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Βραβείο «Machine of the Year 2017» για τo τρακτέρ SAME 
Frutteto S ActiveDrive.  
 
 

Το SAME Frutteto S ActiveDrive κέρδισε το 
βραβείο «Machine of the Year 2017» στη 
κατηγορία εξειδικευμένου τρακτέρ για το 
2017. Το βραβείο απονεμήθηκε στις 27 
Φεβρουαρίου στη διεθνή έκθεση SIMA στο 
Παρίσι, από την ομάδα δημοσιογράφων που 
εκπροσωπούν τον έγκυρο ειδικό τύπο της 
μηχανοποιημένης γεωργίας στην Ευρώπη. 
 
Η βράβευση αυτή έρχεται ως συνέχεια της 
νίκης στη κατηγορία «Best of Specialized» 
του SAME Frutteto S ActiveDrive κατά τη 
διάρκεια των βραβεύσεων του «2016 Tractor 
of the Year». 
 
Προηγμένη τεχνολογία και εξειδικευμένη 
ικανότητα: αυτά είναι τα δύο δυνατά 
χαρακτηριστικά της σειράς SAME Frutteto S 
ActiveDrive. Τρακτέρ που σχεδιάστηκαν να 
προσφέρουν εξαιρετική ευελιξία & άνεση 
ακόμα και σε εργασίες στον περιορισμένο 
χώρο μεταξύ των σειρών καθώς και σε 
ανώμαλο έδαφος. 
 
Τα τρακτέρ SAME Frutteto S Active είναι 
εξοπλισμένα με αποκλειστικό ανεξάρτητο 
βραχίονα ανάρτησης - ένα χαρακτηριστικό 

διαθέσιμο μέχρι τώρα μόνο στα κορυφαία τρακτέρ της κατηγορίας- για 
μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια σε όλες τις εδαφικές συνθήκες. Το 
πλέον καινοτόμο χαρακτηριστικό αυτών των τρακτέρ, όμως, είναι η 
συνέργεια μεταξύ όλων των διαφορετικών μηχανικών, υδραυλικών και 
ηλεκτρονικών συστημάτων του τρακτέρ που συνεργαζόμενα 



 

προσφέρουν απολύτως κορυφαία επίπεδα ελέγχου ευστάθειας & 
πρόσφυσης μεταξύ των τρακτέρ αυτής της κατηγορίας. Η διαχείριση της 
προσαρμοζόμενης ανάρτησης επιτυγχάνεται με το απλό πάτημα ενός 
κουμπιού. Αυτή η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου 
ρυθμίζει τα αμορτισέρ ανάρτησης σε πραγματικό χρόνο, σετάροντας 
μαλακότερη ή σκληρότερη δράση απόσβεσης σύμφωνα με τις συνθήκες 
λειτουργίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα ελέγχου οδήγησης που 
εξαλείφει τους κραδασμούς, καθιστώντας την εργασία ασφαλέστερη και 
πιο άνετη. 
 
Επιπροσθέτως, τα τρακτέρ είναι εξοπλισμένα με ένα σύστημα αντί-
βύθισης που καθιστά την πέδηση ακόμη ασφαλέστερη εμποδίζοντας τη 
βύθιση της εμπρόσθιας ανάρτησης και προκαλώντας τη μετατόπιση του 
κέντρου βάρους προς τα εμπρός. Η λειτουργία αντί-κύλισης, από την 
άλλη πλευρά, ρυθμίζει αυτόματα τη δράση απόσβεσης της ανάρτησης 
σε σχέση με τη γωνία του τιμονιού και την ταχύτητα, για κορυφαία 
σταθερότητα και πρόσφυση στο δρόμο. 
 
Το SAME Frutteto S ActiveDrive προσφέρει μέγιστη οδηγική άνεση, με 
μόνιμα ενεργό αυτόματο σύστημα ελέγχου του ύψους που κρατά τα 
έμβολα σε μέση θέση έκτασης σε συνάρτηση με συνεχή ανάλυση της 
ταχύτητας εδάφους, της γωνίας διεύθυνσης και των λοιπών μετρήσεων 
που λαμβάνονται από τη μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου, από τη θέση 
των εμβόλων και τους αισθητήρες ταχύτητας. Συμπληρωματικά στις 
δυνατότητες αυτού του καινοτόμου συστήματος ανάρτησης έρχεται το 
σύστημα DTC: το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό ικανό να κλειδώνει 
προοδευτικά έως και 100% προλαμβάνοντας την ολίσθηση των 
μπροστινών τροχών, και ως αποτέλεσμα, τη διατήρηση σταθερής 
πρόσφυσης σε μεταβαλλόμενες συνθήκες εδάφους. 
 
Διαθέσιμοι με ιπποδυνάμεις 80 hp (3-κυλίνδροι) ή 115 hp (4-κύλινδρι), οι 
νέοι εξαιρετικά συμπαγείς κινητήρες FARMotion Stage 3Β αποδίδουν 
εντυπωσιακή, ευέλικτη δύναμη, προσφέροντας την αποτελεσματικότερη 
λύση για κάθε εργασία. 
 
Οι εξαιρετικές ικανότητες του νέου Frutteto S ActiveDrive το καθιστούν 
αξιόπιστο συνάδελφο για κάθε επαγγελματία που χρειάζεται ένα τρακτέρ 
εξαιρετικής πρόσφυσης, κρατήματος και σταθερότητας που του 
επιτρέπει να εργάζεται με πλήρη ασφάλεια και άνεση. Τα τρακτέρ της 
νέας σειράς είναι διαθέσιμα στην έκδοση S, για εργασία σε οπωρώνες 
με στενές σειρές, και στην έκδοση V για αμπελώνες.  
 
Τα γεωργικά μηχανήματα των SAME & DEUTZ-FAHR κατασκευάζονται 
για να αποδίδουν αλλά και για να αντέχουν. Προσφέρουν την μέγιστη 



 

δυνατή ευελιξία με υψηλές παραγωγικές δυνατότητες που καλύπτουν 
στο έπακρο τις μεγάλες και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.  

Περισσότερες λεπτομέρειες στο www.samedeutz-fahr.gr , όπως 

και στο δίκτυο των επίσημων συνεργατών SAME & DEUTZ–FAHR ανά 
την Ελλάδα.  

http://www.samedeutz-fahr.gr/

