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Nowoczesny ciągnik rolniczy to niezwykle skomplikowana maszyna: zestaw
podzespołów, które współpracując ze sobą, mają zapewnić długotrwałą
i niezawodną pracę. Co zatem wybrać, gdy chcemy poszerzyć nasz park
maszynowy?
Odpowiedzi jest tak wiele, jak wielu jest użytkowników. Ich opinie są pomocne, jednak ostateczna
decyzja zakupu to wypadkowa naszych oczekiwań, potrzeb i możliwości finansowych. Zobacz
naszą GALERIĘ [poniżej].

Zetor od pokoleń
Czeska marka Zetor od kilkudziesięciu lat uważnie wsłuchuje się w potrzeby rolników. Jej wyjątkowe
produkty znane są doskonale w naszym kraju i nie trzeba ich nikomu obeznanemu z rolnictwem
przedstawiać. Znakomite serie ciągników Zetora wpasowują się w potrzeby każdego gospodarstwa,
a ich niezaprzeczalnymi atutami są moc, jakość i doskonała cena.
To właśnie stosunek jakości do ceny powoduje, że Zetor cieszy się poważaniem wśród
rolników na całym świecie. Dostosowana do małych i wielkich gospodarstw oferta Zetora
odpowiada wymaganiom współczesnego rolnictwa.
Wzrastające zapotrzebowanie na ciągniki wyższej mocy zachęca do spojrzenia na serię ciągników
Forterra, które, choć obecne u nas od wielu lat, nadal stanowią znakomitą alternatywę dla zachodnich
konstrukcji.

Duża masa, mocny silnik, niskie zużycie paliwa
Forterra to seria ciągników o dużej masie, mocnym silniku i sporym uciągu. Ich zadanie to
długotrwała praca z jednoczesnym zachowaniem niskiego zużycia paliwa, komfortu pracy i dużej
żywotności.
Zetor znany jest ze znakomitego dopasowania poszczególnych podzespołów
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mechanicznych do siebie tak, aby tworzyły spójną całość. Zetor sam produkuje
poszczególne części maszyny, takie jak silnik, skrzynia przekładniowa i mosty. Ich
współdziałanie analizuje się już na poziomie projektowym.
Efektem tego jest doskonała niezawodność ciągników, a seria modeli Forterra jest tego znakomitym
przykładem. Wszystkie modele serii Forterra: CL, HSX, jak i HD, cechuje ta sama wytrzymałość
i efektywność pracy. Przy rozpiętości mocy od 96 aż do 147 KM poszczególne modele sprawdzą się
w różnego typu gospodarstwach – małych i dużych, hodowlanych i nastawionych na produkcję
roślinną.

Ekonomiczne rozwiązanie
Duża moc ciągników kojarzona jest z wysokimi cenami, jednak Zetor od zawsze oferuje znakomite
ciągniki za niewygórowane ceny. Także modele Forterra oferują znakomite osiągi za cenę znacząco
niższą od konkurencyjnych ciągników.
Trwająca wyprzedaż ubiegłorocznych modeli Zetora może zachęcić nas do spojrzenia
w wyprzedażowy cennik i rozsądnego wyboru mocnego oraz niezawodnego ciągnika, jakim
bez wątpienia jest Zetor Forterra.
Stupięćdziesięciokonną Forterrę HD 150 możemy dziś kupić z bonifikatą wynoszącą aż 24 200 zł i jej
obecna cena wynosi 246 400 zł netto. Mając na uwadze renomę Zetora i jego popularność, cena
jest nader atrakcyjna.
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