
Zetor på vej mod nye tider



Med Zetor Crystal leverer fabrikken en bund solid og kraftfuld traktor med moderne teknologi. 
Navnet er ingen tilfældighed. For mange år siden leverede Zetor en traktor af samme navn,  
som blev kendt for sin ualmindeligt sejtrækkende evner og blev mange maskinstationers 
favorit. Den nye Zetor Crystal har derfor meget at leve op til – og det gør den. 
Standardudrustningen indeholder f.eks. en EHR-lift med Hitch-tronic og 8,5 ton løftekraft. 
Billedet fuldendes bl.a. af en åben-center hydraulikpumpe, der leverer hele 85 l/min. 
arbejdshydraulik til 3 E/D olieudtag med 6 lynkoblinger og flydestilling. En separat 
styretøjspumpe sørger for at manøvredygtigheden altid er i top uanset hvor meget 
arbejdshydraulik, der er brug for, så Zetor Crystal er også ideel som allround-traktor med  
en kraftig frontlæsser. 

Crystal
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Med en moderne kabine, en 6-cylindret motor 
fra DEUTZ og teknisk udrustning beregnet til det 
hårde arbejde i marken, er Crystal et ideelt valg 
til mange landbrug.



Zetor Crystal

Model 150 160

MOTOR

Motortype DEUTZ TDC 6.1 L6

Maks. effekt 2000/25 EC kW/hk 106/144 120/163

Maks. omdrejninger r/min. 2100

Ventiler pr. cylinder Antal 4

Cylindre Antal 6

Motor EGR, Comon rail, elektronisk motorregulering og AdBlue®

Cylindervolumen/slaglængde mm 101/126

Volumen cc 6057

Moment/momentstigning Nm/% 650/38 739/36

Miljøklasse STAGE 4   AdBlue®

KOBLING

Type Trykknap-kobling på gearstang

TRANSMISSION

Type 3-trins PowerShift med automatisk PowerShift og SpeedMatch ved gearskift

Vendegear Koblingsfrit vendegear, PowerShuttle

Gear frem/bak Antal 5-trins transmission m. 2 grupper - 30/30

Hastighed km/h 40

PTO

Type Våd flerlamelkobling m. 3 indkoblingstrin. Auto-PTO koblet m. EHR-lift

Hastigheder r/min. 4 PTO-hastigheder (540/540E + 1000/1000E) forvalg i kabine

Front PTO r/min. 1000 (option)

HYDRAULIK

Type Åben-center tandhjulspumpe og sep. styretøjspumpe. Hitch Tronic

Betjening Elektronisk betjening  - EHR med svingningsdæmper v. transport 

3-punkts ophæng Kat. III med hurtigkoblere på liftarme. Mek. stabilisator i begge sider

Løfteevne bag/for kg 8500/(3800 option)

Hydrauliktryk MPa 20

Hydraulikpumpe l/min. 85 (separat styretøjspumpe)

Hydraulikudtag Antal 3 E/D mekaniske olieudtag med flydestilling. 6 lynkoblinger og trykløs retur

KABINE  

Zetor De Luxe Zetorkabine med AC, luftaffjedret sæde, polstret pass. sæde, elopvarmet bagrude/ 
bakspejl, bagrudevisker/vasker, multijusterbart rat, digitalt display, glastagrude, A/C

ANDET

Drift 4 WD med automatisk til- og frakobling af 4 WD og 100 % diff. spærre (for/bag)

Styring Hydrostatisk m. separat hydraulikpumpe

4-hjulsbremser Våde skivebremser

Parkerings/trailerbremser Hydraulisk/pneumatisk trailerbremse

Foraksel 4WD 52° styrevinkel og svingbare forskærme 

Bagaksel Differentialespærre

DIMENSIONER

Længde/bredde/højde mm 5770/2550/2970 (afh. af dækmont.)

Akselafstand mm 2840

Standard dæk for/bag 480/65 R24 + 600/65 R38 540/65 R24 + 650/65 R38

Fælge Faste fuldsvejsede fælge

Vægt kg 4800 (5840 med ballast for/bag)

Zetor Crystal har kræfterne til det hårde arbejde i marken. Den har power, moment, 
liftkapacitet og hydraulik på sin side, når de kraftige og tunge redskaber skal bearbejde 
marken. Motorerne leveres af DEUTZ, som i generationer har forsynet landbruget med 
driftssikre og økonomiske motorer - den 6-cylindrede motor i Zetor Crystal er ingen undtagelse.
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Crystal - The hard worker

Forbehold for skrivefejl og ændringer i tekniske specifikationer. Zetor opdaterer pt motorprogrammet iht. miljøreglerne - spørg forhandleren om aktuel status.



Zetor udvikler løbende nye og større traktorer med moderne teknologi. Forterra HD er udviklet 
til de mange landmænd, der har brug for en stærk, robust og driftssikker allround-traktor med 
130-150 hk. Zetor Forterra HD fås i 3 modeller med 127, 136 og 147 hk. 
Det er veludrustede traktorer med en brændstoføkonomisk motor og en rummelig, ergono-
misk kabine med alle de vigtigste betjeninger samlet i en konsol til højre for chaufføren. Den 
giver blandt andet mulighed for indstilling af flow og timing af hydraulikventiler - 4 EDV som 
standard – og regulering af den elektroniske liftkontrol Hitch Tronic, som Bosch har udviklet i 
samarbejde med Zetor. Foraksel- og kabineaffjedring er med til at fuldende specifikationerne 
på den nye Forterra HD. 

Forterra HD
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Forterra HD har stor akselafstand (272 cm),  
så motorens fantastiske moment omsættes  
effektivt til trækkraft, og når Forterra HD  
arbejder med frontlæsser, er den ekstremt stabil.



Zetor Forterra HD

Model 130 140 150

MOTOR

Motortype Zetor 1517 Zetor 1617 Zetor 1717

Maks. effekt 2000/25 EC kW/hk 93/127 100/136 108/147

Maks. omdrejninger r/min. 2200

Ventiler pr. cylinder Antal 4

Cylindre Antal 4

Motor Turbo/Intercooler med EGR, oxidationskatalysator DOC og partikelfilter DPF

Cylindervolumen/slaglængde mm 105/120

Volumen cc 4156

Moment/momentstigning Nm/% 558/42 607/43 607/32

Miljøklasse STAGE 4  SCR og DPF AdBlue®

KOBLING

Type Våd multilamelkobling, elhydraulisk betjening

TRANSMISSION

Type 3-trins PowerShift

Vendegear Koblingsfrit vendegear, PowerShuttle

Gear frem/bak Antal 5-trins transmission m. 2 grupper - 30/30

Hastighed km/h 40

PTO

Type Våd flerlamelkobling m. 3 indkoblingstrin

Hastigheder r/min. 4 PTO-hastigheder (540/540E + 1000/1000E) forvalg i kabine

Front PTO r/min. 1000 (option)

HYDRAULIK

Type Bosch/Zetor Hitch Tronic

Betjening EHR - Elektronisk betjening

3-punkts ophæng Kat. III m. 2 løftecylindere

Løfteevne bag/for kg 8500/(3500 option)

Hydrauliktryk bar 200

Hydraulikpumpe l/min. 85

Hydraulikudtag Antal 4 DW elventiler med flowregulering og timer + trykløs retur

KABINE  

Zetor De Luxe Zetorkabine med AC, luftaffjedret sæde, polstret pass. sæde, elopvarmet bagrude/bakspejl,  
bagrudevisker/vasker, multijusterbart rat, digitalt display, glastagrude, flot finish

ANDET

Drift 4 WD med elhydraulisk betjening

Styring Hydrostatisk m. separat hydraulikpumpe, multijusterbart rat

4-hjulsbremser Våde skivebremser, hydraulisk kontrol

Parkerings/trailerbremser Mekanisk/hydraulisk trailerbremse

Foraksel 4WD 55° styrevinkel + ”limited slip“ differentialespærre

Bagaksel Differentialespærre med elbetjening

DIMENSIONER

Længde/bredde/højde mm 5235/2200/2842 (afh. af dækmont.)

Akselafstand mm 2720

Standard fordæk 420/70 R24 480/65 R28

Standard dæk, bag 620/70 R38 650/65 R38

Vægt kg 4820
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Forterra HD - kraftfuld i marken

Forbehold for skrivefejl og ændringer i tekniske specifikationer. Zetor opdaterer pt motorprogrammet iht. miljøreglerne - spørg forhandleren om aktuel status.

Zetor Forterra HD er en veludrustet og kraftfuld traktor med stor akselafstand, som sikrer mak-
simal stabilitet med frontlæsser, og via optimal kontakt med jorden omsætter motorens heste-
kræfter til produktivitet i marken. Forterra´s kraftfulde lift, overlegne hydraulikudrustning og 
bomstærke PTO giver den moderne landmand mulighed for at udnytte sine redskaber fuldt ud.



Har du brug for en stærk traktor med koblingsfrit vendegear, PowerShuttle og en kraftig  
frontlæsser? Eller en rigtig sejtrækkende motor og en bomstærk lift til markarbejdet? I begge  
tilfælde er Zetor Forterra HSX en perfekt løsning. Som noget helt specielt har den Hitch Tronic. 
Det er et intelligent system Zetor og Bosch har udviklet sammen. Hitch Tronic sørger flere 
gange pr. sekund for en automatisk tilpasning af forholdet mellem liftens positionskontrol og 
trækkraftsregulering. Det gør det meget enklere og langt mindre anstrengende at køre med 
redskaber, og samtidigt reduceres brændstofforbruget væsentligt. 

Zetor Forterra er berømt for sin helt fantastiske brændstoføkonomi. 5,7 % mindre end  
gennemsnittet af 61 andre testkandidater i de tyske PROFI-test er et flot resultat.

Forterra HSX Hitch Tronic
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Zetor Forterra HSX Hitch Tronic

Model 100 110 120 130 140

MOTOR

Motortype Zetor 1017 Zetor 1317 Zetor 1417 Zetor 1517 Zetor 1617

Maks. effekt 2000/25 EC kW/hk 70/96 79/106 86/117 93/127 100/136

Maks. omdrejninger r/min. 2200

Ventiler pr. cylinder Antal 4

Cylindre Antal 4

Motor Turbo/Intercooler med EGR, oxidationskatalysator DOC og partikelfilter DPF

Cylindervolumen/slaglængde mm 105/120

Volumen cc 4156

Moment/momentstigning Nm/% 420/42 472/43 507/40 558/42 607/43

Miljøklasse STAGE 4  SCR og DPF AdBlue®

KOBLING

Type Våd multilamelkobling, elhydraulisk betjening

TRANSMISSION

Type Elhydraulisk 3-trins PowerShift m. automatisk PowerShift

Vendegear Koblingsfrit vendegear PowerShuttle

Gear frem/bak Antal 5-trins transmission m. 2 grupper - 30/30

Hastighed km/h 40

PTO

Type Våd flerlamelkobling m. 3 indkoblingstrin

Hastigheder r/min. 540/540E + 1000/1000E. forvalg i kabine

Front PTO r/min. 1000 (option)

HYDRAULIK

Type Zetor Hitch Tronic Bosch EHR

3-punkts ophæng Kat. II m. 2 løftecylindere

Betjening EHR - Elektronisk betjening

Løfteevne bag/for kg 8500/(3500 option)

Hydrauliktryk bar 200

Hydraulikpumpe l/min. 70

Hydraulikudtag Antal 3 DW + trykløs retur og hydraulisk bremseventil

KABINE  

Zetor De Luxe Affjedret Zetorkabine med AC, luftsæde, polstret pass. sæde, elopvarmet bagrude/bakspejl,  
bagrudevisker/vasker, multijusterbart rat, digitalt display, glastagrude, flot finish

ANDET

Drift 4 WD med elhydraulisk betjening

Styring Hydrostatisk m. separat hydraulikpumpe, multijusterbart rat

4-hjulsbremser Våde skivebremser, hydraulisk kontrol

Parkeringsbremser Mekanisk

Foraksel 4WD 55° styrevinkel + ”limited slip“ differentialespærre

Bagaksel Differentialespærre med elektropneumatisk betjening

DIMENSIONER

Længde/bredde/højde mm 4770/2270/2810 (afh. af dækmont.)

Akselafstand mm 2490

Standard fordæk 14,9 R24                                   420/70 R24 (480/65 R24 option)

Standard dæk, bag 16,9 R38                                   520/70 R38 (600/65 R38 option)

Vægt kg 4850
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Forterra - en driftssikker slider

Forbehold for skrivefejl og ændringer i tekniske specifikationer. Zetor opdaterer pt motorprogrammet iht. miljøreglerne - spørg forhandleren om aktuel status.

Zetor Forterra HSX Hitch Tronic er en rigtig slider - konstrueret til krævende opgaver.  
Med Hitch Tronic bliver den nye Forterra HSX endnu bedre i marken. Kraftværket er Zetors 
egen moderne 4-cylindrede dieselmotor med 16 ventiler, turbolader, intercooler og partikel-
filter, som lever fuldt op til tidens miljøkrav og er utrolig brændstof økonomisk.



3-trins PowerShift som betjenes med trykknapper,  
24/24 gear og hydraulisk koblingsfrit vendegear, der  
betjenes med et håndtag til venstre for ratstammen,  
er blot noget af den tekniske udrustning, der gør Zetor  
Proxima HS til en fantastisk fleksibel traktor. Den kører  
nemt og ubesværet i marken, løfter 4.150 kg i liften og  
er smidig som læssetraktor med frontlæsser.

Tjek selv udstyrslisten. Du får svært ved at finde en traktor  
i samme prisklasse, som kan matche Zetor Proxima HS.

Proxima HS

 

	

8

Store dæk (380/70 R24 - 460/85 R34) 
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Zetor Proxima HS er en stærk mellemklassetraktor, designet til at imødekomme markedets 
konstant stigende efterspørgsel efter maksimal alsidighed, højere komfort, større driftssik-
kerhed og optimal produktivitet. PowerShuttle vendegearet gør Proxima HS til en af de mest 
smidige traktorer i sin klasse. En perfekt frontlæssertraktor.

Zetor Proxima HS

Model 80 100 110 120

MOTOR

Motortype Zetor 1106 Zetor 1017 Zetor 1317 Zetor 1417

Maks. effekt 2000/25 EC kW/hk 56/76 70/96 78/106 86/117

Maks. omdrejninger r/min. 2200

Ventiler pr. cylinder Antal 2

Cylindre Antal 4

Motor Højtryksindsprøjtning og Turbo/Intercooler.   Væskekølet

Cylindervolumen/slaglængde mm 105/120

Volumen cc 4156

Moment/momentstigning Nm/% 316/35 420/42 471/43 507/40

Miljøklasse Stage 3B EGR og partikelfilter Stage 4    EGR m. partikelfilter og AdBlue®

KOBLING

Type Våd lamelkobling

TRANSMISSION

Type Elhydraulisk 3-trins PowerShift m. automatisk PowerShift

Vendegear Koblingsfrit vendegear PowerShuttle

Gear frem/bak Antal 24/24

Hastighed km/h 40

PTO

Type Våd lamelkobling, uafhængig/kørselafhængig, moduleret igangsætning 

Hastighed r/min. Elektropneumatisk betjening - 540/1000 (540/540E ekstra) + kørselsafh.

Front PTO r/min. 1000 (ekstra)

HYDRAULIK

Type Mekanisk

3-punkts ophæng Kat. II

Betjening MHR - Mekanisk betjening

Løfteevne kg 4150

Hydrauliktryk bar 200

Hydraulikpumpe l/min. 60

Hydraulikudtag Antal 3 DW + trykløs retur og hydraulisk bremseventil. Elektrohydraulisk betjening

KABINE  

Standard Zetorkabine med mek. aff. sæde, bagrudevisker, digitalt display, glastaglem

De Luxe (option) Radio, rotorblink, luftaffjedret sæde, AC, polstret pass. sæde, udvendig liftbetjening og større dæk

ANDET

Drift 4 WD med elektropneumatisk betjening

Styring Hydrostatisk m. separat hydraulikpumpe, multijusterbart rat

4-hjulsbremser Våde skivebremser, hydraulisk kontrol

Parkeringsbremser Mekanisk

Foraksel 4WD Carraro 20.16, våde skivebremser

Bagaksel Differentialespærre med elektropneumatisk betjening

DIMENSIONER

Længde/bredde/højde mm 3905/1910/2738 (afh. af dækmont.)

Akselafstand mm 2442

Standard dæk, for+bag 340/85 R24 + 420/85 R34

De Luxe dæk, for+bag 380/70 R24 + 460/85 R34                                 

Vægt kg 4000

Proxima HS - en allround traktor

 

	

Forbehold for skrivefejl og ændringer i tekniske specifikationer. Zetor opdaterer pt motorprogrammet iht. miljøreglerne - spørg forhandleren om aktuel status.



Zetor Proxima CL er bygget til dig, der vil have en solid og effektiv traktor uden alt for mange 
dikkedarer. Du får rigtig meget traktor for pengene uden at gå på kompromis med drifts-
sikkerhed, levetid eller driftsøkonomi. Og så starter den altid. Med et gløderør på hver af  
de 4 cylindre er det blot at dreje nøglen, så er du klar til at køre, uanset hvor koldt det er.

Der findes 4 Proxima CL-modeller - alle med rummelige kabiner, stærk hydraulik og ergono-
misk betjening. 540/1.000 r/min. og kørselsafhængig PTO er standard.
Med en kraftig Carraro-foraksel er Zetor Proxima CL bygget til arbejde med frontlæsser.

Hvorfor købe brugt, når du kan få en Zetor Proxima CL til samme pris?

Proxima CL
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Zetor Proxima CL

Model 80 100

MOTOR

Motortype Zetor 1106 Zetor 1017

Maks. effekt 2000/25 EC kW/hk 56/76 70/96

Maks. omdrejninger r/min. 2200

Ventiler pr. cylinder Antal 2

Cylindre Antal 4

Motor Højtryksindsprøjtning og Turbo/Intercooler.   Væskekølet

Cylindervolumen/slaglængde mm 105/120

Volumen cc 4156

Moment/momentstigning Nm/% 316/35 420/42

Miljøklasse Stage 3B - EGR og partikelfilter Stage 4 - EGR m. partikelfilter og AdBlue®

KOBLING

Type Tør, dobbelt kobling med hydraulisk betjening

TRANSMISSION

Type Mekanisk

Gearskifte Synkro

Gear frem/bak Antal Synkro frem/bak 12/12

Hastighed km/h 40

PTO

Type Kørselafhængig, uafhængig PTO

Hastighed r/min. 540/1000 eller 540/540E (option)

Front PTO r/min. 1000 (ekstra)

HYDRAULIK

Type Mekanisk

3-punkts ophæng Kat. II

Betjening MHR - Mekanisk betjening

Løfteevne kg 4190

Hydrauliktryk bar 200

Hydraulikpumpe l/min. 60

Hydraulikudtag Antal 3 DW + trykløs retur. Hydr. bremseventil (på 90 og 100)

KABINE  

Standard Zetorkabine med mek. aff. sæde, bagrudevisker, analogt display, glastaglem

De Luxe (option) Radio, rotorblink, luftaffjedret sæde, AC, polstret pass. sæde, udvendig liftbetjening

ANDET

Drift 2 WD / 4 WD med elpneumatisk betjening

Styring Hydrostatisk, multijusterbart rat

4-hjulsbremser Våde skivebremser, hydraulisk kontrol

Parkeringsbremser Mekanisk

Foraksel 4WD ”Limited slip” differentialespærre, drejevinkel 550

Bagaksel Differentialespærre med elektropneumatisk betjening

DIMENSIONER

Længde/bredde/højde mm 3875/1910/2671

Akselafstand 2 WD/4 WD mm 2321/2236

Standard dæk, for+bag 340/85 R24 + 420/85 R34

De Luxe dæk, for+bag (option) 380/70 R24 + 480/70 R34                                 

Vægt 2 WD/4 WD kg 3130/3630

Zetor Proxima CL er en enkel men moderne kvalitetstraktor, der til fulde lever op til Zetors  
strenge kvalitetskrav. Motor, transmission, hydraulik, kabine - alt produceres på Zetors  
moderne fabrik i Tjekkiet. Proxima CL er utrolig driftssikker, starter altid og kan køres af alle.
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Proxima CL - solid og effektiv

Forbehold for skrivefejl og ændringer i tekniske specifikationer. Zetor opdaterer pt motorprogrammet iht. miljøreglerne - spørg forhandleren om aktuel status.



Major

12

Zetor Major er det naturlige valg for ejere af mindre gårde og alle andre, der har behov for en 
kompakt, robust traktor med 75 hk uden dog at ville investere mere end nødvendigt. 
Men tag ikke fejl – der er ikke gået på kompromis med hverken motor, chassis eller kabine. 
Zetor Major får kræfterne fra en moderne 4-cylindret DEUTZ-motor med turbo og Common Rail. 
Den er nem at vedligeholde og er særdeles driftssikker. 
Til trods for den lave pris har Zetor Major en komfortabel og rummelig kabine med flad bund og 
store døre. Alle betjeningsgreb og kontakter er designet med fokus på førerens  
ergonomi og sidder logisk placeret, så det er nemt at betjene traktoren. 

I løbet af 2017 leveres Zetor Mjor HS med 2-trins PowerShift, PowerShuttle og 40 km/h.



Zetor Major

Model 60 80

MOTOR

Motortype DEUTZ

Maks. effekt 2000/25 EC kW/hk 45/61 53/75

Maks. omdrejninger r/min. 2200

Ventiler pr. cylinder Antal 2

Cylindre Antal 4

Motor Turbo og Common Rail

Cylindervolumen/slaglængde mm 92/110

Volumen cc 2925

Moment/momentstigning Nm/% 244/26 300/25

Miljøklasse STAGE 3B

KOBLING

Type Tør, dobbelt kobling med mekanisk betjening

TRANSMISSION

Type Mekanisk

Gearskifte Synkro

Gear frem/bak Antal Synkro frem/bak 12/12 (4x3)

Hastighed km/h 30

PTO

Type Kørselsafhængig / uafhængig PTO

Hastighed r/min. 540/1000 (540/540E option)

HYDRAULIK

Type Mekanisk

3-punkts ophæng Kat. II

Betjening MHR - Mekanisk betjening

Løfteevne kg 2400

Hydrauliktryk bar 180

Hydraulikpumpe l/min. 50

Hydraulikudtag Antal 2 DW

KABINE  

Standard Mekanisk aff. sæde, justerbart rat, udstødning v. A-søjle. Glastaglem er ikke standard i Norden

De Luxe (option) Airconditioning, rotorblink

ANDET

Drift 4 WD

Styring Hydrostatisk

Driftsbremse Våde skivebremser, mekanisk kontrol

Parkeringsbremser Mekanisk

Bagaksel Differentialespærre med mekanisk betjening

DIMENSIONER

Længde/bredde/højde mm 4212/1860/2656 afh. af dækmont.

Akselafstand 4 WD mm 2210

Standard dæk, for+bag 11.2 24 + 16.9 30

Vægt 4 WD kg 3090

Zetor Major er en enkel traktor, som kan køres af alle. Dens mekaniske opbygning sikrer enkel 
vedligeholdelse og minimale serviceomkostninger.  
Zetor Major har en moderne kabine med fantastisk udsyn. Den kan leveres med airconditioning 
og er på mange områder bedre udrustet, end prisen indikerer.
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Major - alt det du behøver

Forbehold for skrivefejl og ændringer i tekniske specifikationer. Zetor opdaterer pt motorprogrammet iht. miljøreglerne - spørg forhandleren om aktuel status.
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Zetor og svenske Ålö, der er en af verdens førende producenter af front-
læssere, samarbejder om udvikling og produktion af frontlæssere. De er 
tilpasset Zetortraktorerne, hvilket giver kunderne en helt optimal, robust, 
ergonomisk og effektiv løsning i det daglige arbejde. F.eks. er frontlæsser-
nes arme konstruerede, så de dækker forlygterne mindst muligt, hvilket er 
en kæmpe fordel i praktisk brug. De produceres af Ålö og sælges under 
navnene ZL og ZX, så du får en topmoderne frontlæsser til din Zetor.
 

Zetor frontlæssere 
ZL og ZX



Zetor frontlæssere 
ZL og ZX

Traktor / Læsser ZL 26 ZL 36 ZL 46 ZL 56 ZX 3.1 P ZX 4.1 P

Major Standard Option

Proxima CL Option Standard

Proxima HS Option Standard Option

Forterra HSX og HD Standard Option Option

Læsser, 195 bar ZL 26 ZL 36 ZL 46 ZL 56 ZX 3.1 P ZX 4.1 P

Løfteevne armcenter, ned/op kg 1950/1240 2100/1410 2320/1510 2520/1600

Løfteevne 80 cm fremme ned/op kg 1580/1220 1660/1520 1850/1590 2080/1680 1910/1630 2070/1720

Løftehøjde, armcenter m 3,10 3,40 3,70 3,90 3,75 4,00

Løfteevne under plant redskab m 2,90 3,20 3,50 3,70 3,45 3,70

Egenvægt kg 360 390 420 440 585 621
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Du kan trygt handle med os   

HCP Nordic importerer og distribuerer Zetor til hele  
Norden. Den samlede volumen fra alle markeder giver  
os stor teknisk og kommerciel ekspertise, så vi kan  
servicere vores kunder optimalt. 

Uanset hvor driftssikker en traktor er, så kræves der  
service og reservedele. HCP’s logistikcenter har et af  
branchens største reservedelslagre og mest avancerede 
logistikafdelinger. Det sikrer kunderne hurtig og sikker  
reservedelsforsyning. Vi har alle reservedele på lager og 
kan levere i hele Norden fra dag-til-dag.

Alle Zetor sælges og serviceres af lokale forhandlere.  
De kender kunderne og deres behov, og de kan hurtigt 
hjælpe, hvis der sker driftsstop. Ved at kombinere 
den centrale HCP-organisation med lokal nærhed og 
tilgængelighed får kunderne den bedste service.

Din lokale forhandler kan også tilbyde dig gunstig 
leasingfinansiering via HCP Finans. Det er enkelt, sikrer 
dig lave renter, lang løbetid og lynhurtig kreditvurdering, 
så der er al mulig grund til at få et tilbud, når du skal have 
din nye Zetor.

Zetor udvikler hele tiden deres traktorer i jagten på 
endnu højere driftssikkerhed og lavere brændstofforbrug. 
De tekniske specifikationer i denne brochure er derfor 
vejledende og kan ændres uden varsel. 
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