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PErfEKTNÍ NAKLADAČ - To jE ZETTrIM

Nový hydraulický rozvaděč
pro ovládání čelních nakladčů (LCS)

Tento systém nabízí uživatelům novou úroveň ovládání, 
využití, efektivity a bezpečnosti. Unikátní konstrukce, 

snadný způsob manipulace s rychlospojkami a eliminace 
odkapu oleje při odpojování a zapojování hydrauliky 

nakladače, šetří čas, peníze a životní prostředí. 
Svým vlastním technickým řešením zároveň 

snižuje spotřebu paliva.

Výhody systému LCS ve zkratce 
• postaven na principu load sensing pro všechny typy traktorů
• plná kontrola funkcí při maximálně zatíženém nakladači – jemné odkládání břemen
• plovoucí poloha všech funkcí nakladače – nemusíte zastavovat motor při odpojování
• nízkotlaká regenerace – žádná kavitace, nižší spotřeba, vyšší výkony
• ovládání více funkcí najednou při nízkých otáčkách motoru 
• beze změny stylu ovládání mezi prázdným a zatíženým nakladačem

SE SySTéMEM LCS ZVEDáME LAťKu Výroby ČELNÍCH NAKLADAČů HoDNě VySoKo.
V ToMTo oDVěTVÍ jE LCS SySTéM PoužIT PoPrVé !!!

PATENToVANý CENTráLNÍ
HyDrAuLICKý roZVADěČ

PATENToVANé SPojENÍ
HyDrAuLICKýCH HADIC

uLožENÍ ELIMINujÍCÍ VůLE

PATENToVANý
oVLáDACÍ SySTéM LCS

• montážní rámy s maximální tuhostí zpevňují celou konstrukci traktoru
• snadné odpojení čelního nakladače během 2 minut
• nosnost čelního nakladače až 2 900 kg, dosah 4 m
• úhel rotace pracovního nářadí 200°
• kinematika čelního nakladače umožňuje dosah břitu lopaty až 

70 cm pod úroveň terénu
• unikátní konstrukce nakladače zajišťuje nejvyšší možnou pevnost 

v krutu a ohybu
• použitá švédská jemnozrnná, vysoce legovaná ocel
• kovaná příčná výztuha a páky kinematiky
• dvojčinné hydraulické válce pro všechny funkce, plovoucí poloha 

čelního nakladače a pracovního nářadí ve standardu
• nosič nářadí s automatickým upínáním zabezpečí výměnu 

potřebného nářadí během okamžiku
• možnost výběru čelního nakladače s paralelogramem nebo bez něj
• na přání dodáváme tlumení rázů Softdrive

jEDNoPáKoVé oVLáDáNÍ

uNIKáTNÍ KoNSTruKCE
S EXTréMNÍ TuHoSTÍ



nakladač
s paralelogramem

ZeTTrIm 
1.1p

ZeTTrIm 
2.1p

ZeTTrIm 
3.1p

ZeTTrIm 
4.1p

PrACoVNÍ ÚHLy*
min. úhel zaklápění
min. úhel vyklápění

41°
63°

44° 
58°

43° 
60°

45°
55°

ZVEDACÍ VýŠKA
v oku výložníku
pod pracovním nářadím*

3,20 m
2,90 m

3,50 m 
3,20 m 

3,75 m 
3,45 m 

4,00 m
3,70 m

ZVEDACÍ ČAS
do max. zvedací výšky při dodávce 60 l/min 3 s 3,5 s 4,5 s 5 s

NOSNOST PŘI TLAKU 195 bar
1: v oku výložníku v úrovni terénu
    v oku výložníku v max. výšce
2: 80 cm od oka výložníku v úrovni terénu
    80 cm od oka výložníku ve výšce 1,5 m
    80 cm od oka výložníku v max. výšce
3: trhací síla v 80 cm od oka výložníku

1 890 kg
1 490 kg
1 500 kg
1 370 kg
1 280 kg
2 310 kg

1 920 kg
1 520 kg 
1 530 kg
1 440 kg 
1 310 kg 
2 380 kg

2 400 kg
1 900 kg
1 910 kg 
1 800 kg
1 630 kg
2 770 kg 

2 520 kg 
2 060 kg
2 070 kg 
1 930 kg
1 720 kg
2 810 kg

VýKoN TrAKToru 50 - 70 PS,
37 - 52 kW

50 - 80 PS, 
37 - 60 kW

60 - 100 PS,
45 - 75 kW

80 - 120 PS,
60 - 90 kW

Doporučená hmotnost traktoru 3 000 kg 4 000 kg 4 500 kg 5 200 kg

HMOTNOST NAKLADAČE 505 kg 521 kg 585 kg 621 kg

nakladač
beZ  paralelogramu

ZeTTrIm 
1.1

ZeTTrIm 
2.1

ZeTTrIm 
3.1

ZeTTrIm 
4.1

PrACoVNÍ ÚHLy*
min. úhel zaklápění
min. úhel vyklápění

41°
64°

44° 
58°

43°
60°

46° 
56°

ZVEDACÍ VýŠKA
v oku výložníku
pod pracovním nářadím*

3,20 m
2,90 m

3,50 m 
3,20 m 

3,75 m
3,45 m 

4,00 m 
3,70 m 

ZVEDACÍ ČAS
do max. zvedací výšky při dodávce 60 l/min 3 s 3,5 s 4,5 s 5 s

NOSNOST PŘI TLAKU 195 bar
1: v oku výložníku v úrovni terénu
    v oku výložníku v max. výšce
2: 80 cm od oka výložníku v úrovni terénu
    80 cm od oka výložníku ve výšce 1,5 m
    80 cm od oka výložníku v max. výšce
3: trhací síla v 80 cm od oka výložníku

2 280 kg
1 730 kg
1 360 kg
1 230 kg
1 190 kg
2 350 kg

2 310 kg
1 760 kg
1 390 kg 
1 250 kg
1 220 kg
2 410 kg

2 810 kg
2 150 kg 
1 730 kg 
1 560 kg 
1 500 kg
2 800 kg

2 920 kg 
2 310 kg
1 860 kg 
1 680 kg
1 640 kg 
2 840 kg

VýKoN TrAKToru 50 - 70 PS, 
37 - 52 kW

50 - 80 PS, 
37 - 60 kW

60 - 100 PS,
 45 - 75 kW

80 - 120 PS,
 60 - 90 kW

Doporučená hmotnost traktoru 3 000 kg 4 000 kg 4 500 kg 5 200 kg

HMOTNOST NAKLADAČE 436 kg 450 kg 515 kg 554 kg

Váš výběr nakladače závisí na výkonu motoru, hmotnosti a velikosti vašeho traktoru.
* Mění se dle pracovního nářadí.
PoZor: Uvedené hodnoty jsou minimální. U určitých typů traktorů lze provozní údaje zvýšit o 5 - 10 %.

fLEXIgrIP
VyKrAjoVAČ SILážE SILoCuT SE

LoPATA
možnost výběru z dalších 25 typů

LoPATA S DrAPáKEM MuLTIbENNE DrAPáKoVé VIDLE SILogrAP

PALETIZAČNÍ VIDLE

VIDLE NA KAMENÍ

quADrogrIP

PrACoVNÍ NářADÍ



Váš prodejce:

PErfEKTNÍ NAKLADAČ - To jE ZETTrIM

• Tvrdá práce vždy přináší své výsledky. Farmáři i výrobci čelních nakladačů to velmi dobře vědí. 
Na nakladači ZET TRIM je možné vidět výsledky tvrdého vývoje, který vychází z úzkého dialogu 
mezi výrobcem a farmářem. Naší prioritou jsou výhody pro farmáře prostřednictvím nakladače 
s těmi nejlepšími vlastnostmi. 

• Na nakladačích ZET TRIM je téměř vše nové. Ramena výložníku i čepy byly zesíleny a dovolují 
zvýšit nosnost nakladače. Byly zvětšeny také pracovní úhly, které nyní umožňují využít pracovní 
nářadí v plném rozsahu. Rychlejší výměna pracovního nářadí, rychlejší a snadnější odpojení 
a připojení nakladače, to jsou faktory, které usnadňují práci den za dnem. 

• Nový ZET TRIM přináší zvýšenou kvalitu v každém bodě - od perfektní pohyblivosti přes 
excelentní výhled až po ten nejjednodušší přístup k servisním úkonům na traktoru. 

• Jednoznačným trendem v zemědělství jsou neustále se zvyšující nároky na zemědělce, 
požadavky na vyšší výkony a s tím související používání stále větších a silnějších traktorů. 

• Farmář má právo žádat nejmodernější technologii na nakladačích, které jsou krok před ostatními!

Váš ZET TRIM je připraven plnit ty nejtěžší úkoly.

ZET TRIM je pravděpodobně nejpevnějším nakladačem na trhu. Vysoká torzní tuhost a pevnost proti ohybu je zabezpečena použitím vysoce 
legované jemnozrnné oceli a konstrukcí jednotlivých částí ramen výložníku. Každé rameno o šířce 70 mm je tvořeno dvěma “U“ profily, které 
se vzájemně překrývají. V přední části nakladače je umístěna vzpěra, která je pro ještě větší pevnost nakladače vykována do speciálního 
obloukového tvaru a je tvořena uzavřeným čtvercovým profilem. Díky tomuto profilu je mnohem lepší výhled z  traktoru i na pracovní nářadí. 
Nedochází také ke kolizi s předním tříbodovým závěsem. 


