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TRAKTOR SAME - DELFINO 
  

   

TECHNICKÉ PARAMETRY   50 
BASSO 50 60 

Emisní norma   Stage V Stage V Stage V 

Válce / Zdvihový objem počet/cm3 4 / 2.216 4 / 2.216 4 / 2.216 

Max. výkon při jmenovitých otáčkách (ECE R 120) 2.600 ot/min kW/k 38 / 51 38 / 51 43,5 / 59 

Max. výkon (ECE R 120) při 2.600 ot/min kW/k 38 / 51 38 / 51 43,5 / 59 

Max. točivý moment při 1.600 ot/min Nm 145 145 170 

Šířka mm 1.399 1.389 1.389 

Max. výška s ochranným rámem ROPS mm 2.278 2.328 2.328 

Max. výška s kabinou mm - 2.283 2.283 

 

MOTOR 
Víceúčelové traktory SAME Delfino pohání kompaktní čtyřválcový motor Perkins o objemu 2.200 cm3 s 
elektronicky řízeným vstřikováním paliva Common Rail a s výkonem 51 k (model 50) a 59 k (model 60) při 
maximálních otáčkách motoru 2.600 ot/min. Stroje jsou díky tomu maximálně spolehlivé a úsporné. Krouticí 
moment dosahuje hodnoty 145 Nm pro Delfino 50 a 170 Nm pro Delfino 60. Motor plní emisní normu Stage 
V díky bezúdržbovému katalyzátoru DOC a rovněž bezúdržbovému filtru pevných částic DPF. 

 
PŘEVODOVKA 
Robustní plně mechanická a plně synchronizovaná převodovka s 12 rychlostmi vpřed a vzad (na přání 16 
rychlostí) umožňuje těmto strojům vynikající výkon v každé situaci. Maximální rychlosti 30 km/h dosahují 
traktory SAME Delfino při snížených otáčkách motoru. Zadní a přední uzávěrka diferenciálu je volitelná. Díky 
omezenému rozvoru kol 1.800 mm a velkému úhlu řízení se mohou inovované modely pochlubit dobrou 
pohyblivostí i v těch nejužších prostorách sadů a vinic. 

 
HYDRAULIKA 
Flexibilní traktory SAME Delfino dokážou pracovat s celou řadou nářadí. Základní konfigurace zahrnuje 
hydraulické čerpadlo (30 l/min) určené pro závěs (1.200 kg). Čerpadlo s průtokem 15 l/min je vyhrazeno pro 
řízení. Delfino disponuje standardně zadní vývodovou hřídelí 540/540E ot/min a na přání 540/1000 ot/min. Na 
přání lze stroj vybavit rovněž přední vývodovou hřídelí a předním tříbodovým závěsem (600 kg). 

 
KABINA 
SAME Delfino můžete pořídit bez kabiny nebo se čtyřsloupkovou 
klimatizovanou kabinou vyvinutou přímo pro tento model.  
Jeden z modelů je také k dostání ve speciální snížené a zúžené  
verzi (BASSO). 

 


