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Komfortowy i bezpieczny ciągnik w gospodarstwie to dziś podstawa.
W kolejnym odcinku cyklu „Zetor. Argumenty za…” poruszamy właśnie
kwestie związane z bezpieczeństwem i wygodą użytkowania traktorów
czeskiej marki.
Pan Robert Szewczyk, menadżer marketingu Zetor Polska Sp. z o.o., opowie nam, na jakie
udogodnienia i rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo i komfort pracy mogą liczyć operatorzy
ciągników Zetor. A także, jak globalizacja wpływa na rozwiązania techniczne stosowane
w ciągnikach rolniczych wielu marek.
Odwiedź stronę www.zetor.pl, by dowiedzieć się więcej o najnowszej atrakcyjnej wyprzedaży
ciągników Zetor. Tylko teraz możesz zyskać grube tysiące złotych w portfelu!

POSŁUCHAJ MINIWYWIADU:
Ciągniki Zetor, jak każde sprzedawane na europejskim rynku, podlegają surowym zasadom budowy
i bezpieczeństwa. Jak wyjaśnia pan Robert Szewczyk, markę Zetor można uznać wręcz za pioniera
w tej kwestii:
– Zetor to jeden z ostatnich producentów, który produkuje w Europie. Ciagniki Zetor produkowane
w Unii Europejskiej podlegają surowym przepisom zarówno bezpieczeństwa, jak i emisji spalin
obowiązujących w UE. Warto tu przypomnieć, że Zetor zawsze był w czołówce producentów
dbających o bezpieczeństwo użytkowników. Jako pierwszy producent na świecie zadbał o to, by
jego ciągniki już w 1968 roku zostały seryjnie wyposażone w kabinę bezpieczeństwa. W tamtych
czasach nie było to priorytetem ani dla producentów, ani dla użytkowników.
Co więcej, Zetor cały czas trzyma rękę na pulsie i dostosowuje swoje ciągniki do najbardziej
wymagających norm w zakresie bezpieczeństwa.
– Nowa norma bezpieczeństwa, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku zmusiła m.in. Zetora do
modyfikacji wszystkich swoich ciągników w celu jej spełnienia. Głównie dotyczy to wzmocnienia
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układów hamulcowych, zmian w oznaczeniu wszelkich dźwigni i przełączników oraz zapewnienie
dodatkowych elementów bezpieczeństwa, jak lusterka, zabezpieczenie wszelkich miejsc w kabinie,
które mogą doprowadzić do urazu, pasów bezpieczeństwa na fotelach i wielu, wielu innych
elementów – podkreśla nasz gość.
Jeszcze więcej na temat bezpieczeństwa oraz rozwiązań sprzyjających komfortowi pracy
ciągników Zetor dowiesz się z naszego miniwywiadu.
Drugi odcinek słuchowiska „Zetor. Argumenty za…” znajdziesz tutaj, a pierwszy tu.
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