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Üniversitelerle (Harvard, Pekin, Wageningen, Nairobi) çok yakın bir ilişkiden doğan ve 
(tam da küratörlerin istediği gibi) kesinlikle tartışma konusu olabilecek, kişinin kendini 
tamamen kaptırabileceği bir proje. Manhattan'ın Yukarı Doğu Yakasında, halihazırda 
fotoğraflar ve özçekimler için çok popüler ve sevilen bir arka plan oluşturan Guggenheim 
Müzesi'nin girişine devasa bir DEUTZ-FAHR “WARRIOR” traktörünün park edebileceği 
kadar güçlü bir proje. 
Büyük tarım, büyük makineler, büyük enerji ve büyük veri, görücüye çıkıyor: Hollandalı 
mimar ve teorisyenin bu yeni sergisi, efsanelerin ötesine geçerek, tarımı nostaljiden uzak 
bir şekilde gözler önüne seriyor. 
Uzun yıllar boyunca DEUTZ-FAHR, zaman içerisinde tarımın gelişimi ve ihtiyaçları ile ilgili 
sorular sorarak, geleceğe doğru yapılan bu gibi yolculuklara teknolojisiyle liderlik etmiştir. 
Kelimenin tam manasıyla bir sonraki "büyük" yeniliği temsil eden bu fikrin; yeni bir tür 
tarımsal ve endüstriyel dehanın (öncülüğün) bir parçası olduğumuz için heyecanlıyız. 
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DEUTZ-FAHR hakkında 
DEUTZ-FAHR, gelişmekte olan traktör serisi ile, tarım için yüksek teknolojinin ön saflarında faaliyet 
gerçekleştiren, lider bir Alman markasıdır. Üretim faaliyetleriyle, yenilikçi tarım fikrinin geldiği noktayı güçlü 
bir şekilde temsil etmektedir. Lüks tasarım bakış açısıyla, üretim faaliyetleri, büyük ölçüde kurum içi işbirliği 
çabalarına dayanmaktadır. DEUTZ-FAHR, kalitesi ve performansı kanıtlanmış traktörleri ve biçerdöverleri 
temsil eder. DEUTZ-FAHR'ın merkezi, dünya genelindeki çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 140 ila 340 
HP aralığındaki yüksek performanslı traktörlerin Avrupa'nın en modern üretim tesisinde üretildiği Lauingen'de 
(Almanya) bulunur. 
www.deutz-fahr.com 
 
 
 
SDF hakkında 

Ana merkezi Treviglio'da (BG) bulunan SDF dünyanın lider traktör, biçerdöver ve dizel motoru 
üreticilerinden biridir. Ürünleri SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini Trattori, Hürlimann ve Grégoire 
markaları altında dağıtılmaktadır. Traktör modelleri 25 ila 336 HP arasında güçlerle sunulurken, 
biçerdöver modelleri 395 HP'ye kadar güçlere sahiptir.  
SDF; 8 üretim tesisine, 12 ticari şubeye, 2 ortak girişime, 155 ithalatçıya ve dünya çapında 3.100'ü aşkın 
bayiye ve 3.800'den fazla çalışandan oluşan küresel bir işgücüne sahiptir. 2019'da, şirket %8,7'lik bir 
FVAÖK ile 1,268 milyar €'luk bir ciro kaydetmiştir.  
www.sdfgroup.com 
 
 

 


