CU

ÎN CÂMP ȘIÎN FERMĂ

SOLUȚII DIN CEHIA PENTRU AGRICULTURA DIN ROMÂNIA

FORTavantajul de
la Zetor

PROXIavantaj de la
Zetor

Revizii domnești la
prețuri omenești

prezintă un tractor
robust de 136 CP cu
EHR echipat cu
încărcător frontal,
cupă și plug.

tractor clasic cu inversor
mechanic
sauelectrohidraulic la
volan echipat de
câmp sau grajd.

consumabile, piese de
schimb și manopera
la cele mai bune
prețuri!

Tractoarele Zetor

Activitatea noastră
Prețurile fără concurecță la
piesele
de
schimb
și
consumabile,
intervenția
promptă la solicitări, calitatea
muncii și a materialelor
utilizate sunt punctele tari a
firmei noastre.

Tractoarele Zetor sunt
tractoare
robuste,
fiabile și universale. Se
pretează
pentru
fermele de dimensiuni
mici și medii. Fabrica
se află în localitatea
Brno – Cehia și are o
tradiție din anul 1946.
Motoarele proprii se
caracterizează
prin
consum redus de
carburant și costuri
mici de întreținere.

Încărcătoarele frontale TRAC – LIFTse
remarcă prin calitatea de execuție,
ușurința la manevrabilitate și
ergonomia la operare. Fabricate în
localitatea Humpolec din Cehia se
evidențiază
prin
binecunoscută
responsabilitate a muncii cehești
garantând utilizatorului o fiabilitate
incomparabilă.

Plugurile SUKOV excelează printr-un
raport
calitate/preț
foarte
bun.
Producătorul utilizează în cadrul
procesului de producție oțel de înaltă
calitate. De 14 ani de când s-au importat
pe piața din România au mulțumit sute de
clienți prin robusteţea materialelor și
prețul accesibil al pieselor de schimb.

Suntem pe piața românească
din 2005, perioadă în care am
fost alături clienților noștri
prin seriozitate, promptitudine, și eficiență, respectând
fermierii, bugetul acestora și
standardele europene de
service. Tractoarele ZETOR în
categoria tractoarelor sunt
precum autoturismele ŠKODA
în categoria autoturismelor.
Dealungul timpul în portofoliul
nostru de utilaje și-au găsit
loc și: utilaje de prelucrare a
solulul SMS, semănători de
cereale PNEUSEJ, tocători,
semănători de prășitoare și
mașini
de
administrat
îngrășăminte INO, remorci de
transport și împrăștiat gunoi
de grajd CYNKOMET.

Contact: S.C. FABIO SERVICE SRL | mob.: 0723301138| office@fabioservice.ro | www.fabioservice.ro

www.zetor.ro

Ofertă valabilă : 01.02.2019 – 30.06.2019

FORTavantaj
de la ZETOR TRACTOR
ul
Tractor ZETOR Forterra CL 140, 4x4, turbodiesel, intercooler
-

 Tractor Zetor Forterra CL 140;
 Plug reversibil SKR 3+1;
 Încărcător frontal TL 340 și cupă BDL 215;
 Garanție 2 ani sau 1800 ore funcționare;

putere nominală: 136 cp;
motor ZETOR, 4 cilindri turbo, DPF SCR;
cuplu 607 Nm;
compresor aer, frâne pneumatice remorcă;
masa proprie – 5.100 kg;
cabină: climatizată, scaun CONFORT cu
suspensieși cotiere, scaun pentru însoţitor ;
cutie de viteze mecanică, sincronizată, 24+18
viteze, inversor mecanic la volan, power shift în 3 trepte;
priza de putere cu 4 trurații: 540/1000/540E/1000E rpm cu 6 caneluri;
cuplarea utilajelor agricole în 3 puncte, cat II, forţa de ridicare – 77 kN, tiranţi
inferiori tip CBM;
control electrohidraulic la tiranţii inferiori - forţa, poziţie, mixt, distribuitor
hidraulic cu 3 secții, 7 semicuple (3 perechi+” 0”);
anvelope faţă-spate: 14,9 R 24 respectiv 18,4R34;
cuplă remorcă reglabilă în înălţime tip CBM ;
greutatea maximă a vehiculului tractat – 32.000 kg;

Plug reversibil SKR 3+1
- 4 trupiţe (ultima demontabilă);
- Lăţime de lucru reglabilă: 120-150
cm;
- Distanţa între trupiţe: 850 mm;
- Înălţimea cadru-sol: 700 mm;
- Greutatea: 1002 kg;
- Roată de sprijin basculabilă, cu
anvelopă; reversare automată;
- Cormane suplimentare;
- Prelungire cormane;

Preț standard: 6.490 Euro + TVA
GARANȚIE:
Cel mai pun raport
calitate/preț: GARANTAT

Preț standard: 57.000 Euro + TVA

Încărcător Frontal TL 340 SLI
GARANȚIE:
Garanția tractorului este de 2 ani
sau 1800 ore funcționare.
CONSUM:
Consumul de carburant este cu până la 20% mai mic decât cel al
principalilor concurenți.
COSTURI MICI DE ÎNTREȚINERE:
Garantăm neschimbat prețul pieselor de schimb pe întreaga perioadă
de garanție.
PUTERE CURATĂ:
Cai putere “sănătoși”.
Caii putere exprimați în documentație reprezintă caii putere reali.

- sistem
paralelogram
de
menţinere a nivelului; funcţia a
III-a; amortizor şocuri;
- înălţimea maximă de ridicare:4045 mm;
- sarcina maximă : 2600 kg;
- cupă BDL 215, lățime 215 cm,
volum 1 mc; 270 kg;

Preț standard: 8.148 Euro + TVA
CALITATE:
Numărul 1 în Cehia.
Înlocuiește cu succes
ifronul.

Valoare standard pachet: 71.638 Euro + TVA

Valoare promoțională pachet: 68.500 Euro + TVA

Ofertă valabilă : 01.02.2019 – 30.06.2019

www.zetor.ro

PROXIavantaj
de la ZETOR TRACTOR
ul
Tractor ZETOR Proxima HS 120, 4x4, turbodiesel, intercooler

 Tractor Zetor Proxima HS 120;
 Plug reversibil SKR 3+;
 Încărcător frontal TL 240 și cupă BDL 215;
 Garanție 2 ani sau 1800 ore funcționare;

putere nominală: 117 cp;
motor ZETOR, 4 cilindri turbo, DPF;
cuplu 507 Nm;
compresor aer, frâne pneumatice remorcă;
masa proprie – 4.000 kg;
cabină: climatizată, scaun CONFORT cu
suspensie, cotiere, scaun pentru însoţitor;
- cutie de viteze mecanică,sincronizată,
24+24 viteze,inversor electrohidraulic la volan, power shift în 3 trepte cu posibilitate
de schimbare automată a treptelor ;
priza de putere - 540/1000 rpm cu 6 caneluri, sincronă/independentă;
cuplarea utilajelor agricole în 3 puncte, cat II, forţa de ridicare – 41,5 kN, tiranţi
inferiori tip CBM;
control hidromecanic la tiranţii inferiori - forţa, poziţie, mixt, distribuitor hidraulic cu
2 secții, 5 semicuple (2 perechi+” 0”);
anvelope faţă-spate: 12.4R 24 respectiv 16.9R34, potrivite pentru lucrări de cultivație
plante prășitoare;
cuplă remorcă reglabilă în înălţime tip CBM;
greutatea maximă a vehiculului tractat – 25.000 kg;
-

-

Preț standard: 45.000 Euro + TVA
GARANȚIE:
Garanția tractorului este de 2 ani
sau 1800 ore funcționare.
CONSUM:
Consumul de carburant este cu până la 20% mai mic decât cel al
principalilor concurenți.
COSTURI MICI DE ÎNTREȚINERE:
Garantăm neschimbat prețul pieselor de schimb pe întreaga perioadă
de garanție.
PUTERE CURATĂ:
Cai putere “sănătoși”.
Caii putere exprimați în documentație reprezintă caii putere reali.

Plug reversibil SKR 3+
- 3 trupiţe, posibilitate de atașare a
încă o trupiță;
- Lăţime de lucru reglabilă: 90-120 cm;
- Distanţa între trupiţe: 850 mm;
- Înălţimea cadru-sol: 700 mm;
- Greutatea: 863 kg;
- Roată de sprijin basculabilă, cu
anvelopă; reversare automată;
- Cormane suplimentare;
- Prelungire cormane;

Preț standard: 5.568 Euro + TVA
GARANȚIE:
Cel mai pun raport
calitate/preț: GARANTAT

Încărcător Frontal TL 240 SLI
- sistem
paralelogram
de
menţinere a nivelului; funcţia a
III-a; amortizor şocuri;
- înălţimea
maximă
de
ridicare:3880 mm;
- sarcina maximă : 2650 kg;
- cupă BDL 215, lățime 215 cm,
volum 1 mc; 270 kg;

Preț standard: 7.733 Euro + TVA
CALITATE:
Numărul 1 în Cehia.
Înlocuiește cu succes
ifronul.

Valoare standard pachet: 58.301 Euro + TVA

Valoare promoțională pachet: 56.000 Euro + TVA

Ofertă valabilă : 01.02.2019 – 30.06.2019

www.zetor.ro

PROXIavantaj
de la ZETOR TRACTOR
ul
Plug reversibil SKR 3+
- 3 trupiţe, posibilitate de atașare a
încă o trupiță;
- Lăţime de lucru reglabilă: 90-120 cm;
- Distanţa între trupiţe: 850 mm;
- Înălţimea cadru-sol: 700 mm;
- Greutatea: 863 kg;
- Roată de sprijin basculabilă, cu
anvelopă; reversare automată;
- Cormane suplimentare;
- Prelungire cormane;

Preț standard: 5.568 Euro + TVA
GARANȚIE:
Cel mai pun raport
calitate/preț: GARANTAT

 Tractor Zetor Proxima CL 110;
 Plug reversibil SKR 3+;
 Încărcător frontal TL 240 și cupă BDL 215;
 Garanție 2 ani sau 1800 ore funcționare;

Tractor ZETOR Proxima CL 110, 4x4, turbodiesel, intercooler
- putere nominală: 107 cp;
- motor ZETOR, 4 cilindri turbo,
DPF;
- cuplu 420 Nm,
- compresor aer, frâne pneumatice
remorcă;
cabină:proprie
climatizată,
- masa
– 3.800scaun
kg; CONFORT
cu suspensieși cotiere, scaun pentru însoţitor ;
- cutie de viteze mecanică, sincronizată, 12+12 viteze, inversor mecanic la volan;
- priza de putere - 540/1000 rpm cu 6 caneluri, sincronă/independentă;
- cuplarea utilajelor agricole în 3 puncte, cat II, forţa de ridicare – 41,5 kN, tiranţi
inferiori tip CBM;
- control hidromecanic la tiranţii inferiori - forţa, poziţie, mixt, distribuitor hidraulic
cu 2 secții, 5 semicuple (2 perechi+” 0”);
- anvelope faţă-spate: 12.4R 24 respectiv 16.9R34, potrivite pentru lucrări de cultivație
plante prășitoare;
- cuplă remorcă reglabilă în înălţime tip CBM (8 poziţii);
- greutatea maximă a vehiculului tractat – 25.000 kg;

Preț standard: 41.500 Euro + TVA

Încărcător Frontal TL 240 SLI
- sistem
paralelogram
de
menţinere a nivelului; funcţia a
III-a; amortizor şocuri;
- înălţimea
maximă
de
ridicare:3880 mm;
- sarcina maximă : 2650 kg;
- cupă BDL 215, lățime 215 cm,
volum 1 mc; 270 kg;

Preț standard: 7.733 Euro + TVA
CALITATE:
Numărul 1 în Cehia.
Înlocuiește cu succes
ifronul.

GARANȚIE:
Garanția tractorului este de 2 ani
sau 1800 ore funcționare.
CONSUM:
Consumul de carburant este cu până la 20% mai mic decât cel al
principalilor concurenți.
COSTURI MICI DE ÎNTREȚINERE:
Garantăm neschimbat prețul pieselor de schimb pe întreaga perioadă
de garanție.
PUTERE CURATĂ:
Cai putere “sănătoși”.
Caii putere exprimați în documentație reprezintă caii putere reali.

Valoare standard pachet: 54.801 Euro + TVA

Valoare promoțională pachet: 52.500 Euro + TVA

