Zetor Forterra CL 140 + UNIA Viking 5.3

Цена: 121600 лв. 113500 лв.
Номер на обявата: 85530
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: Zetor
Модел: Трактори Zetor Forterra CL 140 + UNIA Viking 5.3
мощност (к.с.): 136
Гамата на тракторите Фортера е отлична със своята здравина и производителност.

Двигатели - мощност с ниска консумация
Първата серия на Фортера е Forterra CL - оборудвана с 4-цилиндров двигател с мощности от
96 до 136 к.с. и трансмисия 24/18.

Икономичните 16 клапанови двигатели са продукт на собствено проектиране и
производство на Zetor. Конструкцията на двигателя е съобразена с конкретния модел,
което е гаранция за дълъг живот, оптимална работа и нисък разход на гориво.
Изпълнявайки изискванията на стандартите за емисиите Stage IV / Tier 4 Final двигателите
не обременяват околната среда с прекомерно замърсяване. Те бяха тествани от
Университета Мендел. Резултатите от изследванията потвърдиха, че разходът им на гориво
е по-нисък с 19.2% в сравнение с предната генерация двигатели. В комбинация с поголемият резервоар, тракторът сега може да работи 40% по-дълго между зарежданията.

Трансмисия - съчетание на сила и точност
Zetor разработва и произвежда свои собствени трансмисии, използвайки висококачествени
материали, осигуряващи издръжливост, ефективност и дълъг експлоатационен живот.

Zetor Forterra CL 140
136 к.с.,
Тегло 5300 кг.,
двигател Zetor TIER IVF,
климатик,
седалка SEARS,
хидравлични изводи 6+1,
компресор,
гуми предни 420/70R24,
гуми задни 520/70R38,
24х18 скорости,
механичен реверс,
3-степенен PowerShift,
ВОМ 540/1000,
предни тежести 700 кг.,

резервоар 230 л., урея 28 л.,
навес 77kN

Прикачен култиватор UNIA Viking 5.3
Работна широчина 5,3 м.; Хидравлично сгъване за транспортно положение; Хидравлично
повдигане и нивелиране на рамата; Настройваща се предна подравнителна греда; Пет реда
работни органи тип SK с пружинен държател – 65 бр.; Заден струнен валяк Ø320 мм., тегло
1860 кг.

Възползвайте се от промоционалната пакетна цена!

Свържете се с нас на посочените телефони!
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