
„Do prac z 
ładowaczem 
potrzebuję 
precyzji i 
szybkości”.

90 | 100 | 110 | 120
VIRTUS J

„Cenię pełne 
bezpieczeństwo i 
niezawodność”.
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SAME VIRTUS J
 
UnIwERSAlność, 
nIEzAwodność, 
bEzpIEczEńSTwo 
oRAz doSkonAłA 
pRoSToTA.

Modele SAME Virtus J to uniwersalne ciągniki 

zapewniające doskonały stosunek wartości do 

ceny, które dzięki wysokiej mocy i niskiemu zużyciu 

paliwa są idealne do prac z ładowaczem czołowym, 

prac ogólnych w obrębie gospodarstwa oraz prac 

polowych. Wszystko uzupełnia całkowicie nowe 

wzornictwo ciągników spod znaku cztero-okiego 

tygrysa. 

Nowa gama ciągników z silnikami średniej mocy. 

Modele Virtus J dostępne są w wersjach: LS (90-

100-110) i GS (100-110-120), co sprawia, że 

doskonale sprawdzają się w różnego rodzaju 

pracach. Ciągniki te w pełni ujawniają swoje 

zalety, zapewniając najwyższą niezawodność i 

pełne bezpieczeństwo użytkowania. Doskonała 

charakterystyka pozwala na zredukowanie czasu i 

kosztów ponoszonych na wykonanie prac. SAME 

Virtus J to ciągnik rolniczy zaprojektowany z myślą 

o nowoczesnych gospodarstwach rolnych. W 

sposób doskonały łączy podzespoły elektroniczne 

z komponentami mechanicznymi, dzięki którym 

pozwala osiągnąć doskonałe wyniki w zakresie 

wydajności i skuteczności działania.

Nowy SAME Virtus J to także nowatorski 

design. Stylistykę opracowano wspólnie z 

biurem projektowym Giugiaro Design. Wyraźnie 

zarysowane linie maski silnika oraz kabiny w 

połączeniu z nowoczesnymi detalami w postaci 

świateł LED oraz reflektorów diodowych do jazdy 

dziennej sprawiają, że SAME Virtus J to ciągnik w 

pełni nowoczesny. 

Już dziś poznaj zalety oferowane przez 

niestrudzonego towarzysza prac rolniczych, już dziś 

poznaj nowy ciągnik SAME Virtus J.
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nAJwyżSzEJ klASy oSIągI 
I wyJąTkowA pRoSToTA obSłUgI.

Wszystkie modele Virtus J wyposażono w mocne, 

4-cylindrowe silniki Deutz z elektronicznie 

sterowanym układem wtryskowym Common Rail, 

dzięki którym oferują 95% mocy maksymalnej 

już przy 1700 obr./min. Zastosowanie 

wysokociśnieniowego układu wtryskowego Bosch 

Common Rail pozwoliło na zapewnienie ogromnej 

wydajności i najwyższych osiągów, nawet podczas 

wykonywania najtrudniejszych prac polowych. 

Silniki Deutz charakteryzuje ogromna wydajność, 

dzięki zastosowaniu wentylatora chłodnicy 

napędzanego przez sprzęgło wiskostatyczne, 

które dostosowuje obroty odpowiednio do 

potrzeb i pozwala silnikom modeli SAME Virtus 

J na pracę przy optymalnej temperaturze, we 

wszystkich warunkach pogodowych. Pakiet 

chłodnic umieszczony pod maską silnika, w 

sposób efektywny redukuje temperaturę płynu 

chłodzącego i utrzymuje idealną temperaturę pracy 

silnika.
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Silnik modeli SAME Virtus J wyposażono w 

nowoczesny układ sterowania, który zapewnia 

precyzyjny dobór parametrów optymalizuje 

wydajność, najwyższą niezawodność i najniższe 

koszty eksploatacji we wszystkich warunkach. 

System wykorzystuje czujniki do monitorowania 

szeregu parametrów roboczych silnika i 

optymalizuje działanie poprzez ich odpowiednią 

regulację.

Poza zapewnianiem wtrysku optymalnej ilości 

paliwa do komory spalania, system utrzymuje 

również równomierne i stabilne osiągi silnika dzięki 

natychmiastowym i precyzyjnym reakcjom w trakcie 

zmian obciążenia lub warunków terenowych. 

Wszystko to integruje niezwykle prosty w obsłudze 

system sterowania: wykorzystując dźwignię gazu 

ręcznego i przyciski zapamiętania prędkości 

obrotowej silnika operator może ustawić i zapisać 

wybrane wartości obrotów, najlepiej odpowiadające 

potrzebom w trakcie określonych zadań. 

Komfortowe sterowanie redukuje ilość czynności 

wykonywanych przez operatora Dzięki temu może 

on w pełni skoncentrować się na prowadzeniu 

ciągnika, co z kolei przekłada się na dodatkowe 

korzyści związane ze zwiększoną wydajnością 

prowadzonych prac.

Wszystkie komponenty umieszczono pod maską 

silnika. Ergonomicznie rozmieszczone podzespoły 

ułatwiają prowadzenie rutynowych czynności 

obsługowych. Pakiet chłodnic w przedniej części 

komory silnika, wydajny i komfortowy w obsłudze 

filtr powietrza PowerCore, katalizator utleniający 

DOC - wszystko zlokalizowane zgodnie z zasadami 

ergonomii i funkcjonalności. Filtr powietrza jest 

łatwo dostępny. Materiał z którego został wykonany 

zapewnia o wiele wyższą skuteczność oczyszczania 

powietrza podawanego do silnika oraz bardzo 

łatwą i szybką obsługę. Prowadzenie codziennych 

czynności obsługowych nie wymaga stosowania 

żadnych dodatkowych narzędzi.

ElEkTRonIcznE STERowAnIE 
SIlnIkA

VIRTUS J
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Zastosowanie układu 

zewnętrznego, chłodzonego 

układu recyrkulacji spalin EGR 

oraz katalizatora utleniającego 

DOC do redukcji tlenków 

azotu sprawia, że silniki te są 

wyjątkowo ekologiczne.

Jednostki napędowe spełniają 

rygorystyczne wymogi normy 

emisji spalin Tier 4i (Euro IIIb). 

Co ważne - system nie wymaga 

do działania stosowania 

żadnego dodatkowego płynu 

- ciągnik nie korzysta z płynu 

AdBlue.

doSkonAłE oSIągI pRzy wyJąTkowEJ 
dbAłoścI o śRodowISko nATURAlnE.

„Chcę aby 
ciągnik był 
ekologiczny, ale 
również tani w 
eksploatacji”.



7

Zewnętrzny, chłodzony układ 

recyrkulacji spalin redukuje emisję 

tlenków azotu (NOx), które są 

jednymi z najbardziej szkodliwych 

związków powstających w 

procesie spalania paliwa. 

Elektronicznie sterowany układ 

kieruje część spalin do kanału 

dolotowego, gdzie ponownie 

mieszają się one z powietrzem 

kierowanym do komory spalania. 

Elektroniczne sterowanie 

zapewnia najwyższe osiągi, w 

szczególności w odniesieniu 

do pracy układu napędowego 

i układu hydraulicznego. 

Zewnętrzna chłodnica układu 

recyrkulacji spalin obniża 

skutecznie temperaturę spalin 

kierowanych do ponownego 

spalania.

Katalizator utleniający (DOC) 

zaprojektowano z myślą o redukcji 

ilości cząstek stałych zawartych 

w spalinach bez obniżania 

wydajności silnika lub zwiększania 

ilości zużywanego paliwa. 

 Spaliny, po przejściu przez 

silnik i układ EGR kierowane są 

do katalizatora utleniającego. 

Wewnątrz katalizatora, reakcje 

utleniania pozwalają na redukcję 

zawartych w spalinach tlenków 

węgla i węglowodorów do 

substancji nieszkodliwych dla 

środowiska naturalnego. Układ 

zapewnia spełnienie wymogów 

obowiązujących obecnie 

rygorystycznych wymogów norm 

emisji spalin.

EgR 
Układ recyrkulacji spalin

doc 
Katalizator utleniający 
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Modele Virtus J oferują wyjątkową dowolność w two-

rzeniu indywidualnych konfiguracji wyposażenia. Każdy 

z użytkowników może w pełni dopasować funkcje 

ciągnika do prac w których ma być wykorzystywany. 

Modele Virtus J oferowane są z kilkoma rodzajami prze-

kładni. Wersja LS dostępna jest ze skrzynią mechaniczną 

oferującą 10P+10T biegów do jazdy do przodu i do 

tyłu. Ciągnik może być także wyposażony w przekładnię 

Hi-Lo (20P+20T biegów do przodu i do tyłu). Virtus J to 

model, którego oferta wyposażenia obejmuje mecha-

niczny rewers kierunku jazdy z nową, krótką dźwignią 

umieszczoną na konsoli tuż pod kołem kierownicy.  

 Virtus J dostępny jest z minireduktorem i super-reduk-

torem. Wersja GS z rewersem elektro-hydraulicznym 

Power Shuttle oferuje możliwość regulacji szybkości 

działania rewersu za pomocą pokrętła na dźwigni. Virtus 

J może poruszać się z prędkością 40 lub 40 km/h ECO 

(przy zredukowanych obrotach silnika). Pełna gama 

przełożeń pozwala na idealne dostosowanie prędkości 

do wykonywanej pracy: od minimalnej w uprawie, 

siewie po wyższą w pracach na terenach zielonych i 

transporcie. Wszystkie przekładnie mogą zostać wypo-

sażone w super-reduktor umożliwiający jazdę z prędko-

ścią poniżej 1 km/h.

TwóJ UnIwERSAlny 
poMocnIk.
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wERSJA gS 

 Idealne rozwiązanie dla usługodawców i 
hodowców

PRęDKOść JAZDy w Km/h

* prędkość maksymalna ograniczona do 40 km/h ze względu na przepisy prawa

*

Gama super-wolna

Gama średnia Gama szybka

Gama wolna

Wersja GS dostępna jest także z przekładnią Hi-

Lo zapewniającą 20P+20T przełożeń do jazdy do 

przodu i do tyłu lub zaawansowaną technologicznie, 

przekładnię Powershift z 3 półbiegami H-M-L i 

30P+30T przełożeniami. Obie skrzynie biegów 

wyposażono w rewers elektro-hydrauliczny Power 

Shuttle ze sprzęgłami Sense Clutch. Ergonomiczna 

i komfortowa w obsłudze dźwignia rewersu 

umieszczona pod kołem kierownicy pracuje w trzech 

ustawieniach - pozycjach do jazdy do przody, do 

tyłu i położeniu neutralnym, co gwarantuje pełne 

bezpieczeństwo pracy. Dźwignia zmiany biegów z 

przyciskiem sprzęgła „Comfort Clutch” pozwala na 

zmianę przełożeń bez wciskania pedału sprzęgła, 

oferując jeszcze większy komfort pracy operatora. 

Pokrętło na dźwigni rewersu, służy do regulacji 

szybkości reakcji ciągnika w trakcie zmiany kierunku 

jazdy. 
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Modele Virtus J wyposażono w tylny WOM o 4 

prędkościach roboczych (540 / 540ECO / 1000 / 

1000ECO) z modulowanym startem wałka oraz 

sterowanym elektro-hydraulicznie wielotarczowym 

sprzęgłem mokrym. Dzięki temu Virtus J może 

współpracować z wszystkimi rodzajami osprzętu z 

zachowaniem wysokiego poziomu wydajności i 

niskiego poziomu zużycia paliwa.

Wielotarczowe sprzęgło mokre dużych rozmiarów, 

pozwala na przenoszenie dużych obciążeń podczas 

pracy z ciężkimi maszynami. Sprzęgło załącza 

się progresywnie zapewniając najwyższy poziom 

niezawodności, nawet podczas prac z osprzętem o 

wysokim zapotrzebowaniu na moment obrotowy. 

Tryb ECO wykorzystuje niższe prędkości obrotowe 

silnika do redukcji ilości zużywanego paliwa i hałasu w 

trakcie pracy. Silnik dostarcza dużą moc i moment, co 

przekłada się na uzyskanie maksymalnej wydajności.

 WOM może być sterowany z fotela operatora lub 

za pomocą przycisków na błotnikach kabiny. Funkcja 

AutoWOM pozwala na włączanie i wyłączanie napędu 

wałka WOM w trakcie ruchu ramion podnośnika 

tylnego. 

Modele Virtus J wyposażono w wytrzymałą 

przednią oś napędową z napędem sterowanym 

za pomocą praktycznych przycisków. Przedni 

most zapewnia imponujący kąt skrętu kół wynoszący 

55° oraz znaczny prześwit, dzięki któremu ciągnik 

może z łatwością pokonywać przeszkody terenowe. 

Wspomagany układ kierowniczy z odrębnym obwodem 

hydraulicznym wykorzystuje pompę o wydatku 

40 l/min oraz 2 mocne siłowniki podwójnego 

działania dzięki czemu ciągnik zapewnia płynne 

sterowanie w każdych warunkach. Napęd na przednie 

koła włączany elektro-hydraulicznie za pomocą 

przycisku oraz blokada mechanizmów różnicowych z 

opcją blokady 100% zapewniają pełną przyczepność 

nawet w najtrudniejszych warunkach.

płynność pRAcy, nIEzAwodność I 
wySokA wydAJność.
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Modele SAME Virtus J oferują innowacyjny układ kierowniczy 

SDD (Steering Double Displacement), który zwiększa 

komfort prowadzenia i ułatwia wykonywanie manewrów. Po 

wciśnięciu przycisku umieszczonego na desce rozdzielczej, 

liczba obrotów koła kierownicy potrzebna do wykonania 

pełnego skrętu jest zmniejszana o połowę. Dzięki temu 

operator może łatwo wykonywać operacje związane z 

manewrowaniem. Funkcja szczególnie przydatna w pracach 

z ładowaczem czołowym oraz w trakcie nawrotów na 

uwrociach pola. Zwiększa wydajność i komfort redukując 

jednocześnie zmęczenie operatora.

koMfoRTowE pRowAdzEnIE, SzybkIE I 
łATwE MAnEwRowAnIE.
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Zdolność wykonania pełnej palety prac 

gwarantuje pompa o wydajności 55 l/min 

(w wyposażeniu standardowym). Pompa 

zapewnia ilość oleju, potrzebną do wykonania 

wszystkich prac we współpracy z nawet najbardziej 

wymagającym osprzętem. Czytelnie oznaczone 

przyrządy sterownicze pozwalają na ich łatwą i 

szybką identyfikację i łatwe sterowanie. 

 Modele Virtus J dostępne są z 4-6 drogowymi 

rozdzielaczami z tyłu ciągnika lub 8-drogowymi 

rozdzielaczami, z których 2 sterowane są za 

pomocą przycisku.

IdEAlny wybóR do 
wyMAgAJących pRAc z 
oSpRzęTEM.

Moc hydRAUlIkI, do obSłUgI 
kAżdEgo oSpRzęTU.

Innowacyjny układ hydrauliczny „60 ECO” 

wykorzystuje podwójną pompę. Układ dostarcza 

maksymalny wydatek oleju wynoszący 60 l/min 

już przy prędkości obrotowej silnika zredukowanej 

do 1600 obr./min. Układ ten zapewnia najwyższe 

osiągi i wydajność w pracach z każdego 

typu osprzętem napędzanym hydraulicznie. Układ 

"60 ECO" to doskonałe rozwiązanie w pracach z 

użyciem ładowacza czołowego. Ciągnik z łatwością 

współpracuje z maszynami, które charakteryzuje 

wysokie zapotrzebowanie na olej hydrauliczny. 

 Układ "60 ECO" redukuje straty mocy, zużycie 

paliwa i hałas, poprawiając jednocześnie ogólną 

sprawność ciagnika.

 VIRTUS J
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Elektroniczny podnośnik tylny (EHR) wykorzystuje 

szereg czujników do precyzyjnego sterowania 

osprzętem. Zależnie od modelu, podnośnik tylny 

oferuje udźwig w zakresie od 3565 do 5410 kg. 

Podnośnik jest wyjątkowo łatwy w obsłudze i 

sterowaniu,. Operator może przy użyciu pokręteł 

umieszczonych na konsoli bocznej we wnętrzu 

kabiny regulować szereg funkcji: zagłębieniem i 

położenie ramion podnośnika; pozycja mieszana; 

szybkie zagłębianie osprzętu; swobodny 

przepływ „float”; kontrola poślizgu; tłumienie drgań 

osprzętu umieszczonego na podnośniku; blokada 

transportowa, ogranicznik wysokości podnośnika; 

oraz sterowanie prędkością opadania ramion. 

Przełącznik do proporcjonalnego podnoszenia lub 

opuszczania ramion podnośnika umieszczony w 

tylnej części kabiny upraszcza obsługę podnośnika 

w trakcie agregatowania osprzętu. Virtus J 

oferuje także możliwość sterowania pracą 

podnośnika za pomocą przycisków umieszczonych 

na błotnikach tylnych kabiny. Ergonomiczne 

rozmieszczenie przyrządów sterowniczych pozwala 

na wykonywanie prac z najwyższą precyzją i 

wydajnością.

cAłkowITA pREcyzJA I koMfoRTowA 
obSłUgA.
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Niezależnie od warunków terenowych, model Virtus J pozwala operatorowi pracować w pełni bezpiecznie. 

Zintegrowany hydrauliczny układ hamulcowy z tarczami mokrymi na wszystkich kołach umożliwia skuteczne 

zatrzymywanie pojazdu. Ciągnik dostępny jest z dodatkowym zaworem umieszczonym pod kabiną, który pozwala 

na przełączanie hamulców pomiędzy przednią i tylną osią.

bEzpIEczEńSTwo JEST nAJwAżnIEJSzE.

Pełne bezpieczeństwo w każdych warunkach: 

SAME Virtus J w wersji GS może być wyposażony 

w elektro-hydraulicznie sterowany hamulec 

postojowy Park Brake. We wnętrzu kabiny ciągnika 

umieszczona jest krótka dźwignia. Oznaczenie 

kolorystyczne i ergonomiczne rozmieszczenie 

przyrządów sterowniczych, w tym dźwigni hamulca 

postojowego zwiększa komfort i bezpieczeństwo 

prac z użyciem ciągnika. Park Brake w pełni 

bezpiecznie i skutecznie utrzymuje ciągnik Virtus J 

po zatrzymaniu, nawet na pochyłym terenie. 

wERSJA gS z hAMUlcEM pARk 
bRAkE
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Kabina modelu Virtus J 

zapewnia operatorowi 

najwyższy komfort, nawet 

w trakcie długich dni pracy 

oferując wyjątkowo wygodne 

stanowisko pracy. Dzięki 

ergonomicznie rozplanowanej 

przestrzeni wnętrza oraz 

szklanemu szyber-dachowi, 

Virtus J oferuje najwyższy 

komfort w tej klasie ciągników. 

Przyrządy sterownicze 

pogrupowano według 

obsługiwanych funkcji, 

oznakowano kolorystycznie oraz 

rozmieszczono wokół fotela 

operatora z uwzględnieniem 

częstotliwości używania. 

Na wyświetlaczu na tablicy 

wskaźników pojawiają się 

informacje niezbędne do 

obsługi wszystkich funkcji. Panel 

wskaźników regulowany jest 

razem z kolumną kierownicy, co 

zapewnia doskonałą widoczność 

oraz umożliwia dopasowanie 

pozycji za kierownicą.

Kabina modeli Virtus J to 

ergonomiczne i komfortowe 

miejsce. Została wyposażona w 

całkowicie nową, kompaktową, 

wydajną klimatyzację. Układ 

wentylacji kabiny oferuje 8 

regulowanych dysz nawiewów 

oraz 2 kurtyny.

koMfoRTowE STAnowISko 
opERAToRA.
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Konserwacja modeli Virtus J jest bardzo prosta, 

dzięki monolitycznej masce silnika zapewniającej 

doskonały dostęp do pakietu chłodnic i innych 

podzespołów.

Wygodny dostęp do głównych punktów 

wymagających regularnej konserwacji jest możliwy 

bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. 

Serwisowanie modeli Virtus J jest szybkie i 

bezproblemowe. Ergonomicznie rozmieszczone 

podzespoły pod maską silnika gwarantują dużą 

łatwość uzupełniania płynu chłodzącego, łatwe 

czyszczenie lub wymianę filtra powietrza oraz 

wygodny dostęp do pakietu chłodnic. Wszystkie 

punkty obsługowe silnika umieszczono z prawej 

strony ciągnika. Wymiana filtra oleju silnikowego 

oraz kontrola poziomu oleju może zostać wykonana 

bez podnoszenia maski. Wydłużone okresy między-

przeglądowe minimalizują koszty olejów, filtrów oraz 

części zamiennych: olej silnikowy należy wymieniać 

co 500 godzin, a zawory wymagają regulacji co 

1500 godzin. Wszystkie chłodnice można odchylać, 

co ułatwia czyszczenie układu chłodzenia. Rutynowe 

czynności obsługowe i konserwacyjne prowadzone 

są łatwo i szybko co dodatkowo zwiększa wydajność 

ogólną ciągnika.

pIękno I pRoSToTA w kAżdyM SzczEgólE.
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 VIRTUS J

* Dane techniczne dotyczy najbogatszej konfiguracji. Wyposażenie standardowe i opcjonalne dostępne jest w bieżącym cenniku – szczegółowe informacje dostępne u 
dealerów marki Same.

VIRTUS J 90 J 100 J 110 J 120 J
SILNIK
Norma emisji spalin Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i

Model silnika
Deutz TCD  

 3.6 L04

Deutz TCD 

 3.6 L04

Deutz TCD  

 3.6 L04

Deutz TCD  

 3.6 L04
Cylindry/Pojemność/Zawory il./cm3./il. 4/3620/2 4/3620/2 4/3620/2 4/3620/2
Układ wtryskowy Common Rail bar 1600 1600 1600 1600
Turbosprężarka, Intercooler • • • •
Moc maksymalna (ECE R120) przy 2000 obr./min kW/KM 65,5/89 72,5/99 81/110 87/118
Moc znamionowa (ECE R120) przy 2200 obr./min kW/KM 62,5/85 69,5/95 77/105 83/113
Maks. moment obrotowy przy 1600 obr./min Nm 358 397 440 460
Wzrost momentu % 32 32 32 28
Elektroniczne sterowanie silnikiem • • • •
Wentylator wiskotyczny  • • • •
Oczyszczanie spalin DOC / zewn.EGR DOC / zewn.EGR DOC / zewn.EGR DOC / zewn.EGR
Pojemność zbiornika paliwa litry 152 152 152 152
UKŁAD NAPĘDOWY
Rewers mechaniczny (wersja LS) • • • -
Rewers elektro-hydrauliczny Powershuttle (GS) - • • •
Sprzęgło ComfortClutch (wersja GS) - • • •
SenseClutch (wersja GS) - • • •
Funkcja Stop&Go (wersja GS) - • • •
SKRZYNIA BIEGÓW MECHANICZNA
Liczba przełożeń 10P + 10T 10P + 10T 10P + 10T -
Liczba przełożeń z superreduktorem i minireduktorem 20P + 20T 20P + 20T 20P + 20T -
SKRZYNIA BIEGÓW HI-LO
Liczba przełożeń 20P + 20T 20P + 20T 20P + 20T 20P + 20T
Liczba przełożeń z superreduktorem i minireduktorem 40P + 40T 40P + 40T 40P + 40T 40P + 40T
Liczba półbiegów Powershift 2 2 2 2
Overspeed (40 km/h przy zredukowanych obrotach) • • • •
SKRZYNIA BIEGÓW POWERSHIFT H-M-L
Liczba przełożeń - 30P + 30T 30P + 30T 30P + 30T
Liczba przełożeń z superreduktorem i minireduktorem - 60P + 60T 60P + 60T 60P + 60T
Liczba półbiegów Powershift - 3 3 3
Overspeed (40 km/h przy zredukowanych obrotach) - • • •
WOM TYLNY
Wielotarczowe sprzęgło mokre • • • •
Sterowanie elektrohydrauliczne • • • •
Prędkości 540/540ECO • • • •
Prędkości 540/540ECO/1000/1000ECO • • • •
WOM zsynchronizowany • • • •
Funkcja AutoWOM • • • •
Sterowanie na błotniku • • • •
WOM PRZEDNI
Prędkość 1000 • • • •

STANDARD   OPCJA   
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VIRTUS J 90 J 100 J 110 J 120 J
OSIE
Napęd na 4 koła sterowany elektro-hydraulicznie • • • •
Blokada mechanizmów sterowana elektro-hydraulicznie • • • •
Kąt skrętu kół przednich (LS/GS) stopnie 50° 50°/55° 55° 55°
UKŁAD HAMULCOWY 
Układ hamulcowy na 4 koła • • • •
Układ hamulcowy z tarczami w kąpieli olejowej • • • •
Mechaniczny hamulec postojowy • • • •
Hydrauliczny hamulec postojowy ParkBrake (GS) - • • •
Hydrauliczny układ hamulcowy przyczepy • • • •
Pneumatyczny układ hamulcowy przyczepy • • • •
UKŁAD KIEROWNICZY
Hydrostatyczny układ kierowniczy z niezależną pompą • • • •
Wydajność pompy układu kierowniczego l/min 35 40 40 40
Układ kierowniczy SDD (wersja GS) - • • •
PODNOŚNIK
Podnośnik tylny elektroniczny (EHR) • • • •
Udźwig podnośnika tylnego (standard) kg 3565 4855 4855 5410
Udźwig podnośnika tylnego (opcja) kg 4855 - - -
Przyciski sterowania na błotnikach kabiny • • • •
Podnośnik przedni • • • •
Udźwig podnośnika przedniego kg 1850 1850 1850 1850
UKŁAD HYDRAULICZNY
Wydajność pompy (standard) l/min 55 55 55 55
Wydajność pompy (opcja) l/min 60 ECO 60 ECO 60 ECO 60 ECO
Układ hydrauliczny otwarty • • • •
Dystrybutory 4 / 6 / 8 4 / 6 / 8 4 / 6 / 8 6 / 8
KABINA
Klimatyzacja • • • •
Szyber-dach • • • •
Fotel operatora amortyzowany mechanicznie • • • •
Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie • • • •
Tapicerowany fotel pasażera • • • •
Instalacja do montażu radia • • • •
WYMIARY I MASY 
Ogumienie tylne 420/85 R34 480/70 R34 480/70 R34 480/70 R34
Rozstaw osi mm 2370 2370 2370 2370
Długość maks. z ramionami podnośnika mm 4145 4145 4145 4145
Wysokość mm 2732 2732 2732 2732
Szerokość (min./maks.) mm 2063 / 2569 2209 / 2609 2209 / 2609 2209 / 2609
Rozstaw kół przednich (min./maks.) mm 1626 / 2128 1728 / 2128 1728 / 2128 1728 / 2128
Rozstaw kół tylnych (min./maks.) mm 1600 / 2106 1706 / 2106 1706 / 2106 1706 / 2106
Minimalna masa z kabiną kg 4300 4400 4400 4400
Maks. masa dopuszczalna (LS/GS) kg 6500 6800 / 7500 7500 7500

 



DEAlER 

SAmE to marka  
same-tractors.com

Da
ne

 te
ch

ni
cz

ne
 i 

ilu
st

ra
cj

e 
m

aj
ą 

ch
ar

ak
te

r p
og

lą
do

w
y. 

SA
M

E 
DE

UT
Z-

FA
HR

 m
aj

ąc
 n

a 
ce

lu
 d

os
ta

rc
za

ni
e 

pr
od

uk
tó

w
 n

aj
le

pi
ej

 o
dp

ow
ia

da
ją

cy
m

 p
ot

rz
eb

om
 k

lie
nt

ów
, z

as
trz

eg
a 

pr
aw

o 
do

 m
od

yfi
ka

cj
i p

ro
du

kt
ów

 w
 d

ow
ol

ny
m

 c
za

sie
 i 

be
z 

po
w

ia
da

m
ia

ni
a.

 W
yp

ro
du

ko
w

an
o 

pr
ze

z 
Dz

ia
ł m

ar
ke

tin
gu

 –
 k

od
 3

08
.8

35
6.

8.
1 

   
  I

.P.

dbamy o Twój świat tak samo jak Ty.

śRodkI SMARnE Sdf

„Stosując 
oryginalne środki 
smarne wiem, że 
są one najlepsze 
dla mojego 
ciągnika”.

„Moja praca 
wymaga ciągnika 
będącego 
zawsze w pełnej 
gotowości”.

wybierz najlepszej 
jakości środki smarne i 
płyny eksploatacyjne dla 
Twojego ciągnika.


