
Proxima

Traktor Zetor. Od leta 1946.

PrILAGoDLJIVoSt 
KVALItEtA
ZANESLJIVoSt



MODEL Enota 70 80 90 100

MOTOR 

Emisije EURO III B Zetor 7205* Zetor 1105* Zetor 1206 Zetor 1006

Homologirana moč 2000/25 kW/KM 48 / 65 56 / 76 65 / 88 71 / 96

Nazivni obrati obr/min 2 200

Število valjev 4

Število ventilov 8 16

Vrsta motorja turbodizel

Premer valja/višina hoda bata mm 105 / 120

Prostornina motorja cm³ 4 156

Največji navor/ 
rezerva navora Nm / % 271 / 31 317 / 30 371 / 32 429/41

SKLOPKA

Tip suha, dvonamenska, hidravlično upravljanje

Premer sklopke mm 310

Vrsta sklopke keramična

MENJALNIK

Tip mehanski

Prestavljanje popolnoma sinhronizirano

Število prestav 12 + 12 z mehanskim invertorjem

Ostale opcije menjalnika 10 + 2 ali 20 + 4 (plazeče prestave)

Hitrost km/uro 40

PRIKLJUČNA GRED (KARDAN)

Tip neodvisna

Obrati zadnje priključne gredi obr/min 540/1 000 (standard), opcija 540/540E

Obrati prednje priključne gredi obr/min 1 000 (vrtenje L ali D in 6 ali 21 zoba gred)

HIDRAVLIKA

Tip mehanska z regulatorjem moči

Trotočkovno vpetje kategorija II

Dvižna moč hidravlike kN 42 standardno

Delovni pritisk MPa 19

Pretok hidravlične črpalke l/min. 50 (opcija 60 lit.)

Hidravlični izhodi 
(hitri priključki) 6 + 1

Priklopi hitri CBM priklop z avtomatskim zapenjanjem, 
avtomatski priklop za enoosno prikolico

Proxima AGRO RAZlIčIcA

*) Emisije EURO III A



MODEL Enota 70 80 90 100

VARNOSTNA KABINA

AC klimatska naprava ročna (opcija) ročna (opcija)

Sedež SEARS, mehanski (opcija pnevmatski)

Sovoznikov sedež standard (oblazinjen, preklopni – opcija varnostni pas)

Zatemnjena stekla serijsko

Volan nastavljiv po višini in nagibu (standard)

OSTALI PODATKI

Krmiljenje hidrostatično

Potovalna zavora/ročna zavora hidravlične, diskaste v oljni kopeli /mehanska

Zavore prikolice zračne eno in dvokrožni sistem serijsko (hidravlične opcija)

Avtomatska kljuka serijsko

DIMENZIJE

Teža 4WD kg 3 760 – 4 090 (odvisno od opreme)

Dolžina 4WD mm 4 070 – 4 710 (odvisno od opreme)

Širina mm 1 890 – 2 320 (odvisno od opreme)

Višina 4WD mm 2 630 – 2 730 (odvisno od opreme)

Medosna razdalja 4WD mm 2 308

Kolesa spredaj standard 11,2 R24 (280/85 R24)

Kolesa zadaj standard 16,9 R30 (430/85 R30)

 . kompresor, intercooler

 . eno in dvokrožni zavorni sistem prikolice

 . avtomatska kljuka, hitri priklop cBM

 .  delovne luči (spredaj in zadaj), strešno okno (fiksno)

 . volan, nastavljiv po višini in nagibu

 . sovoznikov sedež (oblazinjen)

 .  hidravlični izhodi zadaj 6+1, blatniki sprednji

 .  ročica za upravljanje hidravlike (zunaj vozila)

 .  4-kolesni pogon, zapora diferenciala (oboje EH vklop)

 . posoda za gorivo 124 lit., senčni rolo (2x)

 .  sistem za lovljenje olja na hidravličnih priključkih

 . zaboj za orodje v kabini (pvc)

 .  set orodja (1x kombinirke, 2x izvijač, 6x vil. ključ)

 . dvigalka, mazalka, set rezervnih žarnic

 . cev za polnjenje pnevmatik, ventil za vodo

 . varnostni trikotnik, ključ za kolesa

 . sprednja hidravlika Zuidberg (23kN)**

 .  sprednja priključna gred (l ali D vrtenje in 6 ali 21 zoba 
gred)**

 .  pnevmatski sedež za voznika**, varnostni pasovi**

 .  hidravlične zavore prikolica**, klimatska naprava**

 . uteži (kolesne in ostale)**, rotacijska luč**

 . radio s cD, antena, zvočniki, napeljava**

 . ogrevano zadnje steklo in ogledala**

 . ključavnica za rezervoar**, rezervoar 150 lit.**

 .  različne kombinacije pnevmatik**, polna platišča**

 . menjalnik 20 + 4 (plazeče prestave)**

 .  kabinski filter (aktivno oglje)**, oljna črpalka 60 lit.**

 . zadnja priključna gred 540/540E**

 . čelni nakladalnik in priključki**

www.zetor.com

Pr
ox

im
a

70

80

90

100

STANDARDNA OPREMA 
OPcIJSKA OPREMA*



Motor
Motorji ZETOR, ki so vgrajeni v traktorje razreda Proxima, delujejo brez odvečne elektro-
nike in se odlikujejo z visoko stopnjo zanesljivosti in enostavnim vzdrževanjem. Motorji, 
stopnje III B (od  julija 2014 dalje), imajo 16V, filter trdih delcev (velja za P90 in P100) in visoko 
stopnjo rezerve navora (preko 35 %), ki zmanjša potrebo po nepotrebnem prestavljanju 
v nižje prestave. Moč motorja je konstantna in ne pada z naraščanjem števila obratov.

MENJALNIK IN PrIKLJUČNA GrED
Traktorji so opremljeni s popolnoma sinhroniziranim mehanskim menjalnikom 12 nap-
rej/12 nazaj in mehanskim invertorjem za spreminjanje smeri vožnje. Kot opcija, pa sta 
na voljo tudi pol-sinhronizirana menjalnika 10+2 in 20+4 (plazeče prestave). 
Kupci pa lahko izbirajo tudi med naslednjima priključnima gredema zadaj: 540/1000 
(standard) in 540/540E (opcija) obr/min. Spredaj pa je na voljo priključna gred s 1000 
obr/min., vrtenjem v levo ali desno stran in 6 ali 21 zobo gredjo.

VArNoStNA KABINA
Udobnost in preglednost sta poleg varnosti na prvem mestu. Prostornost, pregledna 
analogna komandna plošča, premišljeno razporejeni kontrolni gumbi omogočajo lažje 
upravljanje traktorja. Kabina je vzmetena in dodatno protihrupno zaščitena.

HIDrAVLIKA
Traktorji serije Proxima uporabljajo hidravliko z mehanskim upravljanjem. Hidravliko 
odlikuje velika dvižna sila ter natančno in kontrolirano dviganje in spuščanje. Zetor 
traktorji imajo tudi serijsko vgrajeno funkcijo blokade hidravlike, ki se uporablja pri 
transportu priključkov. Kot opcija, je pri vseh modelih na voljo tudi prednje hidravlično 
dvigalo z dvižno močjo 2300 kg.
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Večnamenski 
in zanesljiv traktor 
v kategoriji srednje 
težkih traktorjev  

www.zetor.com
zetor@zetor.com

Generalni uvoznik in prodajalec

Gorenje GTI, d.o.o.
Partizanska 12, 3320 Velenje
T: 03 899 2626, (1113, 1053, 1394)
F: 03 899 1907, 2606
E: gti@gorenje.com
I: www.gorenje-gti.si


