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“Ciągnik do sadu 
oferuje specjalne 
parametry 
użytkowe.”

“Najwyższa 
wszechstronność 
i uniwersalność 
przy doskonałej 
zwrotności.”
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Ciągniki sadownicze marki SAME kojarzone są z doskonałymi parametrami i komfortem. Firma ma bogate 
tradycje w opracowywaniu i sprzedaży innowacyjnych, wydajnych i ekonomicznych ciągników specjalisty-
cznych - nowe modele Frutteto3 przejęły wszystkie najlepsze cechy produktów tej marki. Ergonomiczne i 
wszechstronne ciągniki sadownicze marki SAME, zaprojektowano specjalnie do wykorzystania w pracach 
prowadzonych w sadach, co podkreśla ich wyjątkowe i pełne wyposażenie. Oferta obejmująca modele 
wyposażone zarówno w kabinę jak i ramę ochronną oraz różnymi kombinacjami ogumienia, sterowaniem 
mechanicznym lub elektrohydraulicznym oraz bogatą ofertą opcji dodatkowych (wersje LS oraz GS), Frutte-
to3 są w stanie poradzić sobie z łatwością z różnego rodzaju pracami. Duża zwinność dzięki małemu pro-
mieniowi zawracania ułatwia wykonywanie manewrów, przejazdy pomiędzy kolejnymi rzędami w sadach 
oraz przewóz zebranych plonów.
Modele SAME Frutteto wyposażono w komfortową kabinę na czterech słupkach, która oferuje doskonałą 
widoczność i duży komfort pracy operatora. Duże, szeroko otwierane drzwi ułatwiają zajęcie miejsca za 
kierownicą. Przyrządy sterownicze pogrupowano kolorystycznie i funkcyjnie, zostały rozmieszczone w 
sposób przemyślany i ergonomiczny co dodatkowo zwiększa łatwość użycia ciągnika. Co ważne w sa-
dach - kabina posiada zwartą bryłę, zaokrąglony dach i ograniczone gabaryty co ułatwia pokonywanie 
wąskich międzyrzędzi w sadach z drzewami owocowymi ez ryzyka uszkadzania owoców. SAME Frutteto to 
doskonała odpowiedź na wszystkie potrzeby wymagających użytkowników. 

Gama modeli Frutteto3. 
Mały promień zawracania, duża 

wydajność, uniwersalność 
i komfort pracy operatora.

3



60°

12°

Modele Frutteto S i V w wer-
sji “Hi-Steer” wyposażono w 
nowy wspornik osi przedniej 
gwarantujący dużą wytrzy-
małość całej konstrukcji przy 
zapewnieniu dużego skrę-
tu kół przednich ciągnika. 

Nowy profil osłon dolnych 
komory silnika dodatkowo 
poprawia zwrotność ciągnika 
zapewniając duży kąt skrętu 
kół przednich ciągnika.

Au tomatyczne 
sterowanie napę-
dem na cztery koła 
z czujnikiem kąta 
skrętu kół przed-
nich ciągnika za-
pewnia dużą trak-
cję nawet w trakcie 
manewrowania w 
trudnym terenie. 

Gama modeli Frutteto³ S/V “Hi-Steer”. 
Zwrotność, zwinność i stabilność.

Układ napędowy zoptymalizowano pod kątem zapewnienia maksy-
malnej zwrotności ciągnika w każdych warunkach.
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Amortyzacja przedniej osi 
(Frutteto3)

Przednia oś napędowa (S/V)

Wzmocniony wspornik osi przedniej, nowy kształt maski silnika, 
nowa konstrukcja osi oraz nowe systemy sterowania pozwalają na w 
pełni skuteczne sterowanie ciągnikiem z zachowaniem minimalnego 
promienia zawracania. Zwrotność to jedna z podstawowych cech 
ciągników sadowniczych. W parze z doskonałymi własnościami trak-
cyjnymi idzie wszechstronne i uniwersalne wyposażenie, które poz-
wala na wydajne i wygodne wykonywanie różnego rodzaju prac. 

Mały promień zawracania.

Trakcja i duża 
sterowność.
Duży promień skrętu kół i krótki rozstaw 
osi ciągnika sprawia, że ciągniki sad-
ownicze SAME Frutteto z powodze-
niem radzą sobie z wykonywaniem 
manewrów. Nisko umieszczony środek 
ciężkości i optymalne rozłożenie masy 
na poszczególne osie oraz ograniczone 
gabaryty gwarantują dużą łatwość 
pokonywania nierówności terenu i 
ułatwione wykonywanie prac nawet na 
pochyłym terenie. Doskonała trakcja 
nawet w najtrudniejszym terenie: au-
tomatyczne sterowanie napędem na 
cztery koła - dzięki niemu operator nie 
musi skupiać swojej uwagi na obsłudze 
układu napędowego zwiększając 
precyzję i jakość prac wykonywanych 
za pomocą osprzętu zagregowanego z 
ciągnikiem. Automatyczne sterowanie 
napędem na cztery koła realizowane 
jest w odniesieniu do prędkości jazdy 
oraz kąta skrętu kół. Automatyzacja 
wybranych funkcji ciągnika zwiększa 
wydajność prac, poprawia ich jakość 
oraz zmniejsza zmęczenie operatora.
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Serce nowej gamy mode-
li ciągników Frutteto3 stanowi 
seria nowoczesnych silników 
nowej generacji, opracowanych 
i wyprodukowanych przez kon-
cern SDF. Jednostki napędowe 
spełniają wymogi normy emisji 
spalin Tier-3 dzięki wykorzystaniu 
układu recyrkulacji spalin.
 Każdy z cylindrów posiada 
pojemność: 1000 cm3, w wersji 
3-cylindrowej wyposażonej w 
turbosprężarkę i Intercooler sil-
nik generuje 82KM, natomiast 
w wersji 4-cylindrowej jednostki 

generują moc 85 lub 96 KM. 
Dzięki bogatej gamie mod-
eli, każdy z użytkowników może 
wybrać maszynę, która w pełni 
odpowiada jego potrzebom. Rol-
nicy wykorzystujący ciągniki sad-
ownicze stawiają duże wymagania 
dotyczące własności użytkowych 
silnika i układu napędowego, 
silniki o pojemności 1 litra z 
każdego z cylindrów oferują 
odpowiednią charakterystykę i 
dużą wytrzymałość. Konstrukcja 
nowych silników SDF z cylindrami 
o pojemności 1 litra z jednej strony 

zapewnia wysoka moc przy kom-
paktowych gabarytach jednostki 
napędowej, z drugiej strony gwa-
rantuje komfort użytkowania w 
ciągnikach z silnikami o wyższej 
pojemności. Wszystko to sprawia, 
że Frutteto doskonale sprawdza 
się w wymagających pracach w 
sadach. Ciągniki posiadają In-
tercooler, powietrze podawane 
do komory spalania silnika jest 
schładzane, dzięki temu zwiększa 
swoją gęstość i większa jego 
ilość może zostać wprowad-
zona i przygotowana do spale-

1000 cm3 z cylindra, 
3- lub 4 cylindry, 
turbo, intercooler.
Wydajność i moc.
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Wysoko-ciśnieniowy 
układ wtryskowy, 
elektroniczne ste-
rowanie.
Najlepsze 
podzespoły i duża 
niezawodność.

nia. Rozwiązanie to zwiększa 
parametry użytkowe silnika, po-
prawia jego charakterystykę, 
obniża temperaturę samego sil-
nika w trakcie pracy i pozwala na 
zredukowanie ilości zużywanego 
paliwa. SDF stosuje w swoich 
silnikach unikalny układ wtrys-
kowy z indywidualnymi pompami 
wtryskowymi na każdy z cylin-
drów. Układ ten zapewnia wysokie 
ciśnienie wtrysku paliwa sięgające 
1400 bar, układ sterowany elek-
tronicznie na bieżąco monitoruje 
wszystkie parametry jednost-

ki napędowej, optymalizując 
ilość podawanego paliwa. Op-
erator ma do dyspozycji funkcję 
zapamiętywania prędkości ob-
rotowej silnika za pomocą wy-
godnego w obsłudze przycisku. 
Po wywołaniu zapamiętanej 
prędkości, silnik utrzymuje ob-
roty na stałym poziomie także 
przy zmieniających się warunkach 
obciążeniowych, co zapewnia 
stałą wydajność wykonywanej 
pracy.

Konwencjonalny silnik

Gabaryty

Parametry

3 i 4
cylindry

3000 i
4000 cm3 Najlepsze

parametry
i małe

wymiary

Parametry

Gabaryty

Silniki SDF

FRUTTETO3 - 4 CYLINDRY

FRUTTETO3 - 3 CYLINDRY
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dużej mierze zachowania kom-
paktowych gabarytów ciągni-
ka, które w sposób zdecydowa-
ny wpływają na uniwersalność i 
wszechstronność ciągnika w trak-
cie prac wykonywanych w sadach. 
Chłodnicę główną silnika, chłodnicę 
oleju oraz Intercooler schładzający 
powietrze doładowania wykonano 
z aluminium, zapewnia to najlepsze 
przewodnictwo cieplne i optymalne 
chłodzenie silnika w każdych warun-
kach. Pakiet chłodnic ma kompakto-
wą budowę, co zapewnia ich łatwe 
czyszczenie, nawet w trakcie prac 
polowych i sadowniczych. Filtr po-
wietrza z wyrzutnikiem zanieczysz-
czeń pozwala na szybkie usuwanie 
zanieczyszczeń a etapie układu do-
lotowego silnika. Zbiornik paliwa o 

Wszystkie silniki SDF wyposażono w 
hydrauliczną regulację popychaczy 
zaworów, która gwarantuje najwyższą 
precyzję działania układu rozrządu. 
W trakcie uruchomienia i pracy 
zimnego silnika, popychacze mak-
symalnie otwierają zawory co eli-
minuje powstawanie białego dymu 
jednocześnie optymalizując para-
metry użytkowe silnika. Wszystkie 
podzespoły systemu HRT umiesz-
czono w samym silniku, dodatkowo 
wszystkie podzespoły samego sil-
nika znajdują się w komorze silnika 
ukryte pod maską (chłodnice, wen-
tylator, przewody i rury, filtry itp.) co 
maksymalizuje wszechstronność 
ciągnika, ogranicza gabaryty ma-
szyny i pozwala na szybką obsługę.. 
Prace projektowe dotyczyły w 

Zredukowane zużycie paliwa, 
zwiększone parametry

dużej pojemności można dodatkowo 
powiększyć instalując dodatkowy 
zbiornik pod podłogą ciągnika. Co 
ważne, wykorzystanie dodatkowe-
go zbiornika nie zmienia gabarytów 
ciągnika (prześwit pozostaje nie-
zmieniony). Wszystkie modele wy-
posażono w chłodnicę oleju w stan-
dardzie, pozwala ona na zachowanie 
optymalnej temperatury samego 
układu napędowego w każdych wa-
runkach. Także pod maską silnika 
umieszczono filtr oraz filtr wstępny 
paliwa. Filtr posiada separator wody, 
która może gromadzić się w paliwie 
i pozwala na jej szybkie usuwanie. 
Wszystkie rozwiązania zastosowa-
ne w nowoczesnych silnikach SDF 
pozwalają na pełne wykorzystanie 
potencjału jednostki napędowej. 
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SDF 100%
Biodiesel

Nowoczesna konstrukcja silnika 
oraz zastosowanie najlepszych ma-
teriałów pozwala jednostkom napę-
dowym Frutteto3 na pracę z wyko-
rzystaniem paliwa biodiesel, nawet 
w postaci czystego  100% biodie-
sela (biodiesel zgodnie z normą EN 
14214:2003). Biodiesel to paliwo, 
które charakteryzuje wyższa agre-
sywność chemiczna niż konwencjo-
nalny olej napędowy, silniki SDF wy-
posażono w specjalny, nowoczesny 
układ wtryskowy wykorzystujący in-
dywidualne pompy wtryskowe – po 
jednej dla każdego z cylindrów. Silni-
ki SDF mogą pracować na czystym 
biodieselu bez ryzyka wystąpienia 
awarii i utraty parametrów eksplo-
atacyjnych.

9



Układy napędowe Frutteto3 
Najlepsza technologia i trwałość

Układy napędowe modeli Frutteto3, Frutteto3 S “Hi-Steer”i Frutte-
to3 V “Hi-Steer” zostały opracowane przez SDF na bazie wielolet-
nich doświadczeń marki w zakresie opracowywania i produkcji 
napędów do ciągników specjalistycznych. Skrzynie biegów, wersje 
z rewersem mechanicznym lub elektro-hydraulicznym Powershut-
tle spełnią oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Wszechstronność i najwyższa wy-
dajność to dwie kluczowe cechy 
nowych modeli SAME Frutteto3, 
które wyposażono w układy na-
pędowe z 3 zakresami prędkości 
(z reduktorem) oraz 5 biegami i 3 
półbiegami 3 Powershift, co w su-
mie daje 45 przełożeń do jazdy do 
przodu i 45 przełożeń do jazdy do 
tyłu. Dostępna jest także skrzynia 
biegów 30+15, która oferuje równie 
dużą łatwość obsługi i wytrzyma-
łość przy niższej liczbie przełożeń.
W modelach wyposażonych w 
skrzynię z półbiegami POWERSHI-
FT, operator może wybierać kolejne 
półbiegi bez konieczności korzysta-
nia z pedału sprzęgła w podłodze, 
zmieniając przełożenia przy po-
mocy przycisków umieszczonych 
na gałce dźwigni zmiany biegów: 
pozwala to na szybkie i bardzo ła-
twe dostosowanie prędkości jazdy 
do aktualnie wykonywanej pracy. 
Uzupełnienie stanowi możliwość 
zmiany biegów głównych przy uży-
ciu przycisku sprzęgła COMFORT 

CLUTCH – przycisk umieszczony 
na dźwigni zmiany biegów. Biegi 
główne i półbiegi zmieniane są za-
tem bez konieczności korzystania z 
pedału sprzęgła w podłodze.
To jednak nie wszystko… dla za-
pewnienia maksymalnej wydajno-
ści, modele, Frutteto3 mogą być 
wyposażone w skrzynię biegów 
z funkcją OVERSPEED, która po-
zwala na uzyskanie prędkości 
maksymalnej wynoszącej 40 km/h 
przy ekonomicznych prędkościach 
obrotowych silnika.
W praktyce, oznacza to, że w 
transporcie ciągnik może poruszać 
się z prędkością 40 km/h na naj-
wyższym biegu ale przy zreduko-
wanych obrotach silnika, co wpły-
wa na redukcję ilości zużywanego 
paliwa, wibracji oraz hałasu.
Korzyści płynące ze zredukowa-
nego zużycia paliwa idą w parze z 
wysoką mocą i momentem jakimi 
ciągnik dysponuje także przy wy-
sokich prędkościach jazdy. Cha-
rakterystyka silnika posiada opty-

malny przebieg krzywych mocy 
i momentu, dzięki temu ciągnik 
sprawnie radzi sobie z pracami w 
różnego rodzaju terenie.
Funkcja OVERSPEED pozwala na 
uzyskanie prędkości maksymalnej 
40 km/h niezależnie od rozmia-
ru zastosowanego ogumienia, co 
znacząco podnosi komfort w trak-
cie jazdy po drogach publicznych, 
także przy dużym obciążeniu. Mo-
dele Frutteto oferowane są również 
z rewersem elektro-hydraulicznym 
Powershuttle, który posiada dwa 
wielotarczowe sprzęgła mokre - po 
jednym dla każdego z kierunków 
jazdy (co zapewnia długą i beza-
waryjną pracę napędu). Elektro-
nicznie sterowany układ pozwala 
na zmianę kierunku w trakcie jazdy 
do prędkości 10 km/h, bez ryzyka 
uszkodzenia układu napędowego.
Rewers elektro-hydrauliczny Po-
wershuttle pozwala na zmianę kie-
runku jazdy na wszystkich biegach, 
co skraca czas na manewrowanie 
i ogólny czas wykonywanej pracy. 

WERSJA LS GS

Skrzynia 30+15 - 45+45
OVERSPEED

30+15 - 45+45
OVERSPEED

Sprzęgło Mechaniczne SENSE CLUTCH

Rewers Mechaniczny Elektro-hydrauliczny

WOM
 

 Hydrauliczny 
 

Hydrauliczny
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Dodatkowo, rewers elektro-hy-
drauliczny Powershuttle oferuje 
także możliwość regulacji szybko-
ści reakcji.
Dźwignia rewersu posiada także 
położenie Neutral co zapewnia 
pełne bezpieczeństwo użytko-
wania ciągnika. Ciągnik oferuje 

regulację koła kierownicy i dzięki 
temu każdy z operatorów może 
precyzyjnie dobrać pozycję za 
kierownicą. W parze z rewersem 
Powershuttle, SAME oferuje także 
innowacyjną funkcję: STOP&GO. 
Funkcja uzupełnia działanie rewer-
su, pozwalając na jeszcze szybsze 
wykonywanie manewrów, zwłasz-

cza w pracach wymagających czę-
stego zatrzymania, na przykład w 
pracach z ładowaczem czołowym, 
przy agregatowaniu maszyn lub 
w pracach na terenie pochyłym. 
Dzięki funkcji STOP&GO, operator 
może zatrzymywać ciągnik tylko 
przy użyciu pedału hamulca, bez 
konieczności wciskania pedału 
sprzęgła.
System sterowane elektronicznie 
wykorzystuje sygnał podawany do 
centralki z dźwigni rewersu na ko-
lumnie kierowniczej, sygnał z ukła-
du hamulcowego, oraz informacje 
od skrzyni biegów  na temat pręd-
kości jazdy ciągnika. Na podstawie 
zgromadzonych danych, układ ste-
rowania pozwala na czasowe roz-
łączenie układu napędowego cią-
gnika, nawet bez wciskania pedału 
sprzęgła.
W praktyce, operator zatrzymuje 
ciągnik wciskając pedał hamulca, 
ciągnik zatrzymuje się a napęd 
przechodzi w stan wstrzymania. 
Zwolnienie pedału hamulca uru-

Prędkości w km/h

Reduktor

Gama wolna

Gama szybka

(*) prędkość maks. ograniczona do 
40km/h przy ekonomicznych obrotach 
silnika

chamia rewers i ciągnik łagodnie 
rusza w wybranym kierunku jazdy.
Wszystkie rozwiązania układu na-
pędowego modeli SAME Frutteto 
sprawiają, że są to ciągniki wyjąt-
kowo wszechstronne i łatwe w ob-
słudze. Najlepsze parametry użyt-
kowe i wytrzymałościowe idą w 
parze z wysokim komfortem pracy 
operatora.
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W ciągnikach specjalistycznych, 
duże znaczenie ma wykorzystanie 
wydajnego układu hydraulicznego, 
który umożliwi obsługę różnego 
rodzaju osprzętu, gwarantując przy 
tym maksymalny udźwig podno-
śnika, duży wydatek oleju oraz sze-
reg rozdzielaczy umieszczonych 
zarówno z tyłu jak i z przodu cią-
gnika
Układ hydrauliczny w modelach 
Frutteto3 może być wyposażony w 
pojedynczą lub podwójną pompę, 
z wydajnością sięgającą 58 l/min. 
Charakterystyka układu hydrau-
licznego zwiększa uniwersalność 
ciągnika. Duża liczba złącz układu 
hydraulicznego pozwala na obsłu-
gę różnego typu maszyn z pełną 
wydajnością.

  
Rozdzielacze
 Frutteto oferuje 3 rozdzielacze 
dwustronnego działania (6 gniazd), 
z regulacją przepływu, 2 z możli-
wością blokady w funkcji detent i 
jeden z funkcją float.
 
 Wyjścia hydrauliki w połowie 
ciągnika
 
 Cztery gniazda układu hydraulicz-
nego (podłączone do wyjść z tyłu) 
umieszczono w połowie ciągnika: 2 
2 zawory sterowane mechanicznie 
(4 drogi) lub 3 dodatkowe zawory 
sterowane elektro-hydraulicznie (6
dróg) z regulacją przepływu, stero-
wane za pomocą joysticka na pra-
wej konsoli.

Wyjątkowo wydajny 
układ hydrauliczny
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Dostosowany do
Twoich potrzeb
Tylny podnośnik o zmodernizo-
wanej konstrukcji zapewnia dużą 
wytrzymałość podzespołów oraz 
ogromny udźwig, co ułatwia wyko-
nywanie równego rodzaju zadań. 
Podnośnik sterowany mechanicz-
nie jest prosty w obsłudze. Opcjo-
nalnie, ciągnik może być wyposa-
żony w podnośnik elektroniczny o 
jeszcze większej precyzji sterowa-
nia. Zaprojektowane z dbałością o 
detale podnośniki modeli Frutteto3 
oferują udźwig sięgający 3000 kg.
Podłączanie maszyny do ciągnika 
na tylnym podnośniku jest wyjąt-
kowo proste dzięki zdublowanym 
przełącznikom umieszczonym na 
tylnych błotnikach kabiny. Jeśli 
ciągnik będzie wykorzystywany z 
maszynami montowanymi z przo-
du ciągnika, Frutteto3 może po-
siadać takie wyposażenie (udźwig 
podnośnika przedniego wynosi 
1500kg). Wyposażenie opcjonalne 
obejmuje także przedni WOM o 
prędkości 1000 obr./min.
Modele Frutteto3z przednim pod-

nośnikiem można dodatkowo 
wyposażyć w balast poprawiają-
cy rozkład masy ciągnika na osie 
w przypadku prac z maszynami 
na podnośniku tylnym. Frutteto3 
to ekstremalnie wszechstronny 
ciągnik w zakresie wyposażenia 
w WOM: posiada wielotarczo-
we sprzęgło mokre, prędkości 
540/540ECO/1000 oraz WOM 
zsynchronizowany. Tak bogate wy-
posażenie zapewnia wykorzysta-
nie pełnego potencjału ciągnika 
przy zredukowanym zużyciu pali-
wa i dużej ekonomii eksploatacji.
WOM zsynchronizowany wykorzy-
stywany jest w przypadku przy-
czep z osią napędzaną. Obsługa 
WOM jest wyjątkowo prosta: przy-
cisk steruje pracą wielotarczowe-
go sprzęgła mokrego (sterowanie 
elektro-hydrauliczne) i w sposób 
modulowany, łagodny i stopnio-
wy załącza napęd wałka, aktualna 
prędkość obrotowa WOM pokazy-
wana jest na wyświetlaczu znajdu-
jącym się na panelu zegarów.

Hamulce tarczowe w kąpieli olejo-
wej na wszystkich kołach.
Układ hamulcowy na cztery koła 
zapewnia pełne bezpieczeństwo 
w różnego rodzaju pracach. Sys-
tem wyposażono w specjalny 
zawór, który umożliwia hamowa-
nie w trzech trybach: hamowanie 
wszystkich czterech kół ciągnika, 
hamowanie dwóch kół ciągnika po 
jednej jego stronie (z wykorzysta-
niem jednego z pedałów hamulca 
lub hamowanie tylko jednego koła 
- tylnego prawego lub tylnego le-
wego - ten sposób hamowania 
pozwala na wykonywanie pełnego 
skrętu ciągnika praktycznie w miej-
scu.

Nowoczesny
układ 
hamulcowy
na cztery koła
 

Najlepsza 
trakcja 
Napęd na cztery koła sterowany 
elektro-hydraulicznie za pomocą 
przycisku, blokada mechanizmów 
różnicowych sterowana za pomocą 
przycisku. Rozwiązania te zapew-
niają najlepszą trakcję w każdych 
warunkach. Ciągnik z powodze-
niem poradzi sobie nawet w trud-
nym terenie.
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Komfort i wysoka ergonomia 
Frutteto3 może być wyposażony 
w przestronną kabinę lub miejsce 
operatora z ramą bezpieczeństwa 
na silent-blockach. Frutteto3 S wy-
posażony w platformę z ramą bez-
pieczeństwa to ciągnik, który ofe-
ruje maksymalną uniwersalność, 
łatwość sterowania, prostą obsługę 
przy zachowaniu najlepszych para-
metrów trakcyjnych w każdych wa-
runkach.
Niski profil ciągnika pozwala na 
wjazd do ciasnych pomieszczeń z 
niskimi bramami wjazdowymi oraz 
do tuneli. Operator ma do dyspo-
zycji ergonomicznie rozmieszczone 
stanowisko dowodzenia z przyrzą-
dami sterowniczymi podzielonymi 
w zależności od funkcji i częstości 
użycia. 
Kabina na 4 słupkach wyposażona 
w pełną szybę przednią (bez po-
przeczki), zapewnia doskonałą wi-
doczność i duże bezpieczeństwo 
użytkowania ciągnika. Ograniczo-
na szerokość ciągnika i małe ga-
baryty ułatwiają prace w wąskich 
międzyrzędziach. Odpowiednie 
wyciszenie, zabezpieczenie przed 
wibracjami, w połączeniu z nowymi 

rozwiązaniami technicznymi, takimi 
jak między innymi wentylator silni-
ka napędzany poprzez sprzęgło 
wiskotyczne pozwalają zreduko-
wać poziom hałasu, zapewniając 
tym samym ogromny komfort ope-
ratora.
 Wygodna pozycja za kierownicą, 
duża przestrzeń i ergonomicznie 
rozmieszczone dźwignie, przyciski 
i potencjometry ułatwiają prace. 
Kształt dachu ciągnika zaprojek-
towano tak aby współgrał z no-
woczesną linią maski silnika, nie 

Nowa kabina SAME.
Idealne stanowisko
dowodzenia operatora.
Nowe kabiny SAME opracowane specjalnie z myślą o modelach Frutteto3 zaprojektowano dla spełnienia 
najwyższych standardów w zakresie komfortu, ergonomii, funkcjonalności i stylistyki, co dodatkowo 
zwiększa łatwość wykonywania różnego rodzaju prac.

posiada ostrych krawędzi, które 
mogłyby uszkadzać owoce w trak-
cie przejazdu w sadzie.
Pod dachem ciągnika umieszczo-
no wydajny układ klimatyzacji z no-
wym skraplaczem i pokrywą, która 
podnosi sprawność całego układu. 
We wnętrzu zamontowano sze-
reg regulowanych dysz nawiewów 
dzięki którym powietrze jest szybko 
i skutecznie rozprowadzane w całej 
objętości kabiny. Wymiana filtrów 
kabinowych może być przeprowa-
dzona szybko i łatwo bez użycia 
dodatkowych narzędzi.
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Prace projektowe nad nowymi modelami 
Frutteto obejmowały także wyciszenie kabi-
ny, zmiany objęły nową, monolityczną szybę 
przednia, nowe materiały doskonale wygłu-
szające wnętrze i eliminujące większość ha-
łasu z komory silnika. Wyposażenie ciągnika 
może stanowić układ amortyzacji przedniej 
osi ciągnika gwarantujący doskonały komfort 
i dużą trakcję. Operator uzyskuje szereg roz-
wiązań, które zapewniają ogromny komfort 
użytkowania, co wpływa na utrzymanie wy-
sokiej wydajności różnego rodzaju prowadzo-
nych prac.

Gama Frutteto3.
Komfort i
wydajność.
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Frutteto3 V “Hi-Steer”.
Specjalista dla specjalistów.
Uzupełnieniem gamy modeli Frutteto3 jest model Frutteto3 S w wersji “Hi-Steer”, oznaczany symbolem “V”. Modele 
Frutteto3 V “Hi-Steer” dostępne są zarówno z kabiną jak i platformą oraz ramą bezpieczeństwa. Ciągnik oferuje 
gabaryty i parametry, które wyznaczają standardy w tej klasie na rynku. SAME Frutteto to najwyższa sprawność, 
zwrotność i uniwersalność przy niskich kosztach eksploatacji.
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Gama modeli Frutteto3.
Którykolwiek wybierzesz, 
wybierzesz najlepiej.

Frutteto3 80 90

Kabina Platforma

Koła Szerokość 
maks.
mm

Wys.
do 

maski
mm

Wys.
do deski 

rozdz.
mm

Wys.
do 

błotników 
mm

Wys. do
dachu kabiny

z klim.
mm

Prześwit
mmPrzód Tył

Rozmiar PD Rozmiar PD Przód Tył

 28”

28”

280/70 R20” 411 380/70 R28” 585 1590 1585 1330 1340 1345 2335 265

300/70 R20” 428 420/70 R28” 609 1605 1625 1350 1360 1365 2360 280

280/70 R20” 411 16.9 R24”
420/85 R24” 591 1590 1640 1335 1345 1350 2340 265

7.50 R20” 422 13.6 R28”
340/85 R28” 595 1420 1430 1340 1350 1355 2345 275

9.5 R20”
250/85 R20” 436 14.9 R28”

380/85 R28” 615 1560 1565 1360 1370 1375 2365 290

24”

240/70 R16” 331 380/70 R20” 478 1500 1540 1240 1250 1165 2235 185

280/70 R16” 358 360/70 R24” 516 1460 1465 1270 1280 1205 2270 210

280/70 R16” 358 380/70 R24” 538 1535 1540 1280 1290 1225 2290 210

280/70 R18” 383 420/70 R24” 563 1610 1615 1305 1315 1250 2315 235

280/70 R18” 383 14.9 R24”
380/85 R24” 563 1610 1600 1305 1315 1250 2315 235

Wymiary mogą być różne w zależności od marki zastosowanego ogumienia.  
*PD = promień statyczny (opony Continental)
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Frutteto3 S/V 
“Hi-Steer” 80 90

Platforma / Kabina

Koła Szerokość 
maks.
mm

Wys.
do 

maski
mm

Wys.
do deski 

rozdz.
mm

Wys.
do 

błotników
mm

Wys.
do dachu 

kabiny
z klim. mm

Prześwit
mmPrzód Tył

Rozmiar PD Rozmiar PD Przód Tył

 28”
 

280/70 R18” 383 380/70 R28” 585 1380 1375 1370 1375 1345 2350 240

280/70 R18” 383 420/70 R28” 609 1470 1515 1380 1385 1370 2370 240

280/70 R16” 358 420/70 R24” 563 1460 1460 1345 1355 1325 2325 215

7.50 R16” 370 12,4 R28
320/85 R28” 578 1260 1265 1360 1365 1340 2345 230

 20”
 

240/70 R16” 331 360/70 R24” 516 1365 1365 1310 1315 1160 2285 190

260/70 R16” 345 380/70 R24” 538 1380 1390 1330 1335 1180 2305 200

6.50 R16” 360 12.4 R24”
320/85 R24” 530 1250 1265 1335 1340 1170 2300 215

V
“Hi-Steer”

260/70 R16” 345 320/70 R24” 505 1225 1215 1130 1135 1140 2280 200

240/70 R16” 331 380/70 R20” 478 1290 1290 1295 1300 1115 2250 190

280/60 R15.5” 325 360/60 R24” G 502 1265 1295 1300 1305 1145 2270 180

6.50 R16” 360 11.2 R24”
280/85 R24” G 497 1140 1160 1140 1140 1130 2275 215

27x10.5 R15” 323 41x14 R20” G 465 1390 1390 1285 1290 1100 2240 180

Wymiary mogą być różne w zależności od marki zastosowanego ogumienia.  
*PD = promień statyczny (opony Continental)
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Nowe modele Frutteto oferują 
wyjątkową łatwość prowadzenia 
czynności obsługowych: wysoko 
unoszona maska silnika odsła-
nia wszystkie główne podzespoły. 
Pozwala to na łatwe i szybkie pro-
wadzenie wszystkich czynności 
obsługowych. Operator może kon-
trolować poziom płynu chłodzą-
cego silnik, filtr powietrza umiesz-
czono w przedniej części komory 
silnika, nieograniczony dostęp do 
chłodnic ułatwia ich czyszczenie, 
pakiet chłodnic wyposażono w 
wysuwany filtr siatkowy. Wszystko 
to sprawia, że codzienna obsługa 
ciągnika zredukowana została do 
niezbędnego minimum.
Po prawej stronie ciągnika operator 
znajdzie podstawowe punkty ob-
sługowe silnika - filtr oleju silniko-
wego, poziom oleju można spraw-
dzać na miarce bez konieczności 
podnoszenia maski silnika. Dla zre-
dukowania czasu poświęcanego 
na obsługę modeli Frutteto, pro-
ducent zapewnił wydłużone okresy 
między-przeglądowe oraz czas po-
między kolejnymi wymianami oleju: 
300 godzin dla oleju silnikowego 
oraz 1200 godzin dla oleju układu 
napędowego. 
Dostęp i wymiana kabinowych fil-
trów powietrza nie wymaga użycia 
dodatkowych narzędzi. Pozwa-
la to na szybką obsługę ciągnika 
i zmniejszony do minimum czas 
przestojów, co przekłada się na 
dużą wydajność prac.

Kluczowe cechy:
praktyczność, prosta 
i szybka obsługa.
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Wygodny dostęp do filtra powietrza sprawia, że 
obsługa ciągnika należy do przyjemności.

Poziom oleju silnikowego może być sprawd-
zany bez podnoszenia maski silnika.

Pakiet chłodnic wyposażono dodatkowo w filtr 
siatkowy wyłapujący największe zanieczyszc-
zenia.

Uzupełnianie płynu chłodniczego jest 
wyjątkowo łatwe do wykonania.

Obsługa filtrów kabinowych nie wymaga stoso-
wania dodatkowych narzędzi.

Wewnętrzny filtr kabinowy można wyjąć z obu-
dowy bez użycia dodatkowych narzędzi.
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DANE TECHNICZNE FRUTTETO3 80 FRUTTETO3 90
Wersja 4x4 4x4

SILNIK SDF 1000.3 WTI TIER III SDF 1000.4 WTI TIER III
Cylindry / Pojemność il./cm³ 3/3000 4/4000
Zasys powietrza Turbo / Intercooler
Moc maksymalna (według ECE 2000/25/CE) kW/KM 60 / 82 63 / 85
Znamionowa prędkość obrotowa obr./min 2200 2200
Moment maksymalny Nm 310 345
Prędkość obrotowa maksymalnego momentu obr./min 1600 1600
Chłodzenie ciecz-olej
Sterowanie silnika elektroniczne
Filtr powietrza suchy z wyrzutnikiem zanieczyszczeń
Tłumik pod maska i wylot spalin boczny / pionowa rura wydechowa

Zbiornik paliwa litry
55 litrów - zbiornik przed silnikiem

40 litrów - dodatkowy zbiornik paliwa
WYMIARY i MASY (z ogumieniem tylnym) 360/70R24 380/70R24
Długość maksymalna bez ramion podnośnika mm 3186 3338
Szerokość min-maks. mm 1443 - 2012 1478 - 1988
Wysokość z ramą bezpieczeństwa mm 2228 2380
Wysokość do maski silnika mm 1296 1318
Wysokość do koła kierownicy mm 1306 1328
Wysokość z kabiną mm 2267 2289
Prześwit mm 225 225
Rozstaw osi mm 1990 2120
Szerokość osi przedniej min-maks. mm 1165 - 1442 1165 - 1442
Szerokość osi tylnej min-maks. mm 1139 - 1637 1189 - 1589
Minimalny promień zawracania bez hamulców mm 3900 4000
Waga z ramą bezpieczeństwa kg 2500 2650
Waga z kabiną kg 2720 3000

UKŁAD NAPĘDOWY
Sprzęgło sterowane hydrostatycznie
Skrzynia 5-biegowa z  
3 zakresami, reduktorem i mini-reduk-
torem (prędkość min. 0,22 km/h) 

30 + 15 z funkcją Overspeed

Skrzynia Powershift (3 półbiegi 
Powershift), 5 biegów, 3 zakresy (z 
reduktorem) (prędkość min. 0,18 km/h)

45 + 45 z funkcją Overspeed

Prędkość maksymalna: km/h z funkcją Overspeed do 50 km/h ograniczona do 
40 km/h z ekonomiczną prędkością obrotową

Rewers kierunku jazdy
mechaniczny zsynchronizowany
elektro-hydrauliczny Powershuttle z funkcją 
Stop&Go

Tylna blokada mechanizmów 
różnicowych sterowana elektro-hydraulicznie

Smarowanie ciśnieniowe z chłodnicą oleju
WOM TYLNY 
Sprzęgło wielotarczowe mokre 

Prędkości wałka
obr./min 540 - 540ECO
obr./min 540 - 540ECO - 1000

WOM zsynchronizowany
Sterowanie elektro-hydrauliczne za pomocą przycisku
WOM PRZEDNI
Sprzęgło wielotarczowe mokre 
Prędkość wałka obr./min 1000
Sterowanie elektro-hydrauliczne za pomocą przycisku
UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY

Hamulce tarczowe w kąpieli olejowej, sterowane hydro-
statycznie

Hamulec postojowy niezależny
Układ hamulcowy przyczep hydrauliczny
Układ wspomagania kierownicy z niezależną pompą, regulowane koło kierownicy
Kąt skrętu kół 55°

PODNOŚNIK 

Podnośnik tylny mechaniczny
elektroniczny

Udźwig podnośnika kg 3000
Wydajność pompy l/min. 54
Układ hydrauliczny z 
podwójną pompą l/min. 33+25

Liczba gniazd układu hydrau-
licznego

6 z regulacją przepływu
4 centralne, sterowane mechanicznie lub elektro-
hydraulicznie

Ramiona podnośnika(ramiona + łącznik 
górny)

zaczepy z kulami stałymi
zaczepy automatyczne

Cięgno prawe i stabilizatory mechaniczne
hydrauliczne

Podnośnik przedni 
zintegrowany
udźwig maksymalny 1500 kg
obciążnik do podnośnika 250 kg

MIEJSCE OPERATORA 
Platforma z ramą 
bezpieczeństwa platforma na silent-blockach

Rama bezpieczeństwa składana

Kabina
Kabina oryginalna, wyciszona, ciśnieniowa, na 
4 słupkach, wycieraczka tylnej szyby, 4 światła 
robocze, filtr kabinowy, lusterka wsteczne

Oprzyrządowanie analogowo-cyfrowe

Fotel operatora

amortyzowany mechanicznie z pasem 
bezpieczeństwa

amortyzowany pneumatycznie z pasem 
bezpieczeństwa

SKRZYNIA POWERSHIFT Z OVERSPEED: 45+45 – PRĘDKOŚCI W KM/H PRZY 2200 OBR./MIN, KOŁA TYLNE 420/70 R24 
CRP 1 CRP 2 CRP 3 CRP 4 CRP 5 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5

LOW 0.18 0.28 0.40 0.59 0.87 1.27 1.72 2.54 3.75 5.53 7.76 9.43 14.01 20.64 30.48
MEDIUM 0.22 0.32 0.48 0.71 1.05 1.41 2.05 3.05 4.50 6.46 8.05 11.31 16.81 24.77 36.57

HIGH 0.27 0.39 0.58 0.86 1.17 1.71 2.49 3.70 5.45 6.64 9.41 13.71 20.38 30.03 44.33*

Dane techniczne i wyposażenie ma charakter poglądowy. Wyposażenie standardowe i opcje,
dostępne w aktualnym cenniku.

* PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA LIMITOWANA DO 40 KM/H ECO
UWAGA: PRĘDKOŚCI  JAZDY DO TYŁU SĄ RÓŻNE OD PRĘDKOŚCI JAZDY DO PRZODU
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DANE TECHNICZNE FRUTTETO3 S/V 80 FRUTTETO3 S/V 90
Wersja 4x4 4x4

SILNIK SDF 1000.3 WTI TIER III SDF 1000.4 WTI TIER III
Cylindry / Pojemność il./cm³ 3/3000 4/4000
Zasys powietrza Turbo / Intercooler
Moc maksymalna (wg ECE 2000/25/CE) kW/KM 60 / 82 63 / 85
Znamionowa prędkość obrotowa obr./min 2200 2200
Moment maksymalny Nm 310 345
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego obr./min 1600 1600
Chłodzenie ciecz - olej
Sterowanie silnika elektroniczne
Filtr powietrza suchy z wkładem bezpieczeństwa
Tłumik pod maską i wylot spalin boczny / z pionowa rurą wydechową

Zbiornik paliwa litry
55 litrów przed silnikiem

40 litrów zbiornik dodatkowy
WYMIARY i MASY (z ogumieniem tylnym) 360/70 R24 380/70 R24
Długość maksymalna z ramionami podnośnika mm 3186 3338
Szerokość min-maks. mm 1314 - 1813 1391 - 1873
Wysokość z ramą bezpieczeństwa mm 2228 2380
Wysokość do maski silnika mm 1296 1318
Wysokość do koła kierownicy mm 1306 1328
Wysokość do błotników mm 1161 1183
Wysokość z kabiną mm 2303 2325
Prześwit mm 234 252
Rozstaw osi mm 2027 2157
Szerokość osi przedniej min-maks. mm 985 - 1270 1034 - 1270
Szerokość osi tylnej min-maks. mm 982 - 1489 992 - 1489
Minimalny promień zawracania bez hamulców mm 3400 3500
Waga z ramą bezpieczeństwa kg 2450 2590
Waga z kabiną kg 2600 2740

UKŁAD NAPĘDOWY
Sprzęgło sterowane hydrostatycznie
Skrzynia 5-biegowa z  
3 zakresami, reduktorem i mini-reduk-
torem  (prędkość min.: 0,22 km/h) 

30+15 z funkcją Overspeed

Skrzynia Powershift (3 półbiegi 
Powershift), 5 biegów, 3 zakresy (z 
reduktorem) (prędkość min. 0,18 km/h)

45+45 z funkcją Overspeed

Prędkość maksymalna: km/h z Overspeed, 50 km/h ograniczona do 40 km/h z 
obrotami ECO

Rewers kierunku jazdy
mechaniczny, zsynchornizowany
elektro-hydaruliczny Powershuttle z funkcją 
Stop&Go

Tylna blokada mechanizmów 
różnicowych sterowana elektro-hydraulicznie

Smarowanie ciśnieniowe z chłodnicą oleju
WOM TYLNY 
Sprzęgło wielotarczowe mokre 

Prędkości wałka
obr./min 540-540 ECO
obr./min 540-540 ECO-1000

WOM zsynchronizowany
Sterowanie elektro-hydrauliczne za pomocą przycisku
WOM PRZEDNI
Sprzęgło wielotarczowe mokre 
Prędkość wałka rpm 1000
Control elektro-hydrauliczne za pomocą przycisku
UKŁAD KIEROWNICZY I HAMULCOWY

Hamulce tarczowe w kąpieli olejowej

Hamulec postojowy niezależny
Układ hamulcowy przyczep hydrauliczny
Układ wspomagania kierownicy z niezależną pompą, regulowane koło kierownicy
Kąt skrętu kół 60°

OŚ PRZEDNIA
Sterowanie blokady mecha-
nizmów różnicowych elektro-hydrauliczne

Sterowanie przedniej blokady 
mech.różnicowych 4xelektro-hydrauliczne

Błotniki kół przednich stałe
Sterowanie elektro-hydrauliczne za pomocą przycisków
PODNOŚNIK TYLNY 

Podnośnik mechaniczny
elektroniczny

Udźwig podnośnika kg 3000
Wydajność pompy l/min. 54
Układ z dwoma pompami l/min. 33+25

Obwody układu hydraulic-
znego

6 z regulacją przepływu
4 centralne, sterowanie mechaniczne lub elektro-
hydrauliczne

Ramiona i łącznik górny
zaczepy z kulami stałymi
zaczepy automatyczne

Cięgno prawe i stabilizatory mechaniczne
hydrauliczne

Podnośnik przedni 
zintegrowany
udźwig maksymalny 1500 kg
obciążnik do podnośnika - 250 kg

MIEJSCE OPERATORA 
Platforma na silent-blockach
Rama bezpieczeństwa składana

Kabina
Oryginalna, wyciszona, ciśnieniowa,  
na 4 słupkach, wycieraczka tylnej szyby, 4 
światła robocze, filtr kabinowy, lusterka wsteczne

Oprzyrządowanie analogowo-cyfrowe

Fotel operatora
mechaniczny z pasem bezpieczeństwa
pneumatyczny z pasem bezpieczeństwa

SKRZYNIA POWERSHIFT Z OVERSPEED: 45+45 - PRĘDKOŚCI W KM/H PRZY 2200 OBR./MIN, KOŁA TYLNE 420/70 R24 
CRP 1 CRP 2 CRP 3 CRP 4 CRP 5 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5

LOW 0.18 0.28 0.40 0.59 0.87 1.27 1.72 2.54 3.75 5.53 7.76 9.43 14.01 20.64 30.48
MEDIUM 0.22 0.32 0.48 0.71 1.05 1.41 2.05 3.05 4.50 6.46 8.05 11.31 16.81 24.77 36.57

HIGH 0.27 0.39 0.58 0.86 1.17 1.71 2.49 3.70 5.45 6.64 9.41 13.71 20.38 30.03 44.33*

Dane techniczne i wyposażenie ma charakter poglądowy. Wyposażenie standardowe i opcje
dostępne w aktualnym cenniku.

* PRĘDKOŚĆ JAZDY LIMITOWANA DO 40 KM/H ECO
 UWAGA: PRĘDKOŚCI JAZDY DO TYŁU SĄ RÓŻNE OD PRĘDKOŚCI JAZDY DO PRZODU
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DEALER

same-tractors.com 

Same zaleca oryginalne środki smarne i płyny eksploatacyjne. 

SAME jest marką  


