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proxima TraKToriai - uNiVersalŪs raTiNiai ŪKio TraKToriai, speCialiai suKurTi 
DarBui su ŽemĖs ŪKio paDarGais, pramoNiNiais aGreGaTais ir ŽemĖs ŪKio 
TraNsporTu.

PROXIMA PROXIMA PLUS PROXIMA POWER

maksimali galia(kw) 70,3 78,4 86,2

maks.sukimo momentas (Nm) 429 461 493

pavarų dėžė mechaninė/ 
sinchronizuota

mechaninė su 3 pakopų 
dinaminiu reduktorium, 

sinchronizuota

mechan. su 3 pakopų 
automatiniu reduktorium, 

elektrohidraulinis 
sinchronizuota

pavarų skaičius 10/2, 12/12 arba su 
eigos lėtintuvu 20/4 16/16 24/24

pavarų perjungimas nenutraukiant 
galios perdavimo - - iki 10 km/val.

maks. galinio GTV galia (kw) 45 60 60

Hidraulika –Valdymas mechaninis mechaninis/elektroninis 
(HitchTronic)

mechaninis/elektroninis 
(HitchTronic)

išorinių grandinių jungtys 6+1 8+1 8+1

Kuro bako talpa (l) 124 150 180

ilgis (mm) 4,710 4,827 4,941

ratų bazė (mm) 2,308 2,328 2,442
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Populiariausi Proxima serijos Zetor traktoriai pelnė popu-
liarumą dėl savo universalumo, patikimumo ir tvirtos 
konstrukcijos. Šios serijos traktoriai puikiai pildo kliento 
lūkesčius tiek dirbant  ūkio, miško darbus, tiek komunali-
nio ūkio darbus.

Kalbant apie lankstumą, pasirenkamos versijos  gali būti 
su/be kabinos, dviejų ar keturių ratų varomąja ašimi.

Be to, Proxima modeliai siūlo kelis pavarų dėžės varian-
tus, atitinkančius praktinį naudojimą ir kliento poreikius.

Kitaip nei kiti proxima modeliai, Proxima Plus traktoriai 
turi geresnę variklio galią ir modernesnę pavarų dėžę 
našesniam darbui.

Proxima Power modeliai turi pačios naujausios kons-
trukcijos pavarų dėžę proxima šeimoje ir patenkina aukš-
tus kliento poreikius: universalumo, komforto, saugumo 
ir našumo.

 ¡  PUIKUS KAINOS IR GALIOS 
SANTYKIS

 ¡ VARDINĖ GALIA
 ¡ ILGAS TARNAVIMO LAIKAS
 ¡  IDEALUS GALIOS IR SVORIO 

SANTYKIS
 ¡ JUDRUS IR ĮVAIRIAPUSIŠKAS
 ¡ UNIVERSALUS
 ¡  LAIKO PATIKRINTA KONSTRUKCIJA
 ¡  MAŽAS KURO IR ALYVOS 

SUNAUDOJIMAS
 ¡ PAPRASTUMAS
 ¡ PASIŪLOS ĮVAIROVĖ

GALIA
Turėdami sukauptą arklių galią variklyje ir galingą 
pavarų dėžę proxima traktoriai  visose situacijose 
naudoja aukštą galią.

IŠTVERMINGUMAS
paprasta, tvirta konstrukcija užtikrina proxima 
traktoriaus patikimumą net ir pačiomis 
atšiauriausiomis sąlygomis.

BENDRA NUOSAVYBĖS 
KAINA
suderinus universalumą ir mažus išlaikymo kaštus 
proxima gaminių šeima suteikia puikų darbo našumą.



ZETOR TRAKTORIUOSE ĮMONTUOTI 
ZETOR VARIKLIAI.

išskirtinis Zetor variklių populiarumas 
remiasi mažomis degalų sąnaudomis, aukštu 
patikimumu ir paprasta konstrukcija - visa tai 
apdovanoja klientą ne tik mažomis įsigijimo 
išlaidomis, bet ir žemomis eksploatavimo 
išlaidomis ir aukštu patikimumu. Varikliai 
su nauja 16-kos vožtuvų technologija 
pasiekė vieną geriausių kuro ekonomijos 
rezultatų griežtame Vokietijos žemės ūkio 
asociacijos (DlG) vertinime. Traktoriai, 
kuriuose įmontuoti šie varikliai, yra vieni 
ekonomiškiausių rinkoje.

ZETOR TRACTORS a.s. – didžiausias 
dyzelinių variklių gamintojas Čekijos 
Respublikoje. Gamybos tradicijos siekia 
1920 metus.

Zetor traktoriai nenaudoja galios didinimo 
t.y. kai galia prieinama tik esant tam tikroms 
sąlygoms. pilna galia yra visuomet atsižvelgiant 
į apkrovą.

VARIKLIS



www.zetor.lt

 ¡  APLINKAI DRAUGIŠKAS DARBAS 
mūsų traktoriai turi dyzelino dalelių filtrus (DpF), kad 
atitiktų griežčiausius išmetamųjų dujų ribojimus.

 ¡  VYSTYMAS IR GAMYBA MŪSŲ GAMYKLOJE 
Garantuojamas aukščiausias meistriškumas naudojant 
kokybiškas medžiagas

 ¡  MAŽOS SĄNAUDOS 
užtikrina mažą darbinių skysčių suvartojimą

 ¡  MECHANINIS PADAVIMO SIURBLYS 
veikia patikimai ir be rūpesčių, ilgas tarnavimo laikas

 ¡  DU BALANSINIAI VELENĖLIAI 
sumažina vibraciją ir leidžia varikliui dirbti tolygiai

 ¡  SLĖGINIS STŪMOKLIŲ KARŪNĖLIŲ  
AUŠINIMAS ALYVA 
padidina kuro degimo efektyvumą ir prailgina variklio 
tarnavimo laiką

 ¡  PASIRENKAMAS AUŠINIMO SKYSČIO 
ŠILDYTUVAS 
sutrumpina šildymo laiką ir taip taupo kurą

 ¡  KAITINIMO ŽVAKĖ KIEKVIENAME CILINDRE 
(tiesioginis išankstinis variklio pašildymas) – garantuoja 
užvedimą esant žemai temperatūrai

Kartų 
patikrinta



proxima serijos pavarų dėžės yra gaminamos  
ZeTor TraCTors a.s. gamykloje. Gaminimas 
savoje gamykloje leidžia atidžiai kontroliuoti 
kokybę, konstrukciją ir galimų pasirinkimų 
įvairovę. aukštos kokybės medžiagų 
naudojimas užtikrina ištvermingumą ir ilgą 
tarnavimo laiką.

pavarų dėžės standartiniams  Proxima 
modeliams yra tik mechaninės ir labiausiai 
universalios. Jos gaminamos kelių versijų.

Proxima  yra vienintelis modelis turintis 
sulėtintas pavaras –  20/4 versijoje – ir 
mažiausią važiavimo greitį 0,22 km/val.  (2,200 
aps./min). Jis tobulai tinka sunkiam darbui 
dėl savo paprastumo ir minimalaus gedimų 
skaičiaus.

Proxima Plus skirtas klientams, ieškantiems 
modernesnio dizaino, didesnės galios 
ir komforto. Ši versija turi 16/16 pavarų 
su 2 pakopų dinaminiu reduktorium.

Proxima Power  siūlo didžiausią galią proxima 
gaminių šeimoje, turi 24 pavaras pirmyn 
ir atgal, trijų pakopų dinaminį reduktorių  
ir šiuolaikinę powershuttle konstrukciją  
komfortui padidinti - važiavimo krypties 
keitimas esant apkrovai.

PAVARŲ DĖŽĖS
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 ¡  VIDAUS GAMYBA 
aukštų kokybės standartų valdymas ir 
įgyvendinimas

 ¡  TARNAVIMO LAIKAS 
aukštos kokybės ir ilgaamžės medžiagos 
užtikrina ilgą tarnavimo laiką 

 ¡  PASIŪLOS ĮVAIROVĖ  
kliento poreikiams pritaikyti sprendimai

 ¡  PAVARŲ SKAIČIUS 
optimizuotas galios ir svorio santykis

 ¡  PATOGUMAS 
paprastas ir lengvas perjungimas

 ¡  ATSTUMAS 
ratų bazės atstumas varijuoja 
priklausomai nuo modelio

 ¡  GTV GREITIS 
siūloma kaip standartas

sprendimas 
kiekvienam

1 –   powershift 
trijų pakopų sukimo momento reduktorius

2 –    powershuttle  
sinchronizuoto perjungimo sankaba

3 –     sinchronizuotos pagrindinės pavaros
4 –   pavarų dėžės reduktorius
5 –   Galinio GTV šlapio disko sankaba – 

540/1000 aps./min arba 540/540e

www.zetor.lt

Proxima Power 
pavarų dėžė



Zetor - pirmasis pasiūlęs 
HiTCHTroNiC funkciją – daugelio 
apdovanojimų laimėtoją
Bosch elektrohidraulinė sistema įrengta 
su HitchTronic funkcija, unikalia sistema 
automatiniam galinio trijų taškų kablio 
valdymui. Kai naudojama ši sistema, 
nebereikia nustatyti reguliavimo ar derinių 
tipų. Nustatomas tik padargo dirbimo gylis. 
Kai padargas, prikabintas prie trijų taškų 
kablio, pasiekia nustatytą gylį, valdymo sistema 
matuoja dirvos pasipriešinimą ir ši reikšmė 
naudojama kaip pradinė automatiniam kablio 
valdymui.

TECHNINIAI DUOMENYS
 ¡  maksimali keliamoji galia  42 kN
 ¡  Hidrauliniai greitieji sujungimai: 

4 (p+ ir pw), 3 ar 2 ar 1 sekcijos 
 ¡  1 sekcija su išmetimu, 3 sekcijos 

su grįžimo vožtuvu 
 ¡  paskirstytojo mechaninis užrakinimas 

neutralioje pozicijoje (sekcijos be)
 ¡  Trijų taškų prikabinimo kontroliuojamas 

srautas
 ¡  Neribotas išorinis apatinių svertų 

valdymas 
 ¡ Hidraulinio siurblio įsiurbimo filtras
 ¡ pozijos jutiklis (su jėginiu reguliavimu) 
 ¡  Visi hidrauliniai valdikliai yra išorėje (taip 

pat ir hidraulinis paskirstytojas)

HIDRAULIKA

patogiam darbui su padargais proxima traktoriuose įrengtos keturios hidraulinės 
greitosios jungtys, elektrohidraulinis valdymas ir HitchTronic sistema.
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patikimas 
valdymas 
kiekviename 
žingsnyje

 ¡  VIDAUS GAMYBA 
aukštų kokybės standartų valdymas 
ir įgyvendinimas

 ¡  TIK IŠORINIAI KĖLIMO CILINDRAI 
nėra vidinių cilindrų

 ¡ GERA KĖLIMO GALIOS KREIVĖ

 ¡ PATOGUS APTARNAVIMAS

 ¡  IŠSIŠAKOJIMAI SVERTŲ GALUOSE 
nėra nuolaidžių kaiščių

 ¡  NULEIDIMO KONTROLĖ SU HIDRAULINIO 
UŽRAKTO FUNKCIJA

 ¡  ŠVELNUS PADARGŲ NULEIDIMAS 
IR SAUGUS TRANSPORTAVIMAS

 ¡  PAGALBINIS PASKIRSTYTOJAS 
INTEGRUOTAS HIDRAULIKOS 
VIRŠUTINIAME GAUBTE

 ¡  MECHANINIS VOŽTUVAS, PADARGUS 
UŽRAKINANTIS KRAŠTINĖSE DARBO 
PADĖTYSE

 ¡  NAUJA PATOBULINTA VALDYMO SVIRTIS 
palengvinanti padargų užkabinimą ant išorinės 
trijų taškų prikabinimo sistemos



sukūrėme patogias, komfortiškas ir saugias 
kabinas.  Jos suteikia daugiau erdvės 
vairuotojui ir optimalų aplinkos matomumą. 
Geras vaizdas operatoriui leidžia matyti ir 
valdyti naudojamus padargus. Frontalinis 
krautuvas gerai matomas pro stoglangį.

Valdymas yra paprastas, puikiai išdėstytas 
ir labai intuityvus. Visi valdikliai pasiekiami 
ištiesta ranka.

 Zetor sėdynė užtikrina ilgą tarnavimą, 
ergonomiškumą ir komfortabilų sėdėjimą.

KABINA
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aiškiai ir logiškai išdėstytas prietaisų skydelis. 
Visi svarbūs duomenys - vienoje vietoje.

lengvai sulankstoma, dar patogesnė keleivio 
sėdynė.

patogumas 
ir erdvė



Tik originalios 
tinka idealiai
Gerbkite traktoriaus tapatumą

ZeTor TraCTors a.s. parduoda atsargines 
originalias dalis visame pasaulyje 
garantiniam ir pogarantiniam Zetor 
traktorių remontui, pasitelkdama oficialių 
atstovų prekybos tinklą.

originalių atsarginių dalių kokybė gamybos 
metu tikrinama nuolat ir atitinka kokybę tų 
dalių, kurios naudojamos surenkant naujus 
produktus.

originalios atsarginės dalys turi visus 
patobulinimus ir naujoves. Tai garantuoja 
pataisytos mašinos veiklos kokybės 
ir naudingumo  atstatymą. atpažinti 
atsarginių dalių originalumą galima 
iš originalios pakuotės su unikaliu 
identifikaciniu numeriu.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės 
į oficialų Zetor atstovą.

Zetor atsarginės dalys - aukštos 
kokybės už priimtiną kainą.
Norėdami pailginti traktoriaus 
tarnavimo laiką, naudokite tik 
originalias atsargines dalis.



sukurta ir 
pagaminta 
europos širdyje
Daugiau nei milijonas klientų 
negali klysti

ZeTor GamiNa TraKTorius Nuo 1946. per 
Visus VeiKlos meTus BuVo paGamiNTa 
DauGiau Nei 1,2 mlN. TraKToriŲ, 
DauGiausia JŲ eKsporTuoTa Į DauGiau 
Nei 90 ŠaliŲ Visame pasaulYJe. 

GamYBa
Zetor traktorių ir variklių gamyba sutelkta 
Centrinėje europoje, Čekijos respublikoje.

Vystymo ir gamybos centro turėjimas padeda 
užtikrinti aukštą mūsų siūlomų produktų 
kokybę ir palaikyti inovacijų diegimą.

Gaminio surinkimas efektyviai jungia 
ir subalansuoja daug dalių, pagamintų 
mūsų pačių įranga ir tų, kurias įsigyjame 
iš specializuotų tiekėjų.

VYsTYmas
inžinerijos Departamentas – seniai veikiantis 
ir nuolat dirbantis Zetor tyrimų, vystymo ir 
bandymų srityje. 

Komanda sudaryta iš vystymo inžinierių, 
užsiima aukšto lygio specialistų paieška, 
leidžiančia plėsti žinių bazę bei įgūdžius, 
ir remiasi naujausiomis šiuolaikinėmis 
technologijomis.

Departamentas užsiima išsamiais, 
sisteminiais tyrimais ir gamybos programos 
vystymu – nuo koncepcijos, dizaino, 
konstrukcijos, pavyzdžių ir prototipų 
gamybos iki traktorių, variklių bandymų 
laboratorijoje ir realiomis sąlygomis.

www.zetor.lt



PROXIMA PROXIMA PLUS PROXIMA POWER
MODELIS 70 80 90 100 90 100 110 90 100 110 120

VARIKLIS
 III Pakopų B Tipo 7205* 1105* 1206 1006 1206 1006 1306 1206 1006 1306 1406
Galingumas (kW) (2000/25/EC) 47,6 55,6 64,3 70,3 64,3 70,3 78,4 64,3 70,3 78,4 86,2
Galingumas (AG) (2000/25/EC) 65 76 87 96 87 96 106 87 96 106 117
Nominalūs sūkiai (aps./min) 2,200
Cilindrų skaičius 4
Vožtuvų skaičius 8 16
Variklio pripūtimo sistema Turbokompresorinė
Cilindro skersmuo/eiga (mm) 105/120
Variklio tūris (cm3) 4,156
Aušinimas Ventiliatoriaus visko mova
Maksimalus sukimo momentas 
(Nm) (2000/25/EC) 271 317 370 429 370 429 461 370 429 461 493

Sukimo momento rezervas (%) 36 35 38 46 38 46 40 38 46 40 37
PAVARŲ DĖŽĖ

Tipas Mechaninė /sinchronizuoto perjungimo
Mechaninė su dviejų pakopų 
reduktorium, sinchronizuoto 

perjungimo

Mechaninė su automatiniu trijų pakopų 
reduktorium, elektrohidrauliniu sinchroni-

zuoto perjungimo
Reversas Mechaninis perjungimas, sinchronizuotas Esant apkrovai iki 10 km/val.
Perjungimas Pilnai sinchronizuotas

Pavarų skaičius (Pirmyn/Atgal) 10/2, 12/12 arba su 
20/4 eigos lėtintuvu 16/16 24/24

Greitis (km/val.)
2WD versija su kabina – 30, 
4WD versija su kabina – 40 

(30 pasirinktinai)
40 (30 pasirinktinai) 40

GTV
Tipas priklausomas / nepriklausomas Nepriklausomas/ priklausomas, šlapia daugiadiskė sankaba
Galinio GTV sūkiai 540, 540/1000, 540/540E 540/1000, 540/540E
Priekinio GTV sūkiai 1,000
Maksimali priekinio GTV galia 
(kW) 45 60

HIDRAULIKA

Tipas Mechaniškai valdoma – D. M. P. Mechaniškai valdoma – D. M. P.; pasirinktinai - elektrohidraulinis 
valdymas

Trijų taškų prikabinimo sistema  II kategorija
Valdymas Mechaninis Mechaninis / elektroninis (pasirinktinai HitchTronic)
Maksimali keliamoji galia (kN) 42
Darbinis slėgis (MPa) 19
Hidraulinio siurblio galia (l) 50, pasirinktinai 60
Išorinės jungtys (greitieji 
sujungimai) 6+1, 4+1 or 2+1 8+1 (tik su elektrohidrauliniu valdymu), 6+1 arba 4+1

Kabliai Modulinė CBM kablių sistema – daugiapakopė, greito prijungimo su automatiniu kaiščiu 
ir kabliu vienos ašies priekabai

KABINA
Stoglangis Taip
Sėdynė Zetor sėdynė su pneumatine / mechanine amortizacijos sistema
Keleivio sėdynė Standartinė su saugos diržu
Vairas Pakeliamas ir teleskopinis

Oro kondicionierius Rankinis 
(pasirinktinai) Rankinis



PROXIMA PROXIMA PLUS PROXIMA POWER

MODEL
70 80 90 100 90 100 110 90 100 110 120

KITI TECHNINIAI DUOMENYS

Vairavimo sistema 2WD/4WD 4WD

Vairavimo sistema Hidrostatinė

Darbo/stovėjimo stabdžiai Šlapi diskiniai, hidraulinio valdymo / mechaninio valdymo

Priekiniai stabdžiai Prijungus prie priekinio varančiojo 
tilto Šlapi diskiniai stabdžiai ratuose

Priekabos stabdžiai 1+2 žarnos pneumatiniai (pasirinktinai hidrauliniai)

Maksimalus priekinis svarmuo 
(kg) 466

Maksimalus galinio rato 
svarmuo (kg) 270

Kuro bako talpa (l) 124 150 180

Priekiniai sparnai Fiksuoti

Šildomi veidrodėliai ir galinis 
stiklas Taip

Radijas Taip

MATMENYS

Svoris** (kg) 3,058–4,044 3,750–4,546 4,054–4,600 4,014–4,257

Maks. ilgis (mm) 4,690 4,710 4,827 4,941

Maks. plotis (mm) 2,319

Maks. aukštis (mm) 2,725 2,738

Ratų bazė (mm) 2,323 (2WD) 2,308 (4WD) 2,328 2,442

Priekiniai ratai *** (mm) 9.00-16 / 320/85R24 (12.4R24) 380/85R24 (14.9R24) disk. 380/85R24 (14.9R24) disk.

Galiniai ratai *** (mm) 420/85R34 (16.9R34) 460/85R38 (18.4R38) disk. 460/85R38 (18.4R38) disk.

*  III  pakopų A
** Be priekinio ir galinio svarmenų
*** Standartiniai ratai; dėl platesnio pasirinkimo kreipkitės į pardavėją.
Pastaba: aukštis priklauso nuo ratų dydžio.
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pagaminta es

Mano šeima.
Mano darbas.
Mano Zetor.
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