
Traktor je Zetor. Od roku 1946.

major

Malý poMocník pro velké úkoly



UniverZální Zemědělský kOlOvý TrakTOr, Určený k agregaci 
se Zemědělskými sTrOji, průmyslOvými adapTéry a prO 
ZemědělskOU přepravU je navržený Tak, aby cTil Základní 
pilíře Značky ZeTOr. ZeTOr majOr ve výkOnOvé kaTegOrii 
dO 80 hp navaZUje na mOdel, kTerý byl v hisTOrii Značky ZeTOr 
jedním Z nejúspěšnějších TrakTOrů. spOlehlivý, výkOnný 
a na údržbU nenárOčný mOdel si Získal pOvěsT TrakTOrU 
na celý živOT. TyTO vlasTnOsTi a výbOrný pOměr cena/výkOn, 
Ocení hlavně majiTelé rOdinných nebO menších Farem.



spolehlivý traktor 
střední výkonové 
třídy s vynikajícím 
poměrem 
cena/výkon.

 ¡ vynikající poMěr cena/výkon
 ¡  vysoká spolehlivost
 ¡  jednoduchý na servis
 ¡  robustní tělo zpevněné ráMeM
 ¡  nenáročná údržba
 ¡  MaxiMální zvedací síla 2 400 kg

síla
Traktory Major jsou navrženy vždy tak, aby došlo k té 
nejlepší kombinaci síly motoru a hmotnosti traktoru. 
výkon traktoru je tak využit beze zbytku.

odolnost
U traktorů Major klademe maximální důraz na 
jednoduché, chytré a účelné provedení. jen tak 
dosáhneme spolehlivosti, jednoduché údržby 
a rychlého servisu.

efektivita
Traktory Major jsou díky své jednoduché konstrukci 
snadno servisovatelné a mají rozumnou spotřebu 
provozních kapalin. v dlouhodobém horizontu pak 
každý ocení i cenovou dostupnost náhradních dílů.

www.zetor.com



mimořádná obliba traktorů Zetor je založena 
na nízké spotřebě paliva, vysoké spolehlivosti 
a jednoduchosti konstrukce, což zákazníkovi 
přináší nejen nízké pořizovací náklady, ale 
i nízké náklady na provoz, vysokou spolehlivost 
a nízké požadavky na údržbu a servis.

 ¡ osvědčený 4-válcový Řadový Motor

 ¡ zdvihový objeM 2.9 litrů

 ¡ vysokotlaký systéM coMMon rail

 ¡  externí chlazení eGr zaručuje 
stálý výkon i za těžkých podMínek

 ¡ strukturální blok a olejové vana

 ¡  oxydační katalyzátor  
doc - zpracování výfukových plynů

malý silákMOTOR
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Traktory major jsou vybaveny reverzační 
čtyřstupňovou plně synchronizovanou 
převodovkou a třístupňovou redukční 
převodovkou. počet rychlostí je 12 + 12.

 ¡ uživateli ověŘené Řešení

 ¡  prokázaná dlouhodobá 
funkčnost a spolehlivost

 ¡   jednoduchý servis

 ¡  plynulé pŘechody 
pŘevodových stupňů

 ¡  plně synchronizovaná 
čtyŘstupňová pŘevodovka 
s tŘístupňovou redukcí 
a reverzací. 

 ¡ 12 + 12 rychlostí.

 ¡ MaxiMální rychlost 30 km/h.

 ¡  otáčky zadního vývodového 
hŘídele (pto) v provedení 
540/1000 nebo 540/540e.

12 jednoduchých 
kroků 
k produktivitěPŘEVODOVKA



v jednoduchosti 
je síla

model major využívá hydrauliku s mechanickou 
regulací. vyznačuje se nejen vysokou zdvihací 
silou, ale i plynulou regulací spouštění, včetně 
funkce hydraulického zámku při transportu 
nářadí. Traktor je vybaven jednosekčním nebo 
dvousekčním přídavným rozvaděčem se zpětnou 
rychlospojkou pro odpad z rotačního hydromotoru.

 ¡  Mechanická hydraulika 
s polohovou a silovou reGulací

 ¡  vyznačuje se vysokou zdvihací 
silou, plynulou reGulací 
spouštění a funkcí hydraulického 
záMku pŘi transportu náŘadí

 ¡  MaxiMální zvedací síla 24 kn

 ¡  traktor je vybaven jednosekčníM 
nebo dvousekčníM pŘídavnýM 
rozvaděčeM se zpětnou 
rychlospojkou

 ¡  Mechanická reGulace – vysoká 
odolnost a životnost 

 ¡  vysoká zdvihací síla

 ¡  plynulá reGulace spouštění

 ¡  rychlé nasazení a zajištění 
aGreGace

 ¡  jednoduchá a bezpečná 
Manipulace s pŘídavnýM zaŘízeníM

 ¡  funkce hydraulického záMku 
pŘi transportu náŘadí

hydraulika
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kabina je komfortní a konstruovaná 
s ohledem na praktičnost využití. dostatek 
prostoru a ergonomicky řešené ovládací prvky 
usnadňují obsluze traktoru práci. na přání 
klienta je kabinu možné vybavit klimatizací. 
kabina obsahuje průzor pro jednoduchou 
práci s čelním nakladačem.

 ¡  prostorná s ohledeM na 
praktičnost využití

 ¡  erGonoMicky Řešené ovládací 
prvky – usnadňuje práci obsluze

 ¡  velký výhled průzoreM – pŘehled 
pŘi práci s čelníM nakladačeM

příprava pro rádio, klimatizace a střešní průzor.

prostor 
a praktičnostkabina



ZeTOr TracTOrs a.s. zajišťuje celosvětový 
prodej originálních náhradních dílů pro 
záruční i pozáruční servis traktorů Zetor 
prostřednictvím prodejní sítě smluvních 
zástupců.

kvalita originálních dílů je průběžně při 
jejich výrobě kontrolována a je identická 
s kvalitou dílů, které jsou používány při 
montáži nových výrobků.

do originálních dílů se promítají veškerá 
zlepšení a inovace zaručující plné 
obnovení provozních a užitných vlastností 
opravovaného stroje. Originalita dodávaných 
náhradních dílů je zajišťována balením 
do originálních obalů s jednoznačným 
identifikačním číslem.

Pro více informací kontaktuje 
svého autorizovaného prodejce Zetor.

náhradní díly Zetor dosahují 
vysoké kvality za rozumnou cenu.
pro zachování dlouhé životnosti 
traktoru doporučujeme 
používání pouze originálních 
náhradních dílů.

jen originál 
sedí přesně
respektujte identitu svého traktoru



vyvinuto 
a vyrobeno 
v srdci evropy
více než milión zákazníků 
se nemůže mýlit

Od Zahájení výrOby TrakTOrů 
Značky ZeTOr v rOce 1946 bylO 
vyrObenO více než 1,2 miliOnU kUsů, 
přičemž věTšina byla expOrTOvána 
dO více jak 90 Zemí svěTa. 

výrOba
výrobní základna traktorů a motorů Zetor 
je soustředěna ve střední evropě, české 
republice. 

Zázemí vlastního vývojového a výrobního 
centra přispívá k maximální kvalitě 
nabízených produktů a umožňuje řadu inovací.

při kompletaci výrobků je účelně 
kombinována a vyvážena skladba součástí 
vyráběných ve vlastních provozech s nákupem 
dílů a celků od specializovaných dodavatelů.

vývOj
Technický úsek je dlouholetým a stabilním 
výzkumným, vývojovým a testovacím 
zázemím akciové společnosti ZeTOr.

představuje vysokou odbornou úroveň 
týmu vývojových pracovníků, který užívá 
rozsáhlé znalostní zdroje a oborové 
zkušenosti, podporované nejmodernějšími 
technologiemi.

Zajišťuje komplexní systémový výzkum 
a vývoj výrobního programu, od koncepce, 
designu, konstrukce, výroby funkčních vzorků 
a prototypů, až po laboratorní a provozní 
zkoušky traktorů i motorů. 

www.zetor.com



MODEL MAJOR 60 MAJOR 80

MOTOR

typ Stage III B TCD 2.9 L4

homologovaný výkon kW/HP (2000/25/EC) 45/61,2  55,4/75,3

jmenovité otáčky (1/min.) 2 200

počet válců 4

počet ventilů 8

plnění turbodmychadlo

vrtání/zdvih (mm) 92/110

objem (cm3) 2925

max. točivý moment – 2000/25/EC (Nm) 244 300

převýšení točivého momentu – (2000/25/EC) (%) 26 25

PŘEVODOVKA

typ mechanická

reverzace mechanická pod volantem

řazení plně synchronizované

počet převodových stupňů (vpřed/vzad) 12/12

rychlost (km/h) 30

VýVODOVý HŘíDEL

typ závislý / nezávislý

otáčky zadního VH 540/1000

otáčky předního VH 1 000

max.výkon předního VH (kW) 35

HYDRAULIKA

typ mechanická regulační – D. M. P.

tříbodový závěs kategorie II

ovládání mechanické

max. zvedací síla (kN) 24

pracovní tlak (MPa) 18

dodávka čerpadla (l) 50

vnější vývody (rychlospojky) 4+1, 2+1

závěsy tažná lišta, šplhací závěs s mechanickou hubicí

KABINA

střecha s průhledem standard

sedadlo mechanické

volant sklopný a výsuvný

klimatizace manuální (na přání)
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MODEL MAJOR 60 MAJOR 80

DALŠÍ PARAMETRY

hnací systém 4WD

řízení hydrostatické

brzdy provozní/parkovací mokré diskové, hydraulicky ovládané/mechanicky ovládané

brzdy přívěsu hydraulické nebo jednohadicové na přání

max. přední závaží (kg) 266

max. závaží zadních kol (kg) 256

objem nádrže (l) 83

přední blatníky pevné

příprava pro rádio standard

ROzMěRY

provozní hmotnost* (kg) 3 165 – 3 300

max. délka (mm) 4 702

max. šířka (mm) 1 970

max. výška (mm) 2 580

rozvor (mm) 2 210

přední kola ** (mm) 7,5–16 
280/85–24 (11,2–24)

zadní kola ** (mm) 420/85–28 (16,9–28) 
420/85–30 (16,9–30)

* Bez předního a zadního závaží
** Standardní kola, pro více možností kontaktujte svého dealera 
Poznámka: Výška se odvíjí od velikosti kol



made in eU

prOdejce:
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Moje rodina.
Moje práce.
Můj Zetor.


