 
TT 211, Antonio Car-
raro SRH 9800 Infini-
ty, John Deere 5100 GF, 
Lamborghini CV 80 oraz 
New Holland T3.75F.

Wspólnie z europejskimi dziennikarzami wybraliśmy Ciągniki Roku 2015

Wygrał Case IH 

Magnum 380 CVX
Podczas dnia otwierającego międzynarodowe targi EIMA we Włoszech, czyli 12 listopada,  międzynarodowe Jury 

złożone z dziennikarzy z 23 krajów Europy wybrało: Ciągnik Roku 2015, Najlepszy Specjalistyczny Ciągnik Roku 2015 

oraz Złoty Ciągnik pod względem Designu. 

Case IH Magnum 380 CVX zdobył tytuł Ciągnik Roku 2015 między innymi za to, że może być fabrycznie wyposażony w gąsienicowy układ 
jezdny na tylnej osi, wersja Rowtrac.

Matthew Foster (w środku), kierujący marką Case IH w regio-
nie europejskim, nie krył swojej radości.


