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ZETOR

Doplněk návodu k obsluze pro traktory Z 8641 - Z 11741, který Vám předkládáme, Vás seznámí s obsluhou a
údr�bou nového traktoru.
Přesto, �e mnozí z Vás mají bohaté zku�enosti z provozu jiných traktorů, prosíme, abyste se s obsahem tohoto
návodu seznámili co nejdůkladněji.
Najdete v něm mnoho nových informací a získáte dokonalý přehled, jakým způsobem mů�ete traktor při různých
pracích nejlépe vyu�ít.
Při dodr�ení uvedených zásad obsluhy, údr�by traktoru a bezpečnosti jízdy se stane Vá� nový traktor spolehlivým a
dlouholetým společníkem.
Tisíce spokojeně odpracovaných hodin Vám přeje výrobce traktoru.

ZETOR
Brno
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Údaje o technických datech, konstrukci, vybavení, materiálu, vněj�ím vzhledu jsou platné v okam�iku tisku. Výrobce si vyhrazuje
právo změny.
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TRAKTORY Z 8641, Z 9641, Z 10641, Z 11441, Z 11741
Zetor 8641 Forterra turbo ............. 60 kW
Zetor 9641 Forterra turbo .......... 67,5 kW
Zetor 106 41 Forterra turbo ....... 74,5 kW
Zetor 114 41 Forterra turbo .......... 81 kW
Zetor 117 41 Forterra turbo .......... 88 kW

F_02_10
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UMÍSTĚNÍ VÝROBNÍCH ČÍSEL Z 117 41

F_02_187
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO U�IVATELE
Věnujte zvý�enou pozornost částem
návodu k obsluze a údr�bě, které
jsou označeny tímto symbolem.

Symbol naleznete u v�ech dů-
le�itých upozornění, která se tý-
kají bezpečnosti provozu.
Řiďte se těmito upozorněními
a jednejte v těchto případech
zvlá�ť opatrně!
Informujte o těchto upozorně-
ních Vaše spolupracovníky a
ostatní u�ivatele.

Tímto symbolem jsou označeny
všechny kapitoly týkajících se
odli�ných částí obsluhy, údr�by,
seřizování a bezpečnostních po-
kynů u traktorů Z 11741Forterra.

Kapitoly označené tímto symbo-
lem důkladně prostudujte před
započetím obsluhy, prováděním
oprav a seřizováním traktoru.

Symbol naleznete u v�ech dů-
le�itých upozornění, která se tý-
kají obsluhy, seřizování a oprav
spou�těče.
Řiďte se těmito upozorněními
a jednejte v těchto případech
zvlá�ť opatrně!

Tímto symbolem jsou označeny
části Návodu k obsluze týkající
se ochrany �ivotního prostředí.
Popřípadě pasá�e popisující na-
kládání s nebezpečnými odpa-
dy.

∗∗∗∗ Tímto symbolem je označeno
příslu�enství traktoru montova-
né ve výrobním závodě na přání
zákazníka.

Příslu�enství, které není stan-
dardně, nebo ∗  na přání zákaz-
níka namontováno od výrobce
(ze závodu), nemů�e být před-
mětem reklamace!

V�EOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘED-
PISY
1. S traktorem smí pracovat jen vyško-
lený pracovník, který má platné opráv-
nění k řízení traktoru a je důkladně sez-
námen s provozními a bezpečnostními
zásadami.
2. Kromě upozornění týkajících se bez-
pečnosti, uvedených Návodu k obsluze,
jste povinni respektovat v�eobecně plat-
né bezpečnostní a dopravní předpisy
země, ve které je traktor u�íván.

SPRÁVNÝ ODĚV
3. Nenoste volně vlající neupnutý oděv a
volně vlající dlouhé vlasy.

4. Při vykonávání v�ech prací pou�ívejte
vhodné (předepsané) osobní ochranné
prostředky (pracovní obuv, rukavice, brý-
le atd.).

SPOU�TĚNÍ MOTORU
5. Spou�tění motoru sjí�děním ze svahu
není dovoleno.
6. Rozjí�dět traktor za účelem spou�tění
motoru pomocí druhého traktoru nebo ji-
ného vozidla je dovoleno jen s pou�itím
ta�né tyče.

7. U trakrorů Z 11741 není mo�né
nastartovat traktor bez akumulá-
toru, s vybitým akumulátorem ne-

bo bez vněj�ího zdroje (elektronická re-
gulace vstřikovacího čerpadla).
7. Startujte pouze z pracovi�tě řidiče při
plně se�lápnutém pedálu spojky.

Nebezpečí smrti při startování
zkratováním svorek spou�těče!

8. Klíček musí být ve spínací skříňce v
poloze "I".
9. Při zahřívání motoru ∗  elektrickým o-
hřívačem zasuňte zástrčku přívodu elektric-
kého proudu nejprve do ohřívače a po-
tom připojte na síť. Po ukončení zahří-
vání odpojte nejprve zařízení od elektric-
ké sítě.

Pozor nebezpečí úrazu elekt-
rickým proudem!
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO U�IVATELE

JÍZDNÍ PROVOZ
10. Hadice hydrostatického řízení, brzd a
palivového systému je nutno kontrolovat
a v případě zji�tění příznaků po�kození
proveďte ihned jejich výměnu. Jako příznak
po�kození hadice je mo�no uvést: - trh-
linky na povrchu hadice, uvolnění před-
pětí spojení hadice, (co� lze ověřit snad-
ným sta�ením hadice z přípojky) a
mechanické poškození hadice. Hadice
s označenou �ivotností je nutné po u-
plynutí udané lhůty �ivotnosti ihned vy-
měnit.
11. Pokud je traktor provozován na bio-
palivo vy�aduje osazení palivového sys-
tému hadicemi REP (z výrobního závodu
jsou v palivovém systému montovány
hadice REP 6).
12. Brzdy a řízení musí být stále v per-
fektním stavu.
13. Při jízdě na komunikacích, s přívěsy,
nářadím musí být brzdové pedály spo-
jeny západkou.
14. Jízda z kopce bez zařazeného pře-
vodového stupně je zakázána!
15. Zvlá�tní pozornost věnujte řízení trak-
toru na svahu, rozbláceném, písčitém,
zledovatělém a nerovném terénu.
16. Dodr�ujte stanovený úhel svahové
dostupnosti max. 12°.
17. Respektujte celkovou dovolenou
hmotnost soupravy udanou na výrobním

�títku traktoru, případně na blatníku zad-
ního kola.
18. Při jízdě v zatáčce nepou�ívejte
uzávěrku diferenciálu.
19. Nastupování a vystupování z jedou-
cího traktoru je zakázáno.
20. Při jízdě se stroji zavě�enými v zad-
ních závěsech nesmí klesnout zatí�ení
řízené nápravy pod 18 % okam�ité
hmotnosti soupravy.
21. Při jízdě traktoru se zemědělskými
stroji zavě�enými v předním tříbodovém
závěsu sni�te pojezdovou rychlost trak-
toru na 20 km.h-1.
22. Při agregaci traktorů Z 8641 -
Z 117 41 se stroji a nářadím s velkým
tahovým odporem, kdy otáčky motoru
klesají a motor má tendenci se zastavit
nesmí být při práci s těmito stroji
pou�ívány redukované převodové
stupně 1R, 2R (hrozí překroucení
hřídelů).

DOPRAVA OSOB, OBSLUHA
23. Na traktoru smí být přepravováno
jen tolik osob, kolik je uvedeno v
technickém průkazu.
24. Osoby, které nejsou pověřeny prací
s přídavným zařízením traktoru, se
nesmí zdr�ovat mezi traktorem a
závěsným strojem (nářadím).
25. Dříve ne� se s traktorem rozjedete,
prověřte si, zda Vám v jízdě nebrání pří-

tomnost nepovolané osoby nebo nějaká
překá�ka.
26. Dodr�ujte stanovený úhel svahové
dostupnosti, který je pro traktory Z 8641 -
Z 117 41 stanoven na hodnotu 12°.

VYPRO�TĚNÍ, TLAČENÍ
27. K vypro�tění zapadlého traktoru po-
u�ívejte ta�né tyče nebo lana uchycené
v předním háku!

Nikdy nepou�ívejte řetězy! Při
přetr�ení řetězu hrozí nebezpe-
čí smrti!

28. Při vypro�ťování je nebezpečné
zdr�ovat se v blízkosti ta�ného lana.
29. Je zakázáno pou�ívat nápravy trak-
toru (jednotlivá pojezdová kola) jako na-
viják při vypro�ťování zapadlého trak-
toru.
30. Přední hák slou�í pouze pro
odta�ení nebo vypro�ťění samotného
traktoru tj. bez přívěsu, nebo jiného
přídavného zařízení.
31. Nikdy nevypro�ťujte traktor při zařa-
zených redukovaných rychlostech.
32. Při tlačení jiných vozidel (vleků, pří-
věsů, apod.) traktorem, nikdy nepou�í-
vejte mezi traktor a tlačený předmět vol-
ně vlo�ená břevna, nebo tyče.

OPU�TĚNÍ TRAKTORU
33. Neparkujte traktor s neseným nářa-
dím ve zvednuté poloze.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO U�IVATELE
34. Před opu�těním traktoru
nezapomeňte traktor zabrzdit ruční
brzdou (zařazením převodového
stupně). Vyjměte klíček ze spínací
skříňky a uzamkněte kabinu.
35. U traktoru vybaveného reverzací za-
řaďte páku reverzace do polohy pro jízdu
vpřed.
36. Při opou�tění traktoru s motorem
vchodu, zabrzděte ruční brzdou.
37. Pro vystupování z traktoru
pou�ívejte bě�ně levou stranu traktoru.
Rozhlédněte se zda nepřijí�dí nějaké
vozidlo, které by mohlo při vystupování
ohrozit Va�i bezpečnost a teprve pak
otevřete dveře.
38. Pro vystupování pou�ívejte
stupaček a přidr�ujte se madel. Dbejte
zvý�ené opatrnosti v prostoru řadící
páky převodů a páky ruční regulace
dodávky paliva a horního schůdku.

POUZE PŘI ZASTAVENÉM MOTORU
39. Veškeré práce spojené s doplňová-
ním paliva, čistěním, promazáváním a
seřizováním traktoru, či závěsných stro-
jů, se mohou provádět jen při zastave-
ném motoru a zastavení pohyblivých
částí traktoru, mimo kontrolu funkce
brzd, hydrauliky a nabíjení.
40. Před odmontováním bočnic kapoty
je nutné v�dy zastavit chod motoru.
V uzavřené budově nebo místnosti mů�e

motor traktoru bě�et pouze v případě, je-
li zaji�těna dostatečná ventilace.
Výfukové plyny jsou zdraví škodlivé.

ZÁSADY PROTIPO�ÁRNÍ BEZPEČ-
NOSTI
41. Doplňování paliva provádějte
nejlépe po ukončení práce a při
zastaveném motoru.
42. V letním období nedoplňujte palivo-
vou nádr� a� docela po okraj. Rozlité pa-
livo ihned utřete.
43. Nedoplňujte palivo v blízkosti
otevřeného plamene a nekuřte.
44. Při kontrole hladiny elektrolytu
v akumulátorové baterii nekuřte a
nepou�ívejte otevřený oheň.
45. V prostředí zvý�eného po�árního
nebezpečí (seníky, stohy apod.) dbejte
na důsledné dodr�ování po�árních
bezpečnostních pokynů.
46. Traktory nejsou z výrobního závodu
vybaveny hasícím přístrojem.

OCHRANA ZDRAVÍ A �IVOTNÍ-
HO PROSTŘEDÍ

47. Traktory nejsou vybaveny
speciálními filtry vzduchu nasávaného
do kabiny. Nejsou proto určeny k práci
s aerosoly a jinými zdraví škodlivými
látkami.

48. Chladicí kapalina, brzdová kapalina,
petroleje, motorové nafty, minerální oleje
a ostatní ropné výrobky, kterých se
pou�ívá pro provoz a o�etření traktoru,
mohou způsobit při přímém styku s po-
ko�kou různá ko�ní onemocnění, mají
drá�divý účinek na sliznici, oči, za�ívací
ústrojí a horní cesty dýchací. Některé z
nich mohou při jejich pou�ití, způsobit i
celkovou otravu.
49. Pracovníci, kteří přicházejí do styku
s ropnými výrobky, jsou povinni
důsledně dodr�ovat bezpečnostní a
hygienické směrnice, pou�ívat vhodné
ochranné prostředky a pracovat v dobře
větraných prostorách.

PŘI PRÁCI S ROPNÝMI VÝ-
ROBKY

50. Po ukončení práce, nebo před
jídlem je nutno se důkladně umýt
nedrá�divým mycím prostředkem a ruce
o�etřit vhodnou reparační mastí, nebo
krémem.
51. Při zapojování a odpojování rychlo-
spojek hydraulických okruhů odstraňte li-
bovolným textilním materiálem zbytkový
olej, který zůstává v zásuvce, případně
na zástrčce rychlospojky.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO U�IVATELE
LIKVIDACE ODPADŮ

52. Při likvidaci traktoru, nebo jeho částí
(včetně provozních kapalin) po ukončení
jejich �ivotnosti, je ka�dý povinen řídit se
příslu�nými ustanoveními zákona č.185 /
2001 Sb. o odpadech (§ 36 a� 38) a
prováděcími vyhlá�kami k tomuto záko-
nu (zejména Vyhlá�ka Ministerstva �ivot-
ního prostředí ČR č. 383/2001 Sb. o po-
drobnostech nakládání s odpady § 18 a
19).Bezpečnostní pokyny pro
u�ivatelePoslední prodejce traktoru je ze
zákona o odpadech povinen při prodeji
informovat spotřebitele o způsobu
zaji�tění zpětného odběru některých
pou�itých částí traktoru. Jedná se o oleje
a další provozní kapaliny, akumulátoru a
pneumatiky. Zpětný odběr těchto
pou�itých výrobků musí být proveden
bez nároku na úplatu za tento odběr od
spotřebitele.
PREVENTIVNÍ DENNÍ ÚDR�BA
53. Provádějte denně nebo nejpozději
po ka�dých 8 - 10 odpracovaných
motohodinách.

BEZPEČNOSTNÍ KABINA
54. Dojde-li k poškození ochranného rá-
mu bezpečnostní kabiny korozí, havárií
nebo jiným způsobem musí být bezpeč-
nostní kabina vyměněna.

KLIMATIZACE
55. V �ádném případě není mo�no de-
montovat,natáčet, nebo jinak manipulo-
vat se �roubením klimatizačního systé-
mu. Mů�e dojít k náhlému úniku chladiva
a tím k místnímu rychlému ochlazení. Při
dotyku, nebo zmrznutí součástí v rukou
mů�e dojít k vá�nému po�kození někte-
rých tkání.
56. Klimatizační systém je vybaven
rychlospojkami, které umo�ní v případě
potřeby oddělit kabinu od těla traktoru
bez úniku chladiva. Zásahy do klimati-
začního systému svěřte odbornému
servisu.

ELEKTRICKÁ INSTALACE
57. Do elektrické instalace
traktoru nesmí být prováděny
�ádné dodatečné zásahy (při-
pojování dalších el. spo-
třebičů) z důvodu jejího
mo�ného přetí�ení!

58. Hodnoty elektrické instalace jsou:
Jmenovité napětí 12 V =
ukostřený mínus ( - ) pól
Pou�ívání startovacích vozíků nebo
pomocných zdrojů s jiným napětím
nebo polaritou mů�e způsobit vá�né
poruchy traktoru.
59. Při manipulaci s akumulátorovou
baterií je nutno dbát zvýšené opatr-

nosti a vyvarovat se zkratů. U traktorů
vybavených odpojovačem baterie,
tento při manipulaci s baterií vypněte.
60. Traktory Z 8641- Z 11741 nelze
provozovat s odpojenou akumulá-
torovou baterií, mů�e dojít k vá�né
poruše traktoru.
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SEZNÁMENÍ S TRAKTOREM

F_02_24

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PALIVA V LIT-
RECH ZA HODINU PROVOZU TRAK-
TORU ZETOR

Typ traktoru Zatí�ení motoru
100% 80% 50%

Z 8641 17,99 14,39 10,07
Z 9641 20,07 16,06 11,24

Z 10641 21,86 17,49 12,24
Z 11441 23,79 19,03 13,32
Z 11741 26,04 21,6 15,1
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ELEKTRONICKÁ REGULACE PALIVA Z 11741

RPM

SCHEMA ELEKTRONICKÉHO ŘÍDÍCÍ-
HO SYSTÉMU MOTORU
Systém se skládá z následujících hlav-
ních komponentů a propojovací kabelá-
�e

A -  Elektronická řídící jednotka
B -  Ruční regulace - ovládač má tři

membránová tlačítka a světelnou
diodu.

C -  Potenciometr - mechanicky spojený
s pedálem no�ní regulace paliva

D -  Snímač otáček motoru
E -  Regulátor - výkonná jednotka

Elektronickým ovládání reguláto-
ru jsou vybaveny všechny trakto-
ry Z 11741.
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ELEKTRONICKÁ REGULACE PALIVA Z 11741

RPM1 RPM2 RPM3

TLAČÍTKO MAX
slou�í k zvy�ování otáček motoru. Zvy-
�ování otáček tlačítkem MAX je mo�né
dvěma způsoby.
 1. Pokud tlačítko stlačujete několikrát

po sobě dochází k postupnému zvy-
�ování otáček motoru.

 2. Pokud tlačítko podr�íte stisknuté do-
jde k okam�itému zvý�ení otáček.
Zvy�ování otáček probíhá do té doby
ne� tlačítko opět pustíte.

Dal�í funkcí tlačítka ve spojení s tlačít-
kem MEM je ovládání paměti

TLAČÍTKO MIN
slou�í k sni�ování otáček motoru. Sni-
�ování otáček tlačítkem MIN je shodné
s obsluhou tlačítka pro zvy�ování otáček
motoru (1, 2).
Dal�í funkce tlačítka ve spojení s tlačít-
kem MEM je ovládání paměti.

TLAČÍTKO MEM
slou�í k ukládání, vyvolávání a vymazá-
vání nastavených hodnot otáček motoru
v paměti systému. Pou�ívá se buď sa-
mostatně(1) nebo ve spojení s tlačítky
MAX (2) nebo MIN (3).
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ELEKTRONICKÁ REGULACE PALIVA Z 11741

RPM4 RPM5 RPM6

KONTROLKA H/O
signalizuje vypnutí nebo zapnutí funkce
tlačítka MEM. Signalizuje ukládání, vy-
volání, vymazání hodnot v paměti a dále
omezení rozsahu zvy�ování a sni�ování
otáček motoru.

FUNKCE ELEKTRONICKÉHO REGU-
LÁTORU
 1. Nastavení dočasné paměti
 2. Vypnutí a vymazání  dočasné paměti
 3. Nastavení dlouhodobé paměti
 4. Vyvolání dlouhodobé paměti - kont-

rolka H/O nesvítí
 5. Vyvolání dlouhodobé paměti - kont-

rolka H/O svítí
 6. Vypnutí paměti - návrat k ovládání

pedálem
Hodnoty otáček motoru určené pro ulo-
�ení do paměti systému mů�ete seřizo-
vat buď ruční nebo no�ní regulací paliva
(plynový pedál). Vlastní ukládání, vyvolá-
vání a mazání paměti je mo�né pouze
na panelu ruční regulace.

NASTAVENÍ DOČASNÉ PAMĚTI
 1. Kontrolka H/O musí být zhasnutá.
 2. Ruční (tlačítko MIN nebo MAX) nebo

no�ní regulací nastavte po�adované
otáčky motoru např. 1600 ot./min-1.

 3. Stiskněte tlačítko MEM; kontrolka
H/O se rozsvítí.

 4. Nastavená hodnota 1600 ot./min-1 je
ulo�ena do paměti.

Od této chvíle není potřeba jakkoliv re-
gulovat otáčky motoru. Mů�ete sundat
nohu z plynového pedálu. Otáčky motoru
budou udr�ovány na konstantní hodnotě
(např. 1600 ot./min -1) ulo�ené
v dočasné paměti bez ohledu na
zatí�ení traktoru.
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ELEKTRONICKÁ REGULACE PALIVA Z 11741

RPM7 RPM8 RPM9

Při takto nastavené konstantní hodnotě
(např. 1600 ot.min-1) je mo�né otáčky
motoru regulovat ruční nebo no�ní regu-
lací, ani� byste ulo�enou hodnotu v pa-
měti ztratili.
a -  Ruční regulací mů�ete otáčky moto-

ru zvý�it nebo sní�it. Sni�ování nebo
zvy�ování otáček motoru provádějte
přeru�ovaným stlačováním tlačítek
MIN nebo MAX.

b -  No�ní regulací mů�ete otáčky moto-
ru pouze zvý�it. Po uvolnění plyno-
vého pedálu, klesnou otáčky motoru
opět na hodnotu ulo�enou v dočas-
né paměti (např. 1600 ot.min-1).

VYPNUTÍ A VYMAZÁNÍ DOČASNÉ PA-
MĚTI
 1. Kontrolka H/O svítí.
 2. Stiskněte tlačítko MEM.
 3. Kontrolka H/O zhasne. Dočasná pa-

měť je vypnuta. Není mo�né ji znovu
obnovit. V tomto okam�iku je nasta-
vená hodnota (např. 1600 ot. min-1)
definitivně vymazána z paměti. Toté�
se stane po vypnutí motoru, klíček
spínací skříňky v poloze „0“.

NASTAVENÍ DLOUHODOBÉ PAMĚTI
 1. Kontrolka H/O musí být zhasnuta.
 2. Ruční (tlačítka MIN nebo MAX) nebo

no�ní regulací nastavte po�adované
otáčky motoru.

 3. Společně s tlačítkem MEM stlačte
tlačítko MIN nebo MAX podle toho,
zda chcete zaznamenat do dlouho-
dobé paměti minimální nebo maxi-
mální otáčky motoru.

 4. Kontrolka H/O se rozsvítí. Od této
chvíle jsou nastavené otáčky motoru
ulo�eny v dlouhodobé paměti.
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ELEKTRONICKÁ REGULACE PALIVA Z 11741

RPM10 RPM11 RPM12

 1. V případě ukládání minimálních otá-
ček není mo�né ulo�it hodnotu vy��í
ne� 1500 ot. min-1. Jestli�e se o to
pokusíte systém automaticky ulo�í
otáčky 1500 ot. min-1.

 2. V případě ukládání maximálních otá-
ček není mo�né ulo�it hodnotu ni��í
ne� 1500 ot. min-1. Jestli�e se o to
pokusíte systém automaticky ulo�í
otáčky 1500 ot. min-1.

Do dlouhodobé paměti lze ulo�it dvě
hodnoty tzn. vámi zvolené minimální a
maximální otáčky motoru. Tyto hodnoty
zůstanou v dlouhodobé paměti ulo�eny i
po zastavení motoru a vyjmutí klíčku ze
spínací skříňky.
Pokud budete ukládat do dlouhodobé
paměti nové minimální a maximální hod-
noty otáček motoru budou hodnoty dříve
ulo�ené v dlouhodobé paměti vymazány
a nahrazeny aktuálními tzn. vámi nově
nastavenými.

VYVOLÁNÍ DLOUHODOBÉ PAMĚTI -
KONTROLKA H/O NESVÍTÍ
 1. Kontrolka H/O nesvítí.
 2. Stiskněte tlačítko MIN nebo MAX

(podle toho, zda chcete vyvolat
maximální nebo minimální otáčky
ulo�ené v dlouhodobé paměti) a
přidr�te (déle ne� 0,5 sec.).

 3. Kontrolka H/O se rozsvítí. Paměť je
vyvolána. Motor teď bude udr�ovat
vyvolané konstantní otáčky motoru.
Otáčky je mo�né dále regulovat.
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ELEKTRONICKÁ REGULACE PALIVA Z 11741

RPM13 RPM14 RPM15

Otáčky je mo�né dále regulovat:
a -  ruční regulací tzn. přeru�ovaným

stlačováním tlačítek MIN nebo MAX.
Po uvolnění tlačítek budou otáčky
upraveny na otáčky vyvolané z dlou-
hodobé paměti.

b -  no�ní regulací (plynovým pedálem)
a to pouze zvy�ovat. Po uvolnění
plynového pedálu budou otáčky mo-
toru opět upraveny na otáčky vyvo-
lané z dlouhodobé paměti.

VYVOLÁNÍ DLOUHODOBÉ PAMĚTI -
KONTROLKA H/O SVÍTÍ
 1. Kontrolka H/O svítí. Kontrolka svítí

v případě, �e u� máte z dlouhodobé
paměti vyvolány minimální nebo ma-
ximální otáčky motoru. Nebo v do-
časné paměti máte ulo�eny vámi na-
stavené otáčky.

 2. Stiskněte tlačítko MIN nebo MAX
podle toho na jaké otáčky chcete
přepnout paměť systému a přidr�te
(déle ne� 0,5 sec.).

POZOR! V případě, �e kontrolka H/O
signalizovala funkci dočasné paměti (v
dočasné paměti byly ulo�eny vámi na-
stavené otáčky) budou tyto otáčky po
vyvolání hodnot z dlouhodobé paměti
definitivně ztraceny.

VYPNUTÍ PAMĚTI - NÁVRAT K OVLÁ-
DÁNÍ PEDÁLEM
 1. Kontrolka H/O svítí. Traktor pracuje

na otáčky motoru ulo�ené v dočasné
nebo dlouhodobé paměti.

 2. Stiskněte tlačítko MEM.
 3. Kontrolka H/O zhasne. Dočasná i

dlouhodobá paměť je vypnuta. Na-
stavené otáčky motoru v dočasné
paměti jsou ztraceny, nastavené
otáčky v dlouhodobé paměti zůstá-
vají zachovány.

Nyní je mo�né regulovat otáčky motoru
bez omezení pedálem plynu nebo ruční
regulací (přeru�ovaným stiskem tlačítek
MIN a MAX).
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ELEKTRONICKÁ REGULACE PALIVA Z 11741

RPM16

1. SEŘÍZENÍ NÁJEZDOVÝCH A VÝ-
JEZDOVÝCH OTÁČEK PŘI ORBĚ A
JEJICH ULO�ENÍ DO PAMĚTI
 1. Kontrolka H/O zhasnuta.
 2. Tlačítkem MIN nebo MAX seřiďte ná-

jezdovou a výjezdovou rychlost trak-
toru (např. 1600 ot. min-1)

 3. Stlačte současně tlačítka MAX a
MEM. (rychlost je ulo�ena v dlouho-
dobé paměti).

 4. Kontrolka H/O svítí.

2. SEŘÍZENÍ PRACOVNÍCH OTÁČEK A
JEJICH ULO�ENÍ DO DOČASNÉ PA-
MĚTI
 1. Tlačítkem MEM zhasněte kontrolku

H/O.
 2. Pedálem no�ní regulace (pedál ply-

nu) seřiďte pracovní otáčky motoru
 3. Stlačte tlačítko MEM. Kontrolka H/O

se rozsvítí. Otáčky motoru jsou ulo-
�eny v dočasné paměti.

3. ORBA S PRACOVNÍMI OTÁČKAMI
ULO�ENÝMI V DOČASNÉ PAMĚTI
Od chvíle, kdy jste do dočasné paměti
ulo�ili pracovní otáčky motoru není nut-
ná jakákoliv jejich korekce.
Systém automaticky udr�uje konstantní
hodnotu pracovních otáček motoru ulo-
�ených v dočasné paměti bez ohledu na
zatí�ení traktoru.
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ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU OTÁČEK MOTORU

RPM16

4. VYPNUTÍ DOČASNÉ PAMĚTI A VY-
VOLÁNÍ NÁJEZDOVÝCH A VÝJEZDO-
VÝCH OTÁČEK Z DLOUHODOBÉ PA-
MĚTI
 1. No�ní regulací paliva zvy�te otáčky

motoru, aby nedošlo k jejich náhlému
poklesu.

 2. Stiskněte tlačítko MEM. Kontrolka
H/O zhasne. Dočasná paměť je vy-
pnuta a ulo�ená hodnota je definitiv-
ně ztracena.

 3. Stiskněte a přidr�te (déle ne� 0,5
sec.) tlačítko MAX. Vyvoláte tak hod-
notu ulo�enou v dlouhodobé paměti.
Motor nyní pracuje v re�imu nájezdo-
vých a výjezdových otáček.

5. VYPNUTÍ DLOUHODOBÉ PAMĚTI,
NASTAVENÍ PRACOVNÍCH OTÁČEK
MOTORU A JEJICH ULO�ENÍ DO
DOČASNÉ PAMĚTI
 1. Stiskněte tlačítko MEM. Kontrolka

H/O zhasne. Vypnete tak dlouhodo-
bou paměť.

 2. No�ní regulací paliva (pedál plynu)
opět seřiďte pracovní otáčky motoru.

 3. Stiskněte tlačítko MEM. Kontrolka
H/O se rozsvítí. Otáčky motoru jsou
teď ulo�eny v dočasné paměti.

6. ORBA S PRACOVNÍMI OTÁČKAMI
ULO�ENÝMI V DOČASNÉ PAMĚTI
Pracovní činnosti v bodu 6 jsou shodné
s bodem 3.
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ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU OTÁČEK MOTORU

RPM17

1. VOLBA OTÁČEK VÝVODOVÉHO
HŘÍDELE
Koncovkou zadního vývodového hřídele
zvolte otáčky vývodového hřídele 540
nebo 1000 ot.min-1.

2. NASTAVENÍ KONSTANTNÍ POJEZ-
DOVÉ RYCHLOSTI
 1. Tlačítky MIN nebo MAX nastavte

otáčky motoru odpovídající vámi po-
�adované pojezdové rychlosti.

 2. Kontrolka H/O zůstává zhasnuta.

3. ZAŘAZENÍ OTÁČEK VÝVODOVÉHO
HŘÍDELE A NASTAVENÍ OTÁČEK MO-
TORU PRO 540 NEBO 1000 OT.MIN-1

 1. Zařaďte nezávislé otáčky vývodové-
ho hřídele.

 2. No�ní regulací (pedál plynu) nastavte
otáčky motoru odpovídající po�ado-
vaným otáčkám vývodového hřídele
v rozsahu 540 nebo 1000 ot.min-1.
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ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU OTÁČEK MOTORU

RPM17

4. ULO�ENÍ NASTAVENÝCH OTÁČEK
VÝVODOVÉHO HŘÍDELE DO DOČAS-
NÉ PAMĚTI
 1. Stiskněte tlačítko MEM. Kontrolka

H/O se rozsvítí.
Od této chvíle jsou vámi nastavené otáč-
ky motoru odpovídající otáčkám vývodo-
vého hřídele 540 nebo 1000 ot.min-1 ulo-
�eny do dočasné paměti. Systém bude
automaticky udr�ovat konstantní otáčky
vývodového hřídele bez ohledu na zatí-
�ení traktoru.

5. MANÉVROVÁNÍ S TRAKTOREM,
VYPNUTÍ DOČASNÉ PAMĚTI
 1. Při manévrování traktoru se strojem

vypněte vývodový hřídel.
 2. Stiskněte tlačítko MEM. Kontrolka

H/O zhasne.
Od této chvíle je dočasná paměť vypnu-
ta a hodnoty v ní ulo�ené definitivně
ztraceny. Motor pracuje ve vámi nasta-
vených pojezdových otáčkách předvo-
lených tlačítky MIN nebo MAX.
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JÍZDNÍ PROVOZ

F_02_28 F_02_29 F_02_30

DŘÍVE NE� NASTARTUJETE
Dříve ne� nastartujete motor, pře-
svědčte se:
1. zda je traktor řádně zabr�děn.
2. zda je hlavní řadicí páka pře-

vodových stupňů a páka řa-
zení reverzace v neutrální po-
loze.

3. zda jsou vypnuty spínače PTO
na pravém sloupku kabiny

Pokud není sešlápnut pedál
spojky nelze nastartovat - není
sepnut spínač ji�tění startu.

SPOU�TĚNÍ MOTORU TRAKTORU
Z 8641 - Z 11441
Traktory Z 8641 - Z 11441 jsou standardně
vybaveny �havícími svíčkami v hlavách
válců.
1. Zasuňte klíček do spínací skříňky (po-

loha “0“).
2. Se�lápněte pedál spojky.
3. Hlavní řadící páku a páku řazení re-

verzace přesuňte do neutrálu.
4. Nastavte zvýšenou dávku paliva (asi

3/4 maximální dodávky).
5. Otočte klíček do polohy �I�. Na pří-

strojové desce se rozsvítí �lutá kon-
trolka signalizující správnou funkci
�havení.

6. Vyčkejte do doby ne� kontrolka �ha-
vení zhasne (doba je závislá na
teplotě chladicí kapaliny).

V případě, �e se kontrolka �ha-
vení místo rozsvícení pouze roz-
bliká došlo k poruše v systému
�havení (kap. Signalizace poruch
systému �havení). Signalizova-
nou závadu nechte odstranit
v odborném servisu.

7. Otočte klíčkem do polohy �II� (start).
8. Po nastartování motoru kliček ihned

uvolněte. Nestartujte déle ne� 15 sec.
9. Po nastartování motoru postupně sni-

�ujte dodávku paliva. Zabráníte tak
zbytečnému chodu motoru ve vyso-
kých otáčkách.
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JÍZDNÍ PROVOZ

F_02_191 F_02_182 F_02_183

SPOU�TĚNÍ MOTORU Z 11741
VYBAVENÉHO ELEKTRONICKÝM
TERMOSTARTEM

Traktory Z 11741 s motory v pro-
vedení EUR 1 jsou standardně
vybaveny elektronickým termo-
startem.

Termostart usnadňuje start motoru při
ni��ích teplotách. Doba �havení a vlast-
ní proces zapálení paliva v sacím potru-
bí je řízen automaticky.
Poznámka: Před vlastním startováním
doporučujeme natlakovat palivový sy-
stém několika zdvihy ručního podáva-
cího čerpadla.

 1. Zasuňte klíček do spínací skříňky.
Zkontrolujte zda jsou vypnuty spí-
nače PTO na pravém sloupku kabiny

 2. Se�lápněte pedál spojky.
 3. Hlavní řadící páku a páku řazení re-

verzace přesuňte do neutrálu.
 4. Otočte klíček přes polohu "I" do po-

lohy "II" (start) pouze protočte motor
a klíček vraťte do polohy "0" (při
�teplých startech� je mo�né tento bod
vynechat).

 5. Otočte klíček do polohy �I�. Na pří-
strojové desce se rozsvítí �lutá kon-
trolka symbolizující správnou funkci
�havení termostartu (při vy��ích te-
plotách okolí není funkce termostartu
iniciována).

 6. Vyčkejte dokud kontrolka �havení
termostartu nezhasne.

 7. Otočte klíčkem do polohy �II� (start)
 8. Po nastartování motoru kliček ihned

uvolněte. Nestartujte déle ne�
10 sec.

 9. Po nastartování motoru nenastavujte
ihned dávku paliva na vysoké otáčky
motoru.
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JÍZDNÍ PROVOZ

F_02_191 F_02_182 F_02_183a

SPOU�TĚNÍ MOTORU Z 11741
VYBAVENÉHO �HAVICÍMI SVÍČKAMI

Traktory Z 11741 s motory v pro-
vedení EUR 2 jsou standardně
vybaveny �havicími svíčkami
v sacím potrubí.

�havicí svíčky usnadňují start motoru při
ni��ích teplotách. Doba �havení je říze-
na automaticky.
Poznámka: Před vlastním startováním
doporučujeme natlakovat palivový sy-
stém několika zdvihy ručního podáva-
cího čerpadla.

 1. Zasuňte klíček do spínací skříňky.
Zkontrolujte zda jsou vypnuty spí-
nače PTO na pravém sloupku kabiny

 2. Se�lápněte pedál spojky.
 3. Hlavní řadící páku a páku řazení re-

verzace přesuňte do neutrálu.
 4. Otočte klíček přes polohu "I" do po-

lohy "II" (start) pouze protočte motor
a klíček vraťte do polohy "0" (při
�teplých startech� je mo�né tento bod
vynechat).

 5. Otočte klíček do polohy �I�. Na pří-
strojové desce se rozsvítí �lutá kon-
trolka symbolizující správnou funkci
�havení.

 6. Vyčkejte dokud kontrolka �havení
nezhasne.

 7. Otočte klíčkem do polohy �II� (start)

 8. Po nastartování motoru kliček ihned
uvolněte. Nestartujte déle ne�
10 sec.

 9. Po nastartování motoru nenastavujte
ihned dávku paliva na vysoké otáčky
motoru.

 10. Po nastartování motoru je blikáním
kontrolky �havení signalizováno tzv..
�do�havování motoru�. Po uplynutí
asi tří minut kontrolka zhasne.
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JÍZDNÍ PROVOZ

F_02_176 F_02_31 F_02_32

SIGNALIZACE PORUCH SYSTÉMU
�HAVENÍ Z 8641 - Z 11441
Poruch systému �havení je signalizo-
vána blikáním kontrolky �havení.
- Pokud za klidu motoru bliká kontrolka

�havení 1x za vteřinu proběhne
�havení v nouzovém re�imu jako za
nízkých teplot bez ohledu na teplotu
chladicí kapaliny.

- Pokud za klidu motoru bliká kontrolka
�havení 2x za vteřinu je �havení
odstaveno (nefunguje).

- Bliká-li kontrolka �havení trvale za
běhu motoru do�lo k poru�e regulátoru
�havení a �havení nebylo ukončeno.
Závadu je nutno neprodleně odstranit,
neboť hrozí vybití akumulátoru.

POKUD MOTOR NENASTARTUJETE
Vraťte klíček do polohy "0". Vyčkejte 30
sekund a start opakujte.

Zastavujícímu motoru nikdy ne-
pomáhejte spou�těčem. Vystavu-
jete se nebezpečí po�kození
spou�těče.

ZAKÁZANÉ STARTOVÁNÍ
Je zakázáno startovat traktor
zkratováním svorek spou�těče.
Startujte pouze ze sedadla řidi-
če.
Při jakékoli manipulaci nebo
opravě spou�těče je nutno od-
pojit mínus pól baterie a všechny
řadící páky, včetně řazení vývo-
dového hřídele, zařadit do neu-
trálu. Svorky spou�těče jsou kry-
ty krytkou.
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JÍZDNÍ PROVOZ

F_02_185 F_02_186 F_02_177

∗∗∗∗  OHŘÍVAČ CHLADICÍ KAPALINY
Ohřívač chladicí kapaliny je montován
na blok motoru.
U traktorů Z 8641 - Z 114 41. Má ohřívač
výkon 1000 W při napětí 220 V elektric-
kého střídavého proudu.

U traktorů Z 11741 má ohřívač
chladicí kapaliny výkon 550 W při
napětí 220 V elektrického střída-
vého proudu.

ZASTAVENÍ MOTORU Z 8641 - Z 11441
Po práci traktoru, kdy byl motor plně za-
tí�en je nutno zajistit jeho ochlazení.
1. Před zastavením motoru sni�te otáč-

ky na 800 - 1000 min-1 a nechte jej
bě�et bez zatí�ení po dobu cca 5
minut.

2. Přesuňte páku ruční regulace paliva
do polohy STOP.

3. Povytáhněte ovladač zastavení chodu
motoru (stopping device) a přidr�te jej
v povyta�ené poloze dokud nedojde
k zastavení chodu motoru.

4. Po zastavení motoru lze klíček otočit
z polohy "I" do polohy "0"

ZASTAVENÍ MOTORU Z 11741
U traktorů Z 11741 s elektronic-
kým regulátorem dojde k zasta-
vení motoru přesunutím klíčku ve
spínací skříňce do polohy �0�.

Po práci traktoru, kdy byl motor plně
zatí�en je nutno před zastavením motoru
zajistit jeho ochlazení. Před zastavením
motoru sni�te otáčky na 800 - 1000 min-1

a nechte jej bě�et bez zatí�ení po dobu
cca 5 minut.
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ZAJÍ�DĚNÍ TRAKTORU

F124 7

PO 50 MTH
U traktorů Z 11741 vypusťte teplý
záběhový olej z motoru a vyměň-
te plnoprůtočný čistič motorové-

ho oleje. Motor naplňte novým olejem na
předepsanou vý�i (po protočení motoru
a ustálení hladiny na horní rysce měrky).
Před doplněním oleje je nutno nechat
motor několik minut bě�et.

OD 100 MTH
Po skončení zají�dění, mů�ete
pracovat s traktorem bez omeze-
ní. Provozní re�im motoru trakto-
ru Z 11741:

doporučené
provozní otáčky 1400 - 2450 min-1

volnobě�né otáčky 675 ± 25 min-1

provozní tlak oleje 0,45 MPa
tlak oleje při volno-
bě�ných otáčkách min. 0,15 MPa
max. teplota chladicí
kapaliny 106°C
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TRANSPORTNÍ VYU�ITÍ
DOVOLENÉ ZATÍ�ENÍ ZÁVĚSU PRO JEDNONÁPRAVOVÝ PŘÍVĚS TRAKTORŮ Z 8641 - Z 11741

Hodnoty platí pro traktor s přídavným záva�ím přední nápravy dle tabulky, bez záva�í zadních kol, při max. dovoleném zatí�ení
zadní nápravy a rozchodu kol 1725 mm.

Rychlost
(km.h-1)

Pneu
Gz dov

(kg)
F

(kN)
Typ

traktoru
Výbava traktoru

18,4-38 6800 30
Z 8641, Z 9641,

Z 10641, Z 11441,
Z 11741

přední záva�í spodní (2 ks) = 68 kg
záva�í před maskou (5+5) = 500 kg

bez záva�í zadních kol

18,4-38 6800 30
Z 8641, Z 9641,

Z 10641, Z 11441,
Z 11741

přední TZB + záva�í (16 ks) = 456 kg
přední PTO

bez záva�í zadních kol
8

18,4-38 6800 30 Z 11741
přední záva�í spodní (2 ks) = 68 kg
záva�í před maskou (7+7) = 700 kg

bez záva�í zadních kol

18,4-38 5500 25
Z 8641, Z 9641,

Z 10641, Z 11441,
Z 11741

přední záva�í spodní (2 ks) = 68 kg
záva�í před maskou (5+5) = 500 kg

bez záva�í zadních kol

18,4-38 5500 25
Z 8641, Z 9641,

Z 10641, Z 11441,
Z 11741

přední TBZ + záva�í (16 ks) = 456 kg
přední PTO

bez záva�í zadních kol
20
30
40

18,4-38 5500 25 Z 11741
přední záva�í spodní (2 ks) = 68 kg
záva�í před maskou (7+7) = 700 kg

bez záva�í zadních kol
Gz dov (kg) = maximální dovolená hmotnost na zadní nápravě
F (kN) = dovolené svislé statické zatí�ení závěsu pro jednonápravový přívěs
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POHON ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

F_02_179 F_02_46

OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO A ZADNÍHO
VÝVODOVÉHO HŘÍDELE
Zapínání (při min. ot. motoru 1500 min-1) a
vypínání spojek vývodových hřídelů je
elektrohydraulické.
Provádí se spínači umístěnými na
pravém sloupku kabiny. Spínače jsou
vybaveny mechanickými pojistkami (1)
proti nechtěnému sepnutí. Při přepínání
spínače přesuňte pojistku směrem dolů.
P - spínač ovládá elektromagnetický

ventil předního vývodového hří-
dele

Z - spínač ovládá ventil zadního vý-
vodového hřídele

Sepnutím obou spínačů se uvedou do
činnosti oba vývodové hřídele (přední i
zadní).
Zapnutí vývodových hřídelů je signalizo-
váno rozsvícením symbolu na spínači.

MAXIMÁLNÍ PŘENÁ�ENÝ VÝKON
Vývodový hřídel Přená�ený výkon

přední 1000 min-1 max. 35 kW
zadní 1000 min-1 plný výkon motoru

540 min-1
max. 55 kW •

750 min-1
max. 55 kW •

•  - omezení výkonu na 55 kW platí pro
traktory Z 8641, Z 9641 vybavené 4-la-
melovou spojkou vývodového hřídele.
Traktory Z 106 41 a Z 114 41 jsou
standardně vybaveny 5-lamelovou
spojkou vývodového hřídele, která pře-
nese plný výkon motoru i při 540 nebo
750 min-1.

MAXIMÁLNÍ PŘENÁ�ENÝ
VÝKON Z 11741

Vývodový hřídel Přená�ený výkon
přední 1000 min-1 max. 60 kW

zadní 1000 min-1 plný výkon motoru
540 min-1 plný výkon motoru
750 min-1 plný výkon motoru
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HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

F_02_113

ČERPADLO HYDRAULIKY
Čerpadlo hydrauliky je nevypínatelné.
Pokud bě�í motor, čerpadlo je ve funkci.
Čerpadlo je alternativně dodávané ve
dvou velikostech:

Typ čerpadla Dodávané mno�ství
1. UC 20 55 l/min
2. UC 25 69 l/min

Pro traktory Z 11741 je dodáváno
pouze čerpadlo UC 25 s dodáv-
kou 73 l/min.

Tlak vyvozený v hydraulické soustavě
čerpadlem hydrauliky je omezen poji�ťo-
vacím ventilem na 21 MPa.
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ELEKTROHYDRAULIKA
SCHÉMA FUNKCE ELEKTROHYD-
RAULIKY EHR B - BOSCH
Čerpadlo hydrauliky (1) dodává olej do
přídavného rozváděče hydrauliky (2) od-
tud do regulačního rozváděče (3), který
ovládá jednotlivé válce (4,5) zvedacích
ramen hydrauliky.
Ramena jsou propojena se spodními
táhly tříbodového závěsu, v nich� je při-
pojeno zemědělské nářadí, které je zve-
dáno, spou�těno, nebo udr�ováno v ur-
čité poloze vzhledem k traktoru.
Elektronická řídící jednotka (6) dostává
elektrické signály od siloměrných čepů
(7) a snímače polohy (8), které jsou
porovnávány s �ádanou hodnotou nasta-
venou na ovládacím panelu (9).
Ze srovnání �ádané a skutečné hodnoty
vznikne výsledná regulační odchylka,
která je přená�ena do regulačního roz-
váděče (3). Tento je přestavován dvěma
proporcionálními elektromagnety.
Zvedání a spou�tění je nezávislé na za-
tí�ení.

F_02_161a
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ELEKTROHYDRAULIKA

F_02_162 F_02_188

FUNKCE OVLÁDACÍCH PRVKŮ
1. Přepínání zvedání

a - transport,zvedání
b - STOP
c - regulace,spou�tění (pracovní)
d - volná poloha,rychlé zahloubení

(automatický návrat páčky do polohy c pru�inou)
2. Blokování (v poloze transport)
3. Rychlost spou�tění
4. Nastavení polohy zvedacího zařízení
5. Omezení horní polohy
6. Plynulé nastavení regulace (silová →polohová)
7. LED - diagnostická
8. LED – zvedání
9. LED � spou�tění
10. Zapínání kompenzátoru (tlumení kmitů)
11. LED � tlumení kmitů zapnuto

ZAŘÍZENÍ VYPNUTO
Elektroinstalace vypnuta klíčkem spínací
skříňky. Elektronika je vypnuta, zvedací
zařízení je blokováno.



34

ELEKTROHYDRAULIKA

F_02_164 F_02_163

ZRUŠENÍ BLOKOVÁNÍ
Po zapnutí elektroinstalace klíčkem spí-
nací skříňky (I) zůstává zvedací zařízení
je�tě elektronicky blokováno - nezvedá
ani nespouští, na ovládacím panelu
EHR-B se krátce rozsvítí LED-
diagnostická (7) a LED-tlumení kmitů
(11) - probíhá autotest systému. LED-
zvedání (8) a LED-spou�tění (9) nesvítí.
Po krátké době je trvalým svitem LED-
diagnostické (7) signalizován stav
zablokování EHR-B.
Pokud LED-diagnostická (7) trvale svítí
jsou regulační obvody odpojeny.

Startování motoru je mo�no
provádět pouze je-li páka (1)
v poloze (b).

Elektrohydraulika EHR-B je v činnosti
pouze při nastartovaném motoru.
Aktivace systému EHR-B je mo�ná a�
po zhasnutí kontrolky mazání motoru.
Zrušení blokování (aktivace systému) je
mo�no provést a� při bě�ícím motoru
přepnutím páčky zvedání (1) do polohy
(a) - stačí krátkodobě.
Přepnutím páčky (1) do polohy (c) zauj-
me tříbodový závěs polohu odpovídající
nastavení prvků, tzn. podle momentální
polohy ovládačů (4), (5) a (6).

Po aktivaci systému nejprve
EHR-B z bezpečnostních důvodů
omezuje rychlost zdvihu ramen
hydrauliky.
Po prvním dosa�ení zvolené
polohy ramen hydrauliky je toto
bezpečnostní omezení zru�eno,
poté je rychlost zdvihu ramen
hydrauliky normální.
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ELEKTROHYDRAULIKA

F_02_165 F_02_166 F_02_167

RYCHLÉ ZAHLUBOVÁNÍ
Páčka (1) v poloze (d) - volná poloha. V
této poloze musíte páčku dr�et, po uvol-
nění zaujme páčka polohu (c) - systém
pracuje podle nastavení ovládačů (3),
(4), (5) a (6).

TRANSPORT NÁŘADÍ
Páčku zvedání (1) přepněte do polohy
�a� a zablokujte přesuvnou pojistkou (2).
Blokování páčky zvedání (1) přesuvnou
pojistkou (2) v poloze (a) :
A -  pohyb páčky blokován
B -  pohyb páčky není blokován

Při zastaveném traktoru s připo-
jeným nářadím je nutno nářadí
spustit na zem (nenechat ve
zvednuté poloze).

STOP POLOHA
Při přemístění páčky (1) do polohy (b) -
STOP poloha, dojde k okam�itému za-
stavení pohybu tříbodového závěsu.
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ELEKTROHYDRAULIKA

F_02_168 F_02_169

KOMPENZÁTOR (TLUMENÍ) KMITŮ
Pou�ívá se při přepravě tě�kého nářadí
připojeného v zadním tříbodovém závě-
su.
Páčka zvedání (1) musí být v poloze (a)
transport nářadí, zaji�těna přesuvnou
pojistkou (2) a kompenzátor kmitů (10)
zapnut. Zapnutí kompenzátoru kmitů je
signalizováno LED (11).
Po zapnutí kompenzátoru kmitů (10)
poklesnou ramena zadního tříbodového
závěsu asi o 4%, tím je umo�něno
kmitání ramen v rozsahu cca 8% zdvihu.
Kmitání směrem nahoru je v�dy
omezeno polohou omezovače horní
polohy (5).

Výhody aktivního tlumení kmitů při
přepravě tě�kého nářadí připojeného
v zadním tříbodovém závěsu:
1. zvý�ená bezpečnost provozu (řídící

náprava je méně odlehčována
2. stabilizace přepravovaného nářadí
3. sní�ení dynamického namáhání

hydraulického systému a zadního
tříbodového závěsu

Při seřizování závěsu pro jedno-
nápravový přívěs musí být kom-
penzátor kmitů vypnut.

OMEZENÍ HORNÍ POLOHY TŘÍBODO-
VÉHO ZÁVĚSU
Provádí se ovladačem (5). Omezení lze
uskutečnit v horní polovině zdvihu tříbo-
dového závěsu.
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ELEKTROHYDRAULIKA

F_02_170 F_02_171

RYCHLOST SPOU�TĚNÍ
Rychlost spou�tění tříbodového závěsu
se nastavuje ovladačem (3).

Symbol maximální rychlosti
spou�tění

Symbol minimální rychlosti
spou�tění

Nastavení rychlosti spou�tění je
v re�imu tlumení kmitů a při
pou�ití tlačítek zadního ovládání
mimo funkci.

VOLNÁ POLOHA
Pro trvalou práci s volnou hydraulikou,
např. při práci s pluhem s opěrným ko-
lečkem, slou�í poloha ovládače (4) v
oblasti pod označením (A) a poloha
ovládače (6) u symbolu polohové regu-
lace.
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ELEKTROHYDRAULIKA

F_02_172

PRÁCE NA POLI
Proveďte úkon podle části �Zru�ení blo-
kování� a nastavte po�adovanou polohu
prvků s ohledem na charakter prová-
děných prací. K dosa�ení hloubky pra-
covního nářadí slou�í ovládač (4). Pro
nastavení druhu regulace a jejich míšení
pou�ijte ovládač (6).

Symbol silové regulace

Symbol polohové regulace

Činnost regulací (zvedání a spou�tění)
je mo�né sledovat pomocí indikačních
diod (8) a (9). Na úvrati přepněte páčku
(1) do polohy (a), po otočení nastavte
opět polohu (c). Regulační systém za-
ujme předchozí pracovní polohu (paměť
orby). K nastavení po�adované rychlosti
spou�tění slou�í ovládač (3).
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ELEKTROHYDRAULIKA

F_02_98 F_02_78 F_02_65

POU�ITÍ ZADNÍHO OVLÁDÁNÍ
Zadní ovládání slou�í pouze k zapojení
a odpojení zemědělského nářadí. Páčka
přepínání zvedání (1) na ovládacím pa-
nelu elektrohydrauliky EHR-B musí být
v poloze (b) nebo (c). Symbolika ozna-
čení tlačítek na obou blatnících traktoru
odpovídá smyslu pohybu tříbodového
závěsu při jejich stlačení. Pohyb trvá jen
po dobu dr�ení tlačítka.
Ka�dé pou�ití zadního ovládání způsobí
opětné zablokování regulačního systé-
mu a je nutné zopakovat „Zrušení blo-
kování" - viz.str. 34.

TLAČÍTKA VNĚJ�ÍHO OVLÁDÁNÍ
ELEKTROHYDRAULIKY
1. zvedání
2. spou�tění
Pohyb trvá jen po dobu dr�ení tlačítek.

Tlačítka vněj�ího ovládání
elektrohydrauliky jsou funkční i
bez předchozí aktivace elektro-
hydrauliky.

POU�ÍVÁNÍ TLAČÍTEK
Při manipulaci s tříbodovým zá-
věsem pomocí elektrických tlačí-
tek musí stát pracovník mimo
prostor připojovaného nářadí,
aby nemohl být nářadím
zachycen nebo zraněn.
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ELEKTROHYDRAULIKA

F -02 -173

SIGNALIZACE ZÁVAD EHR-B
Elektronická část elektrohydrauliky neu-
stále kontroluje správnou funkci elektro-
hydrauliky. Eventuální závada je signa-
lizována opakovanou kombinací blikání
LED diagnostické (7).
Po odstranění závad LED diagnostická
(7) zhasne.
Trvalým svitem LED diagnostické (7) je
signalizován stav zablokování elektro-
hydrauliky.

POPIS SIGNALIZACE ZÁVAD ELEKTROHYDRAULIKY EHR-B

kombinace blikání
LED diagnostické (7)

dl
ou

há
 p

au
za

po
če

t b
lik

nu
tí

kr
át

ká
 p

au
za

po
če

t b
lik

nu
tí

kategorie
závady popis závady

1x 1x
1x 2x
1x 3x
1x 4x
1x 5x
1x 6x

Vá�ná
závada

Závada s vnitřním bezpečnostním
odstavením elektrohydrauliky -

elektrohydraulika nefunguje - nutno
ukončit práci s traktorem

2x 2x
2x 3x
2x 4x
2x 8x

Středně
tě�ká

závada

Závada s vnitřním bezpečnostním
odstavením elektrohydrauliky -

elektrohydraulika nefunguje

3x 1x
3x 2x
3x 4x
3x 6x

Lehká
závada

Elektrohydraulika funguje s omezením
daným typem závady

Odstranění závad EHR-B svěřte odbornému servisu.
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ELEKTROHYDRAULIKA

F_02_174

POPIS LEHKÝCH ZÁVAD ELEKTROHYDRAULIKY EHR-B

kombinace blikání LED
diagnostické (7)

dl
ou

há
pa

uz
a

po
če

t
bl

ik
nu

tí
kr

át
ká

pa
uz

a
po
če

t
bl

ik
nu

tí lokalizace závady mo�ná příčina závady

3x 1x siloměrný čep pravý (A) vadný siloměrný čep
3x 2x siloměrný čep levý (A) vadný kontakt nebo přeru�ený vodič siloměrného čepu

zkrat vodiče siloměrného čepu
mo�né přetí�ení siloměrného čepu
vadný potenciometr ovladače (3)3x 4x ovladač rychlosti spou�tění (3)
vadný kontakt nebo přeru�ený vodič ovladače
vadný potenciometr ovladače (6)3x 6x ovladač nastavení regulace (6)
vadný kontakt nebo přeru�ený vodič ovladače
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ZÁVĚSY

F195a F194

BLOKOVÁNÍ BOČNÍHO VÝKYVU SPOD-
NÍCH TÁHEL
Čep (1) zasuňte do otvoru II (nářadí ka-
tegorie II). Závěs je ustaven ve střední
poloze. Jemné seřízení závěsu je mo�né
provést pomocí šroubu (2). Blokování
bočního výkyvu táhel je určeno pro
transport neseného nářadí a pro stroje,
které při práci vy�adují přesné vedení za
traktorem.
U zesíleného tříbodového závěsu je
mo�no omezovací táhla seřizovat plynu-
le v celém rozsahu otočnou objímkou.

PŘIPOJOVÁNÍ STROJŮ DO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU S KONCOVKAMI CBM
Dolní i horní táhla závěsu jsou opatřena poloautomatickými koncovkami CBM. Slou�í
ke snadněj�ímu - dvoufázovému připojení a odpojení nářadí do tříbodového závěsu
bez nutného přímého zásahu řidiče. Jsou ovládány pomocí lanek z místa řidiče. V
první fázi je při zacouvání a následném přizvednutí tříbodového závěsu připojena
jeho dolní táhla k nářadí a ve druhé fázi je řidičem z kabiny připojováno horní táhlo
tříbodového závěsu, ulo�ené v jednom z otvorů konzoly. Nářadí je nutno nejprve
osadit závěsnými koulemi CBM a seřiditelnou rozpěrou  nastavit délku osy závěsu.
U traktorů vybaveného tříbodovým závěsem s koncovkami CBM se jemné seřízení
provádí posuvnou objímkou s madly.

Ovládací objímka zvedacího táhla musí být po seřízení délky v�dy ustavena
v poloze s madly ve směru jízdy traktoru.
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PŘÍDAVNÁ ZÁVA�Í

F222 F_02_26

ZÁVA�Í ZADNÍCH KOL
Kombinace
záva�í (ks)

Hmotnosti záva�í
(kg)

Z 8641, Z 9641
2+4 2x25 + 4x30 170

Z 8641 - Z 117 41
2+6 2x25 + 6x30 230

2+10 2x25 + 10x30 350

PŘEDNÍ ZÁVA�Í
Přední záva�í

Kombinace
záva�í (ks)

Hmotnosti záva�í
(kg)

2+2 4x50 200
3+3 6x50 300
5+5 10x50 500
7+7 14x50 700

Přední záva�í kanystrového typu je za-
vě�eno do nosiče záva�í. Proti bočnímu
posuvu je zaji�těno čepem vlo�eným
mezi prostředními záva�ími. Ostatní zá-
va�í jsou k prostředním uchycena dvě-
ma příchytkami.

Kombinace záva�í 7+7 je pou�ita
pouze u Z 117 41
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POKYNY K ÚDR�BĚ

F_02_193 F_02_195

KONTROLA MON�STVÍ OLEJE V MO-
TORU
Kontrolu provádějte denně, před započe-
tím provozu, při vodorovně stojícím trak-
toru. Měrku vy�roubujte, otřete hadrem a
za�roubujte. Po opětném vy�roubování
měrky nesmí hladina poklesnout pod
spodní rysku. Podle potřeby olej doplňte
nalévacím otvorem.

VYPOU�TĚNÍ OLEJE Z MOTORU
Olej vypusťte vy�roubováním vypou�těcí
zátky (3) nejlépe ihned po ukončení jízdy
nebo po zahřátí motoru na pracovní te-
plotu. Před zpětným na�roubováním vy-
pou�těcí zátku očistěte. Překontrolujte
neporu�enost těsnícího krou�ku.

VÝMĚNA PLNOPRŮTOČNÉHO ČISTI-
ČE MOTOROVÉHO OLEJE
Provádí se při ka�dé výměně oleje v mo-
toru. Před na�roubováním nového čisti-
če očistěte těsnící plochu tělesa (1) i či-
stiče (2). Pry�ové těsnění potřete ole-
jem, kterým budete plnit motor a čistič
dotáhněte rukou. Po dosednutí těsnění
na těsnění bloku dotáhněte čistič je�tě o
3/4 a� 1 a 1/4 otáčky. Těsnost překon-
trolujte po nastartování motoru.
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POKYNY K ÚDR�BĚ

F_02_196 F_02_194 F_02_198

NALÉVÁNÍ OLEJE DO MOTORU
Nalévacím otvorem (1) nalejte stanove-
né mno�ství motorového oleje, motor
nastartujte a nechte 2 - 3 minuty bě�et
při 750 - 800 otáčkách.
Po zastavení motoru a uklidnění hladiny
překontrolujte měrkou (2) mno�ství oleje
a proveďte kontrolu těsnosti čističe, vy-
pou�těcí zátky a dal�ích spojů.

VYČI�TĚNÍ HRUBÉHO ČISTIČE PALIVA
Od�roubujte matici (1) a sejměte sklenku
(2) čističe s těsněním a sítkem. Sklenku
a sítko vyčistěte v naftě. Při zpětné mon-
tá�i sklenky čističe zkontrolujte, před do-
ta�ením matice, správnou polohu těsně-
ní. Proveďte odvzdu�nění palivového
systému.

ODVZDU�NĚNÍ PALIVOVÉHO
SYSTÉMU Z 11741

Před odvzdu�něním podlo�te pod
motor vhodnou nádobu pro za-
chycení odkapávajícího paliva z
čističe a vstřikovacího čerpadla.

U Z 11741 postupujte takto:
- natlakujte palivový systém několika

zdvihy ručním ovládáním podávacího
čerpadla (1)

- uvolněte �roub přípojky přívodu paliva
do čističe (2) a nechte uniknout pěnu

- �roub (2) utáhněte a postup opakujte,
a� po uvolnění �roubu vytéká plynule
čiré palivo
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POKYNY K ÚDR�BĚ

F_02_117 F_02_199

VÝMĚNA CHLADÍCÍ KAPALINY
Řiďte se následujícím postupem:
1 - Otevřete kohout topení a uvolněte

přetlakovou zátku (C) na vyrovná-
vací nádobce.

2 - Vypusťte chladicí kapalinu z chladi-
če. Vypou�těcí kohout (A) je pří-
stupný po odklopení levé bočnice.

3 - Vypusťte chladicí kapalinu z bloku
motoru.Vypou�těcí kohout (B) je pří-
stupný po demontá�i pravé bočnice.

3 - Z 11741 - Vypusťte chladicí
kapalinu z bloku motoru.
Vypou�těcí kohout (B) je pří-
stupný po demontá�i levé
bočnice.

4 - Po vypu�tění chladicí kapaliny oba
vypou�těcí kohouty uzavřete (kohout
topení nechte otevřený).

5 - Naplňte chladicí systém chladicí ka-
palinou po hrdlo ve vyrovnávací ná-
dobce a uzavřete přetlakovou zátkou.

6 - Nastartujte motor a nechte jej cca 1
min. bě�et.

7 - Doplňte hladinu chladicí kapaliny ve
vyrovnávací nádr�ce na rysku MAX.

8 - Nádobku uzavřete přetlakovou zát-
kou (C).

U traktorů Z 10641 a Z 114 41 zkontro-
lujte dokonalost odvzdu�nění pomocné-
ho chladiče.
Po uvolnění �roubů na horní komoře
pomocného chladiče musí vytékat čirá
kapalina.

Pro plnění chladicího systému
motoru pou�ívejte v�dy předepsa-
nou chladicí kapalinu.
Nikdy neplňte chladicí systém
vodou.
Pou�ití jiné ne� předepsané
chladicí kapaliny mů�e způsobit
poškození motoru.
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SEŘIZOVÁNÍ

F273 F_02_201 F_02_202

NAPNUTÍ KLÍNOVÉHO ŘEMENE
Při správném napnutí klínového řemene
- musí být průhyb řemene 7,5 mm při
působení silou 25 N na jeden řemen.
Napnutí klínového řemene na předepsa-
nou hodnotu proveďte po uvolnění při-
pevňovacích �roubů (1, 2).

∗∗∗∗ NAPNUTÍ KLÍNOVÉHO ŘEMENE
KOMPRESORU KLIMATIZACE
Při správném napnutí klínového řemene
- musí být průhyb řemene 7,5 mm při
působení silou 25 N na řemen.
Napnutí klínového řemene na předepsa-
nou hodnotu proveďte po uvolnění při-
pevňovacích �roubů kompresoru klima-
tizace.

NAPNUTÍ KLÍNOVÉHO ŘEMENE
Z 11741

U traktorů Z 11741 při správném napnutí
klínového řemene musí být průhyb 25
mm při působení silou 50 N na 1 řemen.
Napnutí klínového řemene na předepsa-
nou hodnotu proveďte po uvolnění při-
pevňovacích �roubů (1, 2).

DOTA�ENÍ HLAVY VÁLCŮ
Dotahování hlavy válců motoru se pro-
vádí u studeného motoru v předepsa-
ném pořadí.
Typ traktoru Z 8641 - Z 11441 - (A)
utahovací
moment 160 - 180 Nm
vůle ventilů 0,25 ± 0,05 mm
Typ traktoru Z 11741 - (B)
Utahovací
moment

 1. nejdříve 19 Nm
 2. potom 50 Nm
 3. následně utáhněte

o úhel 90° ± 5’)
Vůle ventilů 0,30± 0,05 mm
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SEŘIZOVÁNÍ

F_02_203a F278 F279

SEŘÍZENÍ VŮLE VENTILŮ

U traktorů Z 11741 se provádí seřízení
vůle ventilů u studeného motoru.
Správná ventilová vůle u sacích i
výfukových ventilů je 0,30± 0,05 mm

Střídání pohybu vahadel:
Střídání vahadel

válce:
Seřizuje se ventil

válce:
1 6
5 2
3 4
6 1
2 5
4 3

SEŘIZOVÁNÍ VSTŘIKOVAČŮ
Provozní otevírací tlak vstřikovačů je
22,0 - 0,8 MPa. Otevírací tlak vstřikova-
čů se seřizuje na horní hranici rozmezí
(22,0 MPa) vymezovacími podlo�kami
(1) o různé tlou�ťce, které se vkládají
pod pru�inu (2). Správná poloha vstřiko-
vací trysky (3) je určena polohovacími
kolíky na těsnící plo�e. Utahovací mo-
ment upínací matice (4) je 50 - 60 Nm.
Před dotahováním matice, zatlačte trys-
ku proti pru�ině opřením trysky o dřevě-
nou podlo�ku.

SEŘIZOVÁNÍ VSTŘIKOVAČŮ

U traktorů Z 11741 je otevírací tlak
vstřikovačů 18 MPa. Pokud se odečtená
hodnota li�í od uvedené, seřiďte tlačnou
pru�inu vstřikovače přidáním nebo
odebráním speciálních podlo�ek, které
určují předpětí pru�iny.
Kontrolu proveďte na zku�ebním zaří-
zení.
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ELEKTRICKÁ INSTALACE

F_02_135 F_02_134b

ELEKTRICKÁ SOUPRAVA
Jmenovité napětí
ukostřen mínus (-) pól 12 V

Baterie (1)
Z 8641 - Z 11441

12V/135Ah
12V/165Ah HD

12V/180Ah
Z 11741

12V/180Ah
Alternátor s vestavěným regulátorem napětí (2)
Z 8641 - Z 11441 14V/70 A
Z 11741 14V/85A

Startér (3)
Z 8641 - Z 11441 12V/3,5 kW
Z 11741 (Bosch) 12V/3 kW
Z 11741 (Marelli) 12V/3,5 kW

AKUMULÁTOROVÁ BATERIE, ODPO-
JOVAČ BATERIE
Akumulátorová baterie (1) je přístupná
po odejmutí levé přední bočnice kapoty.
∗  Odpojovač baterie (2) je umístěný na
levé straně traktoru na polorámu. Je pří-
stupný z vněj�ku.

A -  Baterie odpojena
B -  Baterie zapojena
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ELEKTRICKÁ INSTALACE

F301

POJISTKOVÁ SKŘÍŇKA
Je přístupná po sejmutí levého víka kon-
zoly řízení.
Pojistky jsou no�ové a při výměně je nut-
né dodr�et předepsanou hodnotu pojist-
ky. Při opakovaném přeru�ení vyhledejte
nejbli��í servis.
Pojistka �havení je přístupná po sejmutí
pravé přední bočnice kapoty.

Umístění pojistek v pojistkové
skříňce

Poz. Velikost
pojistky

Ji�těný systém

1 15A přeru�ovač varovných světel
brzdová světla

2 15A houkačka
vývod 30 relé jističe startu

3 15A přední hnací náprava, uzávěrka
diferenciálu, přední vývodový hří-
del s kontrolkami, relé �3� uzávěr-
ka diferenciálu, napájení přístro-
jové desky, montá�ní zásuvka

4 15A dálková světla s kontrolkou
5 15A obrysová světla levá, osvětlení

státní poznávací značky
6 15A obrysová světla pravá

pracovní světlomety s kontrolkou
7 15A tlumená světla pravá

mlhovka s kontrolkou
8 15A tlumená světla levá, kontrolka

světel v masce / stře�e traktoru
9 15A přední a zadní stírač

ostřikovač
relé “4“

10 15A ventilátor topení
relé “5“ a “6“

11 15A rezerva
∗ 12 7,5A klimatizace (spojka kompresoru)
∗ 13 15A vyhřívání zrcátek
∗ 14 15A vyhřívání zadního skla
15 80A �havení

∗  - výbava na přání
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PLÁNOVANÁ TECHNICKÁ ÚDR�BA
ODLI�NOSTI KONTROLY A ÚDR�BY TRAKTORU Z 11741
V tabulce �Pracovní úkony kontroly a údr�by traktoru Z 11741� jsou popsány odli�né úkony a lhůty úkonů pro motory
traktorů Z 11741.

po odpracování ka�dých � Mth

Pracovní úkony kontroly a údr�by traktoru Z 11741 10 50 15
0

30
0

60
0

12
00

18
00

24
00

30
00

36
00

42
00

48
00

54
00

60
00

MOTOR
Výměna záběhového motorového oleje ∗∗∗∗ X
Výměna motorového oleje ∗∗∗∗ X X ka�dých 300 Mth
Výměna plnoprůtočného čističe motorového oleje ∗∗∗∗ X X ka�dých 300 Mth
Kontrola mno�ství oleje a těsnosti spojů mazacího systému motoru X ka�dých 10 Mth
Výměna vlo�ky čističe paliva X ka�dých 300 Mth
Kontrola a seřízení ventilové vůle X ka�dých 600 Mth
Kontrola otevíracího tlaku vstřikovačů a funkce vstřikovacích trysek X ka�dých 600 Mth
Kontrola vstřikovacího čerpadla X ka�dých 1200 Mth
Kontrola a napnutí klínových řemenů motoru X ka�dých 50 Mth
Dota�ení �roubů hlav válců nedotahovat

∗∗∗∗ po prvním uvedení traktoru do provozu nebo u traktoru po generální opravě
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PLÁNOVANÁ TECHNICKÁ ÚDR�BA
Oleje pro přeplňované motory Z 8641 - Z 114 41 TAB.1

Výrobce Označení oleje Viskozitní třída
SAE

Výkonová třída
API

ÖMV Truck M plus 15W/40 CF-4/SG
Truck FE plus 10W/40 CF-4
Truck FE 10W/40 CE/SG
Austrotrac 10W/30 CE
Truck LD 15W/40 CE
RME Plus 15W/40 CE/SG

Paramo Pardubice M7ADS III-Trysk 20W/40 SF/CD+
M7ADS III-Trysk Super 15W/40 SG/CE
M7ADS IV-Trysk Super Turbo 15W/40 SG/CF-4

Shell Rimula TX Oils 10W/30 SG/CF-4
Aral Multi Turboral 15W/40 CF-4/SH

Super Traktoral 10W/30 CD-CE/SF
Koramo Kolín Mogul Diesel DTT Plus 10W/40 CF-4/SG

Mogul Traktol STOU 10W/30 CE/SF
Fuchs Plantmot (bioolej) 5W/40 CD/SG

Titan Hydramot 1030MC 10W/30
5W-20

CD/SG
CD

Oleje pro přeplňované motory Z 11741
Výrobce Označení oleje Viskozitní třída

SAE
Klasifikace

Akros Akros D/S 15W40/C Pouze pro záběh!
Akros Akros Turbo 15W 40 15W/40 API CF

ACEA E3-96
SDFG OM-1991A

MB 228.3 level
MIL-L-2104 E level
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PLÁNOVANÁ TECHNICKÁ ÚDR�BA

Kapalina do chladicího systému traktorů Z 8641 - Z 114 41 TAB. 8

FRIDEX - STABIL, FRIDIOL 91 nebo FRICOFIN S a demineralizovaná
voda v poměru 1:1,5 (doplňování směsi provádějte v tomto poměru).
Nemrznoucí kapaliny pro výměnu v zahraničí musí obsahovat antikorozní
přísady, chránící v�echny materiály (včetně pry�e a těsnění hlav)
chladícího systému motoru.

POZOR!
1. U traktorů Z 8641 - Z 114 41 nesmí být pro chlazení pou�ito vody bez

nemrznoucí směsi!
2. Po dvou letech provozu proveďte výměnu chladící kapaliny.
3. Kapalinu FRIDEX - STABIL a FRIDIOL 91 lze vzájemně mísit. Mísi-

telnost s kapalinami jiných výrobců není ověřena!

Kapalina do chladicího systému traktorů Z 117 41 TAB. 9

Do chladicího systému motoru traktoru Z 11741 Forterra pou�ívejte pouze
chladicí kapalinu:

AKROS FLUID!
POZOR!
1. U traktorů Z 117 41 nesmí být pro chlazení pou�ito vody bez chladící

kapaliny!
2. Výměnu proveďte po 1200 Mth nebo nejpozději po dvou letech

provozu.
3. Není dovoleno tuto chladící kapalinu dolévat ani mísit s vodou nebo

jinými kapalinami!!
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PLÁNOVANÁ TECHNICKÁ ÚDR�BA
POU�ÍVANÉ PROVOZNÍ KAPALINY A NÁPLNĚ Z 8641 - Z 117 41

Název určení Druh náplně mno�ství v litrech
Chladící kapalina
Z 8641 - Z 9641 dle tab. 8 19,5
Z 10641 - Z 114 41 dle tab. 8 23,5
Z 117 41 dle tab. 9 19
Palivo dle tab. 7 180
Olej v motoru
Z 8641 - Z 114 41 dle tab. 1 10
Z 117 41 dle tab. 1 15
Olej do převodovky a rozvodovky dle tab. 2 52 •
Olej do skříně přední hnací nápravy dle tab. 3 6,5
Olej do planetových reduktorů přední hnací nápravy dle tab. 3 2 x 0,6
Olej do převodovky předního vývodového hřídele dle tab. 2 1,2
Brzdová kapalina dle tab. 6 0,5
Olej do hydrostatického řízení dle tab. 4 2,7
Olej do tlumiče pérování sedadla (Mars) tlumičový olej 0,07

•  - jedná se o standardní náplň převodovky a rozvodovky. Podle druhu práce a pou�ívání traktoru (ve svahu, v rovinatém terénu
atd.) je nutné náplň převodového oleje zvý�it (viz. kapitola Hydraulické zařízení; část Odebírané mno�ství oleje z vněj�ích
vývodů hydrauliky tohoto Návodu k obsluze a údr�bě). Pro první plnění je navíc nutné počítat se zvý�ením náplně do převodovky
a rozvodovky cca o 4l oleje.
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

TECHNICKÁ DATA MOTORŮ TRAKTORŮ Z 117 41

Typ traktoru Z 11741
Typ motoru 1000.6.WT1
Druh motoru vznětový, čtyřdobý s přímým vstřikem paliva,

přeplňovaný turbodmychadlem
Provedení motoru řadový, stojatý, chlazený vodou
Počet válců 6
Obsah válců cm3 6 001
Vrtání x zdvih mm 105x115,5
Jmenovité otáčky min-1 2 350
Pořadí vstřiku 1-5-3-6-2-4
Kompresní poměr 16
Max. přeběhové otáčky min-1 2 500
Volnobě�né otáčky min-1 675±25
Čistý výkon při jmenovitých o-
táčkách měř. podle ISO 2288 kW 88

Specifická spotřeba paliva při
uvedeném výkonu g.kW-1.h-1 260

Mazání motoru tlakové s čerpadlem
Maximální spotřeba oleje po
100 Mh záběhu motoru g.kW-1.h-1 0,8

Tlak oleje při jmenovitých
otáčkách motoru a teplotě
oleje 80°C

MPa 0,45

Minimální tlak oleje při otáč-
kách 675 min-1 motoru a tep-
lotě oleje 80°C

MPa 0,15

Max.teplota chladicí kapaliny °C 106
Druh rozvodu OHV
Čistič oleje plnoprůtočný na jedno pou�ití
Čistič paliva dvoustupňový s výměnnými vlo�kami
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

TECHNICKÁ DATA MOTORŮ TRAKTORŮ Z 117 41
Typ vstřikovacího čerpadla BOSCH B 412010519
Typ trysky BOSCH DLLA 150PV3 193 964
Otevírací tlak vstřikovačů MPa 18±1
Úhel předstihu vstřiků ° 13+0,5
Vůle ventilů u studeného mo-
toru
− sací
− výfukový

mm
mm

0,30±0,05
0,30±0,05
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

ÚNOSNOST PŘEDNÍCH PNEUMATIK Z 11741
Pojezdová rychlost

40 km.h-1 30 km.h-1 20 km.h-1 8 km.h-1

únosnost pneu.
(kg)

únosnost pneu.
(kg)

únosnost pneu.
(kg)

únosnost pneu.
(kg)

Rozměr pneu

pneu
1 ks náprava

hu�tění
(kPa)

pneu
1 ks náprava

hu�tění
(kPa)

pneu
1 ks náprava

hu�tění
(kPa)

pneu
1 ks náprava

hu�tění
(kPa)

13,6R24 1450 2900 160 1550 3100 160 1780 3560 160 2175 4350 160
14,9R24 1700 3400 160 1820 3640 160 1950 3900 150 2550 5100 160
380/70R24 1650 3300 160 1765 3530 160 1950 3900 150 2475 4950 160
420/70R24 1900 3800 160 1950 3900 160 1950 3900 130 2550 5100 140

Hodnoty únosností platí pro rozchod předních kol 1730 - 1740 mm.
Poznámka: Pneumatika 380/70R24je rozměrový ekvivalent pneumatiky 13,6R24.

Pneumatiky 420/70R24je rozměrový ekvivalent pneumatiky 14,9R24.
Uvedené hodnoty hu�tění jsou hodnoty minimální, přizpůsobeny okam�itému zatí�ení pneu tak, aby deformace pneu byla
v rozmezí, při kterém splňuje v�echny provozní po�adavky.
Při provozu na tvrdém podkladu je vhodné vzhledem k prokluzu a oděru pneumatiky zvý�it tlak o 30 kPa.

ZMĚNA NOSNOSTI PNEU. Z 11741 %
Pojezdová rychlost

(km.h-1) radiální

8 + 50
20 + 23
30 + 7
40 0
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

ÚNOSNOST ZADNÍCH PNEUMATIK 11741
Pojezdová rychlost

40 km.h-1 30 km.h-1 20 km.h-1 8 km.h-1

únosnost pneu.
(kg)

únosnost pneu.
(kg)

únosnost pneu.
(kg)

únosnost pneu.
(kg)

Rozměr pneu

pneu
1 ks náprava

hu�tění
(kPa)

pneu
1 ks náprava

hu�tění
(kPa)

pneu
1 ks náprava

hu�tění
(kPa)

pneu
1 ks náprava

hu�tění
(kPa)

16,9R38 2575 5150 160 2750 5500 160 2750 5500 130 3400 6800 130
18,4R34 2750 5500 160 2750 5500 160 2750 5500 120 3400 6800 120
18,4R38 2750 5500 140 2750 5500 140 2750 5500 110 3400 6800 120
480/70R38 2750 5500 150 2750 5500 150 2750 5500 110 3400 6800 110
520/70R38 2750 5500 120 2750 5500 120 2750 5500 90 3400 6800 90

Hodnoty únosností platí pro rozchod zadních kol 1725 mm.
Poznámka: Pneumatika 480/70R38 je rozměrový ekvivalent pneumatiky 16,9R38.

Pneumatiky 570/70R38 je rozměrový ekvivalent pneumatiky 18,4R38.
Uvedené hodnoty hu�tění jsou hodnoty minimální, přizpůsobeny okam�itému zatí�ení pneu tak, aby deformace pneu byla
v rozmezí, při kterém splňuje v�echny provozní po�adavky.
Při provozu na tvrdém podkladu je vhodné vzhledem k prokluzu a oděru pneumatiky zvý�it tlak o 30 kPa.

ZMĚNA NOSNOSTI PNEU. 11741 %
Pojezdová rychlost

(km.h-1) radiální

8 + 50
20 + 23
30 + 7
40 0
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

HLAVNÍ ROZMĚRY
(mm)

Typ traktoru Z 117 41
HMOTNOST
(kg)

Přední pneu 13,6R24

Zadní pneu 16,9R38 18,4R34 480/70R38

Hlavní rozměry (mm)
(tolerance ± 2%)
Délka obrysová se závěsným zařízením 5305
Śířka přes zadní blatníky - (�iroké) 2164
�ířka přes zadní pneumatiky při rozchodu
1725 mm 2154 2192 2204
Výška k ústí výfuku 2725 2718 2722
Výška traktoru k hornímu okraji kabiny 2724 2710 2718
Světlá vý�ka pod nosníkem přední nápravy 429
Světlá vý�ka pod vidlicí výkyvného táhla
v nejni��í poloze 249 219 236
Vý�ka etá�ového závěsu
(střed hubice ) 649-849 619-819 636-836
Vý�ka výkyvného táhla (na vnitřní spodní
plochu vidlice) 309 279 296
Vý�ka závěsu pro jednonápravový přívěs
(na dosedací plochu háku) 398 370 386
Vý�ka zadního vývodového hřídele 640 612 628
Vý�ka předního vývodového hřídele 674 679 676
Rozchod předních kol
- standard (nastaven výrobcem)
- pro zemědělský provoz - stavitelný

1655
1655-2030

Rozchod zadních kol
- standard (nastaven výrobcem)
- pro zemědělský provoz - stavitelný

1650
1575-1800

1650
1500-1800

1650
1575-1800

Rozvor 2648
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

HLAVNÍ ROZMĚRY
(mm)

Typ traktoru  Z 117 41
HMOTNOST
(kg)

Přední pneu 13,6R24

Zadní pneu 16,9R38 18,4R34 480/70R38

Hmotnost (kg
(tolerance ± 2%)
Pohotovostní hmotnost traktoru s kabinou 4528 4643 4559
- přední náprava 2068 2068 2068
- zadní náprava 2461 2576 2492
Hmotnost přídavných záva�í vpředu
záva�í přední spodní
1+1 68 (2x34)
záva�í přední
3+3 300 (3x50 + 3x50)
5+5 500 (5x50 + 5x50)
7+7 700 (7x50 + 7x50)
Hmotnost přídavných záva�í vzadu
2+6 230 (2x25 + 6x30)
2+10 350 (2x25 + 10x30)
Záva�í předního tříbodového závěsu
16 ks (kulaté) 456 (nosník 8 + 16x28)

Pohotovostní hmotnost = hmotnost kompletně vybaveného traktoru bez přídavných záva�í, bez řidiče a s plnou zásobou provozních hmot.
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

HLAVNÍ ROZMĚRY
(mm)

Typ traktoru  Z 117 41
HMOTNOST
(kg)

Přední pneu 14,9 R 24

Zadní pneu 16,9R38 18,4R38 18,4R38 480/70R38 520/70R38

Hlavní rozměry (mm)
(tolerance ± 2%)
Délka obrysová se závěsným zařízením 5305
Śířka přes zadní blatníky - (�iroké) 2164
�ířka přes zadní pneumatiky při rozchodu
1725 mm 2154 2192

2192
2204 2241

Výška k ústí výfuku 2738 2730 2748 2732 2733
Výška traktoru k hornímu okraji kabiny 2731 2716 2751 2725 2721
Světlá vý�ka pod nosníkem přední nápravy 448
Světlá vý�ka pod vidlicí výkyvného táhla
v nejni��í poloze 243 213 284 230 222
Vý�ka hubice etá�ového závěsu
(střed hubice ) 673-873 613-813 684-884 630-830 622-822
Vý�ka výkyvného táhla (na vnitřní spodní
plochu vidlice) 303 273 344 290 282
Vý�ka závěsu pro jednonápravový přívěs
(na dosedací plochu háku) 394 367 431 382 375
Vý�ka zadního vývodového hřídele 636 609 673 624 617
Vý�ka předního vývodového hřídele 697 702 690 699 701
Rozchod předních kol
- standard (nastaven výrobcem)
- pro zemědělský provoz - stavitelný

1730
1730-2030

Rozchod zadních kol
- standard (nastaven výrobcem)
- pro zemědělský provoz - stavitelný

1725
1575-1800

1725
1650-1800

1725
1650-1800

1725
1575-1800

1725
1650-1800

Rozvor 2648
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

HLAVNÍ ROZMĚRY
(mm)

Typ traktoru  Z 117 41
HMOTNOST
(kg)

Přední pneu 14,9 R 24

Zadní pneu 16,9R38 18,4R38 18,4R38 480/70R38 520/70R38

Hmotnost (kg
(tolerance ± 2%)
Pohotovostní hmotnost traktoru s kabinou 4563 4678 4696 4594 4624
- přední náprava 2102 2102 2102 2102 2102
- zadní náprava 2461 2576 2594 2492 2522
Hmotnost přídavných záva�í vpředu
záva�í přední spodní
1+1 68 (2x34)
záva�í přední
3+3 300 (3x50 + 3x50)
5+5 500 (5x50 + 5x50)
7+7 700 (7x50 + 7x50)
Hmotnost přídavných záva�í vzadu
2+6 230 (2x25 + 6x30)
2+10 350 (2x25 + 10x30)
Záva�í předního tříbodového závěsu
16 ks (kulaté) 456 (nosník 8 + 16x28)

Pohotovostní hmotnost = hmotnost kompletně vybaveného traktoru bez přídavných záva�í, bez řidiče a s plnou zásobou provozních hmot.
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

HLAVNÍ ROZMĚRY
(mm)

Typ traktoru  Z 117 41
HMOTNOST
(kg)

Přední pneu 380/70R24

Zadní pneu 16,9R38 18,4R34 480/70R38

Hlavní rozměry (mm)
(tolerance ± 2%)
Délka obrysová se závěsným zařízením 5305
Śířka přes zadní blatníky - (�iroké) 2164
�ířka přes zadní pneumatiky při rozchodu
1725 mm 2154 2192 2204
Výška k ústí výfuku 2717 2709 2714
Výška traktoru k hornímu okraji kabiny 2720 2705 2714
Světlá vý�ka pod nosníkem přední nápravy 417
Světlá vý�ka pod vidlicí výkyvného táhla
v nejni��í poloze 253 223 240
Vý�ka hubice etá�ového závěsu
(střed hubice) 653-853 623-823 640-840
Vý�ka výkyvného táhla (na vnitřní spodní
plochu vidlice) 313 283 300
Vý�ka závěsu pro jednonápravový přívěs
(na dosedací plochu háku) 400 373 388
Vý�ka zadního vývodového hřídele 642 615 630

Vý�ka předního vývodového hřídele 659 664 662
Rozchod předních kol
- standard (nastaven výrobcem)
- pro zemědělský provoz - stavitelný

1655
1655-2030

Rozchod zadních kol
- standard (nastaven výrobcem)
- pro zemědělský provoz - stavitelný

1650
1575-1800

1650
1500-1800

1650
1575-1800

Rozvor 2648
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

HLAVNÍ ROZMĚRY
(mm)

Typ traktoru  Z 117 41
HMOTNOST
(kg)

Přední pneu 380/70R24

Zadní pneu 16,9R38 18,4R34 480/70R38

Hmotnost (kg
(tolerance ± 2%)
Pohotovostní hmotnost traktoru s kabinou 4533 4648 4564
- přední náprava 2072 2072 2072
- zadní náprava 2461 2576 2492
Hmotnost přídavných záva�í vpředu
záva�í přední spodní
1+1 68 (2x34)
záva�í přední
3+3 300 (3x50 + 3x50)
5+5 500 (5x50 + 5x50)
7+7 700 (7x50 + 7x50)
záva�í přední
2+2 200 (2x50 +2x50)
3+3 300 (3x50 + 3x50)
5+5 500 (5x50 + 5x50)
Hmotnost přídavných záva�í vzadu
2+6 230 (2x25 + 6x30)
2+10 350 (2x25 + 10x30)
Záva�í předního tříbodového závěsu
16 ks (kulaté) 456 (nosník 8 + 16x28)

Pohotovostní hmotnost = hmotnost kompletně vybaveného traktoru bez přídavných záva�í, bez řidiče a s plnou zásobou provozních hmot.
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

HLAVNÍ ROZMĚRY
(mm)

Typ traktoru Z 117 41
HMOTNOST
(kg)

Přední pneu 420/70 R24

Zadní pneu 16,9R38 18,4R34 18,4R38 480/70R38 520/70R38

Hlavní rozměry (mm)
(tolerance ± 2%)
Délka obrysová se závěsným zařízením 5305
Śířka přes zadní blatníky - (�iroké) 2164
�ířka přes zadní pneumatiky při rozchodu
1725 mm 2154 2192 2192 2204 2241
Výška k ústí výfuku 2743 2735 2753 2739 2737
Výška traktoru k hornímu okraji kabiny 2729 2719 2754 2727 2723
Světlá vý�ka pod nosníkem přední nápravy 455
Světlá vý�ka pod vidlicí výkyvného táhla
v nejni��í poloze 241 210 282 228 220
Vý�ka hubice etá�ového závěsu
(střed hubice) 641-841 611-811 682-882 628-828 620-820
Vý�ka výkyvného táhla (na vnitřní spodní
plochu vidlice) 301 270 342 288 280
Vý�ka závěsu pro jednonápravový přívěs
(na dosedací plochu háku) 393 366 429 381 374
Vý�ka zadního vývodového hřídele 635 608 671 623 616

Vý�ka předního vývodového hřídele 706 711 699 708 709
Rozchod předních kol
- standard (nastaven výrobcem)
- pro zemědělský provoz - stavitelný

1730
1730-2030

Rozchod zadních kol
- standard (nastaven výrobcem)
- pro zemědělský provoz - stavitelný

1725
1575-1800

1725
1500-1800

1725
1650-1800

1725
1575-1800

1725
1650-1800

Rozvor 2648
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

HLAVNÍ ROZMĚRY
(mm)

Typ traktoru Z 117 41
HMOTNOST
(kg)

Přední pneu 420/70 R24

Zadní pneu 16,9R38 18,4R34 18,4R38 480/70R38 520/70R38

Hmotnost (kg
(tolerance ± 2%)
Pohotovostní hmotnost traktoru s kabinou 4575 4690 4708 4606 4636
- přední náprava 2114 2114 2114 2114 2114
- zadní náprava 2461 2576 2594 2492 2522
Hmotnost přídavných záva�í vpředu
záva�í přední spodní
1+1 68 (2x34)
záva�í přední
3+3 300 (3x50 + 3x50)
5+5 500 (5x50 + 5x50)
7+7 700 (7x50 + 7x50)
Hmotnost přídavných záva�í vzadu
2+6 230 (2x25 + 6x30)
2+10 350 (2x25 + 10x30)
Záva�í předního tříbodového závěsu
16 ks (kulaté) 456 (nosník 8 + 16x28)

Pohotovostní hmotnost = hmotnost kompletně vybaveného traktoru bez přídavných záva�í, bez řidiče a s plnou zásobou provozních hmot.
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměr předních pneumatik Typ traktoru
Z 8641 Z 9641 Z 106 41 Z 114 41 Z 117 41

12,4R24 X X - - -
12,4-24 X X - - -

12,4-28 10PR X X X X -
13,6R24 X X X X X
14,9-24 X X X X -

380/70R24 X X X X X
420/70R24 X X X X X
14,9R24 X X X X X

Rozměr zadních pneumatik Typ traktoru
Z 8641 Z 9641 Z 106 41 Z 114 41 Z 117 41

16,9R34 X ◊◊ X ◊◊ - - -
16,9-34 X ◊◊ X ◊◊ - - -
16,9R38 X X X X X
16,9-38 X ◊◊ X ◊◊ - - -
18,4R34 X X X X X
18,4-34 X X - - -
18,4-38 X X - - -
18,4R38 X X X X X

480/70R38 X X X X X
520/70R38 X X X X X

◊◊ - omezená únosnost pro 40 km.h-1
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Síly (kN) Typ traktoru
Z8641 Z 9641 Z 10641 Z 114 41 Z 117 41

Maximální tahová síla ve výkyvném táhle (kN)
- na betonu, traktor v pohotovostním, standardním provedení s maxi-

mální hmotností přídavných záva�í při prokluzu 15% a s řidičem
v kabině 31,96 34,30 37,26 38,90 46,8

Maximální tahová síla v etá�ovém závěsu pro přívěs (kN)
- ve střední poloze závěsu, na betonu, traktor v pohotovostním,

standardním provedení s maximální hmotností přídavných záva�í,
s vodou v pneumatikách a řidičem v kabině 35,64 37,85 42,31 44,20 51

Zvedací síla na konci spodních táhel zadního tříbodového závěsu
v celém rozsahu zdvihu při maximálním vyu�itelném tlaku, s pomoc-
ným válcem 48,4
Zvedací síla na konci spodních táhel předního tříbodového závěsu
v celém rozsahu zdvihu při maximálním vyu�itelném tlaku 24

VÝKON A SPOTŘEBA Typ traktoru
Z 8641 Z 9641 Z 10641 Z 114 41 Z 117 41

Výkon na vývodovém hřídeli (kW±2%)
- při jmenovitých otáčkách motoru a zařazených 1000 min-1 vývodo-

vého hřídele 55,4 60,7 64,4 69,4 77,6
Maximální výkon na vývodovém hřídeli 57,4 62,6 68,1 73,9 80,3
Měrná spotřeba paliva (g.kW-1.h-1±2%)
- odpovídající výše uvedenému výkonu 247 245 237 242 235
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

RYCHLOSTI TRAKTORŮ Z 117 41 FORTERRA (40 km.h-1)
Traktor vybaven čtyřstupňovou převodovkou s rychlostí 40km.h-1, redukcí, třístupňovým násobiče točivého momentu, reverzací a přední hnací

nápravou (24 rychlostí vpřed 18 rychlostí vzad)
RYCHLOSTI VPŘED RYCHLOSTI VZAD

Rychlost traktoru při
jmenovitých otáčkách

Rychlost traktoru při
jmenovitých otáčkách

Převodový
stupeň

Celkový převod

16,9-38
(795 mm)

18,4-38
(820 mm)

Převodový
stupeň

Celkový převod

16,9-38
(795 mm)

18,4-38
(820 mm)

H 19,200 36,70 37,80 H 23,771 29,60 30,60
4 Hi M 22,199 31,70 32,70 3 Hi M 27,485 25,60 26,40

L 25,698 27,40 28,30 L 31,817 22,10 22,80
H 27,486 25,60 26,40 H 36,009 19,60 20,20

3 Hi M 31,779 22,20 22,90 2 Hi M 41,634 16,90 17,40
L 36,789 19,10 19,70 L 48,196 14,60 15,10
H 41,635 16,90 17,40 H 55,589 12,70 13,10

2 Hi M 48,139 14,60 15,10 1 Hi M 64,373 11,00 11,30
L 55,727 12,60 13,00 L 74,403 9,46 9,76
H 64,274 11,00 11,30 H 98,282 7,16 7,39

1 Hi M 74,315 9,48 9,77 3 Lo M 113,635 6,20 6,39
L 86,029 8,18 8,44 L 131,547 5,35 5,52
H 79,382 8,87 9,15 H 148,877 4,73 4,88

4 Lo M 91,782 7,67 7,91 2 Lo M 172,133 4,09 4,22
L 106,249 6,63 6,84 L 199,266 3,53 3,64
H 113,638 6,20 6,39 H 229,828 3,06 3,16

3 Lo M 131,390 5,36 5,53 1 Lo M 265,731 2,65 2,73
L 152,101 4,63 4,78 L 307,616 2,29 2,36
H 172,139 4,09 4,22 Čtvrtý rychlostní stupeň není mo�né zařadit!

2 Lo M 199,029 3,54 3,65 Kola Ekvivalent
L 230,401 3,06 3,15 16,9-38 16,9 R 38; 480/70 R 38
H 265,739 2,65 2,73 18,4-38 18,4 R 38; 520/70 R 38

1 Lo M 307,251 2,29 2,36 14,9-24 14,9 R 24; 420/70 R 24
L 355,682 1,98 2,04 12,4 R 28; 360/70 R 28
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
NEZÁVISLÝ ZADNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL

Převod otáčky hřídele / otáčky motoru otáčky hřídele / otáčky motoru otáčky hřídele / otáčky motoru
Z 8641 - Z 117 41 Z 8641 - Z 114 41 Z 117 41

3,54 540/1913 621/2200 663/2350
1,95 1000/1950 1128/2200 1205/2350
2,89 750/2171 760/2200 812/2350

NEZÁVISLÝ PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Převod otáčky hřídele / otáčky motoru otáčky hřídele / otáčky motoru otáčky hřídele / otáčky motoru

Z 8641 - Z 117 41 Z 8641 - Z 114 41 Z 117 41
1,95 1000/1955 1126/2200 1204/2350
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

VNĚJ�Í OBRYSOVÝ A STOPOVÝ PRŮMĚR ZATÁČENÍ Z 8641,Z 9641, Z 10641, Z 11441

přední 1730 mm přední 420/70 R24 14,9 R24
Rozchod kol

zadní 1725 mm
Rozměr
pneumatik zadní 520/70 R38 18,4 R38

bez zapnuté PHN 12 410 11 280
bez zapnuté PHN s přibrzděním vnitřního zad. kola 10 695 9 690
se zapnutou PHN 13 130 12 180

Stopový
průměr (mm)

se zapnutou PHN s přibrzděním vnitřního zad. kola 8 795 8 360
bez zapnuté PHN 12 625 11 800
bez zapnuté PHN s přibrzděním vnitřního zad. kola 11 230 11 140
se zapnutou PHN 13 580 12 750

Obrysový
průměr (mm)

se zapnutou PHN s přibrzděním vnitřního zad. kola 9 435 8 945

VNĚJ�Í OBRYSOVÝ A STOPOVÝ PRŮMĚR ZATÁČENÍ Z 11741
přední 1730 mm přední 14,9 R24

Rozchod kol
zadní 1725 mm

Rozměr
pneumatik zadní 18,4 R38

bez zapnuté PHN 12 635
bez zapnuté PHN s přibrzděním vnitřního zad. kola 10 795
se zapnutou PHN 13 525

Stopový
průměr (mm)

se zapnutou PHN s přibrzděním vnitřního zad. kola 9 175
bez zapnuté PHN 13 160
bez zapnuté PHN s přibrzděním vnitřního zad. kola 11 255
se zapnutou PHN 14 130

Obrysový
průměr (mm)

se zapnutou PHN s přibrzděním vnitřního zad. kola 9 755
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POZNÁMKY
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