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Op Agritechnica onderstreept SAME zijn missie
voor de gespecialiseerde en utility tractoren.
Op Agritechnica 2019 focaliseert het historische Italiaanse merk de aandacht van de
bezoeker op zijn assortiment tractoren voor wijngaarden en boomgaarden en op de
multifunctionele modellen voor werk in het open veld en op de boerderij. Alle
modellen worden gekenmerkt door hun veelzijdige toepassing van de meest
geavanceerde, in het tractorensegment beschikbare technologieën. Zo werd
bijvoorbeeld
de
Frutteto-serie
met
optimale
prestaties,
efficiëntie
en
bestuurderscomfort het referentiepunt in de categorie. De actieve vering van de
vooras met onafhankelijke wielen, de innovatieve continu variabele transmissie, de
nieuwe MaxCom-armsteun, de ISOBUS-functies en een volledig nieuw ontworpen
cabine vormen samen een voortreffelijk pakket van innovaties, die duidelijk getuigen
van het uitstekende technologische niveau van de gepresenteerde machines. Maar dat
is nog niet alles: ook de succesvolle, speciaal voor agrarisch gebruik ontworpen
FARMotion-motor en het modulaire hydraulische systeem, dat op verzoek kan worden
uitgebreid met een 100 l/min Load Sensing-pomp (bij slechts 1.850 tpm van de
motor), onderstrepen de topuitrusting van de gespecialiseerde tractoren van SAME.
Op de Duitse show presenteert het rode merk zich dus aan het internationale publiek
met de drie topmodellen van zijn gespecialiseerde tractoren, die allemaal zijn
uitgerust met de continu variabele transmissie (CVT) die specifiek door SDF voor de
wijngaard- en boomgaard-modellen is ontwikkeld. Naast de uitmuntende compactheid
van het ontwerp en de hoge betrouwbaarheid kenmerkt de SDF CVT zich door
eersteklas efficiëntie en ongeëvenaard rijcomfort.
De bekroonde Frutteto 115 CVT S ActiveDrive, die is uitgeroepen tot de "Best
Specialized" op de Tractor of the Year 2019 en opvalt door zijn grote compactheid en
extreme behendigheid, zal een mooi figuur slaan met de Ecoprotect tunnelspuit van
Grégoire, een modern werktuig voorzien van terugwinningspanelen om fytosanitaire
behandelingen uit te voeren wat lijdt tot een minimale impact op het milieu; een
primaire doelstelling van de SDF-groep.

De Frutteto 105 CVT ActiveDrive is naast de wijngaarden en boomgaarden teelt ook
uitermate geschikt voor het werk in het open veld, hiermee is hij de optimale
oplossing voor gemengde bedrijven.
Op de Agritechnica 2019 toont SAME ook het vlaggenschip van zijn gespecialiseerde
tractorassortiment: de Frutteto CVT 100 ActiveSteer, de eerste gespecialiseerde
tractor op de markt met vierwielbesturing. Deze technologische oplossing verhoogt de
wendbaarheid van de machine aanzienlijk, met een tot 28% kleinere draaicirkel ten
opzichte van een tractor van vergelijkbare afmetingen. De ActiveSteer-technologie is
ook nuttig voor het verbeteren van de veiligheid op hellende terreinen vanwege de
mogelijkheid om de stand van de achterwielen aan te passen om het afglijden van de
achteras te compenseren.
In het segment van de utility tractoren presenteert het merk SAME in Duitsland twee
paradepaardjes. Het eerste is de Explorer 110, gekenmerkt door de FARMotionmotoren die door het gebruik van alleen de DOC voldoen aan Stage III B,
onderhoudsvrij zijn en voor hun werking geen additieven nodig hebben. Dankzij het
krachtige hydraulische systeem met een aparte pomp voor de stuurbekrachtiging en
de hydraulische aandrijvingen en een tweede pomp welke de werking van de
hefinrichting en de verdeelventielen achter verzorgt, levert het systeem tot 90 l/min
aan olie.
Het tweede paradepaardje is de allrounder onder de tractoren van het SAME-merk, de
Dorado Classic 90.4; een model dat vooral geliefd is vanwege zijn grote veelzijdigheid
en extreme wendbaarheid en dat nu ook qua ontwerp dezelfde lijn heeft als de rest
van de Dorado-familie. De FARMotion Stage III B-motoren - even betrouwbaar als
zuinig - en een ergonomische cabine met 4 stijlenconstructie (voor compromisloos
zicht) voltooien de typische kenmerken van deze machine. Het lage zwaartepunt en
remmen op alle 4 wielen garanderen grote veiligheid, ook tijdens het werk op steile
hellingen. Een krachtig hydraulisch systeem met dubbele pomp, in combinatie met 4of 6-weg mechanische verdeelventielen en een achterhef met een hefvermogen van
2.650 kg (optioneel verhoogd tot 3.600 kg), maken het Dorado-assortiment niet
alleen geschikt voor werk in krappe ruimtes op de boerderij, maar ook geschikt voor
het zwaarste werk in het veld.
Op de stand van SAME vinden we ook de zelfrijdende druivenoogstmachine Grégoire
GL8.6 met Deutz-motor. Deze machine onderscheidt zich door zijn extreem hoge
productiviteit en comfort van het hoogste niveau. De Grégoire-GL8.6 heeft de
efficiënte oogstkop ARC2 van de laatste generatie, beschermt als geen andere de
integriteit van de rijen en optimaliseert de plukefficiëntie.
De Grégoire GL8.6 heeft op elk wiel een hydraulische Poclain motor van de laatste
generatie voor een nog efficiëntere tractie en om probleemloos hellingen tot 28% te
overwinnen. Voor een optimaal dieselverbruik past het motortoerental zich bovendien
automatisch aan op basis van de werklast.

SAME
Is de bondgenoot van de moderne landbouwer en biedt een veelzijdig gamma
tractoren voor het open veld en werk op de boerderij, in boom- en wijngaard.

www.same-tractors.com
www.facebook.com/SAMEtractors
www.instagram.com/sametractorsofficial
www.youtube.com/user/sametractors

Over SDF
SDF, met hoofdkwartier in het Italiaanse Treviglio (Bergamo), is één van 's werelds
toonaangevende constructeurs van tractoren, oogstmachines en dieselmotoren. De
eigen producten worden gedistribueerd onder de merken SAME, DEUTZ-FAHR,
Lamborghini Trattori, Hürlimann en Grégoire. Het vermogen van de tractor-lijn ligt
tussen 25 en 336 pk; dat van de oogstmachines reikt tot 395 pk.
SDF heeft wereldwijd 8 productielocaties, 12 commerciële filialen, 2 joint-ventures,
155 importeurs en meer dan 3.100 dealers met samen ruim 4.200 werknemers. In
2018 boekte het bedrijf een omzet van 1,373 miljard euro, met een EBITDA van 9%.
www.sdfgroup.com

