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“Potrzebuję 
maszyny zdolnej 
do pracy w 
ekstremalnych 
warunkach".

“Moc, wydajność i 
komfort. 
Czego więcej 
można oczekiwać 
od ciągnika?”.
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Najlepsze parametry użytkowe, 
najwyższa trwałość, wyjątkowy 
komfort operatora i 
awangardowe rozwiązania 
techniczne i technologiczne - 
wszystko to znalazło miejsce 
w modelach Audax 200 i 
220. SAME proponuje dwa 
ciągniki, które są doskonałą 
odpowiedzią na zróżnicowane 
potrzeby wymagających 
rolników. Nowoczesne modele 
Audax z łatwością poradzą 

sobie z nawet najtrudniejszymi 
pracami, także tym, które 
wymagają ogromnej mocy i 
najlepszej trakcji w trudnych 
warunkach polowych.
 Niezwykle wydajne, 
niezawodne i ekonomiczne 
silniki Deutz wyposażono w 
nowoczesny system oczyszczania 
spalin SCR umożliwiający 
spełnienie wymogów normy 
emisji spalin T4i, nowoczesną 
skrzynię biegów FullPowershift 

oferującą 33 przełożenia do jazdy 
do przodu i do tyłu, doskonały 
rozkład masy na osie. Legendarna 
moc ciągników marki SAME 
w połączeniu z perfekcyjnie 
umieszczonym środkiem 
ciężkości i mocnym podnośnikiem 
tylnym, sprawiają, że Audax 
doskonale sprawdza się w pracach 
polowych, oferując najlepszą 
trakcję, nawet w trudnych 
warunkach terenowych.
 Wnętrze komfortowej 

WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ, 
BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT.

 AUDAX
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kabiny MaxiVision oferuje dużą 
ergonomię, łatwość użytkowania, 
co przekłada się na doskonałą 
wydajność prowadzonych prac.
 Wnętrze kabiny modeli Audax to 
przyjazne, wygodne i ergonomiczne 
stanowisko pracy operatora. 
Audax to najlepsze parametry 
użytkowe, wysoka moc, wydajna 
skrzynia biegów, mocny podnośnik 
i ogromna wygoda operatora w 
każdych warunkach.
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Modele SAME Audax wyposażono w 
nowoczesne, 6-cylindrowe jednostki napędowe 
Deutz, które spełniają wymogi normy emisji 
spalin Tier 4i (Euro 3B). Silniki oferują cztery 
zawory na każdy z cylindrów, układ wtryskowy 
Common Rail oraz system oczyszczania spalin 
SCR (Selective Catalytic Reduction). SCR eliminuje 
konieczność stosowania recyrkulacji spalin, 
co więcej, ciągnik nie potrzebuje filtra cząstek 
stałych.  
Dzięki wykorzystaniu SCR, silnik oferuje 
maksymalną wydajność i sprawność, przy 
najlepszych właściwościach eksploatacyjnych i 
niskim zużyciu paliwa. 
Wysoko-ciśnieniowy układ wtryskowy Common 
Rail zasilany jest przez dwie pompy paliwowe 
umieszczone w bloku silnika, smarowane 

olejem silnikowym. Kształt komór spalania 
pozwala na optymalny przebieg procesu 
tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej, co 
przekłada się na dużą moc i dynamikę silnika w 
trakcie prac z dużym obciążeniem.  
Układ wtryskowy Common Rail pracuje z 
ciśnieniem sięgającym 1600 bar, niezależnie 
od obrotów silnika. Układ elektronicznego 
sterowania zapewnia odpowiednią dawkę 
paliwa w precyzyjnie określonym czasie, 
co przekłada się na optymalny przebieg 
krzywych mocy i momentu, także przy niskich 
obrotach silnika. Cztery zawory gwarantują 
szybką wymianę ładunku w komorze spalania. 
Wtryskiwacze umieszczono pionowo, co 
poprawia proces tworzenia mieszanki.

Połączenie najlepszych 
parametrów konstrukcyjnych 
i wysokiej klasy podzespołów 
dla uzyskania najwyższej 
sprawności i niezawodności.

6 CYLINDRÓW, 4 ZAWORY NA CYLINDER:  
 RECEPTA NA WYSOKĄ MOC SILNIKA. 
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“To jest moje 
otoczenie. 
 Wybrałem 
ciągnik przyjazny 
dla środowiska 
naturalnego”.
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Silniki montowane w modelach Audax wykorzystują 
najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, które zapewniają 
między innymi: dodatkową moc boost, minimalne zużycie 
paliwa w całym zakresie prędkości obrotowych silnika oraz 
wyjątkową elastyczność. Jednostka reaguje błyskawicznie na 
zmiany obciążenia, dzięki czemu doskonale sprawdza się we 
wszystkich pracach wymagających ogromnej elastyczności. 

Moc maksymalna dostępna w szerokim zakresie obrotów umożliwia sprawne wykonywanie prac z 
różnego rodzaju osprzętem, optymalny przebieg krzywych momentu i mocy znajduje odzwierciedlenie 
w dobrych własnościach eksploatacyjnych ciągnika. Prace polowe wymagające dużej siły uciągu, takie 
jak na przykład orka lub transportnie stanowią dla modelu Audax problemu. Ciągnik jest wyjątkowo 
wszechstronny i z powodzeniem radzi sobie w tego rodzaju zadaniach. 
Audax wykorzystuje układ oczyszczania spalin SCR do redukcji ilości zanieczyszczeń i maksymalizacji 
wydajności przy możliwie najniższym zużyciu paliwa. Układ SCR to obecnie najlepsze rozwiązanie 
stosowane w ciągnikach rolniczych tej klasy, które pozwala na spełnienie wymogów normy emisji 
Tier 4i. System wykorzystuje wodny roztwór mocznika AdBlue® o stężeniu 32.5%, który wtryskiwany 
jest bezpośrednio do katalizatora na rurze wydechowej ciągnika. Wewnątrz katalizatora, tlenki azotu 
poddawane są reakcjom chemicznym i zostają przekształcone w nieszkodliwe związki takie jak: azot 
i parę wodną. System SCR wykorzystywany w ciągnikach SAME nie tylko zmniejsza ilość zużywanego 
paliwa ale także zwiększa moc silnika - dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania filtra cząstek 
stałych oraz układu recyrkulacji spalin. Do komory spalania podawane jest powietrze oczyszczone 
przez filtr PowerCore, bez konieczności podawania także gazów spalinowych. Układ chłodzenia 
pracuje z optymalną wydajnością dzięki zastosowaniu dużych chłodnic oraz wentylatora chłodnicy 
napędzanego poprzez sprzęgło wiskotyczne. 
Chłodnice umieszczono w przedniej części komory silnika. System otwierania z siłownikami 
gwarantuje ich łatwe otwarcie oraz czyszczenie. Na silniku znajduje się filtr powietrza PowerCore.
 

AKCJA / REAKCJA. 
PEŁNA GOTOWOŚĆ W 
KAŻDEJ PRACY.



“Zmiana kierunku 
jazdy za pomocą 
przycisku: 
wyjątkowa 
wygoda i 
komfort”.
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Prostota obsługi to klucz 
do sukcesu. Audax to 
nowoczesna technologia i 
maksymalnie uproszczone 
sterowanie.  
 

Rewers elektro-hydrauliczny Powershuttle, w 
który wyposażono modele Audax pozwala na 
wyjątkowo płynne i szybkie zmiany kierunku 
jazdy ciągnika, co ułatwia manewrowanie na 
przykład na uwrociach pola lub w obrębie 
gospodarstwa. Na dźwigni rewersu umieszczono 
dodatkowe pokrętło regulacji umożliwiające 
dostosowanie szybkości reakcji napędu w trakcie 
zmiany kierunku jazdy do potrzeb użytkownika i 
charakteru wykonywanej pracy.  
 Dwa oddzielne, dedykowane sprzęgła dla 
każdego z kierunków jazdy gwarantują 

precyzyjne manewrowanie i zmianę kierunku 
jazdy ciągnika w każdym terenie. Operator 
korzysta z dźwigni umieszczonej pod kołem 
kierownicy, bez konieczności wciskania pedału 
sprzęgła w podłodze. Sterowanie rewersem 
realizowane jest także przy użyciu przycisków 
wyboru kierunku jazdy umieszczonych na 
joysticku wielofunkcyjnym. Wszystkie przyrządy 
sterownicze odpowiadające za obsługę układu 
napędowego zostały oznaczone kolorem 
pomarańczowym, co ułatwia ich szybką 
identyfikację i ułatwia obsługę ciągnika.

PEŁNA KONTROLA PARAMETRÓW 
NA JOYSTICKU WIELOFUNKCYJNYM.

 AUDAX
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WSZECHSTRONNY UKŁAD NAPĘDOWY 
W POLU I W TRANSPORCIE.

Uniwersalne i wyjątkowo sprawne układy 
napędowe ST (SmarTronic) oferują wybór 
pomiędzy 24 przełożeniami do jazdy do przodu 
i do tyłu, zmienianymi za pomocą joysticka, bez 
konieczności korzystania z pedału sprzęgła. 
Duża liczba przełożeń zaspokaja wszystkie 
oczekiwania użytkowników w różnego rodzaju 
pracach, zarówno w polu jak i w przejazdach 
transportowych z przyczepami na drogach. 
Kluczem do sukcesu napędów modeli 
oznaczonych symbolem ST jest doskonałe 
zestopniowanie przełożeń w całym zakresie 
prędkości jazdy ciągnika. 
Zakres pierwszych 12 przełożeń Powershift 
doskonale sprawdza się w wykorzystaniu w 
pracach polowych, oferując prędkość maksymalną 
wynoszącą 20 km/h przy 2200 obr./min. 
Drugi zakres 12 przełożeń wybieranych pod 
obciążeniem idealnie sprawdza się w jazdach w 
transporcie oferując prędkość maksymalną 50 
km/h (40 km/h zgodnie z przepisami prawa o 
ruchu drogowym) przy ekonomicznej prędkości 
obrotowej silnika wynoszącej 1700 obr./min lub 
40 km/h przy 1450 obr./min. Dodatkowo, na 
pierwszych 9 biegach, dostępny jest reduktor, 
dzięki któremu całkowita liczba przełożeń wynosi 
33+33 i pozwala modelom Audax na poruszanie 
się z prędkością minimalną już od 650 m/h.
 

 AUDAX

 
Modele Audax oferują także nowatorską funkcję 
APS (Automatic Powershift) do automatycznej 
zmiany półbiegów Powershift w zależności od 
obciążenia oraz prędkości jazdy ciągnika. Układ 
elektronicznego sterowania gwarantuje pełne 
bezpieczeństwo podzespołów i ogromny komfort 
jazdy. Funkcja APS automatycznie dobiera 
najlepsze przełożenie układu napędowego co 
eliminuje ryzyko wystąpienia błędu. Operator 
ma także możliwość dostosowania sposobu 
zmiany kolejnych przełożeń w funkcji APS 
przy użyciu dedykowanego pokrętła SENSE 

na podłokietniku. Pokrętło wpływa na zmianę 
szybkości zmiany półbiegów, kolejne przełożenia 
mogą być zmieniane automatycznie przy 
niższych lub wyższych prędkościach obrotowych 
silnika. Szybka zmiana przełożeń w funkcji 
automatycznego APS  znajdzie zastosowanie w 
przypadku wykonywania prac wymagających 
częstych zmian kierunku jazdy. Wszystkie systemy 
jakie oferowane są w modelu Audax ułatwiają 
i usprawniają wykonywanie prac, jednocześnie 
wpływając na zredukowanie ilości zużywanego 
paliwa, co przekłada się na wymierne korzyści w 
trakcie eksploatacji ciągnika.
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Modele Audax wyposażone są w WOM o dwóch prędkościach: 
540ECO oraz 1000 obr./min, sterowanych elektro-hydraulicznie 
za pomocą przycisków. WOM wyposażono w wielotarczowe 
sprzęgło mokre i modulowany start wałka.

Wyposażenie to sprawia, że modele Audax są w stanie sprostać różnego rodzaju zadaniom z 
pełną wydajnością i niskim zużyciem paliwa. Wielotarczowe sprzęgło mokre o dużej średnicy 
przenosi duże obciążenie w trakcie napędu ciężkich maszyn. Dzięki prędkościom ECO, uzyskano 
zredukowane zużycie paliwa i hałas w trakcie napędu wałka, przy wysokiej mocy i dużym momencie 
co gwarantuje dużą wydajność prowadzonych prac. WOM uruchamiany jest za pomocą przycisków 
na podłokietniku lub na błotnikach tylnych kabiny. Funkcja AutoWOM pozwala na włączanie napędu 
wałka przy opuszczaniu ramion podnośnika i rozłączanie WOM przy unoszeniu ramion podnośnika. 
Uniwersalność ciągnika dodatkowo zwiększa opcjonalne wyposażenie w postaci wałka odbioru mocy 
montowanego z przodu o prędkości 1000 obr./min.WOM przedni napędzany jest bezpośrednio od 
silnika poprzez wielotarczowe sprzęgło mokre z modulowanym startem. Audax może wykonywać 
prace w kombinacji maszyn montowanych zarówno z tyłu jak i z przodu. Modulowany start wałka 
z przodu i z tyłu stanowi dodatkowe zabezpieczenie podzespołów napędu zarówno ciągnika jak i 
maszyny z nim zagregowanej. 
Wszystkie przyrządy sterownicze odpowiedzialne za obsługę WOM zostały oznaczone kolorem żółtym. 
Czytelne oznaczenia przycisków ułatwiają sterowanie ciągnikiem. Informacja na temat prędkości 
obrotowej WOM podawana jest na wyświetlaczu na zegarach oraz w funkcjach iMonitora. Dzięki 
temu operator może na bieżąco dostosować wszystkie parametry użytkowe ciągnika w zależności 
od potrzeb i charakteru wykonywanej pracy. Modele Audax wyposażone w WOM przedni mogą 
być wykorzystywane w pracach z maszynami montowanymi w kombinacjach przód/tył, co znacznie 
zwiększa wydajność i poprawia uniwersalność ciągnika.

WOM: OGROMNA WSZECHSTRONNOŚĆ 
W KAŻDEJ WYKONYWANEJ PRACY.

WSZECHSTRONNY UKŁAD NAPĘDOWY 
W POLU I W TRANSPORCIE.
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o zmiennej wydajności wynoszącej 
maksymalnie 120 l/min. Pompa dostarcza 
duży wydatek oleju do rozdzielaczy także przy 
niskich prędkościach obrotowych silnika. 
 Ciągnik oferuje duży wydatek oleju 
i ogromny przepływ dla zapewnienia 
optymalnych parametrów pracy układu w 
zależności od obsługiwanej maszyny. 
 Audax wyposażono dodatkowo w oddzielną, 
dedykowaną pompę o wydajności 42 l/
min do zasilania układu wspomagania 
kierownicy. Rozwiązanie to zapewnia 
utrzymanie najwyższego komfortu sterowania 
oraz płynności działania układu nawet w 
najtrudniejszych warunkach terenowych. Audax 
wyposażono w komponenty pozwalające na 
zredukowanie ilości zużywanego paliwa przy 
maksymalnej sprawności wszystkich obwodów. 
 Nowe modele Audax oferują wybór 

pomiędzy różnymi konfiguracjami układów 
hydraulicznych. Wszystkie obwody oferują 
jednak sterowanie elektroniczne czasem i 
wydatkiem oleju.Konfiguracja obejmuje do 5 
obwodów z tyłu ciągnika oraz do 2 obwodów 
z przodu. 
 Do regulacji wydatku i czasu podawania 
oleju służą praktyczne przyciski umieszczone 
na podłokietniku. Wystarczy jedynie wcisnąć 
przycisk regulacji czasu lub wydatku i użyć 
konkretnego sterownika danego obwodu. 
Informacja na temat zmienianych wartości 
pokazywana jest na wyświetlaczu na słupku 
kabiny. 
 Gniazda typu push-pull pozwalają na 
bezpieczne podłączanie przewodów pod 
ciśnieniem. Krople oleju, które mogą 
wydostać się z gniazda przy podłączaniu 
przewodu zbierane są do specjalnych 

zbiorniczków umieszczonych poniżej 
rozdzielaczy. Układ hydrauliczny może być 
wyposażony także w gniazdo Power Beyond 
połączone bezpośrednio z pompą oleju, 
które służy do obsługi osprzętu o dużym 
zapotrzebowaniu na olej oraz własnymi 
rozdzielaczami. 
 Podnośnik tylny wyposażono w czujniki i 
precyzyjny system sterowania, który pozwala 
na dokładne korekty położenia maszyny w 
trakcie pracy. Udźwig tylnego podnośnika 
modeli Audax wynosi 10000 kg. 
 Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa 
przejazdów w trakcie przewożenia osprzętu na 
podnośniku, modele Audax wyposażono w w 
skuteczny układ amortyzacji drgań. 
 Podstawowe ustawienia podnośnika 
wprowadzane są w prosty sposób za pomocą 
panelu sterowania lub ustawień iMonitora. 

PRECYZYJNA HYDRAULIKA: 
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ PRACY.

 AUDAX
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 Panel sterowania obejmuje regulację: 
 pozycyjną, siłową i mieszaną, szybkie 
opuszczanie, funkcję float, regulację poślizgu, 
blokadę transportową, ogranicznik wysokości 
podnoszenia i regulację szybkości ruchu 
ramion podnośnika. 
 Na joysticku wielofunkcyjnym umieszczono 
także przyciski sterowania dwoma obwodami 
układu hydraulicznego, co znacznie ułatwia 
ich obsługę w trakcie jazdy w pracach 
polowych. Ramiona podnośnika tylnego 
mogą być także sterowane przy użyciu 
przycisków umieszczonych na tylnych 
błotnikach kabiny ciągnika. Czytelne 
oznaczenia kolorystyczne ułatwiają 
korzystanie ze wszystkich przyrządów 
sterowniczych. SAME Audax to komfort i 
ogromna łatwość użytkowania w każdych 
warunkach.



14

Audax oferuje niesamowite 
własności trakcyjne. Ciągnik 
posiada optymalne rozłożenie 
masy na osiach, podnośnik 
tylny o innowacyjnej 
konstrukcji oraz wysoką 
moc generowaną przez 
niezawodny silnik Deutz.  
 
 

Audax pokazuje swoje najlepsze właściwości w 
najtrudniejszych pracach polowych. konstrukcję 
maszyny zaprojektowali inżynierowie marki 
SAME. Już na etapie prac konstrukcyjnych 
przyjęto jasne założenia: zagwarantowanie 
najlepszej trakcji i dużej siły uciągu w pracach 
w trudnych warunkach terenowych z dużym 
osprzętem. Modele Audax oferują innowacyjny 
system  Dynamic Rotation Point (DRP), dzięki 
któremu położenie środka ciężkości ciągnika 
połączonego z maszyną. Przesunięcie jego 
położenia wzdłuż podłużnej osi ciągnika 
efektywnie zwiększa uciąg ciągnika, poprzez 
zwiększenie przyczepności kół przednich. W 
rezultacie modele Audax oferują:  
 doskonałą przyczepność, dobre własności 

jezdne w trakcie współpracy z dużymi 
maszynami w pracach uprawowych oraz świetny 
komfort pracy operatora. 
Charakterystyka układu napędowego modeli 
Audax gwarantuje uzyskanie najwyższej 
wydajności prowadzonych prac, zwłaszcza 
ciężkich prac uprawowych, pewne przyleganie 
przednich kół ciągnika do gruntu co przekłada 
się na dobre własności jedne w trakcie 
przejazdów transportowych. Elektronika 
odpowiada za automatyczne sterowanie 
napędem i blokadą w odniesieniu do prędkości 
jazdy i kąta skrętu kół przednich. Audax oferuje 
amortyzowaną przednią oś z możliwością 
rozłączenia amortyzacji dla zwiększenia trakcji w 
pracach polowych.

NIESAMOWITA TRAKCJA 
W TRUDNYCH WARUNKACH. 
 

 AUDAX



Standard

AUDAX 200 - 220

DRP (DYNAMIC ROTATION POINT) ZMIENIA 
POŁOŻENIE ŚRODKA CIĘŻKOŚCI WZDŁUŻ 
PODŁUŻNEJ OSI CIĄGNIKA.

“Niesamowite jak 
Audax pracuje 
w trudnym 
terenie - jest jak 
przyklejony do 
gruntu”.

15
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Wzmocniona oś przednia ze zintegrowanym układem hamulcowym została przystosowana do 
współpracy z ogromnymi kołami. Jednocześnie modele Audax oferują dużą zwrotność i prześwit. 
Układ kierowniczy zasilany jest dedykowaną pompą wspomagania, która podaje olej do dwóch 
siłowników dwustronnego działania. Taka konstrukcja zapewnia pewne i komfortowe sterowanie 
ciągnikiem w każdych warunkach. Audax oferuje napęd na 4 koła włączany elektro-hydraulicznie 
przyciskiem oraz 100% blokadę mechanizmów różnicowych. Funkcja ASM (Axle System 
Management) automatycznie włącza napęd i blokadę, poprawiając jednocześnie trakcję ciągnika 
w trakcie przejazdów transportowych i w pracach polowych. 
 

PEŁNA SKUTECZNOŚĆ HAMOWANIA 
PRZY MINIMALNYM NACISKU NA PEDAŁY. 
 

 AUDAX



“Audax daje 
poczucie 
bezpieczeństwa. 
Ciągnik hamuje 
pewnie i 
skutecznie”.
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Modele Audax wyposażono 
w układ amortyzacji przedniej 
osi. Konstrukcja wykorzystuje 
dwa siłowniki, których 
charakterystyka dobierana 
jest w w zależności od 
terenu po którym porusza się 
ciągnik.

Oś przednią modelu Audax wyposażono w dwa 
siłowniki będące łącznikiem pomiędzy osią ciągnika 
a wspornikiem oraz trzy akumulatory gazowe. Układ 
elektronicznego sterowania utrzymuje zadany skok 
amortyzacji w każdych warunkach, niezależnie od 
obciążenia przodu ciągnika. W pracach polowych 
z maszynami uprawowymi istnieje możliwość 
wyłączenia amortyzacji przedniej osi za pomocą 
przycisku. W efekcie zapewniona jest najlepsza 
trakcja i maksymalny uciąg. Modele SAME Audax 
oferują najwyższy poziom komfortu przy zachowaniu 
najlepszej trakcji w każdych warunkach.

Najlepsza wydajność i pełne 
bezpieczeństwo: hamulec 
postojowy EPB (Electric Park 
Brake) umożliwia pewne 
zatrzymanie ciągnika także w 
terenie o dużym nachyleniu.  
  
 Innowacyjny, elektronicznie sterowany 
hamulec postojowy to rozwiązanie, które 
zapewnia ogromną skuteczność i pełne 
bezpieczeństwo w trakcie postoju ciągnika 
w porównaniu do hamulca postojowego 
sterowanego konwencjonalną dźwignią w 
układzie mechanicznym. Hamulec działa 
zarówno przy włączonym jak i wyłączonym 
silniku. System wykorzystuje układ 
automatycznego uruchamiania hamulca w 
sytuacji, kiedy operator opuści fotel. Hamulec 
postojowy EPB uruchamiany jest za pomocą 
przycisku na podłokietniku wielofunkcyjnym. 
W sytuacji awaryjnej operator może także 
szybko użyć hamulca postojowego wyciągając 
przycisk hamulca do góry.

SAME Audax to 
bezpieczeństwo i komfort. 
Ciągnik oferuje skuteczny 
układ hamulcowy 
Powerbrake zasilany olejem 
przekładniowym pod 
wysokim ciśnieniem. Jest to 
układ z tarczami w kąpieli 
olejowej na czterech kołach.

Układ hamulcowy Powerbrake posiada 
dodatkowo akumulatory gazowo-hydrauliczne, 
dzięki którym operator może 10-cio krotnie w 
pełni skutecznie zatrzymać ciągnik nawet w 
przypadku wyłączenia zapłonu silnika. Audax 
to ciągnik bezkompromisowy, dotyczy to także 
układu hamulcowego. Audax to ciągnik, który 
zapewnia 100% bezpieczeństwo użytkowania 
w każdych warunkach.
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Ergonomiczne wnętrze kabiny MaxiVision 
modeli Audax zaprojektowano tak, aby 
zagwarantować maksymalny komfort 
pracy operatora. Logiczne rozmieszczenie 
przycisków, dźwigni i pokręteł ułatwia użycie 
ciągnika i sprawia, że każdy z operatorów 
może pracować z łatwością wykonując 
wszystkie wymagane czynności. 
Doskonała widoczność z wnętrza - 
monolityczna szyba przednia, wysoka 
jakość materiałów, panel sterowania 
oświetleniem, monitor na słupku i duży 
iMonitor 2, nowe koło kierownicy - wszystko 

to sprawia, że operator już po chwili może 
w pełni wykorzystać potencjał ciągnika. 
Dla zwiększenia przyjemności i pewności 
prowadzenia, ciągnik wyposażono w 
nowoczesny joystick wielofunkcyjny 
pozwalający na wykorzystanie wybranych 
funkcji ciągnika przy użyciu jednej ręki. 
 Podłokietnik wielofunkcyjny zintegrowany 
z fotelem operatora pozwala na sterowanie 
wszystkimi funkcjami ciągnika oraz maszyny 
z nim współpracującej. Dźwignie i przyciski 
pogrupowano w zależności od obsługiwanych 
funkcji oraz częstości użycia. 

Wyjątkową elegancję modeli 
SAME Audax doskonale 
uzupełnia komfortowa, 
jedyna w swoim rodzaju, 
ergonomiczna, ekskluzywna 
kabina MaxiVision.

WYZNACZNIK STANDARDÓW 
W ZAKRESIE KOMFORTU I ERGONOMII. 
 

 AUDAX
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Modele Audax wykorzystują znany z innych 
modeli ciągników marki SAME schemat 
kolorystyczny przyrządów sterowniczych 
- kolorem zielonym oznaczono sterowniki 
tylnego podnośnika, kolorem żółtym WOM, 
kolorem pomarańczowym układ napędowy, 
a granatowym hydraulikę. Innowacyjne 
rozwiązania w modelach Audax obejmują 
także komfortowe fotele operatora, dostępne 
także z amortyzacją pneumatyczną i 
automatycznym dostosowaniem wysokości 
położenia siedziska do wagi operatora. 
Dla zapewnienia najwyższego komfortu, 

Audax może być wyposażony w nowy fotel 
amortyzowany pneumatycznie z aktywną 
amortyzacją drgań niskich częstotliwości, 
kabina została także wyposażona w 
komfortowy fotel pasażera z pasem 
bezpieczeństwa. 
Układ automatycznej klimatyzacji ze 
sterowaniem elektronicznym dba o utrzymanie 
zadanej temperatury we wnętrzu kabiny. . 
 Audax został wyposażony w szereg 
systemów gwarantujących najwyższą 
funkcjonalność i komfort pod każdym 
względem: pneumatyczna amortyzacja kabiny, 

dobre wyciszenie wnętrza oraz doskonała 
widoczność przez szyby o dużej powierzchni. 
Opcjonalnie, modele Audax mogą być 
wyposażone w 12 calowy terminal 
sterowania z dotykowym ekranem: iMonitor 
drugiej generacji obsługujący system 
rolnictwa precyzyjnego Agrosky, funckję 
programowanie sekwencji operacji Comfortip 
Professional, pamięć profili ustawień ciągnika 
z podstawowymi parametrami czy obsługę 
maszyn ze sterowaniem za pośrednictwem 
standardu ISOBUS.
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Nowoczesny panel sterowania 
iMonitor 2.0 sterowany 
poprzez ekran dotykowy 
o przekątnej 12 calu lub 
konsolę z pokrętłem i 
przyciskami sprawia, że 
modele Audax to wyjątkowo 
praktyczne i funkcjonalne 
ciągniki rolnicze. 
Monitor z 12 calowym 
ekranem zintegrowano z 
podłokietnikiem tworząc 
wyjątkowe stanowisko 
sterowania.

Nowoczesny iMonitor 2.0 daje operatorowi 
możliwość pełnego sterowania wszystkimi 
funkcjami ciągnika: układ napędowy, podnośnik,  
WOM, hydraulika, silnik, skrzynia biegów, ASM, 
amortyzacja, Performance Monitor na słupku 
kabiny (z licznikami zużycia paliwa, wydajności 
i pokrycia terenu), ISOBUS do sterowania 
maszyn oraz wiele innych. Nowoczesne centrum 
sterowania daje ogromny komfort i łatwość 
zmiany ustawień poszczególnych parametrów 
ciągnika. Dla dodatkowego zwiększenia 
wydajności prowadzonych prac, iMonitor 
2.0 może obsługiwać systemy rolnictwa 
precyzyjnego korzystające z sygnału GPS o 
nazwie Agrosky. 
Dla ułatwienia wykonywania powtarzanych 
operacji, komputer pokładowy został 
przystosowany do obsługi funkcji 
programowania sekwencji operacji. Jedyne 
co trzeba później zrobić wykonując prace w 
polu to wcisnąć przycisk wywołania programu. 
Szereg funkcji zapisanych w programie będzie 
następnie wykonane automatycznie. ComforTip 
znacznie ułatwia i przyspiesza wykonywanie 
operacji w trakcie zawracania na uwrociach 
pola. Samo programowanie jest szybkie i łatwe 
do wykonania i wymaga jedynie kilku prostych 
czynności: wciśnięcia i przytrzymania przycisku 
blokady pod joystickiem przez czasu dłuższy 
nić 3 sekundy, użycie przycisków i funkcji, które 
operator chce umieścić w programie (ciągnik 
zapamiętuje obsługiwane funkcje i ustawienia) 
i zatwierdzenie zapisanych funkcji poprzez 
przytrzymanie przycisku blokady pod joystickiem 

i krótkie wciśnięcie przycisku ComforTip na 
joysticku. Prosta obsługa funkcji programowania 
znacznie upraszcza i przyspiesza wykonywanie 
różnego rodzaju prac. 
Funkcje iMonitora oferują możliwość 
zapamiętywania i późniejszego przywoływania 
zaprogramowanych sekwencji z listy zapisanych 
programów. Operator może zapisać oddzielne 
programy dla każdej z posiadanych maszyn, na 
przykład sekwencja dla obsługi pługa, siewnika, 
rozrzutnika, opryskiwacza i innych. W trakcie 
korzystania z zapisanej sekwencji operacji, 
kolejne funkcje w programie wyświetlane są na 
ekranie Performance Monitora umieszczonego 
na słupku kabiny, jeśli ciągnik wyposażony jest 
w iMonitor, program pokazywany jest także 
na jego ekranie. Proste i czytelne oznaczenia 
symbolowe ułatwiają programowanie i 
identyfikację funkcji ciągnika. 
Funkcja programowania umożliwia oprócz 
zapisywania ustawień silnika, napędu, 
hydrauliki, WOM, podnośnika także 
zapamiętywanie kierunków jazdy ciągnika. 
Należy jedynie pamiętać o tym, że korzystanie z 
przycisków wybory kierunku jazdy na joysticku 
lub wyboru kierunku w programie ComforTip 
wymaga ustawienia dźwigni rewersu kierunku 
jazdy pod kołem kierownicy w pozycji Neutral.
Co ważne, kolejne funkcje w programie 
Comfortip mogą być zmieniane na trzy sposoby: 
manualnie poprzez wciśnięcie przycisku 
umieszczonego na joysticku, oznaczonego 
trójkątem, po określonym czasie wybranym 
przez operatora lub po przejechaniu określonego 

dystansu. Operator może w pełni swobodnie 
dostosować ustawienia programu do 
własnych potrzeb, może też łączyć określone 
funkcje wykonywane w programie w zespoły 
czynności wykonywanych przez ciągnik w pełni 
automatycznie. 
Funkcja ComforTip i sposób programowania 
ciągnika to wyznacznik standardów tego rodzaju 
rozwiązań dostępnych obecnie na rynku. 
Uruchomienie programu powoduje wywołanie 
pierwszej zaprogramowanej funkcji,  po 
wykonaniu ostatniej funkcji zapisanej w 
programie, ciągnik zaczyna wykonywanie funkcji 
ponownie od początku programu. 
Ciągnik wyposażony w system Agrosky i 
iMonitor pozwala na umieszczanie także 
automatycznego prowadzenia jako jednej 
z funkcji zapamiętanego programu - po 
jej uruchomieniu system automatycznego 
prowadzenia odpowiada także za kierowanie 
ciągnikiem. Operator może skupić swoją 
uwagę nad kontrolowaniem parametrów pracy 
systemów ciągnika. 
Co ważne, w trakcie korzystania z programów 
zapisanych w funkcji Comfortip, operator 
może w każdej chwili zmieniać ustawienia 
parametrów ciągnika oraz korzystać z nich w 
sposób manualny - "na żywo", niezależnie od 
wykorzystania w programie. Pozwala to na 
przykład na czasową zmianę ustawień ciągnika 
w trakcie wykonywania przejazdu w programie 
i późniejszy powrót do ustawień z programu 
ComforTip.

PEŁNA KONTROLA, SKUTECZNOŚĆ 
I PEWNOŚĆ PROWADZENIA.

 AUDAX
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“Praca z użyciem 
modelu Audax 
jest dziecinnie 
prosta.  
Wystarczy tylko 
unieść maskę 
silnika!”

23

Wszystkie czynności obsługowe zredukowano do niezbędnego 
minimum. Maska silnika ukrywa wszystkie podzespoły,  od 
pakietu chłodnic po filtr powietrza i miarkę oleju silnikowego. 
 
  
 Poziom oleju silnikowego może być kontrolowany przy użyciu bagnetu, nawet bez konieczności 
otwierania maski silnika. Operator może sprawdzać poziom oleju w skrzyni biegów przy użyciu 
wskaźnika z miarką na obudowie skrzyni biegów. Obudowę akumulatora umieszczoną po lewej 
stronie ciągnika wyposażono w główny wyłącznik zasilania, co zabezpiecza układ elektryczny 
ciągnika i pozwala na pewne przechowywanie ciągnika po za sezonem. Wydłużone okresy 
miedzy-przeglądowe pozwalają na zredukowanie kosztów eksploatacji ciągnika związanych 
z kosztami wymiany płynów eksploatacyjnych i olejów, filtrów i innych części zamiennych. 
Wszystkie chłodnice zgrupowano w pakiecie umieszczonym w przedniej części komory silnika. 
Chłodnice otwierane są w wygodny sposób zapewniając dobry dostęp i łatwe czyszczenie. Mocny 
system z zapadkami zabezpiecza chłodnice po zamknięciu pakietu. Dostęp do filtra PowerCore 
umieszczonego na silniku jest łatwy, czyszczenie filtra może być wykonane szybko i wygodnie.  
 

PROSTA I SZYBKA 
OBSŁUGA I KONSERWACJA. 
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AUDAX 200 220
SILNIK
Norma emisji spalin Tier4i Tier4i
Producent Deutz  Deutz  
Model silnika TCD 6.1 L06 4V TCD 6.1 L06 4V
Cylindry / Pojemność / Zawory il./cm3/il. 6 / 6057 / 4 6 / 6057 / 4
Układ wtryskowy Common Rail bar 1600 1600
Deutz Common Rail (DCR) • •
Turbo intercooler • •
Moc maksymalna (ECE R120) kW/KM 145 / 197 163 / 222
Moc znamionowa (ECE R 120) kW/KM 139 / 189 157 / 213
Obroty mocy znamionowej obr./min 2200 2200
Moment maksymalny Nm 830 900
Obroty momentu maksymalnego obr./min 1600 1600
Wzrost momentu % 32 38
Elektroniczne sterowanie silnika • •
Filtr powietrza z wyrzutnikiem zanieczyszczeń • •
Chłodzenie cieczą • •
Wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym  • •
Układ wydechowy z rurą na słupku kabiny • •
Układ oczyszczania spalin SCR SCR
Zbiornik paliwa litry 510 510
Zbiornik płynu AdBlue litry 50 50
Kompatybilność z paliwem Biodiesel % 100 100
UKŁAD NAPĘDOWY
Rewers elektro-hydrauliczny Powershuttle • •
Sprzęgła SenseClutch • •
SKRZYNIA BIEGÓW SMARTRONIC
Liczba przełożeń 24+24 24+24
Liczba przełożeń z super-reduktorem 33+33 33+33
Prędkość minimalna z super-reduktorem m/h 650 650
Liczba półbiegów Powershift w zakresie 12 12
APS (Automatic Powershift - automatyczna zmiana półbiegów) • •
Overspeed (40 km/h SuperEco) • •
Overspeed (50 km/h Eco) ○ ○
WOM TYLNY
Wielotarczowe sprzęgło mokre • •
Sterowanie elektro-hydrauliczne • •
WOM 540ECO/1000 • •
AutoWOM • •
Modulowany start wałka • •
Przyciski sterowania na błotnikach • •
WOM PRZEDNI
WOM 1000 • •
Modulowany start wałka • •
OŚ PRZEDNIA I TYLNA
Amortyzacja przedniej osi ○ ○
Napęd na cztery koła sterowany elektro-hydraulicznie • •
Blokada mechanizmów różnicowych sterowana elektro-hydraulicznie • •
Funkcja ASM • •
Regulowane półosie ○ ○
Kąt skrętu kół / średnica zawracania stopnie/m 55 / 6,8 55 / 6,8
UKŁAD HAMULCOWY
Hamulce na czterech kołach • •
Hamulce tarczowe w kąpieli olejowej • •
Układ hamulcowy PowerBrake • •
Elektroniczny hamulec postojowy (EPB) • •
Hydrauliczny układ hamulcowy przyczep ○ ○
Pneumatyczny układ hamulcowy przyczep ○ ○
Pneumatyczny + hydrauliczny układ hamulcowy przyczep ○ ○

26
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AUDAX 200 220
UKŁAD KIEROWNICZY
Wspomagany układ kierowniczy z niezależną pompą • •
Wydajność pompy l/min 42 42
PODNOŚNIK
Elektroniczny podnośnik tylny EHR • •
Udźwig podnośnika tylnego kg 10000 10000
Radar • •
Hydrauliczny łącznik górny ○ ○
Zaczepy automatyczne • •
Przyciski sterowania na błotnikach • •
Podnośnik przedni ○ ○
Udźwig podnośnika przedniego kg 4000 4000
UKŁAD HYDRAULICZNY
Zamknięty układ hydrauliczny z pompą Load-Sensing • •
Wydajność pompy l/min 120 120
Regulacja wydatku i czasu podawania oleju • •
Liczba obwodów układu hydraulicznego (std) 4 4
Liczba obwodów układu hydraulicznego (opc) 5,6,7 5,6,7
Power Beyond ○ ○
KABINA
Komfortowa kabina MaxiVision • •
Amortyzacja pneumatyczna • •
Regulowane lusterka wsteczne • •
Regulowane, podgrzewane lusterka wsteczne ○ ○
Klimatyzacja automatyczna ○ ○
Klimatyzacja manualna • •
Szklany szyber-dach • •
Podłokietnik wielofunkcyjny • •
Joystick wielofunkcyjny • •
Wyświetlacz na słupku kabiny WorkMonitor • •
Terminal sterowania iMonitor 2 generacji ○ ○
System rolnictwa precyzyjnego Agrosky ○ ○
Obsługa maszyn poprzez standard ISOBUS • •
ComforTip (programowanie sekwencji operacji) • •
Amortyzowany fotel operatora • •
Max Comfort Dynamic Seat XL ++ • •
Max Comfort Dynamic Seat XXL ++ ○ ○
Max Comfort Dynamic Seat EVO Active + ○ ○
Fotel pasażera z obiciem materiałowym • •
Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa • •
Przygotowanie do montażu radia z głośnikami • •
Światła halogenowe • •
Światła LED ○ ○
Światła Xenon ○ ○
WYMIARY I WAGI
z ogumieniem 540/65R34 - 650/65R42 540/65R34 - 650/65R42
Długość z ramionami podnośnika mm 5010 5010
Szerokość (min./maks.) mm 2418 / 2750 2418 / 2750
Prześwit (min. / maks.) mm 460 / 590 460 / 590
Rozstaw osi mm 2985 2985
Szerokość osi przedniej (min./maks.) mm 1876 / 2204 1876 / 2204
Szerokość osi tylnej (min./maks.) mm 1832 / 1950 1832 / 1950
Wysokość (min./maks.) mm 3270 / 3320 3270 / 3320
Waga (min./maks.) kg 7236 / 8250 7236 / 8250
Maksymalna masa dopuszczalna kg 12500 12500
ZACZEPY
Zaczep automatyczny • •
Zaczep kulowy regulowany ○ ○
Zaczep z kulą stałą ○ ○
Belka oscylacyjna • •
Zaczep hydrauliczny Pickup Hitch ○ ○
Piton-Fix ○ ○

Przedstawione dane techniczne i specyfikacje mają charakter poglądowy.

•  STD 
 ○ OPC 
 - Niedostępne
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SAME jest marką  

Zaleca się oryginalne środki smarne i płyny eksploatacyjne SDF.
same-tractors.com


