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Traktor roku

Důvod, proč na moravských 

vinicích a v sadech pracuje tak 

veliký počet speciálních trak-

torů SAME, je velmi jednodu-

chý - dobrý poměr mezi cenou 

a užitnými vlastnostmi trak-

toru. Traktory SAME Frutte-

to si ale získaly oblibu i u od-

borné veřejnosti. Model Frut-

teto S ActiveDrive dostal oce-

nění v kategorii nejlepší spe-

cializovaný traktor roku 2016 

v rámci udělování cen „Trac-

tor of the Year“ a v roce 2017 

ocenění „Machine of the year 

2017“. Tyto ceny se udělují kaž-

doročně porotou ze všech vý-

znamných evropských odbor-

ných zemědělských časopisů 

včetně České republiky. 

Výkonný i komfortní

Lepší efektivita a komfort, vyš-

ší agilita. Tak lze ve stručnos-

ti charakterizovat novu řadu 

Frutteto pro rok 2017. SAME 

opět potvrzuje svoje tradiční 

postavení vedoucího výrobce 

na trhu, který neustále přiná-

ší nové inovace. Speciál do vi-

nic a sadů je oblíbený díky své 

kompaktní velikosti, neuvěři-

telně malému poloměru otá-

čení a mimořádné manévro-

vatelnosti. K dispozici v širo-

ké škále konfigurací s kabinou 

nebo na platformě s mechanic-

ky ovládáným nebo elektronic-

ky řízeným zadním tříbodo-

vým závěsem a hydraulickými 

rozvaděči. 

Traktory Frutteto jsou vy-

baveny optimalizovanými jed-

notkovými válci o objemu 962 

cm3 a jsou k dispozici v kom-

paktním 3válcovém provede-

ní s větší manévrovatelnos-

tí a vysoce výkonnou 4-válco-

vou verzí s vylepšenou trakcí. 

Výkon těchto traktorů se po-

hybuje v rozmezí od 75 do 107 

koní. Nové traktory Frutteto 

splňují normy standardu 3B 

(Tier 4 Interim) s katalyzáto-

rem DOC. 

Převodovka a hydraulika

Krátký rozvor, vysoký úhel ří-

zení, nízké těžiště, vynikající 

přilnavost k zemi, skvělá ma-

névrovatelnost, přesné rozlo-

žení hmotnosti a pohon všech 

kol s elektrohydraulickým za-

pojením. Tento impozant-

ní "balíček" funkcí umožňu-

je traktorům Frutteto praco-

vat efektivně i v nejtěžším te-

rénu. K dispozici je plně syn-

chronizovaná převodovka 

s celkem 30 převody vpřed 

a 15 převody vzad. Dále tří-

stupňová powershiftová pře-

vodovka s celkem 45 převo-

dy vpřed i vzad a skupinou 

plazivých převodů. Ve spoje-

ní s elektro-hydraulickou re-

verzací je standardně dodává-

na funkce "Stop & Go", jež je 

užitečná např. při připojování 

přídavných zařízení ke stroji 

a rozjezdu v kopci.

Všechny modely Frutteto 

jsou vybaveny dvojitým čer-

padlem spolu s širokým výbě-

rem počtu a umístění zadních 

a středových vývodů hydrau-

liky (6 zadních, až 6 středo-

vých). Navíc jsou všechna ra-

mena a spojovací tyče navrže-

ny tak, aby zadní závěs (me-

chanický nebo elektronic-

ký) dokázal vždy manipulovat 

i s nejnáročnějším vybavením, 

a to s ohledem na svou nos-

nost až 2800 kg. 

Pohodlí a obratnost

Všechny modely Frutteto jsou 

osazeny kabinou, vyznačují-

cí se nízkou hlučností, špič-

kovou ergonomií a snadnou 

obsluhou. Kabina má unikát-

ní design. Ostatně celá přední 

část traktoru byla kompletně 

přepracována, má nyní hlad-

ší, zaoblenou konstrukcí, kte-

rá zabraňuje tomu, aby trak-

tor Frutteto poškodil plodi-

ny a umožnil pracovat i v těch 

nejužších místech v meziřadí. 

Elektrohydraulicky ovládaný 

pohon všech kol a 100% uzá-

věrky předního i zadního di-

ferenciálu garantují špičkový 

přenos síly a stabilitu v každé 

situaci. Ohromující úhel nato-

čení předních kol a krátký roz-

vor zajišťují traktorům SAME 

Frutteto extrémní ob-

ratnost i v těch nejuž-

ších sponech. 

Systém nezávislého 
odpružení

Systém nezávislého od-

pružení předních kol Active-

Drive je výsledkem dlouho-

dobé zkušenosti SAME ve vý-

voji a výrobě traktorů pro 

speciální činnosti. Právě díky 

nezávislému vložení odpru-

žené přední nápravy si SAME 

upevnilo vůdčí pozici na trhu 

v oblasti speciálních traktorů. 

ActiveDrive znamená pohyb 

jednotlivých předních kol na-

horu a dolů na sobě zcela ne-

závisle. SAME toho dosáhlo, 

aniž by jakkoliv zvýšilo roz-

měry stroje. Naopak bylo do-

cíleno snížení těžiště trakto-

ru a zlepšení rozložení váhy 

mezi nápravy. Výsledkem je 

ohromující stabilita a bezpeč-

nost těchto velmi kompakt-

ních strojů v práci i při pře-

pravě. Funkci celého systému 

ještě do-

plňují čidla otáček a  

úhlu natočení kol. Tento im-

pozantní balíček pokročilých 

technických prvků poskytuje 

nadstandardní úroveň kom-

fortu pro uživatele, stabilitu 

a obratnost, která byla dopo-

sud doménou pouze vysoko-

výkonnostních traktorů. 

Společnost Y-CZ

Společnost Y-CZ byla zalo-

žena roku 2011 v Jihočeském 

Neplachově a není pouze vý-

hradním importérem trakto-

rů SAME, ale zabývá se i ná-

sledným záručním i pozáruč-

ním servisem a prodejem ná-

hradních dílů. Dále disponuje 

vlastním oddělením technic-

ké podpory, které je v neustá-

lém kontaktu s výrobci. Kromě 

servisního poradenství zajišťu-

je i řádný vzdělávací program. 

Prodejní a servisní síť společ-

nosti Y-CZ, s.r.o. pro traktory 

SAME dnes najdete prakticky 

po celé republice.  (p.r.)

Společnost Y-CZ s.r.o. je od 1. března letošního roku 
oficiálním a výhradním importérem značky SAME v České 
republice. Traktory SAME jsou v našich podmínkách oblíbené, 
především díky příznivému poměru kvality, výkonu a ceny. 
Kvalitu těchto strojů ostatně dokazují i prestižní ocenění. 
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