
Jsou dny, kdy práce nebere  
konce. Právě tehdy oceníte  
parťáka ochotného tvrdě dřít.
S maximálním nasazením.
Se silným motorem.
Bez přestávky.
S nízkou spotřebou.
Jednoduchou údržbou.

NEW ZETOR 
CRYSTAL HD

6-válcový
motor 

ECO 40
převodovka

30/30

nezávisle 
odpružená 

přední náprava

nízké náklady
na údržbu
a provoz

www.zetor.cz

ZETOR
FORTERRA HSX

Traktor je Zetor. Od roku 1946.
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Vyšší komfort a úspora provozních nákladů, to je nová FORTERRA HSX
Modernizovanou FORTERRU HSX pohání úsporný 4válcový motor ZETOR. Stroj je vybaven novou převodovkou 40 ECO, která 
udržuje motor v optimálních otáčkách při maximálních rychlostech (v rychlosti 40 km/h jde o úsporných 1 750 otáček/min). 

FORTERRA HSX je vybavena přední odpruženou nápravou, kterou získáte v rámci limitované nabídky zcela zdarma. 
Nezávislé odpružení obou ramen nápravy výrazně zvyšuje obsluze jízdní komfort. Stroj nabízí také prostornou kabinu, 
panoramatická zpětná zrcátka a novou přístrojovou desku s barevným displejem a přepracovaným designem ovládacích prvků.
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