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Zetor Forterra… do ciężkiej pracy w komforcie [DANE
TECHNICZNE]
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Wytrzymałość przy maksymalnych obciążeniach. Bardzo mocne silniki.
Wyższa masa. Oto specjalność serii Zetor Forterra. Parametry i dane
techniczne tych solidnych traktorów jasno wskazują, że są one idealnym
rozwiązaniem dla gospodarstw uprawowych różnej wielkości.
Zetor Forterra sprawdzi się doskonale zarówno jako ciągnik pomocniczy w tych dużych, jak
i podstawowy w małych i średnich. Jakie autorskie rozwiązania technologiczne poprawiające komfort
pracy w ciężkich warunkach oferuje Forterra?

Dowiedz się więcej z materiału wideo!
Konstrukcja Forterry łączy w elegancki sposób prostotę, użyteczność i pomysłowość, nie
zapominając przy tym o portfelu użytkownika. Od 2016 roku ciągniki te wyposażane są w nową
generację silników o niższym spalaniu i emisji spalin. Traktory Forterra spełniają wymagania normy
emisji spalin Stage IV. Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Mendla w Brnie
wykazały, że nowe silniki zużywają aż o ok. 19% mniej paliwa niż silniki poprzedniej generacji.

Autorskie rozwiązania
Na uwagę w przypadku Forterry zasługuje także autorski system przedniego zawieszenia. Od lat
sprawdza się on w każdych warunkach i poprawia komfort operatora. Hydrauliczne zawieszenie
zapewnia lepsze manewrowanie oraz prawidłowy nacisk opon na glebę nawet przy mocnych
skrętach. Przedłuża to żywotność przednich opon, które zawsze pracują w optymalnych warunkach.

Komfort pracy
Amortyzacja przedniej osi pozwala na unoszenie i opuszczanie przodu ciągnika z miejsca operatora.
To rozwiązanie współpracujące z niezależnym, wielowahaczowym zawieszeniem ciągnika Forterra
doskonale sprawdza się w każdych warunkach i niezwykle pozytywnie wpływa na komfort pracy.
A czynników budujących komfort eksploatacji w przypadku czeskiego ciągnika jest znacznie więcej.
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Wystarczy choćby wspomnieć o jego przestronnej kabinie, która została zbudowana według
najnowszych europejskich norm i standardów. Cechuje się ona wysoką sztywnością, która zapewnia
wysokie bezpieczeństwo bierne oraz dobre wytłumienie dźwięków.

Świetna cena
Teraz możesz mieć nowy ciągnik Zetor Forterra w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Skorzystaj
z sezonowej wyprzedaży „Tysiące argumentów za…” i zyskaj nawet do 24 200 zł netto!
Więcej informacji na stronie: zetor.pl oraz u autoryzowanych dilerów marki Zetor.
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