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Tytuły Ciągnika Roku (Tractor of the 
Year) zostały wręczone już po raz osiem-
nasty. Pierwszy tytuł w roku 1997 – Tractor 
of the Year 1998 – przypadł Fendtowi 926 
Vario i przekazany został podczas targów 
EIMA w Bolonii. Wtedy najlepszym cią-
gnikiem pod kątem designu został Deutz-
-Fahr Agrotron. Dla ciągnika specjalistycz-
nego tytuł Tractor of the Year przyznano 
po raz pierwszy w roku 2000.

Dzisiaj Jury konkursu rozrosło się do 24 
osób z 23 krajów Europy. Są to dziennika-
rze z czasopism i mediów elektronicznych 
zajmujących się tematyką techniki rolni-
czej. Polskę w tym gronie od roku 2008 re-
prezentuje miesięcznik „Rolniczy Przegląd 
Techniczny”, a konkretnie Tomasz Towpik 
– zastępca redaktora naczelnego. 

Wygrał Fendt 1050 Vario
W kategorii Open Field, czyli ciągni-

ków polowych, zwykle nominowane są 
najciekawsze ciągniki, zwykle okręty fla-
gowe, w których po raz pierwszy pojawia-
ją się nowinki technologiczne. Nie inaczej 
było także i w tym roku. W tej kategorii 
pojawił się ciągnik tradycyjny z silnikiem 
o pojemności 12,4 l i mocą 500 KM, gą-
sienicowy ciągnik z pierwszym fabrycz-
nie montowanym silnikiem V12 o po-
jemności 16,8 l i mocy 646 KM, ciągnik 
równokołowy z pięcioma trybami skrę-
tu kół obu osi i przekładnią bezstopnio-
wą z funkcją wirtualnej zmiany biegów 
czy najmocniejszy ciągnik czterocylin-
drowy z układem jazdy do tyłu i prak-
tycznie nieograniczoną listą wyposaże-
nia dodatkowego. Łącznie nominowa-
nych w tej kategorii było siedem ciągni-
ków: Case IH Puma 175 CVX, Challen-
ger MT 875 E, Fendt 1050 Vario, JCB Fa-
strac 4000, John Deere 6155 R, New Hol-
land T7.315, Valtra N174 V.

Patrząc na listę ciągników nominowa-
nych, nietrudno się domyśleć, iż decyzja 
o przyznaniu tytułu jednemu z nich nie 
oddaje tego, że każdy jest co najmniej wart 
zainteresowania i ma wiele ciekawych roz-
wiązań technicznych. Jednak główna za-
sada konkursu Tractor of the Year 2016 
i jednocześnie wyzwanie dla każdego z 24 
dziennikarzy należących do Jury konkursu 
opiera się na tym, aby tytuł przyznać jed-
nemu. Temu, który jest naj. Gorące dys-
kusje podczas testów polowych ciągników 
między jurorami niejednokrotnie wystar-
czyłyby do podniesienia temperatury glo-
bu o kilka stopni. Nie ma się co dziwić, po-
nieważ w tej kategorii nominowane są cią-
gniki, które mają wszystko, co najlepsze-
go zaoferować mogą w danej chwili pro-
ducenci ciągników. Jednak decyzję trze-

ba podjąć i w tym roku tytuł Tractor of 
the Year 2016 przypadł ciągnikowi Fendt 
1050 Vario. Przybliżaliśmy go już w wyda-
niu 10/2015 „Rolniczego Przeglądu Tech-
nicznego”.

Najlepszy wśród 
uniwersalnych

W nowej kategorii Best Utility, czyli cią-
gnika uniwersalnego, o tytuł Ciągnika Ro-
ku 2016 walczyło również siedem modeli: 
Claas Arion 460, Deutz-Fahr 5115.4G HD, 
Fendt 313 Vario, Landini 4-105, ARBOS 
5130 oraz Steyr Kompakt 4115. Choć nie 
są to największe ciągniki, to ich wyposaże-
nie i możliwości mogą budzić podziw. Ju-
ry konkursu wyróżniło tę kategorię, gdyż 
w Europie są to najchętniej kupowane cią-

Ciągnik 

Roku 2016
W samo południe pierwszego dnia wystawy Agritechnica 2015 poznaliśmy Ciągnik Roku 2016. Jak wielu 

przypuszczało, został nim Fendt 1050 Vario. Jeśli jednak ktoś myśli, że był to bezapelacyjny zwycięzca, wyjaśniamy, 

iż wybór wcale nie był jednoznaczny, bo konkurencja była duża, a wyniki były do siebie bardzo zbliżone.

Tytuł Tractor of the Year 2016 otrzymał Fendt 1050 Vario.
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