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ZETOR 

Aneks do Instrukcji obsługi dotyczący przepisów bezpieczeństwa w zakresie obsługi ciągników Zetor je nedílnou 
stanowi nieodłączną część instrukcji obsługi ciągnika.  
Niniejszy aneks stanowi uzupełnienie rozdziału „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika“. 
Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia w eksploatacji innych ciągników, prosimy o 
dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. 
Wiele zadowolenia z tysięcy przepracowanych godzin życzy producent ciągnika. 

ZETOR 
Brno 
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Dane techniczne dotyczące konstrukcji, wyposażenia, materiału, wyglądu zewnętrznego są obowiązujące w chwili druku 
instrukcji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.  
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA 

   

SIEDZENIE PASAŻERA UWAGA:  
Przewożenie osób na siedzeniu pasażera jest możliwe jedynie w trakcie przejazdów 
drogowych. 
 

- Przewożenie pasażera poza do tego celu przeznaczonym siedzeniem jest 
zakazane. 

- Korzystanie z siedzenia pasażera w trakcie pracy ciągnika (np. w trakcie 
pracy na polu) jest wyraźnie zakazane. 

- Stosowanie pasa bezpieczeństwa na siedzeniu pasażera regulują ważne 
przepisy. Należy przestrzegać przepisów, ważnych w kraju, w którym 
ciągnik jest eksploatowany. 

 
 
 
 

 
 
 

OCHRONA KABINY PRZECIW 
AEROSOLOM 
Kabina ciągników Zetor w standardowym 
wykonaniu nie jest przeznaczona do 
pracy z aerozolami lub innymi 
substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 
Poziom ochrony kabiny w standardowym 
wykonaniu spełnia wymagania normy 
EN 15695-1:2009 - poziom 2 
(jedynie pyłoszczelna kabina) 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA 
POZIOM HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO CIĄGNIKA 

Narażenie na działanie wyższych poziomów natężenia hałasu może skutkować zaburzeniami słuchu, nawet ew. głuchotą. 
Chroń swój słuch korzystają ze środków ochrony osobistej takich jak słuchawki ochronne, zatyczki do uszu. 
 

Wyniki pomiarów poziomów hałasu w stosunku do oddziaływania na słuch osób, znajdujących się w pobliżu ciągnika 
Według dyrektywy europejskiej 2009/63/ES – Załącznik VI 
 

CIĄGNIKI MAJOR 

Model Major  

Prędkość jezdna 30 km 

Poziom hałasu emitowanego przez 
ciągniki w ruchu dB(A) 85,5 

Poziom hałasu ciągnika w stanie 
spoczynku dB(A) 84,5 

 
CIĄGNIKI PROXIMA Z KABINĄ 

Model Proxima 70 Proxima 80 Proxima 90 Proxima 100 

Prędkość jezdna 30 km 40 km 30 km 40 km 30 km 40 km 30 km 40 km 

Poziom hałasu emitowanego przez 
ciągniki w ruchu dB(A) 82 79,5 82,5 79,5 83,5 82 84,5 83 

Poziom hałasu ciągnika w stanie 
spoczynku dB(A) 83,5 82 83 82 83,5 83 80,5 80,5 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA 

CIĄGNIKI PROXIMA BEZ KABINY 

Model Proxima 70 Proxima 80 Proxima 90 Proxima 100 

Prędkość jezdna 30 km 30 km 30 km 30 km 

Poziom hałasu emitowanego przez 
ciągniki w ruchu dB(A) 81,5 79,5 81 88 

Poziom hałasu ciągnika w stanie 
spoczynku dB(A) 81,5 80,5 80,5 84,5 

 
CIĄGNIKI PROXIMA PLUS 

Model Proxima Plus 90 Proxima Plus 100 Proxima Plus 110 

Prędkość jezdna 30 km 40 km 30 km 40 km 30 km 40 km 

Poziom hałasu emitowanego przez ciągniki w 
ruchu dB(A) 81 80,5 80,5 80,5 81,5 80,5 

Poziom hałasu ciągnika w stanie spoczynku 
dB(A) 79,5 82,5 80,5 81 81,5 81,5 

 
CIĄGNIKI PROXIMA POWER 

Model Proxima Power 
90 

Proxima Power 
100 

Proxima Power 
110 

Proxima Power 
120 

Prędkość jezdna 40 km 40 km 40 km 40 km 

Poziom hałasu emitowanego przez 
ciągniki w ruchu dB(A) 82,5 83 83 80 

Poziom hałasu ciągnika w stanie 
spoczynku dB(A) 83 83 83,5 80 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA 
CIĄGNIKI FORTERRA 

Model Forterra 100 Forterra 110 Forterra 120 Forterra 130 Forterra 140 

Prędkość jezdna 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km 

Poziom hałasu emitowanego przez 
ciągniki w ruchu dB(A) 84 83,5 83,5 83,5 83,5 

Poziom hałasu ciągnika w stanie 
spoczynku dB(A) 82 82 81 81 81,5 

 
CIĄGNIKI FORTERRA HSX 

Model Forterra HSX 
100 

Forterra HSX 
110 

Forterra HSX 
120 

Forterra HSX 
130 

Forterra HSX 
140 

Prędkość jezdna 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km 

Poziom hałasu emitowanego 
przez ciągniki w ruchu dB(A) 81,5 82,5 81 82 85 

Poziom hałasu ciągnika w stanie 
spoczynku dB(A) 82,5 83 82,5 82,5 83,5 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA 
POZIOM HAŁASU WEWNĘTRZNEGO CIĄGNIKA 

Narażenie na działanie wyższych poziomów natężenia hałasu może skutkować zaburzeniami słuchu, nawet ew. głuchotą. 
Chroń swój słuch korzystają ze środków ochrony osobistej takich jak słuchawki ochronne, zatyczki do uszu. 
 

Wyniki pomiarów poziomów hałasu w stosunku do oddziaływania na słuch kierowcy. 
Według dyrektywy europejskiej 2009/76/ES 
 

CIĄGNIKI MAJOR 

Model Major 80 

Prędkość jezdna 30 km 

Poziom hałasu - Zamknięte okna dB(A) 83,5 
 

CIĄGNIKI PROXIMA 

Model Proxima 70 Proxima 80 Proxima 90 Proxima 100 

Prędkość jezdna 30 km 40 km 30 km 40 km 30 km 40 km 30 km 40 km 

Poziom hałasu - Zamknięte okna dB(A) 79 78,5 79 77,5 79,5 78,5 78 78 
 

CIĄGNIKI PROXIMA PLUS 

Model Proxima Plus 90 Proxima Plus 100 Proxima Plus 110

Prędkość jezdna 30 km 40 km 30 km 40 km 30 km 40 km 

Poziom hałasu - Zamknięte okna dB(A) 80,5 78,5 79,5 78 80 78,5 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA 

CIĄGNIKI PROXIMA POWER 

Model Proxima Power 
90 

Proxima Power 
100 

Proxima Power 
110 

Proxima power 
120 

Prędkość jezdna 40 km 40 km 40 km 40 km 

Poziom hałasu - Zamknięte okna dB(A) 79 78,5 78,5 76,5 
 

CIĄGNIKI FORTERRA 

Model Forterra 100 Forterra 110 Forterra 120 Forterra 130 Forterra 140 

Prędkość jezdna 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km 

Poziom hałasu - Zamknięte okna 
dB(A) 77,5 77 77 76,5 76,5 

 
CIĄGNIKI FORTERRA HSX 

Model Forterra HSX 
100 

Forterra HSX 
110 

Forterra HSX 
120 

Forterra  HSX 
130  

Forterra HSX 
140 

Prędkość jezdna 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km 

Poziom hałasu - Zamknięte okna 
dB(A) 76 75,5 76 76 76 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA 
POZIOM DRGAŃ NA SIEDZENIU KIEROWCY 
Ciągniki ZETOR są klasyfikowane w kategorii A w klasie I i II. Kategoria A obejmuje wszystkie ciągniki o danym poziomie drgań 
dzięki podobnym cechom konstrukcyjnym: 
 
Poniższa tabela zawiera wyniki pomiarów na stanowisku testującym według dyrektywy 78/764/EHS. Wartość a*wS jest średnią 
arytmetyczną skorygowanych wartości skutecznych przyspieszenia drgań siedzenia. 
 
Poniższa tabela jest ważna dla wszystkich typoszeregów ciągników Zetor. 
 

KLasa I & II 
Marka siedzenia Model Układ zawieszenia a*wS

 (1) 
(m/s²) 

a*wS
 (2) 

(m/s²) 

GRAMMER MSG85/721 mechaniczny  1,18 0,8 

GRAMMER MSG95A/721 pneumatyczny 1,16 1,1 

MARS 78/764-73xx mechaniczny 1,25 1,23 

SEARS 3008 mechaniczny 1,24 1,06 

SEARS 3045 pneumatyczny 1,13 1,03 
(1) Wartości odpowiednio do ciężaru kierowcy 50 kg. 
(2) Wartości odpowiednio do ciężaru kierowcy 120 kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA 
CIĄGNIKI WYPOSAŻONE W ŁADOWACZ CZOŁOWY 
Ciągniki Zetor w standardowym wykonaniu są przeznaczone do celów rolniczych ale nie do celów specjalnych. 
Ciągniki przeznaczone do eksploatacji w Unii Europejskiej powinny być w przypadku użycia ładowacza czołowego wyposażone w  
konstrukcję ochronną (FOPS – Falling Object Protective Structure) - konstrukcje zabezpieczające przed spadającymi 
przedmiotami. 
 
W krajach nie będących członkiem Unii Europejskiej, należy przestrzegać odpowiednich przepisów lokalnych. 
 
Na ciągniki Zetor są montowane dwa typy dachów kabiny 
1. Standardowy dach kabiny 
2. Dach kabiny przeznaczony dla ciągników wyposażonych w czołowy ładowacz, spełniający warunki OECD - kodeks 10 

(FOPS). 
 
Ciągniki ZETOR fabrycznie dostarczane już z ładowaczem czołowym są wyposażone w dach kabiny według punktu 2. 
Z powodów bezpieczeństwa nie mogą być seryjne ciągniki ZETOR dostarczane bez ładowacza czołowego ze standardowym 
dachem według punktu1 wyposażone lub eksploatowane z ładowaczem czołowym.  
W przypadku dodatkowego montażu ładowacza czołowego należy ciągnik wyposażyć w dach kabiny 2. 
 

Na ciągniki ZETOR mogą być montowane tylko ładowacze czołowe zatwierdzone przez firmę ZETOR TRACTORS.  
Dodatkowy montaż ładowacza czołowego zatwierdzonego przez firmę ZETOR TRACTORS może realizować tylko 
autoryzowany serwis ZETOR. 
Jest zakazane korzystanie z ładowaczy czołowych nie zatwierdzonych przez firmę ZETOR TRACTORS. 
Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może spowodować poważne wypadki. 
 
Przestrzegaj starannie instrukcji przekazanych przez producenta ładowacza czołowego.  
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA 
ZASADY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW WYPOSAŻONYCH W ŁADOWACZ CZOŁOWY 
 

Starannie zapoznaj się z instrukcją obsługi przekazaną przez producenta ładowacza czołowego. 
W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy Zasadami eksploatacji ciągników wyposażonych w ładowacz 
czołowy a instrukcją obsługi ładowacza czołowego, przekazanego przez producenta ładowacza czołowego, 
ważne jest sformułowanie zawarte w instrukcji obsługi, przekazanej przez producenta ładowacza czołowego. 
 

- Zastosowanie ładowacza czołowego do przewożenia materiałów w miejscach publicznie dostępnych jest zakazane.  
- Zastosowanie ładowacza czołowego do przewożenia materiałów w miejscach publicznie niedostępnych jest możliwe jedynie w 

ograniczonym zakresie. W takim przypadku należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi przekazanej przez 
producenta ładowacza czołowego. 

- Zawsze przestrzegaj ważnych lokalnych przepisów. 
- Surowo zabrania się przewożenia i podnoszenia osób przy użyciu ładowacza. 
- Bez względu na to, czy ładowacz czołowy jest załadowany lub pusty, pod ładowaczem nie mogą stać żadne osoby, jeśli 
ładowacz znajduje się w pozycji podniesionej. Podczas jazdy z podniesionym ładowaczem występuje ryzyko upadku ładunku 
przewożonego na ładowaczu czołowym (ryzyko utraty równowagi ciągnika). 

- Nigdy nie pozostawiaj ciągnika stojącego z ładowaczem w pozycji podniesionej. 
- W przypadku konieczności otwarcia maski silnika, najpierw odłącz ładowacz czołowy lub zabezpiecz walce hydrauliczne 
ładowacza czołowego przeznaczonymi do tego celu metalowymi podporami. 

- Układ hydrauliczny ładowacza czołowego jest zaprojektowany w sposób, umożliwiający mu wytrzymanie maksymalnego 
ciśnienia roboczego 20 MPa (200 bar). Zasadniczo nie wykonuj żadnych zmian na złączkach węży układu hydraulicznego. 

- Dowolny montaż ładowacza czołowego ZETOR bez przestrzegania wskazówek ZETOR TRACTORS ważnych z dniem 
dokonania kupna powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych w stosunku do całej dostawy. 

- Z ładowacza mogą korzystać, obsługiwać go i naprawiać tylko osoby doskonale z maszyną zapoznane i poinformowane o 
możliwych ryzykach. 

- Podczas jazdy po drogach publicznych nie wolno przewozić na ładowaczu czołowym żadnego materiału. 
- Należy przestrzegać specjalnych wskazówek dotyczących profilaktyki wypadków oraz ogólnych zasad dotyczących 

bezpieczeństwa technicznego, medycyny pracy, higieny pracy oraz przepisów regulujących ruch na drogach. 
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w następstwie zmian wykonanych na 
ładowaczu bez jego zgody. 

- Nigdy we własnym zakresie nie dokonuj modyfikacji ładowacza czołowego i nie korzystaj ze zmodyfikowanego ładowacza bez 
poprzedniego zatwierdzenia firmy ZETOR. W następstwie nie przestrzegania tej instrukcji, ładowacz może być niebezpieczny. 
W przypadku jakiejkolwiek szkody lub urazu ZETOR TRACTORS nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA 
- Z ładowacza czołowego korzystaj bez dodatkowych obciążników na ciągniku (ryzyko wzajemnego kontaktu). Obciążenie 

przedniej i tylnej osi nie może przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego obciążenia podanego w niniejszej instrukcji. Użycie 
ładowacza czołowego wymaga umieszczenia przeciwciężaru w tylnej części ciągnika. 

- Każde narzędzie robocze zostało skonstruowane w celu specyficznego zastosowania i posiada własne tolerancje 
wytrzymałości i sztywności. 

- Nie wolno korzystać z ładowacza do uprawiania gleby i karczowania. Do takich prac należy stosować specjalne maszyny, 
ładowacz czołowy nie jest przeznaczony do wykonywania takich prac. 

- Korzystanie z elementów sterowania, które uruchomiłyby ładowacz w sytuacji, gdy kierowca nie trzymałby dźwigni zmiany 
biegów, jest surowo zabronione i jego skutkiem jest fakt, że instalacja nie spełnia wymagań odpowiedniej normy. 

- W celu przeniknięcia do załadowywanego materiału należy raczej korzystać z energii kinetycznej ciągnika aniżeli z siły 
tłoczenia, która powoduje większe obciążenie ładowacza i ciągnika. 

- Nie wolno przeciążać części hydraulicznych, jeśli ciężar jest za duży lub tłoki znajdują się w krańcowych pozycjach. 
- Ładowaczem steruj tylko z miejsca kierowcy, siedząc na siedzeniu kierowcy. 
- Nie opuszczaj siedzenia, jeśli nie zablokowałeś ruchu elementów sterowania.. 
- W przestrzeni roboczej ładowacza nie mogą się znajdować żadne osoby. 
- Podczas pracy z podniesionym ładowaczem uważaj na linie energetyczne i inne napowietrzne przewody. 
- Zestaw ładowacz czołowy/ciągnik należy zaparkować na płaskim i stałym gruncie, ramiona urządzenia podnoszącego powinny 

się znajdować w dolnej pozycji. Po użyciu ładowacza czołowego zaparkuj ciągnik i opuść maszynę na ziemię. 
 
Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi ładowacza czołowego. 
 

Ważna informacja: 
Pracuj zawsze bezpiecznie i z rozwagą. 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIK 
WARUNKI TECHNICZNE EKSPLOATACJI CIĄGNIKA MAJOR WYPOSAŻONEGO W ŁADOWACZ CZOŁOWY 
 
Podczas pracy z ładowaczem czołowym należy ciągnik Major wyposażyć w dodatkowe obciążniki według poniższej tabeli. 
 

typoszereg 
ciągnika 

producent / 
typ ładowacza 

ciężar w łopacie 
ładowacza F1 

(kg) 

obciążniki kół 
tylnych  

(kg) 
przeciwciężar 
w TUZ F2 (kg)

obciążenie 
tylnego mostu Gz

(%) 
720 256 500 30 
720 0 500 27 
610 256 0 22 

Humpolecké strojírny /   
TL 120 SLx 

610 0 0 18  
1000 256 650 33 
1000 0 650 30 
830 256 0 23 

MAJOR 

ALO /                 
T 220 P EURO 

830 0 0 19 
  prędkość robocza max. 6 km/h 
 
F1 - maksymalną masę ciężaru w łopacie ładowacza czołowego określa wartość F1 według tabeli: 
F2 - obciążnik zawieszony na tylnym TUZ 
Gz - obciążenie tylnego mostu masy całkowitej zestawu (zalecana min. wartość wynosi 20%, w przypadku niższej eksploatacja 

jest możliwa przy zachowaniu szczególnej ostrożności) 
 
 
TL 120 SLx: 
Ciągnik w zestawie z ładowaczem czołowym TL 120 SLx należy zawsze wyposażyć w max. obciążniki dodatkowe kół tylnych (8 
szt.) o masie 256 kg. Przednie obciążniki należy zdemontować. 
 
T 220 P EURO: 
Ciągnik do pracy z ładowaczem czołowym T 220 P EURO zalecamy wyposażyć w obciążniki kół tylnych z powodu zwiększenia 
stabilności zestawu i poprawy właściwości trakcyjnych ciągnika. 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA 
CIĄGNIKI ZETOR STOSOWANE DO PRACY W LESIE 
Standardowe ciągniki Zetor nie gwarantują dostatecznego poziomu ochrony dla pracy w lesie, np. ochronę przed upadkiem 
gałęzi lub drzewa na kabinę, ew. przed przedostaniem się przedmiotów do kabiny. 
 
W przypadku, że ciągnik Zetor jest wykorzystywany do prac w lesie, powinien być ciągnik eksploatowany w Unii Europejskiej 
chroniony przeciw tym ryzykom. 
W krajach nie będących członkiem Unii Europejskiej, należy przestrzegać odpowiednich przepisów lokalnych. 
 
W celu zapewnienia takiej ochrony ochrony odpowiednie jest zamontowanie właściwej konstrukcji ochronnej takiej jak np. FOPS / 
OPS (Falling Object Protective Structure / Operator Protective Structure), badanej wg. norm dla ciągników leśnych. 
 
Na ciągniki ZETOR mogą być montowane tylko zabudowy leśne zatwierdzone przez firmę ZETOR TRACTORS.  
 
W przypadku montażu dodatkowych elementów ciągnika, przeznaczonych do pracy w lesie, odpowiedzialność za przestrzeganie 
wszystkich przepisów bezpieczeństwa (np. OPS / FOPS), wszystkich warunków homologacji (np. pole widzenia kierowcy, 
wymiary, masy dopuszczalne itp.), tak samo jak za zapewnienie należytego montażu wyposażenia ochronnego, pełną 
odpowiedzialność ponosi dostawca i producent konstrukcji ochronnej. Dostawca/producent konstrukcji ochronnej powinien także 
przeprowadzić wszystkie konieczne działania w kierunku validacji (zatwierdzenia), wymagane przez ustawodawstwo kraju, w 
którym ciągnik jest eksploatowany. 
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