
CRYSTAL HD

ȘASE CILINDRI PENTRU SARCINI GRELE

Zetor, tradiție din 1946.



ZETOR CRYSTAL HD este un nume legendar, fabricat 
în mai mult de 1 miliion de bucăți cu care a cucerit 
lumea. Tractorul CRYSTAL se produce sub marca 
ZETOR din anul 1968. În cadrul istoriei recente 
producția modelului CRYSTAL a fost reintrodusă în 
anul 2015. În anul 2018 este lansată pe piață noua 
generație a acestui tractor, care față de precedentele 
vine cu o serie de inovații al căror scop este creșterea 
eficienței, confortului utilizatorului și funcții de 
operare sporite. 

INSPIRAT DE 
LEGENDĂ

Hidraulica spate este 
comandată electronic 

Scaun ergonomic PROFI pentru 
confort pe parcursul întregii zile

Calculator 
de bord color

Transmisie ECO 40 
inovativă și economică cu 
un confort de operare 
sporit

Deservire simplă 
și intuitivă

PUTERE
Motor în șase cilindri cu o putere maximă 
de 171 CP dezvoltă puterea necesară pentru 
a efectua cu ușurință sarcini grele. 
REZISTENȚĂ
Fie vânt, fie ploaie. Vara sau iarna. Ziua sau 
noaptea. ZETOR CRYSTAL își pune întreaga 
putere în slujba dumneavoastră. 
EFICACITATE
Fiecare utilaj are nevoie de combustibil. Zetor 
Crystal HD vă surprinde cu un consum redus. 
Piesele de schimb sunt la prețuri accesibile iar 
service-ul este rapid și de calitate.

ZETOR CRYSTAL HD 
UN PARTENER PENTRU 
SARCINILE GRELE
ZETOR CRYSTAL HD reprezintă tractorul cel mai puternic

 și cel mai echipat din portofoliul mărcii ZETOR. 

Motorul în șase cilindri cu o putere de până la 171 CP îl 
recomandă pentru utilizarea în cadrul fermelor medii și 
mari în producția vegetală. Poate fi folosit în agregarea 
cu diverse utilaje agricole dar și ca un mijloc de 
transport și desigur că și în multe alte întrebuinţări.

Cabină spațioasă 
și ergonomică cu 
antifonare

www.zetor.ro

Panou multifuncțional pe
partea dreaptă cu 
comenzi integrate și 
joystick

Motor în șase cilindrii cu 
putere suficientă încă de la 
turații mici și cu moment de 
torsiune ridicat

Cheltuieli de exploatare și 
întreținere reduse și piese de 
schimb la prețuri accesibile

Puntea cu suspensie 
independentă asigură un 
confort sporit în exploatare



www.zetor.ro 
gigi@zetor.ro POZELE UTILIZATE CUNT CU CARACTER INFORMATIV, POT 

DIFERI DE PRODUSUL REAL. NE REZERVĂM DREPTUL DE A 
EFECTUA MODIFICĂRI. 08/2018

MODEL U.M. CRYSTAL HD 170CRYSTAL HD 150 

MOTOR

• TCD 6.1 L6 (Stage IV)
kW/CP 110 / 150 126 / 171
kW/CP 106 / 144 120 / 163

• 6 / 24
Nm 650 739

Tip motor

Puterea maximă
Puterea nominală

Număr cilindrii/supape
Cuplu motor
Rezervă cuplu % 38 36

•

•

•

•

TRANSMISIA
ECO 40 cu inversor, 5 trepte, multiplicator de cuplu în 3 trepte 

multiplicator 30/30
Electrohidraulic (PowerShuttle)

PowerShift în 3 trepte

Tip
Număr de viteze (față/spate)

Inversor
Multiplicator cuplu

Viteza maximă km/h 40
PRIZA DE PUTERE

•Tip

Număr de rotații la priza de putere spate rpm
Independentă, multidisc, cu limitator de patinare  

Independent (540 / 540E / 1 000 / 1 000E)

HIDRAULICA
•

•

Electrohidraulic  Bosch cu func ia HitchTronic, 2 cilindri auxiliari 
Categoria III

kN 85
kN

l/min
•

Tip
Mecanism 3 puncte spate
Puterea max. de ridicare a mec. spate 
Capacitatea maximă de ridicare

Debitul pompei hidraulice
Controlul hidraulic extern

Cuple (SCV) •

78
85 (din at )

Sec ii comandate electrohidraulic
 8+1

CABINA
Amortizare •

Acoperiș •

Scaun conducător •

Climatizare •

Preechipare audio •

Cabin  cu suspensie 
Cu trap  simpl  sau cu protec ie FOPS OPT 

Scaun PROFI pneumatic - reglabil 
Standard
Standard

ȘASIU
• 4x4Sistem de tracțiune

 Punte față motrică •

Frâne de serviciu •

•

Cu suspensie independent  pe ambele ro i 
Frăne spate: comandate pneumatic 
Frăne fa : comandate hidraulic

Pneumatice 2+1 furtuneFrâne pentru remorcă 

Rezervor combustibil/AD BLUE l 300 / 32
ALȚI PARAMETRI

kg 5 760-6 500
kg 10 000

mm 5 410 / 2 550 / 3 045

Masa*

Masa maximă autorizată
Lungimea maximă/lățimea/înălțimea
Ampatament mm

Alte dotări •

2 850
Mecanism în trei puncte față, apărători noroi cu prelungire,oglinzi și geam 

spate cu încălzire, scaun pasager cu centură
OPT Opțional * Fără greutăți suplimentare față sau spate

0728.697.007




