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İkonik DEUTZ
Z-FAHR
R 9340 TTV Warrior
W
, “Cou
untryside, The
e
Future”” serg
gisinin düzen
nlendiğii Gugg
genheim
m Müz
zesi'nin
girişind
de boy gösteriy
yor.
Bilgisayarr ile uzakttan çalıştırrılabilen, a
ağır hizme
et tipi yeşiil endüstriyyel traktörrümüz, 20
0
Şubat'tan bu yana, New York'ta buluna
an ve Fra
ank Lloyd Wright tarrafından ta
asarlanmışş
Solomon R. Gugg
genheim Müzesi'nin
M
kıvrımlı hatlarını andıran
a
çaamurluklarrıyla, Fifth
Avenue ü
üzerinde pa
ark edilmiş
ş halde, m
müzenin an
na girişinde
e sergilenm
meye deva
am ediyor.
Müze şu a
anda COV
VİD-19 salg
gını neden
niyle kapalıı, ancak Countrysidee, The Futu
ure ile ilgili
içeriğe, Guggenheim
m.org/coun
ntryside ad resinden ulaşılabilir.
u
Mimar Re
em Koolhass ve düşün
nce kurulu şu AMO ile işbirliği içerisinde G
Guggenheim Müzesii
tarafından
n organize edilen bu sergi, herr bakımdan
n sıra dışı.. Bu sıra ddışılık, New
w York'takii
müzenin girişinde ziyaretçiler
z
i karşılaya
an bu deva
asa nesne
e ile ilk ba kışta göze
e çarpıyor:
yaklaşık 15 ton ağ
ğırlığındak
ki, yüksek teknoloji ürünü ola
an bu DE
EUTZ-FAHR traktör,
optimize e
edilmiş pembemsi LED ışıklar altında, sergi boyun
nca haftadda 45 kilo domatesin
d
yetiştirildiğ
ği bir modü
ülün yanın
nda bulunu
uyor. Etkile
eyici olduğu
u kadar gööz korkutuc
cu da olan
bu iki ma
akine, kırsa
al kesimde
en haber g
getiren bire
er elçi gibi. Bunlarınn hemen karşısında,
k
doğal bir peyzaj gö
örünümü sunmak üzzere dikkattli bir şekilde düzenleenmiş ve süslenmişş
olan Centtral Park va
ar.
Bir traktörrün Fifth Avenue
A
üze
erinde serg
gilenmesi ilk bakışta absürt gibbi görünse de, bunun
bir nedenii var: Rem Koolhaas, Dünya'nı n kentsel alan
a
niteliğinde olmayyan %98'lik kısmının
kent sakin
nleri tarafın
ndan yok sayılmasın
s
na bir son vermek
v
istiyor. Bu needenle, ziy
yaretçilerin
sergiye dikkatini ilk çeken şe
ey, dışarıya
a park edilmiş bu devasa
d
DE
EUTZ-FAHR traktörü
oluyor. Ko
oolhaas “S
Serginin açılışını, sertt bir görünüme sahip
p ve New Y
York'ta nad
dir görülen
bu gibi de
evasa bir trraktörle yap
pmaktan m
mutluluk du
uyuyoruz.” şeklinde kkonuştu.
Mimar, ya
azar, vizyoner ve pro
ovokatör biir ajan olan
n Rem Koo
olhaas, ayynı zamand
da azılı birr
muhalif. K
Kentsel orta
amları ince
eleyerek g eçirdiği kırrk yıldan daha uzun bir süre so
onrasında,
herkesin kentin gelleceğini dü
üşündüğü şu sıralarrda, kırsalda tekrar ortaya çık
ktı. Şimdi,
radikal de
eğişime gerrçekten od
daklanman ın tam zam
manı olduğunu iddia eediyor.

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

