
UTILIX CL, UTILIX HT

Traktor je Zetor. Od roku 1946.

ZETOR UTILIX 
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ZETOR UTILIX

Nový ZETOR UTILIX představuje víceúčelový 
traktor vhodný zejména pro práci v komunálních 
službách, v zahradnictvích, na malých farmách 
a pro mnoho dalších účelů. Traktor vyniká výbornou 
manévrovatelností a malým poloměrem otáčení.

KOMPAKTNÍ  
A OBRATNÝ

Prostorná kabina 
s vynikajícím výhledem. 

Integrovaný joystick v kabině 
a dva okruhy hydrauliky pro 
čelní nakladač.

Malý poloměr 
otáčení.

Dva okruhy  
vnější hydrauliky  
ve standardu.

Hydrostatická 
i manuální 
převodovka.

Traktor může být 
vybaven nakladačem 
ZETOR SYSTEM. 

Kompaktní rozměry  
—  výška 2 430 mm  

(se zemědělskými koly)
—  šířka 1 600 mm  

(se zemědělskými koly)

MOTOR

PŘEVODOVKA  
A ŘÍZENÍ

ZETOR UTILIX je nabízen se dvěma výkony motoru –  
43 nebo 49 koňských sil. Čtyřválcový, kapalinou 
chlazený vznětový motor plní nejnovější emisní limity 
a minimalizuje tak vliv na životní prostředí či zdraví 
uživatelů.

ZETOR UTILIX nabízíme s hydrostatickou nebo manuální 
převodovkou. U hydrostatické převodovky je rychlost 
traktoru ovládána dvěma pedály (vpřed a vzad) bez 
nutnosti mechanického řazení. Řidič navíc může 
manuálně volit mezi 3 jízdními rozsahy. Toto řešení 
přináší vyšší komfort při obsluze traktoru. Provedení 
s manuální převodovkou je vybaveno 4 hlavními 
rychlostními stupni, redukční převodovkou se čtyřmi 
stupni a mechanickým reverzorem. Celkem 16 rychlostí 
vpřed a 16 vzad. 

JEDNODUCHÝ  
SPOLEHLIVÝ MOTOR

HYDROSTATICKÁ
I MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA

SNADNÉ ŘÍZENÍ
 

Traktory disponují pohonem všech čtyř kol (4WD) 
a uzávěrkou diferenciálu. Poskytují tak výbornou 
tažnou sílu ve chvíli, kdy ji řidič potřebuje.

Hydrostatické řízení s posilovačem umožňuje snadné 
manévrování při minimálním poloměru otáčení. Odolná 
přední náprava představuje uspokojivé řešení pro 
všechny typy prací.

 — Výkon 43 nebo 49 HP
—  Bez nutnosti filtru pevných 

částic a močoviny
—  Mechanický motor 

s nenáročnou údržbou

K dispozici je rovněž 
ve verzi bez kabiny.

SÍLA 
Traktory ZETOR jsou navrženy tak, aby nabízely tu 
nejlepší kombinaci síly motoru a hmotnosti traktoru. 
Výkon je tak využit beze zbytku. 

ODOLNOST 
U traktorů ZETOR je kladen maximální důraz na jednoduché, 
chytré a účelné provedení. To nám umožňuje dosáhnout 
spolehlivosti, jednoduché údržby a rychlého servisu.

EFEKTIVITA  
Traktory ZETOR se řadí k nejlepším v oblasti spotřeby 
paliva. V dlouhodobém horizontu pak uživatelé ocení 
i cenovou dostupnost náhradních dílů. Proto je ZETOR 
z hlediska provozních nákladů těžko překonatelný.
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KABINA

V prostorné kabině jsou všechny 
ovládací prvky ergonomicky 
rozmístěny tak, aby k nim obsluha 
měla snadný přístup. Pohodlné 
sedadlo a klimatizace již v základní 
výbavě přispívají k pohodlí řidiče. 
Kabina splňuje bezpečnostní 
standardy ROPS a FOPS. 
Odpružené a nastavitelné sedadlo 
s bezpečnostním pásem poskytuje 
řidiči dostatek komortu.

PROSTORNÁ  
A KOMFORTNÍ

Joystick pro ovládání čelního 
nakladače, připojených strojů 
a nářadí je standardní součástí 
každého traktoru.

Plochá podlaha bez středového tunelu zajišťuje pohodlný 
pohyb v kabině.

Prostorná kabina s vynikajícím výhledem na všechny 
strany a pracovní nářadí.

Provozní filtry a kapaliny jsou snadno dostupné bez 
potřeby speciálního nářadí. 

Dobře čitelná přístrojová deska s LED displejem zobrazuje 
základní provozní údaje, jako jsou otáčky motoru, teplota, 
množství paliva, hodiny, zapnutí PTO atd.

Kabina nabízí dostatek odkládacích prostor.

Ovládací panel pracovních světel a stěračů je umístěn 
na pravém sloupku tak, aby všechna tlačítka byla 
v pohodlném dosahu řidiče.

Nastavitelný volant umožňuje 
snadný nástup a výstup z kabiny.

Traktor je již ve standardu vybaven 
topením, klimatizací a rovněž  
AM/FM/CD rádiem. 
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CABRIO VERZE

HYDRAULIKA

UTILIX CL je dostupný rovněž 
v provedení bez kabiny (cabrio) 
s ochranným rámem ROPS.

Tříbodový závěs kategorie I se 
zvedací silou až 15 kN. Traktor 
je vybaven čtyřmi vnějšími 
hydraulickými okruhy pro ovládání 
příslušenství – dva okruhy s vývody 
vzadu a dva okruhy pro ovládání 
čelního nakladače nebo přední 
hydrauliky.

PROVEDENÍ  
BEZ KABINY

4 VNĚJŠÍ  
HYDRAULICKÉ 
OKRUHY

ZETOR UTILIX

MODEL JEDNOTKY

UTILIX CL UTILIX HT

45 55 45 55

MOTOR

Typ motoru •  Perkins 404D-22 (Stage IIIA)

Výkon (2000/25/EC)
kW 31,4 36,3 31,4 36,3

HP 42,7 48,7 42,7 48,7

Jmenovité otáčky 1/min 2 600 2 800 2 600 2 800

Zdvihový objem cm3 2 216

PŘEVODOVKA

Typ převodovky • Mechanická (synchronizovaná) Hydrostatická

Počet rychlostí (vpřed/vzad) • 16/16 (4 stupně se 4 rozsahy) Bezstupňová (3 rozsahy)

Reverzace • Mechanická (synchronizovaná) –

Max. rychlost km/h 29,4 31,7 28,4 28,4

Min. rychlost km/h 0,61 0,65 6,19 6,67

VÝVODOVÝ HŘÍDEL

Typ vývodového hřídele • Nezávislé (540/1 000)

Ovládání vývodového hřídele • Elektrohydraulické

HYDRAULIKA

Typ čerpadla • Dvojité zubové čerpadlo

Dodávka čerpadla hydrauliky l/min 33,5 36,5 33,5 36,5

Dodávka čerpadla řízení l/min 17,5 19,2 17,5 19,2

Celkový průtok l/min 51,7 55,7 51,7 55,7

Hydraulické okruhy  
(rychlospojky) • Zadní: 4 (2 páry)

Pod kabinou pro přední přípojné stroje: 4 (2 páry)

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

Ovládání • Mechanické (polohová / silová), kategorie I

Max. zvedací síla kN 15

Zvedací síla 610 mm za háky kN 13

KABINA1

Topení / klimatizace • Standard / standard

Rádio • Standard

Volant • Nastavitelný

PODVOZEK

Hnací systém • 4WD

Palivová nádrž l 60

DALŠÍ PARAMETRY

Celková hmotnost ² kg 1 900

Hmotnost předního závaží kg Standard (6 × 28 kg)

Celková délka mm 3 590

Celková šířka2,3 mm 1 870 s industriálními koly / 1 620 se zemědělskými koly

Celková výška2,3 mm 2 520 s industriálními koly / 2 430 se zemědělskými koly

Rozvor mm 1 935

Min. poloměr otáčení (s použitím brzd) 3 mm 3 352

KOLA

Industriální kola (přední × zadní) STD • 12–16,5 × 17,5L–24

Zemědělská kola (přední × zadní) OPT • 240/70 R16 × 320/70 R24

Další výbava na přání: přední blatníky, vzduchové brzdy přívěsu 2+1, etážový závěs, přední tříbodový závěs s hydraulickými vývody.
OPT na přání, STD standard, ¹ neplatí pro verzi bez kabiny, ² specifikace pro UTILIX CL ve verzi bez kabiny (cabrio): výška 2 570 mm se zemědělskými  
koly / 2 660 mm s industriálními koly, celková hmotnost 1 710 kg, ³ rozměry jsou závislé na velikosti kol.

Tříbodový závěs kategorie I  
se zvedací silou až 15 kN

—  výška 2 570 mm  
(se zemědělskými koly)

— celková hmotnost 1 710 kg



POUŽITÉ OBRÁZKY A FOTKY JSOU POUZE ILUSTRATIVNÍ. PRODUKTY VYOBRAZENÉ 
V TOMTO KATALOGU MOHOU BÝT VYOBRAZENY S PRVKY VÝBAVY, KTERÉ NEJSOU 
K DISPOZICI U STANDARDNÍHO PROVEDENÍ A JSOU K DISPOZICI JAKO PŘÍPLATKOVÁ 
VÝBAVA. ZETOR TRACTORS A.S. SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ÚDAJŮ A INFORMACÍ 
UVEŘEJNĚNÝCH V TOMTO KATALOGU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. SPOLEČNOST 
ZETOR TRACTORS A.S. NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA DŮSLEDKY VZNIKLÉ 
POTENCIÁLNÍMI CHYBNÝMI ÚDAJI UVEDENÝMI V TOMTO KATALOGU. TENTO KATALOG 
BYL UPRAVEN: 04/2019

PRODEJCE:

Moje rodina.
Moje práce.
Můj Zetor.

www.zetor.cz
zetor@zetor.com

Kompletní seznam autorizovaných dealerů je dostupný na našich 
webových stránkách www.zetor.cz/prodejni-a-servisni-sit

SLEDUJTE NÁS
 facebook.com/zetor
 twitter.com/zetortractors
 instagram.com/zetortractors
 youtube.com/zetortractors


