
 

08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 113-а 
тел./факс (044) 520 96 96 

e-mail: info@agro-temp.com.ua 

www.agro-temp.com.ua 

 
Виробник ZETOR Tractors (Чехія, Брно) 

Тип двигуна Z 1605, 4-цил. із турбонаддувом 

Робочий об’єм двигуна, см³ / клапанів 4156 / 8 

Номінальна потужність двигуна, кВт/к.с. 100 / 136 

Максимальний крутний момент, Нм 570 

Запас крутного моменту, % 38 

Паливна система Механічний насос ТНВД 

Передпусковий підігрівач двигуна Встановлено 

Повітряний компресор Встановлено 

Об’єм масла двигуна, л 10 

Періодичність проведення ТО, м-год 500 

Об’єм паливного баку, л 180 
Трансмісія 

Тип трансмісії 

Синхронізована, реверсивна з 
двохступінчастим механічним 

мультиплікатором та триступінчастим 
перемиканням під навантаженням 

Кількість передач вперед/назад 24 / 18 

Максимальна швидкість руху, км/год. 40 

Частота обертання заднього ВВП, об/хв. 540 / 1000 
Гідравлічна система 

Продуктивність гідравлічної системи, л/хв 70 

Кількість гідравлічних роз’ємів, шт. 3 пари + 1 

Масло в КПП та гідравліці, л 52 л 

Інтервал заміни масла в гідравліці, м-год 1500 м-год 

Вантажопідйомність задньої навіски, кг 5850 

Керування задньою навіскою Електронним пультом Zetor Hitch Tronic 
Габаритні розміри 

Шини 
420/70 R24 передні, 

520/70 R38 задні 

Колісна база, мм 2 390 

Довжина×ширина×висота, мм 4670 x 2270 x 2757 

Вага трактора без баласту, кг 4 550 

 

 

 

Трактор ZETOR Forterra 135 
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Комплектація: 

№ Назва опції PRICE (EUR) 

1 Баласти на задні колеса 2+10  (350) кг. встановлено 

2 Задні дискові КОЛЕСА 520 / 70R38 встановлено 

3 Передні дискові КОЛЕСА 420 / 70R24 встановлено 

4 Підсилююча рама встановлено 

5 Швидкорозємні МУФТИ кондиціонеру встановлено 

6 Зчіпка  CBM RS встановлено 

7 Пневматичні  гальма причепа встановлено 

8 Набір ламп встановлено 

9 Захист паливного баку встановлено 

10 Фронтальний баласт (7+7) 700кг встановлено 

11 Трисекційний розподільник встановлено 

12 ВОМ 540/1000 (залежна + незалежна швидкість) встановлено 

13 Кондиціонер встановлено 

14 3 категорія навіски встановлено 

15 Каталог запчастин встановлено 

16 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ - РОСІЙСКA встановлено 

17 ВАРІАНТ CLASSIC  з кондиціонером встановлено 

18 Задні робочі фари (2 видошукачі) встановлено 

19 Передні робочі фари встановлено 

20 СЕРВІС ЧЕК - Російський встановлено 

21 Тягове дишло встановлено 

22 Регульована по висоті зчіпка встановлено 

23 Обігрів заднього скла і дзеркала заднього встановлено 

24 Замок на паливний бак встановлено 

25 Наклейка СЕ встановлено 

26 КЛЮЧ 24X27 встановлено 

27 гідравлічний домкрат встановлено 

28 Підігрів охолоджуючої рідини встановлено 

29 Мастильний шприц встановлено 

 Вартість (в наведеній комплектації), Євро 55 000 Євро 

 

Строки поставки: на умовах DDP. 

Умови оплати: 30% передоплата, 70% по факту поставки в господарство. 

 

ОСНОВНІ АРГУМЕНТИ  ZETOR Forterra: 
1) Весь ПРОЦЕС СКЛАДАННЯ трактора відслідковується в спеціальному журналі (кожен працівник відмічає і розписується 
напроти робіт, які роботи він провів), на виході трактор інспектується і всі дані переносяться в електронний вигляд. Це 
дозволяє в будь який момент швидко відслідкувати хто робив ту чи іншу процедуру.  

2) ПРЕМІУМ ЯКІСТЬ забезпечує роботу без поломок - ZETOR використовує тільки високоякісні матеріали при виробництві, 
незважаючи на те, що багато конкурентів здійснюють поставки під відомою маркою трактори, які насправді зібрані в Китаї, 
Мексиці, Індії, Туреччині.  

3) КОЖЕН двигун перед встановленням на трактор проходить повноцінну обкатку протягом 2,5 години на спеціальному 
стенді. З одного боку це підвищує вартість трактора, а з іншого це дозволяє виявити дефекти ще на заводі і вчасно їх 
усунути. Після чого двигун буде без проблем працювати на тракторі в будь яку пору року.  

4) ДІЙСНО потужні двигуни - всупереч зазначеним кінським силам, наші трактори володіють великим запасом тяги - в 
середньому 35 - 41%! 
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5) НИЗЬКА витрата палива - трактори ZETOR регулярно отримують нагороди за одні з кращих показників витрати палива і 
масла серед тракторів в світі. В результаті випробування 60-ти різних моделей тракторів німецьким центром випробувань 
техніки DLG, де FORTERRA 135 посіла 2-е місце з середньою витратою близько 12-13 л/га при оранці.  

6) НАДІЙНІСТЬ ДВИГУНІВ при використанні в різних умовах - досягається високою механізацією та точністю складання 
двигуна (мала кількість складної електроніки) - завдяки чому ZETOR успішно продає двигуни і для застосування в інших 
галузях промисловості. Трактор призначений для всесезонної роботи 24 години на добу. 

7) НАДІЙНІСТЬ, ПОТУЖНІСТЬ та НИЗЬКА ВИТРАТА ПАЛИВА двигунів ZETOR досягається використанням 4 циліндрових 
двигунів об’ємом всього 4,2 літри із турбонаддувом (у конкурентів – прожерливі 6-ти циліндрові), механічного паливного 
насосу (не системи Common Rail, яка чутлива до якості палива) та 4 клапанів на циліндр. Завдяки чому дані двигуни 
найбільш пристосовані для експлуатації в різних умовах і при цьому відповідають нормам токсичності Tier III, тоді як у 
конкурентів двигуни не дотягують і до Tier II. 

8) ЯКІСТЬ, яку декларує ZETOR TRACTORS, підтверджується званням НАЙКРАЩИЙ ТРАКТОР з других рук в Європі - тобто, 
серед тракторів на вторинному ринку, навіть через 10 років, трактори Zetor втрачають найменше у ціні, тоді як МТЗ вже в 
перший рік втрачає до 50% своєї вартості. 

9) МАЛІ ВИТРАТИ ПРИ РЕМОНТІ - сервісний інтервал 500 м-год. Завдяки високій механізації і малій кількості складної 
електроніки, наші трактори можливо обслуговувати в умовах більшості сервісних майстерень без високих вимог до їх 
оснащення, що дозволить Вам заощадити додаткові кошти . Ціна сервісного обслуговування та запасних частин на 30-60% 
нижче ніж в основних всесвітніх конкурентів. 

10) Трактори ZETOR мають НАЙПРОСТОРІШУ КАБІНУ в своєму класі, що дозволяє мати найкращу оглядовість та зменшує 
втому під час роботи. 

-  Трансмісія із великою кількістю передач – для оптимального завантаження двигуна і зменшення витрати палива; 

- Широкопрофільні шини – для зменшення пробуксовки та витрати палива; 

- Кондиціонер кабіни із карбоновим фільтром – для безпечної та комфортабельної роботи із оприскувачем;  

- Пневматична амортизація сидіння – для зменшення втоми водія і підвищення продуктивності;  

- Дзеркала та заднє скло із підігрівом як на автомобілях; 

- Підігрів охолоджуючої рідини – для гарантованого запуску двигуна та роботи в будь який сезон; 

- Потужна акумуляторна батарея ємністю 165 А-год – гарантований запуск двигуна за будь якої погоди; 

- Повітряний компресор із повітряним шлангом для підкачки шин – можливе підключення гальмівної системи причепів, 
та очистка вузлов’язального апарату на тюкових прес-підбирачах KRONE, чого не можуть навіть імениті конкуренти JD, NH. 
Швидке регулювання тиску в шинах;  

- Гідравлічна система LoadSensing (а не шестеренчастий насос) – безпроблемне агрегатування та робота із імпортними 
пневматичними сівалками та посівними комплексами (у вітчизняних тракторів гідравліка взагалі не витримує такого 
навантаження); 

- Мінімум 3 варіанти приєднання причіпного обладнання: 3 точкова навіска, жорстка автоматична зчіпка регульована 
по висоті (для прес-підбирача чи обприскувача – карданний вал може бути знизу або зверху), маятникова подовжена 
зчіпка (для причепа чи причіпного обладнання). 

- Forterra оснащено системою автоматичного регулювання 3-точкової навіски Hitch Tronic (патент ZETOR, який хотів 
викупити FENDT для своїх тракторів), яка дозволяє трактору автоматично адаптуватись до рельєфу місцевості та покращує 
тягові властивості та забезпечує обробіток на точно задану глибину;  

- Гідравлічний домкрат – для проведення швидкої заміни коліс прямо в полі;  

- Радіо із аудіо підготовкою – для зменшення втручання третіх осіб в електропроводку кабіни під час встановлення радіо 
та комфорту водія; 

 

 

З повагою, 

ТОВ «Компанія Агро-Темп» 


