


2



Modele Frutteto S/V ActiveDrive oferowane 
są z bogatym wyposażeniem standardowym i 
szeregiem opcji dodatkowych. Gama obejmuje 
wersję LS z rewersem mechanicznym lub 
GS z rewersem PowerShuttle. Frutteto S/V 
ActiveDrive to ciągnik specjalistyczny, który 
może być doskonale dobrany do potrzeb 
rolnika, co gwarantuje zachowanie najlepszych 

parametrów użytkowych. Wersja S doskonale 
sprawdza się w sadach. Wersja V to perfekcyjna 
propozycja dla właścicieli winnic. Frutteto S/V 
ActiveDrive to nowoczesne, wielowahaczowe 
zawieszenie przedniej osi. Ciągnik jest 
świetną propozycją dla poszukujących jakości, 
najlepszych parametrów i trwałości przy 
zredukowanym zużyciu paliwa.

Modele SAME Frutteto S/V ActiveDrive to ciągniki specjalistyczne, 
zaprojektowane specjalnie z myślą o zadaniach wykonywanych 
w sadach i winnicach, które spełniają wszystkie wymagania 
rolników w pracach na ograniczonej przestrzeni.

FRUTTETO S/V ACTIVEDRIVE: 
KOMFORT JAZDY, ŁATWOŚĆ 
MANEWROWANIA, DUŻA 
SPRAWNOŚĆ PRZEKŁADNI.  
MODELE ACTIVEDRIVE TO 
NAJLEPSZA PROPOZYCJA DO 
PRAC SADOWNICZYCH.

Model SAME Frutteto S ActiveDrive otrzymał nagrodę w kategorii 
„Najlepszy ciągnik specjalistyczny” w konkursie Ciągnik Roku 2016.

NAJLEPSZY CIĄGNIK 
SPECJALISTYCZNY 2016 ROKU

Nagroda przyznawana dorocznie przez jury w którego skład 
wchodzi 23 dziennikarzy z najważniejszych europejskich 
magazynów branży rolniczej.
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INNOWACYJNY UKŁAD AMORTYZACJI 
PRZEDNIEJ OSI CIĄGNIKA
Lider w zakresie konstruowania 
i produkcji ciągników 
specjalistycznych, marka 
z wieloletnią tradycją i 
wieloma sprawdzonymi, 
docenianymi przez 
użytkowników maszynami 
stworzonymi do prac w 
sadach i winnicach - SAME 

poszerza gamę oferowanych 
ciągników sadowniczych 
o innowacyjne, jedyne w 
swoim rodzaju modele 
Frutteto S/V ActiveDrive 
wyposażone w zaawansowany 
technologicznie, nowatorski 
wielowahaczowy układ 
amortyzacji przedniej osi.

Nowe modele SAME Frutteto S ActiveDrive 
wyróżniają spośród rozwiązań stosowanych w 
ciągnikach konkurencyjnych marek nowoczesne 
rozwiązania techniczne. Ciągnik zaprojektowano 
z myślą o zapewnieniu najwyższej mobilności, 
nawet podczas prac w wąskich międzyrzędziach 
i w trakcie jazdy w trudnym terenie. Wszystkie 
parametry i  
ustawienia wielowahaczowego układu 
amortyzacji przedniej osi sterowane  
są w bardzo precyzyjny sposób przez centralkę 
elektroniczną. Dzięki temu 
 ciągnik zachowuje pełną stabilność i najlepszą 
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skuteczność tłumienia  
wstrząsów w każdych warunkach. Kompaktowa 
konstrukcja wszystkich podzespołów układu 
amortyzacji przedniego mostu oraz zwarta 
budowa wspornika przedniego mostu umożliwiły 
zachowanie dużej zwrotności ciągnika z 
maksymalnym kątem skrętu kół przednich, 
który w modelach Frutteto S/V ActiveDrive 
wynosi aż 53 stopnie. Nowatorska konstrukcja 
ciągnika gwarantuje uzyskanie minimalnego 
promienia zawracania, co przekłada się na 
doskonałą zwinność i sprawność działania 
ciągnika w wąskich międzyrzędziach sadów i 
winnic. Zawieszenie przedniej osi utrzymuje 

koła w płaszczyźnie pionowej w trakcie 
przejazdu w nierównym terenie, dzięki temu 
zachowana jest maksymalnie duża powierzchnia 
styku opony z gruntem, przekłada się to na 
najlepszy uciąg i maksymalną trakcję w każdych 
warunkach. Nadzwyczajne własności trakcyjne 
nowego Frutteto S ActiveDrive sprawiają, że 
jest on niezawodnym partnerem w pracach 
wszędzie tam, gdzie wymagana jest doskonała 
przyczepność i stabilność, bezpieczeństwo i 
wygoda operatora. Nowy niezależny układ 
zawieszenia korzystnie wpływa również na 
skuteczność hamowania. Funkcja zapobiegająca 
pochylaniu eliminuje przemieszczanie 

środka ciężkości do przodu ciągnika w 
trakcie hamowania, co poprawia stabilność i 
bezpieczeństwo. Nowe modele SAME Frutteto 
S/V ActiveDrive to zaawansowana technologia, 
nowoczesne rozwiązania, najwyższej klasy 
materiały. Ciągnik oferuje ponad to bardzo 
prostą obsługę i sterowanie. Wszystkie przyrządy 
sterownicze pogrupowano kolorystycznie i 
rozmieszczono w sposób ergonomiczny w 
kabinie. Dzięki temu ciągnik doskonale sprawdza 
się w różnego rodzaju pracach.  
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BRAK NURKOWANIA  
I RYZYKA WYWRÓCENIA 
CIĄGNIKA
Zaawansowany układ elektronicznego 
sterowania z nowym oprogramowaniem 
stworzonym specjalnie dla układu 
amortyzacji przedniej osi w modelach 
Frutteto S/V ActiveDrive obejmuje także 
funkcję zabezpieczenia ciągnika przed 
"nurkowaniem" przedniej osi w trakcie 
hamowania. Funkcja ta poprawia stateczność 
ciągnika i bezpieczeństwo jego prowadzenia 
zwiększając ciśnienie w siłownikach 
układu amortyzacji w trakcie hamowania. 
Ciągnik zachowuje najwyższą stabilność i 
oferuje pełne bezpieczeństwo. Dodatkowo 
modele SAME Frutteto S/V ActiveDrive z 

wielowahaczowym układem amortyzacji 
posiadają także zabezpieczenie przed 
wywróceniem. System pobiera dane na 
temat kąta skrętu kół oraz prędkości jazdy 
ciągnika i dostosowuje charakterystykę 
pracy siłowników maksymalizując stabilność 
poprzeczną maszyny, zarówno w trakcie jazdy 
po drogach jak i w pracach polowych. Funkcja 
ta reguluje ciśnienie w siłowniku wewnętrznym 
i zewnętrznym w trakcie wykonywania skrętu i 
ogranicza przechył poprzeczny całego ciągnika. 
Obydwie funkcje układu amortyzacji doskonale 
poprawiają stateczność ciągnika w pracach w 
nierównym terenie z różnymi maszynami.
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MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO,  
NAJWYŻSZY KOMFORT

Aktywny układ amortyzacji przedniej osi 
modeli Frutteto S/V ActiveDrive optymalizuje 
komfort dzięki temu, że utrzymuje pełen skok 
siłowników, gwarantując zachowanie pełnej 
skuteczności działania w każdych warunkach.  
 Sposób pracy układu amortyzacji jest 
sterowany przez operatora za pomocą 
przycisku umieszczonego w kabinie.  
 W przypadku wyłączenia układu amortyzacji, 
skok siłowników (ciśnienie w cylindrach) 
pozostaje na standardowo zaprogramowanym 
poziomie; po włączeniu układu amortyzacji 
przedniej osi, rośnie ciśnienie oleju w 
siłownikach i układ zaczyna pracować z pełną 
skutecznością dostosowując charakterystykę 
do warunków terenowych.  
 Zaawansowane rozwiązania techniczne 
wykorzystane w modelach Frutteto S/V 
ActiveDrive umożliwiły zachowanie 
pełnego bezpieczeństwa, najlepszej 
trakcji, stabilności i precyzji sterowania. 
Ciągnik oferuje w tym zakresie najlepszą 
charakterystykę spośród konstrukcji tego 

typu oferowanych obecnie na rynku - 
nawet w trakcie wykonywania prac w 
najtrudniejszym terenie. 
 Nisko umieszczony środek ciężkości i 
doskonały rozkład masy na poszczególne 
osie ciągnika sprawiają, że Frutteto S/V 
ActiveDrive zachowuje najlepszą trakcję 
w każdych warunkach. Automatyczne 
sterowanie napędem na cztery koła zwalnia 
operatora z konieczności manualnego 
uruchamiania i rozłączania napędu; 
napęd kół przedniej osi uruchamiany 
jest w zależności od prędkości jazdy 
oraz kąta skrętu kół przednich. Blokada 
mechanizmów różnicowych przedniego 
mostu także sterowana jest w sposób 
zautomatyzowany: system wykorzystuje dwa 
czujniki prędkości obrotowej każdego z kół 
przednich ciągnika i na podstawie zebranych 
danych automatycznie blokuje lub zwalania 
dyferencjał. Automatyczne sterowanie 
napędu na 4 koła i blokady mechanizmów 
pozwalają operatorowi zachować pełną 

koncentrację na wykonywanej pracy, 
co przekłada się na zachowanie pełnej 
wydajności i skuteczności wykonywanych 
zadań. Co ważne, układ kontroli trakcji 
w modelach Frutteto S/V ActiveDrive 
gwarantuje utrzymanie maksymalnej 
przyczepności w każdych warunkach, dzięki 
proporcjonalnemu sterowaniu blokady 
mechanizmów różnicowych przedniej osi. 
 Konstrukcja wspornika przedniej osi, 
elementów układu amortyzacji, oraz 
maski sinika gwarantują zachowanie 
zredukowanego promienia zawracania 
ciągnika. W modelach SAME Frutteto S/V 
ActiveDrive wynosi on jedynie 3 metry. Układ 
kierowniczy wyposażono w niezależną, 
dedykowaną pompę wspomagania, dzięki 
temu ciągnik zapewnia ogromną łatwość 
prowadzenia także przy niskich prędkościach 
obrotowych silnika. Układ kierowniczy 
pracuje wyjątkowo precyzyjnie, co także 
poprawia sposób prowadzenia i zwiększa 
pewność i komfort wykonywanych prac.  

Innowacyjna konstrukcja układu amortyzacji przedniej osi modeli Frutteto S/V ActiveDrive redukuje 
wibracje przenoszone na stanowisko operatora w trakcie jazdy.
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Silniki o konstrukcji modułowej, z pojemnością 
1000 cmł z pojedynczego cylindra, generują 
moc w zakresie od 82 do 90 KM w 3 
cylindrach i od 85 do 106 KM w 4 cylindrach. 
Bogata oferta modeli w gamie Frutteto 
ActiveDrive pozwala na wybór ciągnika 
najlepiej odpowiadającego indywidualnym 
potrzebom każdego użytkownika. 
Gama obejmuje zarówno kompaktowe, 
wszechstronne 3-cylindrowce jak i nieco 
większe modele 4-cylindrowe. 
 Szeroka gama modeli z silnikami o różnych 
pojemnościach i z różną liczbą cylindrów 
(od kompaktowych trzy-cylindrowców po 
uniwersalne czterocylindrowe modele) 

- gama Frutteto S/V ActiveDrive oferuje 
wysoką niezawodność, trwałość i ekonomię 
eksploatacji. Wysokie ciśnienie wtrysku 
w połączeniu z elektronicznym układem 
sterowania, gwarantują utrzymanie idealnej 
dawki paliwa podawanej do komory spalania 
silnika w najlepszym czasie zapewniają 
zachowanie najlepszych parametrów 
użytkowych w każdej pracy. 
Silniki modeli Frutteto S/V ActiveDrive 
wyposażono w Intercooler redukujący 
temperaturę powietrza podawanego przez 
turbosprężarkę do komory spalania silnika. 
Dzięki temu zwiększono gęstość mieszanki 
paliwowo-powietrznej. Większy ładunek tlenu 

w mieszance podawanej do komory spalania 
zwiększa skuteczność przebiegu procesu 
spalania. 
W rezultacie uzyskano jednostki napędowe 
generujące wysoką moc, oferujące niskie 
zużycie paliwa oraz zredukowaną temperaturę 
w trakcie pracy. Nowatorski układ wtryskowy 
z pojedynczymi pompami na każdym z 
cylindrów to rozwiązanie wyjątkowe w tym 
sektorze ciągników, zwiększa trwałość silnika 
i elastyczność jednostki napędowej. Wysokie 
ciśnienie robocze w układzie pozwoliło na 
skrócenie czasu wtrysku do niezbędnego 
minimum, co optymalizuje własności silnika i 
parametry użytkowe. 

Wysoka moc i moment oferowane w modelach Frutteto S/V ActiveDrive generowane przez nowoczesne i 
ekonomiczne silniki SDF serii 1000, z turbiną i Intercoolerem, które spełniają wymogi normy Euro 3A.

EKONOMICZNE I NIEZAWODNE 
3- LUB 4-CYLINDROWE SILNIKI SERII 1000
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FRUTTETO S/V ActiveDrive 90.3 - 3 cylindry
kW N
m

MOC

MOC MOC

MOMENT

MOMENT MOMENT

obr./min

FRUTTETO S/V ActiveDrive 110 - 4 cylindry

kW N
m

MOC MOMENT

obr./min

WYSOKIE CIŚNIENIE WTRYSKU I UKŁAD 
ELEKTRONICZNEGO STEROWANIA. 
SPRAWDZONE PODZESPOŁY, WYSOKA 
TRWAŁOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ I 
EKONOMIA EKSPLOATACJI.
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NOWOCZESNE UKŁADY 
NAPĘDOWE STWORZONE DO 
PRAC W MIĘDZYRZĘDZIACH

Nowoczesne, wydajne układy napędowe 
modeli Frutteto S/V ActiveDrive zostały 
opracowane w oparciu o wieloletnie 
doświadczenia konstruktorów marki SAME w 
zakresie tworzenia i rozwoju specjalistycznych 
ciągników sadowniczych. Ich konstrukcja 
spełnia wszystkie wymogi dotyczące 
zróżnicowanych potrzeb właścicieli sadów 
i winnic. Zdumiewająca wszechstronność 
i wydajność przekładni to jej kluczowe 
cechy. Skrzynia oferuje 3 zakresy prędkości 
(układ napędowy z reduktorem). Pięcio-
biegowa przekładnia z trzema półbiegami 
Powershift oferuje w sumie 45 przełożeń do 
jazdy w obydwu kierunkach. Alternatywnie, 
oferowana jest skrzynia 30+15. Wersje układu 
napędowego z półbiegami Powershift pozwala 
na wygodną, błyskawiczną zmianę półbiegów 
pod obciążeniem za pomocą przycisków na 
dźwigni zmiany biegów. Ergonomiczny przycisk 
sprzęgła ComfortClutch na dźwigni zmiany 
biegów gwarantuje najwyższy komfort i 
wygodę obsługi ciągnika.

To nie wszystko. Dla zagwarantowania 
najwyższej sprawności układu napędowego, 
nowe modele Frutteto S/V ActiveDrive 
posiadają funkcję Overspeed, która 
pozwala na jazdę z prędkością maksymalną 
wynoszącą 40 km/h na najwyższym biegu 
ale przy zredukowanej prędkości obrotowej 
silnika (zależnie od rozmiaru ogumienia). 
W transporcie drogowym i przejazdach 
pomiędzy kolejnymi sadami, zredukowana 
prędkość obrotowa silnika oznacza korzyści 
w postaci zredukowanego zużycia paliwa, 
przy zachowaniu dużej elastyczności i zapasu 
momentu obrotowego. 
OverSpeed pozwala także na zredukowanie 
hałasu w trakcie jazdy, co zwiększa komfort 
pracy operatora. Napęd na cztery koła oraz 
100% blokada mechanizmów różnicowych 
sterowane są elektrohydraulicznie za pomocą 
przycisków. Pełna blokada mechanizmów 
różnicowych pozwala na zachowanie najlepszej 
trakcji nawet w trakcie jazdy w bardzo trudnym 
terenie. 

Prędkość jazdy w km/h
Reduktor

Gama wolna

Gama szybka
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Wersja wyposażenia GS została 
skonfigurowana z rewersem 
elektrohydraulicznym PowerShuttle z dwoma 
sprzęgłami wielotarczowymi w kąpieli olejowej 
typu "long-life" (dla zapewnienia najwyższej 
trwałości i niezawodności) umożliwiający 
zmianę kierunku jazdy pod obciążeniem bez 
ryzyka uszkodzenia podzespołów układu 
napędowego. Rozwiązanie to gwarantuje 
pełne bezpieczeństwo korzystania z ciągnika 
w trakcie manewrowania on gradient lub 
podjazdów pod wzniesienia, zabezpieczając 
jednocześnie mechaniczne komponenty układu 
napędowego przed możliwością uszkodzenia 
lub awarii. 
Ergonomiczną, prostą w użyciu dźwignię 
rewersu umieszczono pod kołem kierownicy.  
 

Dźwignia posiada położenie neutralne oraz 
ustawienia do jazdy do przodu i do tyłu. Koło 
kierownicy razem z dźwignią rewersu oferuje 
także możliwość regulacji wysokości położenia, 
co pozwala na zapewnianie najlepszej pozycji 
operatora za kierownicą.  
 Razem z rewersem elektrohydraulicznym, 
wyposażenie ciągnika obejmuje praktyczną 
funkcję Stop&Go, która pozwala na zatrzymanie 
ciągnika przy użyciu pedałów hamulca, bez 
konieczności wciskania pedału sprzęgła. 
Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w 
przypadku prac wymagających częstego 
zatrzymania ciągnika, takich jak na przykład 
prace z ładowaczem czołowym. 
 Operator kontroluje ruch ciągnika używając 
jedynie pedałów układu hamulcowego, napęd  
 

jest automatycznie wysprzęglany, rozłączany. 
Po zwolnieniu pedału hamulca ciągnik łagodnie 
rusza z miejsca.  
 Po wciśnięciu pedału hamulca, układ 
napędowy aktywuje działanie funkcji Stop&Go. 
Uruchomienie funkcji Stop&Go realizowane 
jest za pomocą przycisku umieszczonego na 
desce rozdzielczej. Rewers elektrohydrauliczny 
PowerShuttle posiada także dodatkowe 
pokrętło regulacji szybkości działania. Na 
dźwigni rewersu umieszczono pokrętło 
działające w pięciu ustawieniach: od +2 do -2. 
Operator może dostosować sposób działania 
rewersu do charakteru pracy jaką wykonuje. 
Ciągnik może zmieniać kierunek jazdy szybko i 
gwałtownie przy ustawieniu +2 albo łagodnie i 
komfortowo w ustawieniu -2. 
 

REWERS KIERUNKU JAZDY POWERSHUTTLE 
ORAZ PRAKTYCZNA FUNKCJA STOP&GO
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Nowoczesne ciągniki specjalistyczne oferują 
wyposażenie, które musi spełniać wysokie 
wymagania w zakresie uniwersalności 
i wszechstronności. Skomplikowane 
maszyny rolnicze wymagają użycia szeregu 
dystrybutorów, umieszczonych zarówno 
z tyłu jak i z przodu ciągnika. Układ musi 
oferować duży wydatek oleju już przy niskich 
prędkościach obrotowych silnika. 
 Innowacyjny układ hydrauliczny montowany 
w nowych modelach ciągników sadowniczych 
SAME Frutteto S/V ActiveDrive z niezależnym 
zawieszeniem osi przedniej oferuje 

podwójną pompę o wydajności wynoszącej 
odpowiednio: 33 + 25 l/min. Duży wybór 
konfiguracji układu hydraulicznego zwiększa 
uniwersalność ciągnika i możliwość jego 
wykorzystania w różnego rodzaju pracach: 
z tyłu ciągnika montowanych jest do 3 
mechanicznie sterowanych obwodach z 
regulatorem przepływu (w sumie 6 gniazd 
hydrauliki z czytelnym oznaczeniem 
kolorystycznym), dodatkowo, wyposażenie 
opcjonalne obejmuje dwa obwody hydrauliki 
montowane w centralnej części ciągnika do 
obsługi maszyn napędzanych hydraulicznie 

z funkcją float. Obwody umieszczane w 
centralnej części ciągnika podłączone są 
przewodami do złączy z tyłu ciągnika. W 
takiej konfiguracji obwodu sterowane są 
mechanicznie. Opcjonalnie, ciągnik może 
być wyposażony w trzy obwody, z czego 
dwa sterowane są mechanicznie a trzeci 
elektrohydraulicznie. Ciągnik staje się bardzo 
wszechstronnym narzędziem - nośnikiem 
maszyn i może wykonywać szereg różnego 
rodzaju zadań. Specyfikacja Frutteto S/V 
ActiveDrive sprawia, że jest to wysoce 
uniwersalna maszyna. 

MODUŁOWY UKŁAD HYDRAULICZNY: 
WYSOKA WYDAJNOŚĆ I UNIWERSALNOŚĆ 
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PRECYZYJNE STEROWANIE,  
WYTRZYMAŁOŚĆ I DUŻY 
UDŹWIG PODNOŚNIKA

WSZECHSTRONNOŚĆ: 
WAŁ ODBIORU MOCY

HAMULCE NA 4 KOŁA:  
PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO W 
KAŻDYCH WARUNKACH

Nowatorska konstrukcja podzespołów tylnego 
podnośnika oraz geometria całego układu 
sprawia, że ciągnik może być wykorzystywany 
w bardzo wymagających zadaniach. Frutteto 
oferuje udźwig tylnego podnośnika sięgający 
2600 kg. Układ mechanicznego sterowania 
za pomocą dźwigni jest wyjątkowo prosty w 
obsłudze, jednocześnie zapewnia maksymalną 
precyzję i pewność sterowania. Podnośnik 
sterowany elektronicznie EHR posiada jeszcze 
więcej opcji sterowania i jeszcze wyższą 
kontrolę nad ruchem ramion. 

Przyciski sterowania na błotnikach kabiny 
ułatwiają podłączanie osprzętu, jednocześnie 
zwiększają bezpieczeństwo operatora w 
trakcie agregatowania maszyn. Zintegrowany, 
fabryczny podnośnik przedni zapewnia udźwig 
maksymalny wynoszący 1500 kg, co pozwala 
na wykorzystanie ciągnika z różnego typu 
osprzętem. Ciągnik oferowany jest z przedni 
WOM o prędkości 1000 obr./min. Dzięki temu 
Frutteto może pracować w kombinacjach 
maszyn montowanych także na ramionach 
przedniego podnośnika. 

Najwyższą wszechstronność modeli SAME 
Frutteto S/V ActiveDrive podkreśla duży 
wybór prędkości WOM. Wałek napędzany 
jest poprzez wielotarczowe sprzęgło w 
kąpieli olejowej. Ciągnik oferuje trzy 
prędkości wałka: 540 / 540ECO / 1000 
oraz WOM zsynchronizowany. Dzięki temu 
Frutteto S/V ActiveDrive może pracować 
z pełną wydajnością z opryskiwaczami 
i innego rodzaju maszynami aktywnymi 
zarówno w polu jak i w sadach i winnicach.  

 WOM zsynchronizowany jest szczególnie 
przydatny przy wykonywaniu transportu 
na stromych zboczach. Do ciągnika można 
w takiej sytuacji podczepić przyczepę z 
osią napędową. Sprzęgło wałka sterowane 
jest elektro-hydraulicznie za pomocą 
przycisku, zapewnia łagodny start wałka, 
co zabezpiecza maszynę i ciągnik przed 
uszkodzeniem podzespołów. Bieżąca 
prędkość wałka pokazywana jest na 
wyświetlaczu na panelu wskaźników.

Nowoczesny układ hamulcowy. układ 
hamulcowy z tarczami w kąpieli olejowej na 
przedniej osi w połączeniu ze sprawdzonym 

układem hamulcowym z  tarczami w kąpieli 
olejowej na tylnej osi oferuje najwyższą 
trwałość i skuteczność działania.
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WYSOKA ERGONOMIA, 
KOMFORT I WYGODA:
PRZESTRZEŃ OPERATORA

Nowoczesna, przestronna i wygodna kabina 
nowych modeli ciągników sadowniczych 
SAME Frutteto S/V ActiveDrive oferuje 
najlepsze własności użytkowe w zakresie 
komfortu, ergonomii, funkcjonalności 
i designu w tej klasie ciągników, jakie 
odstępne są obecnie na rynku. Wszystko to 
gwarantuje wykonywanie prac z największą 
wygodą i skutecznością. Kabinę oparto 
na czterech słupkach, monolityczna szyba 
przednia gwarantuje nieograniczony niczym 
podgląd na przestrzeń przed ciągnikiem. 
Duże szyby boczna i szyba tylna zapewniają 
doskonałą widoczność we wszystkich 
kierunkach. Nowe panele wykorzystane 
do wygłuszenia kabiny (także materiał 
zainstalowany pod maską silnika), specjalne 
szyby oraz szereg dodatkowych rozwiązań 
(takich jak na przykład wykorzystanie 
wentylatora chłodnicy napędzanego poprzez 
sprzęgło wiskotyczne) pozwoliły na uzyskanie 
niskiego poziomu hałasu we wnętrzu, 
zarówno w trakcie postoju, jak i w trakcie 
jazdy. Wszystkie przyrządy sterownicze 
zostały pogrupowane kolorystycznie w 
zależności od obsługiwanych funkcji, 

co ułatwia ich identyfikację i użycie. 
Wszystkie przyciski, dźwignie i przełączniki 
do sterowania napędem mają kolor 
pomarańczowy, napędem wałków - kolor 
żółty, układem hydraulicznym - kolor 
granatowy i podnośnikiem - kolor zielony. 
Zarówno dach kabiny jak i maska silnika 
mają zwartą konstrukcję, dzięki temu 
przejazdy w wąskich międzyrzędziach 
sadów nie powoduje uszkadzania plonów 
na drzewkach lub krzewach. Kabina 
nowych modeli ciągników SAME Frutteto 
S/V ActiveDrive wyposażono w wydajny i 
bardzo skuteczny układ klimatyzacji z nowym 
skraplaczem o zwiększonej wydajności. 
Schłodzone powietrze rozprowadzane 
jest poprzez szereg regulowanych dysz 
nawiewów. Dzięki temu układ skutecznie 
utrzymuje zadaną temperaturę, jednocześnie 
zredukowano czas potrzebny do schłodzenia 
wnętrza, nawet przy wysokich temperaturach 
na zewnątrz. Wszystko czego potrzebuje 
operator jest w zasięgu jego rąk. Pracę w 
trudnym terenie ułatwia wygodna pozycja za 
kierownicą oraz komfortowy, amortyzowany 
fotel operatora.

17



Wszystkie punkty obsługowe (pakiet chłodnic, 
wentylator, wskaźniki, zbiorniczki, filtry 
itd.) rozmieszczono z myślą o zachowaniu 
kompaktowej budowy samego silnika przy 
zachowaniu najwyższej łatwości prowadzenia 
czynności obsługowych.
 Kompaktowy pakiet chłodnic można w bardzo 
prosty sposób czyścić, także bezpośrednio 
w trakcie wykonywania prac polowych, 
w winnicach i sadach. Filtr powietrza 
umieszczono w sposób ułatwiający jego 
demontaż i obsługę, obudowa obejmuje także 

wyrzutnik zanieczyszczeń, dzięki któremu 
wydłużono okresy między-przeglądowe filtra.
Chłodnica oleju układu hydraulicznego 
odpowiada za zachowanie stałej temperatury 
w układzie, nawet w trakcie najbardziej 
wymagających prac oraz w trakcie upalnych 
dni. W komorze silnika operator uzyskuje 
dostęp do filtrów oleju silnikowego oraz pre-
filtra. Pod maską silnika umieszczono także 
tłumik układu wydechowego. Rozmieszczenie 
wszystkich podzespołów pod maską silnika 
zaprojektowano z myślą o zapewnieniu 

najwyższej prostoty wykonywania czynności 
obsługowych. Komorę silnika zamyka 
monolityczna, wysoko unoszona maska silnika 
z mechanizmem ułatwiającym jej unoszenie. 
Wszystko to sprawia, że korzystanie z ciągnika 
jest łatwe i przyjemne. Po uniesieniu maski, 
operator może w prosty sposób skontrolować 
poziom płynu chłodzącego silnika, może 
skontrolować stan chłodnic oraz wszystkich 
filtrów. Co więcej, kontrola poziomu oleju 
silnikowego nie wymaga użycia żadnych 
dodatkowych narzędzi.

KLUCZOWE CECHY: 
SZYBKA, PROSTA OBSŁUGA, NAJLEPSZE 
WŁASNOŚCI UŻYTKOWE I ZREDUKOWANE 
ZUŻYCIE PALIWA W KAŻDYCH WARUNKACH
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FRUTTETO S/V ActiveDrive 80 90.3 90 100 110

SILNIK

Norma emisji spalin Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 3

Producent jednostki napędowej SDF SDF SDF SDF SDF

Cylindry / Pojemność il./cm³ 3 / 3000 3 / 3000 4 / 4000 4 / 4000 4 / 4000

Zasys powietrza Turbo Intercooler Turbo Intercooler Turbo Intercooler Turbo Intercooler Turbo Intercooler

Moc maksymalna (2000/25/EC) przy 2200 obr./min kW/KM 60 / 82 66 / 90 63 / 85 71 / 96 78 / 106

Moment maksymalny przy 1600 obr./min Nm 310 340 345 373 390

Elektroniczne sterowanie silnika • • • • •

Pojemność zbiornika paliwa litry 31 + 40 31 + 40 31 + 40 31 + 40 31 + 40

UKŁAD NAPĘDOWY

Zsynchronizowany rewers mechaniczny • • • • •

Elektro-hydrauliczny rewers PowerShuttle z funkcją Stop&Go • • • • •

MECHANICZNY UKŁAD NAPĘDOWY

Przekładnia 5-biegowa • • • • •

Liczba przełożeń z reduktorem i super-reduktorem 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15

UKŁAD NAPĘDOWY POWERSHIFT

Przekładnia 5-biegowa • • • • •

Liczba przełożeń z reduktorem i super-reduktorem 45 + 45 45 + 45 45 + 45 45 + 45 45 + 45

Liczba półbiegów Powershift 3 3 3 3 3

WOM TYLNY

Sterowanie elektrohydrauliczne • • • • •

Prędkości wałka 540/540ECO • • • • •

Prędkości wałka 540/540ECO/1000 ○ ○ ○ ○ ○
WOM zsynchronizowany ○ ○ ○ ○ ○
WOM PRZEDNI

Sterowanie elektrohydrauliczne • • • • •

Prędkość wałka 1000 ○ ○ ○ ○ ○
PRZEDNIA I TYLNA OŚ

Napęd na 4 koła sterowany elektro-hydraulicznie • • • • •

Blokada mech. różnicowych sterowana elektro-hydr. • • • • •

UKŁAD KIEROWNICZY I HAMULCOWY

Niezależny hamulec postojowy • • • • •

Hydrauliczny układ hamulcowy przyczep ○ ○ ○ ○ ○
Układ wspomagania kierownicy z niezależną pompą • • • • •

PODNOŚNIKI

Mechaniczny podnośnik tylny MHR • • • • •

Elektroniczny podnośnik tylny EHR ○ ○ ○ ○ ○
Udźwig podnośnika tylnego kg 2600 2600 2600 2600 2600

Podnośnik przedni ○ ○ ○ ○ ○
Udźwig podnośnika przedniego kg 1500 1500 1500 1500 1500

UKŁAD HYDRAULICZNY

Układ z podwójną pompą l/min 33 + 25 33 + 25 33 + 25 33 + 25 33 + 25

Liczba obwodów układu hydraulicznego z tyłu 3 3 3 3 3
PLATFORMA

Amortyzacja na Silent-blockach • • • • •

Składana rama bezpieczeństwa • • • • •

KABINA

Amortyzacja na Silent-blockach • • • • •

Układ wentylacji i ogrzewania • • • • •

Układ klimatyzacji ○ ○ ○ ○ ○
WYMIARY I WAGI

... z ogumieniem tylnym 360/70R24 360/70R24 380/70R24 420/70R24 420/70R24

Długość maksymalna bez ramion podnośnika mm 3186 3186 3338 3363 3363

Szerokość (min./maks.) mm 1314 / 1813 1314 / 1813 1391 / 1873 1461 / 1911 1461 / 1911

Wysokość z ramą bezpieczeństwa mm 2228 2228 2380 2405 2405

Wysokość do maski silnika mm 1296 1296 1318 1343 1343

Wysokość do koła kierownicy mm 1306 1306 1328 1353 1353

Wysokość do błotników tylnych mm 1161 1161 1183 1323 1323

Wysokość z kabiną mm 2303 2303 2325 2,350 2,350

Prześwit mm 234 234  252 260 260

Rozstaw osi mm 2027 2027 2157 2157 2157

Szerokość osi przedniej (min./maks.) mm 985 / 1270 985 / 1270 1034 / 1270 1088 / 1324 1088 / 1324

Szerokość osi tylnej (min./maks.) mm 982 / 1489 982 / 1489 992 / 1489 1022 / 1520 1022 / 1520

Minimalny promień zawracania bez hamulców mm 3400 3400 3500 3600 3600

Waga z ramą bezpieczeństwa (min/maks) kg 2297 / 2610 2297 / 2610 2437 / 2750 2437 / 2750 2437 / 2750

Waga z kabiną (min/maks.) kg 2447 / 2760 2447 / 2760 2587 / 2900 2587 / 2900 2587 / 2900

• STD ○OPC 
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Dealer

SAME jest marką  

same-tractors.com

Zaleca się stosowanie oryginalnych środków 
smarnych i płynów eksploatacyjnych.


