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Op de Italiaanse Eima in Bologna ontving Case IH op
9 november de eretitel Tractor of the Year 2017, voor
hun Optum. De titel van beste boerentrekker ging dit
keer de New Holland T5.120. Deutz-Fahr won de prijs
voor het mooiste design. De Italiaanse Antonio Carraro Tony-trekker mag de titel Best of Specialized dragen. Een verslag.
De sfeer in de compacte ruimte midden op de
beursvloer is gespannen. Wie gaat er winnen?
Langzaamaan druppelen alle genodigden binnen,
waaronder vele fotografen, journalisten, en zo’n
beetje alle kopstukken uit de trekkerwereld. Aanwezig zijn onder meer de topmannen van Case
New Holland, Agco, Claas en Argo. Van John Deere
is bijna niemand aanwezig, omdat zij dit jaar niet
meedoen met de TOTY.
Het is twee minuten over half drie als Tractor of the
Year-voorzitter Fabio Zammaretti de microfoon
pakt en de uitreiking van de twintigste editie van
deze TOTY aftrapt. Dit keer op de Eima in Bologna,
het thuisland van grote trekkermerken als New
Holland, Same Deutz-Fahr, Landini en McCormick.
Na het openingswoordje van de voorzitter, krijgt
de voorzitter van de FederUnacoma – het organiserend comité van de Eima – het woord. Het is

Massimo Goldoni, de man die enkele jaren terug
zijn trekkerfabriek verkocht aan het Chinese Foton-Lovol. Hij spreekt zijn trots uit over het feit dat
de TOTY mag plaatsvinden op ‘zijn’ Eima, en dat de
TOTY in enkele jaren uitgroeide tot één van de belangrijkste events in de branche. Na hem spreekt
Richard Markwell uit naam van de Europese fabrikantenvereniging (Cema) zijn zorgen uit over de
alsmaar dalende trekkerverkopen in Europa.
“Maar”, zo stelt hij, “We kunnen de ontwikkeling

ZO STEMDEN DE LEZERS VAN TREKKER
Op onze site www.trekkermagazine.nl konden bezoekers hun eigen stem uitbrengen op de genomineerden voor Tractor of the Year, Best Utility en Best
of Specialized. Dat leverde de volgende uitslag op.
Tractor of the Year

punten

1

McCormick X8 Vt Drive

559

2

Zetor Forterra 140 HD

545

3

Steyr 4145 Profi CVT

522

4

Massey Ferguson 6718 S

519

5

Case IH Optum 300 CVX

503

6

Deutz-Fahr 6215 Cshift

493

7

Fendt 516 Vario

463

Best Utility (boerentrekkers)
1

Deutz-Fahr 5120C

2

Case IH Luxxum 120

231
223

3

Massey Ferguson 5711

218

4

New Holland T5.120

213

Best of Specialized (specials/boomgaardtrekkers)
Nadat zijn team de TOTY-award in ontvangst nam,
neemt Case IH-president Andreas Klauser even het
woord. Waarom hij denkt dat ze gewonnen hebben?
“Het beste compromis tussen vermogen, gewicht en
techniek”, zo stelt hij.
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1

BCS Volcan K105 SDT

2

Antonio Carraro Tony 9800

84
82

3

Goldoni Q 110

77

3

New Holland T4110 F

77

Tractor Of The Year

Bijzonder moment: de 84-jarige Antonio Carraro in eigen persoon neemt de prijs in ontvangst. Zijn zoon
Massimiliano dankt iedereen, waaronder vooral zijn vader. Het zou één van de laatste projecten zijn waar senior actief bij betrokken is.

Antonio Carraro wint met zijn Tony 9800 TR de prijs Best of Specialised. Volgens de jury omdat de trekker voorzien
is van een zelf ontwikkelde cvt, een Categorie 4-veiligheidscabine en een modern elektronisch regelsysteem.

van nieuwe trekkers en technieken niet stilzetten.
Dat zou sowieso resulteren in een grotere stap
achteruit.”
Grondlegger
De spanning neemt nog meer toe. Achtereenvolgens maakt Stefano Agnellini, hoofdredacteur van
het Italiaanse magazine Trattori, de winnaars bekend van de prijzen ‘Best of Design’, Best of Specialized’, ‘Best Utility’, en uiteindelijk de hoofdprijs
‘Tractor of the Year’. Voordat hij elke prijs bekendmaakte, riep hij elke genomineerde fabrikant even
het podium op, waar ze sowieso een aandenken in

ontvangst mochten nemen vanwege de nominatie.
Uiteindelijk wint Case IH met de Optum 300 CVX
de TOTY-award nipt van de Deutz-Fahr Agrotron
6215 CShift. Deze wint overigens wel de overallprijs voor het mooiste design. New Holland krijgt
de prijs voor de beste boerentrekker, Antonio Carraro de prijs voor de beste smalspoortrekker. De
uitreiking van de prijs aan Antonio Carraro leverde
een bijzonder moment op omdat de mede-grondlegger van deze trekkerfabriek, de 84-jarige Antonio Carraro zelf, het podium opklom om de prijs in
ontvangst te nemen. Vergezeld van zijn dochters

Deutz-Fahr kwam slechts enkele punten tekort voor de TOTY-hoofdprijs. Wel won de
fabrikant met de 6215 CShift voor de tweede keer de prijs voor de mooiste trekker:
Best of Design.

en beide zonen genoot hij zichtbaar van het moment. Zijn zoon en marketingdirecteur Massimiliano legde vervolgens uit hoe trots ze zijn op deze
prijs, en dat de winnende Tony-trekker één van de
laatste projecten is waar zijn vader aan meewerkte.
Internetstemming
Tot slot: de lezers van TREKKER mochten hun favoriet aangeven door te stemmen via de module op
www.trekkermagazine.nl. De trekkers met de
meeste stemmen (zie tabel) waren volgens de internetstemmers de McCormick X8-VTdrive (TOTY),
de Deutz-Fahr 5125 C (Best Utility) en tot slot de
BCS Volcan (Best of Specialised). Sowieso valt bij
de puntentotalen op dat ze allemaal dicht bij elkaar liggen.
TEKST EN FOTO’S: BAS VAN HAT TUM

De award Best Utility ging dit keer naar de New Holland T5.120. De jury baseerde dit
op de combinatie van eenvoud, comfort (onder meer de geveerde vooras) en de nuttige, slimme functies die de trekker herbergt.

39 TREKKER DECEMBER 2016

