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ZETOR HORTUS

Traktorius – tai Zetor. Nuo 1946.
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ZETOR HORTUS

Naujas ZETOR HORTUS atstovauja traktoriui, 
kuris idealiai tinka darbui mažuose ūkiuose, 
komunaliniuose ūkiuose, parkuose ir soduose, 
sporto objektuose ir daugeliu kitų tikslų.

TOBULAS UNIVERSALUMAS

VARIKLIS

ZETOR HORTUS gali visiškai išnaudoti savo galią dėka 
gero variklio našumo ir svorio derinio. Variklis puikiai 
tinka mažai degalų sąnaudoms, aukštam patikimumui  
ir žemam triukšmo lygiui.

70 litrų kuro baką turintis HORTUS iki kito degalų 
papildymo gali dirbti daug valandų.

PATIKIMAS VISOMIS 
APLINKYBĖMS

 —  Galia 67 AG
 —  Common Rail tiesioginis kuro 

įpurškimas
 —  Tik DOC katalizatorius  

(be DPF, be karbamido)
 —  Aukštos kokybės variklis 

garantuoja ilgą tarnavimo laiką

TRANSMISIJA  
IR VAIRAVIMAS

HORTUS transmisija turi 4 pagrindines pavaras  
ir 3 diapazonus su papildoma sulėtinta pavara – iš 
viso 24 priekines ir 24 atbulines pavaras, leidžiančias 
pasirinkti greitį pagal jūsų darbo poreikius.

HORTUS CL turi mechaninį reversą, o HORTUS HS 
įrengtas hidraulinis reversas (PowerShuttle), kurie 
suteikia daugiau patogumo kasdieniame darbe. 

DIDELIS GREIČIŲ  
SKAIČIUS 24/24

TVIRTA PRIEKINĖ AŠIS  
IR LENGVAS VAIRAVIMAS

 
Iš aukščiausios klasės stipraus ketaus pagamintos 
HORTUS ašys visą galią perduoda ratams, todėl galima 
atlikti ypač mažo spindulio posūkius. Traktoriaus 
vairavimo sistema palengvina posūkių atlikimą, 
padidina kontrolę ir sumažina operatoriaus nuovargį.

Erdvi kabina su  
puikiu matomumu.

Mažas posūkio 
spindulys.

Integruota kabinos vairasvirtė 
ir du hidrauliniai išėjimai 
frontaliniam krautuvui.

Standarte dvi 
hidraulinės 
grandinės.

Traktorius gali būti 
su ZETOR SYSTEM 
frontaliniu krautuvu.

NAŠUMAS 
ZETOR traktoriai visada buvo projektuojami siekiant 
gauti geriausią įmanomą variklio galios ir traktoriaus 
svorio kombinaciją, kad būtų maksimaliai padidintas 
našumas ir degalų ekonomija.

PATVARUMAS 
ZETOR pabrėžia paprastą, išmanią ir naudingą 
konstrukciją. Tai yra raktas į išskirtinį patikimumą  
ir nesudėtingą techninę priežiūrą.

BENDRA NUOSAVYBĖS KAINA  
ZETOR traktoriai užima geriausias pozicijas pagal 
kuro suvartojimą. Be to, kiekvienas naudotojas vertina 
patikimą prieigą prie racionaliai įkainotų atsarginių 
dalių. Visa tai sumažins veiklos išlaidas.
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KABINA

Kabina yra erdvi ir ergonomiška, 
patogiai įrengtos svirtys ir 
mygtukai, taip pat su gamykloje 
įrengomis vairasvirtėmis frontalinio 
krautuvo ir priekinių hidraulinių 
išėjimų valdymui. Kabina atitinka 
ROPS ir FOPS saugos standartus. 
Standartiškai traktorius turi 
efektyvią oro kondicionavimo 
sistemą. Skaitmeninis prietaisų 
skydelis pateikia visą reikalingą 
informaciją ir signalus. 
Amortizuojanti sėdynė sumažina 
operatoriaus patiriamas vibracijas 
iki minimumo, tuo pačiu suteikiant 
patogią ir erdvią sėdėjimo erdvę.

PATOGI KABINA 
SU PUIKIU 
MATOMUMU 

Vairasvirtė frontalinio krautuvo 
ir prijungtų mašinų valdymui yra 
kiekvieno traktoriaus standarte.

HORTUS HS yra įrengtas hidraulinis 
reversas (PowerShuttle), kuris 
leidžia patogiai pakeisti važiavimo 
kryptį nenaudojant sankabos pedalo.

Šviesų ir valytuvų valdymo pultas 
yra ant dešinės kolonos, kad visi 
mygtukai būtų lengvai pasiekiami 
vairuotojo.

Traktorius turi šildymą, oro kondicionavimą  
ir AM/FM/CD radiją.

Lengvai nuskaitomas LED prietaisų skydelis rodantis 
pagrindinius veikimo duomenis, pvz., variklio sūkių 
skaičių, temperatūrą, degalų lygį, laiką, GTV ir kt.

Plačios durys leidžia patogiai patekti į kabiną. 
Amortizuojanti sėdynė, reguliuojamas vairas ir kitos 
ergonominės funkcijos užtikrina patogų darbą.
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HIDRAULIKA

II kategorijos trijų taškų prikabinimo 
įtaisas, kurio kėlimo galia yra 19 kN, 
leidžia HORTUS prikabinti įvairų 
asortimentą galinių padargų.

Traktorius turi keturias išorines 
hidraulines grandines, skirtas 
valdyti padargams – dvi grandines 
su galiniais išėjimais ir dvi viduryje 
sumontuotas grandines, skirtas 
frontaliniam krautuvui arba priekinei 
hidraulikai.

KETURIOS 
IŠORINĖS 
HIDRAULINĖS 
GRANDINĖS

ZETOR HORTUS

II kategorijos trijų taškų 
prikabinimas, kurio kėlimo 
galia yra 19 kN. 

MODELIS VNT. HORTUS CL 65 HORTUS HS 65

VARIKLIS

Variklis • DEUTZ TCD 2.9 L4 (Pakopa IIIB)

Galia (2000/25/EC)
kW 50

AG 67

Vardinis greitis aps./min. 2,200

Variklio tūris cm3 2,900

TRANSMISIJA

Tipas • Mechaninė

Pavarų skaičius (P/A) • 24 / 24

Reversas • SynchroShuttle (Mechaninis) PowerShuttle (Elektrohidraulinis)

Maks. greitis / Min. greitis km/h 39.15 / 0.39

GTV

Tipas • Nepriklausomas (540/750/1000)

Valdymas • Elektrohidraulinis

HIDRAULIKA

Tipas • Dvigubos pavaros siurblys

Padargo siurblio našumas l/min 39.1

Vairavimo sistemos siurblio našumas l/min 22

Maksimalus bendras srautas l/min 61.1

Hidrauliniai valdikliai  
(Greitosios jungtys) • Gale: 4 (2 poros) 

Po kabina, priekiniams padargams: 4 (2 poros)

TRIJŲ TAŠKŲ PRIKABINIMAS

Valdymas • Mechaninis valdymas (pozicinis/srautinis)

Tipas • II kategorija

Maks. keliamoji galia kN 19

Keliamoji galia (60 cm už prijungimo galų) kN 14

KABINA

Šildymas / Oro kondicionavimas • Standarte / standarte

Radijas • Standarte

Vairas • Reguliuojamas

VAŽIUOKLĖ

Varančioji sistema • 4WD

Priekabos stabdžiai OPT • Oro 2+1

Kuro bakas l 70

Priekiniai purvasaugiai • Pasirinktinai

KITI TECHNINIAI PARAMETRAI

Bendras svoris kg 2550

Priekiniai svarmenys kg Standarte (8 × 32 kg)

Ilgis / plotis / aukštis ¹ mm 3982 / 1869 / 2575

Ratų bazė mm 2155

Min. posūkio spindulys (su stabdžiais) mm 3590

RATAI

Ratai (priekiniai × galiniai) • 280/85 R20 × 380/85 R30
OPT Pasirinktinai, ¹ Matmenys priklauso nuo ratų dydžio



Mano šeima.
Mano darbas.
Mano Zetor.

KATALOGE PATEIKTI VAIZDAI IR FOTOGRAFIJOS, NAUDOJAMI TIK ILIUSTRAVIMO 
TIKSL AIS, K ADANGI PAVAIZDUOTI ELEMENTAI GALI BŪTI ĮRENGINIUOSE, 
KURIŲ NĖR A STANDARTINIO MODELIO TR AK TORIUOSE, IR JUOS GALIMA 
ĮSIGYTI PAPILDOMAI. ZETOR TRACTORS A.S. PASILIEKA TEISĘ BE IŠANKSTINIO 
ĮSPĖJIMO KEISTI ŠIAME KATALOGE PATEIKTUS DUOMENIS IR INFORMACIJĄ. 
ZETOR TRACTORS A.S. NEATSAKO UŽ JOKIUS NESUSIPRATIMUS, KILUSIUS DĖL 
ŠIAME KATALOGE PASKELBTOS POTENCIALIAI KLAIDINGOS INFORMACIJOS. ŠIS 
KATALOGAS PASKUTINĮ KARTĄ PERŽIŪRĖTAS 2019 M. BALANDŽIO MĖN.

www.zetor.lt
info@specagra.lt

SEKITE MUS
 facebook.com/specagra
 twitter.com/zetortractors
 instagram.com/specagra_
 youtube.com/specagra


