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MAJOR
MAJOR – universalus ratinis žemės ūkiui 
skirtas traktorius, kurį vertinsite dėl jo pui-
kaus kainos ir galios santykio. Jis yra sukons-
truotas taip, kad prie jo būtų galima jungti 
žemės ūkio mašinas bei naudoti transporta-
vimui. MAJOR yra sukurtas naudoti mažuo-
se ir šeimyniniuose ūkiuose, taip pat gali būti 
naudingas teikiant municipalines paslaugas. 
MAJOR – traktorius visam gyvenimui. Visada 
patikimas, galingas ir lengvai prižiūrimas.

VARIKLIS
MAJOR traktorių šerdis – geros reputacijos keturių 
cilindrų 75 AG galingumo variklis. Šis variklis puikiai 
veikia ir sunkesnėmis sąlygomis bei išsiskiria mažu 
kuro suvartojimu, aukštu patikimumu paprasta kons-
trukcija. Esamas emisijos lygis yra pasiekiamas tik 
dėl oksidacinio katalizatoriaus (DOC) panaudojimo, 
nėra būtinybės naudoti DPF ar karbamidą.

TRANSMISIJA
MAJOR CL traktoriai yra su keturių pavarų, visiškai 
sinchronizuota pavarų dėže su trimis greičio diapazo-
nais ir reversoriumi. MAJOR HS turi papildomai įdiegtą 

dviejų pakopų sukimo momento daugiklį (PowerShift) 
ir elektrohidraulinį reversorių (PowerShuttle). Tai lei-
džia sklandžiai perjungti esamas pavaras ir palaikyti 
optimalų variklio greitį, kai dirbama lauke arba trans-
portavimo metu, taip sumažinant kuro sąnaudas.

HIDRAULIKA
Mechaniniu būdų reguliuojama hidraulika patikimai 
veikia bet kokiomis aplinkybėmis. Jums patiks sklan-
dus nuleidimo reguliavimas, aukštas patvarumas ir 
ilgas tarnavimo laikas. MAJOR CL turi įdiegtą vieną 
arba dvi hidraulines sekcijas (pasirinktinai) traktoriaus 
gale, tuo tarpu MAJOR HS modelis pagal specifikaciją 
gali turėti iki trijų hidraulinių sekcijų.

KABINA
MAJOR modelio kabina yra praktiška, erdvi ir leidžia 
matyti vaizdą visomis kryptimis. Skaitmeninis prie-
taisų skydelis rodo visą svarbią informaciją, kurios 
reikia traktoriaus veikimui ir valdymui. ZETOR trak-
toriuose galima montuoti dviejų tipų stogus. Darbui 
su standartine įranga yra įrengtas kabinos stoglangis. 
Tuo tarpu sutvirtintas AKKO (Apsauginės konstrukci-
jos nuo krintančių objektų) tipo stogas labiau tinka 
traktoriams su frontaliniu krautuvu.

MODELIS VNT. MAJOR CL 80 MAJOR HS 80

VARIKLIS

Variklio tipas • Deutz TCD 2.9 L4 (III pakopos B tipo)

Variklio konstrukcija • Dyzelinas, tiesioginis kuro įpurškimas, bendra magistralė,  
turbokompresorius, DVSOK filtras

Galingumas (2000/25/EC)
kW 55.3

AG 75.2

Nominalus greitis aps./min 2,200

Cilindrų / vožtuvų skaičius • 4 / 8

Variklio tūris cm3 2,925

Maksimalus sukimo momentas Nm 300

Sukimo momento didėjimas % 25

TRANSMISIJA

Tipas • 4 mechaninės pavaros su 3 
diapazonais

4 mechaninės pavaros su 3 
diapazonais ir dvifazis sukimo 

momento daugiklis

Pavarų kiekis (P/A) • 12/12 24/12

Reversorius • Mechaninis (Synchro Shuttle) PowerShuttle (Elektrohidraulinė)

Daugiklis • – 2-pakopų PowerShift

Sankabos mygtukas • – Sankabos mygtukas yra ant 
perjungimo svirties (PowerClutch)

Maksimalus greitis km/val. 30 40

GTV

Tipas • Nepriklausomas / nuo važiavimo greičio

Galinio GTV apsukos aps./min 540/1,000 arba 540/540E 540/1,000

Valdymas • Mechaninis Elektrohidraulinis

HIDRAULIKA

Tipas • Mechaninis reguliuojamas

Hidraulinio siurblio galia l/min 50

Hidrauliniai valdikliai (greito jungimo movos) • 4+1 arba 2+1 6+1, 4+1 arba 2+1

TRIJŲ TAŠKŲ PRIKABINIMO SISTEMA

Tipas • Kategorija II

Maksimali keliamoji galia kN 24 33

Keliamoji galia su pilna apkrova kN 23 30

KABINA

Vairuotojo sėdynė • Mechaniniu būdu pritvirtinta 
STANDARTINĖ su saugos diržu

Mechaniniu būdu pritvirtinta  
ir sukiojama KOMFORTIŠKA  

sėdynė su saugos diržu

Keleivio sėdynė • – Standartinė (su saugos diržu)

Šildymas / oro kondicionavimas • Standartinis / pasirinktinai

Vairas • Pakeliamas Pakeliamas ir teleskopinis

VAŽIUOKLĖ

Varančioji sistema • 4WD

Darbiniai stabdžiai • Hidrauliniai su pajungimu prie priekinės ašies

Kuro bakas l 80 120

Priekiniai purvasaugiai • Fiksuoti PAS Pasukami

KITOS SPECIFIKACIJOS

Darbinis svoris ¹ kg 2,960-3,645 3,350-3,750

Maksimalus techniškai leistinas svoris kg 4,300 5,100

Maksimalus ilgis / plotis / aukštis mm 4,511 / 2,241 / 2,586  4,580 / 2,241 / 2,556

Ratų bazė mm 2,210 2,200
PAS Pasirenkama įranga, ¹ Be priekinių ir galinių svarmenų.


