
 

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

FARMTRAC MOSTRA GAMA DE TRACTORES INTELIGENTES E 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS NA EIMA 2018 

• Mostra tractores compactos, utilitários, tractores estreitos e tractores séries HP superiores sob 

NETS, Séries Tractor New Escorts 

• Revela suas soluções agrícolas de implementos inteligentes FarmPower 

• Foco principal na Europa, com entrada na França, Itália, Bélgica, Países Baixos e Alemanha.  

Bolonha, 7 de novembro de 2018: Farmtrac Tractors Europe, maior produtor global de tractores, 

apresentou hoje seus novos produtos New Escorts Tractor Series (NETS), que variam de 20-110 HP e 

também mostrou suas soluções agrícolas inteligentes FarmPower na EIMA 2018, Mostra de Agricultura 

Internacional e Exibição de Maquinária de Jardinagem, na Bolonha, Itália. Os novos produtos são 

inspirados em desempenho, com características de tecnologia avançada e pronto para ação.   

A mais recente adição de tractores para a NETS inclui as séries Compacto, Utilitário, Estreito, CRDi e 

gama HP superior.  A gama de tractores compactos vai de 20 a 35 HP; de utilitário, de 30 a 75 HP; de 

estreito, de 60 a 90 HP e de tractores de segmento mais elevados, de 80 - 110HP.    Tractores compactos 

atendem a pomares e agricultores por passatempo; o segmento Utilitário está mediado por tractores HP 

tanto para tarefas agrícolas quanto comerciais; o segmento Estreito é para pomares e vinhedos e os 

tractores HP superiores são adequados para trabalhar em aplicações comerciais.   

Discursando na exposição, Rajiv Wahi, Líder, Negócios Internacionais, afirmou, “O Grupo Escorts está 
passando por uma jornada de grande transformação e embarcou em um ambicioso plano estratégico 
2022 cujo foco principal é a inovação, actualizar tecnologia e ser um provedor de soluções de agricultura. 
Escorts está entre os 10 principais fabricantes globais de tractores e está procurando consolidar sua 
posição em parceria com as principais marcas internacionais. Nosso objectivo é ser um grande 
contribuinte para resolver o desafio global de segurança alimentar, servindo nossos clientes e partes 
interessadas da melhor maneira possível, através da introdução de produtos e serviços que são 
favoráveis ao cliente e tecnologicamente conduzido ao mesmo tempo.” 
 
Na exposição, a empresa também apresentou o FarmPower, seu novo empreendimento no mercado de 

implementos agrícolas.  Os implementos FarmPower servirão como um provedor de soluções, já que 

ajudarão os agricultores a melhorar suas práticas agrícolas.   O FarmPower inclui produtos que ajudarão 

em todos em todos os níveis da agricultura, do preparo do solo até a fase de pós-colheita.  A gama inclui 

implementos como agricultores, batata, tractores montados combinados com colheitadeira, 

fragmentadora, cubas, pulverizadores, plantadores cortadores lateral, niveladores a laser, carregadores 

frontais, etc. Os negócios FARMPOWER irão focar a avaliação completa de soluções de mecanização  



 

 

agrícola. Estes instrumentos irão aumentar os níveis de produtividade dos plantios e ajudar os 

agricultores nas práticas agrícolas. 

A Farmtrac também mostra, pela primeira vez, o tractor eléctrico da empresa, com uma tecnologia de 

cortadores embutidos lateralmente. Os produtos oferecidos incluem Farmtrac 30H 4WD anexado com 

cortador lateral e pneus Turf, Farmtrac 6075 EN 4WD com engate de cabine e dianteira HVAC e 

Farmtrac 6075 E Pro 4WD com cabine de HVAC, RSE e carregador frontal, para mencionar alguns 

produtos.  

Sobre a Farmtrac:  

A Farmtrac Tractores Europa é uma das principais produtoras de tractores agrícolas na Polónia e na 

Europa.  Iniciando no ano 2000 em Mragowo, Polónia, a Farmtrac está hoje entre os principais 

fabricantes nacionais de tractores agrícolas, produzindo mais de 20 tipos e variedades de tractores.  Os 

tractores são fabricados na Polónia, bem como na Índia.  Os fornecedores agregados destes tractores 

são nomes bem conhecidos, incluindo ZF, Bosch, Perkins, Carraro e MITA, juntamente com outros 60.  

Todas as máquinas têm aprovações europeias e conhecem as normas europeias.  

A Farmtrac é a vencedor de vários prémios da indústria, além de ser uma vencedora múltipla da 

Maquinária de Agricultura do Ano na Polónia e uma das maiores empregadoras em Mragowo por  

apoiar activamente a educação dos jovens estudantes através de estágios e práticas. 

Sobre Escorts:  

O Escorts Group está entre os conglomerados de engenharia líderes da Índia, operando em sectores de 

elevado crescimento de maquinárias agrícolas, equipamentos de manipulação, de construção e de 

equipamento ferroviário. O grupo ganhou a confiança de mais 5 milhões de clientes por meio de 

inovações de produtos e processos em mais de sete décadas de existência.  Os empreendimentos da 

Escorts para transformar vidas na Índia rural e urbana mediante a lideança da revolução na mecanização 

da agricultura, da modernização do automotivo e da tecnologia ferroviária e da transformação da 

construção indiana. 

Para mais informações, contactar: 
 

ESCORTS LIMITED TORQUE COMMUNICATIONS PVT LTD. 

Sharad Gupta, 
Líder do Grupo, Marketing Corporativo e Comunicação da 
Marca 
Sharad.gupta@escorts.co.in  

Rajat Gupta 
+91 9953500503 
rajat@torquemail.com  
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