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Високо надежден 
трактор от среден 
клас с отлично 
съотношение между
цена и качество.

ДВИГАТЕЛ
Двигателите на Zetor са конструирани да работят без необходимост от сложна 
електроника или допълнителни горивни добавки, което значително облекчава 
тяхната експлоатация и сервизно обслужване в сравнение с конкуренцията. 
Въртящия момент и висока степен на повишаване му при намаляване на 
оборотите (над 35 %) значително намалява нуждата от превключване на по – ниска 
предавка. Двигателите запазват мощността си в широк диапазон, а това заедно 
с повишаването на въртящия момент осигурява голяма теглителна способност и 
увеличава ергономията при работа.

ТРАНСМИСИЯ
Трактора е оборудван с четиристепенна напълно синхронизирана трансмисия с
мултипликатор на въртящия момент и реверсна система, които осигуряват 12/12 
предавки.

ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
Навесната система на трактора се управлява механично и осигурява голяма 
повдигаща сила, плавно регулиране на скоростта на спускане, както и хидравлично 
заключване в горно положение на рамената. Трактора е снабден с две двойки 
изводи на хидравликата и отделен извод за връщане на маслото, който е особено 
полезен при работа с хидромотор. 

КАБИНА
Кабината на трактора е съобразена с всички съвременни тендеции относно 
ергономичност комфорт, шумоизолация и отлична видимост. Разположението на 
контролните лостове и прибори осигурява допълнителни удобства по време на 
работа и спомага за намаляване умората на водача.

Тракторът е Zetor. От 1946.

ПРОИЗВОДИТЕЛЕН
ИЗДРЪЖЛИВ
С НИСКИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ

Стойчеви 57-62 ООД 
9300 Добрич, ул. „Д. Ковачев” 67
Тел./факс: 058 667 968, 667 956

E-mail: office@stoychevi.com
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МОДЕЛ Единици 80

ДВИГАТЕЛ

Тип Stage III A Zetor 1105

Мощност [2000 / 25  (ISO)] kW/кс 57 /77

Номинални обороти об./мин 2 200

Брой цилиндри 4

Брой клапани 8

Пълнене турбокомпресор 

Диам. цилиндър / Ход бутало mm 105 / 120

Работен обем cm³ 4 156

Max. Въртящ момент / Резерв 
(ECE R24) Nm / % 317 / 30

СЪЕДИНИТЕЛ

Тип двудисков, сух, с механично задействане

Диаметър mm 280 трансмисия/280 ВОМ

Материал металокерамика/органичен

ТРАНСМИСИЯ

Tип механична

Превключване напълно синхронизирана

Брой предавки 12 /12

Максимална скорост км/ч 30 

ВОМ

Тип зависим/независим

Обороти заден ВОМ об./мин 540 / 1 000

ХИДРАВЛИКА

Тип механично управление, позиционен и силов контрол 

Навесна система категория II

Сила на повдигане измерена 
в края на рамената kN 2 600

Работно налягане MPa 18

Капацитет на помпата l /min. 50

Външни изводи 2 двойки + 1

Теглич настройващ се по височина теглич CBM

КАБИНА

Седалка седалка SC 80 COBO

Волан регулируем 

МОДЕЛ Единици 80

ДРУГИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Управление хидростатично

Спирачки дискови в маслена баня, механично задействане 

Изводи спирачки за ремарке стандартно оборудване

РАЗМЕРИ

Тегло kg 3 090

Дължина mm 4 212

Широчина mm 1 860

Височина mm 2 656

Колесна база mm 2 210 

Предни колела 2WD /4WD 7,5–15 /11,2 –24

Задни колела 2WD /4WD 16,9 – 28 /16,9 – 30

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

. предпазител на карданния вал

. компресор

. аварийна лампа

. климатик

. 2 двойки + 1 изводи на хидравликата

. извод спирачки за ремарке

. предни тежести 200 кг

. теглич


