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Zetor Proxima… wszechstronny pomocnik [DANE
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Uniwersalność, niezawodność i solidność to kluczowe argumenty
przemawiające za serią Zetor Proxima. To ciągniki, które idealnie sprawdzają
się jako pomocnicze w dużych gospodarstwach uprawowych lub jako
podstawowe w średnich i mniejszych gospodarstwach. Jakie dane techniczne
ma ten model?
Zetor Proxima należy do grupy uniwersalnych traktorów kołowych – wskazują na to jego dane
techniczne. Został wręcz stworzony do współpracy z maszynami rolniczymi oraz komunalnymi
i leśnymi. To po prostu ciągnik, który żadnej pracy się boi.

Wszechstronny pomocnik
Co najlepsze, teraz możesz mieć nową Proximę w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Jak? Skorzystaj
z sezonowej wyprzedaży „Tysiące argumentów za…” i finansowania fabrycznego Zetor Finance.
A czym konkretnie Zetor Proxima zasłużył sobie na miano wszechstronnego pomocnika?

Dowiedz się więcej z materiału wideo!
Pisząc o serii Proxima, warto zwrócić uwagę na nowości, jakie pojawiły się w modelach
z 2018 roku. A jest ich trochę. Zacznijmy od elementów poprawiających bezpieczeństwo. Wśród
nowinek operatorzy znajdą m.in. wydajniejsze hamulce, siedzenie z wyłącznikiem bezpieczeństwa
i pasami bezpieczeństwa czy panoramiczne lusterka.

Bezpieczeństwo i komfort użytkowania
Bezpieczeństwo to ważna kwestia, ale nie mniej istotny jest komfort użytkowania. W końcu Proxima
to towarzysz w codziennej, ciężkiej pracy. Mając to na uwadze, czescy konstruktorzy zadbali
o nadciśnienie w kabinie oraz jeszcze wydajniejsze ogrzewanie i klimatyzację. Dobry klimat w pracy
gwarantowany! Na większy komfort obsługi ciągnika Zetor Proxima na pewno wpłynie też nowa
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deska rozdzielcza z zaawansowanymi funkcjami i kolorowym wyświetlaczem. A także poprawiona
ergonomia i nowy design dźwigni i przełączników w kabinie.

Moc i niezawodność
Kolejne atuty czerwonych gwiazd ze stajni Zetora to moc i niezawodność. Pod ich maskami biją
proste, ekonomiczne 16-zaworowe silniki. W zależności od modelu generują one moc od 76 do117
KM. Na uwagę zasługują też układy napędowe własnej produkcji, słynące z dużej wytrzymałości
i żywotności. A także wydajna hydraulika, ułatwiająca pracę z maszynami i narzędziami.

Tysiące argumentów za…
Jakie jeszcze argumenty przemawiają za Proximą? Na przykład pełna kompatybilność
z profesjonalnymi ładowaczami czołowymi spod szyldu Zetor System. A da się ich znaleźć jeszcze
o wiele, wiele więcej…
Więcej informacji znajdziesz na stronie: zetor.pl oraz u autoryzowanych dilerów marki Zetor.
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