téma: Traktory

Ve svěžím designu

Traktory výkonové kategorie 100 k jsou stále velmi
žádané a zároveň dávají výrobcům celou řadu
příležitostí k vlastní realizaci. Jasně je to nápadné na
nových traktorech Same Virtus. Podle údajů výrobce
mají být symbiózou inovací a hospodárnosti.

Traktory Virtus firmy Same jsou úplnou novinkou. Pod kapotou
s originálním designem se skrývají čtyřválcové motory Deutz
s elektronicky řízeným vstřikováním Common Rail

Manévrování na souvratích usnadňuje při zatížení ovládaná
reverzace a na přání dodávaný systém ASM, který ovládá uzávěrky
diferenciálu a pohon všech kol automaticky

Pro bezpečnou dopravu slouží integrovaný hydrostatický brzdový
systém Powerbrake s nezávislými mokrými brzdami všech kol

Nové traktory jsou koncipovány
speciálně podle požadavků malých,
resp. středně velkých zemědělských
podniků. Na rodinných podnicích se
smíšenou produkcí mohou provádět
všechny práce včetně základního
zpracování půdy, u ostatních uživatelů pak lehčí činnosti spojené se sklizní
pícnin, hnojením či ochranou rostlin.
A samozřejmě ihned upoutají svým
neotřelým designem.

Pro produktivitu v různých činnostech
je důležitá dobrá pohonná jednotka.
Traktory Virtus pohání flexibilní čtyřválcový motor Deutz s elektronickým
řízením, které mu propůjčuje velký
rozsah konstantního výkonu. Maximálního točivého momentu se dosahuje při
1600 ot/min. Úroveň emisí odpovídá
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Bohaté odstupňování
převodovky
Jak je pro traktory z produkce SDFG
(Same Deutz-Fahr Group) charakteristické, nabízejí převodovku s velkým

SAME Virtus – Základní technická data
Model

Flexibilní motor základem

při zapojování nářadí či při rozjíždění do
kopce. Hydraulická reverzace je nastavitelná v kabině pákou.

normě Stupeň IIIB díky oxidačnímu katalyzátoru a externí recirkulaci spalin,
ochlazovaných v kapalinovém chladiči.
Pohon traktoru je doplněn originálním
systémem Stop & Go. Ten řidiči dovoluje
zastavovat s použitím brzdového pedálu, bez nutnosti opakovaně rozepínat
spojkový pedál. Tato funkce se uplatní
při časté reverzaci s čelním nakladačem,

100

Motor
Počet válců/zdvihový objem
cm3/vstřikovací systém
Výkon při jmenovitých otáčkách
(2200 ot/min) kW/k
Maximální točivý moment
(při 1600 ot/min) Nm
Reverzační převodovka
5 rychlostních stupňů x 2 (příp. 4)
skupiny vpřed + vzad

110

120

4/3620/Common Rail
69,5/95

77/105

85,5/116

397

440

480

10 +10 (20 + 20 s řazením při zatížení
a plazivými rychlostmi)
30 +30 (60 + 60 s řazením při zatížení
a plazivými rychlostmi)
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počtem rychlostních stupňů. Modelová řada Virtus je osazena reverzační
převodovkou s řazením při zatížení
a až 60 rychlostmi v obou směrech.
Plazivé rychlostní stupně začínají
u rychlosti již 134 m/h, zatímco tzv.
skupina polních rychlostí pokrývá oblast pro pomalé i rychlé polní práce –
od 2,9 až do 16 km/h. Protože převodovka je konstruována na maximální
rychlost 50 km/h, je možné pojíždět
rychlostí 40 km/h při redukovaných
otáčkách motoru.
Traktory jsou sériově vybaveny vývodovým hřídelem se čtyřmi druhy
otáček (540/540ECO/1000/1000ECO).
Méně energeticky náročné agregace
zvládnou při nižších otáčkách motoru,
s lepší ekonomikou provozu a s vyšší
ergonomií. Na přání se dodává závislý
vývodový hřídel.
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Konstruktéři také traktorům Virtus věnovali systém, který podporuje řidiče při
manévrování. Díky systému SDD je možné stlačením spínače snížit počet otáček
volantu pro dosažení plného rejdu kol
na polovinu. Tím se traktor plynuleji dostane do extrémních zatáček, rychleji se
otočí na souvrati nebo bude lépe manévrovat s čelním nakladačem.
Podobně, jako i další výrobci, tak i firma
Same nové traktory vybavuje zesíleným
zadním tříbodovým závěsem s elektronickou regulací. Zvedací síla dosahuje
60 kN, takže traktor si poradí i s kombinacemi nářadí nebo s dobře vybavenými
otočnými nesenými pluhy. Pokud bude
Virtus využíván častěji v orbě, ocení řidič
prokluzovou regulaci závěsu a automatický management zapínání uzávěrek
diferenciálu a pohonu přední nápravy
ASM, dodávaný na přání. Traktor je možné vybavit pneumatikami o průměru až
38 palců v různých šířkách, které podporují kvalitní přenos výkonu při orbě nebo
působí šetrně při přípravě půdy.
Přední tříbodový závěs se dodává na
přání. Může být vhodnou výbavou pro
toho, kdo bude často měnit přídavná
závaží v přední části traktoru. Přední

Traktory Virtus budou vhodnou volbou pro rodinné podniky se
smíšenou produkcí, kde nabídnou komfort, kompaktní rozměry
a univerzálnost využití

náprava má maximální nosnost 3500 kg,
což dovoluje traktor pro tahově náročné
činnosti dostatečně dotížit či bezproblémový provoz s čelním nakladačem.

Více hydraulických okruhů
Nabídka vnějších hydraulických okruhů se rozšířila: zákazník má možnost
volby mezi čtyřmi dvojčinnými okruhy
s mechanickým ovládáním nebo až
pěti proporcionálně elektronicky ovládanými okruhy. Ve druhém případě
jsou všechny ventily dvojčinné a s regulací času a průtoku.
Změnami v hydraulickém systému se
docílilo snížení energetické náročnosti. Pokud není žádný okruh v činnosti
(například za jízdy po silnici), je olej
pomocí speciálního ventilu přepouštěn v hydraulickém okruhu zpět. Tím

se snižuje také jeho teplota. Hydrogenerátor má výkon 60 l/min při otáčkách motoru 1600/min.
Nejvýkonnější model Virtus 120 nabízí
velmi zajímavou hodnotu měrné výkonové hmotnosti a zároveň maximální hmotnost 8000 kg (ostatní modely
7500 kg). Má také o 10 cm větší rozvor.
Bude tedy úsporný v lehkých pracích, ale
zároveň silný při náročnějším využití.

Středem zájmu bezpečnost
Nové traktory by měly též nabídnout
vyšší míru bezpečí a tak je tomu i u řady
Same Virtus. K bezpečnému brzdění
slouží integrovaný hydrostatický brzdový systém s nezávislými mokrými brzdami všech kol. Moderní systém Powerbrake podporuje řidiče při brzdění tak,
že redukuje tlak potřebný pro ovládání

pedálu brzd při současném zachování
plného brzdného účinku. Novinkou je
systém pro ovládání parkovací brzdy,
který zaručuje bezpečné stání za všech
okolností. Rozšíření variant vybavení zahrnuje i speciální verzi pro export s nepoháněnou přední nápravou.
Na palubě traktorů Virtus čeká řidiče
více pohodlí díky mechanickému nebo
pneumatickému odpružení kabiny, různým sedačkám řidiče a přepracované
ergonomii. Barevné rozlišení ovladačů
s rozložením do logických skupin usnadní
ovládání; samozřejmostí je dobrý výhled.
Na přání lze doplnit nový iMonitor 2.0
a satelitní navigaci Agrosky.

Závěrem
S modelovou řadou Virtus přichází firma
Same prostřednictvím importérské organizace SOME Jindřichův Hradec na český
a slovenský trh s nabídkou traktorů, které jsou nejen kompaktní a výkonné, ale
zároveň i všestranně využitelné a komfortní. Každodenní práci se strojem bude
usnadňovat celá řada praktických systémů a díky rozšířené výbavě na přání si každý zájemce může traktor vybavit podle
svých potřeb.
Text Petr Beneš, foto archiv

ěrem

Tím správným sm

Speciální akční nabídka na traktor Lamborghini R3 EVO 100 a pro traktory do vinic.

Produkt manažer: Josef Šíp, kontakt: 602 623 534, e-mail: sip@somejh.cz,
SOME Jindřichův Hradec s. r. o., Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 372 011, e-mail: some@somejh.cz, www.somejh.cz
Na dosah Vašim potřebám i přáním
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