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Είμαστε οι ειδικοί στους οπωρώνες.



Better efficiency. Better comfort. Better agility.
With its new Frutteto 2017 range, SAME once again consolidates  
its tradition as an innovative brand.

Tradition paving the way  
for evolution.

New SAME Frutteto Range.

A tradition that began in distant 
1952 with the launch of the first 

4-wheel drive compact tractors, and 
which has been built on year after year 
with ground-breaking innovations that 
have shaped the evolution of specialised 
tractors.
The new Frutteto range embodies the 
state of the art in SAME technology and 
experience. It has also grown to offer an 
even more comprehensive and diverse 
choice of models conceived to respond 
to the variegated needs of today's fruit 
farmer and wine grower with more 
specific solutions than ever. The new 
SAME Frutteto tractors are available in a 
choice of extremely diverse variants. 

From light and compact basic models 
with a fully synchronised 5-speed 
mechanical gearbox and mechanically 
controlled hydraulic distributors to 
high-technology, top-of-the range 
models with Powershift transmissions, a 
high-visibility cab with only 4 pillars, an 
electronically controlled hitch and the 
ActiveDrive system. 
All of this choice has a single goal in 
mind: to offer every user 
unprecedented scope to create the 
perfect personalised solution. 

Μία παράδοση ξεκίνησε το μα-
κρινό 1952 με το ξεκίνημα των 

πρώτων τετρακίνητων συμπαγών 
τρακτέρ, η οποία έχει χτιστεί χρόνο 
με τον χρόνο με πρωτοποριακές και-
νοτομίες που έχουν σχηματίσει την 
εξέλιξη εξειδικευμένων τρακτέρ.
Η νέα σειρά Frutteto ενσωματώνει 
την τελευταία λέξη της τεχνολογί-
ας και την εμπειρία της SAME. Έχει 
επίσης εξελιχθεί για να προσφέρει 
μία ακόμη πιο περιεκτική και με ποι-
κιλία επιλογή μοντέλων, που έχουν 
σχεδιαστεί να ανταποκρίνονται στις 
πολλές και διαφορετικές ανάγκες του 
σημερινού καλλιεργητή φρούτων και 
οινοπαραγωγού, με περισσότερες 
εξειδικευμένες λύσεις από ποτέ. Τα 
νέα τρακτέρ SAME Frutteto διατίθε-
νται με μια επιλογή εξαιρετικά ευρέ-
ων εκδόσεων.

Νέα Σειρά SAME Frutteto.

Καλύτερη αποδοτικότητα. Καλύτερη άνεση. Καλύτερη ευκινησία. 
Με τη νέα της σειρά Frutteto 2017 η SAME για άλλη μία φορά παγιώνει  
την παράδοσή της ως μία καινοτόμα μάρκα.

Από τα ελαφρά και συμπαγή βασικά 
μοντέλα με ένα πλήρως συγχρονι-
σμένο 5τάχυτο μηχανικό κιβώτιο τα-
χυτήτων και μηχανικά ελεγχόμενους 
υδραυλικούς κατανεμητές έως τα 
υψηλά τεχνολογικά, κορυφαία της 
σειράς, μοντέλα με κιβώτια ταχυτή-
των Powershift, μία υψηλής ορατότη-
τας καμπίνα με μόνο 4 κολώνες, έναν 
ηλεκτρονικά ελεγχόμενο υδραυλικό 
και το σύστημα ενεργής οδήγησης 
ActiveDrive. Όλες αυτές οι επιλογές 
έχουν μόνο έναν στόχο στο μυαλό 
μας: να προσφέρουν στον κάθε χρή-
στη μια πρωτοφανή έκταση επιλογών 
ώστε να δημιουργήσει την τέλεια 
προσωποποιημένη λύση.

Η παράδοση ανοίγει τον δρόμο  
για την εξέλιξη.



The Frutteto family has gained impressive new forward-looking features and solutions.

T he result is a series of more and 
more specialised tractors, designed 

and developed speci�cally to let users 
choose the ideal con�guration for 
professional results in the fruit orchard
and vineyard.
Built with platforms optimised for
di�erent wheel sizes, the cabs boast 
mechanical or electrohydraulic
controls and o�er a wide choice of 
con�gurations.

The excellent compactness of the 
new engine and the even slimmer 
conformation of the new front axle 
have made an even tighter turning
circle possible. All of these factors 
contribute to making these tractors 
incredibly agile and manoeuvrable, 
even when working in the narrowest
spaces and with very limited headland 
space.
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Μία οικογένεια μεγαλύτερη από ποτέ που 
θέτει νέα δεδομένα για την κατηγορία της.
Η οικογένεια Frutteto έχει αποκτήσει εντυπωσιακές νέες προνοητικές λειτουργίες και λύσεις.

Το αποτέλεσμα είναι μία σειρά 
περισσότερων και πιο εξειδικευ-

μένων τρακτέρ, σχεδιασμένων και 
εξελιγμένων ειδικά για να επιτρέπουν 
στους χρήστες να επιλέξουν την ιδα-
νική διαμόρφωση για επαγγελματικά 
αποτελέσματα στον οπωρώνα και τον 
αμπελώνα.
Κατασκευασμένες με πλατφόρμες 
βελτιστοποιημένες για διαφορετικά 
μεγέθη τροχών, οι καμπίνες έχουν να 
προσφέρουν μηχανικά και ηλεκτρο-
υδραυλικά χειριστήρια και μία ευρεία 
επιλογή διαμορφώσεων.

Ο τέλεια συμπαγής νέος κινητήρας 
και η ακόμη λεπτότερη διαμόρφωση 
του νέου μπροστινού άξονα έχουν 
κάνει δυνατό να είναι ακόμη πιο 
κλειστός ο κύκλος περιστροφής. Όλοι 
αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν 
στο να κάνουν αυτά τα τρακτέρ απί-
στευτα ευκίνητα και εύκολα στους 
ελιγμούς, ακόμη και όταν εργάζεστε 
στους πιο στενούς χώρους και με 
πολύ περιορισμένο χώρο στα άκρα.



The new SAME Frutteto range offers the most effective, complete and  
evolved answer to your needs in terms of performance and driving pleasure.  
Six versions for a uniquely tailored experience.

All the power, comfort and efficiency 
you'll need to tame any fruit orchard. 

Versions.

Frutteto ActiveDrive. 
Applied technology. 
The number one specialised tractor, 
created for the user for whom nothing 
but the best will do. Unrivalled comfort, 
productivity, ergonomics and safety. 
Nobody offers you more.

Frutteto. 
Natural-born multi-purpose 
machines.
The definitive all-rounder. A sturdily 
built, multi-tasking tractor for heavy-
duty jobs. Compact yet extremely 
sure-footed, this tractor makes light 
work of any job, even with heavy loads 
and with both front and rear mounted 
implements. Perfectly at ease in the fruit 
orchard, but just as capable in the open 
field.

Frutteto ActiveDrive.
Εφαρμοσμένη τεχνολογία.
Το νούμερο ένα εξειδικευμένο τρα-
κτέρ, που δημιουργήθηκε για τον 
χρήστη που δεν ικανοποιείται με 
τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. 
Απαράμιλλη άνεση, παραγωγικότητα, 
εργονομία και ασφάλεια. Κανείς δεν 
σας προσφέρει περισσότερα.

Frutteto.
Μηχανήματα γεννημένα  
πολυχρηστικά.
Απόλυτα πολυτάλαντο. Ένα πολυ-
χρηστικό τρακτέρ με γερή κατασκευή 
για βαριές δουλειές. Συμπαγές αλλά 
και εξαιρετικά σταθερό, το τρακτέρ 
αυτό κάνει ελαφριά την οποιαδήποτε 
εργασία, ακόμη και με βαριά φορτία 
και με τοποθετημένα εξαρτήματα 
μπροστά και πίσω. Με απόλυτη ευκο-
λία στον οπωρώνα αλλά το ίδιο ικανό 
και στο ανοικτό χωράφι.

Εκδόσεις.

Η νέα σειρά SAME Frutteto παρέχει την πιο αποτελεσματική, ολοκληρωμένη και εξελιγμένη 
απάντηση στις ανάγκες σας από άποψη απόδοσης και απόλαυσης κατά την οδήγηση. Έξι 
εκδόσεις για μία μοναδικά φτιαγμένη στα μέτρα σας εμπειρία.

Όλη η δύναμη, άνεση και αποδοτικότητα που θα  
χρειαστείτε για να δαμάσετε οποιονδήποτε οπωρώνα.



Frutteto S. 
Unbeatable in tight spaces.
Compact dimensions and superlative 
manoeuvrability make it the perfect 
solution for working in cramped spaces 
and between rows, and the power to 
tackle any job. With a steering angle 
of up to 60° (for 4WD versions) and 
an even shorter wheelbase, this nimble 
tractor makes end of row manoeuvres 
child's play.

Frutteto V. 
Redefining the meaning of 
compact.
Designed specifically for working in the 
most narrowly spaced vineyards. With 
a narrower track, a front axle with a 
steering angle of up to 60° and a short 
wheelbase (made possible by the new 
FARMotion engines), the incredibly agility 
of this tractor makes it suited for end of 
row manoeuvres.

Frutteto³ Classic  
and Frutteto Classic. 
Simply perfect.
Extremely easy to use, but with a 
perfect combination of versatility 
and comfort. With a lowered driving 
position, short wheelbase, excellent 
manoeuvrability and astonishing agility, 
Classic models let you work with 
confidence with any type of specialised 
crop and with any type of implement. 
This makes them ideal for fruit and 
vegetable farms and smaller agricultural 
businesses, while an affordable price 
tag ensures a faster return on your 
investment.

Versions available:

• Frutteto ActiveDrive

• Frutteto

• Frutteto S

• Frutteto V

• Frutteto Classic

• Frutteto³ Classic

Διαθέσιμες εκδόσεις:

•	 Frutteto ActiveDrive

•	 Frutteto

•	 Frutteto S

•	 Frutteto V

•	 Frutteto Classic

•	 Frutteto3 Classic

Furtteto S.
Ακαταμάχητο στους στενούς  
χώρους.
Οι συμπαγείς διαστάσεις και η υπερθε-
τική ικανότητα ελιγμών το καθιστούν 
την τέλεια λύση για εργασία σε περιορι-
σμένους χώρους και ανάμεσα σε σειρές 
καθώς έχει την δύναμη να ανταπεξέλθει 
στην εργασία. Με μία γωνία περιστρο-
φής έως 600 (για τις εκδόσεις 4WD) και 
με ακόμη κοντύτερο μεταξόνιο, αυτό το 
ευκίνητο τρακτέρ κάνει τους ελιγμούς 
στο τέλος των σειρών να φαίνονται σαν 
παιδικό παιχνίδι.

Frutteto V.
Επαναπροσδιορίζοντας το νόημα 
της λέξης συμπαγές.
Σχεδιασμένο αποκλειστικά για εργασία 
μέσα στους πιο στενούς χώρους των 
αμπελώνων. Με ένα στενότερο τρακτέρ, 
έναν μπροστινό άξονα με μία γωνία 
περιστροφής έως 600 και ένα κοντό με-
ταξόνιο (που έγινε δυνατό από τους νέ-
ους κινητήρες FARMotion), η εξαιρετική 
ευκινησία αυτού του τρακτέρ το κάνει 
κατάλληλο για τους ελιγμούς στο τέλος 
της σειράς.

Frutteto3 Classic  
και Frutteto Classic.
Απλά τέλειο.
Εξαιρετικά εύκολο στην χρήση αλλά με 
τέλειο συνδυασμό ευστροφίας και άνε-
σης. Με μία χαμηλωμένη θέση οδήγη-
σης, κοντό μεταξόνιο, εξαιρετική ικανό-
τητα ελιγμών και εκπληκτική ευκινησία, 
τα μοντέλα Classic σας επιτρέπουν να 
εργάζεστε με σιγουριά με οποιονδή-
ποτε τύπο εξειδικευμένου καρπού και 
με οποιονδήποτε τύπο εξαρτήματος. 
Αυτό τα καθιστά ιδανικά για τις φάρμες 
φρούτων και λαχανικών και τις μικρότε-
ρες αγροτικές επιχειρήσεις ενώ η προσι-
τή τιμή τους διασφαλίζει γρηγορότερη 
απόσβεση της επένδυσής σας.



Both S and V versions of SAME Frutteto tractors are available as LS or GS variants.  

Class-beating specialisation 
and innovation.

New configurations.

S developed specifically for the fruit 
orchard and vineyard, which cater 
for the unique needs of working in 
restricted spaces.
Offered with a soundproofed, air 
conditioned cab or with a choice of 
two platform variants, Frutteto S/V 
ActiveDrive tractors let you choose 
the ideal configuration for the most 
professional results possible in the 
orchard and vineyard. The S versions 
(for fruit orchards with narrow 
rows) and V versions (for vineyards) 
embody the ultimate specialisation 
in an agricultural tractor, while the 
innovative and exclusive independent 
front suspension system adds further to 
the impressive specialist capabilities of 
these machines.

variants are equipped as standard 
with a mechanical transmission 

with synchronised mechanical reverse 
shuttle, the Overspeed function and 
an optional Powershift range gearbox, 
as well as a PTO with progressively 
engaged electrohydraulic clutch. GS 
variants are also equipped as standard 
with an electrohydraulic reverse shuttle 
and the Stop&Go function. 

Frutteto S/V ActiveDrive: 
performance unlike anything 
you've experienced before.  
Previously unimaginable levels of 
comfort, manoeuvrability and efficiency 
in a specialised machine, made possible 
by the innovative independent front 
suspension.
Frutteto S/V ActiveDrive tractors are 
specialised machines conceived and 

Νέες διαμορφώσεις.

Τόσο οι εκδόσεις S όσο και οι V του τρακτέρ SAME Frutteto είναι διαθέσιμες σε εκδόσεις LS ή GS.

Οι εκδόσεις S είναι στάνταρ εξο-
πλισμένες με ένα μηχανικό κι-

βώτιο ταχυτήτων με συγχρονισμένη 
μηχανική ρεβέρσα της όπισθεν, την 
λειτουργία Overspeed και ένα προαι-
ρετικό κιβώτιο ταχυτήτων της σειράς 
Powershift, καθώς και ένα ΡΤΟ με 
προοδευτικά εμπλεκόμενο ηλεκτρο-
υδραυλικό συμπλέκτη. Οι εκδόσεις 
GS είναι επίσης στάνταρ εξοπλι-
σμένες με μία ηλεκτρο-υδραυλική 
ρεβέρσα όπισθεν και την λειτουργία 
Stop&Go.

Frutteto S/V ActiveDrive:
Απόδοση διαφορετική από ότι 
έχετε δοκιμάσει έως τώρα.
Τα επίπεδα άνεσης, η ικανότητα ελιγ-
μών και η αποδοτικότητα σε επίπεδα 
που πριν δεν είχατε φανταστεί σε 
ένα εξειδικευμένο μηχάνημα, έγινα 
δυνατά από την καινοτόμα ανεξάρτη-
τη μπροστινή ανάρτηση. Τα τρακτέρ 
Frutteto S/V ActiveDrive είναι εξει-
δικευμένο μηχανήματα που  σχεδι-

Εξειδίκευση και καινοτομία που 
υπερτερεί στην τάξη του.

άστηκαν και εξελίχθηκαν ειδικά για 
τους οπωρώνες και τους αμπελώνες, 
που φροντίζουν για τις μοναδικές 
ανάγκες της εργασίες σε περιορισμέ-
νους χώρους.
Προσφέρονται με μία ηχομονωμένη 
καμπίνα με κλιματισμό ή με μία επι-
λογή από δύο εκδόσεις πλατφόρμας, 
τα τρακτέρ Frutteto S/V ActiveDrive 
σας επιτρέπουν να επιλέξετε την 
ιδανική διαμόρφωση για τα πιο κατά 
το δυνατό επαγγελματικά αποτελέ-
σματα στον οπωρώνα και τον αμπε-
λώνα. Οι εκδόσεις S (για οπωρώνες 
με στενές σειρές) και οι εκδόσεις V 
(για αμπελώνες), ενσωματώνουν την 
απόλυτη εξειδίκευση σε ένα γεωρ-
γικό τρακτέρ, ενώ το καινοτόμο και 
αποκλειστικό ανεξάρτητο σύστημα 
μπροστινής ανάρτησης προσφέρει 
περισσότερα στις εντυπωσιακές εξει-
δικευμένες ικανότητες αυτών των 
μηχανημάτων.



BEST OF SPECIALIZED 2016
The SAME Frutteto S ActiveDrive 
won the “Best of Specialized” 
category of the 2016 Tractor of the 
Year awards.
The award is assigned every year by 
a jury of 23 journalists of the major 
European agricultural machinery 
magazines.

Το καλύτερο στα  
εξειδικευμένα του 2016
Το SAME Frutteto S ActiveDrive κέρ-
δισε την κατηγορία του «Καλύτερου 
στα Εξειδικευμένα» στα βραβεία 
του Τρακτέρ της Χρονιάς 2016. Το 
βραβείο απονέμεται κάθε χρονιά 
από μία επιτροπή 23 δημοσιογρά-
φων των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών 
περιοδικών για τα γεωργικά μηχα-
νήματα.



ActiveDrive independent wheel 
front suspension: an exclusive 
result of SAME experience in 
specialised applications.
The independent front suspension is the 
latest result of the SAME brand's 
leadership in the specialised segment. 
This exclusive innovative solution means 
that on Frutteto S/V ActiveDrive tractors, 
each front wheel can move up and down 
completely independently of the other. 
SAME has achieved this without 
compromising the overall compactness of 
the machine and while actually lowering 
the centre of gravity of the tractor, 
improving weight distribution and, as a 
result, offering even more impressive 

stability and safety. The independent 
suspension arms are connected to the 
front axle carrier with an all-new linkage 
geometry and sustained by a pair of 
hydraulic cylinders equipped with a 
position sensor, 3 accumulators and 
electronic speed and steering angle 
sensors. 
This truly formidable package of 
advanced features allows SAME to offer 
levels of driver comfort and stability 
which, until now, had been the sole 
domain of high-power tractors. An 
electronically controlled hydropneumatic 
management system adjusts the 
damping action of the entire 
independent suspension system 

continuously to keep the machine 
ideally levelled in all conditions. The 
two sides of the suspension being able 
to move independently of each other, 
combined with an impressive steering 
angle and the tapered conformation of 
the front axle carrier, have made it 
possible to achieve a turning circle of 
just 3 metres*, accentuating the 
intrinsic agility and manoeuvrability of 
the tractor. The suspension geometry 
keeps the front wheels perfectly vertical 
throughout the entire excursion of the 
suspension, for greater grip in all 
conditions.

 
 ActiveDrive front 

suspension system.

*Frutteto S (4-cylinder) with 
240/70 R16 front tyres (offset 2B) and 360/70 R24 rear 
tyres (offset 1A).

Εμπρός σύστημα  
ανάρτησης ActiveDrive.

Μπροστινή ανάρτηση ανεξάρ-
τητου τροχού ActiveDrive: ένα 
αποκλειστικό αποτέλεσμα της 
εμπειρίας της SAME στις εξειδι-
κευμένες εφαρμογές.
Η ανεξάρτητη μπροστινή ανάρτηση 
είναι το πιο πρόσφατο αποτέλεσμα 
της ηγεσίας της μάρκας SAME στον 
εξειδικευμένο τομέα. Αυτή η απο-
κλειστική καινοτόμα λύση σημαίνει 
ότι στα τρακτέρ Frutteto S/V Active-
Drive κάθε μπροστινός τροχός μπορεί 
να κινηθεί επάνω και κάτω εντελώς 
ανεξάρτητα από τον άλλο. Η SAME το 
πέτυχε αυτό χωρίς συμβιβασμό στην 
ολική στιβαρότητα του μηχανήματος, 
ενώ ουσιαστικά χαμηλώνοντας το 
κέντρο βάρους του τρακτέρ, βελτίωσε 
την κατανομή του βάρους και, σαν 
αποτέλεσμα, πρόσφερε ακόμη περισ-

σότερο εντυπωσιακή σταθερότητα 
και ασφάλεια. Τα μπράτσα της ανε-
ξάρτητης ανάρτησης είναι συνδεμένα 
στον φορέα του μπροστινού άξονα 
με μία ολοκαίνουργια γεωμετρία άρ-
θρωσης και υποστηρίζεται από ένα 
ζευγάρι υδραυλικών κυλίνδρων εξο-
πλισμένων με ένα αισθητήρα θέσης, 
3 συσσωρευτές και ηλεκτρονικούς 
αισθητήρες ταχύτητας και γωνίας τι-
μονιού.
Αυτό το πραγματικά τρομερό πακέτο 
προχωρημένων λειτουργιών επιτρέ-
πει στην SAME να προσφέρει επίπεδα 
άνεσης του οδηγού και ευστάθειας 
που, έως τώρα, ήταν στην απόλυτη 
κυριαρχία των τρακτέρ μεγάλης ισχύ-
ος. Ένα ηλεκτρικά ελεγχόμενο υδρο-
πνευματικό σύστημα διαχείρισης 
ρυθμίζει συνεχόμενα την ενέργεια 
απόσβεσης όλου του συστήματος 

της ανεξάρτητης ανάρτησης για να 
διατηρήσει το μηχάνημα ιδανικά στα-
θεροποιημένο σε όλες τις συνθήκες. 
Οι δύο πλευρές της ανάρτησης που 
είναι ικανές να κινούνται ανεξάρτητα 
η μία από την άλλη, συνδυασμένες 
με μία εντυπωσιακή γωνία περιστρο-
φής και την κωνική διαμόρφωση του 
φορέα του μπροστινού άξονα, έχουν 
κάνει δυνατή την επίτευξη ενός κύ-
κλου περιστροφή μόλις 3 μέτρων*, 
εντείνοντας την ευελιξία και ικανότη-
τα ελιγμών του τρακτέρ. Η γεωμετρία 
της ανάρτησης διατηρεί τους μπρο-
στινούς τροχούς άριστα οριζόντιους 
μέσω ολόκληρης της κίνησης της 
ανάρτησης, για μεγαλύτερο κράτημα 
σε όλες τις συνθήκες.

*Frutteto S (4-κύλινδρο) με μπροστινά 
λάστιχα 240/70 R16 (offset 2B) και πίσω 
λάστιχα 360/70 R24 (offset 1A).



Anti-dive and Anti-roll 
functions. Superlative 
stability, safety and grip. 
With innovative suspension geometry 
and exclusive control software, Frutteto 
S/V ActiveDrive tractors also offer 
Anti-dive and Anti-roll functions. 
Anti-dive improves braking stability and 
safety by countering sudden front 
suspension compression and the 
subsequent shift in load towards the 
front axle, while Anti-roll automatically 
adjusts the stiffness of the system in 
relation to steering angle and ground 
speed to maximise stability and grip 
both in the field and on the road. The 
Anti-Roll system also uses the inner and 
outer cylinders to generate torque to 
counter the rolling motion of the 
tractor, increasing stability and active 
safety especially when steering.

Superior comfort, whatever 
the terrain.
Managed by an adaptive 
electrohydraulic system, the ActiveDrive 
suspension works in synergy with the 
DTC electronically controlled differential 
to offer levels of driving comfort 
unattainable by any other specialised 
tractor. 
The permanently active self-levelling 
function keeps the cylinders as close to 
their mid-stroke positions as possible, 
maximising available suspension travel 
in all operating conditions. The 
damping control system, however, is 
selectable directly by the driver with a 
dedicated control in the cab. When 
damping control is off, the damping 
level (or suspension stiffness) is fixed at 
a predefined value. When adaptive 
damping control function is on, 
however, 
suspension stiffness is adjusted 
continuously in response to working 

conditions, maximising operator 
comfort. Completing the capabilities of 
the system, the DTC – the innovative 
differential with an automatic, 
progressively engaged differential 
locking system - is capable of locking by 
up to 100% to prevent the front wheels 
from slipping and ensure constant 
traction in varying grip conditions. 
Two speed sensors on the front wheels 
are used by the system to progressively 
engage and disengage the differential 
lock, saving the driver from having to 
perform tiresome repetitive operations 
to maximise comfort and productivity. 
The result is a solution offering the best 
safety, traction, stability and steering 
precision available on the market today. 
The Auto4WD function engages and 
disengages front wheel drive entirely 
automatically in relation to ground 
speed and steering angle, meaning that 
the driver no longer has to do this 
manually.

Λειτουργίες Anti-dive και Anti-
Roll. Υπέρταση ευστάθεια, 
ασφάλεια και κράτημα.
Με την καινοτόμα γεωμετρία της 
ανάρτησης και το αποκλειστικό λο-
γισμικό ελέγχου, τα τρακτέρ Frutteto 
S/V AcitveDrive παρέχουν επίσης τις 
λειτουργίες Anti-dive και Anti-roll. Το 
Anti-dive βελτιώνει την ευστάθεια 
των φρένων και την ασφάλεια αντι-
μετωπίζοντας την απότομη πίεση της 
μπροστινής ανάρτησης και την ως εκ 
τούτου μετακίνηση του φορτίου προς 
τον μπροστινό άξονα, ενώ το Anti-roll 
αυτόματα ρυθμίζει την ακαμψία του 
συστήματος σε σχέση με την γωνία 
του τιμονιού και την ταχύτητα στο 
έδαφος για να μεγιστοποιήσει την ευ-
στάθεια και το κράτημα τόσο στο χω-
ράφι όσο και στον δρόμο. Το σύστημα 
Anti-Roll χρησιμοποιεί επίσης τους 
εσωτερικούς και εξωτερικούς κυλίν-
δρους για να παράγει ροπή ώστε να 
αντισταθμίσει την κίνηση κύλισης του 
τρακτέρ, αυξάνοντας την ευστάθεια 
και την ενεργητική ασφάλεια, ειδικά 
όταν στρίβετε.

Υπέρτατη άνεση, όποιο και να 
είναι το πεδίο.
Διαχειριζόμενη από ένα προσαρμοζό-
μενο ηλεκτρο-υδραυλικό σύστημα, η 
ανάρτηση ActiveDrive λειτουργεί σε 
συνεργασία με το ηλεκτρονικά ελεγ-
χόμενο διαφορικό DTC ώστε να προ-
σφέρει επίπεδα άνεσης στην οδήγηση 
που είναι ανέφικτα από οποιοδήποτε 
άλλο εξειδικευμένο τρακτέρ. Η μό-
νιμα ενεργή λειτουργία αυτόματης 
ρύθμισης επιπέδου διατηρεί τους 
κυλίνδρους όσο το δυνατόν πιο κοντά 
στις μεσαίες θέσεις της διαδρομής 
τους είναι δυνατό, μεγιστοποιώντας 
την διαθέσιμη διαδρομή της ανάρτη-
σης σε όλες τις συνθήκες λειτουργί-
ας. Το σύστημα ελέγχου απόσβεσης 
ωστόσο είναι κατά την επιλογή κατευ-
θείαν του οδηγού με ένα αποκλειστι-
κό χειριστήριο στην καμπίνα. Όταν ο 
έλεγχος απόσβεσης είναι κλειστός, 
το επίπεδο απόσβεσης (ή η ακαμψία 
της ανάρτησης) είναι σταθερό σε μία 
προκαθορισμένη τιμή. Όταν η λει-
τουργία προσαρμοσμένου ελέγχου 
απόσβεσης είναι ενεργή ωστόσο, η 
ακαμψία της ανάρτησης ρυθμίζεται 
συνεχόμενα σε ανταπόκριση των συν-
θηκών εργασίας, μεγιστοποιώντας 
την άνεση του χειριστή. Ολοκληρώνο-

ντας τις ικανότητες του συστήματος, 
το DTC – το καινοτόμο διαφορικό με 
ένα αυτόματο, προοδευτικά εμπλε-
κόμενο σύστημα κλειδώματος δια-
φορικού -  είναι ικανό να κλειδώσει 
έως και 100% για να αποτρέψει τους 
μπροστινούς τροχούς από το να γλι-
στρήσουν και διασφαλίζει διαρκή 
πρόσφυση σε ποικίλες συνθήκες 
κρατήματος. Δύο αισθητήρες ταχύ-
τητας στους μπροστινούς τροχούς 
χρησιμοποιούνται από το σύστημα 
για να εμπλέξει προοδευτικά και να 
απεμπλέξει το κλείδωμα του διαφο-
ρικού, ελευθερώνοντας τον οδηγό 
από το να έχει να κάνει κουραστικούς 
επαναλαμβανόμενους χειρισμούς για 
να μεγιστοποιήσει την άνεση και την 
παραγωγικότητα. Το αποτέλεσμα εί-
ναι μία λύση που παρέχει την καλύτε-
ρη ασφάλεια, πρόσφυση, ευστάθεια 
και ακρίβεια στις στροφές από όσες 
είναι διαθέσιμες στην αγορά σήμερα. 
Η λειτουργία Auto4WD εμπλέκει και 
απεμπλέκει την κίνηση στον μπροστι-
νό τροχό τελείως αυτόματα, σε σχέση 
με την ταχύτητα στο έδαφος και την 
γωνία του τιμονιού, και άρα ο οδηγός 
δεν χρειάζεται πλέον να το κάνει αυτό 
χειροκίνητα.





SAME Frutteto³ Classic and Frutteto Classic tractors 
are unquestionably the best compromise for anyone 
looking for a specialised machine with  
low operating costs.

Made-to-measure versatility  
and efficiency.

Frutteto³ Classic and Frutteto Classic.

T hese are models offering all the 
essential attributes you need, with 

a lowered driver's seat, short 
wheelbase, superior agility and 
excellent manoeuvrability. Created 
specifically in response to the needs of 
farmers looking for simple, practical 
and highly functional tractors, these 
machines can work with any specialised 
crop and with any type of implement. 
Ideal for fruit and vegetable farms 
approaching mechanisation for the first 
time and small agricultural concerns - 
applications where machines of this 
power and class make for a faster 
return on the investment made - these 
tractors are even invaluable allies for 
open field tasks, where their inherent 
sturdy construction translates to 

excellent results. With a folding roll bar 
and an impressive steering angle, these 
tractors are astonishingly agile. 
Available with 4-wheel drive, with SDF 

1000 Series engines or new FARMotion 
engines 
(both of which in 3- or 4-cylinder 
configuration).

A comfortable, ergonomic driver area.

Frutteto³ Classic  
with SDF Stage 3A (Tier3) engine.

Φτιαγμένο για να μετράει την ευστροφία 
και την αποδοτικότητα.
Τα τρακτέρ SAME Frutteto3 Classic και Frutteto Classic 
είναι αναντίρρητα ο καλύτερος συμβιβασμός για 
οποιονδήποτε ψάχνει για ένα εξειδικευμένο μηχάνη-
μα με χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Frutteto3 Classic και Frutteto Classic.

Αυτά τα μοντέλα παρέχουν όλα 
τα αυτονόητα χαρακτηριστικά 

που χρειάζεστε, με χαμηλωμένο 
κάθισμα οδηγού, κοντό μεταξόνιο, 
άριστη ευκινησία και εξαιρετική 
ικανότητα ελιγμών. Δημιουργημέ-
νο ειδικά για να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των αγροτών που 
αναζητούν απλά, πρακτικά και 
πολύ λειτουργικά τρακτέρ, αυτά τα 
μηχανήματα μπορούν να δουλέ-
ψουν με οποιονδήποτε εξειδικευ-
μένο καρπό και με οποιονδήποτε 
τύπο εξαρτήματος. Ιδανικό για 
φάρμες με φρούτα και λαχανικά 
που προσεγγίζουν την μηχανοποί-
ηση για πρώτη φορά και μικρές 
αγροτικές ασχολίες – εφαρμογές 
όπου οι μηχανές αυτής της ισχύος 
και τάξης δημιουργούν γρηγορό-
τερη απόσβεση της επένδυσης 
– τα τρακτέρ αυτά είναι ανεκτί-
μητοι σύμμαχοι για τις εργασίες 
στους ανοικτούς αγρούς, όπου η 

Μία άνετη, εργονομική περιοχή 
οδηγού.

Frutteto3 Classic με κινητήρα  
SDF Φάση 3Α (Tier 3).

εγγενής στιβαρή κατασκευή τους με-
ταφράζεται σε άριστα αποτελέσματα. 
Με την αναδιπλούμενη μπάρα και μία 
εντυπωσιακή γωνία τιμονιού, αυτά τα 
τρακτέρ είναι εντυπωσιακά ευέλικτα. 

Διαθέσιμα με κίνηση στους 4 τροχούς, 
με τους κινητήρες της σειράς SDF 1000 
ή τους νέους κινητήρες FARMotion (και 
οι δύο σε 3κύλινδρη και 4κύλινδρη δι-
αμόρφωση).



Alongside the tried and tested 3- and 4-cylinder SDF 1000 Series, these tractors are now offered 
with the brand new FARMotion family of engines compliant with Stage 3B (Tier4i) emissions 
regulations.

Even more powerful.  
Even more economical. Even more unique.  

New FARMotion engines.

T of the engines, with removable cylinder 
sleeves and individual cylinder heads, 
maximises reliability and simplifies 
maintenance. 
The key characteristics and features 
of these engines are a downsized 
unitary displacement of just 962 
cm³ per cylinder, electronically 
controlled Common Rail injection 
with injection pressures up to 2000 
bar, cooled external exhaust gas 
recirculation system (EGR) and a DOC 
(Diesel Oxidation Catalyst) catalytic 
converter. Together with a redesigned 
combustion chamber geometry, these 
innovations have allowed the SAME 
Frutteto to benefit from the full 
potential of the engine, minimising fuel 
consumption and improving overall 
efficiency. FARMotion engines also 
feature automatic recovery of valve 
clearance, meaning that no valvetrain 
maintenance is needed throughout the 
entire lifespan of the engine itself.  
The results of these innovative solutions 
are even more powerful torque and 
power curves, in keeping with the 
agricultural mission of these engines. 
Maximum power is now 96 HP for the 
3-cylinder engine and a mighty 113 HP 
for the 4-cylinder engine. 
 

Truly user-friendly 
maintenance. 
It's immediately clear just how simple 
maintenance is with these tractors: the 
one-piece rear hinged hood is equipped 
with a gas strut making it effortless to 
lift and keeping it open once lifted. This 
practical solution allows immediate, 
easy access to the engine for daily 
inspections and regular maintenance 
such as checking the engine air filter 
and the radiator pack (the latter of 
which is equipped with a mesh screen 
to capture dust and other debris). 
The design and layout of all the 
components in the underhood area 
(radiators, fans, hoses, filters etc.) 
have been specifically optimised to 
facilitate scheduled and unscheduled 
maintenance. As ultra-compact 
dimensions were a fundamental 
prerequisite for a tractor destined to 
work in cramped spaces, optimising 
space usage was a priority in the 
development of the tractor. The entire 
radiator pack is extremely compact 
but very easy to clean, and has been 
designed to offer even better heat 
dissipation performance and weigh less 
than a system constructed with more 
conventional copper or brass.  
The PowerCore air filter includes a 
dust ejector which automatically expels 
heavier particles to extend the effective 
lifespan of the filter itself.  

hese engines not only deliver the 
highest power outputs in this 

class, their compact dimensions have 
also made shorter wheelbases possible.  
The brand new FARMotion Stage 
3B (Tier4i) 3- or 4 cylinder- engines 
powering the SAME Frutteto use 
state-of-the-art technology to 
combine class beating performance 
with superior reliability and durability. 
A few examples? Electronically 
controlled Common Rail injection (with 
injection pressures up to 2000 bar), 
turbocharger with intercooler and 
exhaust gas aftertreatment system with 
maintenance-free DOC.  
FARMotion engines produce torque and 
power curves optimised specifically for 
the needs of agricultural applications, 
while extremely low specific 
consumption figures across the entire 
operating range ensure outstanding 
fuel economy. FARMotion engines offer 
a host of advantages: their compact 
dimensions, for example, have made 
the exceptionally short wheelbase and 
the very high steering angle of the 
new SAME Frutteto range possible. 
Productivity and comfort significantly 
benefit from reduced consumption and 
lower noise. The modular construction 

New FARMotion 
Stage 3B (Tier4i) engines.

New FARMotion engines.Νέοι κινητήρες FARMotion.

Μαζί με τους δοκιμασμένους και ελεγμένους 3κύλινδρους και 4κύλινδρους κινητήρες της σειράς 
SDF 1000, αυτά τα τρακτέρ τώρα προσφέρονται με την ολοκαίνουργια οικογένεια κινητήρων 
FARMotion που πληρούν τους κανονισμούς καυσαερίων Φάσης 3Β (Tier4i).

Οι κινητήρες αυτοί δεν μεταφέ-
ρουν μόνο τις υψηλότερες παρο-

χές ισχύος σε αυτήν την κατηγορία, 
οι συμπαγείς διαστάσεις τους έχουν 
επίσης κάνει δυνατό το κοντύτερο 
μεταξόνιο. Οι ολοκαίνουργιοι 3κύ-
λινδροι και 4κύλινδροι κινητήρες 
FARMotion Φάση 3Β (Tier4i) των 
SAME Frutteto χρησιμοποιούν την τε-
λευταία λέξη της τεχνολογίας γι ανα 
συνδυάσουν την ανταγωνιστική από-
δοση στην κατηγορία τους με άριστη 
αξιοπιστία και διάρκεια. Θέλετε πα-
ραδείγματα; Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη 
έγχυση Common Rail (με πιέσεις 
έγχυσης έως τα 2000 bar), υπερσυ-
μπιεστής με intercooler και σύστημα 
διαχείρισης καυσαερίων με DOC που 
δεν χρειάζεται συντήρηση. Οι κινητή-
ρες FARMotion παράγουν καμπύλες 
ροπής και ισχύος βελτιστοποιημένες 
ειδικά για τις ανάγκες των αγροτικών 
εφαρμογών, ενώ τα εξαιρετικά χαμη-
λά νούμερα κατανάλωσης σε όλη την 
κλίμακα λειτουργίας διασφαλίζουν 
εξαιρετική εξοικονόμηση καυσίμου. 
Οι κινητήρες FARMotion παρέχουν 
πλήθος πλεονεκτημάτων: οι συμπα-
γείς τους διαστάσεις για παράδειγμα 
έχουν κάνει δυνατή την ύπαρξη του 
εξαιρετικά κοντού μεταξονίου και της 
πολύ υψηλής γωνίας τιμονιού της 
νέα σειράς SAME Frutteto. Η παρα-
γωγικότητα και η άνεση ωφελούνται 
σημαντικά από την μειωμένη κατανά-
λωση και τον χαμηλότερο θόρυβο. Η 
αρθρωτή κατασκευή των κινητήρων, 

με τα αφαιρούμενα δακτυλίδια και 
τις μεμονωμένες κυλινδροκεφαλές, 
μεγιστοποιούν την αξιοπιστία και 
απλουστεύουν την συντήρηση. Τα κύ-
ρια χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες 
αυτών των κινητήρων είναι ένας μι-
κρότερος ενιαίος κυβισμός από μόλις 
962 cm3 ανά κύλινδρο, ηλεκτρονικά 
ελεγχόμενη έγχυση Common Rail 
με πιέσεις έγχυσης έως τα 2000 bar, 
σύστημα ανακύκλωσης καυσαερίων 
με ψύξη (EGR) και καταλυτικός μετα-
τροπέας DOC (Καταλύτης Οξείδωσης 
Πετρελαίου). Μαζί με την ανασχε-
διασμένη γεωμετρία του θαλάμου 
καύσης, οι καινοτομίες αυτές έχουν 
επιτρέψει στο SAME Frutteto να επω-
φεληθεί από τις πλήρεις δυνατότητες 
του κινητήρα, ελαχιστοποιώντας την 
κατανάλωση καυσίμου και βελτιώνο-
ντας την συνολική αποδοτικότητα. Οι 
κινητήρες FARMotion έχουν επίσης 
λειτουργία αυτόματης ανάκτησης του 
διάκενου των βαλβίδων, πράγμα που 
σημαίνει ότι δεν χρειάζεται συντή-
ρηση των βαλβίδων στην διάρκεια 
ζωής του κινητήρα. Τα αποτελέσματα 
αυτών των καινοτόμων λύσεων είναι 
οι ακόμη πιο δυναμικές καμπύλες 
ροπής και ισχύος, σε συνάρτηση με 
την αγροτική αποστολή που έχουν 
αυτοί οι κινητήρες. Η μέγιστη ισχύς 
είναι τώρα 96ΗΡ για τον 3κύλινδρο κι-
νητήρα και ένα ισχυρό 113ΗΡ για τον 
4κύλινδρο κινητήρα.

Ακόμη πιο ισχυροί.
Ακόμη πιο οικονομικοί. Ακόμη πιο μοναδικοί.

Συντήρηση πραγματικά φιλι-
κή στον χρήστη.
Είναι αμέσως ξεκάθαρο το πόσο 
απλή είναι η συντήρηση αυτών των 
τρακτέρ. Το μονοκόμματο καπό με 
το κλείστρο στο πίσω μέρος είναι 
εξοπλισμένο με ένα αμορτισέρ που 
κάνει την ανύψωση εύκολη και το 
κρατάει ανοικτό από την στιγμή που 
το σηκώσετε. Αυτή η πρακτική λύση 
επιτρέπει την άμεση, εύκολη πρό-
σβαση στον κινητήρα για τους ημε-
ρήσιους ελέγχους και την τακτική 
συντήρηση όπως είναι ο έλεγχος του 
φίλτρου αέρα του κινητήρα και του 
ψυγείου (το τελευταίο από τα οποία 
είναι εξοπλισμένο με μία σίτα για 
να συλλέγει την σκόνη και τα άλλα 
κατάλοιπα). Ο σχεδιασμός και η δι-
άταξη όλων των εξαρτημάτων στην 
περιοχή κάτω από το καπό (ψυγεία, 
βεντιλατέρ, σωλήνες, φίλτρα κλπ), 
έχουν βελτιστοποιηθεί ειδικά ώστε 
να διευκολύνεται η προγραμματι-
σμένη αλλά και η απρογραμμάτιστη 
συντήρηση. Καθώς οι πολύ συμπα-
γείς διαστάσεις ήταν θεμελιώδες 
προαπαιτούμενο για ένα τρακτέρ 
που προορίζεται να εργαστεί σε 
πολύ στενούς χώρους, η βελτιστο-
ποίηση της χρήσης των χώρων ήταν 
προτεραιότητα στην ανάπτυξη του 
τρακτέρ. Όλο το ψυγείο είναι εξαι-
ρετικά συμπαγές αλλά πολύ εύκολο 
στον καθαρισμό του και σχεδιάστη-
κε για να παρέχει ακόμη καλύτερη 
απόδοση στην διάλυση της θερ-
μότητας ενώ ζυγίζει λιγότερο από 
ένα σύστημα που κατασκευάστηκε 
με περισσότερο συμβατικό χαλκό 
ή ορείχαλκο. Το φίλτρο αέρα Pow-
erCore συμπεριλαμβάνει έναν εξα-
γωγέα της σκόνης που αποβάλλει 
αυτόματα τα βαρύτερα σωματίδια 
ώστε να επιμηκύνει τον χρόνο ζωής 
απόδοσης του ίδιου του φίλτρου.

Νέοι κινητήρες FARMotion  
Φάση3Β (Tier4i).



Even more economical. Even more unique.  

The main fuel tank and the auxiliary 
tank under the platform offer a 
combined total of up to 95 litres.  
All models are equipped as standard 
with a dedicated transmission oil 
radiator which keeps the oil at 
optimum operating temperature even 
during the toughest jobs.  
Completing the standard equipment 
in the underhood area are engine 
oil filters, a fuel pre-filter with water 

separator, a maintenance-free DOC 
diesel oxidation catalytic converter and 
an effective silencer, configurable with 
either a conventional vertical exhaust 
stack or with a horizontal exhaust pipe 
routed under the platform. The main 
maintenance points of the engine are 
all situated in easily accessible locations, 
while the engine oil level can even be 
checked without lifting the engine 
hood. 
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Το κύριο ρεζερβουάρ καυσίμου και το 
βοηθητικό ρεζερβουάρ κάτω από την 
πλατφόρμα παρέχουν συνδυαστικά 
ένα σύνολο έως τα 95 λίτρα. Όλα τα 
μοντέλα έχουν στον στάνταρ εξοπλι-
σμό ένα αποκλειστικό ψυγείο λαδιού 
κιβωτίου ταχυτήτων που διατηρεί 
το λάδι στην βέλτιστη θερμοκρασία 
λειτουργίας ακόμη και στην διάρκεια 
των πιο σκληρών εργασιών. Συμπλη-
ρώνοντας τον στάνταρ εξοπλισμό, 
στην περιοχή κάτω από το καπό είναι 
τα φίλτρα λαδιού του κινητήρα, ένα 
προ-φίλτρο καυσίμου με υδατοπα-

γίδα, ένας καταλυτικός μετατροπέας 
οξείδωσης του πετρελαίου DOC που 
δεν απαιτεί συντήρηση και ένας απο-
τελεσματικός σιγαστήρας, που δια-
μορφώνεται είτε με έναν συμβατικό 
κάθετο αγωγό εξάτμισης ή με έναν 
οριζόντιο σωλήνα εξάτμισης που οδη-
γείται κάτω από την πλατφόρμα. Τα 
κύρια σημεία συντήρησης του κινητή-
ρα είναι όλα τοποθετημένα σε εύκο-
λα σημεία με εύκολη πρόσβαση, ενώ 
η στάθμη του λαδιού του κινητήρα 
μπορεί να ελεγχθεί ακόμη και χωρίς 
να σηκώσετε το καπό του κινητήρα.
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The transmissions of the new Frutteto range bring state-of-the-art technology to the orchard and 
vineyard.

Built on the experience
of a leader.

New transmissions.

T hese are the result of the extensive
experience of SAME, which has 

always been a pioneer in the design 
and development of transmissions for 
specialised applications which cater for 
the increasingly exacting needs of its 
customers. 
Modularity and superlative efficiency 
are the two distinctive traits of the 
transmissions equipping Frutteto and 
Frutteto S/V tractors, with the most 
comprehensively equipped version 
offering 3 ranges (with supercreeper) 
and 5 gears with 3 Powershift ratios for 
a total of 45+45 speeds. For a more 
traditional configuration, customers can 
opt for an easy-to-use but equally 
functional mechanical gearbox with 
30+15 speeds.  

Powershift and 
ComfortClutch. 
The Powershift function lets the 
operator change gears quickly without 
interrupting power delivery and 
without using the clutch pedal, making 
it even easier to maintain the ideal 
ground speed for the job in hand and 
respond to changes in load while 
keeping engine speed within the 
optimum range. While for even greater 
comfort, the ComfortClutch button on 
the shift lever may be used to perform 
gear shifts smoothly and progressively 
without pressing the clutch pedal. 

Overspeed. 
For unparalleled efficiency, tractors may 
be equipped with the Overspeed 
gearbox, with specifically spaced gear 
ratios enabling a top speed of 40 Km/h 
with the engine at economy speed. As 
well as significantly reducing fuel 
consumption, this also improves driver 
comfort by reducing noise and 

vibrations. With the Overspeed 
gearbox, the top speed of 40 Km/h is 
attainable with any tyre size fitted, 
significantly increasing efficiency and 
comfort when driving on the road.  
The more comprehensively equipped 
versions are available with a reverse 
Powershuttle with two long-life 
multiplate wet clutches (for greater 

Νέα κιβώτια ταχυτήτων.

Τα κιβώτια ταχυτήτων της νέας σειράς Frutteto φέρνουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στους 
οπωρώνες και τους αμπελώνες.

Κατασκευασμένα πάνω  
στην εμπειρία ενός ηγέτη.

Αυτά είναι το αποτέλεσμα της 
εκτεταμένης εμπειρίας της SAME, 

η οποία ήταν πάντα πρωτοπόρος 
στον σχεδιασμό και την εξέλιξη κιβω-
τίων ταχυτήτων για εξειδικευμένες 
εφαρμογές που καλύπτουν τις αυ-
ξανόμενες συγκεκριμένες ανάγκες 
αυτών των πελατών. Η σπονδυλωτή 
κατασκευή και η αποδοτικότητα στον 
υπερθετικό βαθμό είναι οι δύο ξε-
χωριστά γνωρίσματα των κιβωτίων 
ταχυτήτων που εξοπλίζουν τα τρα-
κτέρ Frutteto και Frutteto S/V, με την 
πιο περιεκτικά εξοπλισμένη έκδοση 
να παρέχει 3 κλίμακες (με υπεραργό) 
και 5 ταχύτητες με 3 σχέσεις Pow-
ershift για ένα σύνολο από 45 + 45 
ταχύτητες. Για μια πιο παραδοσιακή 
διαμόρφωση, οι πελάτες μπορούν να 
επιλέξουν ένα εύχρηστο αλλά εξίσου 
λειτουργικό μηχανικό κιβώτιο ταχυτή-
των με 30 + 15 ταχύτητες.

Powershift και ComfortClutch.
Η λειτουργία Powershift επιτρέπει 
στον χειριστή να αλλάζει ταχύτητες 
γρήγορα, χωρίς να διακόπτει την πα-
ροχή ισχύος και χωρίς να χρησιμοποι-
εί το πεντάλ του συμπλέκτη. Γίνεται 
έτσι ακόμη ευκολότερη η διατήρηση 
της ιδανικής ταχύτητας στο έδαφος 
για την εργασία που κάνετε καθώς 
και η ανταπόκριση στις αλλαγές στο 
φορτίο, ενώ διατηρείτε τις στροφές 
του κινητήρα μέσα στην βέλτιστη 
κλίμακα. Για ακόμη μεγαλύτερη άνε-
ση, το κουμπί ComfortClutch στον 
επιλογέα ταχυτήτων μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για να κάνετε τις αλλαγές 
ταχυτήτων ομαλές και προοδευτικές 
χωρίς να πατάτε το πεντάλ του συ-
μπλέκτη.

Overspeed.
Για απαράμιλλη αποδοτικότητα, τα 
τρακτέρ μπορούν να εξοπλιστούν με 
κιβώτιο ταχυτήτων Overspeed που 
έχει ειδικές αποστάσεις σχέσεων 
ταχυτήτων που επιτρέπουν μία μέ-
γιστη ταχύτητα των 40 χλμ/ώρα με 
τον κινητήρα στην οικονομική ταχύ-
τητα. Ταυτόχρονα με την σημαντική 
μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, 
αυτό επίσης βελτιώνει την άνεση του 
οδηγού, μειώνοντας τον θόρυβο και 

τις δονήσεις. Με το κιβώτιο ταχυτή-
των Overspeed, η μέγιστη ταχύτητα 
των 40 χλμ/ώρα επιτυγχάνεται με το-
ποθετημένη οποιαδήποτε διάσταση 
ελαστικών, αυξάνοντας σημαντικά 
την αποδοτικότητα και την άνεση 
όταν οδηγείτε στον δρόμο. Οι πιο 
πλήρως εξοπλισμένες εκδόσεις είναι 
διαθέσιμες με μία ηλεκτροϋδραυ-
λική ρεβέρσα με δύο υγρού τύπου 
συμπλέκτες πολλαπλών δίσκων και 
μεγάλης διάρκειας ζωής (για μεγαλύ-



durability and reliability) and a 
dedicated electronic control unit, which 
makes direction change manoeuvres 
already possible starting from speeds of 
10 Km/h without risking the mechanical 
components involved. 
This feature lets the driver perform 
rapid, effective direction changes, 
significantly saving time when 

manoeuvring and making headland 
turns. The shuttle lever under the 
steering wheel is ergonomic and easy 
to use. 
The lever also has a neutral position 
and a consent function preventing 
accidental operation for total safety. 
The steering wheel-shuttle lever 
assembly is also adjustable in height, to 
let the driver easily find a comfortable 
working position.
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τερη αντοχή και αξιοπιστία) και μία 
αποκλειστική ηλεκτρονική μονάδα 
ελέγχου, που κάνει τους ελιγμούς 
αλλαγής κατεύθυνσης ήδη δυνατούς 
από τις ταχύτητες εκκίνησης των 
10 χλμ/ώρα χωρίς να ρισκάρετε την 
εμπλοκή των μηχανικών εξαρτημά-
των. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει 
στον οδηγό να κάνει γρήγορες και 
αποτελεσματικές αλλαγές κατεύ-
θυνσης, εξοικονομώντας σημαντικό 
χρόνο όταν κάνει ελιγμούς και κάνει 

στροφές για αλλαγή κατεύθυνσης. Ο 
μοχλός αλλαγής κάτω από το τιμόνι 
είναι εργονομικός και εύκολος στην 
χρήση. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, 
ο μοχλός έχει επίσης μία ουδέτερη 
θέση και μία λειτουργία ενεργοποί-
ησης που αποτρέπει την αθέλητη 
λειτουργία. Η μονάδα του μοχλού 
αλλαγής στο τιμόνι είναι επίσης ρυθ-
μιζόμενη στο ύψος ώστε να επιτρέπει 
στον οδηγό να βρει εύκολα μία άνετη 
θέση εργασίας.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ χλμ/ώρα
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 45+45 ΜΕ HLM

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΕΡΑΡΓΟΥ

ΧΑΜΗΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΥΨΗΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

*Μέγιστη ταχύτητα των 40 χλμ/ώρα εφικτή στις οικονομικές στροφές του κινητήρα



Stop&Go.
SAME offers a significant technological 
innovation to complement the hydraulic 
reverse shuttle: The Stop&Go, a 
technologically innovative feature that 
extends the characteristics and potential 
of the shuttle and offers the driver the 
advantage of even greater 
manoeuvrability, especially for jobs with 
frequent stops and starts of varying 
length such as, for example, when 
hitching implements or for hill starts. 
The Stop&Go function lets the driver 
stop the tractor and set off again by 
simply using the brakes, without using 
the clutch pedal. The entire system is 
managed by an electronic control unit 
which processes information received 
from the shuttle lever on the steering 
column, from the braking system and 
from a sensor on the rear of the 
gearbox measuring the ground speed of 
the tractor. An array of solenoid valves 
controlled by the electronic control unit 
actuate the components necessary to 
execute the start (or temporarily 
interrupt) of the inversion manoeuvre, 
without the driver pressing the clutch 
pedal. The driver merely has to press the 
brake pedal to stop the tractor at any 
time, and the system automatically puts 
the inversion manoeuvre on hold. 

When the driver then releases the 
brake pedal, the Stop&Go function 
resumes the inversion manoeuvre, 
engaging the relative hydraulic clutch 
(one for forward drive and another for 
reverse) progressively and smoothly to 
restore drive positively and without 
uncomfortable jolting. 

This makes manoeuvring the tractor 
much simpler, as well as improving 
safety and driver comfort. 

5-speed synchronised
transmission.
Classic models are equipped with a 
5-speed synchronised transmission with
two ranges and an underdrive gear for
forward speeds only, giving a total of
20 forward speeds and 10 reverse
speeds. This transmission gives the
tractor a working range from speeds as
low as 1.3 m/h all the way up to a top
speed of 40 m/h, attainable even with
the engine at economy speed. The
addition of an optional third range for
ultra low speeds reduces the minimum
ground speed possible at nominal
engine speed even further. Boasting an
ideal number of intelligently spaced
ratios, this extremely efficient
mechanical transmission keeps the
tractor working in optimum conditions
in all situations. Mechanically speaking,

VERSIONS LS GS

Transmission 30+15 - 45+45
OVERSPEED 

30+15 - 45+45
OVERSPEED 

Clutch Mechanical Hydraulic
SenseClutch

Shuttle Mechanical Hydraulic

PTO Electrohydraulically 
engaged PTO

Electrohydraulically 
engaged PTO

Stop&Go
Η SAME προσφέρει μία σημαντική τε-
χνολογική καινοτομία για να συμπλη-
ρώσει την υδραυλική βαλβίδα της 
όπισθεν: Το Stop&Go μία τεχνολογικά 
καινοτόμα λειτουργία που επεκτείνει 
τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότη-
τες της βαλβίδας και παρέχει στον 
οδηγό το πλεονέκτημα ακόμη μεγα-
λύτερης ικανότητας ελιγμών, ιδιαί-
τερα για εργασίες με συχνές στάσεις 
και εκκινήσεις με διαφορετικές δι-
άρκειες όπως, για παράδειγμα, όταν 
προσαρτάτε εξαρτήματα ή κάνετε 
εκκίνηση σε υψώματα. Η λειτουργία 
Stop&Go επιτρέπει στον οδηγό να 
σταματήσει το τρακτέρ και να ξεκινή-
σει ξανά χρησιμοποιώντας απλά τα 
φρένα, χωρίς να χρησιμοποιήσει τον 
συμπλέκτη. Το όλο σύστημα διαχειρί-
ζεται μία ηλεκτρονική μονάδα ελέγ-
χου που επεξεργάζεται τις πληρο-
φορίες που λαμβάνει από τον μοχλό 
αλλαγής στην κολώνα του τιμονιού, 
από το σύστημα των φρένων και από 
έναν αισθητήρα στο πίσω μέρος του 
κιβωτίου ταχυτήτων που μετράει την 
ταχύτητα του τρακτέρ στο έδαφος. 
Μία σειρά σωληνοειδών βαλβίδων 
που ελέγχονται από την ηλεκτρονική 
μονάδα ελέγχου ενεργοποιούν τα 
εξαρτήματα που είναι απαραίτητα 
για να εκτελέσουν την εκκίνηση (ή 
την προσωρινή διακοπή) του ελιγ-
μού αναστροφής χωρίς ο οδηγός να 
πατάει το πεντάλ του συμπλέκτη. Ο 
οδηγός έχει να πατήσει μόνο μερικώς 
το πεντάλ του φρένου για να σταμα-
τήσει το τρακτέρ οποιαδήποτε στιγμή 

και το σύστημα αυτόματα βάζει τον 
ελιγμό αναστροφής σε αναμονή. 
Όταν ο οδηγός μετά ελευθερώσει 
το πεντάλ του φρένου, η λειτουργία 
Stop&Go ανανεώνει τον ελιγμό ανα-
στροφής, εμπλέκοντας τον σχετικό 
υδραυλικό συμπλέκτη (έναν για την 
οδήγηση μπροστά και έναν άλλο για 
την οδήγηση προς τα πίσω) σταδιακά 
και ομαλά για να επαναφέρει την 
κίνηση χωρίς άβολες αναπηδήσεις. 
Αυτό κάνει τον χειρισμό του τρακτέρ 
πιο απλό, ενώ επίσης βελτιώνει στην 
ασφάλεια και την άνεση του οδηγού.

Συγχρονισμένο 5ταχυτο  
κιβώτιο ταχυτήτων.
Τα μοντέλα Classic είναι εξοπλισμένα 
με ένα συγχρονισμένο 5τάχυτο κιβώ-
τιο ταχυτήτων με δύο κλίμακες και 
μία ταχύτητα underdrive μόνο για τις 
ταχύτητες κίνησης προς τα εμπρός, 
δίνοντας ένα σύνολο 20 ταχυτήτων 
προς τα εμπρός και 10 ταχυτήτων 
όπισθεν. Αυτό το κιβώτιο ταχυτή-
των δίνει στο τρακτέρ μία κλίμακα 
λειτουργίας για ταχύτητες από μόνο 
1.3 χλμ/ώρα και σε όλη την διαδρο-
μή προς τα επάνω έως στην μέγιστη 
ταχύτητα των 40 χλμ/ώρα που είναι 
εφικτή ακόμη και στις οικονομικές 
στροφές λειτουργίας του κινητήρα. 
Η προσθήκη μία προαιρετικής τρίτης 
κλίμακας για τις εξαιρετικά χαμη-
λές ταχύτητες μειώνει την ελάχιστη 
δυνατή ταχύτητα στο έδαφος στις 
ονομαστικές στροφές του κινητήρα, 
ακόμη περισσότερο. Με ένα ιδανικό 
αριθμό σχέσεων με έξυπνη απόστα-
ση μεταξύ τους αυτό το εξαιρετικά 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ LS GS

Κιβώτιο ταχυτήτων 30+15  
OVERSPEED

30+15 – 45+45  
OVERSPEED

Συμπλέκτης Μηχανικός Υδραυλικός  
SenseClutch

Αλλαγή Μηχανική Υδραυλική

ΡΤΟ Ηλεκτρο-υδραυλικά 
εμπλεκόμενο ΡΤΟ

Ηλεκτρο-υδραυλικά 
εμπλεκόμενο ΡΤΟ



this transmission is based on a 5-speed 
synchronised gearbox 
working in conjunction with a 
hydraulically operated dry single-plate 
clutch. In standard configuration, this 
gives the driver a choice of 7 speeds in 
the range of speeds associated with the 
majority of tasks (between 4 and 10 

m/h), while adding the supercreeper 
gear increases this to 10 speeds. This 
option is ideal for working with stone 
crushers and ditch diggers. The gear 
and range selector levers (and the 
supercreeper lever, if applicable) are 
ergonomically situated to prevent 
operator arm fatigue during use. On 
the road, the 5-speed gearbox makes a 
top speed of 40 m/h attainable with 
the engine at economy speed, 
significantly reducing fuel consumption 
while also improving driver comfort.

Hydraulic reverse power shuttle.

Orange transmission controls are or-
ganised according to the "colour line" 
logic.

αποδοτικό μηχανικό κιβώτιο ταχυτή-
των διατηρεί τις βέλτιστες συνθήκες 
λειτουργίας του τρακτέρ κάτω από 
όλες τις καταστάσεις. Μιλώντας από 
μηχανική άποψη, αυτό το κιβώτιο 
ταχυτήτων βασίζεται ε ένα συγχρο-
νισμένο 5τάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων 
που λειτουργεί σε συνάρτηση με ένα 
υδραυλικής λειτουργίας ξηρό συ-
μπλέκτη μονού δίσκου. Στην στάνταρ 
διαμόρφωση, αυτό δίνει στον οδηγό 
μία επιλογή από 7 ταχύτητες στην 
κλίμακα των ταχυτήτων που έχουν 
να κάνουν με την πλειοψηφία των 
εργασιών (ανάμεσα στα 4 και τα 10 
χλμ/ώρα) ενώ η προσθήκη της ταχύ-
τητας αναρρίχησης αυξάνει τις ταχύ-
τητες στις 10. Αυτή η επιλογή είναι 
ιδανική για την εργασία με εξάρτημα 
σύνθλιψης πέτρας και εκσκαφείς για 
χαντάκια. Οι μοχλοί επιλογής ταχύτη-
τας και κλίμακας (και ο μοχλός ταχύ-
τητας υπεραργού, εάν υπάρχει), είναι 
εργονομικά τοποθετημένοι ώστε να 
αποτραπεί η κόπωση του βραχίονα 

του οδηγού στην διάρκεια της χρή-
σης. Στον δρόμο, το 5τάχυτο κιβώτιο 
ταχυτήτων κάνει την μέγιστη ταχύ-
τητα των 40 χλμ/ώρα εφικτή με τις 
οικονομικές στροφές του κινητήρα, 
μειώνοντας σημαντικά την κατανά-
λωση καυσίμου και βελτιώνοντας την 
άνεση του οδηγού.

Ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα.

Τα πορτοκαλί χειριστήρια του 
κιβωτίου ταχυτήτων είναι 
οργανωμένα σύμφωνα με την λογική 
της «χρωματικής ομαδοποίησης».



Superior lifting capacity and generous hydraulic oil flow  
to feed numerous distributors installed on the tractor. 
Crucial attributes for the hydraulic system of a specialised 
machine.

Impressive,  
modular performance.

Hydraulic system.

T he SAME Frutteto tractors are
equipped with a hydraulic system 

using a single pump or, as an option, a 
dual tandem pump with a flow rate of 
up to 38+26 l/min. This is an option that 
maximises the versatility of the tractor 

even further. Numerous options are also 
available in terms of the number and 
layout of the distributors.
Rear distributors up to 6 ways  
(3 mechanical distributors) with flow 
regulator, plus the option of two 
delivery distributors and one float mode 
distributor.
Mid-mounted distributors: up to  
4 ways (duplicated from the existing rear 
couplers), with a choice of 4 additional 
couplers (2 mechanical distributors) for 
mid-mounted mounted implements, or 
6 additional ways (2 electrohydraulic 
distributors plus one duplicated 
distributor), with separate flow control 
from the joystick on the right-hand 
console.

The precision and efficiency to 
tackle any job. 
The specific geometry of the arms and 
tie-rods combined with the sturdy 
construction of all of its components give 
the rear hitch all the load capacity 
needed for even the most challenging 
task. 
The mechanical hitch is extremely 
efficient and easy to use, while the 
electronic hitch offers extremely accurate 
implement control for jobs demanding 
even greater precision. Duplicated 
external controls on the rear mudguards 
make coupling implements simpler. 
A front hitch and a 1000 rpm front PTO 
are available for working with front-
mounted implements. This solution 
further extends the capabilities of the 
Frutteto and also makes installing ballast, 
when needed, even simpler. 

PTO
The extreme versatility of the SAME 
Frutteto range also extends to the PTO: 
with a multiplate wet clutch, and 
choice of 540/1000/540ECO speeds 
and a ground speed PTO. 
All of this translates into the ability to 
make use of all the power available 
when working with atomisers, or to 
save fuel when working with side shoot 
removers and inter-row cultivators. A 

Possibility of equipping your Frutteto 
with mid-mounted distributors.

Υδραυλικό σύστημα.

Ανώτερη ικανότητα ανύψωσης και γενναία ροή λαδιού υδραυλικού 
για να τροφοδοτήσει τους διάφορους κατανεμητές που είναι 
τοποθετημένοι στο τρακτέρ. Ζωτικής σημασίας χαρακτηριστικά 
για το υδραυλικό σύστημα ενός εξειδικευμένου μηχανήματος για 
οπωρώνες και αμπελώνες.

Εντυπωσιακή,  
αρθρωτή απόδοση.

Τα τρακτέρ SAME Frutteto είναι 
εξοπλισμένα με ένα υδραυλικό 

σύστημα που χρησιμοποιεί μία μονή 
αντλία ή , ως επιλογή, μία διπλή δι-
αδοχική αντλία με μία κλίμακα ροής 
των έως 38+26 λίτρων / λεπτό. Αυτή 
είναι μία επιλογή που μεγιστοποιεί 

την ευκινησία του τρακτέρ ακόμη πε-
ρισσότερο. Επίσης είναι διαθέσιμες 
πολλές επιλογές που αφορούν στον 
αριθμό και την διάταξη των κατανε-
μητών.
Πίσω κατανεμητές με έως 6 τρόπους 
(3 μηχανικοί κατανεμητές) με ρυθμι-
στή ροής, συν την επιλογή δύο κατα-
νεμητών παροχής και έναν κατανεμη-
τή λειτουργίας πλωτήρα.
Κατανεμητές τοποθετημένοι στο μέ-
σον: με έως 4 τρόπους (διπλοί από τα 
υπάρχοντα πίσω σημεία σύνδεσης), 
με την επιλογή 4 επιπλέον σημείων 
σύνδεσης ή 6 πρόσθετων τρόπων (2 
ηλεκτρουδραυλικοί κατανεμητές συν 
ένας διπλός κατανεμητής), με ξεχωρι-
στό έλεγχο ροής από το χειριστήριο 
στην δεξιά κονσόλα.

Η ακρίβεια και η αποτελεσμα-
τικότητα να διαχειριστείτε 
οποιαδήποτε εργασία.
Η συγκεκριμένη γεωμετρία των 
μπράτσων και των ράβδων πρόσ-
δεσης συνδυασμένη με την  ισχυρή 
δομή όλων των εξαρτημάτων του 
δίνουν στο υδραυλικό όλη την ικανό-
τητα φορτίου που απαιτείται για ακό-
μη και την πιο προκλητική εργασία. 
Το μηχανικό εμπρόσθιο υδραυλικό 
είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και 
εύκολο στην χρήση, ενώ το ηλεκτρο-
νικό υδραυλικό παρέχει εξαιρετικά 
ακριβή  έλεγχο των εξαρτημάτων για 
εργασίες που απαιτούν ακόμη μεγα-
λύτερη ακρίβεια. Τα διπλά εξωτερικά 
χειριστήρια στους πίσω λασπωτήρες 
κάνουν απλούστερη την προσάρ-
τηση εξαρτημάτων. Ένα υδραυλικό 
μπροστά και ένα μπροστινό ΡΤΟ 1000 
στροφών ανά λεπτό είναι διαθέσι-
μα για την εργασία με εξαρτήματα 
στερεωμένα μπροστά. Η λύση αυτή 
επεκτείνει περαιτέρω τις ικανότητες 
του Frutteto και κάνει επίσης την το-

ποθέτηση των αντίβαρων, όταν απαι-
τείται, ακόμη απλούστερη.

ΡΤΟ
Η εξαιρετική ευστροφία της σειράς 
SAME Frutteto επεκτείνεται και στο 
ΡΤΟ: με έναν υγρό συμπλέκτη πολλα-
πλών δίσκων και την επιλογή από τις 
ταχύτητες 540/1000/540ECO και μία 
ταχύτητα εδάφους ΡΤΟ. Όλα αυτά 
μεταφράζονται σε ικανότητα να κάνε-
τε χρήση όλης της διαθέσιμης ισχύος 

Δυνατότητα να εξοπλίσετε το Frutteto 
σας με κατανεμητές τοποθετημένους 
στο μέσον.



ground speed PTO, for use primarily 
with driven axle trailers, is also available 
to make transporting loads on 
gradients easier. 
The PTO is also extremely simple to 
operate: the electrohydraulically 
operated PTO clutch is engaged 
smoothly and progressively (preventing 
jolting and kickback) at the press of a 
button, while an LCD display on the 
digital instrument cluster indicates the 

selected speed.
Hydrostatically operated wet disc 
brakes incorporated in all four wheel 
hubs ensure impeccable all-round 
braking action, especially when 
working in hilly terrain and with 
mounted implements. 

όταν εργάζεστε με ψεκαστικά ή να 
εξοικονομήσετε καύσιμο όταν ερ-
γάζεστε για την πλευρική αφαίρεση 
βλαστών και καλλιεργητές σε σειρά. 
Μία ταχύτητα εδάφους ΡΤΟ για την 
χρήση κυρίως με οδηγούμενα τρέιλερ 
άξονα, είναι διαθέσιμη και για να κά-
νετε ευκολότερα μεταφορά φορτίων 
σε εδάφη με κλίση. Το ΡΤΟ είναι επί-
σης εξαιρετικά απλό στην λειτουργία 
του: ο συμπλέκτης ΡΤΟ που λειτουρ-
γεί ηλεκτρο-υδραυλικά εμπλέκεται 
απαλά και σταδιακά (αποτρέποντας 

την αναπήδηση και το κλότσημα) 
με την πίεση ενός κουμπιού, ενώ 
η οθόνη LCD στο ψηφιακό ταμπλό 
των οργάνων δείχνει την επιλεγμένη 
ταχύτητα. Η υδροστατική λειτουργία 
των δισκόφρενων υγρού τύπου που 
είναι ενσωματωμένα στο κέντρο και 
των τεσσάρων τροχών διασφαλίζουν 
άψογη συνολική πέδηση, ιδιαίτερα 
όταν δουλεύετε σε έδαφος με κλίση 
και με προσαρτημένα εξαρτήματα.



The braking system includes a separate brakes valve offering three different braking modes.

Safety and agility exceeding  
any expectations.

Braking system.Σύστημα φρένων.

Το σύστημα των φρένων συμπεριλαμβάνει μία ξεχωριστή βαλβίδα φρένων που παρέχει τρεις 
διαφορετικές λειτουργίες φρεναρίσματος.

Ασφάλεια και ευκινησία πάνω από 
οποιαδήποτε προσδοκία.



O n all 4 wheels, offering greater
safety for road transport. On 

2 lateral wheels (on right or left, 
with mechanical latch connecting 
the respective two brake pedals), 
for a smaller turning circle when 
manoeuvring in restricted spaces. On 
a single wheel (right-hand rear or left-
hand rear, setting the separate brakes 
valve to disable the front brakes) to 
prevent soil damage caused by locking 
front wheels when steering. 

All-wheel performance.
4  and electrohydraulically 
operated 100% lockable front 
and rear differential locks ensure 
superlative performance and traction 
in all situations. The differentials are 
disengaged instantaneously at the 
lightest touch of the brake pedal.

Class-beating agility.
The tapered front axle carrier, the new 
shape of the hood and special axle 
geometry enable a maximum steering 
angle between 3° and 5° greater than 
on previous versions. 
With a hydraulic steering system fed 
by a gear pump ensuring effortless, 
smooth and responsive steering 
action at all times, these tractors are 
astonishingly nimble even in the most 
challenging conditions.

All-around agility. 
The impressive steering angle and 
short wheelbase make SAME Frutteto 
tractors extremely manoeuvrable even 
in the narrowest headland space. A 
low centre of gravity and ideal weight 
distribution between the front and 
rear axles mean that despite the short 
overall length of these tractors, stability 
is not compromised when working on 
a gradient. Traction is outstanding even 
in the most difficult terrain conditions: 
the Auto 4WD function means that 
the driver doesn't have to engage and 
disengage front wheel drive manually, 
as this is done entirely automatically in 
relation to ground speed and steering 
angle. This saves the driver from 
repetitive, tiresome tasks, improving 
both comfort and productivity.

Και στους 4 τροχούς, παρέχοντας 
μεγαλύτερη ασφάλεια για την 

μεταφορά στον δρόμο. Στους 2 πλά-
γιους τροχούς (στα δεξιά ή αριστε-
ρά, με μηχανική βαλβίδα που συν-
δέει τα αντίστοιχα δύο πεντάλ του 
φρένου), για έναν μικρότερο κύκλο 
περιστροφής όταν κάνετε ελιγμούς 
σε περιορισμένους χώρους. Σε ένα 
μονό τροχό (δεξιά πίσω ή αριστερά 
πίσω, καθορίζοντας τις ξεχωριστές 
βαλβίδες των φρένων για να απε-
νεργοποιήσουν τα φρένα μπροστά) 
για να αποτρέψουν την ζημιά από 
το χώμα που προκαλείται κλειδώ-
νοντας τους μπροστινούς τροχούς 
όταν στρίβετε.

Απόδοση σε όλους  
τους τροχούς.
Το 4WD και το ηλεκτρουδραυλικά 
ελεγχόμενο και 100% ασφαλιζόμενο 
μπροστά και πίσω  κλείδωμα δια-
φορικού διασφαλίζει την υπέρτατη 
απόδοση και πρόσφυση σε όλες τις 
καταστάσεις. Τα διαφορικά απε-
μπλέκονται ακαριαία και στο πιο 
ελαφρύ άγγιγμα του πεντάλ του 
φρένου.

Γενική ευκινησία.
Η εντυπωσιακή γωνία του τιμονιού 
και το κοντό μεταξόνιο κάνουν τα 
τρακτέρ SAME Frutteto εξαιρετικά 
εύκολα στους ελιγμούς ακόμη και 
στον στενότερο χώρο του αγρού. 
Ένα χαμηλό κέντρο βάρους και η 
ιδανική κατανομή βάρους ανάμεσα 
στους μπροστά και πίσω άξονες 
σημαίνουν ότι ανεξάρτητα από 
το μικρό ολικό μήκος αυτών των 
τρακτέρ, δεν γίνεται συμβιβασμός 
στην ευστάθεια όταν εργάζεστε 
σε έδαφος με κλίση. Η πρόσφυση 
είναι εξαιρετική ακόμη και στις πιο 
δύσκολες συνθήκες του εδάφους: η 
αυτόματη λειτουργία 4WD σημαίνει 
ότι ο οδηγός δεν έχει να εμπλέξει 
και να απεμπλέξει την κίνηση στον 
μπροστινό τροχό με το χέρι και ότι 
αυτό γίνεται εντελώς αυτόματα σε 
σχέση με την ταχύτητα του εδάφους 
και την γωνία του τιμονιού. Αυτό 
γλιτώνει τον οδηγό από επαναλαμ-
βανόμενες, κοπιαστικές εργασίες, 
βελτιώνοντας τόσο την άνεση όσο 
και την παραγωγικότητα.

Ανταγωνιστική για την τάξη 
του ευκινησία.
Ο κωνικός φορέας του μπροστινού 
άξονα, το νέο σχήμα του καπό και η 
ειδική γεωμετρία του άξονα επιτρέ-
πουν μία μέγιστη γωνία περιστρο-
φής από 30 έως 50 μεγαλύτερη από 
τις προηγούμενες εκδόσεις. Με ένα 
σύστημα υδραυλικού τιμονιού που 
τροφοδοτείται από μία αντλία με 
γρανάζια που διασφαλίζει την χωρίς 
προσπάθεια, ομαλή και ευαίσθητη 
ενέργεια του τιμονιού συνέχεια, τα 
τρακτέρ αυτά είναι εκπληκτικά ευκί-
νητα ακόμη και στις πιο προκλητικές 
συνθήκες.



More ergonomics and design than 
ever for the driver zone.

Upgraded driver comfort.

Spacious cab with all the operator 
controls arranged functionally. 

 
  Powerful air conditioning system, 

with optimal performance under all 
conditions.

The cabs of the new Frutteto range embody the best solutions 
imaginable today in terms of comfort, ergonomics, functionality 
and design. 
Making your job more of a pleasure and more profitable. 

N ew SAME Frutteto tractors are 
available with a cab compatible 

with wheels with 28” rims and a 
choice of two platforms mounted on 
Silent-Blocks, with mudguard heights 
specifically tailored for use with 24” or 
28” wheels. The new SAME Frutteto S 
is also offered with two platforms: a 
broader variant for 28” wheels, and a 
narrower version for wheels with 20” 
or 24” rims. Conceived specifically for 
the new SAME Frutteto range, all the 
cabs offered feature a modern 
structure with just 4 pillars and a single 
piece windscreen. The lack of a centre 
crossbar and additional side pillars 
ensure 360° visibility, which is 
particularly useful when working with 
laterally mounted implements. 

These cabs also offer plenty of space 
and comfort, with a generous overall 
width around the waistline of the 
driver and an outstanding air 
conditioning system. On top of all this, 
the new FARMotion engine, the use of 
special soundproofing and anti-
vibration panels and the introduction 
of a number of other technical 
solutions contribute to the excellent 
level of comfort in the cab. 
The driver area and all the controls are 
ergonomically laid out on the new 
SAME Frutteto range, while the 
controls themselves are colour coded 
for simple, intuitive usage. The 
powerful air conditioning system, with 
numerous directional vents, 
distributes air evenly throughout the 

cab, ensuring a comfortable climate 
whatever the temperature outside, 
from sweltering heat to arctic cold. 
Maintenance of the two air filters in the 
cab (also available with active carbon 
filtration) is extremely simple and 
requires no special tools.
Numerous measures have also been 
adopted to reduce the noise level 
perceived by the driver, such as special 
glass for the windows and 
soundproofing materials applied under 
the hood and on the platform.
The roof and engine hood are tapered 
and are devoid of sharp corners or 
edges, allowing the tractor to glide 
amongst branches and vines without 
damaging them.

Αναβαθμισμένη άνεση για τον οδηγό.

Οι καμπίνες της νέας σειράς Frutteto ενσωματώνουν σήμερα τις 
καλύτερες λύσεις που φανταζόμασταν σε σχέση με την άνεση, την 
εργονομία, την λειτουργικότητα και τον σχεδιασμό. 
Κάνοντας την δουλειά σας πιο ευχάριστη και κερδοφόρα.

Περισσότερη εργονομία και σχεδιασμός 
από ποτέ στην ζώνη του οδηγού.

Τα νέα τρακτέρ SAME Frutteto 
είναι διαθέσιμα με μία καμπίνα 

συμβατή με τους τροχού με 28” 
ζάντες και μία επιλογή από δύο 
πλατφόρμες το τοποθετημένες πάνω 
σε σινεμπλόκ, με ύψη λασπωτήρων 
ειδικά φτιαγμένα για χρήση με τρο-
χούς 24” ή 28”.Το νέο SAME Frutteto 
S διατίθεται επίσης με δύο πλατφόρ-
μες: μία ευρύτερη έκδοση για τρο-
χούς 28” και μία στενότερη έκδοση 
για τροχούς με ζάντες 20” και 24”. 
Σχεδιασμένες ειδικά για τη νέα σειρά 
SAME Frutteto, όλες οι καμπίνες που 
προσφέρονται έχουν μία σύγχρονη 
κατασκευή με μόνο 4 κολώνες κα ένα 
μονοκόμματο παρμπρίζ. Η έλλειψη 
μίας κεντρικής κάθετης δοκού και οι 
πρόσθετες πλευρικές κολώνες δια-
σφαλίζουν ορατότητα 360�, που εί-
ναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν δουλεύ-
ετε με εξαρτήματα τοποθετημένα 
κάθετα. Οι καμπίνες αυτές προσφέ-

ρουν επίσης άφθονο χώρο και άνεση 
και ένα εξαιρετικό σύστημα κλιμα-
τισμού. Επιπλέον, ο νέος κινητήρας 
FARMotion, η χρήση ειδικών φύλλων 
ηχομόνωσης και προστασίας από 
τις δονήσεις και η εισαγωγή ενός 
αριθμού άλλων τεχνικών λύσεων 
συμβάλλουν στο εξαιρετικό επίπεδο 
άνεσης μέσα στην καμπίνα. Ο χώρος 
του οδηγού και όλα τα χειριστήρια 
είναι εργονομικά τοποθετημένα στη 
νέα σειρά SAME Frutteto ενώ τα 
ίδια τα χειριστήρια είναι χρωματικά 
κωδικοποιημένα για την απλή και 
διαισθητική χρήση τους. Το ισχυρό 
σύστημα κλιματισμού, με τους αρ-
κετούς αεραγωγούς κατεύθυνσης, 
διανέμει τον αέρα ομοιόμορφα μέσα 
στην καμπίνα, διασφαλίζοντας ένα 
άνετο περιβάλλον ανεξάρτητα από 
την εξωτερική θερμοκρασία, από την 
πνιγηρή ζέστη στο αρκτικό κρύο. Η 
συντήρηση των δύο φίλτρων αέρα 

μέσα στην καμπίνα (που διατίθε-
νται και με φιλτράρισμα ενεργού 
άνθρακα) είναι εξαιρετικά απλή και 
δεν απαιτεί ειδικά εργαλεία. Επίσης 
έχουν υιοθετηθεί αρκετά μέτρα 
ώστε να μειωθούν τα επίπεδα του 
θορύβου που φτάνουν στον οδηγό, 
όπως για παράδειγμα ειδικό τζάμι 
για τα παράθυρα και ηχομονωτικά 
υλικά που έχουν τοποθετηθεί κάτω 
από το καπό και πάνω στην πλατ-
φόρμα. Η οροφή και το καπό του 
κινητήρα είναι κωνικά και στερού-
νται αιχμηρών γωνιών ή άκρων, επι-
τρέποντας στο τρακτέρ να γλιστρά 
ανάμεσα στα κλαδιά και τα αμπέλια 
χωρίς να τους κάνει ζημιά.

Ευρύχωρη καμπίνα με όλα  
τα χειριστήρια σε λειτουργική διάταξη.

Ισχυρό σύστημα κλιματισμού,  
με μέγιστη απόδοση κάτω  

από όλες τις συνθήκες.



A unique design, like the new 
SAME Frutteto range.
Another key characteristic of the range 
is the new design distinguishing the 
different families within the Frutteto 
range itself. The front module has been 
completely revised, not only technically, 
but also aesthetically, with a completely 
redesigned style for the cowling and 
grille. The compact, slim construction, 
combined with a hood and roof with 
no sharp edges or corners, ensures 
safe, effortless passage between even 
the most narrowly spaced rows without 
damaging the crop. 
This attention to detail also extends to 
the cab trim, with soundproofing and 
vibration damping materials used for 
unparalleled comfort. 

Ένας μοναδικός σχεδιασμός 
όπως η νέα σειρά  
SAME Frutteto.
Ένα άλλο κομβικό χαρακτηριστικό 
της σειράς είναι ο νέος σχεδιασμός 
που διαχωρίζει τις διαφορετικές οι-
κογένειες μέσα στην ίδια την σειρά 
Frutteto. Η μπροστινή μονάδα έχει 
αναδιαμορφωθεί τελείως, όχι μόνο 
τεχνικά, αλλά επίσης και αισθητικά, 
με ένα τελείως ανασχεδιασμένο στυλ 
για το κάλυμμα και την γρίλια. Η 
συμπαγής, λεπτή κατασκευή συνδυ-
ασμένη με ένα καπό και οροφή χωρίς 
αιχμηρά άκρα ή γωνίες, διασφαλί-
ζουν ασφαλή και χωρίς προσπάθεια 
διέλευση ανάμεσα και στις πιο στε-
νές σειρές χωρίς να γίνεται ζημιά 
στους καρπούς. Αυτή η προσοχή στην 
λεπτομέρεια επεκτείνεται και στην 
ταπετσαρίας της καμπίνας, με υλικά 
ηχομόνωσης και απόσβεσης δονήσε-
ων που χρησιμοποιούνται για απαρά-
μιλλη άνεση.
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ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΑΡ. ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ  (ECE R 120)

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΩ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣ (ETRO SECTION)

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΣΩ (ETRO SECTION)

ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ (ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ)

ΥΨΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

ΥΨΟΣ ΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΚΑΠΟ

ΥΨΟΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΨΟΣ ΣΤΑ ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΑ

ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ  
ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ (ΕΜΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ  
(ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ)

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 

ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ

Οι διαστάσεις έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ελαστικών ETRTO

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΑΡ. ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ  (ECE R 120)

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΩ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΣΩ (ETRO SECTION)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΩ ΜΠΡΑΤΣΑ

ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ (ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ)

ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 

ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ ΕΜΠΡΟΣ (ελάχιστο / μέγιστο)

ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ ΠΙΣΩ (ελάχιστο / μέγιστο)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι διαστάσεις έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ελαστικών ETRTO



80 90 90.4 100 105 115

FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion

Stage 3B
(Tier4i)

Stage 3B
(Tier4i)

Stage 3B
(Tier4i)

Stage 3B
(Tier4i)

Stage 3B
(Tier4i)

Stage 3B
(Tier4i)

No./cc 3/2887 3/2887 4/3849 3/2887 4/3849 4/3849

kW/HP 55.4/75 65/88 65/88 71/96 75/102 83/113

kg 2600 2600 2600 2600 2600 2600

240/70R16
(256)

240/70R16
(256)

260/70R16
(271)

240/70R16
(256)

280/70R16
(296)

280/70R16
(296)

360/70R24
(375)

360/70R24
(375)

380/70R24
(399)

360/70R24
(375)

420/70R24
(439)

420/70R24
(439)

mm 1366-1367 1366-1367 1381-1391 1366-1367 1460-1461 1460-1461

mm 2296 2296 2321 2296 2346 2346

mm 2257 2257 2282 2257 2307 2307

mm 2419 2419 2574 2419 2599 2599

mm 1443 1443 1453 1443 1483 1483

mm 1348 1348 1358 1348 1388 1388

mm 1195 1195 1220 1195 1360 1360

- mm 1746/1707 1746/1707 1746/1707 1746/1707 1746/1707 1746/1707

mm 233 233 243 233 273 273

mm 271 271 296 271 321 321

mm 2050 2050 2180 2050 2180 2180

kg 2750 2750 2900 2750 2900 2900

60 70 80.4

SDF SDF SDF

Stage 3A (Tier3) Stage 3A (Tier3) Stage 3A (Tier3)

No./cc 3/3000 3/3000 4/4000

kW/HP 45.5/62 53/72 58.8/80

kg 2600 2600 2800

360/70R24 380/70R24 420/70R28

mm 3806 3806 3919

mm 1466-1866 1450-1944 1624-2024

mm 2419 2444 2649

mm 247 247 307

mm 1990 1990 2120

mm 1166-1442 1166-1442 1296-1496

mm 1091-1491 1051-1545 1185-1585

kg 2500 2500 2650

Senza titolo-68   26 27/10/2016   11:49:57

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΑΡ. ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ  (ECE R 120)

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΩ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΣΩ (ETRO SECTION)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΩ ΜΠΡΑΤΣΑ

ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ (ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ)

ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 

ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ ΕΜΠΡΟΣ (ελάχιστο / μέγιστο)

ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ ΠΙΣΩ (ελάχιστο / μέγιστο)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι διαστάσεις έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ελαστικών ETRTO

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΑΡ. ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ  (ECE R 120)

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΩ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣ (ETRO SECTION)

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΣΩ (ETRO SECTION)

ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ (ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ)

ΥΨΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

ΥΨΟΣ ΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΚΑΠΟ

ΥΨΟΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΨΟΣ ΣΤΑ ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΑ

ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ  
ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ (ΕΜΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ  
(ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ)
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 

ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ

Οι διαστάσεις έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ελαστικών ETRTO



80 90 90.4 100 105 115

FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion

Stage 3B
(Tier4i)

Stage 3B
(Tier4i)

Stage 3B
(Tier4i)

Stage 3B
(Tier4i)

Stage 3B
(Tier4i)

Stage 3B
(Tier4i)

No./cc 3/2887 3/2887 4/3849 3/2887 4/3849 4/3849

kW/HP 55.4/75 65/88 65/88 71/96 75/102 83/113

kg 2600 2600 2600 2600 2600 2600

240/70R16
(256)

240/70R16
(256)

240/70R16
(256)

240/70R16
(256)

240/70R16
(256)

240/70R16
(256)

380/70R20
(399)

380/70R20
(399)

380/70R20
(399)

380/70R20
(399)

380/70R20
(399)

380/70R20
(399)

mm 1290-1293 1290-1293 1290-1293 1290-1293 1290-1293 1290-1293

mm 2271 2271 2271 2271 2271 2271

mm 2232 2232 2232 2232 2232 2232

mm 2394 2394 2394 2394 2394 2394

mm 1473 1473 1473 1473 1473 1473

mm 1348 1348 1348 1348 1348 1348

mm 1170 1170 1170 1170 1170 1170

mm 1746/1707 1746/1707 1746/1707 1746/1707 1746/1707 1746/1707

mm 233 233 233 233 233 233

mm 246 246 246 246 246 246

mm 2050 2050 2180 2050 2180 2180

kg 2750 2750 2900 2750 2900 2900

Senza titolo-68   27 27/10/2016   11:49:57

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΑΡ. ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ  (ECE R 120)

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΩ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣ (ETRO SECTION)

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΣΩ (ETRO SECTION)

ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ (ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ)

ΥΨΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

ΥΨΟΣ ΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΚΑΠΟ

ΥΨΟΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΨΟΣ ΣΤΑ ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΑ

ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ  
ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ (ΕΜΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ  
(ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ)
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 

ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ

Οι διαστάσεις έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ελαστικών ETRTO



SAME is a brand of

To find out more, visit same-tractors.com
or talk to you dealer.

Senza titolo-62   20 26/10/2016   19:58:41

Αθήνα: Λ. Αθηνών 169, 147 47 Αθήνα,  
τηλ. 210-3489700

Θεσσαλονίκη: 5ο χλμ. Θεσ/κης - Κατερίνης,  
τηλ. 2310 751772, 751770, 751773
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Για να ανακαλύψετε περισσότερα επισκεφθείτε 
το site μας: www.samedeutz-fahr.gr


