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KICSI SEGÍTŐTÁRS NAGY KIHÍVÁSOKHOZ

Ha traktor akkor Zetor. 1946 óta.



MAJOR CL MAJOR HS

Max. teljesítmény (kW) 45 és 55,4 55,4

Sebességváltó 4° mechanikus 3 csoportban/
irányváltós 

4°mechanikus 3 csoportban, 2° 
nyomaték módosítóval, elektrohi-

draulikus irányváltóval

Sebesség fokozatok 12/12  24/12

Sebesség (km/h) 30  40

Minimális sebesség (km/h) 1,5 ø 0,5

Mellső TLT max. emelő erő (kN) 24  33

Önsúly* (kg) 4300  5100

Üzemanyag tartály (l) 80  120

Kihelyezett gyorscsatlakozók 4+1  6+1

Fékek mechanikus  hidraulikus

 
 

 

TELJESÍTMÉNY
A MAJOR traktorok mindig úgy vannak megtervezve, hogy a 
motor ereje és a traktor súlya a legjobb kombinációt alkos-
sa, maradéktalanul kihasználva ezzel a traktor teljesít-
ményét.

TARTÓSSÁG
A MAJOR sorozatnál maximális hangsúlyt fektetünk az 
egyszerű, ügyes és célszerű kivitelezésre. Csak így érhetjük 
el a megbízhatóságot, az egyszerű karbantartást és a gyors 
szervizszolgáltatást.

GAZDASÁGOSSÁG
A MAJOR sorozat az egyszerű szerkezeti felépítésének 
köszönhetően könnyen szervizelhető és gazdaságos 
fogyasztással rendelkezik, így a későbbiekben a javítási 
költségek mértékét is pozitívan tudjuk értékelni.

A mezőgazdasági munkákra és kommunális felhasználásra szánt Major 
traktorok úgy lettek tervezve, hogy becsülettel védjék a ZETOR márka 
alapelveit: erő, ellenálló képesség és hatékonyság. A Zetor Major a 80 LE-ig 
terjedő teljesítmény kategóriában követi azt a modellt, mely a Zetor márka 
történetében az egyik legsikeresebb volt. A megbízható, erős és egyszerű 
karbantartása egy  életre szóló hírnevet szerzett a traktor számára. Ezeket a 
tulajdonságokat és a kiváló ár/teljesítmény arányt főleg a családi, ill. kisebb 
farmok tulajdonosai értékelik. 
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Major CL

Egyszerű, kompakt alsó teljesítmény 
kategóriás traktor, mely az Ön 
mindennapos igényeinek kielégítésére 
szolgál, legyen szó állattenyésztésről, 
szántóföldi munkákról, esetleg 
kommunális szolgáltatásról. Olyan 
ügyfeleknek ajánljuk, akik robusztus és 
igénytelen segítőtársra vágynak.

Major HS

A Major HS egy jobb felszereltségű, 
komfortosabb traktor. Teljesíti az 
igényesebb vásárlók elvárásait, 
akik a magasabb megbízhatóságot, 
egyszerűbb kezelést és az alacsonyabb 
üzemeltetési költségeket helyezik 
előnybe. A traktor képességeit 
homlokrakodóval szerelve tudja a 
legjobban értékelni.



A Zetor traktorok iránti elkötelezettség alapja 
az alacsony üzemanyag fogyasztás és a magas 
megbízhatóság, ezek a felhasználó számára 
az alacsony beszerzési költség mellett alac-
sonyabb üzemeltetési, karbantartási és szerviz 
költséget jelentenek.

 � MEGBÍZHATÓ NÉGYHENGERES TRUBO-
MOTOR

 � HENGERŰRTARTALOM 2,9 LITER
 � COMMON RAIL RENDSZER
 � DOC TIPUSÚ KIPUFOGÓGÁZ-UTÓKEZELŐ 

RENDSZER

MOTOR Kicsi de erős
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12 egyszerű lépés a 
hatékonyság feléSEBESSÉGVÁLTÓ

A Major CL traktorok teljesen szinkronizált 
négyfokozatú sebességváltóval, háromfokozatú 
nyomatékmódosítóval és irányváltóval szereltek. 
Sebességi fokozatok száma 12 + 12. 

 � Bizonyítottan tartós hasznosság és meg-
bízhatóság

 � Egyszerű szerviz
 � 12+12 sebességfokozat
 � Simán működő sebességváltás
 � Négyfokozatú sebességváltó, háromfokozatú 

nyomatékmódosító mechanikus irányváltó
 � Haladási sebesség  30 km/ó 
 � Hátsó TLT fordulat 540/1000 vagy 540/540E 
 � Kerékarány vagy motorarány függő TLT

A Major HS sebességváltója 24 előremeneti és 
12 hátrameneti fokozattal rendelkezik, mely egy 
kétfokozatú nyomatékváltó (PowerShift) és elektro 
hidraulikus irányváltó (PowerShuttle) segítségével 
működik.

 � Elektro-hidraulikus irányváltó
 � Kétfokozatú nyomatékváltó
 � 24+12 sebességi fokozat
 � Haladási sebesség 40 km/ó
 � Min. sebesség 0,5 km/ó – tól  -  alkalmas a 

lassú munkákra is
 � 6 sebességi fokozat 4-12 km/ó munkater-

jedelemben
 � Elektro-hidraulikus TLT kapcsolás
 � Hátsó TLT fordulat 540/1000
 � Kerékarány vagy motorarány függő TLT



 
Egyszerűsége erélyHIDRAULIKA

A Major típus mechanikusan szabályzott hidraulika rendszerrel rendelkezik. Nem csak nagy emelési 
teljesítmény, de lágy, rángatás mentes működés is jellemzi. Szállítási helyzetben a függesztő 
hidraulika zárható. A traktor egy vagy két pár – a Major HS esetében három pár kihelyezett 
gyorscsatlakozóval és a hidromotor résolajának visszavezetésére visszafolyó szeleppel van ellátva.

 � MECHANIKUS VEZÉRLÉSŰ HIDRAULIKA 
RENDSZER ERŐ, ÉS HELYZET 
SZABÁLYOZÓVAL

 � NAGY EMELÉSI TELJESÍTMÉNY, 
RÁNGATÁS MENTES INDÍTÁS, SZÁLLÍTÁSI 
HELYZETBEN RÖGZÍTHETŐ FÜGGESZTÉSI 
POZÍCIÓ

 � MAX. EMELŐERŐ Í MAJOR CL-NÉL 23 KN, 
A MAJOR HS-NÉL 30 KN

 � FOLYAMATOS SÜLLYESZTÉS SZABÁLYZÁS

 � A MAJOR CL EGY BAGY KÉT PÁR 
KIHELYEZETT GYORSCSATLAKOZÓVAL ÉS 
VISSZAFOLYÓ SZELEPPEL RENDELKEZIK,

 � A MAJOR HS ESETÉBEN AKÁR HÁROM 
PÁR GYORSCSATLAKOZÓ IS SZERELHETŐ
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A vezetőfülke kényelmes, praktikus 
kialakítású. Bőséges helykínálat, ergonómikus 
kialkítású kezelőszervek segítik a 
munkavégzést. A vezetőfülkébe opcionálisan 
légkondícionáló berendezés szerelhető. A 
mellső függesztésű rakodógépre való rálátást 
tetőablak segíti.

A MAJOR HS UJDONSÁGAI
 � ÚJ KORMÁNYOSZLOP ÁLLÍTHATÓ 

MŰSZERFALLA ÉS KORMÁNNYAL

 � CSÖKKENTETT ZAJSZINT A FÜLKÉBEN

 � RÚGÓZOTT FORDÍTHATÓ VEZETŐÜLÉS 
KARTÁMLÁVAL ÉS MAGASABB 
HÁTTÁMLÁVAL

 � KOMFORT LECSUKHATÓ PÓTÜLÉS

 � DIGITÁLIS MŰSZERFAL

 � TÖBB TÁROLÁREKESZ

Tágas és pratikusVEZETŐFÜLKE



A ZETOR TRACTORS a.s. szerződött 
értékesítési hálózatán keresztül eredeti 
pótalkatrészeket forgalmaz világszerte, 
mind a garanciális, mind a garanciaidőn 
túli karbantartási, javítási feladatok 
kiszolgálásához.
Az új traktorok összeszereléséhez 
használt alkatrészekkel mindenben azonos 
pótalkatrészek minőségét a gyártás során 
folyamatosan ellenőrizzük.

A Zetor pótalkatrészek elérhető 
áron, magas minőséget képviselnek.
A hosszú élettartam biztosítása 
érdekében javasoljuk, hogy 
kizárólag eredeti pótalkatrészeket 
vásároljon!

Az eredeti pótalkatrészek magukban rejtik 
az innováció minden eredményét. A beépített 
eredeti alkatrészek garantálják a helyreállítás 
tökéletességét, az üzemkészséget és az elvárt 
műszaki megbízhatóságot. 
Alkatrészeink eredet azonosságát gyári 
csomagolással és az egyedi cikkszámmal 
biztosítjuk

Bővebb információért 
forduljon bizalommal hivatalos 
márkakereskedőinkhez!

Kizárólag az eredeti a 
tökéletes
Tiszteld traktorod egyéniségét!
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A ZETOR 1946 ÓTA GYÁRT TRAKTOROKAT. 
FENNÁLLÁSA ÓTA TÖBB MINT 1,2 MILLIÓ 
TRAKTOR HAGYTA EL A GYÁRTÓSOROKAT, 
LEGTÖBBJÜK A VILÁG 90 ORSZÁGÁBAN 
TALÁLT GAZDÁRA.

GYÁRTÁS
A ZETOR traktorok és motorok gyártása 
Közép-Európában, a Cseh Köztársaságban 
koncentrálódik.
A saját fejlesztő és gyártó központ jelenti 
a garanciát arra, hogy termékeink kiváló 
minőségűek, és számos innovatív technológiai 
megoldást tartalmaznak.
A összeszerelés folyamata hatékonyan egyesíti 
a saját gyártású, és az ellenőrzött beszállítókon 
keresztül érkező alkatrészeket egységes 
minőségű végtermékké.

FEJLESZTÉS
A Mérnökség a Zetor vállalat régóta fennálló, 
stabilan működő kutatási, fejlesztési és 
vizsgálati részlege. 
A magas szintű szakértelemmel, széleskörű 
szakmai tapasztalatokkal bíró fejlesztő csapat 
munkáját korszerű mérnöki megoldások 
támogatják.
A Mérnökség komplex kutatási, és gyártási 
programfejlesztési feladatot végez a koncepció 
alkotástól a tervezésen, prototípus gyártáson 
keresztül egészen a sorozatgyártásra 
kész motorok, és traktorok laboratóriumi 
vizsgálatáig.

Tervezték és 
gyártották Európa 
szívében
Több mint egymillió vásárló 
nem tévedhet!



MODELL MAJOR CL 60 MAJOR CL 80 MAJOR HS 80

MOTOR

Stage IIIB típus TCD 2.9 L4

Homologizált teljesítmény kW/LE (2000/25/EC) 45/61,2 55,4/75,3

Névleges fordulatszám (min-1) 2200

Hengerek száma 4

Szelepek száma 8

Feltöltés turbo-töltött

Furat/löket (mm) 92/110

Hengerürtartalom (cm3) 2925

Max. nyomaték – 2000/25/EC (Nm) 244 300

Nyomaték növekedés – (ECE R24) (%) 26 25

HAJTÁSÁTVITELI RENDSZER

Típus mechanikus  4° 3 csoportban
4°mechanikus 3 

csoportban, 2° nyomaték 
módosítóval

Hátramenet szinkronizált, mechanikus  irányváltó terhelés alatt elektrohi-
draulikus irányváltó

Sebességi fokozatok száma (Előre/Hátra) 12/12 24/12

Sebesség (km/h) 30 40

TLT

Típus arányos / független hajtás

Hátsó TLT fordulatszám 540/1000 vagy 540/540E 540/1000

Kapcsolás mechanikus elektro-hidraulikus

Mellső TLT fordulatszám 1000

HIDRAULIKA

Típus mechanikus vezérlés 

Hárompont függesztő szerkezet II. kategória

Vezérlés mechanikus

Max. emelő erő (kN) - hátsó 23 30

Max. emelő erő (kN) - melső 11

Kihelyezett gyorscsatlakozók 4+1, 2+1 6+1, 4+1, 2+1
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MODELL MAJOR CL 60 MAJOR CL 80 MAJOR HS 80

VEZETŐFÜLKE

Tetőablak standard/bisztonságos tető FOPS (opció)

Ülés mechanikus - rugózás nélkül comfort - rugózot

Pótüllés - standard

Kormánykerék dönthető dönthető és tengelyirány-
ban állítható

Légkondícionáló manuális (opció)

Fűtés standard

EGYÉB SPECIFIKÁCIÓ

Hajtás 4WD

Kormányzás hidrosztatikus

Üzemi/parkoló fék nedves tárcsás, hidraulikusan vezérelt/ mechanikusan vezérelt

Pótkocsi fék
hidraulikus vagy levegős

1,2 vagy 2+1 tömlős 2 vagy 2+1 tömlős

Max. mellső pótsúly (kg) 466

Max. hátsó pótsúly (kg) 240

Üzemanyag tartály (l) 80 120

Mellső sárvédők fix (opció) lengő (standard)

MÉRETEK

Önsúly* (kg) 3165 3350

Hosszúság (mm) 4470

Szélesség (mm) 1955

Magasság (mm) 2615

Tengelytávolság (mm) 2200

Mellső kerekek ** (mm) 280/85 –24 (11.2 – 24) tárcsás

Hátsó kerekek ** (mm) 420/85 – 30 (16.9 – 30) tárcsás

* Mellső és hátsó pótsúlyok nélkül
** Standard kerekek, további információkért forduljon márkakereskedőinkhez
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