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Tekst en foto’s: Frits Huiden

Zetor Proxima Plus 10541 versus Zetor Forterra 10641
Dubbelportret van gelijkwaardige broeders
De nieuwe Zetor Proxima Plus komt met zijn eigenschappen heel dicht
bij de bestaande Forterra serie en overlapt deze met twee modellen. Deze
trekkers hebben exact dezelfde motor, gelijke cabine en slechts 3.600 euro
prijsverschil. Eens kijken wat je krijgt en moet missen voor dat geld.

D
Zetor Proxima Plus 10541
Motor
Boring en inslag
Vermogen:
Koppelstijging
Transmissie
Hefvermogen
Gewicht
Wielbasis
Prijs

viercilinder, turbo
105/120
80 kW (109 pk)
35%
16/16 met
tweetraps powershift
4.500 kg
3.907 kg
2.328 mm
37.000 euro

Zetor Forterra 10641
Motor
Boring en inslag
Vermogen:
Koppelstijging
Transmissie
Hefvermogen
Gewicht
Wielbasis
Prijs
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viercilinder, turbo
105/120
80 kW (109 pk)
35%
24/18 met
drietraps powershift
5.850 kg
4.702 kg
2.390 mm
40.600 euro
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e nieuwe Proxima Plus heeft hetzelfde
uiterlijk als de oude Proxima’s. Alleen
op de motorkap is de toevoeging Plus
te zien. Zo heeft importeur Slootsmid ook de
sobere Farmer en de luxere Special uitvoering
in het programma. De twee laatst genoemde
pakketten worden alleen geleverd op de kleine
bekende modellen van 55 kW (75 pk) tot 65,4
kW (89 pk). Met de toevoeging Plus breidt Zetor
de serie naar boven uit met drie modellen van
66 kW (90 pk) tot 80 kW (109 pk). Het gaat om
de Proxima Plus 8541, 9541 en de grootste
10541. Wij reden met de grootste. Hij blijkt op
veel punten gelijkwaardig aan de in 2002 nog
vernieuwde Zetor Forterra 10641. De afmetingen, cabine en prijs ontlopen elkaar niet veel
en het vermogen is gelijk. Daarom een dubbelportret van deze Tsjechische broeders.

Zelfde motor
Om aan het vermogen voor de Proxima Plus te
komen, gebruikte Zetor de motoren uit de
Forterra trekkers. Twee modellen uit de Proxima Plus overlappen nu in vermogen met de
Forterra’s. De beide viercilinders maken gebruik
van een turbo en zijn klaar voor Tier II. De
boring en inslag van de cilinders is 105x120 mm
en het blok geeft een koppelstijging van 35 procent. Om de zwaardere motor te starten kreeg
de Proxima een snellere startmotor gemonteerd. Tevens beschikt de zwaarste Proxima nu
over een viscosefan, ofwel een koelventilator
met vloeistofkoppeling om te koelen op maat.
De accu’s zijn uit het ‘vooronder’ weggehaald en
hebben nu een plek links onder de cabinetrap.
Rechts onder de cabine zit de 150 liter dieseltank en is dus net omgekeerd geplaatst dan we
bij gangbare trekkers gewend zijn. De tank is 30
liter kleiner dan van de Forterra.
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Gelijkwaardig
Dat de grote en kleine broer op veel punten
gelijkwaardig zijn, laat ook het prijsverschil
zien. Voor 37.000 euro heb je de standaard
Proxima 10541 en voor 40.600 euro is de
Forterra 10641 te krijgen. Voor de 3.600 euro
extra krijg je bij de Forterra in hoofdzaak een
24/18 versnellingsbak met drie powershifttrappen, een elektronische Bosch hefinrichting en
natuurlijk wat meer gewicht in de schaal. De
bak van de Forterra schakelt soepel en kordaat.
Fijner dan het proefmodel van de Proxima Plus
deed. Zeker vanuit stilstand will de pook van
de 16/16 bak zich moeilijk in een versnelling
laten drukken. Alles is wel gesynchroniseerd
en dus bij de tijd. Wennen is het gespiegelde
H-patroon van de bak waarbij de eerste versnelling naar je toe begint. Een van de grootste
vooruitgangen voor de Proxima is dat er nu
een echte twee trapspowershift aan boord is
met drukknoppen in de versnellingspook.
Het zijn dezelfde knoppen als de Forterra
heeft. Voorheen deed de Proxima het met een
luchtdruk bekrachtigde vertraging dat zich
liet bedienen met een pedaaltje tussen de rem

Cabine
De cabines van beide trekkers zijn grotendeels
gelijk uitgevoerd. Het frame is hetzelfde.
Alleen in de Proxima blijft iets meer ruimte
over door de kleinere spatborden. De grotere
38 inch achterbanden van de Forterra hebben
immers meer ruimte nodig dan de 34 inch

banden van de Proxima. Beiden cabines hebben links naast de bestuurder een grote luxe
bijrijderstoel. Hij zit behoorlijk in de weg met
in- en uitstappen en ingeklapt stoot hij bovendien tegen de elleboog tijdens het sturen.
Gelukkig voor velen, kan hij met een bout
verwijderd worden. De Proxima Plus kreeg
een iets moderner interieur dan de oude
Proxima’s. Er zijn nieuwe materialen gebruikt
en er is een dikkere vloermat in gelegd.
Allemaal om het geluidsniveau in te dammen.
Waarschijnlijk blijft de Proxima nu onder de
80 decibelgrens, maar is dus wel goed hoorbaar. Nieuw is het ‘digitale’ dashboard in de
Proxima. Het digitale deel is een erg klein
metertje voor zaken als aftakastoerental en
snelheid. Het zit in dezelfde uitsparing waarbij
op de Forterra de urenstand is af te lezen.
Luchtdruk van de compressor, motortoerental,
brandstofmeter en temperatuur zijn gewoon
analoog weergegeven. Verder vinden we op het
dashboard de knoppen voor verlichting en van
de voorwielaandrijving en differentieel. Het
stuur is zowel verticaal als horizontaal verstelbaar. Net als de omkeerhendel priemt ook de

grote handgashendel recht uit het dashboard,
maar is daardoor wel goed bereikbaar.

Aftakas knoppen
Nog een nieuwtje zijn de tuimelschakelaars
voor de aftakas rechts op de B-stijl van de cabine. De elektrisch gestuurde platenkoppeling
van de aftakas laat zich heel wat gemakkelijker bedienen dan de mechanische bediening
van voorheen. De toerentalkeuze voor
540/1.000 moeten nog wel mechanisch met
hendels worden bediend. Net als de rijafhankelijke aftakas. Voor een trekker in deze klasse
is dat geen bezwaar en het is beter dan de
Forterra waarbij je op de achterbrug de stomp
mag omdraaien om aan het gewenste toerental te komen. Opbergruimte heeft de cabine
genoeg maar is simpel uitgevoerd. Zo is er
links in de cabine een koffer geschroefd die je
normaal buiten de trekker verwacht en dekt
een half te openen klepje rechts een uitsparing in het spatbord af. De hendels voor hef
en hydrauliek zijn allen goed bereikbaar maar
fors. De hendel voor de positieregeling van de
hef is net zo groot als de hendel van een van

de drie dubbelwerkende hydrauliekventielen.
Die zou je dus nog wel eens kunnen verwisselen. De hendels voor de twee overige ventielen
zijn los op het spatbord geschroefd en dus niet
geïntegreerd met de rest. Alleen het geïntegreerde ventiel heeft een zweefstand. De
mengregeling van de hef op de Proxima heeft
drie instellingen en is dus niet traploos regelbaar. Beide trekkers beschikken over comfortabele zaken als een luchtgeveerde stoel van
Grammar, getint glas, dakluik en optioneel
airconditioning.

Verzwaarde aandrijving
Om het vermogen uit de zwaardere motoren
goed door te kunnen geven is ook de aandrijflijn van de Proxima verzwaard. Dat geldt met
name voor de eindportaal aandrijvingen en de
zwaardere Carraro vooras. Zowel de Forterra
als de Proxima zijn vierwiel geremd. Alleen de
vooras van de Proxima beschikt standaard over
schijfremmen in een oliebad. De vooras remt
dus niet over de aandrijving zoals de zwaardere Forterra. De schijfremmen zorgen ervoor dat
de Proxima snel stilstaat bij een maximum

Zetor Proxima Plus 10541 en Zetor Forterra 10641 van binnen

Zetor Proxima Plus 10541 en Zetor Forterra 10641 van buiten

De Proxima Plus heeft voortaan twee powershift trappen.

De Proxima heeft op de vooras schijfremmen
in een oliebad. De zwaardere Forterra remt zijn
voorwielen over de aandrijflijn.

De Forterra heeft een elektronische hefinrichting en een drietraps powersshiftbak.
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en koppeling. Zolang je langzamer wilde rijden,
moest je het pedaaltje ingedrukt houden.
De hi-lo geeft een snelheidsverschil van maar
liefst 30 procent maar maakt zwaar trekwerk
dus veel gemakkelijker. De mechanische
omkeerversnelling van de Proxima laat zich
bedienen met een flinke hendel links naast het
stuur. Begin 2008 belooft Zetor een versie met
een onder belasting schakelbare omkeer te
brengen. Het verschil in gewicht en wielbasis
valt opvallend genoeg mee. De Proxima Plus
is slechts 6 cm korter met een wielbasis van
2.328 mm tegen de 2.390 mm van de Forterra.
Met 3.907 kg is de Proxima Plus wel bijna 800
kg lichter dan de 4.702 kg wegende Forterra.
Ook is hij met 2.740 mm bijna 9 centimeter
lager dan de Forterra.
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De grote bijrijders stoel zit ingeklapt nog steeds behoorlijk in de weg bij het instappen en het sturen.
Hij is eenvoudig te demonteren.

Beide trekkers hebben exact dezelfde motor.
Bij de Proxima is de accu voorin verplaatst naar
links onder de cabine.

snelheid van 42 km/h. Ook als er een zware
wagen in de kipperknobbel hangt. Standaard is
de Proxima Plus nu uitgevoerd met een snel
verstelbare trekhaak en vanghaken voor de hef
van fabrikant CBM. Voorheen kwamen deze
onderdelen van het Duitse Kramer. De hef tilt
achter ongeveer 4.500 kg en de oliepomp kan
50 liter per minuut leveren. Op deze punten
moet hij de Forterra voor laten gaan met een
hefkracht van 5.850 kg en een pompcapaciteit
van 73 liter per minuut. De stabilisatiestangen
zijn als een spindel via schroefdraad te verstellen. De Forterra heeft daarvoor in de plaats een
pen-gatverbinding die minder gemakkelijk
vervuild maar ook minder precies afgesteld
kan worden. De Proxima Plus is de eerste Zetor
die optioneel wordt uitgevoerd met een fronthef van Zuidberg. Deze wordt geïnstalleerd op
de fabriek in Brno.

internet >
www.landbouwmechanisatie.nl

Standaard heeft de Proxima Plus nu een snel verstelbare trekhaak en vanghaken voor de hef van fabrikant
CBM.Voorheen kwamen deze onderdelen van het Duitse Kramer.
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