Technické údaje

Nejvyšší výkon: 57 kW
při 2200 ot./min.
Délka: 4212 mm
Šířka: 1860 mm
Výška (včetně výfuku): 2656 mm
Rozvor: 2210 mm
Hmotnost: 3090 kg

Zetor Major

Zdar ministranti!
Jaro je v plném proudu a častokrát kolem sebe můžete vidět traktory, jak obdělávají pole. Všichni asi znáte z doslechu
(někdo možná i podrobněji) českou značku Zetor. A právě její
nový model z minulého roku vám přináším k nahlédnutí.

Firma Zetor (dnes Zetor Tractors, a. s.) sídlí v Brně a první budovy továrny vznikly
již za druhé světové války, kdy se tam vyráběly letecké motory. Po válce se zde začaly
vyrábět první modely traktorů. Zkratka zetor prý pochází ze slov zemědělský traktor.
Zetor začal vyrábět model Major již v roce 1960, výroba tohoto modelu (samozřejmě
již inovovaného) byla ukončena v roce 2006. No a právě minulý rok přišel na trh nejnovější model Major. Je zajímavý zejména svou cenou, která se pohybuje kolem půl milionu
korun (když to porovnáte třeba s nejnovější Škodou Superb, jehož cena začíná také na
půl milionu, tak je to docela rozdíl ve hmotě, co? :-) To, že Zetor není jen tak ledajaká
značka, dosvědčuje i zájem zákazníků z Británie, Polska či USA.
Jakmile slyším slovo Zetor, představuji si například model 5245 (a jemu podobné), který všichni většinou vídáme a známe. Nové Zetory
v čele s Majorem jsou již designově maličko upravené, aby šly s dobou a zapadly mezi své konkurenty od jiných značek.
Motoru vévodí 4,2litrový čtyřválec, který je
srdcem celého stroje. Zetor své motory navrhuje
tak, aby vydržely co nejdéle, takže omezuje jejich
elektroniku na minimum.
Major má čtyřstupňovou převodovku s třístupňovou redukcí a reverzací. To znamená, že máte
12 rychlostí dopředu a 12 dozadu. To musí být
jízda (hlavně pozadu) :-).
Traktor se prodává v základní výbavě. K tomu
si ale můžete dokoupit nějaké další „funkce“. Například kryt kardanu, výstražný maják, klimatizaci,
přípravu na rádio apod.

Foto: www.zetor.ie

Vlk zaklepe na vrátka
a říká: „Kůzlátka, děťátka,
otevřete mi vrátka, já jsem
vaše maminka.“ Zevnitř se
ozve: „Jdi pryč vlku, my jsme
sirotci.“
Samuel Černý

František Jakubec ml.
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