
„Potrzebuję 
ciągnika 
dorównującego 
naturze swą siłą,
a także  
pięknem.”
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VIRTUS

„Nareszcie 
ciągnik pracujący 
z maksymalną 
wydajnością. 
Dokładnie tak, 
jak ja.”
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SAME VIRTUS
ROLNICTWO POTRZEBUJE  
CIĄGNIKÓW, Z KTÓRYMI 
BĘDZIE SIĘ ROZWIJAĆ.

Tylko solidne korzenie zapewniają prawidłowy 

wzrost. Także wzrost rolnictwa. Od ponad 70 lat 

SAME wspiera producentów rolnych w ich pracy 

konstruując ciągniki, które potrafią dostosowywać 

się do potrzeb przedsiębiorstw, podwykonawców i 

hodowców.  

Ciągniki Virtus to kolejny etap w ewolucji tego 

projektu. 

Osiągnęły one wysoki poziom niezawodności i 

wydajności, łącząc najnowocześniejszą technologię 

z niezrównanym stylem, kreślonym ręką Giorgio 

Giugiaro. 

Maska o obniżonym i agresywnym profilu, kabina 

o łagodnych, harmonijnych liniach, zaokrąglone 

błotniki wbudowane w strukturę, z podwójnymi 

tylnymi reflektorkami, których elegancja przejawia 

się nawet w najmniejszych detalach; to wszystko 

zestawione z silnikiem o wysokiej mocy i niskim 

zużyciu paliwa. 

Ponieważ piękno rolnictwa polega również na 

innowacji, która opiera się na doświadczeniu 

zdobytym w polu.

„Potrzebuję 
technologii, która 
będzie szanować 
przyrodę, 
ponieważ jest 
ona moim całym 
światem.”

„Ziemia to moja 
praca i moja  
pasja. I dlatego 
potrzebuję 
ciągnika, który 
będzie mi pomagał 
ją uprawiać.”
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PRZETESTUJ GO W KAŻDYCH WARUNKACH,
NIEZALEŻNIE OD PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

Dostosowanie stanowi podstawę rozwoju. Zarówno 

w przyrodzie, jak i w technice. Dlatego ciągniki 

Virtus można konfigurować odpowiednio do 

własnych potrzeb.

Dzięki bogatej ofercie wyposażenia standardowego 

i dodatkowego, hodowcy mogą korzystać z 

kompletnych narzędzi umożliwiających sprawne 

prowadzenie działalności. Silnik Tier 4i, układ 

hydrauliczny o niskim poborze energii oraz skrzynia 

biegów 40 km/h ECO pozwoliły obniżyć koszty 

eksploatacji.

Rolnicy mogą skonfigurować ciągnik Virtus tak, 

aby uzyskać maksymalną wydajność. Jest to 

możliwe dzięki wszechstronnemu silnikowi, skrzyni 

biegów Powershift 60+60, która gwarantuje pracę 

ze stałym stosunkiem prędkości obr. silnika do 

prędkości jazdy. Z kolei najbardziej wymagający 

mają do dyspozycji system nawigacji satelitarnej 

Agrosky.

Ciągniki Virtus spełniają oczekiwania także 

średnich i dużych przedsiębiorstw rolnych, 

oferując wysoką wszechstronność zastosowań i 

niezawodność osiągów: elektronicznie sterowany 

podnośnik, WOM o 4 prędkościach oraz system 

automatycznego zarządzania przednim napędem i 

układem różnicowym gwarantują szybką, skuteczną 

i wygodną pracę. 
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Ciągniki SAME Virtus są wyposażone 

w 4-cylindrowe silniki DEUTZ Common 

Rail, cechujące się wysokimi osiągami, 

niezawodnością i niskimi kosztami 

eksploatacji. 

 

Dzięki układowi wtrysku pod wysokim ciśnieniem 

Common-Rail oraz nowym komorom spalania, 

silnik jest w stanie zapewnić bardzo wysokie i stałe 

osiągi nawet przy najcięższych pracach. Common 

Rail pozwala bowiem na uzyskanie maksymalnego 

ciśnienia wtrysku, o wartości do 1600 barów, 

niezależnie od wysokości obrotów silnika. 

Elektroniczne sterowanie silnikiem, zapewnia 

wysokie poziomy mocy i momentu obrotowego w 

szerokim zakresie obrotów.

Ciągniki SAME Virtus osiągają maksymalną wartość 

momentu obrotowego już przy 1600 obr.⁄min i 

utrzymują ją na tym samym poziomie do  

2000 obr./min gwarantując stałe osiągi w zakresie 

400 obr.⁄min. Kolejną istotną cechą silników jest 

wysoki zapas mocy, dzięki czemu silniki posiadają 

doskonałą moc uciągu i zapewniają sprawną pracę 

nawet w najtrudniejszych warunkach.

SILNIKI

PRACA Z MAKSYMALNĄ 
WYDAJNOŚCIĄ TO STANDARD.

VIRTUS 130

MOC

MOMENT 
OBROTOWY

„Potrzebuję 
silnika, który 
potrafi
obniżyć emisję 
spalin, a także 
koszty.”

MOCMOMENT OBROTOWY

OBR./MIN
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System zewnętrznej recyrkulacji 

spalin, chłodzony płynem, 

zmniejsza ilość tlenków azotu 

(NOx) w spalinach, które stanowią 

jedno z głównych zanieczyszczeń 

w produktach procesu spalania. 

Poprzez zastosowanie zaworu 

część spalin powraca do 

przewodu ssącego i zostaje 

zmieszana z powietrzem na 

wejściu do cylindra. System 

ten pozwala zachować wysoką 

skuteczność spalania bez 

podnoszenia zużycia paliwa.

Poprzez zastosowanie 

katalizatora utleniającego DOC 

zostaje obniżony poziom emisji 

szkodliwych produktów spalania.  

Spaliny są najpierw oczyszczane 

poprzez EGR, a następnie 

przechodzą przez katalizator 

utleniający, dzięki któremu 

uzyskuje się redukcję tlenku 

węgla i węglowodorów - to 

wszystko sprawia, że ciągniki 

SAME Virtus  

spełniają wymogi nowej normy 

Tier 4i, dotyczącej emisji spalin.

ELEKTRONICZNA REGULACJA

EGR 
External Gas Recirculation

DOC  
Diesel Oxidation Catalyst Kontrola i wydajność silnika w ciągnikach SAME Virtus 

pozostają zawsze na optymalnym poziomie. Jest to możliwe 

dzięki nowoczesnemu systemowi elektronicznej regulacji, 

gwarantującemu szybką reakcję i zwiększoną stabilność prędkości 

obrotowej WOM.

System, przy pomocy szeregu specjalnych czujników, utrzymuje 

pod stałą kontrolą wszystkie parametry działania silnika, 

optymalizując je poprzez regulację wtrysku.

Elektroniczna regulacja silnika umożliwia nie tylko optymalne 

dozowanie paliwa, ale zapewnia także stabilną i ciągłą pracę 

oraz szybką, bezpośrednią i precyzyjną reakcję, niezależnie od 

załączonego biegu i  rodzaju obciążenia. Co więcej, jakość ta jest 

osiągana przy maksymalnie prostej obsłudze.
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Układ napędowy jest dostępny w dwóch różnych 

wersjach.  Prosta przekładnia mechaniczna 

oferuje maksymalnie 20 przełożeń w obu 

kierunkach jazdy (5 biegów w 4 zakresach, 

łącznie z super-reduktorem). Bogatszy wybór 

przełożeń dostępny jest dla klientów, którzy wybiorą 

układ napędowy Powershift 60+60.

UKŁAD NAPĘDOWY

POTRAFIMY SIĘ ZMIENIAĆ, ABYŚ MÓGŁ 
KORZYSTAĆ Z CORAZ NOWOCZEŚNIEJSZYCH 
TECHNOLOGII.

„Nareszcie 
ciągnik, który 
przyspieszył 
moją pracę.”
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TRZYSTOPNIOWA  
SKRZYNIA BIEGÓW POWERSHIFT
Jest to projekt, który powstał z myślą o stałym 

zapewnieniu przełożenia odpowiednio dobranego 

do warunków pracy: 5 biegów, 4 zakresy 

(z super-reduktorem) oraz 3-stopniowy 

Powershift dają 60 przełożeń do przodu + 60 

do tyłu oraz maksymalną prędkość jazdy 

40 km/h, nawet na niskich obrotach silnika.

Skrzynia biegów Powershift, w której 

zastosowano technologię „Sense Shift” (sprzęgła 

z elektrozaworami proporcjonalnymi), sprawia, 

że ciągniki SAME Virtus gwarantują najwyższą 

wydajność i komfort pracy, bez względu na rodzaj 

zastosowania.

Uzupełnieniem oferty są wersje „Infinity”, 

wyposażone w APS (Automatic PowerShift) 

oraz system Speed Matching, który dokonuje 

wyboru odpowiedniego przełożenia Powershift, 

dostosowanego do prędkości jazdy w czasie 

zmiany biegów. Rozwiązanie to nie tylko 

pozwala zniwelować szarpnięcia, ale także 

zabezpiecza skrzynię biegów przed niepotrzebnymi 

przeciążeniami. 

PRĘDKOŚĆ JAZDY W KM/H

* Prędkość ograniczona elektronicznie do 40 km/h, w zależności od obowiązujących w danym kraju przepisów o ruchu drogowym.

*

Biegi wolne (pełzajace)

Biegi szybkie (drogowe)Biegi średnie (polowe)

Biegi super-zredukowane
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Wszystkie ciągniki SAME Virtus posiadają w wyposażeniu standardowym 

rewers hydrauliczny pod obciążeniem. Urządzenie to umożliwia zmianę 

kierunku jazdy przy prędkościach do 12 km/h, skracając czas poświęcony 

na manewrowanie i redukując ilość pustych przebiegów. Znajdująca się 

pod kierownicą dźwignia rewersora ma ergonomiczny kształt, a ponadto 

posiada położenie „neutralne” i system zabezpieczeń, gwarantując pełne 

bezpieczeństwo sterowania.

Dla zwiększenia wygody pracy operatora, możliwe jest dokonywanie 

zmiany biegów, bez użycia pedału sprzęgła, jedynie poprzez naciśnięcie 

przycisku „Comfort Clutch”, znajdującego się na dźwigni zmiany biegów.

Na dźwigni rewersu 

hydraulicznego znajduje 

się zintegrowany sterownik 

(potencjometr), którym operator 

może ustawić mniej lub bardziej 

czułą reakcję rewersu.

REWERS ELEKTROHYDRAULICZNY

REGULACJA 
SZYBKOŚCI DZIAŁANIA 
REWERSORA

NAWET NA WSTECZNYM BIEGU 
PRACA WCIĄŻ POSUWA SIĘ DO 
PRZODU.

„Trzeba być 
gotowym na 
wszystko. 
Dlatego
mój ciągnik musi 
szybko zmieniać 
kierunek jazdy.”
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Hydrauliczny rewers Sense Clutch oferuje nowoczesne rozwiązanie 

w postaci systemu STOP&GO. Urządzenie to zwiększa bogactwo 

właściwości i możliwości rewersu, dzięki czemu operator uzyskuje wyższy 

poziom zwrotności, szczególnie w sytuacjach, kiedy konieczne staje 

się częste zatrzymywanie ciągnika. Dzięki Stop&Go do zatrzymania 

ciągnika wystarczy sam pedał hamulca, użycie pedału sprzęgła nie 

jest już konieczne. Po zwolnieniu hamulca ciągnik znów ruszy.

 Wszystko to sprawia, że manewrowanie ciągnikiem staje się prostsze, 

bardziej bezpieczne, niezawodne i wygodne dla operatora.

Wszechstronność ciągników z serii SAME Virtus przejawia się 

również w pracy wału odbioru mocy: jest on wyposażony w 

niezależne sprzęgło wielopłytkowe w kąpieli olejowej oraz 

elektrohydrauliczne modulowane załączanie i może osiągać 

prędkości 540/540ECO/1000/1000ECO obr./min; Dostępny jest 

również niezależny WOM zsynchronizowany z prędkością jazdy.

Wszystko to przekłada się na możliwość podłączenia do ciągnika 

dowolnego osprzętu z zachowaniem najwyższej sprawności. To dzięki 

tym cechom ciągniki SAME Virtus są idealnymi maszynami do pracy z 

użyciem WOM. Niezwykle łatwe jest również sterowanie pracą WOM 

- umożliwiają to elektrohydrauliczne urządzenia oraz ciekłokrystaliczne 

wyświetlacze na desce rozdzielczej, sygnalizujące bieżący tryb pracy. 

Dodatkowy przycisk aktywujący WOM znajduje się na tylnych błotnikach.

STOP&GO

WOM

„Chciałbym, aby 
ciągnik potrafił 
dostosować 
się do moich 
potrzeb tak, jak ja 
dostosowuję się 
do potrzeb ziemi."



 VIRTUS
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Stabilny most przedni, masywny przedni napęd 

oraz zasługujący na uwagę kąt skrętu (55°) 

gwarantują wysoki stopień zwrotności połączony 

z płynnością układu kierowniczego. Przedni 

napęd, załączany elektrohydraulicznie za pomocą 

przycisku, oraz mechanizmy różnicowe o 100% 

wartości blokowania zapewniają maksymalną 

przyczepność nawet w trudnych warunkach.

W ciągnikach SAME Virtus automatyczna 

kontrola napędu oraz mechanizmów 

różnicowych w pełni automatycznie steruje 

załączaniem i rozłączaniem zintegrowanego 

napędu oraz blokady mechanizmów 

różnicowych. System ten gwarantuje maksymalną 

przyczepność w każdych warunkach roboczych 

oraz najwyższy stopień wygody i bezpieczeństwa 

jazdy.

Sterowane elektronicznie zawieszenie 

przednie wykonane zostało przy zastosowaniu 

innowacyjnego systemu. Zastosowano nowe 

rozwiązania techniczne: dwa siłowniki hydrauliczne, 

nowy system łączenia wspornika oraz dwa 

amortyzatory azotowe niosą ze sobą wysoki 

komfort prowadzenia oraz stabilność jazdy, także 

przy dużych prędkościach na wyboistych terenach. 

Układ elektroniczny zawsze utrzymuje optymalny 

poziom zawieszenia, niezależnie od obciążenia. 

Dzięki temu skok amortyzacji jest zawsze w pełni 

wykorzystany. Istnieje możliwość wyłączenia tego 

systemu podczas wykonywania prac uprawowych, 

a w konsekwencji otrzymanie „sztywnego mostu”, 

zapewniającego większą stabilność. 

ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO MOSTU 

MAKSYMALNA SPÓJNOŚĆ Z WARTOŚCIAMI, 
KTÓRYMI SIĘ KIERUJESZ.

„Ciągnik 
tak łatwy w 
obsłudze, że to 
on pokazuje mi 
drogę.”

 VIRTUS
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HAMULCE TARCZOWE W KĄPIELI OLEJOWEJ

Wszystkie modele są wyposażone 

w innowacyjny hamulec 

postojowy o nazwie Park Brake, 

zapewniający bezpieczną i 

skuteczną blokadę ciągnika. 

System jest wyposażony w 

urządzenie blokujące hamulce 

wysokim obciążeniem 

mechanicznym. Z kolei układ 

hydrauliczny jest odpowiedzialny 

za automatyczne zwolnienie 

blokady hamulców po zwolnieniu 

dźwigni hamulca. 

PARK BRAKE
W każdych warunkach roboczych ciągniki 

SAME Virtus gwarantują najwyższy stopień 

bezpieczeństwa. Skuteczność hamowania jest 

zapewniona przez zintegrowany, hydrostatyczny 

układ hamowania z niezależnymi hamulcami 

tarczowymi w kąpieli olejowej na 4 koła.

Układ wspomagania hamulców (system Power 

Brake) pozwala operatorowi na niewymagające 

wysiłku korzystanie z hamulca przy jednoczesnym 

uzyskaniu natychmiastowej i niezwykle skutecznej 

reakcji układu hamulcowego, możliwej dzięki 

utrzymaniu stałego ciśnienia w obwodzie 

hydraulicznym.

Aby osiągnąć pełne bezpieczeństwo, system oferuje 

do 10 hamowań awaryjnych, działających także po 

wyłączeniu silnika.
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Dostępne są trzy różne warianty 

układu hydraulicznego: pojedyncza 

pompa o wydajności 60 l/min, 

podwójna pompa o wydajności 

90 l/min lub innowacyjny system 

„60 ECO” z podwójną pompą 

o wydajności 60 l/min już przy 

1600 obr./min. Układ hydrauliczny 

gwarantuje wysoką wydajność 

oraz racjonalne i skuteczne 

wykorzystanie całego osprzętu 

napędzanego hydraulicznie, także 

tego, który wymaga dużego zużycia 

oleju.

  

  

 Hydrostatyczny układ kierowniczy 

jest z kolei wyposażony w 

niezależną pompę, dzięki której 

kierowanie nie wymaga wysiłku, 

nawet przy jednoczesnym 

wykonywaniu innych prac. 

Układ kierowania w ciągnikach 

SAME Virtus może być również 

wyposażony w system SDD 

(Steering Double Displacement), 

gwarantujący wyższy komfort 

jazdy przy jednoczesnym 

zmniejszeniu o połowę obrotów 

kierownicy, potrzebnych do 

uzyskania maksymalnego kąta 

skrętu (jak np. przy manewrach 

na uwrociach).

 Rozdzielacze są dostępne w dwóch 

wersjach. Zespół 6/8-drożnych 

rozdzielaczy mechanicznych 

oraz bardziej zaawansowane 

6/8/10-drożne rozdzielacze z 

proporcjonalnym sterowaniem 

elektrycznym, z regulatorem 

przepływu/czasu i złączem Power-

Beyond. 

UKŁAD HYDRAULICZNY

Kiedy podnośnik i  

rozdzielacze nie są 

wykorzystywane, specjalny zawór 

on/off na obwodzie hydraulicznym 

zamyka automatycznie przepływ 

oleju do urządzeń i przesyła go 

bezpośrednio do zbiornika. Dzięki 

temu temperatura oleju jest 

utrzymywana na niższym poziomie, 

a tym samym zostaje zachowana 

jego jakość i trwałość. Efektem 

takich rozwiązań jest redukcja 

ciepła i energii przyczyniająca się 

do zwiększenia ogólnej sprawności 

układu, czyli do mniejszego poboru 

mocy. Kiedy system Energy-Saving 

w układzie hydraulicznym jest 

aktywny, ciągniki SAME Virtus 

odzyskują 2,7 KM mocy.

UKŁAD 
HYDRAULICZNY  
ENERGY-SAVING

PRACA IDZIE GŁADKO, 
JAK PO MAŚLE.

„Nareszcie 
ciągnik, który 
wykonuje 
pracę z moją 
precyzją.”

 VIRTUS
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W celu wykonywania prac wymagających wysokiej 

precyzji i mocy ciągniki SAME Virtus zostały 

standardowo wyposażone w tylny podnośnik 

sterowany i kontrolowany elektronicznie, 

pozwalający na uzyskanie maksymalnej precyzji w 

posługiwaniu się różnym osprzętem. Dodatkowo 

dostępna jest także funkcja Auto WOM, która 

automatycznie włącza i wyłącza WOM w trakcie 

opuszczania lub podnoszenia ramion podnośnika. 

Wszystkie parametry mogą być w prosty 

sposób monitorowane i optymalizowane: 

regulacja siłowa, pozycyjna lub mieszana, pozycja 

kopiująca, kontrola poślizgu, blokada osprzętu 

na czas transportu, ograniczenie wysokości 

podnoszenia oraz kontrola prędkości opuszczania. 

Ekskluzywny system tłumienia drgań (anti-dumping) 

pozwala na przemieszczanie się po drodze w 

doskonałych warunkach, dzięki wyeliminowaniu 

efektu kołysania wzdłużnego podczepionego 

osprzętu. Wyjątkowo solidny podnośnik tylny w 

ciągnikach SAME Virtus oferuje udźwig 4650 kg, 

który można zwiększyć nawet do 6600 kg, po 

zamontowaniu dodatkowych siłowników. 

Przełącznik kołyskowy do proporcjonalnego 

sterowania podnoszeniem i opuszczaniem ramion 

podnośnika, umiejscowiony z tyłu kabiny, ułatwia 

podłączanie osprzętu. Tę samą funkcję pełnią dwa 

przyciski znajdujące się na tylnych błotnikach.

Użytkownicy, którzy chcą korzystać z osprzętu 

przedniego, mają do dyspozycji przedni podnośnik 

(o udźwigu 1850 kg) oraz przedni WOM o prędkości 

1000 obr./min; takie rozwiązanie dodatkowo 

poszerza wszechstronność zastosowań ciągników 

Virtus, a także ułatwia podczepianie obciążników.

PODNOŚNIK ELEKTRONICZNY 

„Tak wysoko 
zaawansowana 
technologia 
pozwala mi 
utrzymywać 
wszystko pod 
kontrolą.”
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Żadna inna dziedzina nie jest tak mocno 

uzależniona od środowiska, jak rolnictwo. Dlatego 

musi być ono w idealnej formie.

Łatwość obsługi, maksymalna widoczność oraz 

komfort to cechy, które zapisały się w tradycję 

SAME i są gwarantowane we wszystkich 

modelach, a w serii Virtus znajdują swój 

najwyższy wyraz.

Wszystkie przyrządy sterownicze w kabinie 

pogrupowano logicznie i oznaczono kolorami, 

odpowiednio do ich funkcji. Funkcjonalne i 

WIERZYMY, ŻE 
PODNOSZENIE 
JAKOŚCI 
ŚRODOWISKA MA 
ZNACZENIE. TAKŻE 
ŚRODOWISKA PRACY.

„Teraz 
przyszłość 
rolnictwa 
jest naprawdę 
w moich 
rękach.”
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ergonomiczne rozmieszczenie opracowano w 

oparciu o analizę częstotliwości ich wykorzystania.

Deska rozdzielcza zbiera wszystkie potrzebne 

informacje na temat działania oraz wydajności 

ciągnika. 

Zawieszenie kabiny jest dostępne w wersji 

mechanicznej lub pneumatycznej. W wersji 

pneumatycznej sprężone powietrze wprowadzane 

automatycznie do amortyzatorów, odpowiednio 

do masy kabiny, utrzymuje stały, optymalny poziom 

zawieszenia, w pełni wykorzystując zakres jego 

pracy. Nawet niewielkie zmiany obciążeń w kabinie 

są wykrywane przez czujnik, a system optymalizuje 

skok zawieszeń, który pozostaje zawsze na stałym 

poziomie. Dwa amortyzatory hydrauliczne w szybki 

sposób tłumią nawet największe drgania, natomiast 

drążek Panharda eliminuje efekt wzdłużnego i 

poprzecznego kołysania kabiną. Użyte z przodu 

kabiny zawieszenie silentblock w zdecydowany 

sposób redukują drgania i hałas generowane przez 

strukturę ciągnika.

Efekt połączenia amortyzacji kabiny i przedniego 

mostu zwiększa wydajność pracy na trudnym 

terenie czy w trakcie jazdy przy dużych prędkościach 

i znacząco redukuje wibracje odczuwalne przez 

kierowcę.
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 VIRTUS

Wszechstronność maszyny rolniczej zawsze stanowi główny czynnik decydujący o zakupie. 

Dlatego nowe ciągniki SAME Virtus mogą być wyposażone w różne pakiety, ułatwiające 

klientowi dokonanie najwłaściwszego wyboru, spójnego z jego potrzebami. 

LIFT 
 > Pakiet podnośnika Light lub Ready

 > Układ hydrauliczny 60 ECO

 > Pompa wspomagania SDD

 > Dach wysokiej widoczności

 > Zabezpieczenie FOPS

 

RÓŻNE WERSJE, TA SAMA DOSKONAŁOŚĆ

* tylko w wersji „Infinity”
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 VIRTUS

TOP* 
 > HML z APS i Speed Matching 

 > ASM

 > Amortyzacja przedniego mostu

 > Hamulce Power Brake

 > Klimatyzacja automatyczny

 > Fotel pasażera

 > Pneumatyczne zawieszenie kabiny

 > Pompa wspomagania SDD

 > WOLP (panel sterujący światłami)

 > Fotel kierowcy DELUX

 > Układ hydrauliczny 90 l/min

 > Rozdzielacze elektrohydrauliczne

MULTI

 > Super-reduktor

> 4 prędkości WOM

> WOM zsynchronizowany

> ISOBUS

> Układ hydrauliczny 90 l/min

> Rozdzielacze elektrohydrauliczne

> Gniazdo Power Beyond

> Podnośnik o udźwigu 6 600 kg

COMFORT*

> HML z APS i Speed Matching 

> ASM

> Amortyzacja przedniego mostu

> Hamulce Power Brake

> WOM zsynchronizowany

> Klimatyzacja

> Fotel pasażera

> Pneumatyczne zawieszenie kabiny

ENERGY

 > HML

> Super-reduktor

> ASM

> Hamulce Power Brake*

> Pompa wspomagania SDD

> Podnośnik o udźwigu 6 660 kg z               

   radarem

> Klimatyzacja

> Fotel pasażera

> Mechaniczne zawieszenie kabiny*
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 VIRTUS

10 ZALET SERII VIRTUS

• Silnik 3,6 l, Tier 4i, 
 Turbo Intercooler, 
 Common Rail 1600 barów
 

 Układ napędowy SAME seria T5400, 
40 km/h przy niskich obrotach
silnika z 3-stopniową skrzynią Automatic 
Powershift i „Speed Matching” 

  
• Rewers hydrauliczny „Sense Clutch”
 i system „Stop&Go” 
 
• Oś przednia 
 amortyzowana

20
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 VIRTUS

Układ kierowniczy 
SDD („Steering Double 
Displacement”: zmniejsza 
o połowę ilość obrotów 
kierownicy)

  
 Układ hamowania „Power
Brake” i hamulec  postojowy z 
systemem „Park Brake”

  
 Kabina z nowym 
ergonomicznym i  
spersonalizowanym 
wyposażeniem oraz z 
zawieszeniem mechanicznym 
lub pneumatycznym 

Sterowany elektronicznie tylny 
podnośnik o udźwigu 6 600 kg

  
• Układ hydrauliczny 60 ECO 
 (60 l/min przy 1 600 obr./min) 
 sterowany elektronicznie 
 

 Układ hydrauliczny 
„Energy Saving” sterowany 
elektronicznie oraz 5 
rozdzielaczy z niezależnym 
sterowaniem elektronicznym

8

21
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 VIRTUS

100 110 120 130

SILNIK

Silnik typ DEUTZ TCD 3.6 L 04 Tier 4i

Cylindry/Pojemność skokowa liczba/cm3 4 / 3 620

Wtrysk Common Rail

Moc przy znamionowej prędkości 

obrotowej
kW/KM 69,5/95 77/105 83/113 88/120

Obroty znamionowe obr./min 2 200

Moc maksymalna kW/KM 72,5/99 81/110 87/118 93/127

Obroty silnika przy mocy maksymalnej obr./min 2 000

Maksymalny moment obrotowy Nm 397 440 460 480

Obroty przy maksymalnym momencie 

obrotowym
obr./min 1 600

Przyrost momentu obrotowego % 32 32 30 28

Pojemność zbiornika na paliwo l 165

UKŁAD NAPĘDOWY

Skrzynia biegów Seria T5400

Rewers Powershuttle

Il. biegów 5

Il. przełożeń P + T
10+10 (20+20 z reduktorem i super-reduktorem)

30+30 HML (60+60 HML z reduktorem i super-reduktorem)

Prędkość maksymalna km/h 40 / 40ECO / 50

Elektrohydrauliczne załączanie 

przedniego napędu i blokad 

mechanizmów różnicowych

w stand.

ASM (automatyczne sterowanie 

blokadą mechanizmów różnicowych i 

napędem na 4 koła)

opcja

Amortyzacja przedniego mostu opcja

HAMULCE I UKŁAD 

KIEROWNICZY

Zintegrowany układ hamowania na 

cztery koła
w stand.

Układ wspomagania hamulców (Boost 

Brake)
opcja

Hamulec postojowy Park Brake

Układ hamulcowy przyczepy

pneumatyczny

hydrauliczny

pneumatyczny + hydrauliczny

Hydrostatyczny układ kierowniczy z 

niezależną pompą
160 cm3

Hydrostatyczny układ kierowniczy z 

niezależną pompą 

 o podwójnej pojemności (SDD)

125 cm3 (nieaktywny) / 250 cm3 (aktywny)

Kąt skrętu stopnie 55° 55° 55° 55°

UKŁAD HYDRAULICZNY
* Powyższe specyfikacje dotyczą dostępnego najpełniejszego wyposażenia. Szczegóły wyposażenia - patrz obowiązujący cennik, po informacje należy zwracać się do lokalnego 

przedstawiciela.
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Podnośnik tylny sterowany 

elektronicznie w stand.

Udźwig kg 4 650 / 6 600 opcja

Natężenie przepływu pompy l/min 60 (w stand.) / 60ECO (opcja) / 90 (opcja)

Rozdzielacze hydrauliczne ilość sekcji 6 / 8 / 10 / Power Beyond

Sterowanie rozdzielaczami mechaniczne (w stand.)/ elektrohydrauliczne (opcja)

Przedni zintegrowany podnośnik 

(udźwig)
kg opcja (1 850)

WOM

Sprzęgło wielopłytkowe w kąpieli 

olejowej
w stand.

Prędkość obr./min 540 / 540E / 1000 / 1000E

WOM zsynchronizowany opcja, z niezależnym wałem zdawczym

WOM przedni (prędkość) obr./min opcja (1000)

Sterowanie załączeniem WOM elektrohydrauliczne

KABINA

Kabina „Klasa E” z nowym wnętrzem w stand.

Klimatyzacja opcja

Zawieszenie mechaniczne opcja

Zawieszenie pneumatyczne opcja

OGUMIENIE

Przednie 420/70R24 480/65R24 420/70R28 440/65R28

Tylne 480/70R34 540/65R34 520/70R38 540/65R38

WYMIARY I MASY 

Rozstaw osi mm 2 430 2 430/2 390 2 440 2 440

Masa kg 5 050 5 050 5 600 5 600

Rozstaw kół min.- maks. mm 1 706-2 106 1 706-2 106 1 746-2 058 1 850

Długość mm 4 270 4 270 4 270 4 270

Wysokość z kabiną mm 2 661 2 655 2 719 2 705

Maksymalne obciążenie robocze mm 7 500 7 500/5 300 8 500 8 500

* Powyższe specyfikacje dotyczą dostępnego najpełniejszego wyposażenia. Szczegóły wyposażenia - patrz obowiązujący cennik, po informacje należy zwracać się do lokalnego 
przedstawiciela.
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DEALER

SAME jest marką 

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


