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Tractor of The Year 2017: DEUTZ-FAHR 6215 RCshift wint de
Best Design award.
De DEUTZ-FAHR 6215 RCshift won de Best Design categorie van Tractor of the Year
2017, de internationale prijs welke elk jaar wordt toegekend door een panel van 24
vakjournalisten van 24 vaktijdschriften in de landbouwmechanisatie uit geheel Europa.
De 2017 prijs wordt toegevoegd aan de lange lijst van onderscheidingen in de afgelopen
jaren opgebouwd door DEUTZ-FAHR met de 7250 TTV (Tractor of the Year en Best
Design 2013) en de 9340 TTV (Best Design 2015), en andere prijzen gewonnen door
andere SDF-Group merken.
Het innovatieve ontwerp van de DEUTZ-FAHR 6215 RCshift is een product van de
samenwerking tussen SDF en Giugiaro, een partnerschap dat SDF producten heeft
gevestigd als de benchmark in hun klasse niet alleen voor hun superieure stijl, maar ook,
en vooral, voor ergonomie en functionaliteit voor de bestuurder.
De 6215 RCshift is het topmodel van de nieuwe 6-serie trekkerfamilie met een transmissie
voorzien van een nieuwe volautomatische gerobotiseerde versnellingsbak met 30
versnellingen vooruit en 15 versnellingen achteruit. Dit systeem zorgt voor een zeer snelle,
comfortabele en, heel belangrijk, intelligente schakelingen, zoals het innovatieve
elektronische managementsysteem wat de prestaties optimaliseert met betrekking tot
werkomstandigheden, reageren en aan te passen aan de wensen van de gebruiker op elk
moment

Vier verschillende rij- en werkmodi worden aangeboden:
1. Manueel: de gebruiker selecteert de versnelling en Powershiftstand
2. Semi-automatisch: de gebruiker selecteert de versnelling en het system selecteert de
Powershiftstand geheel automatisch
3. Full-auto (veld): het systeem kiest versnelling en Powershiftstand geheel zelfstandig
met specifieke parameters voor gebruik in het veld.
4. Full-auto (transport): het systeem kiest versnelling en Powershiftstand geheel
zelfstandig met specifieke parameters voor gebruik tijdens transportwerkzaamheden
Alle modi zijn configureerbaar en gemakkelijk te volgen vanaf het innovatieve
InfoCentrePro scherm
.

Evenals de transmissie, omvat de nieuwe Deutz-Fahr 6215 RCshift tal van andere nieuwe
functies, zoals de Deutz Stage 4-motor (T4F), de innovatieve vooras met buitenliggende
schijfremmen, de nieuwe adaptieve voorwielophanging en het krachtige hydraulische
systeem met een proportionele elektronische controle. De MaxiVision 2 cabine is erkend
door de markt als de benchmark voor ergonomie en functionaliteit. Evenals het trots
aanbieden van een LED-pakket met unieke prestaties en design, en een cabine welke is
geconfigureerd voor de installatie van de nieuwste precisielandbouw oplossingen. De
motorruimte, die gescheiden is van de cabine is een oplossing die niet alleen bijdraagt aan
het unieke maar ook een ongeëvenaard comfort garandeert door het minimaliseren van
geluid, trilling en tegelijkertijd praktisch geen warmteoverdracht.
"Het zien van een SDF tekker geselecteerd als winnaar door de Tractor of the Year jury
voor het vijfde achtereenvolgende jaar - zegt Lodovico Bussolati, Chief Executive Officer
SDF - is reden tot grote tevredenheid van onze groep en de beste erkenning van het werk
welke is gedaan de afgelopen jaren met het uitbreiden en herzien van ons assortiment ".
De 6215 RCshift voegt zich bij de nieuwe Deutz-Fahr 6 Serie officieel gepresenteerd op
Dresden in juli dit jaar, die het concept van configureerbaarheid in een tractor heeft
geherdefinieerd. Deze serie laat klanten profiteren van de beste technologische
oplossingen die vandaag beschikbaar zijn om hun eigen, gepersonaliseerde tractor te
definiëren, met een keuze uit 12 modellen van 156-226 pk, twee wielbasis versies, drie
transmissie varianten, twee types cabines en honderden andere opties.

DEUTZ-FAHR is synoniem voor eerste klas technologische prestaties van het hoogste niveau. Een merk in
het teken van de productiviteit: van tractoren via maaidorsers tot de verschillende werktuigen.
www.deutz-fahr.com
www.facebook.com/DeutzFahr
Over de SDF Groep:
De SDF Group, met hoofdkwartier in het Italiaanse Treviglio (Bergamo), is één van 's werelds
toonaangevende constructeurs van tractoren, oogstmachines en dieselmotoren. De groep verdeelt zijn
producten onder de merknamen DEUTZ-FAHR, SAME, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire en
Lamborghini Green Pro en Shu-He. Het vermogen van het gamma tractoren ligt tussen 23 en 340 pk, dat
van de oogstmachines tussen 32 en 395 pk. De SDF Group heeft 8 productiefaciliteiten, 13 commerciële
filialen, 2 joint ventures, 141 importeurs en meer dan 3.000 dealers over de hele wereld en heeft wereldwijd
meer dan 4.100 werknemers. In 2015 bedroeg de omzet van de Group 1.390 miljoen euro, met een EBITDA
van 9%.
www.sdfgroup.com

