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CIĄGNIKI

Międzynarodowy konkurs Ciągnik Ro-
ku polega na ocenie traktorów pod wie-
loma względami. Wśród ocenianych ele-
mentów są: silnik, przekładnia, elektro-
nika, wyposażenie, a także stosunek ce-
ny do mocy. Jednak nie da się ukryć, iż 
najczęściej najciekawsze rozwiązania naj-
pierw trafiają do  ciągników flagowych 
– największych.

Dlatego modele najpopularniejsze i naj-
lepiej sprzedawane były w ocenie jury nie-
co pomijane. Z tego powodu po długich 
i gorących dyskusjach powstała osobna ka-
tegoria, która pod koniec tego roku otrzy-
ma po raz pierwszy tytuł Tractor of the 
Year 2016 Best Utility.

Nie wszystko 
do ujawnienia

Konkurs Tractor of the Year w fazie 
kształtowania się listy ciągników nomino-

wanych jest dla całego jury dziennikarskie-
go nie lada wyzwaniem. Przede wszystkim 
nasza zawodowa ciekawość i chęć publiko-
wania nowych informacji  musi pozostać 
niezaspokojona, gdyż kilka modeli cią-
gników jak zwykle będzie miało oficjalną 

prezentację dopiero we wrześniu lub paź-
dzierniku br. Dlatego chcąc nie chcąc część 
informacji o ciągnikach, którą przekazu-
ją nam producenci, musimy przez pewien 
czas zatrzymać dla siebie.

Jednak dzięki konkursowi Ciągnik Ro-
ku Czytelnicy między innymi „Rolniczego 
Przeglądu Technicznego” mają jak w oku 
soczewki zebrane trendy, jakie narzucają 
producenci w budowie maszyn nie tylko 
tradycyjnych. Zwycięzca i noszący jeszcze 
do końca br. tytuł Ciągnika Roku 2015 Ca-
se IH Magnum w wersji RowTrac złamał 

stereotyp, iż ciągnik tradycyjny jest czte-
rokołowy.

W tym roku mamy kilku kandydatów, 
którzy także przełamują bariery. Wraca 
do gry silnik z 12 cylindrami w układzie 
V. Nominowanego oczywiście w kategorii 

Tractor of 
the Year 2016

Konkurs Tractor of the Year, czyli Ciągnik Roku, wchodzi na nowe tory. Nie 

dość, że jury musi ocenić siedem ciągników w kategorii polowej oraz trzy 

specjalistyczne, to pojawiła się nowa kategoria. Jest nią Best Utility, czyli 

ciągniki uniwersalne. Do niej także nominowano siedem modeli maszyn.

W kategorii Open Field, czyli Ciągnika 
Polowego, do tytułu Tractor of the 
Year 2016 nominowane są ciągniki:
 Case IH Puma 175 CVX;
 Challenger MT 875 E;
 Fendt 1050 VARIO;
 JCB Fastrac 4000;
 John Deere 6155 R;
 New Holland T7.315;
 Valtra N174 V.

W kategorii Best Utility o tytuł Ciągnika 
Roku 2016 po raz pierwszy będą 
walczyć:
 Claas Arion 460;
 Deutz-Fahr 5115.4G HD;
 Fendt 313 Vario;
 Landini 4-105;
 Lovol 5130;
 Massey Ferguson 5713L;
 Steyr 4115 Kompakt.

W kategorii Best of Specialized, 
czyli ciągnika specjalistycznego, 
europejskie jury złożone z 23 dzien-
nikarzy będzie wybierać spośród:
 Antonio Carraro TGF 10900;
 Rigitrac SKH 75;
 Same Frutteto 3S.

W kategorię Best Utility, czyli ciągników uniwersalnych, jak najbardziej wpisuje się Claas 
Arion 460 z kabiną Panoramic.

Tomasz Towpik

Zdjęcia: firmowe


