Proxima

Многоцелеви
трактори от среден
мощностен клас.

ДВИГАТЕЛ

Двигателите на Zetor са конструирани да работят без нуждата 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 при намаляване на оборотите (над 35%) и това 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

Стандартно моделите Proxima се предлагат с напълно или частично синхронизирана
скоростна кутия с брой предавки 10+2. Като опция се предлагат скоростни кутии с
реверс и брой предавки 12+12, както и кутии с пълзяща група и брой предавки 20+4.
Силоотводния вал се предлага във версии 540 / 1,000 об./мин или 540 / 540E об./мин.

ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА и ВОМ
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Моделите Proximaса оборудвани с хидравлична система с механично управление.
Триточковата навесна система се характеризира с голяма повдигаща сила и включва
в себе си функции като отчитане на теглителното усилие, без степенно регулиране
скоростта на спускане на долните рамена и функция за заключване на навеса по време
на транспорт. По желание на клиента на моделите Proxima може да се монтира предна
навесна система със сила на повдигане 23 kN, както и преден ВОМ.

КАБИНА
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Комфортната климатизирана кабина предлага широко вътрешно пространство, което
в комбинация с ергономичните контролни лостове и прибори улесняват работата
с машината и намаляват значително степентта на умора на оператора. Моделите
Proxima се предлагат и във версия кабрио.
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www.zetor.com
zetor@zetor.com

Стойчеви 57-62 ООД
9300 Добрич, ул. „Д. Ковачев” 67
Тел./факс: 058 667 968, 667 956
E-mail: office@stoychevi.com

www.stoychevi.com
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PROXIMA

МНОГОФУНКЦИОНАЛНОСТ
КАЧЕСТВО
НАДЕЖДНОСТ

Тракторът е Zetor. От 1946 г.

PROXIMA
МОДЕЛ
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Zetor 1205

Zetor 1005

Zetor 1206

Zetor 1006

65 / 88

71 / 96

ДВИГАТЕЛ
Тип TIER III A
Тип TIER III B
Мощност (2000 / 25 (ISO)

kW/HP

Номинални обороти

об./мин

Zetor 7205

Zetor 1105

48 / 65

57 / 77
2 200

Брой цилиндри

4

Брой клапани

8

8

Пълнене

16
турбокомпресор

Диам. цилиндър / Ход бутало

mm

105 / 120

Работен обем

cm³

4 156

Max. Въртящ момент /
Резерв (ECE R24)

Nm / %

265 / 36

310 / 35

361/ 39

391/ 37

355 / 38

419/ 46

СЪЕДИНИТЕЛ
Тип
Диаметър

двудисков, сух с хидравлично задействане
mm

310

Материал

металокерамика
ТРАНСМИСИЯ

Тип

механична

Превключване

напълно синхронизирана

Брой предавки

12 / 12 с реверс

Опционални трансмисии
Максимална скорост

10 / 2; 20 / 4 с пълзяща група
км/ч

40
ВОМ

Тип

зависим / независим

Обороти заден ВОМ

об./мин

540 (optional 540 /1 000 or 540/540E)

Обороти преден ВОМ

об./мин

1 000
ХИДРАВЛИКА
механично управление; позиционен, плаващ и смесен
контрол

Тип
Навесна система

категория II

Сила на повдигане

kN

42

Работно налягане

MPa

19

л/мин

50

Капацитет на
хидравличната помпа
Външни изводи
Теглич

6+1
настройващ се по височина теглич CBM

www.zetor.com
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КАБИНА
Климатична система

стандартно оборудване

Седалка на оператора

Grammer с механична амортизация

Пасажерска седалка

стандартно оборудване

Тонирани стъкла

стандартно оборудване

Волан

Proxima

МОДЕЛ

настройващ се по височина и ъгъл на наклон
ДРУГИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Управление

хидростатично

Работни спирачки / Ръчна
спирачка

хидравлични дискови в маслена баня / механичен
контрол

Спирачки за ремарке

пневматични (опция хидравлични)

Система на задвижване

2WD / 4WD
РАЗМЕРИ
kg

3130 / 3630

Дължина 2WD / 4WD

Тегло 2WD / 4WD

mm

3 873 / 3 788

Широчина

mm

1 910

Височина 2WD/4WD

mm

Колесна база 2WD / 4WD

mm

Предни колела 2WD / 4WD
Задни колела

2 723

2 748
2 321 / 2 308
7,5 - 16 / 12,4R24
16,9R34

ОПЦИИ
предна навесна система 		
преден силоотводен вал

70
80
90
100

