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Narodziny SAME Delfino: skoncentrowana moc.
Ograniczone gabaryty, wysoki poziom komfortu oraz wyjątkowa uniwersalność: oto
zwycięskie karty nowego SAME Delfino, ciągnika dedykowanego do prac rolniczych w
niewielkich przestrzeniach, pomiędzy rzędami roślin, ale też do utrzymania terenów
zielonych lub prac komunalnych.
Dostępny zarówno w wersji „open” ze składaną ramą bezpieczeństwa, jak i z
wygodną, przeszkloną, 4-słupkową kabiną, która została zaprojektowana specjalne dla
tego modelu, SAME Delfino oferuje wyjątkowe parametry użytkowe w różnego rodzaju
pracach. Duży uciąg oraz liczne opcje konfiguracji sprawiają, że SAME Delfino można
nazwać małym wyłącznie w odniesieniu do gabarytów: pod względem parametrów
technicznych, wyposażenia oraz osiągów oferuje naprawdę wiele w porównaniu do
swoich większych „braci” z gamy modeli marki SAME. Dzięki optymalnemu stosunkowi
masy do mocy silnika, Delfino 60 świetnie sprawdza się w różnych sytuacjach.
Zredukowane drgania, obniżony poziom hałasu i ergonomicznie zaprojektowane
wnętrze
z
regulowanym
kołem
kierownicy,
przyrządami
sterowniczymi
rozmieszczonymi dookoła fotela operatora zapewniają komfortową pracę. Szeroki fotel
i wydajny układ klimatyzacji zwiększają wygodę. Nowy design spełnia oczekiwania
nawet najbardziej wymagających użytkowników.
W modelach SAME Delfino montowany jest nowy, kompaktowy silnik o dużej
pojemności, z elektronicznie sterowanym układem wtryskowym CommonRail. Dzięki
temu jednostka napędowa generuje moc 51KM w modelu Delfino 50 oraz 59KM w
modelu Delfino 60. Wysoki moment obrotowy zyska uznanie użytkowników w pracach
rolniczych, komunalnych lub na terenach zielonych. Pojemność skokowa wynosząca
2200cm3 pozwala ograniczyć maksymalną prędkość obrotową do zaledwie 2600
obr/min, co przekłada się na zwiększenie trwałości i redukcję ilości zużywanego
paliwa. Maksymalny moment obrotowy osiągany jest już przy 1600 obr/min.
Zgodność z normą Stage V, uzyskano dzięki zastosowaniu katalizatora DOC oraz
pasywnego filtra cząstek stałych DPF. Obydwa podzespoły nie wymagają dodatkowych
czynności obsługowych.
W wersji podstawowej, SAME Delfino oferowany jest ze skrzynią 12+12, opcjonalnie
oferowana jest przekładnia z reduktorem, liczba przełożeń wynosi w tej konfiguracji

16+16. Solidna, niezawodna i w pełni zsynchronizowana skrzynia, zapewnia
ciągnikom SAME Delfino najwyższe osiągi w każdych warunkach. Dźwignie zmiany
biegów są ergonomicznie rozmieszczone na kolumnie kierownicy. Prędkość
maksymalna 30 km/h, osiągana przy obniżonych obrotach silnika, co zapewnia
wygodną jazdę w transporcie drogowym. Dzięki super-reduktorowi można pracować
na najwyższych obrotach sinika z prędkością zaledwie 260 metrów na godzinę. Duży
kąt skrętu kół przednich zapewnia duża łatwość sterowania. Blokada mechanizmów
różnicowych włączana przyciskiem zapewnia maksymalną trakcję w trudnych
warunkach terenowych.
Bogate wyposażenie standardowe umożliwia ciągnikom Delfino efektywną pracę z
wieloma maszynami sterowanymi hydraulicznie. Wersja podstawowa ciągnika
obejmuje pompę o wydajności 30l/min, zasilającą tylny podnośnik o udźwigu 1200 kg
oraz rozdzielacze (maksymalnie 3 pary), natomiast druga niezależna pompa o
wydajności 15 l/min, dedykowana do zasilania układu kierowniczego, zapewnia
lekkość i precyzję kierowania również przy niskich obrotach silnika i z dużym
obciążeniem na przedniej osi. Mechaniczny tylny podnośnik obsługiwany jest za
pomocą precyzyjnie oznaczonych dźwigni.
Tylny WOM dostępny jest w różnych konfiguracjach, gama oferowanego wyposażenia
obejmuje także WOM centralny pod ciągnikiem. Uniwersalny charakter tego
niewielkiego, lecz nieporównywalnego ciągnika uzupełnia przedni podnośnik o udźwigu
600 kg, oferowany także w wersji z przednim WOM.

SAME. Historia włoskiego rolnictwa w jednym, krótkim słowie.
Istnieje nierozłączny związek pomiędzy SAME, a światem rolnictwa, którego rozwój firma wspierała
swoimi ciągnikami, począwszy od pierwszej maszyny Cassani z roku 1927, aż do dzisiejszych ciągników,
wyposażonych w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Każdy model jest wiernym i niezastąpionym
partnerem rolników w wielu krajach.
Strona internetowa: www.same-tractors.com

Facebook: SAMEitalia
Instagram: sametractorsofficial
Informacje o firmie SDF
Grupa SDF, z siedzibą główną we Włoszech, w Treviglio (BG), jest jednym z najważniejszych światowych
producentów ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych i silników diesela. Prowadzi dystrybucję swoich
produktów pod markami SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini Trattori, Hürlimann i Grégoire. Gama
ciągników obejmuje modele o mocy od 51 do 336 KM, zaś gama kombajnów – modele o mocy do 395
KM. Grupa SDF posiada 8 zakładów produkcyjnych, 12 oddziałów, 2 spółki joint venture i jest
reprezentowana przez 155 importerów oraz ponad 3100 dealerów, zatrudniając łącznie ponad 3800
pracowników na całym świecie. W 2019 roku Grupa odnotowała przychód o wartości 1268 milionów Euro i
EBITDA na poziomie 8,7%.
Strona internetowa: www.sdfgroup.com
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