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Traktorius – tai Zetor. Nuo 1946.
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ZETOR UTILIX

Naujas ZETOR UTILIX yra kompaktiškas traktorius 
idealiai tinkantis darbui mažuose ūkiuose, 
komunaliniuose ūkiuose, parkuose ir soduose, sporto 
kompleksuose ir kitur. Traktorius pasižymi puikiu 
manevringumu, mažu sukimosi spinduliu.

KOMPAKTIŠKAS 
IR JUDRUS

Erdvi kabina su 
puikiu matomumu.

Integruota kabinos vairasvirtė 
ir du hidrauliniai išėjimai 
frontaliniam krautuvui.

Mažas sukimosi 
spindulys.

Dvi hidraulinės 
grandinės 
standarte.

Hidrostatinė 
arba mechaninė 
transmisija.

Traktorius gali būti 
su ZETOR SYSTEM 
frontaliniu krautuvu.

Kompaktiški matmenys
—  aukštis 2430 mm  

(su žemės ūkio ratais)
—  plotis 1600 mm  

(su žemės ūkio ratais)

VARIKLIS

TRANSMISIJA  
IR VAIRAVIMAS

ZETOR UTILIX serijoje yra du modeliai su įrengtais 
43 AG ir 49 AG varikliais. 4 cilindrų skysčiu aušinami 
dyzeliniai varikliai atitinka naujausius išmetamųjų 
teršalų standartus, kad jie nekenktų aplinkai ar vartotojų 
sveikatai.

ZETOR UTILIX galima įsigyti su dviejų tipų pavarų 
dėžėmis.ZETOR UTILIX HT naudoja pilnai automatizuotą 
hidrostatinę transmisiją su 3 diapazonų greičio valdymu. 
Taigi greitis gali būti valdomas dviem pedalais (į priekį 
ir atgal) be mechaninio perjungimo. Šis sprendimas 
užtikrina patogų ir paprastą traktoriaus valdymą.  
UTILIX CL yra su sinchronizuota rankine pavarų dėže 
su 16 pavarų į priekį ir 16 pavarų atgal (keturios pavaros 
keturiuose greičio intervaluose) ir mechaniniu reversu.

PAPRASTAS 
IR PATIKIMAS

HIDROSTATINĖ  
ARBA MECHANINĖ 
TRANSMISIJA

LENGVAS VAIRAVIMAS
 

Traktoriuose yra visų varomųjų ratų sistema (4WD)  
ir diferencialo blokavimas. Jie suteikia puikią traukos 
jėgą, kai to reikia vairuotojui. Dvigubo veikimo 
hidrostatinė vairavimo sistema suteikia sklandesnį  
ir lengvesnį posūkį ir puikų posūkio spindulį. Jo kieta 
priekinė ašis užtikrina didžiausią pasitenkinimą bet 
kokio tipo darbais.

 — Galia 43 arba 49 AG
 — Be DPF ar AdBlue
 —  Mechaninis variklis ir paprastas 

techninis aptarnavimas

UTILIX CL galima 
pasirinkti versiją be 
kabinos.

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.



4

KABINA

Kabina yra erdvi ir ergonomiška, 
patogiai įrengtos svirtys, vairasvirtė 
ir valdikliai. Kabina turi ergonomišką 
ir amortizuojančią vairuotojo sėdynę 
su saugos diržu. Oro kondicionierius 
yra standartinėje įrangoje. Kabina 
atitinka ROPS ir FOPS saugos 
standartus.

ERDVI  
IR PATOGI

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

Plokščios grindys užtikrina  
patogų judėjimą kabinoje.

Erdvi kabina su puikiu  
visapusišku matomumu.

Valdymo filtrai ir skysčiai yra lengvai prieinami  
be specialių įrankių.

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

Kabinoje užtektinai daiktų  
saugojimo vietos.

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

Reguliuojamas vairas supaprastina 
priėjimą ir išlipimą iš kabinos.

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

HIDRAULIKA

UTILIX CL taip pat galima įsigyti 
ir be kabinos su ROPS apsauginiu 
rėmu.

I kategorijos trijų taškų 
prikabinimas, kurio kėlimo galia 
yra 15 kN. Traktoriuje yra keturios 
išorinės hidraulinės grandinės, 
skirtos valdyti padargus – dvi 
grandinės su galiniais išėjimais ir 
dvi viduryje sumontuotos grandinės, 
skirtos frontaliniam krautuvui arba 
priekinei hidraulikai.

KETURIOS 
IŠORINĖS 
HIDRAULINĖS 
GRANDINĖS

ZETOR UTILIX

I kategorijos trijų taškų 
prikabinimas, kurio kėlimo 
galia yra 15 kN. 

—    aukštis 2570 mm  
(su žemės ūkio ratais)

—    bendras svoris 1710 kg

MODELIS VNT.

UTILIX CL UTILIX HT

45 55 45 55

VARIKLIS

Variklis •  Perkins 404D-22 (Pakopa IIIA)

Galia (2000/25/EC)
kW 31.4 36.3 31.4 36.3

AG 42.7 48.7 42.7 48.7

Vardinis greitis aps./min. 2,600 2,800 2,600 2,800

Variklio tūris cm3 2,216

TRANSMISIJA

Tipas • Mechaninė (sinchronizuota) Hidrostatinė

Pavarų skaičius (P/A) • 16/16 (4 pavaros 4 diapazonuose) Neribotas (3 diapazonai)

Reversas • Mechaninis (sinchronizuotas) –

Maks. greitis km/h 29.4 31.7 28.4 28.4

Min. greitis km/h 0.61 0.65 6.19 6.67

GTV

Tipas •  Nepriklausomas (540/1000)

Valdymas • Elektrohidraulinis

HIDRAULIKA

Tipas • Dvigubos pavaros siurblys

Padargo siurblio našumas l/min 33.5 36.5 33.5 36.5

Vairavimo sistemos siurblio našumas l/min 17.5 19.2 17.5 19.2

Maksimalus bendras srautas l/min 51.7 55.7 51.7 55.7

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

Po kabina priekiniams padargams: 4 (2 poros)

TRIJŲ TAŠKŲ PRIKABINIMAS

Valdymas • Mechaninis (padėtis / traukimas), Kategorija I

Maks. keliamoji galia kN 15

Keliamoji galia (60 cm už prijungimo galų) kN 13

KABINA 1

Šildymas / Oro kondicionavimas • Standarte / Standarte

Radijas • Standarte

Vairas • Reguliuojamas

VAŽIUOKLĖ

Varančioji sistema • 4WD

Kuro bakas l 60

KITI TECHNINIAI PARAMETRAI

Bendras svoris 2 kg 1900

Priekiniai svarmenys kg Standarte (6 × 28 kg)

Ilgis mm 3590

Plotis 3 mm 1870 su pramoniniais ratais / 1620 su žemės ūkio ratais

Aukštis 2,3 mm 2530

Ratų bazė mm 1935

Min. posūkio spindulys (su stabdžiais) 3 mm 3352

RATAI

Pramoniniai ratai (galiniai × priekiniai) STD • 12–16.5 × 17.5L–24

Žemės ūkio ratai (galiniai × priekiniai) OPT • 240/70 R16 × 320/70 R24

Kita papildoma įranga: Priekiniai purvasaugiai, pneumatiniai priekabos stabdžiai 2 + 1, MultiStage kablys, priekinis trijų taškų prikabinimas su hidraulinėmis jungtimis.
OPT Pasirenkama, STD Standartas, ¹ Negalimas versijai be kabinos, ² UTILIX CL versijos be kabinos specifikacija: aukštis 2570 mm (su žemės ūkio ratais),
bendras svoris 1710 kg, ³ Matmenys priklauso nuo ratų dydžio.



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.

Mano šeima.
Mano darbas.
Mano Zetor.

www.zetor.lt
info@specagra.lt

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


