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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ 
ΑΠΟ ZY ELECTRIC TRACTOR
Στην Ελλάδα ήδη τουλάχιστον δύο εταιρείες 
έχουν έρθει σε επαφή με την τουρκική εταιρεία

Η Lamborghini Trattori παρουσιάζει το
νέο Strike TB, το οποίο διαθέτει αποκλειστι-
κή και εκλεπτυσμένη σχεδίαση στο πνεύμα
της οικογένειας Lamborghini. Προσφέρει
επίσης ασυναγώνιστη απόδοση λειτουργίας
όταν εργάζεστε σε απότομες πλαγιές καθώς
είναι συμπαγές με χαμηλό προφίλ. Αυτό κά-
νει τη διαφορά στα μεγάλα θερμοκήπια,
τους ελαιώνες, στις καλλιέργειες εσπεριδο-
ειδών ή και σε στάβλους. Η αδιαμφισβήτητη
ασπρόμαυρη ζωντάνια και ο φουτουριστι-
κός σχεδιασμός σημαίνουν ότι το Strike TB
είναι άμεσα αναγνωρίσιμο ως μέλος της οι-
κογένειας Lamborghini, προσδίδοντάς του
μια αδιαμφισβήτητη κομψότητα και κάνο-
ντας τους ιδιοκτήτες του να ξεχωρίζουν. 

Τα νέα Lamborghini Strike TB τροφοδο-
τούν οι ολοκαίνουργιοι κινητήρες FARMo-
tion 45.Οιι κινητήρες αυτοί σχεδιαστηκαν ει-
δικά για τη γεωργική χρήση και προσφέρουν
βέλτιστες καμπύλες ροπής και ισχύος για να
υπερέχουν σε αυτόν τον τομέα, με σχεδόν
επίπεδη καμπύλη ροπής σε ένα ευρύ φάσμα
χρήσεων. Εξασφαλίζουν επίσης εξαιρετική
αξιοπιστία, ελάχιστες απαιτήσεις συντήρη-
σης και χαμηλή κατανάλωση πετρελαίου.
Προσφέρουν μέγιστη ισχύ στις 2000 σ.α.λ.

από τους 116 ίππους στο Strike 115 TB και
106 ίππους στο Strike 105 TB, αντίστοιχα,
ενώ η μέγιστη ροπή είναι διαθέσιμη ήδη στις
1400 σ.α.λ.

Τα κιβώτια ταχυτήτων των νέων Strike TB
βασίζονται όλα σε ένα συγχρονισμένο μηχα-
νικό κιβώτιο ταχυτήτων που αποτελείται
από πέντε ταχύτητες σε δύο σειρές (10+10).
Η προσθήκη του προαιρετικού supercreep-

er ή του Hi-Lo (2 βημάτων powershift) τα με-
τατρέπει σε 20+20 κιβώτια ταχυτήτων, ενώ η
εφαρμογή και των δύο επιλογών παρέχει 40
ταχύτητες σε κάθε κατεύθυνση. 

Μια άλλη επιλογή είναι το υδραυλικό Pow-
erShuttle, το οποίο ενσωματώνει πάντα τη
λειτουργία Stop&Go και το κουμπί Com-
fortClutchπου επιτρέπει το τρακτέρ να στα-
ματήσει και να το επανεκκινήσει και στο δεύ-
τερο να αλλάξει ταχύτητες χωρίς να χρειάζε-
ται να πατήσει το πεντάλ του συμπλέκτη. Η
μεγάλη ποικιλία ταχυτήτων και ελαστικών
(από 24" έως 30" πίσω) επιτρέπει στο κιβώ-
τιο ταχυτήτων να φτάσει τα 40 km/h ενώ πε-
ριορίζει τον κινητήρα σε λιγότερο από 2000
rpm.  Από το 1976, o επίσημος εισαγωγέ-
ας,''Η ΔΗΜΗΤΡΑ'' Α.Ε. έχει πουλήσει μέ-
χρι σήμερα πάνω από 7500 τρακτέρ
Lamborghini Trattori στην Ελληνική
αγορά. Ένας αριθμός ορόσημο που φα-
νερώνει την αφοσίωση και το έργο που
έχει δείξει η εταιρία στον κλάδο.

Επισκεφθείτε τη Νέα Ιστοσελίδα μας και
ενημερωθείτε για όλα τα μοντέλα στην γκά-
μα της Lamborghini Trattori. www.deme-
ter.gr / www.lamborghini-tractors.com

Νέο Lamborghini Strike TB 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Στο λανσάρισμα του πρώτου  ηλεκτρικού
τούρκικου τρακτέρ προχώρησε η εταιρεία
ZY Electric Tractor. Πρόκειται για ένα μηδενι-
κών εκπομπών ρύπων όχημα, το οποίο έχει
αναπτυχθεί από κοινού με την τράπεζα Zira-
at Bank {έχει υποκαταστήματα σε Ξάνθη,
Κομοτηνή για εξυπηρέτηση(;) των μουσουλ-
μάνων Ελλήνων αγροτών}, ενώ η εκκίνηση
της μαζικής παραγωγής του είναι προγραμ-
ματισμένη για τον προσεχή Ιούνιο. Σύμφωνα
με την εταιρεία, η ζήτηση για το ηλεκτρικό
τρακτέρ είναι ήδη μεγάλη, ενώ ήδη έχουν
παραχθεί 40 αντίτυπα τα οποία βρίσκονται
έξω από τη γραμμή συναρμολόγησης. Ση-
μειώνεται πως η έναρξη της παραγωγής του
τρακτέρ ήταν προγραμματισμένη για νωρί-
τερα, αλλά αναβλήθηκε αφού η πανδημία
άλλαξε τα πλάνα. Όπως υπογράμμισε ο επι-

κεφαλής της εταιρείας, το όχημα θα παραχ-
θεί σε τρεις τύπους μεγέθους και ισχύος: Μία
μικρού μεγέθους που θα προορίζεται για κη-
πουρικές εργασίες, μία μεσαίου μεγέθους
και μία μεγάλων διαστάσεων.

Η μικρότερηθα παράγει έως140 ίππους, ενώ
η πλήρης φόρτιση θα διαρκεί 20 λεπτά παρέ-
χοντας αυτονομία 5 ωρών. Η μεσαία έκδοσηθα
«φορά» ηλεκτροκινητήρες των 105 ίππων, με
τη συνδυαστική ισχύ να αντιστοιχεί σε 220 PS,
ενώ η αυτονομία θα αγγίζει τις 7 ώρες.

Αναφορικά με την μεγαλύτερη έκδοση, η
συνολική ισχύς θα αποτυπώνεται σε 320 ίπ-
πους, ενώ με φόρτιση 90 λεπτών θα απολαμ-
βάνει αυτονομία 7 ωρών. about:blank

Κοινός παρονομαστής και των τριών εκδό-
σεων είναι πως δεν παράγουν ρύπους, ενώ
είναι απόλυτα αθόρυβες, κάτι που είναι πολύ

σημαντικό στην κτηνοτροφία και ειδικά
στις φάρμες παραγωγής γάλακτος.

Η υφιστάμενη παραγωγική δύναμη της
εταιρείας αντιστοιχεί σε 1.050 μονάδες ανά
έτος, ένας αριθμός που επιδιώκεται να αυξη-
θεί στις 10.000. Σημειώστε πως το συγκεκρι-
μένο τρακτέρ καλύπτει και με το παραπάνω
τις αυστηρές προδιαγραφές που έχει θέσει η
Ε.Ε. κάτι που σημαίνει ότι θα μπορεί να έχει
την ανάλογη εμπορική πορεία και στην Ευ-
ρώπη. Ο Πρόεδρος έχει δώσει το ΟΚ και η
παραγωγή έχει ξεκινήσει.

Στην Ελλάδα ήδη τουλάχιστον δύο
εταιρείες έχουν έρθει σε επαφή με την
τουρκική εταιρεία για να αναλάβουν την
εισαγωγή του ηλεκτρικού τρακτέρ, το
οποίο θα διατίθεται και σε καλή τιμή, για
την τεχνολογία που φέρει…

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Έως 31/12/23 
η απογραφή 
και κυκλοφορία 
τρακτέρ

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 παρατείνεται η
προθεσμία απογραφής και κυκλοφορίας των
γεωργικών ελκυστήρων που έχουν ταξινο-
μηθεί ή απογραφεί πριν τις 21-5-1998 και δεν
φέρουν διάταξη προστασίας έναντι ανατρο-
πής εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με την
τροποποιητική απόφαση που δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην απόφαση που υπογράφει ο υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, Γιώργος Στύλιος, τονίζεται ότι μέχρι το
τέλος του τρέχοντος έτους οι ιδιοκτήτες των
συγκεκριμένων γεωργικών ελκυστήρων
υποχρεούνται να εφοδιαστούν με την εν λό-
γω τύπου διάταξη προστασίας έναντι ανα-
τροπής εγκεκριμένου τύπου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ

Ημέρα Τεχνικής
υποστήριξης 
στην Δολίχη
Ελασσόνας στη νέα 
αντιπροσωπεία 

Την ερχόμενη Τετάρτη 17/5 θα γίνει στην
Δολίχη Ελασσόνας  της εταιρείας. Κατά την
Ημέρα Τεχνικής Υποστήριξης – προσφέρε-
ται δωρεάν σε κάθε πελάτη / κάτοχο μηχα-
νημάτων της εταιρίας τα εξής: 

- Τεχνικό έλεγχο σε κάθε πελάτη, νέο ή πα-
λιό, -Συμβουλές για καλύτερη συντήρηση, -
Διάγνωση βλαβών,- Επιτόπια επισκευή μι-
κροπροβλημάτων, -  Πληροφορίες βελτιστο-
ποίησης στην χρήση των μηχανημάτων.

Το πρόγραμμα της περιοδείας - Ημέρα Τε-
χνικής Υποστήριξης - θα συνεχιστεί μέσα στο
2023 με πολλές ακόμη στάσεις σε περιοχές
ενδιαφέροντος σε όλο το δίκτυο που διαθέτει
η εταιρία, δηλαδή σε πάνω από 68 σημεία
στην χώρα. Στις 16/5 θα γίνει η Ημέρα Τεχνι-
κής Υποστήριξης στην Φαρκαδόνα, Τρικά-
λων, Συνεργείο Στεργίου Ν. και Τετάρτη 17/5
στην Δολίχη, Ελασσόνας στις εγκαταστάσεις
του αντιπροσώπου, Αφοι Κιτσούλη. Προσκα-
λούμε όλους τους κατόχους ελκυστήρων
Zetor - Lamborghini - Hurlimann της περιο-
χής να μας επισκεφθούν για δωρεάν τεχνικό
έλεγχο.


