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Hannover, 8 november 2015

SAME Frutteto S ActiveDrive:
‘Best of Specialized’ 2016.

De SAME Frutteto S ActiveDrive heeft bij de uitreiking van de ‘Tractor of the
Year’-awards 2016 gewonnen in de categorie ‘Best of Specialized’.
Deze prijs, die elk jaar wordt toegekend door een panel van 23 journalisten
van de
belangrijkste Europese tijdschriften op
het gebied van
landbouwmachines, geeft aan dat de SAME Frutteto S ActiveDrive de beste
tractor in de categorie voor gespecialiseerde machines is. Voor SAME vormt dit
prestigieuze eerbetoon een bevestiging van haar leiderschap in het
tractorsegment voor wijn- en boomgaarden.
De hoogtechnologische, sterk gespecialiseerde nieuwe SAME Frutteto S
ActiveDrive-serie onderscheidt zich duidelijk van haar rivalen. Een tractor die is
ontworpen voor een uitzonderlijke wendbaarheid, zelfs in zeer nauwe rijen en
bij een slechte terreingesteldheid.
De Frutteto S ActiveDrive maakt gebruik van technologie die eerder alleen in
premium-tractoren werd gebruikt: met een onafhankelijke voorwielophanging,
die zorgt voor een hogere stabiliteit, ongeacht de terreingesteldheid. Even
innovatief is echter de geïntegreerde, gecoördineerde functionaliteit van alle
hydraulische en elektronische systemen, die een besturingsprecisie biedt die
zich onderscheidt van al het andere dat in deze klasse verkrijgbaar is.
Twee hydraulische cilinders, het drijfstangenstelsel tussen de twee armen van
de onafhankelijke voorwielophanging en de drager van de vooras, twee
snelheidssensoren, twee positiesensoren, een stuursensor en twee
stikstofaccumulatoren zorgen samen voor een gelijkmatige vering voor een
veilige, comfortabele rijervaring op alle oppervlakken. Het elektronische
systeem analyseert de bewegingen van de tractor, de snelheid van de zuigers
en de tractor, en stuurhoekgegevens. Dit zorgt voor een ideale nivellering,
ongeacht de belasting op de vooras, waardoor de vering zelf de volledige
beschikbare dempingsafstand kan benutten om zo een effectieve stabilisatie te
waarborgen.
Ook de remprestatie wordt verbeterd door het nieuwe onafhankelijke
veersysteem. De anti-duikfunctie
voorkomt het induiken van de
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voorwielophanging, dat kan leiden tot een voorwaartse verschuiving van het
zwaartepunt. Hierdoor wordt zowel de stabiliteit als veiligheid verhoogd.
Door de uitzonderlijke capaciteiten van de nieuwe Frutteto S ActiveDrive is
deze een betrouwbare arbeidspartner voor de professional die een superieure
grip en stabiliteit nodig heeft om elke arbeidsdag in volledige veiligheid en
comfort aan te kunnen pakken.
De keuze uit vijf verschillende motoren met een vermogen van 80 PK (3
cilinders) tot 110 PK (4 cilinders) dekt een uitgebreid vermogensbereik af om
te voldoen aan de vereisten voor een grote verscheidenheid aan toepassingen.
Frutteto ActiveDrive-tractoren zijn zowel in de S-versie voor fruitboomgaarden
met nauwe rijen, als in de V-versie voor wijngaarden verkrijgbaar.
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SAME
Een trouwe bondgenoot voor de moderne landbouwer, met een serie van veelzijdige tractoren
die kunnen worden ingezet voor het werken op de open akker, algemene
landbouwwerkzaamheden of het gebruik in fruitboomgaarden en wijngaarden.
www.same-tractors.com
www.facebook.com/SAMEtractors
www.youtube.com/user/sametractors

Over SAME DEUTZ-FAHR
SAME DEUTZ-FAHR, met hoofdkantoor in het Italiaanse Treviglio (Bergamo), is één van de
meest toonaangevende constructeurs van tractoren, oogstmachines en dieselmotoren ter
wereld. Haar producten worden gedistribueerd onder de merken DEUTZ-FAHR, SAME,
Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire en Lamborghini Green Pro. Het vermogen van de
tractoren van het gamma ligt tussen 23 en 340 PK, dat van de oogstmachines tussen 250 en
395 PK.
SAME DEUTZ-FAHR heeft 8 productielocaties, 13 verkooporganisaties, 2 joint ventures, 141
importeurs en meer dan 3.000 dealers, die wereldwijd werk bieden aan meer dan 4.300
werknemers. In 2014 heeft het bedrijf een omzet van 1.210 miljoen euro en een EBIT van
6,2% gerealiseerd.
www.samedeutz-fahr.com
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