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Knap nok er stemplerne fra 
“Tractor of the Year 2013” og 
“Golden Design for the Trac-
tor” tørre, før HCP Danmark 
A/S tilføjer et nyt mærkat. 
0 % står der på mærkaten, 
som fortæller om rentefri fi-
nansiering i 3 år.

HCP Danmark A/S har et af årets 
helt store trækplastre på deres stand 
i hal C på Agromek, hvor Tractor of 
the Year 2013 indtager fløjpladsen. 
Der kan HCP roligt placere den, for 
Deutz-Fahr Agrotron TTV 7250 har 
som den eneste nogensinde gjort rent 
bord ved kåringen og både blevet til-
delt udmærkelsen som “Tractor of the 
Year 2013” og fået hæderen “Golden 
design of the Tractor”. 

Den nye traktor indeholder et sandt 
overflødighedshorn af teknologi og 
drives af en brændstoføkonomisk 
DEUTZ-motor, der omsætter effekten 
til arbejdskraft gennem en trinløs 
gearkasse. Traktoren er udrustet med 
en helt ny kabine, der får smilet frem 

hos alle. MaxiVision Cab har Deutz-
Fahr valgt at kalde kabinen, der som 
resten af traktoren er designet af GI-
UGIARO, der er et stort navn indenfor 
bilindustrien. 

Som et ekstra krydderi har Deutz-
Fahr forsynet kabinen med en iMo-
nitor 2 med 12” skærm – der giver 
piloten uanede muligheder for at 
indstille og finjustere traktorens funk-
tionalitet. Skærmen bruges også som 
monitor for AGROSKY autostyring, 
hvis det tilvælges. 

iMonitor styres enten via en terminal 
eller med fingertouch. Den nye 12” 
skærm er så stor, at den kan opdeles 
i felter, så piloten kan holde ekstra øje 
med specifikke funktioner efter eget 
valg. Felternes størrelse kan nemt va-
rieres i størrelse og oven i købet flyt-
tes rundt ved simpelthen at pege og 
trække feltet rundt på skærmen. 

Rentefri finansiering
For at fremme salget af den nye su-
pertraktor tilbyder HCP i samarbejde 

med Leasing Fyn en finansieringspak-
ke, der blandt andet indeholder ren-
tefri finansiering i 3 år. Det giver helt 
sikkert flere kunder mulighed for at 
indlemme traktoren i maskinparken, 
men det giver også HCP mulighed for 
at sikre sig en større del af næste års 
produktion på Deutz-Fahr fabrikken.
“Den nye traktor er blevet utrolig godt 
modtaget i hele Europa”, fortæller 
Thomas Birkballe. “Kåringerne har 
ikke gjort populariteten mindre, og 
ordrerne strømmer ind til fabrikken. 
Med den gunstige finansieringspakke 
for Agrotron TTV 7250 købt inden 
31.12.2012 kan vi forhåbentlig få 
klarhed over efterspørgslen i Dan-
mark og reservere det nødvendige 
antal på fabrikken. Ellers risikerer 
vi, at leveringstiden på fabriksordrer 
bliver lang”.  
Han tilføjer, at en af traktorbrochurens 
slogans er “Alt under kontrol” - det 
gælder altså også finansieringen. 

For yderlige information kontakt  
Thomas Birkballe, HCP Danmark A/S, 
mobil 2877 0012 

Tractor of the Year 2013  
kan finansieres til 0 % i rente

Tractor of the Year 2013 
kan finansieres med en 

rentefri kredit i 3 år.


