Forterra
HD

KVALITETA
VZDRŽLJIVOST
POPOLN NADZOR NAD STROŠKI

Traktor Zetor. Od 1946.

Forterra HD
Model
Emisije EURO III B
Homologirana moč
(2000/25/EC)
Nazivni obrati
Število ventilov
Število valjev
Vrsta motorja
Premer valja/
višina hoda bata
Prostornina motorja
Največji navor (2000/25/EC)/
Rezerva navora (ECE R24)

Enota

kW / KM

130

140

150

MOTOR
Zetor 1506

Zetor 1606

Zetor 1716

93/127

100/136

108/147

obr/min

2 200
16
4
turbo polnilnik, intercooler, s kompresorjem

mm

105 /120

cm³

4 156

Nm / %

551/41

581/38

589/30

SKLOPKA
Tip

večplastna mokra sklopka

Upravljanje
Tip
Power Shuttle
Prestavljanje
Število prestav
(naprej/nazaj)
Hitrost
Tip
Obrati zadnje gredi
Obrati sprednje gredi
Sprednja gred (moč)
Tip
Tritočkovno vpetje
Upravljanje
Dvižna moč na koncih rok
Delovni pritisk
Pretok hidravlične črpalke
Hidravlični priključki
Priklopi zadaj

elektro-hidravlično
MENJALNIK
mehanski 3 stopenjski Powershift, Power Shuttle
EH invertor, pod obremenitvijo (do 10 km/h)
popolnoma sinhronizirano
30 / 30
km/h

obr/min
obr/min

kN
MPa
l / min

40
PRIKLJUČNA GRED
neodvisna, večplastna sklopka priključne gredi
540/540E/1,000/1,000E, opcija 540/1,000 odvisna
1,000
prenos moči do 90 kW (122 KM)
HIDRAVLIKA
Bosch EHR z Zetor sistemom HitchTronic, 2 zunanja valja
kategorija III
elektrohidravlično
največ 85 (8 500 kg)
20 +0,2
85
8+1
avtomatski priklop nastavljiv po višini

www.zetor.com

Enota

130

140

150

KABINA
Tip
Nivo hrupa
Strešno okno
Sedež voznik
Sedež sovoznik
Klimatska naprava
Volan
Armaturna plošča

dB(A)

Pogon
Krmiljenje
Sprednja os
Zavore spredaj
Zavore prikolica
Rezervoar za gorivo

vzmetena (serijsko)
največ 76
serijsko
zračno vzmeten (serijsko)
oblazinjen, preklopni in z varnostnim pasom (vse serijsko)
ročna (serijsko)
nastavljiv po višini in nagibu (serijsko)
digitalna (serijsko)
OSTALI PODATKI
na vsa 4 kolesa (EH vklop)
hidrostatično
s popolno zaporo diferenciala
spojene na sprednjo os preko hidravlične sklopke
hidravlične (serijsko), zračne (po naročilu)

l

Forterra HD

Model

220
DIMENZIJE in TEŽA

Medosna razdalja
Dolžina
Višina (vrh izpuha)
Teža

mm
mm
mm
kg

2 720
5 200 – 5 800 (odvisno od opreme)
2 760 – 2840 (odvisno od opreme)
4900 – 5900 (odvisno od opreme)

Sprednja kolesa

480/70R24

Zadnja kolesa

580/70R38

STANDARDNA OPREMA OPCIJSKA OPREMA*
. klimatska naprava, kompresor, intercooler
. vzmetena kabina, vzmetena prednja prema
.	EHR upravljanje hidravlike z gumbi in Joystick
ročico znotraj vozila
.	EHR hidravlika z gumbi za upravljanje na blatnikih
. volan nastavljiv po višini in nagibu, radio s CD
.	pnevmatski sedež za voznika, rotacijska luč strešna
.	sovoznikov sedež z varnostnim pasom
(oblazinjen/preklopni)
.	hidravlični izhodi zadaj 8+1, posoda za gorivo 220 lit.
.	sistem Hitchtronic za avt. prilagajanje zadnje
hidravlike terenu
. priključna gred zadaj (540/540e/1000/1000e)
.	4-kolesni pogon, zapora diferenciala (oboje EH vklop)
. hidravlične zavore za prikolico, blatniki sprednji
.	uteži sprednje (700+86 kg), ključavnica za rezervoar
.	ogrevano zadnje okno in ogledala, antena, zvočniki
.	sistem za prestrezanje olja na hidravličnih priključkih
.	delovne luči (spredaj in zadaj), strešno okno (fiksno)

.	ogrevana kabina z ventilacijo, zaboj za orodje v kabini
.	hitri priklop nastavljiv po višini, podaljški za zadnje
blatnike
.	pnevmatike (polna platišča): S480/70R24,
Z580/70R38
. 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 (35kN)*, 7-polna
vtičnica spredaj*
.	sprednja priključna gred (L ali D vrtenje in 6 ali 21
zoba gred)*
.	uteži (kolesne in ostale)*, kabinski filter (aktivno
oglje)*
. zaščitna plošča za rezervoar*, avtomatska kljuka*
.	različne kombinacije pnevmatik*, zračne zavore za
prikolico
. čelni nakladalnik in priključki*

130
140
150

Forterra HD

Najmočnejši
in najbolje opremljen
Zetor traktor.

MOTOR

Nova Forterra HD je opremljena z odličnim 16 ventilskim in 4 valjnim Zetor motorjem, ki ga odlikuje zelo
nizka poraba goriva (že preizkušeno pri HSX modelu). Forterra HD se s tem uvršča v sam vrh najvarčnejših
traktorjev v svojem razredu. Motor je opremljen z vrstno črpalko z elektronskim krmiljenjem, kar za razliko
od mehanskega regulatorja zmanjša porabo in optimizira navor.

OSI

Za dosego večje nosilnosti, je bilo, pri Forterri HD, ojačano ohišje pogona, prav tako pa je bila podaljšana
zadnja os (za 22 cm). Traktor je tako težji, bolj stabilen in prenese večje obremenitve. Sprednji pogon na osi
ima 100% zaporo diferenciala, prav tako pa je sprednja os vzmetena, kar v kombinaciji z vzmeteno kabino
in pnevmatskim sedežem (voznik) pripomore k najvišjemu udobju uporabnikov Forterre HD. Razširitev
medosne razdalje na 270 cm zagotavlja odlično razporeditev teže in zato visoko stabilnost, ki se zahteva
za učinkovito delo.

HIDRAVLIČNI SISTEM

Celotno upravljanje hidravlike je pri modelu HD sedaj na voljo preko stikal elektro-hidravličnih ventilov
in Joystick ročice. Model Forterra HD je opremljen s štirimi pari hidravličnih izhodov in s sistemom za
prestrezanje olja. V kombinaciji z zadnjim priklopom, kategorije III, pa je traktor široko uporaben za različne
priključke.

130

PRIKLJUČNA GRED

Za še večjo učinkovitost in uporabo je bila moč sprednje priključne gredi povečana do 90 kW. Zadnja
priključna gred pa je opremljena z nadzorom pospeševanja, kar omogoča lažji in bolj udoben zagon gredi
in priključkov.

140
Generalni uvoznik in prodajalec

150

www.zetor.com
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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

Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila . 7/2014

KABINA

Pomembna novost pri Forterri HD je ergonomsko oblikovana, več-funkcijska nadzorna plošča. Nadzorna
plošča se nahaja na desni strani voznikovega sedeža, zato ima voznik vse komande ergonomsko razporejene in na dosegu roke. Celotna kabina je narejena tako, da vozniku omogoča kar se da lahko in učinkovito
upravljanje z raznimi funkcijami.

