TECHNIKA

Megérkezett a Nagytigris
– nemcsak vadászoknak
Az olasz SAME traktorgyár megbízható, alacsony üzemeltetési költségű traktorairól ismert az európai gazdálkodók, farmerek előtt. A 40-től a 220 lóerős kategóriáig terjed a kínálata, tehát a kertészeti kistraktortól az
univerzális gépekig minden feladatra nyújt megoldást
a traktorgyár. A közelmúltban Magyarországra érkezett, egyszerűen „csak” Nagytigris néven ismert típus most akciósan érhető el a hazai forgalmazónál.

Praktikus és jó áron van

Egy univerzális traktornál a lóerő mellett az időtállóságot, a szervizigényt és az árat nézik legtöbbször a gazdálkodók. A SAME név az időtállóságra önmagában is
garancia, a hazai forgalmazó (és természetesen az eddigi SAME vásárlók is) igazolják, hogy ugyan adott a folyamatos szolgáltatás, de ezzel a márkával nagyon ritkán
találkoznak a szervizben. Kevés termékről mondható el,
de a Nagytigrisről mindenképpen, hogy a tavalyi áron,
azaz rendkívül kedvező feltételek mellett juthatnak hozzá a vásárlók, akik tudjuk, árérzékenyek. Ezért is érdemes tájékozódni a piacon, hiszen jelenleg a versenytársak mellett is az egyik legjobb áron elérhető traktormárkáról és típusról beszélünk.

A főszereplő SAME Fortis 160

Egy traktor szubjektív bemutatása helyett álljanak itt a
„száraz” tények, azaz a Nagytigris paraméterei:
- a 160 LE-t a 6 hengeres, TIER 4-es, 6057 cm3-es, SCR
rendszerű, AdBlue szűrős DEUTZ motor adja,
- az erőátvitelt az automatikusan működtetett négykerékmeghajtás, differenciálzár és a mellső differenciálzár olajfürdős, multi tárcsás SBA/ASM rendszere
biztosítja,
- a szabályozható Powershift sebességváltóval 24 előre
és 24 hátra fokozat gombnyomással váltható,
- az elektromos rendszer alapja a 12V-180h-800A-es
akkumulátor,
- az 540/540E/1000/1000E TLT alapfelszereltség,
- a szabad hidraulikus olaj-visszaáramoltatás, a 83 l/p
teljesítményű hidraulikaszivattyú és az átfolyás-szabályozott hidraulika elosztó (olajtartállyal) szintén
alapfelszereltség,
- az éjszaki munkavégzés a tetőre szerelt 4 mellső és 4
hátsó munkalámpával lehetséges,
- mindehhez pedig a vezető kényelmét a klímával, rádióval és 4 hangszóróval, digitális órával, belső világítással, teleszkópos tükrökkel, többfunkciós kezelőkarral,
légrugós üléssel felszerelt S-Claas2 fülke biztosítja.

Az opció, ami már elengedhetetlen

A készleten lévő Fortis 160 traktoroknak már felszereltsége
a légfékrendszer, a 4 kerékfék és mellső fékszelep, a
hátsó ablaktörlő, az emelés rásegítés, a 330+400 kg-os
orrsúlykészlet, az automata vonófej és természetesen a
hidraulikusan rugózott mellső híd és a mechanikus kabinrugózás. Ezek mellett maradt még valóban választható opció, ami már a leendő tulajdonos döntése marad.

Sándor Ildikó
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Elismerés – ezúttal a forgalmazónak

Közép-Kelet Európa legeredményesebb SAME értékesítője volt az elmúlt évben a Contstar Kft. A SAME
DEUTZ- FAHR (SDF) Group díja elsősorban a hazai
forgalmazónak szól, de mint minden elismerésnél,
itt is érdemes a „sorok mögé” tekinteni. Egy forgalmazó sikere sokban függ a forgalmazott márkától,
hisz a mindennapokban a gépnek kell bizonyítania. A
Contstar Kft. az olasz traktormárka mellett tette le
anno a voksát, és a hazai értékesítési adatok is azt
bizonyítják, hogy jó döntés volt. – Mindehhez persze
egy jó értékesítési csapat, hozzáértő szakembergárda is kellett – ezt már Székely Szabolcs a Contstar
Kft. kereskedelmi igazgatója nyilatkozta lapunknak a
díj kapcsán. És természetesen a partnereknek, azaz
a gazdáknak is szól az elismerés, akik ezek szerint
az olasz márkával és a magyar szolgáltatásokkal is
elégedettek voltak.
A forgalmazó természetesen büszke a képviselt SAME
traktorra, kollégái teljesítményére, de lapunknak (és a
gazdáknak) tett ígérete szerint a folytatásra törekszik,
így könnyen elképzelhető, hogy az általa forgalmazott
többi márka esetében és akár nagyobb szegmensben
is átveheti majd a legjobbaknak járó elismerést.

