HORTUS
HORTUS CL 65
HORTUS HS 65

Traktorius – tai „Zetor“. Nuo 1946 m.

NAUJASIS „ZETOR HORTUS“ – UNIVERSALUS TRAKTORIUS, IDEALIAI
TINKANTIS DARBUI MAŽUOSE ŪKIUOSE, PARKUOSE, SODUOSE, SPORTO
OBJEKTUOSE IR DAUGELYJE KITŲ SRIČIŲ.
VARIKLIS

TRANSMISIJA

„Zetor HORTUS“ gali pasiekti maksimalią galią dėl
geriausios įmanomos variklio techninių charakteristikų ir svorio kombinacijos. Šis variklis yra puikus dėl mažų degalų sąnaudų, didelio patikimumo
ir paprastos konstrukcijos.

„HORTUS“ transmisija turi 4 pagrindines pavaras
ir 3 diapazonus su papildoma sulėtinta pavara –
iš viso 24 priekines ir 24 atbulines pavaras, leidžiančias parinkti tinkamą greitį pagal Jūsų darbo
poreikius.

¡¡ 67 AG galia.

„HORTUS CL“ turi mechaninį reversą, „HORTUS
HS“ įrengtas hidraulinis reversas („Power-Shuttle“),
kurie suteikia daugiau patogumo kasdieniame darbe.

¡¡ K
 ompresinio uždegimo variklis su „Common
Rail“ tiesioginiu degalų įpurškimu.
¡¡ D
 OC katalizatorius (nėra DPF filtro, nėra
karbamido).
¡¡ D
 ėl optimizuoto variklio degimo – mažesnė
šilumos apkrova, mažesnės sąnaudos ir
didesnė traukos jėga.
¡¡ A
 ukštos kokybės variklis garantuoja
ilgaamžiškumą.
70 litrų baką turintis „HORTUS“ iki kito degalų
papildymo gali dirbti daugybę valandų.

YPAČ TVIRTA PRIEKINĖ AŠIS
IR PAPRASTAS VAIRAVIMAS
Iš aukščiausios klasės stipraus ketaus pagamintos
„HORTUS“ ašys visą galią perduoda ratams, todėl
galima atlikti ypač mažo spindulio posūkį.
Traktoriaus vairavimo sistema palengvina posūkių
atlikimą, padidina kontrolę ir sumažina operatoriaus
nuovargį.

HIDRAULIKA IR 3 TAŠKŲ
PAKABINIMO SISTEMA
II kategorijos pakabinimo sistemos, kurių keliamoji
galia yra 1937 kg, ir du standartiniai galiniai nuotoliniu būdu valdomi vožtuvai leidžia prie „HORTUS“
pritvirtinti įvairius galinius padargus.

PRIEKINIO KRAUTUVO VAIRALAZDĖ
Išnaudokite visas priekinio krautuvo funkcijas su
lengvai valdoma, patogioje vietoje įrengta vairalazde.

PATOGI KABINA
Kabina yra erdvi ir ergonomiška, joje svirtys, vairalazdės ir valdikliai sumontuoti patogiose vietose.
Kabinoje įrengtas oro kondicionierius.
Skaitmeniniame skydelyje aiškiai rodomi signalai,
degalų sąnaudos ir greitis (aps./min.).
Amortizuojanti sėdynė sumažina vibracijas iki minimumo, sėdėsite erdviai ir patogiai.

PAPRASTA PRIEŽIŪRA
IR EKSPLOATACIJA
Variklio gaubto atidarymas vienu palietimu leidžia
lengvai pasiekti variklį, atliekant kasdienes technines patikras ir kitus techninės priežiūros darbus.

MODEL

HORTUS CL 65

HORTUS HS 65

VARIKLIS
Variklio tipas

Deutz TCD 2.9 L4

Galia (kW)

50

Galia (AG)

67

GTV galia (kW / AG)

46,1 / 61,9

Vardinis variklio greitis

2 200

Cilindrų skaičius

4

Variklio tūris (cm3)

2 900
TRANSMISIJA

Reversas

mechaninė

Power-Shuttle

Pavarų skaičius (į priekį/atgal)

24/24

Maks. važiavimo greitis (km/h)

39

Stabdžiai

šlapi diskai

Vairavimas

hidrostatinis

Sankaba

sausa vienos plokštės

elektrohidraulinė

HIDRAULINĖ SISTEMA
Siurblio tipas

dvigubos pavaros siurblys

Padargo siurblio galia (l/min)

39,1

Vairavimo sistemos siurblio galia (l/min)

22

Maks. bendras srautas (l/min)

60

3 taškų pakabinimo sistemos kategorija

II

Keliamoji galia (kg)

1 937

Ties 610 mm už jungties galų (kg)

1 430

Kėlimo valdymo mechanizmo tipas

pozicinis/srautinis/mechaninis

Vairalazdė

Standartinis

Standartinių nuotolinių valdymų skaičius

4
GTV

GTV tipas

nepriklausomas

GTV valdymas

elektrohidraulinis

Galinis GTV (aps./min.)

540 / 540E / 1000

GTV skersmuo (mm)

35
MATMENYS

Degalų bakas (l)

70

Bendras ilgis su 3TP (mm)

3 865

Bendras plotis (mm)

1 940

Ratų bazė (mm)

2 188

Bendras aukštis (mm)

2 545

Min. tarpas nuo žemės (mm)

465

Min. posūkio spindulys (mm) su stabdžiais

3 700

Min. posūkio spindulys (mm) be stabdžių

4 135
STANDARTINĖS PADANGOS

Priekinės

11,2-20

Galinės

14,9-30
ROPS IR SVORIS

Apsaugos nuo apvirtimų standartas (ROPS)

ROPS

Oro kondicionierius

Kabina su oro kondicionieriumi

Bendras svoris (kg)

2 520

www.zetor.lt
info@specagra.lt
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