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SOLARIS

“Ciągnik do 
różnych prac. 
Bardziej 
funkcjonalny niż 
kiedykolwiek 
wcześniej.“

“Uniwersalność 
i kompaktowe 
gabaryty.
Nowoczesny, 
nietuzinkowy 
wygląd.”
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Nowa generacja modelu Solaris, oferującego najwyższą wszechstronność, najlepsze parametry 
użytkowe oraz nowatorski, jedyny w swoim rodzaju design. 

NOWOCZESNY DESIGN 
 W KOMPAKTOWYM CIĄGNIKU.

 SOLARIS
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Nowy model Solaris to nie tylko kompaktowy, 
niezawodny ciągnik rolniczy, tak jak było to 
dotychczas ale także nowoczesna maszyna 
o jedynym w swoim rodzaju designie i 
najwyższej ergonomii. 
Ciągnik zyskał nową, monolityczną maskę 
silnika z oznaczeniami graficznymi i logo 
marki Same.  
Przestrzeń pod pokrywą silnika modelu 
Solaris ukrywa sprawdzony, przetestowany w 
pracach polowych silnik zapewniający dobre 

własności użytkowe i wysoką ekonomię 
eksploatacji.  
Mocna jednostka napędowa, najwyższa 
funkcjonalność zostały zapożyczone z 
większych modeli ciągników rolniczych, 
jednocześnie Solaris zachował kompaktowe 
gabaryty, co ułatwia wykonywanie prac na 
ograniczonej przestrzeni. Solaris to dobry 
pomocnik w codziennych pracach w obrębie 
gospodarstwa. 
  

Solaris to ciągnik wielozadaniowy do 
różnych prac, od prac wykonywanych na 
terenach zielonych, do różnego rodzaju 
zadań w rolnictwie, aż po zajęcia w 
przedsiębiorstwach komunalnych. Sposób 
jego wykorzystania może być wieloraki, 
dzięki możliwości montowania osprzętu z 
przodu, z tyłu jak i centralnie pod platformą/
kabiną.
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Gama modeli Solaris została 
wyposażona w wydajne i 
niezawodne silniki oferujące 
niskie zużycie paliwa.  

Nową generację modelu Solaris napędza 

4-cylindrowy silnik Mitsubishi spełniający 
wymogi normy emisji spalin Tier3. Jednostki 
napędowe, chłodzone cieczą generują moc, 
w zależności od modelu: od 39 do 51 KM. 
Motor posiada prostą konstrukcję, oferuje 
optymalny przebieg krzywej momentu i 
mocy. Dzięki temu modele Solaris cechuje 
tak wysoka wszechstronność, niezależnie od 
zmieniających się warunków terenowych i 

obciążenia. Charakterystyka silnika została 
zoptymalizowana i zredukowano do minimum 
zarówno wibracje jak i hałas.  
Silnik wyposażono w wyjątkowo wydajny 
układ chłodzenia cieczą, dodatkowo Solaris 
może być wyposażony w standardowy zbiornik 
paliwa o pojemności 28 litrów jak i opcjonalny 
15 litrowy zbiornik, wydłużający okres 
pomiędzy kolejnymi tankowaniami.

CEL JEST JEDEN: WSZECHSTRONNOŚĆ, 
W KOMPAKTOWYM NADWOZIU.
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Uniwersalność i zwinność 
modeli Solaris znajduje 
wyraz w doskonałych 
parametrach użytkowych w 
trakcie wykonywania różnego 
rodzaju prac. 
  
  

Skrzynia biegów została zoptymalizowana 
dla możliwości sprostania nawet ciężkim 
wyzwaniom.  
 Mechaniczną skrzynię biegów oferującą 
12 przełożeń do jazdy do przodu i do 
tyłu można wyposażyć w reduktor, który 
zwiększa liczbę biegów do 16 +16. Rewers 
zsynchronizowany mechaniczny, standard 
we wszystkich modelach Solaris pozwala na 
łatwe i wygodne manewrowanie. Prędkość 
maksymalna wynosząca 30 km/h pozwala na 
wykonywanie przejazdów transportowych na 

drogach publicznych. Blokada mechanizmów 
różnicowych sterowana elektro-hydraulicznie 
oraz kąt skrętu kół przednich wynoszący 57° 
umożliwia zachowanie pełnej sprawności 
ciągnika w trakcie jazdy w każdych warunkach, 
także w trakcie manewrowania na ograniczonej 
przestrzeni. Układ kierowniczy wyposażony 
został w niezależną, dedykowaną pompę 
wspomagania o wydajności 15 l/min, co sprawia, 
że skuteczność działania układu kierowniczego 
nie zależy od obciążenia ciągnika i prędkości 
obrotowej silnika.

ZSYNCHRONIZOWANA SKRZYNIA BIEGÓW, 
REWERS MECHANICZNY. 
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Prostota sterowanie, łatwe manewrowanie i możliwość 
wykorzystania w różnych pracach. Układ hydrauliczny o dużej 
wydajności gwarantuje najlepsze parametry użytkowe. 

Układ hydrauliczny oferuje dwie oddzielne pompy: jedna zasila siłowniki tylnego podnośnika 
oraz dystrybutory, druga wspomaga działanie układu kierowniczego. Niezależna, dedykowana 
pompa układu kierowniczego gwarantuje wyjątkowo łatwe sterowanie ciągnikiem, niezależnie 
od obciążenia oraz prędkości obrotowej silnika ciągnika. Precyzja i łatwość kierowania pozostają 
na najwyższym poziomie także w trakcie jednoczesnego używania podnośnika lub hydrauliki 
oraz obracania kierownicy. 

Głowna pompa układu hydraulicznego oferuje wydajność rzędu 30 l/min. Olej podawany jest do 
maksymalnie trzech obwodów czyli 6 dystrybutorów. Obok fotela operatora umieszczono 
dwie dźwignie sterowania obwodami hydrauliki. W przypadku ciągnika wyposażonego w trzy 
obwody, operator wybiera przełącznikiem który z dwóch obwodów sterowanych jedną dźwignią 
ma być w danej chwili zasilany olejem. 

Podnośnik tylny sterowany mechanicznie za pomocą dwóch czytelnie oznaczonych dźwigni 
oferuje udźwig wynoszący maksymalnie 1200 kg. Za pomocą dźwigni operator może wybierać 
ustawienia pozycji, siły oraz ustawienie mieszane. 

Nowy kompakt z logo tygrysa na masce to ciągnik wielozadaniowy. Modele Solaris dostępne są z 
prędkościami WOM 540/1000 lub 540/540ECO oraz WOM zsynchronizowanym (prędkość 
obrotowa wałka odbioru mocy jest wtedy zsynchronizowana z prędkością obrotową kół tylnych 
ciągnika). Solaris to wyjątkowo wszechstronna maszyna, właśnie dlatego oferowany jest także z 
opcjonalnym WOM centralnym o prędkości 2000 obr./min. Z przodu ciągnika, możliwy jest 
montaż fabrycznego podnośnika o udźwigu 600 kg. W połączeniu z przednim WOM o 
prędkości 1000 obr./min, sprawia on, że nowe modele Solaris doskonale sprawdzają się w 
pracach z maszynami montowanymi zarówno z tyłu jak i z przodu ciągnika.

Przyrządy sterownicze układu hydraulicznego zostały umieszczone po prawej stronie fotela
operatora. Do sterowania hydrauliką służą dwie dźwignie. Jeśli ciągnik wyposażony jest w trzy
obwody, nad dźwigniami umieszczony jest dodatkowy przycisk do przełączania sterowania jedną
lub drugą parą hydrauliki. Poniżej dźwigni układu hydraulicznego zabudowano panel z dźwigniami
do sterowania pracą podnośnika tylnego. Jest to podnośnik mechaniczny z ustawieniami szybkiego
podnoszenia, pozycji, siły, mix. Operator może precyzyjnie dostosować pozycję ramion podnośnika
w odniesieniu do wykonywanej pracy. 

WOM sterowany jest za pomocą dźwigni. Operator wybiera prędkość obrotową wałka korzystając
z dźwigni. Na obudowie kolumny kierownicy znajdują się czytelne oznaczenia z informacją na temat 
wybieranej prędkości obrotowej wałka. Wszystkie przyrządy sterownicze zostały oznaczone 
kolorystycznie, co ułatwia ich identyfikację i użycie. Schemat kolorów obejmuje: kolor
pomarańczowy do sterowania napędem, żółty do WOMu, granatowy do hydrauliki i zielony do 
podnośnika.

HYDRAULIKA, WOM ORAZ 
PODNOŚNIKI 
 ZAPROJEKTOWANE DLA 
NAJWYŻSZEJ SPRAWNOŚCI 
I NIEZAWODNOŚCI. 



Solaris: odpowiedź marki Same na potrzeby dotyczące 
komfortu pracy bez ograniczenia funkcjonalności ciągnika, 
na potrzebę najlepszych parametrów eksploatacyjnych bez bez 
rezygnacji z wydajności.  

Stanowisko operatora z ramą bezpieczeństwa zostało zawieszone na silent-blockach, co 
zredukowało wibracje i hałas w trakcie jazdy i pozwoliło na komfortowe wykonywanie nawet 
wielogodzinnych prac.  
Modele Solaris mogą być wyposażone w platformę z ramą bezpieczeństwa, która tworzy w pełni 
bezpieczne i ergonomiczne stanowisko dowodzenia funkcjami ciągnika. Przestrzeń wokół fotel 
jest wyjątkowo ergonomicznie zaprojektowana, po prawej stronie fotela umieszczono dźwigni 
sterowania układem hydraulicznym oraz podnośnikiem. Czytelne oznaczenia ułatwiają ich 
identyfikacje i obsługę. 
Funkcjonalność ciągnika idzie w parze z nowoczesnym designem i rozwiązaniami technicznymi. 
Monolityczna maska silnika zapewnia nieograniczony dostęp do całej komory silnika. Dzięki 
temu, obsługa może być wykonywana wyjątkowo szybko i łatwo.

MAŁE GABARYTY, 
DUŻY KOMFORT.

10



SOLARIS 35 45 55
SILNIK
Norma emisji spalin Tier3 Tier3 Tier3
Producent silnika Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi
Cylindry / Pojemność il./cm 4 / 1500 4 / 1500 4 / 1758
Zasys powietrza Naturalny Turbo Turbo
Maks.moc hom. (2000/25/EC) przy 3000 obr./min kW/KM 28,5 / 39 31,5 / 43 37 / 51
Moment maksymalny Nm 85 105 122
Prędkość obrotowa przy maksymalnym momencie obr./min 1900 2100 2000
Mechaniczne sterowanie silnika • • •
Pojemność zbiornika paliwa (std/opc) litry 28 / 15 28 / 15 28 / 15
UKŁAD NAPĘDOWY
Rewers mechaniczny • • •
SKRZYNIA MECHANICZNA
Przekładnia 4-biegowa • • •
Liczba przełożeń 12 + 12 12 + 12 12 + 12
Liczba przełożeń z reduktorem 16 + 16 16 + 16 16 + 16
Prędkość maksymalna km/h 30 30 30
WOM TYLNY
Sterowanie mechaniczne • • •
Prędkość 540   

Prędkość 540 / 540ECO   

Prędkość 540 / 1000 • • •
WOM zsynchronizowany   

WOM centralny
Sterowanie mechaniczne • • •
Prędkość 2000 • • •
WOM PRZEDNI
Sterowanie elektro-hydrauliczne • • •
Prędkość 1000   

OŚ PRZEDNIA I TYLNA
Napęd na 4 koła sterowany mechanicznie • • •
Blokada mechanizmów różnicowych sterowana 
elektro-hydraulicznie

• • •

Oś przednia Heavy duty   

UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY
Hamulce tarczowe w kąpieli olejowe tylnej osi • • •
Mechaniczny hamulec postojowy • • •
Hydrostatyczny układ kierowniczy z niezależną pompą 
wspomagania

• • •

Kąt skrętu kół przednich stopnie 57 57 57
PODNOŚNIK
Mechaniczny podnośnik tylny MHR • • •
Udźwig podnośnika tylnego kg 1200 1200 1200
Podnośnik przedni   

Udźwig podnośnika przedniego kg 600 600 600
UKŁAD HYDRAULICZNY
Wydajność pompy l/min 30 30 30
Otwarty układ hydrauliczny • • •
Liczba obwodów 2 / 3 2 / 3 2 / 3
PLATFORMA
Platforma na silent-blockach • • •
Składana rama bezpieczeństwa • • •
KABINA
Kabina na silent-blockach • • •
Wentylacja i ogrzewanie • • •
Klimatyzacja manualna   

WYMIARY I WAGI
Standardowe ogumienie przednie 260/70R16 280/70R16 280/70R16
Standardowe ogumienie tylne 320/70R24 360/70R24 360/70R24
Błotniki skrętne   

Obciążniki w kołach tylnych   

Długość maksymalna z ramionami podnośnika mm 2950 2980 2980
Szerokość (minimalna / maksymalna) mm 1251 / 1451 1296 / 1690 1296 / 1690
Prześwit mm 345 390 390
Rozstaw osi mm 1745 1745 1745
Szerokość osi tylnej (minimalna / maksymalna mm 1080 / 1196 1070 / 1346 1070 / 1346
Szerokość osi przedniej (minimalna / maksymalna) mm 1042 / 1132 1032 / 1316 1032 / 1316
Wysokość z ramą bezpieczeństwa mm 1955 2020 2020
Wysokość z kabiną mm 2135 2195 2195
Waga z ramą bezpieczeństwa (minimalna - maksymalna) kg 1130 - 1340 1207 - 1380 1267 - 1440
Waga z kabiną (minimalna - maksymalna) kg 1410 - 1620 1487 - 1660 1547 - 1720
Maksymalne obciążenie dopuszczalne kg 2300 / 2400 2300 / 2400 2300 / 2400

DANE TECHNICZNE

•STD OPC  - Niedostępne 11
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Dealer

SAME jest marką   
 

Same zaleca oryginalne płyny eksploatacyjne i środki smarne.
same-tractors.com
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