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Nagrade SaMoTer za inovacije
V sklopu sejma SaMoTer že vrsto let 

podeljujejo tudi nagrade sejma za inova-
cije na področju gradbene mehanizacije 
in opreme; doslej so jih podelili že 22. 
Nagrade podeljujejo nekaj mesecev pred 
organizacijo sejma, tokrat bodo nagrade 
SaMoTer Innovation Award v Veroni slove-
sno podelili 23. januarja 2020.

Namen natečaja je spodbujanje tehno-
loškega razvoja in raziskav v času pred 
prireditvijo SaMoTer. Tokrat bodo podelili 
nagrade na desetih področjih: hidravlični 
bagri, nakladalniki na kolesih, buldožerji 
goseničarji, kompaktni nakladalci, rovo-
kopači, grederji, teleskopski nakladalniki, 
priključki, aplikacijska programska opre-
ma in namestitve.

Da bi se lahko potegovali za nagrade, 
morajo stroji, oprema ali prototipi oz. pro-
gramska oprema izkazati resnično inovati-
vnost ali izboljšave. Izdelek mora tudi biti 
predstavljen na italijanskem trgu v letu 
2020.

SAMOTER – NAGRADE ZA INOVACIJE
OD 21. DO 25. MARCA 2020 BO POTEKAL 31. SEJEM SAMOTER

Na sejmišču v Veroni bo od 21. do 25. marca 
2020 potekal trienalni sejem SaMoTer, največji 
mednarodni sejem gradbene mehanizacije in 
opreme v Italiji, in to skupaj s sejmom asfaltne 
tehnologije Asphaltica.

Prijave za sodelovanje na Samoter Innovation Award

Na natečaj se lahko prijavijo proizvajalci, zastopniki ali uradni uvozniki, razi-
skovalni inštituti in ustanove, univerze ter drugi strokovnjaki. Prijave zbirajo 
do 28. oktobra 2019.
Podrobnejši podatki o nagradah SaMoTer za inovacije in obrazec za prijavo 
so dosegljivi na spletni strani http://www.samoter.it > SaMoTer Innovation 
Award (2020 edition) > SUBSCRIBE TO THE COMPETITION.

Strokovna žirija bo ocenjevala inovativ-
nost - rešitve za večjo energetsko učinko-
vitost, optimizacijo proizvodnje, odpravo 
ergonomskih ali varnostnih težav upra-
vljavca in trajnostnost v gradbeništvu in 
pri uporabi strojev.

YANMAR V8,  zglobni nakladalec na ko-
lesih za gradbišča, industrijo in kmetij-
stvo. Na MOS 2019 in kasneje pri podje-
tju SMASTER v Logatcu si lahko ogledate  
zanimiv delovni stroj za delo v omeje-
nem prostoru. Pregleden in zmogljiv v 
kompaktni obliki. YANMAR 0% Leasing 
vam lahko nakup naredi prijazen in eko-
nomičen. 0,8 m³  standardna nakladalna 
in 0,7 m³ odpiralna  žlica,  vilice … 

BRIAN JAMES TRAILERS, dvoosne  
nizko noseče prikolice  za prevoz grad-
benih strojev in opreme do skupne 
dovoljene teže 3500 kg. Pri podjetju 
SMASTER v Logatcu sta na voljo dva 
različna modela. Do skupne dovoljene 
teže 2700 in 3500 kg. Razlikujeta se 
glede na širino nakladalnega prosto-
ra. 1,3 in 1,7 m nakladalne širine vam 
omogoča prevoz mini bagrov, mini na-
kladalcev, valjarjev in ostale opreme. 

MONATBERT hidravlična razdi-
ralna kladiva so znana po veli-
ke delovnem učinku pri najtrših 
materialih.  Da razdiralno kla-
divo pravilno deluje je potrebna 
natančna kontrola hidravličnih 
parametrov nosilnega stroja.  Na-
menska merilna naprava za mer-
jenje pretoka, delovnega tlaka in 
povratnega tlaka omogoča uspe-
šen zagon, ki ga izvede lokalni za-
stopnik SMASTER iz Logatca.


