
Tractorul este Zetor. Din anul 1946.

MAJOR

MICUL MARE AJUTOR

MAJOR CL

MAJOR HS
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Major CL

Un tractor simplu, compact, verificat în timp,
de o clasă de putere mică, destinat să 
întrunească nevoile dumneavoastră cotidiene 
fie că este vorba de fermele vegetale, animale,
grajduri cu destinaţie specială sau munci 
comunale. Ideal pentru utilizatorul, care 
dorește un ajutor mic de nădejde 

Major HS

Major HS este un tractor mai bine dotat și 
mai confortabil, derivat din tractorul Major CL. 
Îndeplineşte cerințele celor mai exigenți clienți. 
Este un tractor universal, cu o cutie de viteze 
mai modernă, inversor hidraulic și o putere de 
ridicare mai mare. Cel mai mult veți aprecia 
capacitatea acestuia de a lucra cu încărcătorul 
frontal. 
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MODEL MAJOR CL 60 MAJOR CL 80 MAJOR HS 80

MOTOR

Stage IIIB TCD 2.9 L4

Putere omologată (kW) (2000/25/EC) 45 55,4 55,4

Putere omologată (CP) (2000/25/EC) 61,2 75,3 75,3

Tip motor diesel, în patru timpi, cu injecție directă de carburant CommonRail, supraalimentat
cu suflantă, filtru DOC

Turația nominală (min -1) 2200

Număr cilindri 4

Număr supape 8

Aspirație turbo

Alezaj/cursă (mm) 92/110

Cilindree      (cm 3) 2925

Cuplu motor max. (Nm) (2000/25/EC) 244 300 300

Rezervă cuplu motor (%) (ECE R24) 26 25 25

Volumul rezervorului de combustibil (l) 80 120

TRANSMISIE

Tip mecanică 4˚ în 3 grupe
mecanică 4˚ cu multiplicator în 2˚ 

în 3 grupe

Inversor sincronizat, comandat mecanic hidraulic, sub sarcină (PowerShuttle)

Număr de viteze (înainte/înapoi ) 12/12 24/12

Viteza maximă (km/h) 30 40

PRIZA DE PUTERE – PTO

Tip sincronă/independentă

Turația prizei de putere spate  (1/min.) 540/1000 sau 540/540E 540/1000

Decuplare mecanică electrohidraulică

Priza putere 6 caneluri

Turația prizei de putere față (1/min.)- 1000

HIDRAULIC A

Tip control hidromecanic forță - poziție - mixt

Hidraulica categoria II

Comandă mecanică

Cuple rapide 2+1 sau 4+1 4+1 sau 6+1

MECANISM RIDICĂTOR

Mecanism ridicător spate - sarcina de ridica- 
re în poziția de jos a tiranților  (kN)

24 33

Mecanism ridicător spate - sarcina de ridica- 
re la capacitatea maximă (kN)

23 30

Mecanism ridicător față - sarcina de ridicare (kN) 11
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MODEL MAJOR CL 60 MAJOR CL 80 MAJOR HS 80

CABINA

Acoperiș cu vizibilitate standard / opțional cu protecție FOPS 

Scaun cu suspensie mecanică scaun Comfort - cu suspensie și rotire

Scaun pasager - standard

Volan reglabil în înălțime reglabil în înălțime și longitudinal

Climatizare opțional

Ventilație/încălzire standard

MASE

Greutate maximă (kg) 3165 3350

Greutăți frontale - max. (kg) 466

Greutăți pe roțile din spate - max. (kg) 240

DIMENSIUNI

Lungimea maximă (mm) 4470

Lățimea maximă (mm) 1955

Înălțimea maximă (mm) 2615

Ampatament (mm) 2200

ALȚI PARAMETRI

Sistem de tracțiune 4WD

Direcție hidrostatică

Frâne de serviciu/de parcare discuri în baie de ulei, comandă hidraulică/comandă mecanică

Frâne față mecanice hidraulice cu cuplarea punții față

Sistem de frânare remorci
hidraulice sau pneumatice

1,2 sau  2+1 furtune 2 sau 2+1 furtune

Volumul rezervorului (l) 83 120

Apărători noroi fixe (opțional) pivotante (standard)

Geam spate și geamuri laterale cu încălzire standard

Preechipare audio standard / opțional 

Pneuri față 280/85-24 (11,2-24) (cu discuri)

Pneuri spate 420/85-30 (16,9-30) (cu discuri)

Leaflet_SIV_MAJOR-serie_CZ.indd   11 03.02.2017   9:36:08

IMPORTATOR:
S.C. ZETOR TRACTOR S.R.L.

Nădlac, jud. Arad

str. Cartierul Nou, nr. 19

0357/440.500, 0728/697.007, 0744/709.426


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

