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ZETOR 

Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zapoznanie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika. 
Pomimo tego, że wielu z Państwa posiada bogate doświadczenia z eksploatacji ciągników, prosimy o dokładne 
zapoznanie się z niniejszą instrukcją. 
Znajdą w niej Państwo wiele nowych informacji i uzyskają doskonały przegląd, w jaki sposób można najlepiej 
wykorzystać ciągnik przy różnych pracach. 
Przy przestrzeganiu podanych zasad eksploatacji i obsługi technicznej ciągnik będzie dla Państwa niezawodnym i 
wieloletnim partnerem. 
Tysiące pomyślnie przepracowanych godzin życzy Państwu producent ciągnika. 

ZETOR 
Brno 

 
 
 
 
 
 
 
Instrukcja obsługi stanowi podsta-
wowe wyposażenie maszyny. 
 
Po wyeksploatowaniu ciągnik musi 
być oddany do odpowiedniego punktu 
skupu złomu, który jest upoważniony 
do wystawienia zaświadczenia umożli-
wiającego wyrejestrowanie ciągnika! 
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Informacje o danych technicznych, konstrukcji, wyposażeniu, materiale, wyglądzie zewnętrznym są aktualne w chwili druku. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmian. 
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Instrukcja obsługi zawiera opis ciągnika 
i czynności obsługi technicznej standar-
dowego wyposażenia ciągnika, bądź 
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CIĄGNIKI Z 8541 - Z 10541 
CIĄGNIKI Z PRZEDNIM MOSTEM 
NAPĘDOWYM (4 X 4): 

Typ ciągnika Moc silnika 
(kW) 

Z 8541 60 
Z 9541 66 
Z 10541 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E1 
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UMIESZCZENIE NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH 

E2 

 

Tabliczka znamionowa ciągnika Numer kabiny Numer silnika 

Numer ciągnika 
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UMIESZCZENIE NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH 
Przy zamawianiu części zamiennych i wszelkich kontaktach ze sprzedawcą należy posługiwać się danymi o Państwa ciągniku, 
które prosimy zapisać do poniżej zamieszczonych tabel. 

Typ ciągnika 
Zetor 8541 
Zetor 9541 
Zetor 10541 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oznaczenie „w prawo“, „w lewo“, „z 
przodu“, „z tyłu“ oznacza w kierunku 
jazdy ciągnika. 

Producent zastrzega sobie prawo 
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i 
wyposażenia wynikających z postępu 
technicznego. 

Numer ciągnika 
 

 
 

Numer silnika 
 

E3 
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OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
miejsca w instrukcji, które są 
oznaczone poniższym symbolem. 
 

 
Zamieszczony znak znajduje się 
obok wszystkich informacji doty-
czących bezpieczeństwa pracy. 
W takich przypadkach należy 
postępować zgodnie z uwaga-
mi i zachowywać szczególną 
ostrożność! 
O tych ostrzeżeniach należy 
informować współpracowników i 
pozostałych użytkowników. 

 

 
Rozdziały oznaczone niniejszym 
symbolem należy dokładnie 
przestudiować przed rozpoczę-
ciem obsługi technicznej, wyko-
nywaniem napraw i regulacją 
ciągnika. 

 

 

Zamieszczony znak znajduje się 
obok wszystkich informacji doty-
czących obsługi, regulacji na-
praw rozrusznika. 
W takich przypadkach należy 
postępować zgodnie z uwaga-
mi i zachowywać szczególną 
ostrożność! 

 

 
Takim znakiem są oznaczone 
części instrukcji obsługi 
dotyczące ochrony środowiska. 

 

OGÓLNE ZASADY 
BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
1. Ciągnik może użytkować wyłącznie 
wyszkolona osoba posiadająca ważne 
prawo jazdy kategorii ciągnikowej, która 
dokładnie zapoznała się z zasadami 
działania i eksploatacji. 
2. Oprócz zasad i zaleceń dotyczących 
bezpieczeństwa pracy, zawartych w 
niniejszej instrukcji obsługi należy 
przestrzegać ogólnie obowiązujących 
przepisy higieny i bezpieczeństwa pracy.  
URUCHAMIANIE SILNIKA 
3.Uruchamianie silnika poprzez jazdę ze 
zbocza jest zabronione. 
4. Uruchamianie silnika na tzw. zaciąg 
(przy użyciu drugiego ciągnika lub inne-
go pojazdu mechanicznego) dozwolone 
jest tylko w przypadku zastosowania 
sztywnego drążka holowniczego. 

5.Silnik należy uruchamiać tylko 
ze stanowiska pracy kierowcy 
przy wciśniętym pedale sprzęgła 
głównego i położeniu dźwigni 
zmiany biegów w położeniu 
neutralnym.  
Uruchamianie w inny sposób 
silnika jest surowo zabronione, 
gdyż grozi to śmiercią lub 
kalectwem. 

6. Kluczyk w stacyjce musi się 
znajdować w położeniu “I“. 
7. Jedynym urządzeniem do 
podgrzewania w okresie zimowym płynu 

chłodniczego w bloku silnika jest grzałka 
elektryczna. Przy ogrzewaniu silnika 
grzałką elektrycznej należy wtyczkę 
sznura elektrycznego najpierw wsunąć 
do gniazdka grzałki, a następnie do 
gniazdka sieci elektrycznej. Po 
skończeniu ogrzewania należy w 
pierwszej kolejności odłączyć urządzenie 
z sieci elektrycznej. 
EKSPLOATACJA 
8. Przewody giętkie hydrostatycznego 
układu kierowniczego, układu 
hamulcowego i układu paliwowego 
należy systematycznie kontrolować, a w 
przypadku stwierdzenia objawów 
uszkodzenia należy przeprowadzić ich 
wymianę. Objawy uszkodzeń przewodów 
giętkich to: pęknięcia powierzchniowe 
przewodów, obluzowanie połączeń 
przewodów, (co można stwierdzić przez 
łatwe ściągnięcie przewodu z króćca) 
oraz mechaniczne uszkodzenie 
przewodów giętkich. Węże, które mają 
zaznaczony czas eksploatacji należy po 
upływie tego okresu natychmiast 
wymienić. 
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OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
9. Podczas jazdy z przyczepami i 
narzędziami pedały hamulcowe muszą 
być połączone zapadką. 
10. Układ kierowniczy i hamulce ciągnika 
muszą być zawsze w doskonałym stanie. 
11. Jazda z góry bez włączonego biegu 
jest zabroniona! 
12. Należy zachowywać szczególną os-
trożność w czasie jazdy na zboczach, 
oraz na terenach błotnistych, piaszczy-
stych, zlodowaciałych i wyboistych. 
13. Zabrania się użytkowania ciągnika 
na zboczach o kącie pochylenia 
większym niż 12°. 
14.  Zabrania się przekraczania dopusz-
czalnej masy całkowitej zestawu, której 
wielkość podana jest na tabliczce 
znamionowej ciągnika, ewentualnie na 
błotniku koła tylnego. 
15. Przy jeździe na zakrętach nie wolno 
włączać blokady mechanizmu różnico-
wego i przedniego napędu. 
16. Zabrania się wsiadać lub wysiadać 
z jadącego ciągnika. 
17.  W czasie jazdy z maszynami 
rolniczymi zawieszonymi na przednim 
TUZ należy obniżyć szybkość jazdy na 
15km/h. 
18.  W czasie jazdy z maszynami 
zawieszonymi na przednim TUZ nie 
może być obciążenie osi kierowanej 
mniejsze niż 18 do 20 % masy całkowitej 
zestawu. 

PRZEWÓZ OSÓB, OBSŁUGA 
19. Na ciągniku może być przewożonych 
tylko tyle osób, ile jest podanych w 
dowodzie rejestracyjnym. 
20. Zabrania się przebywania osobom 
nieupoważnionym „pomiędzy ciągnikiem 
a zawieszoną maszyną. 
21. Maksymalna dozwolona szybkość 
zestawu (ciągnik + przyczepa lub 
naczepa) z hamulcami pneumatycznymi 
wynosi 30km/h. Tylko w przypadku typu 
ciągnika z hamowanym przednim 
mostem napędowym dozwolona jest 
maksymalna szybkość zestawu 40km/h. 
HOLOWANIE, PCHANIE 
22. Do holowania lub wyciągania 
zapadniętego ciągnika należy używać 
liny lub drążka holowniczego. 

Nigdy nie wolno używać łań-
cuchów! Przy pęknięciu łańcucha 
grozi niebezpieczeństwo śmierci! 

23. Przebywanie podczas wyciągania 
ciągnika w pobliżu liny holowniczej jest 
niebezpieczne. 
24. Przymocowany do ramy przedniej 
zaczep służy wyłącznie do holowania 
ciągnika. Holowanie ciągnika z 
przyczepą lub innym urządzeniem 
dodatkowym jest zabronione. 
25. Przy pchaniu ciągnikiem innych 
pojazdów (przyczep, naczep, itd.) 
zabronione jest stosowanie do tego celu 

luźno włożonych i nie umocowanych 
belek lub sztywnych cięgieł. 
WYSIADANIE Z CIĄGNIKA 
26. Zabrania się pozostawiania ciągnika 
zagregatowanego z maszyną rolniczą w 
górnym położeniu TUZ. 
27. Opuszczając kabinę i oddalając się 
od ciągnika należy zaciągnąć hamulec 
postojowy ręczny (włączyć bieg a 
dźwignię rewersacji włączyć do pozycji 
jazdy do przodu), wyjąć kluczyk ze 
stacyjki i zamknąć kabinę na klucz. 
28. Przy opuszczeniu ciągnika z 
włączonym silnikiem, należy zaciągnąć 
hamulec ręczny.  
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OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
TYLKO PRZY WYŁĄCZONYM SILNIKU 
29. Czynności związane z uzupełnianiem 
paliwa, czyszczeniem, smarowaniem i 
regulacją ciągnika lub maszyn 
agregowanych, poza czynnościami 
związanymi ze sprawdzaniem działania 
układu hamulcowego i hydraulicznego 
oraz ładowania akumulatora, muszą być 
przeprowadzane przy wyłączonym 
silniku. 
30.Silnik należy wyłączyć również przed 
zdjęciem osłon bocznych silnika. Ciągnik 
z włączonym silnikiem może pracować w 
pomieszczeniach, tylko w przypadku, 
gdy posiadają dobrą wentylację (spaliny 
są niebezpieczne dla zdrowia). 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZE-
CIWPOŻAROWEGO 
31. Uzupełnianie paliwa należy przepro-
wadzać po zakończeniu pracy i przy 
wyłączonym silniku. 
32. W okresie letnim dolewanie paliwa 
do pełna jest zabronione. Rozlane paliwo 
należy natychmiast wytrzeć. 
33. W czasie uzupełniania paliwa należy 
przestrzegać przepisów BHP. 
34.Podczas sprawdzania poziomu ele-
ktrolitu w akumulatorze zabrania się pa-
lenia papierosów i używania otwartego 
ognia. W środowisku o zwiększonym nie-
bezpieczeństwie pożaru (stodoły, stogi 
ze słomą lub sianem, itp.) należy 

bezwzględnie przestrzegać przepisy 
ochrony przeciwpożarowej. 

OCHRONA ZDROWIA I 
ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO 

35.Ciągniki nie są wyposażone w 
specjalne filtry oczyszczające powietrze 
dostarczane do kabiny. Dlatego nie są 
przeznaczone do pracy z aerozolami lub 
niebezpiecznymi dla zdrowia 
substancjami. Nafta, olej napędowy, 
oleje mineralne oraz inne produkty 
naftowe stosowane podczas eksploatacji 
i przy obsłudze technicznej ciągnika przy 
bezpośrednim kontakcie z naskórkiem 
mogą spowodować różne choroby skóry 
oraz wywołać podrażnienie śluzówki, 
oczu, narządu pokarmowego oraz 
górnych dróg oddechowych. Niektóre 
z nich przy ich spożyciu mogą 
spowodować ogólne zatrucie. 
36. Osoby mające bezpośredni kontakt 
z produktami naftowymi muszą bez-
względnie przestrzegać przepisy BHP.  

PRACA Z PRODUKTAMI 
NAFTOWYMI 

37. Przy podłączaniu i odłączaniu 
szybkozłącz obwodów hydraulicznych 
należy przy pomocy szmatki usunąć 
resztki oleju pozostałego w gniazdku lub 
we wtyczce szybkozłącza. 
 
 

LIKWIDACJA ODPADÓW 
 

38.Przy likwidacji wyeksploatowanego 
ciągnika lub jego części należy 
przestrzegać odpowiednich przepisów. 
Do obowiązków sprzedawcy przy 
sprzedaży ciągnika należy, zgodnie z 
ustawą o odpadach, poinformowanie o 
sposobie zapewnienia odbioru 
niektórych wyeksploatowanych części, 
tzn. olejów, płynów roboczych, 
akumulatorów i opon. Odbiór tych 
wyeksploatowanych części powinien 
odbywać się bezpłatnie. 
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OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA  
39.  Należy wykonywać codziennie lub 
najpóźniej po każdych 8-10 przepra-
cowanych motogodzinach. 
KABINA BEZPIECZEŃSTWA 
40. Kabinę bezpieczeństwa należy bez-
względnie wymienić w przypadku 
uszkodzenia ramy ochronnej kabiny, 
korozji, awarii lub uszkodzenia w jakiś 
inny sposób. 
KLIMATYZACJA 
41.  Zabrania się jakiejkolwiek mani-
pulacji ze złączami systemu klima-
tyzacyjnego. Może to grozić gwałtownym 
wyciekiem substancji chłodzącej, co 
może doprowadzić do odmrożenia. 
42.  Układ klimatyzacji wyposażony jest 
w szybkozłącza, które służą do szyb-
kiego i bezpiecznego rozłączenia kabiny 
od układu ciągnika bez wycieknięcia 
chłodziwa. Naprawy klimatyzacji należy 
zgłosić do odpowiedniego serwisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
43.  Do układu instalacji elek-
trycznej nie wolno wprowadzić 
żadnych zmian (podłączać do-
datkowych urządzeń) z powodu 
możliwego przeciążenia układu! 

44.  Wartości instalacji elektrycznej są 
następujące: 
Napięcie znamionowe 12 V = 
minus na masie  (-) biegun 

Używanie wózków do uruchamiania 
silnika lub źródeł pomocniczych z innym 
napięciem lub biegunowością może 
spowodować poważne uszkodzenie 
ciągnika. 
45.  Przy obsłudze akumulatora należy 
zachować szczególną ostrożność i nie 
doprowadzić do zwarć. Ciągniki są 
wyposażone w odłącznik akumulatora, 
który należy wyłączyć. 
46.  Surowo zabronione jest 
eksploatowanie ciągnika z odłączonym 
akumulatorem, ponieważ może dojść do 
spalenia instalacji elektrycznej lub 
ciągnika. 
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CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA 
Należy wykonywać codziennie lub najpóźniej po każdych 8-10 przepracowanych motogodzinach. 

E4 
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CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA 

E5 E6 E7 

SZCZELNOŚĆ UKŁADU PALIWOWEGO 
Sprawdzić szczelność układu paliwowe-
go włącznie z korkiem do spuszczania 
paliwa. W przypadku stwierdzenia 
nieszczelności należy je natychmiast 
usunąć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZIOM OLEJU W SILNIKU 
Miarka oleju znajduje się po prawej 
stronie silnika. Po wykręceniu miarki 
sprawdzimy ilość oleju w silniku i 
szczelność połączeń układu smarowania 
silnika. Poziom oleju utrzymujemy 
między kreskami na miarce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UKŁAD CHŁODZENIA 
Sprawdzić szczelność połączeń układu 
chłodzenia oraz ilość płynu chłodzącego 
w zbiorniczku wyrównawczym. Zbiornik 
wyrównawczy jest dostępny po 
zdemontowaniu lewej maski. Brakującą 
ilość uzupełnimy nowym płynem na 
górną kreskę oznaczoną MAX. 
Minimalny dopuszczalny poziom płynu 
chłodzącego określa dolna kreska 
wskaźnika MIN. 

Korek  odkręcać dopiero po 
ochłodzeniu płynu chłodzącego! 
Niebezpieczeństwo poparzenia! 
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CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA 

E8 E9 E10 

HAMULCE HYDRAULICZNE 
Sprawdzić szczelność hydraulicznego 
układu hamulcowego, hydraulicznego 
układu wyłączania sprzęgła oraz poziom 
płynu hamulcowego w zbiorniczku 
wyrównawczym.  
Zbiorniczek wyrównawczy jest dostępny 
po zdemontowaniu lewej maski. 
Poziom płynu hamulcowego utrzy-
mujemy w zakresie ¾ zawartości 
naczynia (maks. wysokość) do ½ 
zawartości naczynia (minimalny poziom). 

Wysokość poziomu płynu hamul-
cowego kontrolujemy codziennie 
przed jazdą. 

 
 

HAMULCE PNEUMATYCZNE 
PRZYCZEPY 
Sprawdzić szczelność układu pneu-
matycznego hamulców oraz sprawność 
hamulców ciągnika z przyczepą. 
 
HAMULCE HYDRAULICZNE 
PRZYCZEPY 
Sprawdzić szczelność układu hamulców 
hydraulicznych przyczepy oraz spraw-
ność hamulców ciągnika z przyczepą. 
 
 
 
 
 
 
 

KIEROWANIE HYDROSTATYCZNE 
Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego 
w zbiorniczku hydrostatycznego układu 
kierowniczego. Zbiornik hydrostatycz-
nego układu kierowniczego jest dostępny 
po zdjęciu lewego płata maski. W razie 
potrzeby uzupełnić olej. 
Sprawdzić stan wszystkich węży 
hydraulicznego układu kierowania, czy 
nie są uszkodzone i czy nie występują 
przecieki oleju. 
Sprawdzić dokręcenie śrub i nakrętek 
drążków i dźwigni kierowniczych. 
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CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA 

E11 E12 E13 

OPONY I KOŁA 
Sprawdzić ciśnienie powietrza w ogu-
mieniu kół przednich i tylnych. Ciśnienie 
utrzymywać w zależności od 
wykonywanych prac. Sprawdzić, 
ewentualnie dokręcić śruby kół przednich 
i tylnych (połączenie / felga / dysk i dysk 
/ wał koła). 

Jazda z niedokręconymi śrubami 
kół jest zabroniona! 

 
 
 
 
 
 
 

FILTR  POWIETRZA 
Filtra powietrza należy sprawdzić i 
przeczyścić po zasygnalizowaniu 
wskaźnika zanieczyszczenia. 
Wskaźnik jest dostępny po zdjęciu 
lewego płatu maski. Znajduje się w 
pobliżu kolana rurociągu ssącego. 
Zanieczyszczenie sygnalizuje mechanic-
znie czerwone pole, które pojawi się po 
zabrudzeniu wkładek filtra na wskaźniku 
zanieczyszczenia. 
A filtr nie jest zanieczyszczony  
B filtr jest zanieczyszczony należy 

przeczyścić  
Patrz rozdział Instrukcje obsługi 
technicznej 

FILTRACJA KABINY 
Sprawdzić i w razie potrzeby wyczyścić 
filtry powietrza wentylacji kabiny, które 
znajdują się w przedniej części dachu 
kabiny. 
Wymiana filtrów jest uzależniona od 
zapylenia środowiska pracy. 
Częściową regenerację można prze-
prowadzić przez wytrzepanie lub 
przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
Czyszczenie lub wymianę wkładek 
filtracyjnych należy przeprowadzać po 
zdemontowaniu kratek ochronnych 
dachu. 
 
 
 
 

   

 



 17

CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA 

E14 E15  

UKŁAD ZAWIESZENIA 
Sprawdzić stan techniczny wszystkich 
elementów układu zawieszenia (TUZ) 
oraz systemów zaczepu ciągnika i 
przyczepy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACA Z MASZYNAMI 
UMOCOWANYMI W PRZODNIM 
UKŁADZIE ZAWIESZENIA (TUZ) 
Przy pracy z maszynami zawieszonymi 
na przednim układzie zawieszenia (TUZ) 
należy sprawdzić szczelność połączeń 
zewnętrznego obwodu hydraulicznego 
sterowania 
Zanieczyszczenie chłodnic: 
1. zdjąć boczne osłony płatów maski  
2. ∗poluzować i wysunąć kondensator 

klimatyzacji w lewą stronę ciągnika 
3. przy pomocy sprężonego powietrza 

przedmuchać od strony silnika przed-
nią ścianę chłodnicy silnika (kon-
densatora klimatyzacji) (powietrze 
wprowadzać w kierunku od silnika) 

 
 

 
 
 
4. z przestrzeni pod osłoną usunąć re-

sztki nieczystości (aby nie doszło do 
ponownego zanieczyszczenia chlod-
nic) 
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CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA 

E16   

PRÓBNY ROZRUCH CIĄGNIKA 
Po uruchomieniu silnika sprawdzić, czy 
zgasła lampka kontrolna sygnalizacji 
usterki kierowania hydrostatycznego, 
smarowania silnika oraz lampka 
kontrolna ładowania akumulatora. 
Sprawdzić działanie oraz szczelność 
obwodu hydrostatycznego układu kie-
rowniczego. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Użytkownik, przed rozpoczęciem 
pracy, ma obowiązek zapoznać 
się z zasadami bezpiecznej 
eksploatacji. Podczas pracy jest 
już na to za późno! 

 

Strona 
Kabina bezpieczeństwa ............................................................................................ 23 
Otwieranie drzwi od zewnątrz ................................................................................... 23 
Otwieranie drzwi od wewnątrz................................................................................... 23 
Okno tylne ................................................................................................................. 24 
Okno boczne ............................................................................................................. 24 
Szyberdach ............................................................................................................... 24 
Siedzenie pasażera................................................................................................... 25 
Skrzynka narzędziowa .............................................................................................. 25 
Otwór do agregacji, prawy tylny pulpit....................................................................... 25 
Lusterka wsteczne .................................................................................................... 25 
Rozpylacz spryskiwacza ........................................................................................... 26 
Zbiorniczek spryskiwacza.......................................................................................... 26 
Włączenie spryskiwacza ........................................................................................... 26 
Siedzenie kierowcy Mars Svratka ............................................................................. 27 
regulacja siedzenia w zależności od ciężaru kierowcy.............................................. 27 
Nastawienie wzdłużne............................................................................................... 27 
Nastawienie pionowe ................................................................................................ 27 
Pulpit sterowania ogrzewania, ∗klimatyzacja, ∗radio................................................. 29 
Sterownik zaworu ogrzewania (A)............................................................................. 29 
Sterownik wentylatora (B) ......................................................................................... 29 
∗Wyłącznik klimatyzacji (C) ....................................................................................... 29 
Sterownik cyrkulacji powietrza w kabinie (D) ................................................................ 30 
Prawidłowe działanie układu ogrzewania i klimatyzacji ............................................. 30 
Szybkie schłodzenie kabiny .................................................................................. 31 
Eksploatacja ogrzewania lub klimatyzacji podczas pracy ciągnika ........................... 31 
Natychmiast po schłodzeniu kabiny .......................................................................... 31 
Wydmuchy ogrzewania i klimatyzacji ........................................................................ 32 
Rozmrażanie przedniej szyby ................................................................................... 32 
Panel sterujący na prawym słupku kabiny....................................................................... 32 
Regulowana kolumna kierownicy .............................................................................. 33 
Nastawienie kąta kierownicy ..................................................................................... 33 
Nastawienie wysokości kierownicy............................................................................ 33 
Pulpit przyrządów...................................................................................................... 35 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 
Strona 

Pulpit przyrządów cyfrowy ........................................................................................ 37 
Przełączniki i wyłączniki ............................................................................................ 38 
Przełącznik świateł (a) .............................................................................................. 39 
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Stacyjka .................................................................................................................... 41 
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Kluczyk w pozycji „I”.................................................................................................. 41 
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Dodatkowy rozdzielacz............................................................................................... 46 
Odłącznik akumulatora ............................................................................................. 46 
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Zbiornik paliwa .......................................................................................................... 47 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

E101 E102 E103 

KABINA BEZPIECZEŃSTWA 
Przy wsiadaniu bądź wysiadaniu 
z kabiny należy przede 
wszystkim  używać lewej strony 
ciągnika i w tym celu korzystać 
ze stopni schodów i trzymać się 
uchwytów. 
Jeżeli przy wsiadaniu korzystamy 
z prawej strony, wtedy 
szczególną ostrożność należy 
zachować w przestrzeni dźwigni 
zmiany biegów i dźwigni ręcznej 
regulacji paliwa. 

 
 
 
 
 
 

OTWIERANIE DRZWI OD ZEWNĄTRZ 
Drzwi kabiny posiadają zamek, który 
można zamykać z zewnątrz. Drzwi 
należy otwierać wciskając przycisk 
zamka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTWIERANIE DRZWI OD WEWNĄTRZ 
1. dźwignia do otwierania drzwi od 

wewnątrz 
2. dźwignia blokady zamka w stanie 

zamkniętym od wewnątrz 
Drzwi w pozycji otwartej przytrzymywane 
są za pomocą teleskopu gazowego. 
 
Jazda z otwartymi drzwiami jest  
zabroniona z powodu niebezpieczeństwa 

ich uszkodzenia lub pęknięcia 
szyby.. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

E104 E105 E106 

OKNO TYLNE 
Okno tylne można otworzyć, a w położe-
niu otwartym przytrzymywane jest przy 
pomocy teleskiopu gazowego. 

Podczas jazdy po nierównym terenie 
oraz przed rozpoczęciem pracy z 
maszynami zawieszonymi na tylnym 
TUZ okno należy zamknąć, aby nie 
doszło do uszkodzenia okna czy 
pęknięcia szyby. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKNO BOCZNE 
Okno boczne można uchylić. W pozycji 
uchylonej przytrzymywane jest przy 
pomocy dźwigienki z masy plastycznej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZYBERDACH 
Szyberdach można otworzyć prze-
kręcając dźwignię pokrywy, a następnie 
przez pokręcenie dźwigni usztywniającej 
wieka i odchylenie. 

Przez otwarcie szyberdachu 
podwyższa się całkowita 
wysokość ciągnika. Z tego 
powodu należy zamknąć 
szyberdach wjeżdżając do 
pomieszczeń.  
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

E107 E108 E109 

SIEDZENIE PASAŻERA  
Siedzenie pasażera (1) jest nachylane i 
znajduje się na lewym błotniku kabiny. 
W celu ułatwienia dostępu do siedzenia 
kierowcy można siedzenie pasażera 
przechylić do góry. 
 
SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 
Skrzynka narzędziowa (2) znajduje się 
po lewej stronie siedzenia kierowcy. 
 
 
 
 
 
 
 

OTWÓR DO AGREGACJI, PRAWY 
TYLNY PULPIT 
Dolne okno jest stałe i posiada otwór, 
który jest przewidziany do podłączenia 
elementów sterowania z agregowanymi 
maszynami (1). 
Na prawym tylnym panelu znajduje się 
miejsce do odkładania butelek PET (2), 
wtyczka 12V (3) i zapalniczka (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUSTERKA WSTECZNE 
Przed jazdą lub rozpoczęciem pracy 
należy wyregulować lusterka wsteczne 
tak, aby umożliwiły obserwację całej 
drogi lub strefy pracy.  
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

E110 E111 E112 

ROZPYLACZ SPRYSKIWACZA 
Rozpylacz spryskiwacza znajduje się w 
górnej pokrywie maski i można go 
regulować przy pomocy igły lub druciku 
stalowego o maks. grubości 0,8 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZBIORNICZEK SPRYSKIWACZA 
Zbiorniczek znajduje się na tylnej ścianie 
kabiny na zewnątrz. 
Pojemność zbiorniczka to 2,5litra. W 
okresie zimowym należy wypełnić go 
płynem niezamarzający. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WŁĄCZENIE SPRYSKIWACZA 
Spryskiwacz przedniej szyby można 
uruchomić poprzez wciśnięcie 
przełącznika dwubiegowej wycieraczki 
przedniej, umieszczonego na prawym 
słupku kabiny. Maksymalny czas ciągłej 
pracy pompy spryskiwacza wynosi 20 s. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

E113 E114 E115 

SIEDZENIE KIEROWCY MARS 
SVRATKA  
REGULACJA SIEDZENIA W 
ZALEŻNOŚCI OD CIĘŻARU 
KIEROWCY 
Siedzenia można regulować w 
zależności od wagi kierowcy, w zakresie 
od 50 do 120kg. Regulację 
przeprowadza się za pomocą 
czworokątnego pokrętła, a wskaźnik 
znajduje się w tylnej osłonie siedzenia. 
Skok amortyzacyjny wynosi 120 mm. 

Regulacji nie można prze-
prowadzać podczas jazdy. Grozi 
niebezpieczeństwo wypadku! 
 

 
 

NASTAWIENIE WZDŁUŻNE 
Regulację wzdłużną w zakresie ± 75 mm 
(11 pozycji) przeprowadza się przez 
zwolnienie dźwigienki, znajdującej się z 
lewej strony siedzenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASTAWIENIE PIONOWE 
Regulację wysokości w zakresie ± 30 
mm, z pozycji środkowej do obu pozycji 
skrajnych, przeprowadza się przy 
pomocy dźwigienki, znajdującej się z 
prawej strony siedzenia.  
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM

 E116  

SIEDZENIE KIEROWCY GRAMMER MAXIMO 
1. Sterownik nastawienia resorowania fotela według ciężaru kierowcy 
2. Dźwignia nastawienia wzdłużnego fotela (umieszczona po prawej stronie fotela) 
3. Sterownik nakręcania fotela (fotel można nakręcić o 20° w obydwie strony) 
4. Sterownik drgań fotela (przez przechylenie sterownika do przodu jest włączona 

pozycja pływająca fotela) 
5. Sterownik nastawienia nachylenia oparcia 
6. Sterownik nastawienia kształtu oparcia 
7. Podpórka głowy nastawiana w wysokości (przez ciągnięcie lub pchanie w 

kierunku strzałki można podpórkę nastawić w zakresie 170 mm) 
8. Nachylany podłokietnik 
9. Sterownik nastawienia podłokietnika (przez przekręcanie sterownika można 

nastawić wysokość podłokietnika) 
 
SIEDZENIE KIEROWCY GRAMMER S 
Korzysta tylko z pozycji 1,2 i 5 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

E117 E118 E119 

PULPIT STEROWANIA OGRZEWANIA, 
∗KLIMATYZACJA, ∗RADIO 
A -  sterownik zaworu ogrzewania 
B -  sterownik wentylatora 
C -  wyłącznik klimatyzacji 
D -  sterownik cyrkulacji powietrza w 

kabinie 
E -  przestrzeń dla dodatkowego 

montażu radia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEROWNIK ZAWORU OGRZEWANIA 
(A) 
a - zawór ogrzewania zamknięty 
b - zawór ogrzewania otwarty 

STEROWNIK WENTYLATORA (B) 
0. wentylator wyłączony 
1. wolny bieg wentylatora 
2. średni bieg wentylatora 
3. maksymalny bieg wentylatora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗WYŁĄCZNIK KLIMATYZACJI (C) 
Klimatyzację włącza się przy pomocy 
przełącznika z symbolem w kształcie 
płatka śniegu (C). 
Przez naciśnięcie wyłącznika zostanie 
układ klimatyzacji włączony (symbol 
płatka śniegu rozświeci się). 
Przez ponowne naciśnięcie wyłącznika 
układ klimatyzacji wyłączymy (symbol 
płatka śniegu zgaśnie). 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

E120 E121 E122 

STEROWNIK CYRKULACJI 
POWIETRZA W KABINIE (D) 
a - powietrze z otoczenia jest zasysane 

przez filtry do kabiny – zasysanie 
powietrza z kabiny jest zamknięte. 

b - powietrze zasysane jest z 
przestrzeni kabiny i z powrotem do 
kabiny wydmuchiwane 
(wewnętrzna recyrkulacja powietrza 
w celu szybkiej zmiany temperatury 
w kabinie) 
W tej pozycji jest zupełnie 
zamknięty dopływ powietrza z 
zewnątrz, a w kabinie jest 
podciśnienie, które zapobiega 
przenikaniu niefiltrowanego 
powietrza do kabiny! Tej pozycji 
sterownika należy używać jak 
najkrócej! 

PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE UKŁADU 
OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI 
W celu właściwego działania ogrzewania 
lub klimatyzacji należy wytworzyć w 
kabinie nadciśnienie. W tym celu należy 
zamknąć wszystkie okna, drzwi i 
szyberdach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZYBKIE OGRZANIE PRZESTRZENI 
KABINY 
Sposób postępowania: 
1. sterownik zaworu ogrzewania (A) 

przekręcić w prawo (zupełnie 
otwarty zawór ogrzewania) 

2. sterownik cyrkulacji powietrza w 
kabinie (D) nastawić na pozycję 
wewnętrznego obiegu powietrza 

3. sterownikiem wentylatora (B) należy 
wybrać odpowiedni stopień biegu 
wentylatorów (pozycja 1, 2, 3). 

4. wydmuchy należy nastawić pod 
odpowiednim kątem tak, aby 
ogrzane powietrze nie dmuchało 
bezpośrednio na osoby w kabinie. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

E123 E124 E125 

SZYBKIE SCHŁODZENIE KABINY 
1. Dźwignię sterownika zaworu 

ogrzewania (A) przekręcić do pozycji 
w lewo. 

2. Sterownik cyrkulacji powietrza w 
kabinie (D) nastawić na pozycję 
recyrkulacji wewnętrznej.  

3. Sterownikiem wentylatora (B) należy 
wybrać odpowiedni stopień biegu 
wentylatorów (pozycja 1, 2, 3). 

4. Wyłącznikiem (C) włączymy układ 
klimatyzacji 

5. Wydmuchy należy nastawić pod 
odpowiednim kątem tak, aby ogrzane 
powietrze nie dmuchało 
bezpośrednio na osoby w kabinie 
(niebezpieczeństwo zachorowania z 
powodu intensywnego przeziębienia 
ciała). 

EKSPLOATACJA OGRZEWANIA LUB 
KLIMATYZACJI PODCZAS PRACY 
CIĄGNIKA 
Przy włączonej wewnętrznej recyrkulacji 
powietrza zamknięty jest dopływ 
świeżego powietrza, co może 
powodować odczucie zmęczenia. 
 Uwaga: Przy pracy należy nastawić 
sterownik (D) według indywidualnych 
wymagań na temperaturę między (a) i 
(b) tak, aby wentylator naciągał świeże 
powietrze przez filtry. 
 
 
 
 
 
 

NATYCHMIAST PO SCHŁODZENIU 
KABINY 
Natychmiast po schłodzeniu kabiny i 
obniżeniu wewnętrznej temperatury na 
wymaganą, należy: 
− sterownik cyrkulacji powietrza w kabinie 

(D) przełączyć z pozycji (b – recyrkulacja 
powietrza) do pozycji (a – zasysanie 
świeżego powietrza  

− płynną regulację temperatury powietrza 
przy włączonej klimatyzacji wykonujemy 
przez częściowe otwarcie zaworu 
ogrzewania (A). Przy takim nastawieniu 
nie jest powietrze wchodzące do kabiny z 
wydmuchów tak intensywnie wysuszane. 

− płynną regulację temperatury powietrza 
przy włączonej klimatyzacji można 
regulować także obniżeniem wydajności 
wentylatora przez przełączenie 
sterownika (B) do pozycji 1 lub 2 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

 E126 E127 

WYDMUCHY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI 
A -  Nastawialne wydmuchy ogrzewania (2) i ∗ klimatyzacja (1). 

Obok montowane są głośniki radia w przypadku montażu radia. Radio może być 
montowane tylko w autoryzowanym serwisie. 

ROZMRAŻANIE PRZEDNIEJ SZYBY 
B -  W celu szybkiego rozmrożenia przedniej szyby należy skierować środkowe 

wydmuchy ogrzewania (3) pod kątem około 45° w kierunku przedniej szyby. 
Skrajne wydmuchy (4) należy skierować pod kątem około 45° do rogów kabiny. 
Po rozmrożeniu przedniej szyby należy skierować skrajne wydmuchy według 
potrzeb na boczne szyby drzwi i stopniowo rozmrażać te szyby. Po rozmrożeniu 
skierować wydmuchy tak, aby strumień ciepłego powietrza nie był skierowany 
wprost na kierowcę, ale aby powietrze dmuchało w dół na nogi kierowcy. 

 
 
 
 
 
 

PANEL STERUJĄCY NA PRAWYM 
SŁUPKU KABINY 
1. włączanie tylnego wału odbioru mocy 
2. włączanie przedniego wału odbioru 

mocy 
3. oświetlenie kabiny 
4. dwupozycyjny przełącznik przedniej 

wycieraczki i sterowania przedniego 
spryskiwacza 

5. wyłącznik tylnej wycieraczki 
6. ∗wyłącznik ogrzewania lusterek 

wstecznych 
7. ∗wyłącznik ogrzewania tylnej szyby 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

E128 E129 E130 

REGULOWANA KOLUMNA 
KIEROWNICY 
Regulowana kolumna kierownicy 
umożliwia zmienne nastawienie pozycji 
kierownicy, zarówno pod kątem 
pochylenia jak i wysokości. Obydwie 
funkcje sterowane są jedną dźwignią. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASTAWIENIE KĄTA KIEROWNICY 
Konstrukcja umożliwia nastawienie 10 
pozycji ze skokiem 4° w zakresie: -16° 
go góry do +24° w dół. Nastawienie 
wykonuje się po zwolnieniu usztywnienia 
kierownicy przez poruszanie dźwigni w 
kierunku strzałki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASTAWIENIE WYSOKOŚCI 
KIEROWNICY 
Wysokość można ustawić w zakresie 0-
80mm przy jakimkolwiek nastawieniu 
kątowym, po zwolnieniu usztywnienia 
kierownicy przez poruszanie dźwigni w 
kierunku strzałki. 
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E131 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 
PULPIT PRZYRZĄDÓW 
 
OPIS PRZYRZĄDÓW 
A - lampy kontrolne 
B - ciśnieniomierz powietrza 
C - obrotomierz z mechanicznym 

licznikiem motogodzin 
D - paliwomierz 
E - termometr płynu chłodzącego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPY KONTROLNE 
1. Światła długie (niebieska) - kontrolka 

świeci przy włączonych światłach 
długich 

2. Lampka kontrolna kierunkowskazów 
ciągnika (zielona) 

3. Lampka kontrolna kierunkowskazów 1 
przyczepy (zielona) 

4. Lampka kontrolna kierunkowskazów 2 
przyczepy (zielona) 

5. Lampka kontrolna minimalnego 
ciśnienia w układzie hamulcowym 
(czerwona). Świeci przy spadku 
ciśnienia powietrza dla hamulców 
powietrznych przyczepy pod 
krytyczną granicę tj. 450 kPa 

6. Hamulec ręczny (czerwona). Świeci 
przy zaciągniętym hamulcu ręcznym 

7. Ładowanie (czerwona). Świeci przy 
pracy silnika w razie usterki 
ładowania. Jeżeli jest silnik wyłączony 
musi świecić 

8. Smarowanie (czerwona). Świeci przy 
pracy silnika w razie spadku ciśnienia 
oleju silnika poniżej 120 do 60 kPa. 
Jeżeli jest silnik wyłączony musi 
świecić 

9. Rezerwa 
10.Lampka kontrolna świateł 

ostrzegawczych (czerwona) 
11.Rezerwa 
12.Lampka kontrolna włączania 

wzmacniacza momentu (zielona) 

13.Rezerwa 
14.Lampka kontrolna (czerwona) 

sygnalizuje usterkę w systemie 
hydrostatycznego układu kierowania 

15.Paliwo (pomarańczowa). Świeci przy 
reszcie 1/6 – 1/10 ilości paliwa w 
zbiorniku. 

16.Lampka kontrolna wyłączania 
sprzęgła wału odbioru mocy 
(czerwona) 

17.Rezerwa 
18.Lampka kontrolna świec żarowych 

(żółta). Sygnalizuje działanie 
urządzenia dla ułatwienia rozruchu 
silnika 

19.Rezerwa 
20.Rezerwa 
21.Lampka kontrolna ostrzegawcza 

(czerwona). Świeci przy spadku 
ciśnienia powietrza pod krytyczną 
granicę tj. 450 kPa lub przy 
zaciągniętym hamulcu ręcznym 

22.Symbole oznaczające szybkość 
obrotową silnika, przy których są 
osiągnięte obroty znamionowe wału 
wyprowadzenia mocy, w zależności 
od włączonej ilości obrotów tylnego 
wału wyprowadzenia mocy 
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E132 

 

 



 37

ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 
PULPIT PRZYRZĄDÓW CYFROWY 
Pulpit przyrządów cyfrowy jest 
montowany na specjalne życzenie. 
OPIS PRZYRZĄDÓW 
A – lampy kontrolne 
B – ciśnieniomierz powietrza 
C - obrotomierz 
D - paliwomierz 
E – termometr płynu chłodzącego 
F - wyświetlacz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPY KONTROLNE I PRZYCISKI 
Rozmieszczenie lamp kontrolnych na 
cyfrowym pulpicie przyrządów jest 
identyczne z analogowym pulpitem 
przyrządów. 
Po naciśnięciu wybranego przycisku 
pojawia się na wyświetlaczu odpowiedni 
symbol i wielkość. 
23. Przycisk przepracowanych moto-

godzin. Informacja pojawi się na 
wyświetlaczu. 

24. Przycisk napięcie akumulatora. 
Informacja o napięciu pojawi się a 
wyświetlaczu (z dokładnością 0,1 V) 

25. Przycisk o ilości przejechanych 
kilometrów (za dzień lub od ostat-
niego skasowania). Ilość kilometrów 
pojawi się na wyświetlaczu. 
Wyzerowanie danych wykonuje się 
przez długie naciśnięcie przycisku.  

26. Przycisk aktualnej szybkości jazdy w 
km.h-1, która pojawi się na 
wyświetlaczu. 

27. Przycisk obrotów wału wypro-
wadzenia mocy 1000 min-1. Infor-
macja o napięciu pojawi się na wyś-
wietlaczu (z dokładnością 10 min-1) 

28. Przycisk obrotów wału wypro-
wadzenia mocy 540 min-1. Informacja 
o napięciu pojawi się na wyś-
wietlaczu (z dokładnością 10 min-1) 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 
E133 

PRZEŁĄCZNIKI I WYŁĄCZNIKI  
a -  przełącznik świateł  
b -  przełącznik świateł między maską i 

kabiną (krótkie) 
c -  wyłącznik świateł przeciwmgielnych 

(włączone – wyłączone). Włączenie i 
działanie sygnalizowana jest zapa-
leniem się symbolu na przełączniku 

d -  wyłącznik światła roboczego 
(włączone – wyłączone). Włączenie i 
działanie sygnalizowane jest zapa-
leniem się symbolu na przełączniku 

e -  wyłącznik świateł awaryjnych 
f -  wyłącznik przedniego mostu na-

pędowego Włączony przedni most 
napędowy jest sygnalizowany zapa-
leniem się symbolu na przełączniku 

g -  zaślepione 
h -  zaślepione 
i -  zaślepione 
j -  przycisk włączania blokady 

mechanizmu różnicowego 
k -  wyłączanie silnika (stopping devi-

ce) 
l -  przełącznik kierunkowskazów, 

świateł mijania, świateł drogowych 
oraz klaksonu 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

E134 E135 E136 

PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ (A) 
a -  oświetlenie wyłączone 
b -  włączone światła postojowe, oświe-

tlenie tabliczki rejestracyjnej, 
oświetlenie przyrządów 

c -  włączone wszystkie światła jak w 
pozycji „b”. Oprócz tego włączone są 
światła mijania lub drogowe (w 
zależności od położenia dźwigienki 
przełącznika kierunkowskazów, 
świateł i klaksonu) 

 
 
 
 
 
 
 

PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ POMIĘDZY 
MASKĄ I KABINĄ (B) 
a -  światła w dachu kabiny wyłączone 
b -  światła w dachu kabiny włączone 
Przełącznik wyłącza w masce lub w 
dachu kabiny ciągnika. Światła w dachu 
kabiny należy używać tylko w przypadku, 
kiedy w przednim TUZ jest zawieszone 
urządzenie zasłaniające reflektory w 
masce. Włączenie świateł w dachu 
kabiny sygnalizuje zapalenie się kontrolki 
świateł na przełączniku. 
Światła drogowe mogą się świecić tylko 
w reflektorach maski. 
 
 
 
 

WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWARYJNYCH 
(e) 
a -  światła awaryjne wyłączone 
b -  światła awaryjne włączone 
Włączenie świateł awaryjnych sygna-
lizowane jest migającym światłem 
Kontrolki na tablicy przyrządów. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

E137 E138 E139 

WYŁĄCZNIK PRZEDNIEGO MOSTU 
NAPĘDOWEGO (f) 

Przedni most napędowy należy 
używać przy prześlizgu kół 
tylnych kół, w celu zwiększenia 
siły uciągu ciągnika. 

a -  przedni most napędowy wyłączony 
b -  przedni most napędowy włączony 
Podczas postoju ciągnika (hamulec 
zaciągnięty, silnik wyłączony, kluczyk 
stacyjki wyłączony) przedni most 
napędowy jest włączony. 
Przedni most napędowy w położeniu 
wyjściowym jest wyłączony (lampa 
kontrolna świeci). Wyłącza się przy 
pomocy wyłącznika (lampa kontrolna nie 
świeci). 
 

PRZYCISK WŁĄCZENIA BLOKADY 
PRZEDNIEGO, TYLNEGO MECHANIZMU 
RÓŻNICOWEGO (j) 
a -  blokada mechanizmu różnicowego 

wyłączone 
b -  blokada mechanizmu różnicowego 

włączone 
Wyłączenie następuje po wciśnięciu 
przycisku, który po zwolnieniu powróci 
do pierwotnej pozycji. 
Włączenie blokady mechanizmu różni-
cowego sygnalizowane jest zapaleniem 
się symbolu na wyłączniku. 
Po wciśnięciu pedałów hamulców 
nastąpi automatyczne wyłączenie 
blokady.  
 
 

PRZEŁĄCZNIK 
KIERUNKOWSKAZÓW, ŚWIATEŁ 
MIJANIA, DROGOWYCH ORAZ 
KLAKSONU (k) 
a -  klakson – przełącznik wcisnąć w 

kierunku osi dźwigienki 
b -  światła mijania  
c -  kierunkowskaz prawy 
d -  kierunkowskaz lewy 
e -  reflektor ostrzegawczy 
f -  światła drogowe 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

E140 E141 E142 

STACYJKA 
Stacyjka znajduje się w przedniej części 
panelu konsoli kierowania pod pulpitem 
przyrządów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLUCZYK W POZYCJI „0” 
Zasilanie wszystkich urządzeń 
elektrycznych jest wyłączone. Kluczyk 
można wyjąć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLUCZYK W POZYCJI „I” 
Zasilanie urządzeń elektrycznych jest 
wyłączone, oprócz rozrusznika. W tej 
pozycji znajduje się kluczyk podczas pracy 
silnika. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

E143 E144 E145 

KLUCZYK W POZYCJI „II” 
W tym położeniu kluczyka włączony jest 
rozrusznik i zasilanie wszystkich 
urządzeń elektrycznych oprócz 
wycieraczek, spryskiwaczy, wentylatora 
kabiny i klimatyzacji. Po uruchomieniu 
silnika kluczyk automatycznie powróci do 
pozycji „I”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DŹWIGNIA RĘCZNEJ REGULACJI 
DAWKOWANIA PALIWA 
A -  maksymalna dawka 
B -  bieg jałowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEROWNIK WYŁĄCZENIA SILNIKA 
Po zaciągnięciu uchwytu i jego 
przytrzymaniu nastąpi natychmiastowe 
zatrzymanie pracy silnika. Po wyłączeniu 
silnika należy zasunąć sterownik z 
powrotem. 

Jeżeli pozostanie sterownik 
wyciągnięty, nie będzie można 
uruchomić silnika.  
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

E146 E147 E148 

PEDAŁY 
1. pedał sprzęgła 
2. pedał hamulca nożnego połączony 

zapadką 
3. pedał nożnej regulacji dawki paliwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW 
- główna dźwignia biegów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMAT ZMIANY BIEGÓW 
Bieg wsteczny można włączać tylko z 
pomocą dźwigni rewersacji. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

E149 E150 E151 

DŹWIGNIA WŁĄCZANIA 
REWERSACJI 
F – jazda do przodu; dźwignia do przodu 
N – położenie neutralne 
R – jazda wstecz; dźwignia do tyłu 
 
W kombinacji z redukcją i powielaczem 
momentu osiąga się łącznie 16 biegów 
do przodu i 16 biegów wstecznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DŹWIGNIA BIEGÓW DROGOWYCH I 
REDUKOWANYCH 

R  biegi drogowe 

 N położenie neutralne 

S  biegi redukowane 

Zmianę biegów wykonuje się podczas 
postoju ciągnika. 
 
 
 
 
 
 
 

POWIELACZ MOMENTU 
OBROTOWEGO 
Powielacz jest sterowany elektro-
hydraulicznie za pomocą przycisków 
umieszczonych na dźwigni zmiany 
biegów. 
Funkcja powielacza sygnalizowana jest 
przez zapalenie lampy kontrolnej na 
pulpicie przyrządów. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

E152 E153 E154 

WŁĄCZENIE NAPĘDU WOM  
Wyłącznik znajduje się na prawym 
słupku kabiny. 
Ciągnik w standardowej wersji 
wyposażony jest w sześciorowkową 
końcówkę tylnego wału odbioru mocy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DŹWIGNIA WŁĄCZANIA OBROTÓW 
TYLNEGO WOM 540 I 1000 (LUB 
540E) OBR/MIN  
a - 1000 min-1 (lub 540E) 
n - położenie neutralne 
b - 540 min-1 

Włączanie biegów wykonuje się podczas 
postoju ciągnika. 
*Ciągnik może być na życzenie 
wyposażony w 8 lub 21 rowkową 
końcówkę wału wyprowadzenia mocy: 

Włączanie biegów 540 i 1000 (lub 
540E) min-1 jest możliwe bez 
względu na ilość rowków użytej 
końcówki. Obroty wału 
wyprowadzenia mocy i typ 
końcówki należy wybrać według 
przepisanych obrotów 
agregowanej maszyny. 

DŹWIGNIA WŁĄCZANIA NAPĘDU 
TYLNEGO WOM 
a - Niezależne obroty napędu WOM 

obroty są zależne od obrotów 
silnika 

n - położenie neutralne 
b - zależne obroty napędu WOM 

przez przekładnię - obroty są 
zależne od włączonego biegu 

 
Włączanie biegów wykonuje się podczas 
postoju ciągnika.  
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

E155 E156 E157 

DŹWIGNIA HAMULCA RĘCZNEGO I 
ZACZEPU PRZYCZEPY 
JEDNOOSIOWEJ 
1. dźwignia hamulca ręcznego 
2. dźwignia sterowania zawieszenia 

przyczepy jednoosiowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL STEROWANIA HYDRAULIKI 
Panel sterowania hydrauliką (1) mieści 
się w przestrzeni prawego błotnika. 
 
DODATKOWY ROZDZIELACZ 
Sterowanie dodatkowego rozdzielacza (2) 
mieści się w górnej części prawego 
błotnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODŁĄCZNIK AKUMULATORA 
W razie dłuższego postoju, 
napraw, usterek lub awarii należy 
natychmiast odłączyć akumulator, 
odłącznikiem akumulatora. 
Odłącznik akumulatora znajduje 

się po lewej stronie ciągnika przed 
kabiną. 
 
a -  akumulator podłączony 
b -  akumulator odłączony 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

E158 E159 E160

CIĄGNIKI Z PRĘDKOŚCIĄ JAZDY 40 
KM.H-1 
W prędkość jazdy 40 km.h-1 mogą być 
wyposażone wszystkie typy ciągników z 
przednim mostem napędowym, który ma 
w reduktorach przednich kół zamon-
towane hamulce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZBIORNIK PALIWA 
Zbiornik paliwa znajduje się po prawej 
stronie ciągnika. We wszystkich typach 
ciągników standardowo montowany jest 
zbiornik z tworzywa sztucznego o 
pojemności 120 litrów. 

Zabronione jest stawanie na 
zbiorniku! 
 

 
KOREK SPUSTOWY ZBIORNIKA 
PALIWOWEGO 
Korek spustowy znajduje się w dnie 
zbiornika. 
 
 
 

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA W LITRACH 
NA GODZINĘ EKSPLOATACJI CIĄGNIKA  
Typ ciągnika Obciążenie silnika 

 100% 80% 50% 
Z 8541 18,42 14,44 9,21 
Z 9541 20,34 16,27 10,17

Z 10541 22,63 18,11 11,32
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JAZDA CIĄGNIKIEM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przed pierwszą jazdą należy 
zapoznać się ze schematem 
zmiany biegów i wypróbować 
działanie dźwigni zmiany biegów. 
W normalnej eksploatacji ciągnika 
zanim ruszymy z miejsca należy 
sprawdzić ogólny stan techniczny 
ciągnika. 
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JAZDA CIĄGNIKIEM

E201 E202 E203 

PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA 
Zanim uruchomimy silnik należy 
upewnić się: 
1. czy ciągnik jest odpowiednio 

zahamowany 
2. czy główna dźwignia zmiany 

biegów znajduje się w poło-
żeniu neutralnym 

Jeżeli nie jest naciśnięty pedał sprzęgła 
nie można uruchomić silnika – nie jest 
włączony wyłącznik zabezpieczenia 
zapalenia silnika. 
Uwaga: Przed samym rozruchem silnika 
polecamy wytworzyć ciśnienie w 
układzie paliwowym przez kilkukrotne 
naciśnięcie ręcznej pompki zasilającej. 
 
 

URUCHAMIANIE SILNIKA 
1. Kluczyk włożyć do stacyjki – pozycja 

„0”. 
2. Wcisnąć pedał sprzęgła. 
3. Dźwignię zmiany biegów ustawić w 

położeniu neutralnym. 
4. Nastawić podwyższoną dawkę paliwa 

(około ½ dawki). 
5. Kluczyk zapalania przełączyć z 

pozycji „0“ do pozycji „I”. Zapali się 
lampka kontrolna żarzenia. 

6. Należy poczekać aż lampka kontrolna 
żarzenia zgaśnie (czas zależy od 
temperatury płynu chłodzącego). 

 
 
 
 

W przypadku, że lampa kontrolna 
zamiast zapalenia tylko miga, 
oznacza, że w systemie żarzenia 
pojawiła się usterka (patrz rozdz. 
Sygnalizacja usterek w układzie 
żarzenia). Sygnalizowaną usterkę 
należy usunąć w warsztacie 
serwisowym. 

7. Natychmiast po zgaśnięciu lampy 
kontrolnej (max do 5 s) przekręcić 
kluczyk z pozycji ”I” do pozycji “II“ 
(start). 

8. Po uruchomieniu silnika należy 
kluczyk natychmiast zwolnić, który 
wróci automatycznie do pozycji ”I”. 
Nie zapalamy dłużej niż 15s. 

9. Po uruchomieniu silnika należy 
stopniowo obniżać dawkę paliwa. 
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JAZDA CIĄGNIKIEM 

E204 E205 E206 

PRÓBA PONOWNEGO ROZRUCHU 
Kiedy kluczyk wrócić do pozycji “0“, 
należy poczekać 30 sekund i ponowić 
próbę rozruchu. 
Maksymalnie można wykonać 6 cykli 
rozruchu (jeden cykl to 15 sekund start i 
30 sekund przerwanie). Następny 
rozruch silnika jest dozwolony po 
ochłodzeniu rozrusznika do temperatury 
otoczenia. 

 
 
 
 

 
 
 
 

SYGNALIZACJA USTEREK SYSTEMU 
ŚWIEC ŻAROWYCH 
Usterka świec żarowych sygnalizowana 
jest przez miganie lampki kontrolnej świec 
żarowych. 
- Po załączeniu kluczyka w stacyjce miga 

lampa kontrolna świec żarowych 1x na 
sekundę odbędzie się żarzenie w trybie 
awaryjnym jak przy niskich 
temperaturach bez względu na 
temperaturę płynu chłodzącego. 

- Jeżeli przy wyłączonym silniku miga 
lampa kontrolna żarzenia 2x na sekundę 
jest żarzenie wyłączone (nie działa). 

- Jeżeli po rozruchu silnika ciągle miga 
lampa kontrolna świec żarowych doszło 
do usterki regulatora świec żarowych a 
żarzenie nie było dokończone. Usterkę 
należy natychmiast usunąć, grozi 
wyładowaniem akumulatora. 

MANIPULACJA Z ROZRUSZNIKIEM 
Zabroniony jest rozruch 
ciągnika poprzez zwieranie 
zacisków rozrusznika! 
Obowiązuje zasada urucha-
miania silnika tylko z siedzenia 
kierowcy! 
Przy jakiejkolwiek manipulacji lub 
naprawie rozrusznika należy 
bezwzględnie odłączyć zacisk 
minusowy akumulatora, a 
wszystkie dźwignie włącznie 
włączania WOM ustawić w 
położeniu neutralnym! 
Zaciski rozrusznika są chronione 
przy pomocy osłon. 
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BEZPOŚREDNIO PO URUCHOMIENIU 
SILNIKA 

Po uruchomieniu silnika należy 
ustawić obroty na 800 - 1000 min-

1 na tej prędkości obrotowej silnik 
musi pracować około 2 minut. 

W tym czasie wykonujemy kontrolę 
smarowania i ładowania (lampy 
kontrolne powinny zgasnąć) oraz 
kontrolę pozostałych funkcji 
zapewniających właściwą pracę silnika. 
Czas pracy silnika bez obciążenia winien 
być przestrzegany zwłaszcza w okresie 
zimowym. 
 
 
 
 

ROZGRZEWANIE SILNIKA 
Dalsze rozgrzewanie silnika wykonujemy już podczas jazdy. Rozgrzewanie 
silnika sposobem długiego ruchu na biegu jałowym lub gwałtownego 
podwyższania obrotów jest dla silnika szkodliwe. 
Jeżeli temperatura płynu chłodzącego nie osiągnęła 45°C nie należy 
nastawiać obrotów silnika nad 2000 min-1. 
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*GRZAŁKA PŁYNU CHŁODZĄCEGO 
Grzałka płynu chłodzącego jest mont-
owana w prawej części bloku silnika. 
moc 1000 W 
napięcie 220 V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URUCHAMIANIE SILNIKA Z WYKORZYSTANIEM GRZAŁKI PŁYNU 
CHŁODZĄCEGO 
Przy niskich temperaturach zewnętrznych uruchamianie silnika ułatwia ogrzanie 
płynu chłodzącego. Instalacja elektryczna i jej zabezpieczenie przed niebezpiecznym 
dotknięciem musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1. Wtyczkę należy włożyć najpierw do gniazdka grzałki. 
2. Następnie drugą wtyczkę sznura elektrycznego należy podłączyć do sieci 

elektrycznej o napięciu 220 V. 
Producent zaleca używanie grzałki ze względu na jej pozytywny wpływ na 
zmniejszenie zużycia silnika podczas jego uruchamiania przy niskich temperaturach. 
Czas ogrzewania uzależniony jest od temperatury zewnętrznej (wystarczy 1 - 2 
godziny przed planowanym uruchamianiem). 

Po zakończeniu ogrzewania należy odłączyć kabel elektryczny najpierw od 
sieci elektrycznej a następnie wyciągnąć wtyczkę z gniazdka grzałki! 
Zapobiegniemy niebezpieczeństwu porażeniem prądem 
elektrycznym! 
Grzałka posiada swoją instrukcję obsługi, z którą należy obowiązkowo 
zapoznać się przed zamontowaniem jej na ciągniku. 
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ZMIANA BIEGÓW 
Ciągniki są wyposażone w 
czterostopniową synchronizowaną 
skrzynię biegów, wzmacniacz momentu 
obrotowego, rewersację i dwustopniową 
redukcję. 
Czterostopniowa skrzynia biegów jest 
sterowana główną dźwignią. Dźwignia 
biegów wyposażona jest w przyciski, 
którymi załącza się lub wyłącza 
wzmacniacz momentu. 
Zmianę kierunku jazdy przód-tył 
zmieniamy za pomocą dźwigni rewersu.  
 
 
 
 
 

DŹWIGNIA WŁĄCZANIA 
REWERSACJI 
Dźwignią zmiany biegów rewersacji 
wykonujemy wybór kierunku jazdy 
ciągnika (do przodu, do tyłu). 
F - jazda do przodu (16 biegów) 
N – położenie neutralne 
R - jazda do tyłu (16 biegów) 
Przekładnia rewersacyjna ma do 
dyspozycji 16 biegów wstecznych, które 
są mniej więcej tak samo szybkie jako 
biegi do przodu. Dlatego należy dobrze 
rozważyć i wybrać odpowiedni bieg 
wsteczny dla danego charakteru pracy. 

Rewersację włączamy przy 
naciśniętym pedale sprzęgła i na 
postoju. 

 

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW 
DROGOWYCH I SZOSOWYCH 
S - biegi drogowe 
N – położenie neutralne 
R - biegi szosowe 
Zmiana biegów głównej skrzyni biegów 
przy biegach szosowych jest taka sama 
jako przy biegach drogowych. 

Dźwignię zmiany biegów 
drogowych i szosowych można 
przestawić tylko na postoju. 
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ZMIANA BIEGU NIŻSZEGO NA BIEG 
WYŻSZY  
Należy wcisnąć pedał sprzęgła (sprzęgło 
wyłączone). Jednocześnie uwolnić pedał 
nożnej regulacji dawki paliwa, włączyć 
odpowiedni wyższy bieg. Następnie 
należy płynnie uwalniać pedał sprzęgła 
(sprzęgło włącza się) i jednocześnie 
zwiększać prędkość obrotową silnika. 
Uwaga: W celu przedłużenia żywotności 
sprzęgieł synchronizowanych zmianę 
biegu niższego na wyższy można prze-
prowadzać przez tzw. podwójne 
naciśnięcie sprzęgła. 
 
 
 
 

ZMIANA BIEGU WYŻSZEGO NA BIEG 
NIŻSZY  
Należy wcisnąć pedał sprzęgła i 
przesunąć dźwignię zmiany biegów na 
odpowiednio niższy bieg. 
Uwaga: W celu przedłużenia żywotności 
sprzęgieł synchronizowanych zmianę 
biegu wyższego na niższy można prze-
prowadzać z tzw. „przygazówką“. 
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WZMACNIACZ MOMENTU 
OBROTOWEGO 
Dwustopniowy wzmacniacz stanowi 
standardowe wyposażenie wszystkich 
ciągników. 
Włączanie poszczególnych stopni 
wzmacniacza jest sterowane dwoma 
przyciskami na głowicy głównej dźwigni 
zmiany biegów. Wykonuje się je przez 
naciśnięcie odpowiedniego przycisku bez 
naciśnięcia pedału sprzęgła jazdy. Samo 
włączenie poszczególnych biegów 
wzmacniacza jest automatyczne i przy 
obciążeniu ciągnika. 
Włączanie biegów wzmacniacza mo-
mentu obrotowego: 
H - podwyższenie szybkości jazdy 
L - obniżenie szybkości jazdy 

Uwaga: Przy włączeniu lub zatrzymaniu 
silnika ciągnika zawsze jest automatycznie 
włączony bieg H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYGNALIZACJA FUNKCJI 
WZMACNIACZA 
Funkcja wzmacniacza (obniżenie 
szybkości jazdy) sygnalizowana jest 
przez świecenie lampki kontrolnej na 
pulpicie przyrządów. 
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RUSZENIE Z MIEJSCA 
1. Naciśniemy pedał sprzęgła. 
2. Główną dźwignię zmiany biegów przesuniemy do pozycji neutralnej. 
3. Uruchomimy silnik (rozruch). 
4. Prędkość obrotową silnika nastawimy na 750-800 min-1. 
5. Wybierzemy biegi drogowe lub szosowe. 
6. Dźwignię włączania rewersu nastawimy do położenia odpowiadającego 

wymaganemu kierunkowi jazdy (jazda do przodu lub do tyłu).  
7. Włączymy odpowiedni bieg umożliwiający ruszenie z miejsca ciągnika. 
8. Lekko zwiększymy prędkość obrotową silnika. 
9. Powoli uwalniamy pedał sprzęgła aż do momentu początku przenoszenia 

napędu i przy jednoczesnym zwiększaniu prędkości obrotowej silnika 
kontynuujemy płynne uwalnianie sprzęgła. 

10. Ręczny hamulec zwalniamy. 
11. Ruszamy łagodnie i powoli. 
 
 
 

 
Gwałtowne ruszanie może 
spowodować przeciążenie układu 
napędowego, wzrost zużycia 
paliwa, nadmierne zużycie opon 
oraz uszkodzenie ładunku. Do 
ruszania z miejsca należy 
używać pierwszego biegu tylko 
przy jeździe z ciężkim ładunkiem 
pod górę i w trudnym terenie. 
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JAZDA POD GÓRĘ 
Zmianę z biegu wyższego na 
niższy przy jeździe pod górkę 
należy wykonać w odpowiedniej 
chwili, aby nie nastąpiło 
obniżenie obrotów silnika pod 
800 min-1 i nie dopuścić do 
zatrzymania silnika w wyniku 
przeciążenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAZDA Z GÓRY 
Jazda z góry bez włączonego 
biegu jest zabroniona. Przy 
zjeżdżaniu z długiego zbocza 
należy włączyć tym niższy bieg, 
im większe jest pochylenie 
zbocza. Niższy bieg należy 
włączyć jeszcze przed 
zjeżdżaniem ze zbocza. 

Uwaga: Na jakim biegu ciągnik wjedzie 
pod górę, z takim bezpiecznie zjedzie z 
góry. 
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BLOKADA MECHANIZMU 
RÓŻNICOWEGO 
Włączenie wykonuje się przez na-
ciśnięcie przycisku, który po zwolnieniu 
powróci do pierwotnej pozycji. 
Włączenie zamknięcia dyferencjału 
sygnalizowane jest rozświeconym 
symbolem na wyłączniku. 
W razie naciśnięcia pedałów 
hamulcowych zamknięcie dyferencjału 
automatycznie się wyłączy. 

Przy jeździe w zakręcie nie 
używamy blokady mechanizmu 
różnicowego. 

 
 
 
 
 

STEROWNIK PRZEDNIEGO MOSTU 
NAPĘDOWEGO 
Przedni most napędowy jest w pod-
stawowej pozycji włączony. Włączenie 
mechanizmu różnicowego sygnali-
zowane jest rozświeconym symbolem na 
wyłączniku. Jego wyłączenie wykonuje 
się wyłącznikiem na pulpicie przyrządów. 
a -  przedni most napędowy wyłączony 
b -  przedni most napędowy włączony 
Podczas postoju (ciągnik jest 
zahamowany; silnik wyłączony, kluczyk 
stacyjki wyłączony) przedni most 
napędowy jest włączony. 

W razie gwałtownego spadku 
ciśnienia powietrza w układzie 
powietrznym ciągnika auto-
matycznie włączy się przedni 
napęd. 

JAZDA Z WŁĄCZONYM PRZEDNIM 
NAPĘDEM 

Przedni most napędowy należy 
używać przy poślizgu tylnych kół 
w celu zwiększenia siły uciagu 
ciagnika. Jazda ciągnikiem po 
drogach lub twardym terenie z 
włączonym przednim mostem 
napędowym do maks. szybkości 
15 km.h-1 powoduje: uszko-
dzenie skrzyni przekładnowej i 
podwyższone zużycie opon 

Jazda z włączonym przednim napędem 
jest dopuszczalna przy pracy z maszyną 
zawieszoną na przednim TUZ. Ten 
warunek podany jest w instrukcji obsługi 
odpowiedniej maszyny. 
Maks. prędkość dopuszczalna tych ze-
stawów wynosi 15 km.h-1. 
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HAMULCE NOŻNE 
Hamulce nożne są tarczowe, mokre, 
sterowane hydraulicznie, dwupedałowe z 
automatycznym wyrównywaniem ciśnienia. 

Przy jeździe po drodze powinny być 
oba pedały połączone zapadką. 
Rozłączonych pedałów do ha-
mowania prawego lub lewego koła 
należy używać tylko dla prac tere-
nowych lub polnych przy niskich 
szybkościach jazdy. 

Uwaga: Przy jeździe z ostrej górki z 
przyczepą lub naczepą wyposażoną w 
hamulce hydrauliczne lub powietrzne 
należy hamować hamulcem nożnym już od 
początku zjeżdżania z górki! 

W razie hamowania jednym pe-
dałem hamulce powietrzne nac-
zepy nie działają! 

HAMULCE PNEUMATYCZNE 
PRZYCZEPY I NACZEPY 
Sterowanie hamulców powietrznych 
przyczep (naczep) i sterowanie hamulców 
ciągnika jest wykonane tak, że 
skuteczność hamowania obu pojazdów 
jest synchronizowana. 

Przy jeździe z przyczepą lub naczepą 
powinny być pedały hamulca 
nożnego połączone i zabezpieczone 
zapadką! 
W razie hamowania jednym 
pedałem hamulce powietrzne 
naczepy nie działają! 

Uwaga: W razie spadku ciśnienia zawór 
przepuszczający wyłączy uboczne 
odbiorniki (blokada mechanizmu 
różnicowego, wyłączenie przedniego 
napędu). 

SYGNALIZACJA SPADKU CIŚNIENIA 
POWIETRZA 
Obniżenie ciśnienia powietrza pod 450 
kPa sygnalizowane jest przez zapalenie 
czerwonej lampki kontrolnej 
umieszczonej na pulpicie przyrządów. 

Ciągnik wyposażony w układ 
pneumatyczny w razie spadku 
ciśnienia w układzie poniżej 
450 kPa nie może kontynuować 
jazdy, do chwili podwyższenia 
ciśnienia w układzie sprężonego 
powietrza. 
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HAMULCE JEDNOPRZEWODOWE I 
DWUPRZEWODOWE 
1. gniazdo złącza hamulców jedno-

przewodowych 
2. gniazda złącz hamulców dwuprze-

wodowych 
Gniazda złącz po odczepieniu 
przyczepy lub naczepy należy 
zamykać przy pomocy klapki 
ochronnej. 

 
 
 
 
 
 
 

HAMULCE JEDNOPRZEWODOWE 
Ciśnienie robocze jest nastawione przy 
pomocy zaworu sterującego na 
600 ± 20 kPa. 

Przy podłączeniu przyczepy 
(naczepy) z max masą całkowitą 
zatwierdzoną dla danego typu 
ciągnika maksymalna dopu-
szczalna prędkość wynosi 
30 km.h-1! 
Maksymalna szybkość zestaw 
jest określona maks. dozwoloną 
szybkością wolniejszego pojazdu 
zestawu. 

 
 
 

HAMULCE DWUPRZEWODOWE 
Ciśnienie robocze jest nastawione na 
740 ± 20 kPa. Osłona głowicy lewego 
złącza jest żółta (gałąź hamująca), 
klapka ochronna głowicy prawego złącza 
jest czerwona (gałąź napełniająca). 

Przy podłączeniu przyczepy 
(naczepy) z max masą całkowitą 
zatwierdzoną dla danego typu 
ciągnika maksymalna dopu-
szczalna prędkość wynosi 
40km.h-1! 
Maksymalna szybkość zestawu 
jezdnego jest określona maks. 
dozwoloną szybkością wolnie-
jszego pojazdu w zestawie. 
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HAMULCE HYDRAULICZNE PRZYCZEP 
Sterowanie hamulców powietrznych przyczep (naczep) i sterowanie hamulców ciągnika 
jest wykonane tak, że skuteczność hamowania obu pojazdów jest synchronizowana. 
Ciśnienie robocze zapewnia stale działająca zębowa pompa olejowa układu 
hydraulicznego (1). Do obwodu niezależnej (niewyłączalnej) olejowej pompy zębatej 
układu hydraulicznego jest zamontowany zawór hamulcowy (2). 
Zawór hamulcowy przyczepy jest sterowany przy pomocy ciśnienia płynu hamulcowego z 
głównej pompy hamulcowej w zależności od wielkości siły działającej na pedał 
hamulcowy. Przy maksymalnym wciśnięciu pedału hamulcowego ciśnienie w głowicy 
złącza (3) musi wynosić 12 - 15 MPa. Zawór hamulcowy przyczepy uwzględnia 
pierwszeństwo działania hamulców przed sterowaniem układu hydraulicznego. Przy 
odpowietrzaniu hamulców ciągnika należy pamiętać również o odpowietrzeniu zaworu 
hamulcowego. W przypadku, kiedy przy wciśnięciu pedału hamulca roboczego w 
obwodzie układu hydraulicznego występują uderzenia, należy koniecznie odpowietrzyć 
przewód (4) prowadzący od zaworu hamulcowego (2) do szybkozłącza (3). 

Przy jeździe z przyczepą lub naczepą powinny być pedały hamulca nożnego 
połączone i zabezpieczone zapadką! W razie hamowania jednym pedałem 
hamulce powietrzne przyczepy nie działają. 

PODŁĄCZANIE I ODŁĄCZANIE 
SZYBKOZŁĄCZ HYDRAULICZNYCH 
PRZYCZEPY 

Przy podłączaniu i odłączaniu 
szybkozłącz obwodów 
hydraulicznych należy przy 
pomocy szmatki usunąć resztki 
oleju pozostałego w gniazdku lub 
we wtyczce szybkozłącza. 
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ZATRZYMANIE CIĄGNIKA – 
HAMULEC RĘCZNY 
W normalnych warunkach ciągnik należy 
zatrzymywać powoli. Przed zatrzy-
maniem należy: 
1. Wcisnąć pedał sprzęgła i zahamować 

ciągnik hamulcem nożnym. 
2. Dźwignię zmiany biegów przesunąć 

do pozycji neutralnej. 
3. Przy każdym zatrzymaniu ciągnik 

zabezpieczyć przed samowolnym 
ruszeniem z miejsca przy pomocy 
hamulca postojowego (ręcznego). 
Zaciągnięcie hamulca jest 
sygnalizowane zapaleniem się lampki 
kontrolnej na tablicy przyrządów. 

 
 
 

WYŁĄCZENIE SILNIKA 
Po pracy ciągnika, gdy silnik pracował z 
pełnym obciążeniem, należy zapewnić 
jego schłodzenie. 
1. Po uruchomieniu silnika należy usta-

wić obroty na 800 – 1000 min-1 i na tej 
prędkości obrotowej musi pracować 
około 2 minuty. 

2. Przesunąć dźwignię ręcznej regulacji 
dawki paliwa do położenia MIN. 

3. Należy pociągnąć za sterownik 
zatrzymania pracy silnika i przekręcić 
nim, po zatrzymaniu pracy silnika 
zasunąć sterownik z powrotem. 

4. Po unieruchomieniu silnika można 
kluczyk przekręcić z pozycji "I" do 
pozycji "0" (tylko przy wyłączonym 
silniku – musi świecić lampa kontrolna 
ładowania). 

 

WYSIADANIE Z CIĄGNIKA 
Przed wyjściem z ciągnika należy wyjąć 
kluczyk ze stacyjki w pozycji “0“ (tylko 
przy wyłączonym silniku) i kabinę 
zamknąć (w pozycji I i II nie można 
kluczyka wyjąć). 

Ciągnik powinien być zabe-
zpieczony przed samowolnym 
ruszeniem z miejsca: 
1. wyłączony silnik 
2. włączony pierwszy bieg  
3. zahamowany hamulcem 

ręcznym 
Jeżeli ciągnik stoi na zboczu, dodatkowo 
muszą być pod kołami włożone kliny. 
Uwaga: Przy wyłączonym silniku jest 
automatycznie włączony przedni napęd. 
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JAZDA CIĄGNIKIEM 

E235 E236  

AWARYJNA SYGNALIZACJA USTERKI 
HYDROSTATYCZNEGO UKŁADU 
KIEROWNICZEGO 
Usterka pompy hydraulicznego układu 
kierowniczego jest sygnalizowana na 
desce rozdzielczej przy spadku ciśnienia 
oleju w układzie poniżej 120 kPa. 
Uwaga: Przy pracy silnika na biegach 
jałowych lub na niskich obrotach silnika, 
lampa kontrolna może migać. Jeżeli po 
zwiększeniu obrotów silnika lampa 
kontrolna zgaśnie - układ jest w 
porządku. 
 
 
 
 
 

UWAGA 
Jeżeli przy pracy ciągnika rozświeci się 
lampa kontrolna smarowania, ładowania 
lub sygnalizacja usterki kierowania 
hydrostatycznego, należy natychmiast 
wyłączyć silnik i skontaktować się z 
serwisem.  
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DOCIERANIE CIĄGNIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strona 
Ogólne zasady docierania nowego silnika podczas pierwszych 100 Mtg eksploatacji70 
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Po 70 Mtg.................................................................................................................. 71 
Od 100 Mtg ............................................................................................................... 72 
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DOCIERANIE CIĄGNIKA 

 E251 E252 

OGÓLNE ZASADY DOCIERANIA NOWEGO SILNIKA PODCZAS PIERWSZYCH 
100 MTG EKSPLOATACJI 
Podczas pierwszych 100 mtg (motogodzinach) eksploatacji: 
- obciążać silnik normalnie 
- unikać pracy silnika z częściowym obciążeniem 
- unikać nadmiernie długiej pracy silnika na biegu jałowym 
- często sprawdzać poziom oleju w silniku (w tym okresie zwiększone zużycie oleju 

jest normalne)  
- sprawdzać połączenia gwintowe konstrukcji nośnej ciągnika 
- stwierdzone niedociągnięcia natychmiast usunąć - unikniemy w ten sposób 

ewentualnych uszkodzeń i zagrożeń bezpieczeństwa pracy 
- w ten sam sposób należy również ciągnik docierać po kapitalnym remoncie 
 
 
 
 
 
 

PODCZAS PIERWSZYCH 10 MTG 
- docieranie należy prowadzić jedynie w 

transporcie 
- dokręcić nakrętki śrub mocujących 

obręczy do tarcz kół przednich i 
tylnych przepisanym momentem (wg 
wskazań 160kPa) 
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DOCIERANIE CIĄGNIKA 

E253 E254 E255 

PO 70 MTG 
Wymienić filtr oleju hydraulicznego. 
Według potrzeb uzupełnić olej do skrzyni 
biegów, aby poziom mieścił się w płaskiej 
powierzchni sprawdzianu. 

Wymianę filtra należy wykonywać 
przy zimnym oleju i postępować 
według rozdział: 
„Filtracja oleju hydraulicznego“ 
niniejszej instrukcji” i zakresu 
czynności przeglądu 
technicznego P-1. 
 
 

 
 
 
 
 

PO 70 MTG 
Należy spuścić ciepły olej z silnika i 
wymienić filtr oleju silnikowego. 
Następnie silnik napełnić nowym olejem 
do wymaganego poziomu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO 70 MTG 
- Sprawdzenie dokręcenia głowic 

cylindrów (na zimnym silniku) 
- sprawdzenie luzu zaworowego (na 

zimnym silniku 0,25 ± 0,05 mm) 
Sprawdzenie dokręcenia głowic i 
nastawienie luzu zaworowego 
należy przeprowadzić w specjalis-
tycznym warsztacie serwisowym. 
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DOCIERANIE CIĄGNIKA 

E256  

OD 100 MTG 
Po zakończeniu docierania, ciągnikiem 
można pracować bez ograniczenia. 
Tryb pracy silnika ciągników 
zalecane prędkości 
obrotowe 1400 - 2300 min-1 
obroty biegu 
jałowego 700 ± 25 min-1 
ciśnienie 
eksploatacyjne 
oleju 0,2 - 0,5 MPa 
ciśnienie oleju przy 
obrotach biegu 
jałowego min. 0,05 MPa. 
Maksymalna 
temperatura płynu 
chłodzącego 106°C 
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WYKORZYSTANIE W TRANSPORCIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przed jazdą należy sprawdzić czy 
stan techniczny ciągnika spełnia 
wymagania przepisów drogowych i 
bezpieczeństwa pracy. 

Sprawdzić prawidłowość podłączenia 
przyczepy lub innego urządzenia oraz 
umocowanie ładunku. Nigdy nie wy-
siadać z ciągnika podczas jazdy w celu 
podłączenia przyczepy.  
 
 

Strona 
Przedni zaczep.......................................................................................................... 76 
zaczep przesuwny transportowy CBM ...................................................................... 76 
Regilacja zaczepu przesuwnego (transportowego) CBM.......................................... 76 
Zaczep automatyczny CBM ...................................................................................... 77 
Zaczep rolniczy ......................................................................................................... 77 
Cięgło wychylane zaczepu rolniczego....................................................................... 77 
Zaczep rolniczy ze sworzniem .................................................................................. 78 
Zaczep rolniczy z kulą ø 80....................................................................................... 78 
Zaczep uniwersalny (hith) dla przyczep jednoosiowych CBM................................... 78 
Podłączenie przyczepy jednoosiowej........................................................................ 79 
Odłączenie przyczepy jednoosiowej ......................................................................... 79 
∗Belka zaczepowa .................................................................................................... 79 
Agregacja z naczepą i przyczepą.............................................................................. 80 
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WYKORZYSTANIE W TRANSPORCIE 

E301 E302 E303 

PRZEDNI ZACZEP 
Służy tylko do holowania ciągnika bez 
przyczepy lub innego przyczepionego 
urządzenia. 

Do wyciągania zapadniętego 
ciągnika należy używać liny lub 
drążka holowniczego. Nigdy nie 
wolno używać łańcuchów, z 
powodu niebezpieczeństwa 
śmiertelnego wypadku w 
przypadku zerwania łańcucha! 
Zabronione jest używanie osi 
ciągnika (poszczególne koła 
jezdne) jako wciągarki do 
wyciągnięcia zapadniętego 
ciągnika. 
 

 

ZACZEP PRZESUWNY 
TRANSPORTOWY CBM 
Służy do podłączenia przyczep dwu-
osiowych lub lekkich przyczep 
jednoosiowych. Wysokość ustawień 
można regulować. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGILACJA ZACZEPU 
PRZESUWNEGO 
(TRANSPORTOWEGO) CBM 
Przez przesunięcie dźwigni sterowania w 
kierunku strzałki do pozycji (1) - dźwignia 
jest odblokowana, przez następne 
naciśnięcie dźwigni do pozycji (2) 
zostaną zasunięte sworznie 
usztywniające (3), w wyniku tego 
zostanie zawieszenie poluzowane, wtedy 
można nastawić wysokość lub 
zdemontować. Po poluzowaniu dźwigni z 
pozycji (2) dojdzie do wysunięcia sworzni 
usztywniających (3), a dźwignia powróci 
automatycznie do pozycji wyjściowej. 
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WYKORZYSTANIE W TRANSPORCIE 

E304 E305 E306 

ZACZEP AUTOMATYCZNY CBM  
Przez przesunięcie dźwigni (1) w 
kierunku strzałki zostanie zasunięty 
sworzeń (3) do pozycji górnej, co jest 
sygnalizowane wysuniętym elementem 
ostrzegawczym (4) patrz rys. (A). 
Po najechaniu na oko dyszla zasunie się 
sworzeń samoczynnie do podłączanej 
przyczepy. Sworzeń zawieszenia (3) 
można włączyć ręcznie przez 
przesunięcie dźwigni (2) w kierunku 
strzałki. Zasunięcie sworznia jest 
sygnalizowane zasuniętym elementem 
ostrzegawczym (4) patrz rys. (B). 

Po podłączeniu przyczepy należy 
zawsze sprawdzić czy elemen 
t ostrzegawczy jest zasunięty wg 
rys. (B). 

ZACZEP ROLNICZY 
Typy zaczepów rolniczych: 
Rys. (B) – Zaczep rolniczy 
Rys. (C) – Zaczep rolniczy ze sworzniem  
Rys. (D) – Zaczep rolniczy z kulą ø 80 
Demontaż rys. (A): 
1. Demontujemy śrubę zabezpieczającą 

(1) 
2. Zabezpieczymy zaczep przed 

obniżeniem, odblokujemy i zdemon-
tujemy sworznie (2). 

3. Zaczep wysuniemy z konsoli w dół. 
Montaż wykonamy w odwrotny sposób. 
 
 
 
 

CIĘGŁO WYCHYLANE ZACZEPU 
ROLNICZEGO 
Demontaż: 
1. Odblokujemy i zdemontujemy 

sworznie (1) 
2. Wysuniemy cięgło wychylane w 

kierunku strzałki 
Montaż wykonamy w odwrotny sposób. 
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WYKORZYSTANIE W TRANSPORCIE 

E307 E308 E309 

ZACZEP ROLNICZY ZE SWORZNIEM 
Montaż i demontaż cięgła wychylanego 
wykonujemy według rozdz. „Cięgło 
wychylane zaczepu rolniczego". 
Podłączenie oka dyszka do sworznia 
sztywnego (3): 
1. Odblokujemy i zdemontujemy 

sworzeń (1). 
2. Podniesiemy klin zabezpieczający (2) 

w kierunku strzałki. 
3. Podłączenie oka dyszka do sworznia 

sztywnego (3). 
4. Wrócimy klin zabezpieczający (2) do 

pierwotnego położenia i 
zabezpieczymy sworzniem (1). 

 
 
 

ZACZEP ROLNICZY Z KULĄ Ø 80 
Zaczepu rolniczego z kulą ø 80 
używa się tylko do podłączenia 
przyczep z urządzeniem 
podłączającym przeznaczonym 
dla kuli ø 80. 

Odblokowanie zawieszenia rys. (A): 
Przez poruszanie dźwigni (1) w kierunku 
strzałki dojdzie do odsunięcia klina 
zabezpieczającego (2). 
Zablokowanie zawieszenia rys. (B): 
Przez poruszanie dźwigni (1) w kierunku 
strzałki dojdzie do odsunięcia klina 
zabezpieczającego (2). 
 
 
 
 

ZACZEP UNIWERSALNY (HITH) DLA 
PRZYCZEP JEDNOOSIOWYCH CBM 
Zawieszenie przyczepy jednoosiowej 
może być wyposażone w hak (A), który 
jest przeznaczony do podłączenia przy-
czep jednoosiowych, które mają dyszel 
zgodny z normą ISO 5692 (średnica 
wewnętrzna oka 50 mm a wysokość oka 
30 mm) lub w cięgło wychylane (B). 
Hak zawieszenia jest podnoszony i 
spuszczany hydraulicznie za pomocą na 
długości nastawianych cięgieł telesko-
powych. 
Wymiana haka na cięgło wychylane (C): 
1. Obniżymy zawieszenie. 
2. Odblokujemy i wyjmiemy sworzeń (1). 
3. Wyjmiemy hak w kierunku strzałki. 
Montaż cięgła wychylanego wykonamy w 
odwrotny sposób. 
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WYKORZYSTANIE W TRANSPORCIE 

E310 E311 E312 

PODŁĄCZENIE PRZYCZEPY 
JEDNOOSIOWEJ 
Wykonujemy dźwignią wewnętrznego 
układu hydraulicznego (A) przy 
włączonej regulacji pozycyjnej. Hak 
zaczepu z okiem przyczepy podniesiemy 
hydraulicznie do pozycji, gdzie haki 
nożne zaskoczą pod czopy nośnika 
zaczepu.  Ramiona podnoszące 
hydraulikę należy opuścić tak, aby 
doszło do opadnięcia haków nośnych do 
czopów nośnika – cięgła teleskopowe 
nie mogą być naciągnięte. 
 
 
 
 
 

ODŁĄCZENIE PRZYCZEPY 
JEDNOOSIOWEJ 
Wykonujemy po podniesieniu zaczepu 
dźwignią wewnętrznego układu 
hydraulicznego przy włączonej regulacji 
pozycyjnej. Dźwignię sterującą zaczepu 
podnosimy w kierunku do tyłu. Dźwignia 
znajduje się z lewej strony obok 
siedzenia kierowcy. Dźwignią 
wewnętrznego układu hydraulicznego 
opuścimy zaczep i odłączymy oko dyszla 
przyczepy. 
 
 
 
 
 
 
 

∗BELKA ZACZEPOWA 
W kierunku pionowym położenie belki 
można zmieniać płynnie w całym 
zakresie podnoszenia. Do belki mogą 
być przyczepione tylko te maszyny 
rolnicze, które ją trwale obciążają w 
kierunku na dół. 
 

Przy pracy z belką zaczepową 
należy zdemontować zawie-
szenie etapowe i cięgło 
wychylane. 
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WYKORZYSTANIE W TRANSPORCIE 

E313   

AGREGACJA Z NACZEPĄ I 
PRZYCZEPĄ 
Ciągnik należy agregować wyłącznie z 
przyczepą ciągnikową po synchronizacji 
hamulców roboczych ciągnika z 
hamulcami pneumatycznymi przyczepy. 
Przy agregowaniu z naczepą obciążenie 
statyczne osi tylnej ciągnika nie może 
przekroczyć maksymalnego dopu-
szczalnego obciążenia. 
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WYKORZYSTANIE W TRANSPORCIE 

MAKSYMALNE DOZWOLONE PIONOWE OBCIĄŻENIE STATYCZNE ZACZEPÓW 
Typ 

zawieszenia 
Dozwolone 

pionowe 
obciążenie 
statyczne 

Ø  
sworznia 
zaczepu 

Typ 
zawieszenia 

Dozwolone 
pionowe 

obciążenie 
statyczne 

Ø 
sworznia
zaczepu 

Typ 
zawieszenia 

Dozwolone 
pionowe 

obciążenie 
statyczne  

Ø  
sworznia 
zaczepu 

 

 
15 kN 

 
pozycja 
dolna 
18 kN 

31 mm 

 

 
15 kN 

 
pozycja 
dolna 
18 kN 

38 mm 

 

 
 

15 kN 
 

28 mm 

         

 

 
 

15 kN 
 

pozycja 
dolna 
18 kN 

43 mm 

 

 
 

15 kN 
 

pozycja 
dolna 
18 kN 

50 mm    

 
Maksymalny ciężar agregowanej hamowanej przyczepy lub naczepy nie może przekroczyć wartości podanej w tabliczce 
znamionowej ciągnika i wartości podanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Maksymalna szybkość zestawu jezdnego 
jest określona maks. dozwoloną szybkością wolniejszego pojazdu zestawu. 
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WYKORZYSTANIE W TRANSPORCIE 

MAKSYMALNE DOZWOLONE PIONOWE OBCIĄŻENIE STATYCZNE ZACZEPÓW 
Typ 

zawieszenia 
Dozwolone 

pionowe 
obciążenie 
statyczne 

Ø  
sworznia 

(kuli)  
zaczepu 

Typ 
zawieszenia 

Dozwolone 
pionowe 

obciążenie 
statyczne 

Ø  
sworznia 

(kuli) 
zaczepu 

Typ 
zawieszenia 

Dozwolone 
pionowe 

obciążenie 
statyczne 

Ø 
 sworznia 

(kuli)  
zaczepu 

 

 
 

7,5 kN 

31 mm 

 

 
 

18 kN 

80 mm 

 

 
 

7,5 kN 

44,5 mm 

         

 

 
 

22kN 

47 mm 

 

 
 

10 kN 

    

 
Maksymalny ciężar agregowanej hamowanej przyczepy lub naczepy nie może przekroczyć wartości podanej w tabliczce 
znamionowej ciągnika i wartości podanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Maksymalna szybkość zestawu jezdnego 
jest określona maks. dozwoloną szybkością wolniejszego pojazdu zestawu. 
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NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przed włączeniem maszyny 
napędzanej z WOM należy 
obowiązkowo sprawdzić, czy 
prędkości obrotowe wału maszy-
ny i WOM ciągnika są zgodne z 
wymaganiami producenta maszy-
ny (540 obr/min lub 1000 
obr/min). Różnica obrotów może 
spowodować uszkodzenie ma-
szyny lub wypadek. 

Strona 
Praca z wałem odbioru mocy - WOM........................................................................ 86 
Sterowanie przedniego i tylnego wOM......................................................................... 86 
Tylny wał wyprowadzenia mocy – włączanie obrotów zależnych i niezależnych ...... 87 
Tylny wał odbioru mocy – włączanie obrotów wału odbioru mocy 540 i 1000 lub 
540E obr/min............................................................................................................. 87 
Przedni wał wyprowadzenia mocy ............................................................................ 88 
Tylny wał wyprowadzenia mocy ................................................................................ 88 
Maksymalna przenoszona moc................................................................................. 89 
Napęd maszyn z większymi masami bezwładnościowymi (kruszarki, brony wirujące, 
kosiarki itd.) ............................................................................................................... 89 
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NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH 

E351 E352 E353 

PRACA Z WAŁEM ODBIORU MOCY - WOM 
1. Przy pracy z WOM należy zwracać uwagę na właściwe zamocowanie 

wszystkich osłon. 
2. Po pracy należy ponownie zamontować osłonę końcówki WOM. 
3. Podłączanie i odłączanie wału przegubowo teleskopowego przyczepionej 

maszyny do ciągnika należy zawsze przeprowadzać przy dźwigni 
włączania zależnych i niezależnych prędkości obrotowych WOM 
nastawionej w położeniu neutralnym N – po zatrzymaniu wału odbioru 
mocy ciągnika!  

4.  Podłączanie i odłączanie wału przegubowo teleskopowego przyczepionej 
maszyny do przedniego WOM należy zawsze przeprowadzać przy 
wyłączonym silniku i wyłączonym WOM! 

5. Jakiekolwiek naprawy lub czyszczenie przyczepionych maszyn 
napędzanych WOM należy przeprowadzać wyłącznie na postoju, przy 
unieruchomionym silniku, wyłączonym sprzęgle WOM i przy dźwigni 
włączania zależnych i niezależnych prędkości obrotowych WOM 
nastawionej w położeniu neutralnym N. 

 
 

STEROWANIE PRZEDNIEGO I 
TYLNEGO WOM 
Włączanie (przy min. obr silnika 1500 min 
i wyłączanie wałów odbioru mocy wyko-
nujemy wyłącznikami umieszczonymi na 
prawym słupku kabiny. Wyłączniki 
wyposażone są w mechaniczne bezpiecz-
niki (1) przeciwko niechcianemu naciśnię-
ciu. Przy przełączaniu wyłącznika należy 
nacisnąć bezpiecznik w kierunku w dół. 
P - wyłącznik steruje przednim wałem 

wyprowadzenia mocy 
Z - wyłącznik steruje tylnym wałem 

wyprowadzenia mocy 
Przez naciśnięcie obu wyłączników 
zostaną uruchomione obydwa wały 
wyprowadzenia mocy (przedni i tylny). 
Wyłączenie wałów wyprowadzenia mocy 
jest sygnalizowane przez rozświecenie 
symbolu na wyłączniku. 
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NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH 

E354 E355  

TYLNY WAŁ WYPROWADZENIA 
MOCY – WŁĄCZANIE OBROTÓW 
ZALEŻNYCH I NIEZALEŻNYCH 
Włączanie wykonujemy dźwignią (1) na 
postoju 
a - Obroty niezależne WOM (szyb-

kość obrotowa jest zależna od 
szybkości obrotowej silnika) 

  

n - położenie neutralne 
Należy go używać w celu 
łatwiejszego podłączenia wału 
Kar-dana maszyny rolniczej. 
Końcówką tylnego wału odbioru 
mocy można swobodnie obracać. 

  

b - obroty zależne WOM (szybkość 
obrotowa i kierunek obracania 
jest zależna od włączonego biegu 
i położenia dźwigni rewersacji) 

TYLNY WAŁ ODBIORU MOCY – 
WŁĄCZANIE OBROTÓW WAŁU 
ODBIORU MOCY 540 I 1000 LUB 
540E OBR/MIN 
Włączanie wykonuje się dźwignią (1) na 
postoju. 
Ciągnik w wyposażeniu standardowym 
wyposażony jest w kombinację w 540 i 
1000 obrotów wału odbioru mocy, a na 
życzenie może być wyposażony w 
kombinację 540 i 540E obrotów wału 
odbioru mocy. 
a - 1000 min-1 lub 540E min-1 

n - neutral 
b - 540 min-1 

 
 
 

 
 
 
 

Włączanie biegów 540 i 1000 (lub 
540E) min-1 jest możliwe bez 
względu na ilość rowków użytej 
końcówki. 
Obroty wału wyprowadzenia mocy 
i typ końcówki należy wybrać 
według przepisanych obrotów 
agregowanej maszyny. 
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NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH 

E356 E357  

PRZEDNI WAŁ WYPROWADZENIA 
MOCY 
Przedni wał odbioru mocy jest 
wyposażony w sztywną 21-rowkową 
końcówkę a ma tylko 1000 min. 
Ciągnik może być na życzenie 
wyposażony w przedni wał odbioru mocy 
z różnymi kierunkami obrotów: 
a - zgodnie z kierunkiem obrotów 

silnika (standard) 
b - Odwrotnie z kierunkiem 

obracania się silnika 
(∗ na życzenie) 

 
 
 
 
 

TYLNY WAŁ WYPROWADZENIA 
MOCY 
Ciągnik w standardzie wyposażony jest 
w 6-rowkową końcówkę wału odbioru 
mocy. 
*Ciągnik może być na życzenie 
wyposażony 6 lub 21 rowkową 
końcówkę wału odbioru mocy. 
Postępowanie przy wymianie: 
1. Kleszczami do pierścieni 

zabezpieczających zdejmiemy 
pierścień zabezpieczający (1). 

2. Przez ciągnięcie w kierunku strzałki 
wyjmiemy końcówkę wymienialną (2). 

3. Montaż końcówki wykonamy w 
odwrotny sposób, zachowując 
ostrożność przy montażu pierścienia 
zabezpieczającego (1). 

 

 
 

Wymianę końcówki należy 
wykonywać przy wyłączonym 
silniku. 
Obroty wału wyprowadzenia 
mocy i typ końcówki należy 
wybrać według przepisanych 
obrotów agregowanej maszyny. 
Włączanie biegów 540 i 1000 (lub 
540E) min-1 jest możliwe bez 
względu na ilość rowków użytej 
końcówki. 
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NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH 

E358   

MAKSYMALNA PRZENOSZONA MOC 
Wał odbioru 

mocy 
Przenoszona 

moc 
przedni 

1000 min-1 45 kW* 
tylny 

1000 min-1 pełna moc silnika 
540 min-1 pełna moc silnika 

540E min-1 pełna moc silnika 
*Jeżeli przenoszenie mocy odbywa się 
bez uderzeń może być wartość 
przenoszonej mocy podwyższona na 50 
kW. 
 
 
 
 
 

NAPĘD MASZYN Z WIĘKSZYMI 
MASAMI BEZWŁADNOŚCIOWYMI 
(KRUSZARKI, BRONY WIRUJĄCE, 
KOSIARKI ITD.) 
Wał kardana dla napędu tych maszyn 
powinien być wyposażony w tzw. 
sprzęgło wolnobieżne, które zapewni 
rozłączenie przenoszenia momentu 
obrotowego przy wstecznym działaniu z 
maszyny do ciągnika. 
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UKŁAD HYDRAULICZNY
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UKŁAD HYDRAULICZNY 

E401 E402 E403 

URZĄDZENIE HYDRAULICZNE 
Składa się z zewnętrznego i wew-
nętrznego układu hydraulicznego. 
Źródłem ciśnienia oleju jest zębata 
pompa olejowa. 
Olej pobierany jest ze skrzyni biegów 
i przekładni głównej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POMPA HYDRAULICZNA 
Pompa olejowa układu hydraulicznego 
jest niewyłączalna. Pracuje zawsze, 
kiedy silnik ciągnika jest w ruchu. 
Pompa jest dostarczana alternatywnie w 
dwóch wielkościach: 
 Typ pompy  Dostarczana ilość 
1. UD 20 50 l/min 
2. UD 16 40 l/min 
Ciśnienie oleju wytworzone w układzie 
hydraulicznym ograniczone jest 
zaworem bezpieczeństwa na 18 MPa. 
 
 
 
 
 

FILTRACJA OLEJU 
HYDRAULICZNEGO 
Pompa olejowa układu hydraulicznego 
zasysa olej przez filtr ssący, znajdujący 
się po lewej stronie przekładni. Wymianę 
filtra można wykonać bez spuszczenia 
oleju z przekładni. 
Przy wymianie filtra wycieka z korpusu 
filtra olej. Należy użyć czystego naczynia 
o pojemności około 10 l. Nowy filtr 
należy wcześniej przygotować. Olej, 
który wyciekł należy zlać z powrotem do 
przekładni (obowiązuje w przypadku 
konieczności wymiany poza interwałem 
wymiany filtra i oleju). 
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UKŁAD HYDRAULICZNY 

E404 E405 E406 

DZIAŁANIE ELEMENTÓW 
STEROWNICZYCH 
1. Dźwignia zewnętrznego układu 

hydrauliki 
2. Dźwignia wewnętrznego układu 

hydrauliki 
3. Dźwignia wyboru regulacji hydrauliki 
4. Dźwignia szybkości reakcji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEWNĘTRZNY UKŁAD 
HYDRAULICZNY 
1. Dźwignia układu wewnętrznego 
2. Dźwignia wyboru sposobu regulacji  
3. Dźwignia szybkości reakcji 
4. Opór przesuwalny (zapewnia 

nastawioną pozycję dźwigni układu 
wewnętrznego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DŹWIGNIA UKŁADU 
WEWNĘTRZNEGO 
Steruje: 
a -  podnoszeniem narzędzi do pozycji 

transportowej (max podniesienie) 
b -  nastawienie wysokości zawieszenia 

trójpunktowego z narzędziami przy 
regulacji pozycyjnej i nastawieniu 
głębokości orki przy regulacji siłowej 
lub mieszanej 

c -  nastawienie tzw. wolnej (pływającej) 
pozycji przy pracy z narzędziami, 
mającymi własne kółko kopiujące 
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UKŁAD HYDRAULICZNY 

 E407 E408 

DŹWIGNIA WYBORU REGULACJI 
Ma trzy położenia oznaczone P, M, D 
P - Regulacja pozycyjna, przy której maszyna zawieszona na TUZ jest 

utrzymywana samoczynnie w stałej wysokości (położeniu) do ciągnika. 
M - Regulacja mieszana, która jest kombinacją regulacji siłowej i pozycyjnej. 

Nadaje się zwłaszcza do orki na polach z niestałym oporem gleby. 
D - Regulacja siłowa, przy której maszyna zawieszona na TUZ jest 

samoczynnie podnoszona i opuszczana w zależności od zmiany oporu 
gleby. 

Wszystkie regulacje umożliwiają także pracę z narzędziami posiadającymi własne 
kółko kopiujące w pozycji tzw. pozycji wolnej (pływającej). 
 

Podczas transportu narzędzi należy przesunąć dźwignię wyboru do pozycji P! 
 
 

 
 
 

DŹWIGNIA SZYBKOŚCI REAKCJI 
Steruje zaworem rozdzielacza, który 
zmienia wielkość przepływu oleju do 
wewnętrznego i wewnętrznego układu 
hydraulicznego. 
Przy przestawieniu dźwigienki do po-
łożenia poziomego w kierunku do przodu 
od fotela kierowcy (MIN) występuje 
najmniejszy przepływ oleju do 
wewnętrznego układu hydraulicznego. 
Poprzez ograniczenie przepływu oleju 
przy regulacji siłowej lub mieszanej 
zmniejsza się szybkość reakcji układu 
hydraulicznego np. przy orce w 
zmiennych warunkach glebowych. 
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UKŁAD HYDRAULICZNY 

E409  E410 

ZEWNĘTRZNY UKŁAD 
HYDRAULICZNY 
Dostarcza olej do zewnętrznych 
urządzeń hydraulicznych podłączonych 
przy pomocy szybkozłącz. 
Gniazda szybkozłącz posiadają średnicę 
wewnętrzną 12,5 mm i odpowiadają 
normie międzynarodowej ISO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DŹWIGNIA UKŁADU ZEWNĘTRZNEGO 
Posiada cztery położenia oznaczone na tabliczce prowadnicy: 
a - Ciśnienie na szybkozłączu ”1”, szybkozłącze "2" jest połączone ze spływem. 

Dźwignia znajduje się w tylnym skrajnym położeniu. W tym położeniu 
dźwignia musi być trzymana, w przeciwnym razie wraca samoczynnie do 
położenia "b" (położenie neutralne). 

b - Położenie neutralne (blok). Wyprowadzenia do szybkozłącz "1" i "2" są 
zamknięte a olej w obwodzie hydraulicznym maszyny jest zablokowany. 
Dźwignia w tym położeniu jest samoczynnie zablokowana sprężyną. 

c - Położenie pływające. Obydwa szybkozłącza ”1” i ”2” są połączone ze 
spływem i olej może swobodnie przepływać w obydwu kierunkach. Dźwignia 
w tym położeniu jest blokowana przy pomocy zamka kulkowego w zaworze 
suwakowym. 

d - Ciśnienie na szybkozłączu ”2”, szybkozłącze "1" jest połączone ze spływem. 
Dźwignia znajduje się w przednim skrajnym położeniu. W tym położeniu 
dźwignia musi być trzymana, w przeciwnym razie wraca samoczynnie do 
położenia "c" (położenie pływające). 
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UKŁAD HYDRAULICZNY 

 E411 E412 

TYLNE WYPROWADZENIA 
ZEWNĘTRZNEGO UKŁADU 
HYDRAULIKI 
Ciągnik w wykonaniu standardowym 
posiada trzy gniazda szybkozłącza na 
panelu. Do gniazd oznaczonych "1" a "2" 
jest doprowadzany olej ciśnieniowy 
według pozycji dźwigni sterującej. 
Trzecie szybkozłącze oznaczone „0” jest 
połączone bezpośrednio z przestrzenią 
skrzyni przekładniowej i służy do 
odprowadzania oleju powracającego z 
zewnętrznych urządzeń hydraulicznych 
(np. silniki hydrauliczne, siłowniki itd.). 
 
 
 
 

A -  rozmieszczenie gniazd szybkozłącza 
odpowiada wyposażeniu ciągnika z 
układem hydraulicznym bez rozdzie-
lacza zewnętrznego 

B -  rozmieszczenie gniazd szybkozłącza 
odpowiada wyposażeniu ciągnika z 
układem hydraulicznym z doda-
tkowym rozdzielaczem zewnętrznym 

Podłączone maszyny korzy-
stające z napełnienia olejowego 
zewnętrznego układu hydraulicz-
nego muszą być napełnione tym 
samym rodzajem oleju, jaki jest 
polecany dla przekładni ciągnika! 
 
 
 

 

PODŁĄCZANIE I ODŁĄCZANIE 
SZYBKOZŁĄCZ 

Przy podłączaniu i odłączaniu 
szybkozłącz należy być 
szczególnie ostrożnym ze względu 
na resztki oleju pozostałego w 
gniazdku lub we wtyczce 
szybkozłącza. 
W przyczyn ekologicznych należy 
ten olej resztkowy usunąć 
dowolnym materiałem włókie-
nnym po każdym rozłączeniu 
szybkozłącz. 
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UKŁAD HYDRAULICZNY

E413 

ODBIERANE ILOŚCI OLEJU Z 
ZEWNĘTRZNYCH WYPROWADZEŃ 
HYDRAULICZNYCH 
Dopuszczalna ilość oleju pobierana z 
ciągnika – patrz następująca tabela. 

Przy większym poborze zachodzi 
niebezpieczeństwo zassania po-
wietrza i uszkodzenia tak pompy. 

W przypadku, gdy po odłączeniu maszy-
ny, spadł poziom oleju w przekładni 
spowodowany przez jego stałe wypom-
powanie z ciągnika do układu hydrau-
licznego maszyny, należy uzupełnić 
brakującą ilość. 
 
 
 
 

 

Rodzaj pracy: 
w terenie równinnym  
Max pobór oleju: 20 litrów 
Napełnienie przekładni:  
kreska sprawdzianu (A) 
standardowe napełnienie 

 

Rodzaj pracy: 
na zboczu 
Max pobór oleju: 13 litrów 
Napełnienie przekładni:  
kreska sprawdzianu (A) 
standardowe napełnienie 

 

Rodzaj pracy: 
w terenie równinnym 
Max pobór oleju: 27 litrów 
Napełnienie przekładni: 
kreska sprawdzianu (B)  
napełnienie oleju przekładniowego 
podwyższone o 7 litrów 
(maksymalna dopuszczalna ilość 
oleju w przekładni) 

 

Rodzaj pracy: 
na zboczu  
Max pobór oleju: 20 litrów 
Napełnienie przekładni:  
kreska sprawdzianu (B) 
napełnienie oleju przekładniowego 
podwyższone o 7 litrów  
(maksymalna dopuszczalna ilość 
oleju w przekładni) 
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UKŁAD HYDRAULICZNY 

E414 E415 E416 

STEROWNIK SIŁOWNIKA 
JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA 
Siłownik należy podłączać zawsze do 
szybkozłącza “1“. 
podnoszenie dźwignia w położeniu 

"a" (ciśnienie w 
szybkozłączu "1") 

koniec 
podnoszenia 

dźwignię przesunąć 
do położenia 
neutralnego "b" – 
położenie neutralne 

opuszczanie dźwignię przesunąć 
do położenia 
neutralnego "c" – 
położenie pływające 

koniec 
opuszczania 

dźwignię przesunąć 
do położenia 
neutralnego "b" – 
położenie neutralne 

STEROWNIK SIŁOWNIKA 
DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA 
Siłownik należy podłączać zawsze do 
szybkozłącza “1“ i “2“. 
ruch w jednym 
kierunku 

dźwignia w położeniu 
"a" (ciśnienie w 
szybkozłączu "1" 

koniec ruchu dźwignia w położeniu 
"b" położenie 
neutralne 

ruch w kierunku 
odwrotnym 

dźwignia w położeniu 
"d" ciśnienie w 
szybkozłączu "2" 

koniec ruchu dźwignia w położeniu 
"b" położenie 
neutralne 

pozycja 
odciążona 

dźwignia w położeniu 
"c" niskie ciśnienie w 
 szybkozłączu 2 

 

 
 

Przy pracy z siłownikiem dwu-
stronnego działania, dźwignię 
sterowania należy przesuwać jak 
najszybciej przez położenie "c" 
(położenie pływające), przy 
którym obydwie strony siłownika 
są połączone ze spływem i 
zachodzi niebezpieczeństwo 
niekontrolowanego ruchu 
tłoczyska. 
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 E417  

DODATKOWY ROZDZIELACZ 
HYDRAULICZNY 
Rozdzielacz jest umieszczony z lewej 
strony ciągnika pod kabiną i jest 
dostarczany w wykonaniu 
dwusekcyjnym. Każda sekcja jest 
czteropołożeniowa z pozycją pływającą i 
dostarcza olej do dwóch wyjść 
ciśnieniowych (szybko-złącza) 
oznaczonych: 

"3", "4" sekcja 1 
"5", "6" sekcja 2 

Elementy sterownicze sekcji 
umieszczone są w kabinie na błotniku 
prawego tylnego koła. 
 
 
 
 

 
Sekcje rozdzielacza dodatkowego 
obsługujące szybkozłącza "3“ i "4“ są 
oprócz pozycji pływającej zabezpieczone 
a obydwie pozycje robocze (ciśnieniowe) 
są z zabezpieczeniem hydraulicznym 
16+1,5 MPa. 
Wyprowadzenie „4“ jest dodatkowo 
wyposażone w zawór zwrotny – wy-
korzystanie do podłączenia maszyny z 
podwyższonym wymaganiem 
dotyczącym szczelności – minimalny 
spadek narzędzi np. podczas transportu. 
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 E418  

STEROWNIK DODATKOWEJ ROZDZIELNICY 
Każdą dźwignię sterującą sekcji można nastawiać do 4 pozycji. 
 Położenie dźwigni  Funkcja 
1 Tylne (górne) 

położenie 
Ciśnienie oleju znajduje się szybkozłączu :  "4", "6" 
Szybkozłącza są połączone ze spływem  “3“, “5“ 

2 Położenie środkowe położenie neutralne 
3 Przednie (dolne) 

położenie 
Ciśnienie oleju znajduje się w szybkozłączu : "3", "5" 
Szybkozłącza są połączone ze spływem “4“, “6“ 

4 Przednie skrajne 
położenie 

Podwyższoną siłą dźwignię sterowania można 
przesunąć przez położenie (3) w kierunku do przodu 
do położenia (4) tzw. pływające (wolne), w którym są 
dźwignie usztywnione. Obydwa szybkozłącza każdej 
sekcji są w tym położeniu połączone ze spływem. 

Uwaga: Dźwignię automatycznie przesuwa się z położenia (1) i (3) do położenia 
neutralnego. 

Siłownik dwustopniowego działania podłączamy zawsze do szybkozłącz 
“4“, “6“! 
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PODŁĄCZENIE MASZYN I NARZĘDZI DO ZEWNĘTRZNEGO UKŁADU 
HYDRAULICZNEGO 
Podłączenie maszyn i narzędzi składających się z wielu sekcji  
Ciągnik bez rozdzielacza dodatkowego 
Przy pracy z maszynami rolniczymi składającymi się z kilku sekcji (kultywatory, włóki, 
brony), u których do ramy głównej podłączone są przegubowo ramy boczne 
podnoszone przy transporcie do położenia pionowego przy pomocy siłowników 
hydraulicznych zasilanych z zewnętrznego układu hydraulicznego, ramy boczne 
należy zawsze podnosić przez dźwignię dodatkowego rozdzielacza do tyłu. Kierunek 
poruszania dźwigni sterującej zapewnia, że olej ciśnieniowy w szybkozłączu „1” 
działa na podnoszenie ram do pionowej pozycji transportowej.  Szybkozłącze nr „2“ 
jest połączone ze spływem. 
Ciągnik wyposażony w rozdzielacz dodatkowy 
Przy pracy z maszynami rolniczymi składającymi się z kilku sekcji (kultywatory, włóki, 
brony), u których do ramy środkowej są podłączone przegubowo ramy boczne 
podnoszone przy transporcie do położenia pionowego przy pomocy samodzielnych 
siłowników hydraulicznych zasilanych z zewnętrznego układu hydraulicznego, ramy 
boczne należy zawsze podnosić przez dźwignię dodatkowego rozdzielacza (w górę) 
do tyłu. Zasilające przewody hydrauliczne siłowników muszą być zawsze podłączone 
do szybkozłącz „4” lub „6”. 
Podłączanie obrotowego silnika hydrostatycznego 
Jeżeli do zewnętrznego układu hydraulicznego jest podłączony obrotowy silnik 
hydrostatyczny, należy bezwzględnie jego zasilające przewody hydrauliczne 
podłączyć do szybkozłącza "0". 
Podłączanie rewersowego silnika hydrostatycznego 
Rewersowy obrotowy silnik hydrostatyczny ze względu na jego działanie należy 
koniecznie podłączyć do szybkozłącz “1“ i “2“, ewent. zawsze do szybkozłącz jednej 
sekcji dodatkowego rozdzielacza.  W tym przypadku jednak do obydwu zasilających 
przewodów hydraulicznych muszą być zabudowane zawory bezpieczeństwa, które 
niezawodnie ograniczą szczyty ciśnieniowe przy zatrzymywaniu maszyny. 
Odprowadzenia z wymienionych zaworów należy podłączyć do szybkozłącza "0". 
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UKŁAD ZAWIESZENIA 

E451 

TYLNY TRÓJPUNKTOWY UKŁAD 
ZAWIESZENIA - TUZ 
Służy do podłączania zawieszanych i 
półzawieszanych maszyn i narzędzi 
rolniczych kategorii I lub II wg ISO. 
Kategoria różni się długością osi 
zawieszenia, to jest odległością środka 
kul dolnych przegubów zawieszenia przy 
podłączonych narzędziach. 

kategoria I 
długość osi zawieszenia 728 mm
∅ otworów podłączanych 
kul cięgieł według ISO 

28 mm

∅ otworu górnego cięgła 25 mm
 

kategoria II 
długość osi zawieszenia 870 mm
∅ otworów podłączanych 
kul cięgieł według ISO 

28 mm

∅ otworu górnego cięgła 25 mm

1. cięgło górne 
2. cięgło do podnoszenia lewe  
3. cięgło do podnoszenia prawe 
4. cięgła ograniczające 
5. cięgła dolne 

 
 
 
 
 

E452 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY 
PRACY Z TUZ 

Zabrania się przebywania osób 
nieupoważnionych pomiędzy 
ciągnikiem, a maszyną 
zawieszoną na TUZ (A). 
Zabronione jest parkowanie 
ciągnika z maszyną zaczepioną w 
górnym położeniu TUZ - (B). 
Podczas jazdy bez narzędzi na-
leży dolne cięgła (5) połączyć 
sprężynami, a górne cięgło (1) 
założyć do zaczepu elastycznego! 
Podczas transportu maszyn 
należy nastawić cięgła 
ograniczające (4) cięgieł dolnych 
tak, aby nie następował 
niepożądany boczny ruch 
maszyn! 
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UKŁAD ZAWIESZENIA 

E453 E454 E455 

NASTAWIENIE WYSOKOŚCI CIĘGIEŁ 
REGULOWANYCH 
Cięgło do podnoszenia lewe rys. (A): 
po odłączeniu górnego końca cięgła od 
sworznia ramienia podnoszącego 
hydrauliki wykonamy regulację przez 
przekręcanie oka (1). 
 
Cięgno do podnoszenia prawe rys. (B): 
nasadę (2) wysuniemy w kierunku 
strzałki i przez obracanie nasady 
wykonamy regulację. 
 
 
 
 
 
 
 

POŁOŻENIE SZTYWNE I WOLNE 
TYLNYCH CIĘGIEŁ HYDRAULIKI 
Położenie sztywne dolnych cięgieł 
hydrauliki rys. (A): 
sworzeń (1) i podkładka (2) są 
montowane poziomo. 
 
Położenie wolne dolnych cięgieł 
hydrauliki rys. (B): 
sworzeń (1) i podkładka (2) są 
montowane pionowo. 
Pozycja wolna umożliwia wolne 
połączenie ciągnika i narzędzi 
rolniczych. Obydwa końce cięgieł mogą 
się w tym przypadku jeden względem 
drugiego poruszać na wysokości. 
 
 
 

CIĘGŁA OGRANICZAJĄCE 
Cięgła ograniczające (1) umożliwiają 
wychylanie boczne dolnych cięgieł. 
Regulację prawego i lewego cięgła 
ograniczającego przeprowadza się przez 
przekręcanie rurki cięgła, patrz strzałka. 

Na ciągniku muszą być zamon-
towane zawsze obydwa cięgła 
ograniczające. 
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UKŁAD ZAWIESZENIA 

E456 E457 E458 

CIĘGŁO GÓRNE 
Cięgło górne (1) można regulować na 
długości. Zamocujemy do ciągnika do 
jednego z czterech otworów konsolę, 
która przenosi siłę z zawieszonej 
maszyny na wałek skrętny umieszczony 
w pokrywie układu hydraulicznego. 

Przy transporcie narzędzi należy 
przemieścić cięgło górne do 
otworu ”d”, aby nie przeciążał się 
układ kinematyczny hydrauliki 
podnoszącej. 
 

 
 
 
 
 

CIĘGŁO GÓRNE 
Przy regulacji długości cięgła 
górnego należy zwracać uwagę 
na to, aby obie jego końcówki by-
ły wykręcone z rury na jedna-
kową długość. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYBÓR OTWORÓW W KONSOLI 
Podłączenie cięgła górnego do jednego 
ze czterech otworów "a-d" ma wpływ na:  
- reakcja hydrauliki przy systemie 

regulacji "D" lub "M"). Przy pod-
łączeniu cięgła do otworu "a" reakcja 
jest największa. 
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UKŁAD ZAWIESZENIA 

E459  E460 

*CIĘGŁA DOLNE Z WYSUWANYMI KOŃCÓWKAMI 
Cięgła dolne są wyposażone w półautomatyczne końcówki wysuwane CBM. 
Ułatwiają mocowanie narzędzi do ciągnika. Po zdemontowaniu kołków 
zabezpieczających (1) należy wysunąć końcówki (2). Wysunięte końcówki 
przymocujemy do sworzni mocujących zaczepianych narzędzi. 
Po przymocowaniu zaczepianych narzędzia poluzujemy ramiona hydrauliki przez 
spuszczanie w dół i cofanie ciągnika, końcówki (2) nasuną się do cięgieł a 
samoczynnie zabezpieczą się w pozycji roboczej za pomocą kołków 
zabezpieczających (1). 
 

Zawsze należy kontrolować położenie końcówek wysuwanych i kołków za-
bezpieczających patrz rys. (3). 
 

 
 
 
 
 
 

*CIĘGŁA DOLNE Z HAKAMI CBM 
Cięgła dolne (3) i górne (4) zaczepu są 
wyposażone w haki CBM. 
Na narzędzie należy najpierw założyć 
zawieszane kule CBM (1), a cięgłami 
ograniczającymi nastawić odległość 
między cięgłami dolnymi zawieszenia 
(3). 
Przy zasuwaniu i następnym pod-
niesieniu zaczepu trójpunktowego są 
podłączone dolne cięgła (3) do maszyny, 
a później podłącza kierowca z kabiny 
górne cięgło (4) do zaczepu 
trójpunktowego. 
Przy odłączaniu maszyny należy uwolnić 
dolne cięgła (2), podnieść górne cięgło 
(4) ze spuszczaniem zaczepu TUZ, 
odłączyć dolne cięgła (3). 
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UKŁAD ZAWIESZENIA 

E461 E462 E463 

*PRZEDNIE ZAWIESZENIE TUZ 
Służy do zawieszania z przodu ciągnika 
maszyn rolniczych kategorii II wg ISO. 

Przy transporcie maszyn zawie-
szanych TUZ należy zawsze 
zabezpieczyć hydraulicznie; za-
worem kulistym, który znajduje 
się po lewej stronie ciągnika nad 
przednią osią. 

To zabezpieczenie hydrauliczne jest 
zalecane również wtedy, gdy do TUZ nie 
jest podłączona żadna maszyna. 
 
 
 
 
 

STEROWNIK PRZEDNIEGO TUZ 
Przedni TUZ posiada dwa siłowniki 
hydrauliczne jednoczynnościowe lub 
dwuczynnościowe, do których olej jest 
doprowadzany z zewnętrznego 
rozdzielacza hydraulicznego. Podn-
oszenie i opuszczanie jest sterowane 
przy pomocy dźwigni obwodu 
dodatkowego rozdzielacza (1): 

pozycja 6 podnoszenie 
pozycja 5 opuszczanie 
pozycja N zablokowanie 

zawieszenia 
 
 
 

NASTAWIENIE SZYBKOŚCI 
PRZEDNIEGO TUZ 
Zanim rozpoczniemy pracę z pod-
łączonym narzędziem na przednim TUZ 
poleca się wykonać nastawienie zaworu 
dławiącego (3) tak, aby czas potrzebny 
do opuszczenia narzędzia z 
najwyższego do najniższego położenia 
wynosił 1 - 1,5 s. Przy obracaniu 
korpusem zaworu w kierunku w lewo (w 
kierunku strzałki) szybkość opuszczania 
podwyższa się. Przy nastawianiu 
dźwignie zaworów przedniego zaczepu 
muszą być ukierunkowane poziomo. 
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UKŁAD ZAWIESZENIA 

E464 E465  

ZABEZPIECZENIE HYDRAULICZNE 
PRZEDNIEGO TUZ 
Zabezpieczenie hydrauliczne przedniego 
TUZ wykonuje się w jakiejkolwiek pozycji 
siłowników hydraulicznych zaworami w 
przedniej części ciągnika (2). 
A Pozycja wolna 

dźwignie zaworów są w położeniu 
poziomym 
 - zawieszenia można sterować z 
kabiny 

  

B Pozycja blokowana 
dźwignie zaworów są w położeniu 
pionowym 
 - zawieszenie jest blokowane 

 
 
 

 
 
Dolna dźwignia zaworu zabezpieczenia 
hydraulicznego przedniego zawieszenia 
TUZ jest wyposażona w usztywnienie. 
Zanim przesuniemy dolną dźwignię w 
inne położenie należy dźwignię 
odblokować przez pociągnięcie z 
korpusu zaworu zabezpieczenia 
hydraulicznego. 

Zablokowanie lub odblokowanie 
przedniego TUZ należy zawsze 
wykonywać obiema dźwigniami! 
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UKŁAD ZAWIESZENIA 

 E466 E467 

POZYCJA ROBOCZA I TRANSPORTOWA PRZEDNIEGO TUZ 
A Pozycja robocza przedniego 

TUZ 
B Pozycja transportowa przedniego 

TUZ 
Zmiana położenia przedniego TUZ: 
1. Odblokujemy i wyjmiemy sworzeń (1)z otworu. 
2. Podniesiemy ramię z pozycji (A) do pozycji (B). 
3. Zablokujemy ramię przez włożenie czopu do otworu (2), a sworzeń zabezpieczymy. 

Do otworów wkładamy tylko jeden sworzeń, nigdy nie kontrolujemy drożności 
palcami! 
 

 
 
 
 
 
 

JAZDA Z MASZYNAMI ROLNICZYMI 
PRZYMOCOWANYMI W PRZEDNIM 
TUZ 

W czasie jazdy z maszynami 
rolniczymi zawieszonymi na 
przednim TUZ należy obniżyć 
szybkość jazdy na 15 km.h-1. 
Jeżeli na przednim TUZ nie jest 
zawieszona maszyna zaleca się 
podniesienie dolnego cięgła 
podnoszącego do pozycji tran-
sportowej. 
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ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ 
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ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ 

 E501 

ZMIANA ROZSTAWU PRZEDNICH KÓŁ PRZEDNIEGO 
MOSTU NAPĘDOWEGO 
Zmianę rozstawu przeprowadza się poprzez zmianę położenia 
felgi i dysku. 
 

użyte opony  nastawialny rozstaw (mm)  
12,4-24 1525, 1620, 1680, 1770, 1825, 1920
13,6R24 1610, 1690, 1760, 1835, 1910 

 
 
 
 
 
 
 

Ciągnik należy zabezpieczyć przed ruszeniem z miejs-
ca, oś przednią podnieć i zabezpieczyć. 
 

1. Zdemontować przednie koła. 
2. Odkręcić nakrętki śrub łączących dysk z felgą i śruby 

wysunąć. 
3. Zmianę rozstawu wykonać przez ustawienie felgi do 

wymaganej pozycji. 
4. Śruby zamontujemy z powrotem z podkładkami i 

zabezpieczymy nakrętkami. 
5. Nakrętki dokręcimy momentem dokręcającym 160-180Nm. 
6. Nakrętki przednich kół dokręcimy momentem dokręcającym 

270 - 300 Nm. 
7. Po każdym poluzowaniu połączenia dokręcimy śruby na 

przepisaną wartość. 
8. Po przejechaniu odległości 100 m z nieobciążonym 

ciągnikiem ponownie dokręcimy połączenia na przepisany 
moment. 

9. Po obciążeniu ciągnika połączenia dokręcimy po 3 Mtg. 
10. Po 10 Mtg ponownie skontrolujemy dokręcenie nakrętek 

dysków i felg kół.  
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ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ 

E502 

NASTAWIENIE OGRANICZNIKÓW 
PRZEDNIEGO MOSTU NAPĘDOWEGO 
Nastawienie ograniczników wykonujemy 
przy każdej zmianie rozstawu przednich 
kół mostu napędowego według 
podanych tabelek po poluzowaniu 
nakrętki “2“ i wykręcenie lub zakręcenie 
śrub “1“ na wartość “A“. Po nastawieniu 
śruby “1“ dokręcimy nakrętkę “2“ 
momentem 100 - 150 Nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opona 12,4-24 13,6R24 
rozstawy A (mm) A (mm) 

1525 61 - 
1610 - 59 
1620 55 - 
1680 47 - 
1690 - 50 
1760 - 43 
1770 39 - 
1825 32 - 
1835 - 34 
1910 - 27 
1920 27 - 

 
W ciągnikach wyposażonych w oś przednią hamowaną, zmieniając rozstaw 
kół przednich na 1910 lub 1920 mm, należy ustawić ograniczniki na wymiar 
27mm, a następnie sprawdzić odległość pomiędzy gwintem śruby ograniczni-
ka i piastą koła. 
Odległość ta powinna wynosić min. 4 mm. 
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ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ 

E503 

ZBIEŻNOŚĆ PRZEDNICH KÓŁ 
Wartość zbieżności kół przednich jest 
mierzona na feldze ciągnika: 
− z przednim mostem napędowym 

0 do 4 mm 
Zbieżność “S“ jest określona różnicą 
namierzonych wartości S = b - a. 
 

Przed kontrolą zbieżności należy 
napompować przednie opony 
(zgodnie z zaleceniami) 
Pomiary zbieżności wykonujemy 
na felgach kół. 
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ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ 

 E504 E505 

NASTAWIENIE ZBIEŻNOŚCI KÓŁ CIĄGNIKÓW Z PRZEDNIM MOSTEM 
NAPĘDOWYM  
Uwaga: ciągniki są standardowo wyposażone w kierowanie hydrostatyczne. 
1. Koła nastawimy równomiernie z osią wzdłużną ciągnika. 
2. Z przodu w płaszczyźnie poziomej osi kół zmierzymy odległość między felgami. 

Miejsce mierzenia oznaczymy. 
3. Jedziemy ciągnikiem tak, aby oznaczone miejsca znajdowały się w równinie 

poziomej osi kół w tyle (obrót o 180°) i ponownie zmierzymy odległość między 
oznaczonymi miejscami. 

4. Poluzujemy nakrętki zabezpieczające sworzni kulistych (2) drążków łączących 
kierowania przy siłowniku hydraulicznym. 

5. Przez przekręcanie drążka sworznia kulistego (3) nastawimy zbieżność. 
Nastawianie wykonujemy na obu przegubach równomiernie, aby zachowano ten 
sam kąt skrętu kół na obydwie strony (pomiary wykonujemy na boku felgi). 

6. Nakrętki zabezpieczające głowic przegubów kulistych (2) dokręcimy momentem 
122 - 136 Nm. Górne powierzchnie sworzni muszą (1) być równoległe. 

 
 
 

BŁOTNIKI PRZEDNIEJ OSI 
Są na nastawialnych uchwytach, które 
można do boku (przez przemieszczenie 
śrub “a“ do innych otworów) i 
wysokościowo (przez przemieszczenie 
śrub “b“ do innych otworów) nastawiać 
według wymaganych rozstawów i 
rodzaju użytych opon. 
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ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ 

  E506 

ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ TYLNYCH 
użyte opony szerokość 

opony w mm 
nastawialny 

rozstaw 
12,4-36 315 1350 - 1800 
13,6-36 348 1350 - 1800 
14,9-28 315 1425 - 1800 
14,9R28 378 1425 - 1800 
16,9-28 429 1425 - 1800 
16,9R28 429 1425 - 1800 
16,9-30 429 1425 - 1800 
16,9R30 429 1425 - 1800 
480/70R30 479 1425 - 1800 
18,4 -30 467 1500 - 1800 
18,4 R30 468 1500 - 1800 
16,9-34 429 1425 - 1800 
16,9R34 429 1425 - 1800 
480/70R34 429 1425 - 1800 
18,4-34 467 1500 - 1800 
18,4R34 467 1500 - 1800 

Standardowo w zakładzie produkcyjnym jest ustawiony rozstaw 1500 mm. 
nastawianie rozstawu kół tylnych przeprowadza się poprzez zmianę położenia felgi i 
dysku przy podniesionej tylnej części ciągnika. Konieczne jest, aby sprzęgło 
wolnobieżne przekręcało się. 

Należy ciągnik zabezpieczyć przed ruszeniem z miejsca. 
 

 Po zmianie rozstawu należy wszystkie śruby łączące felgę z dyskiem dokręcić 
momentem 230 - 250 Nm, a nakrętki śrub łączące dysk z wałem koła momentem 
400 - 470 Nm. 
− Po każdym poluzowaniu połączenia dokręcimy śruby na przepisaną wartość. 
− Po przejechaniu odległości 100 m z nieobciążonym ciągnikiem ponownie 

dokręcimy połączenia na przepisany moment. 
− Po obciążeniu ciągnika połączenia dokręcimy po 3 Mtg. 
− Po 10 Mtg ponownie skontrolujemy dokręcenie nakrętek dysków i felg kół. 
− Po przepracowaniu pierwszych 100 Mtg wykonujemy częstą kontrolę dokręcenia 

nakrętek dysków i nóżek przednich i tylnych kół (minimum 6x  podczas pierwszych 
100 Mtg). 

− Sprawdzenie dokręcenia nakrętek dysków i nóżek przednich i tylnych kół 
wykonujemy zawsze po przepracowaniu każdych 100 Mtg. 
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DODATKOWE OBCIĄŻNIKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowe obciążniki służą do 
zwiększenia dociążenia osi lub 
zapewnienia stabilności (przy pracy z 
koparko-ładowarką należy przestrzegać 
zaleceń producenta). 

Strona 
*Obciążniki przed maską nadwozia......................................................................... 126 
*Obciążnik przedniego TUZ .................................................................................... 126 
*Obciążniki tylnych kół ............................................................................................ 126 
Zawór do napełnienia opon cieczą.......................................................................... 127 
Zakładanie przednich kół ........................................................................................ 127 
Postępowanie przy napełnianiu opon wodą ............................................................ 128 
Postępowanie przy spuszczaniu wody z opon ........................................................ 128 
Maksymalny ciężar wody (kg) w zależności od wymiaru opony.............................. 129 
Płyn niezamarzający do napełnienia opon .............................................................. 129 
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DODATKOWE OBCIĄŻNIKI 

E551 E552 E553 

*OBCIĄŻNIKI PRZED MASKĄ 
NADWOZIA 

Obciążniki przed maską nadwozia 
Kombinacje 
obciążników  

(szt) 

Masa obciążników  
(kg) 

4+1 4x50 + 66 266 
8+1 8x50 + 66 466 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*OBCIĄŻNIK PRZEDNIEGO TUZ 
Obciążnik przedniego TUZ 

Kombinacje 
obciążników 

(szt) 

Masa obciążników 
(kg) 

10 10x28 280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*OBCIĄŻNIKI TYLNYCH KÓŁ 
Kombinacj

e 
obciążnikó

w (szt) 

Masa obciążników (kg) 

2+2 2x16 + 2x30 90 
2+4 2x16 + 4x30 150 
2+8 2x16 + 8x30 270 

 
A -  montaż obciążników dla rozstawów 

tylnych kół 1350 - 1500 mm 
B -  montaż obciążników dla rozstawów 

tylnych kół 1575 - 1800 mm 
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DODATKOWE OBCIĄŻNIKI 

E554 E555  

ZAWÓR DO NAPEŁNIENIA OPON 
CIECZĄ 
Wszystkie dętki kół tylnych są 
wyposażone w zawór, który przy 
zastosowaniu odpowiedniej końcówki 
umożliwia ich napełnianie cieczą. 

Opon bezdętkowych nie 
napełnimy cieczą! 
Napełnianie cieczą dętek kół 
przednich i dętek tylnych kół 
bliźniaczych jest zabronione! 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZAKŁADANIE PRZEDNICH KÓŁ 
Przed podniesieniem tylnych kół 
należy ciągnik zabezpieczyć 
przed poruszeniem podkładając 
kliny pod koła przednie! 
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DODATKOWE OBCIĄŻNIKI 

E556 E557 

POSTĘPOWANIE PRZY NAPEŁNIANIU OPON WODĄ 
1. Podnieść ciągnik, odciążyć oponę i obrócić ją zaworem do 

góry (A). 
2. Wypuścić powietrze z dętki i wykręcić zawór powietrza. 
3. Wkręcić końcówkę do napełniania cieczą i zamontować 

wąż doprowadzający ciecz. 
4. Dętkę napełnić zalecaną ilością cieczy. 
5. Napełniać można ze zbiornika (B) lub pod ciśnieniem (C).  
6. Zdjąć wąż i wykręcić końcówkę do napełniania opon wodą. 
7. Wkręcić zawór powietrza i napompować do wymaganego 

ciśnienia (D). 
8. Po napompowaniu na zawór powietrza nakręcić osłonkę.  
9. W ten sam sposób napełnić drugą oponę. 
 
 
 
 
 

POSTĘPOWANIE PRZY SPUSZCZANIU WODY Z OPON 
1. Podnieść ciągnik, odciążyć oponę i obrócić koło zaworem 

do góry (A). 
2. Wypuścić powietrze z dętki i wykręcić zawór powietrza, koło 

przekręcimy zaworem w dół. 
Przy wypuszczaniu cieczy może powstać w oponie 
podciśnienie. Należy więc podczas wypuszczania 
kilkakrotnie obrócić kołem tak, aby zawór znalazł się na 
górze (B)!  

3. Resztę cieczy należy usunąć po wkręceniu końcówki do 
napełniania cieczą i przy pomocy sprężonego powietrza (C). 

4. Ciecz wydmuchiwać aż przestanie wyciekać przez rurkę 
nasady powietrznej. 

5. Wykręcić końcówkę do napełniania wodą. 
6. Wkręcić zawór powietrza i oponę napompować do 

wymaganego ciśnienia (D). 
7. Na zawór powietrza nakręcić osłonkę. 
8. W ten sam sposób spuścić ciecz z drugiej opony. 
 

  



 129

DODATKOWE OBCIĄŻNIKI 
MAKSYMALNY CIĘŻAR WODY (KG) W ZALEŻNOŚCI OD WYMIARU OPONY 
Wymiary opony 12,4-36 14,9-28 16,9-28 16,9-30 480/70R30 16,9-34 18,4-30 18,4-34 
Ciężar (kg) 160 190 215 240 280 250 337 345 

PŁYN NIEZAMARZAJĄCY DO NAPEŁNIENIA OPON 
Woda do 

przygotowania 
roztworu  

Chlorek wapnia 
CaCl2 

Wapno gaszone Gęstość 
roztworu przy 20 

°C 

Temperatura 
krzepnięcia ca  

 

Objętość 
całkowita  

 

Ciężar 
dodatkowy  

(l) (kg) (kg)  (°C) (l) (kg) 
45 11,8 0,21 1,13 -18 50 57 
45 13,9 0,23 1,18 -25 50 59 
45 15,4 0,25 1,21 -30 50 61 

Przygotowanie cieczy:  
1. Chlorek wapnia bezwodny CaCl2 należy dodawać do wody, nigdy odwrotnie! 
2. Ciecz nie jest niebezpieczny, ale należy z nią pracować ostrożnie. Rozlane krople umyć czystą wodą. 
3. Przed wypełnieniem pozostawić ciecz do wystygnięcia. Utrzymywać odpowiednią ilość chlorku wapnia. 
4. Nie wolno doprowadzić do kontaktu cieczy z częściami metalowymi i instalacją elektryczną! Ciecz nie jest szkodliwa dla 

zaworu dętki. 
5. Cieczy mrozoodpornej przygotowanej w w/w składzie nie wolno używać do napełnienia układu chłodzenia! 
6. Środki przeciwzamarzające po wypuszczeniu zlikwidować jako odpad specjalny! 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do układu instalacji elektrycznej 
nie można wprowadzić żadnych 
zmian (podłączać dodatkowych 
urządzeń) z powodu 
niebezpieczeństwa przeciążenia! 
Przy naprawach układu 
elektrycznego należy zachować 
ostrożność przede wszystkim 
przy manipulacji z akumulatorem, 
aby nie doszło do kontaktu 
elektrolitu ze skórą lub odzieżą. 
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Alternator................................................................................................................. 137 
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Skrzynka bezpieczników ......................................................................................... 138 
Kontrola nastawienia świateł w masce ciągnika ...................................................... 139 
Regulacja świateł w masce ciągnika ....................................................................... 139 
Kontrola nastawienia świateł w dachu ciągnika ....................................................... 140 
Wykaz żarówek ....................................................................................................... 141 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

E601  E602 

UKŁAD ELEKTRYCZNY 
Napięcie 
znamionowe 
do masy podłączony 
biegun (-) 12V 
Akumulator 12V/165Ah 
Alternator z 
zabudowanym 
regulatorem napięcia  14V; 70 A 
Rozrusznik  12V / 3,5 kW 
Paski klinowe  AVX10x1340La 

AVX10x1325La 
 
 
 
 
 
 

PODSTAWOWE INFORMACJE SERWISOWE 
Zacisk "minus" akumulatora musi być zawsze podłączony do masy, a zacisk "plus" 
podłączony do alternatora. Odwrotne podłączenie akumulatora zniszczy cały układ 
uzwojenia alternatora. Przy zastosowaniu do uruchamiania silnika pomocniczego 
źródła prądu (akumulatora pomocniczego) należy zaciski podłączyć "plus" na "plus" a 
"minus" na "minus“. Przy wymianie niektórych elementów obwodu ładowania należy 
odłączyć akumulator od masy ciągnika (-). W ten sposób zapobiegniemy 
przypadkowym zwarciom w zaciskach. 

Przy jakiejkolwiek manipulacji lub naprawie rozrusznika należy bezwzględnie 
odłączyć zacisk minusowy akumulatora, a wszystkie dźwignie włącznie 
włączania WOM ustawić w położeniu neutralnym, aby nie doszło do 
samowolnego rozruchu lub wypadku. 
Zabroniony jest rozruch ciągnika poprzez zwieranie zacisków rozrusznika. 
Silnik ciągnika uruchamiamy wyłącznie z siedzenia kierowcy. 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

E603  E604 

AKUMULATOR 
Wyłącznik akumulatora (1) jest 
umieszczony po lewej stronie kabiny 
ciągnika. 
Wyłącznik akumulatora (2) jest 
umieszczony po lewej stronie ciągnika w 
pobliżu rozrusznika. 
A -  akumulator podłączony 
B -  akumulator odłączony 

Jeżeli ciągnik wyłączony jest z 
eksploatacji na dłuższy czas, 
należy akumulator doładowywać, 
co miesiąc. W czasie postoju 
ciągnika akumulator należy 
odłączyć za pomocą wyłącznika 
prądu.  
 
 

OBSŁUGA TECHNICZNA AKUMULATORA 
Akumulator musi być dobrze umocowany w ciągniku i należy utrzymywać go w 
czystości. Uchwyt nie może deformować obudowy akumulatora. Poziom elektrolitu 
akumulatora nie może się obniżyć poniżej kreski minimum wyznaczonej na 
obudowie. 

Dolewać wyłącznie wodę destylowaną! 
1. Przy pracy z akumulatorem należy najpierw przeczytać instrukcję obsługi! 
2. Przy pracy z akumulatorem należy chronić oczy przy pomocy okularów lub 

przy pomocy maski ochronnej! 
3. Elektrolit jest substancją żrącą, należy więc obchodzić się z nim ostrożnie! 

Naskórek zabrudzony elektrolitem opłukać i zneutralizować mydłem i 
wodą, podobnie jak zabrudzoną odzież. 

4. Podczas ładowania z elektrolitu na elektrodach uwalnia się wodór 
wytwarzający z powietrzem mieszankę wybuchową. W pobliżu 
akumulatora przy ładowaniu zabrania się, więc pracować z otwartym 
ogniem! 

5. Wybuch może nastąpić nawet od iskry powstałej przy odłączaniu lub 
poluzowaniu zacisku przy włączonym obwodzie ładowania! 

6. Chronić przed dziećmi! 
7. Zużyty akumulator jest ekologicznie niebezpiecznym odpadem, przy 

zakupie nowego akumulatora należy stary zdać, w celu jego likwidacji. 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
ŁADOWANIE I KONSERWACJA 
AKUMULATORA 
A) Ładowanie w ciągniku i poza nim 
1. Trwałe przeładowanie i niedoładowanie 

jest dla akumulatora szkodliwe i wpływa 
na skrócenie jego żywotności. 
Prawidłowo wyregulowany obwód 
ładowania utrzymuje akumulator w 
stanie zbliżonym do stanu pełnego 
naładowania. Przy prawidłowo 
nastawionym poziomie napięcia 
ładowania (13,8 - 14,4 V) i średnich 
jazdach wystarczy tylko sprawdzać 
poziom elektrolitu w akumulatorze i po 
6-ciu miesiącach dolewać destylowaną 
wodę. 

2. Przy trudniejszych warunkach 
roboczych i innym poziomie napięcia 
ładowania, poziom elektrolitu należy 
sprawdzać częściej. Przeładowywanie 
akumulatora w pojeździe (napięciem 
wyższym niż 14,4 V) przejawia się 
dużym ubytkiem elektrolitu. 

3. Akumulator wymontowany z pojazdu 
lub w pojeździe wyłączonym z 
eksploatacji należy doładować! (patrz. 
Magazynowanie naładowanych 
akumulatorów z elektrolitem). 
Akumulator zaleca się również 
doładować przed zimą i po zimie w 
ciągniku eksploatowanym w okresie 
zimowym. Przy silnych mrozach w 
rozładowanym akumulatorze (gęstość 
elektrolitu 1,12 - 1,15 g/cm3) może 
nastąpić zamarznięcie elektrolitu 
powodujące znaczne skrócenie 
żywotności akumulatora (rozpad masy 

aktywnej, rozerwanie bloku 
akumulatora). Głęboko rozładowany 
akumulator (gęstość el. poniżej 1,07 
g/cm3) może zamarznąć już przy kilku 
stopniach poniżej zera. 

4. Akumulator należy ładować prądem 0,1 
jego całkowitej pojemności (lub 
niższym) do stanu pełnego 
naładowania. 

5. Do ładowania można zastosować 
urządzenie do ładowania ze stałym 
napięciem 14,4 V, ładując max 30 
godzin w zależności od stopnia 
rozładowania. 

6. Zupełnie rozładowany akumulator 
należy naładować w jak najkrótszym 
czasie, w przeciwnym przypadku nie 
można odnowić jego pełnej 
pojemności. 

B) Oznaki naładowania  
1. Akumulator jest w pełni naładowany, 

jeżeli wszystkie jego ogniwa jednakowo 
gazują, elektrolit we wszystkich 
ogniwach ma gęstość 1,28 g/cm3,a 
napięcie całkowite akumulatora przy 
przepływie zalecanego prądu 
ładowania znajduje się w granicach 
15,3 - 16,5 V. 

2. Stan pełnego naładowania potwierdza 
ostatecznie osiągnięta gęstość 
elektrolitu oraz nieulegające zmianie 
napięcie przy następnych dwóch 
pomiarach przeprowadzonych w 
odstępie dwóch godzin. 

3. Orientacyjny przykład stanu 
naładowania: Stan naładowania = 
Gęstość elektrolitu. Stan naładowania 

jest charakteryzowany gęstością 
elektrolitu, którego gęstość mierzy się 
przy pomocy areometru w każdym 
ogniwie oddzielnie. 

Stan naładowania = Gęstość 
elektrolitu 

Stan naładowania Gęstość elektrolitu 
100 % 1,28 g/cm3 
70 % 1,23 g/cm3 
50 % 1,20 g/cm3 
20 % 1,15 g/cm3 
0 % 1,12 g/cm3 

C) Magazynowanie naładowanych 
akumulatorów z elektrolitem 

1. Akumulator przed magazynowaniem 
musi być w pełni naładowany, odłą-
czony od sieci zasilającej, oczyszczony 
i musi mieć zakręcone korki. 

2. Akumulatory w naczyniach z 
polipropylenu wymagają ładowania po 
3 miesiącach magazynowania z 
powodu niewielkiego samo 
rozładowania. 

3. Stan elektrolitu należy sprawdzać - 
przy ładowaniu lub minimalnie 1x w 
ciągu 6 miesięcy, dolewać tylko wodę 
destylowaną! Jeżeli są podłączone 
odbiorniki prądu i przy trwale 
wyłączonym układzie zapalania (np. 
Warning należy koniecznie 
sprawdzać stan naładowania - tj. 
napięcie spoczynkowe oraz gęstość 
elektrolitu minimalnie 1x w ciągu 
miesiąca. 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

E605  E606 

ALTERNATOR 
Jest dostępny po demontażu prawego 
płatu bocznego maski. Kontrolę 
ładowania zapewnia czerwona lampka 
kontrolna na tablicy przyrządów. 

Spaloną żarówkę lampki 
kontrolnej 12 V 2 W należy 
koniecznie natychmiast wymienić. 
Lampa kontrolna jest częścią 
układu wzbudzania alternatora; w 
razie spalonej lampy kontrolnej 
nie jest akumulator ładowany! 
Przy naprawach ciągnika z 
użyciem spawarki elektrycznej 
należy odłączyć od alternatora 
wszystkie przewody. Przewód "+ 
B" chronić przed zwarciem. 

 

OBSŁUGA TECHNICZNA ALTERNATORA 
Przy myciu i czyszczeniu ciągnika należy chronić alternator przed wniknięciem 
wody lub oleju napędowego! 
Podczas pracy silnika alternator nie może być odłączony od akumulatora! 
Alternatora nigdy nie można uruchamiać z odłączonym przewodem od 
zacisku “+B“ i podłączonym zaciskiem “+D“. Taki stan powoduje, że przy 
zwiększaniu prędkości obrotowej silnika następuje bardzo wysoki wzrost 
napięcia alternatora, który może zniszczyć półprzewodniki! 
Podczas pracy alternator należy chronić przed zwarciem! 
Alternator nie może być podłączony bezpośrednio. Przy takiej próbie nastąpi 
uszkodzenie uzwojenia! 
Należy zwracać uwagę na stan złączy elektrycznych i prawidłowe podłączenie 
akumulatora do masy ciągnika! 
Nie wolno dopuścić ani do krótkotrwałej zmiany biegunów alternatora! 
 

 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 138

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

E607 

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW 
Jest dostępna po zdjęciu lewej osłony 
wspornika układu kierowniczego. 
Bezpieczniki są nożowe. Przy wymianie 
należy przestrzegać zalecanej wartości 
prądowej bezpieczników. 
Przy powtarzającym się przepaleniu 
bezpiecznika należy konsultować z 
najbliższym serwisem. 
Bezpiecznik świecy żarowej (2) jest 
paskowy o wielkości 80A. 
 
 
 
* - wyposażenie na życzenie 
1) - użyty w razie montażu niezależnego 

sterowania świateł roboczych w 
dachu kabiny 

Umieszczenie bezpieczników 
w skrzynce bezpieczników 

Poz. Wartość 
prądowa

Chroniony obwód 

1 15A przerywacz świateł awaryjnych, 
światła hamulcowe 

2 15A sygnał dźwiękowy, wyjście 30 
przekaźnika bezpiecznika 
rozrusznika 

3 15A przednia oś napędowa, blokada 
mech. różnicowego, przedni WOM 
z lampkami kontrolnymi, przekaźnik 
blokady mech. różnicowego, 
zasilanie tabl. przyrządów, 
gniazdko montażowe 

4 15A światła drogowe z lampką kontr. 
5 15A światła pozycyjne lewe, oświetlenie 

tablicy rejestracyjnej 
6 15A światła pozycyjne prawe, reflektory 

robocze z lampką kontrolną 
7 15A światła mijania prawe i 

przeciwmgielne z lampką kontrolną 
8 15A światła mijania lewe, lampka 

kontrolna świateł w masce/dachu 
kabiny ciągnika 

9 15A przednia i tylna wycieraczka, 
spryskiwacz, przekaźnik 

10 15A wentylator ogrzewania - przekaźnik 
11 15A rezerwa 

∗12 7,5A klimatyzacja (sprzęgło sprężarki) 
∗13 15A ogrzewanie lusterek 
∗14 15A ogrzewanie tylnej szyby 
∗15 15A sprężarka fotela kierowcy 
16 1) 15A światła w dachu ciągnika 

E608
17 80A świeca żarowa 
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 E609 E610 

KONTROLA NASTAWIENIA ŚWIATEŁ W MASCE CIĄGNIKA 
Sprawdzenia przeprowadzać na ścianie kontrolnej, przy czym ciągnik musi stać na 
powierzchni poziomej z prawidłowo napompowanymi oponami. Podstawowe pionowe 
ustawienie świateł przy standardowym obciążeniu ciągnika wynosi 3,5 %.  W 
kierunku poziomym promienie świateł muszą być równoległe z osią wzdłużną symetrii 
ciągnika. 
I - odległość ściany kontrolnej od reflektora (5 m) 
h - wysokość środku reflektora nad jezdnią 
Δh - pochylenie reflektora (-3,5 %) odległość ściany kontrolnej = 17,5 cm 
α - podniesienie zarysu światła reflektora (15%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGULACJA ŚWIATEŁ W MASCE 
CIĄGNIKA  
Regulację świateł przeprowadza się 
jednocześnie obydwoma śrubami (1) w 
kierunku pionowym i poziomym. W 
kierunku poziomym ±2°; w pionowym od 
+1°do -6°. 
Każdy reflektor należy regulować 
oddzielnie. Wymianę żarówki prze-
prowadza się od tyłu reflektora po 
wysunięciu lub wyjęciu akumulatora. 
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 E611  

KONTROLA NASTAWIENIA ŚWIATEŁ W DACHU CIĄGNIKA 
W kierunku pionowym żaden punkt powierzchni oświetlonej, leżący w płaszczyźnie 
drogi w lewo od podłużnej płaszczyzny pionowej przechodzącej przez środek 
reflektora, nie może być dalej niż 30 m od przedniego obrysu ciągnika. 
W kierunku poziomym promienie światła reflektora muszą być równoległe z osią 
wzdłużną symetrii ciągnika. 
Ustawianie reflektorów należy przeprowadzać przy standardowym obciążeniu 
ciągnika. Reflektory w dachu kabiny mogą być używane podczas jazdy po drogach 
publicznych tylko w przypadku, kiedy na przednim TUZ zawieszone są maszyny lub 
urządzenia zakrywające reflektory główne umieszczone w masce ciągnika. 
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  E612 

WYKAZ ŻARÓWEK 
Poz. Umieszczenie żarówek  Napięcie Moc Obejma  Uwaga 

1 reflektory przednie H 4 12 V 55/60 W P 43t  
2 reflektory kabiny H4 12 V 55/60 W P 43t (podłączone włókna świateł mijania) 
3 przednie lampy zespolone     
 kierunkowskazy 12 V 21 W BA 15s  
 światła obrysowe 12 V 10 W BA 15s  
4 reflektor roboczy 12 V 55 W H 3  
5 tylne światła zespolone     
 światła tylne 12 V 10 W BAY 15D  
 światła hamulcowe 12 V 21 W BAY 15D  
 kierunkowskazy 12 V 21 W BA 15s  
6 oświetlenie tabliczki rejestracyjnej 2x12 V 5 W S 8,5  

12 V 2 W B 8,5 d oświetlenie, lampa kontrolna 
ładowania 

7 tablica przyrządów - zespolony 
przyrząd KMGY 12 V 1,2 W B 8,5 d pozostałe lampy kontrolne 

8 oświetlenie kabiny 12 V 5 W S 8,5  
9 oświetlenie panelu ogrzewania 12 V 1,2 W   
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA  
 KONTROLA I PRZEGLĄDY CIĄGNIKA              1
  Po przepracowaniu mtg 
 DZIAŁANIA KONTROLNE I KONSERWACYJNE 
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 SILNIK               
 Wymiana oleju silnikowego  ∗X Po każdych 300 mtg 
 Wymiana pełnoprzepływowego filtra oleju silnikowego  ∗X Po każdych 300 mtg 
 Dokręcenie nakrętek głowic cylindrów   ∗X             
 Kontrola i regulacja luzu zaworowego   ∗X    X  X  X  X  X 
 Kontroli funkcji smarowania silnika po rozruchu   Przy każdym rozruchu 

 Kontrola poziomu oleju i szczelności połączeń układu smarnego 
silnika  X Po każdych 10 mtg 

 Wyczyszczenie kadłuba sprężarki turbodmuchawy i rury ssącej          X    X   
 Kontrola szczelności turbodmuchawy i luzów łożysk turbodmuchawy         X    X   
 Kontrola luzów łożysk pompy wodnej         X    X   
 WYPOSAŻENIE SILNIKA               
 Kontrola szczelności i funkcji hydraulicznego sterowania sprzęgła  X    Po każdych 10 mtg 

 Kontrola ilości płynu chłodzącego i szczelności połączeń układu 
chłodzenia  X    Po każdych 10 mtg 

 Kontrola szczelności zbiornika paliwa i układu paliwowego  X    Po każdych 10 mtg 
1 Oczyszczenie płytek chłodnicy sprężonym powietrzem  X   X Po każdych 200 mtg 

 Konserwacja suchego filtra powietrza (konserwację należy wykonywać 
według sygnalizacji wskaźnika zanieczyszczenia)  X    Po każdych 10 mtg 

2 Wymiana płynu chłodzącego      X  X  X  X  X 
 Kontrola i regulacja pompy wtryskowej         X    X   
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA  
 KONTROLA I PRZEGLĄDY CIĄGNIKA     2
  Po przepracowaniu po każdych mtg 
 DZIAŁANIA KONTROLNE I KONSERWACYJNE  
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 Kontrola szczelności połączeń smarowania turbosprężarki  X X    X    X   
 Kontrola ciśnienia otwierającego wtryskiwaczy  X  X X  X  X  X  X
 Wymiana wkładu filtra paliwa  X  X X X X X X X X X X
 Kontrola i regulacja naciągnięcia pasów klinowych silnika  X X Po każdych 200 mtg 
 SKRZYNIA BIEGÓW      
 Wymiana wkładu filtra oleju przekładniowego (filtr ssący pompy hydr.)  X  Po każdych 600 mtg 
 Wymiana oleju w przekładni, przekładni głównej i zwolnicach  *           X Po każdych 200 mtg 

2 Kontrola oleju w przekładni, przekładni głównej i zwolnicach X X  X  X X X
 Kontrola poziomu oleju w kadłubie przekładni przedniego WOM  X Po każdych 200 mtg 

2 Wymiana oleju w kadłubie przekładni przedniego WOM   * X X  X  X X X

 Nasmarowanie przegubu krzyżowego przedniego WOM smarem przy 
pracy z przednim WOM  X    Po każdych 10 

mtg      

 OSIE I UKŁAD KIEROWNICZY      
 Wymiana oleju i wkładu filtracyjnego ukł. kierowania hydrostatycznego  * X  X  X X X

3 Wymiana węży kierowania hydrostatycznego    X    X   
 Nasmarowanie środkowego czopu konsoli przedniej osi smarem  X Po każdych 200 mtg 
 Kontrola zbieżności przednich kół  X  X X X X X X X X X X
 Kontrola ciśnienia powietrza w wszystkich oponach  X Po każdych 10 mtg 

 Kontrola funkcji kierowania, ilości oleju w zbiorniku kierowania 
hydrostatycznego X Po każdych 10 mtg 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 
 KONTROLA I PRZEGLĄDY CIĄGNIKA     3 
  Po przepracowaniu po każdych mtg 
 DZIAŁANIA KONTROLNE I KONSERWACYJNE 
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  PRZEDNI MOST NAPĘDOWY                

 Wymiana oleju w reduktorach i w kadłubie przedniego mostu 
napędowego  * X  X  X X X

 Wymiana oleju w zwolnicach i w mechanizmie różnicowym  X Po każdych 200 mtg 
 Nasmarowanie głowic wału połączeniowego  X X  X   X  X
 Nasmarowanie sworzni zwrotnicy  X X Po każdych 200 mtg 
 Nasmarowanie łożysk ślizgowych czopów osi  X X Po każdych 200 mtg 

 UKŁAD HYDRAULICZNY               
 Nasmarowanie rurki drążka skrętnego regulacji siłowej smarem   X X X X X X X X X X
 Nasmarowanie korbowodu regulacji siłowej smarem  X Po każdych 200 mtg 
 Nasmarowanie strzemienia regulacji siłowej  X Po każdych 200 mtg 
 Nasmarowanie czopów dodatkowego siłownika smarem  X Po każdych 200 mtg 
 Nasmarowanie teleskop. sterowania mech. reg. wieszaka smarem  X Po każdych 200 mtg 
 Nasmarowanie prawego mech. reg. wies. zawies. trójpunkt. smarem     X X X X X X X X X X
 Nasmarowanie czopów przedniej zawiesz. trójpunktowego smarem     X X X X X X X X X X

 
Sprawdzić szczelność połączeń zewnętrznego obwodu 
hydraulicznego sterowania przedniego trzypunktowego układu 
zawieszenia 

X Po każdych 10 mtg 

 Kontrola szczelności i funkcji poszczególnych układów hydraulicznych X X Po każdych 200 mtg 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA  
 KONTROLA I PRZEGLĄDY CIĄGNIKA      4
  Po przepracowaniu po każdych mtg 
 DZIAŁANIA KONTROLNE I KONSERWACYJNE 
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 UKŁAD HAMULCOWY       

 Kontrola ilości płynu hamulcowego i szczelności hamulców 
hydraulicznych  X Po każdych 10 mtg 

 Kontrola szczelności hamulców powietrznych i sprawności hamulców 
ciągnika z przyczepą, naczepą  X Po każdych 10 mtg 

 Kontrola funkcji i regulacja hamulca nożnego i ręcznego     X X X X X X X X X X
 Regulacja hamulca powietrznego  X X  X  X X X
 Regulacja luzów pedałów sprzęgła i hamulca  X Po każdych 200 mtg 
 Spuszczenie skroplin ze zbiornika powietrza  X Po każdych 70 mtg 
 Nasmar. części układu ham. sterowania hamulców hydraulicznych    X    X  
 Spuszczenie skroplin ze zbiornika powietrza zaworem spuszczającym    X   X

4 Nasmar. pow. ślizgowych wszystkich części przyrz. powietrz. smarem     X    X   
5 Wymiana części gumowych w układzie hamulcowym      X    X   

 Przegląd zbiornika powietrza według obowiązujących norm      X    X   
 INSTALACJA ELEKTRYCZNA       
 Kontrola funkcji doładowywania  Przy każdym rozruchu 

6 Kontrola stanu i działania wyposażenia i oprzyrząd. elektrycznego  X X Po każdych 200 mtg 
 Kontrola napięcia ładowania    X   X

7 Kontrola poziomu elektrolitu w akumulatorze   X  X Po każdych 200 mtg 
7 Oczyszczenie zardzewiałych zacisków kabli i konserwacja smarem  X Po każdych 200 mtg 

 Kontrola rozrusznika, łożysk szczotek i ich uchwytów     X   X
 Kontrola alternatora, łożysk, prostowników, szczotek zbierających    X   X

2 Nasmarowanie łożysk mechanizmu napędu dźwigniowego przedniej i 
tylnej wycieraczki  X  X  X X X
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA  
 KONTROLA I PRZEGLĄDY CIĄGNIKA      5
  Po przepracowaniu po każdych mtg 
 DZIAŁANIA KONTROLNE I KONSERWACYJNE 
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 KABINA BEZPIECZEŃSTWA I WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA       
 Kontrola luzów w całym hydrostatycznym układzie kierowniczym  X X Po każdych 200 mtg 

 Kontroli funkcji siedzenia kierowcy, nasmarowanie poruszających się 
części smarem   X Po każdych 200 mtg 

8 Kontrola szczelności amortyzatora hydraulicznego siedzenia    X   X
 Wymiana oleju w amortyzatorze siedzenia kierowcy    X   X X
 Nasmarowanie zawiasów drzwi, tylnego okna, czopu i zamku drzwi  X X X X X X X X X X
 Nasmarowanie automatycznego haka dla przyczep  X Po każdych 200 mtg 
 Nasmarowanie zaczepu dla przyczep jednoosiowych i linki sterującej  X X X X X X X X X X

 Kontrola i ewentualne wyczyszczenie filtrów powietrza wentylacji 
kabiny  X Po każdych 10 mtg 

 Kontrola stanu urządzeń przyczepianych i zawieszanych włącznie 
przyczepy  X Po każdych 10 mtg 

 Nasmarowanie łożysk wentylatora ogrzewania  X Po każdych 600 mtg 
Uwagi: 
∗      Po pierwszym rozpoczęciu eksploatacji nowego ciągnika lub ciągnika po remoncie kapitalnym. 
1. Przy pracy z maszynami zawieszonymi na przednim TUZ należy czyścić codziennie, ewentualnie według zanieczyszczenia i 

w krótszych interwałach. 
2. Maksymalny okres 2 lata. 
3. Wymianę należy przeprowadzić najpóźniej, co 4 lata od daty produkcji węży. 
4. Nowe węże nie mogą być starsze niż 2 lata od daty produkcji węży, podanej na jego powierzchni. 
5. Maksymalny okres 5 lat od daty produkcji ciągnika. 
6. Maksymalny okres 5 lat od daty produkcji zbiornika powietrza lub po awarii. 
7. Zawiera kontrolę regulacji przednich niesymetrycznych reflektorów i regulację luzów na wyłącznikach świateł hamulcowych 

(max. luz między wyłącznikiem i ogranicznikiem pedału hamulca nożnego powinien wynosić 0,5 - 1,0 mm). 
8. W okresie letnim po każdych 100 mtg. 
9. Przy wyciekaniu oleju należy wymienić uszczelkę tłoczyska, amortyzator wypłukać benzyną i wlać 70 cm3 oleju. 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA – PLAN SMAROWANIA CIĄGNIKA 

E651 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA  
MIEJSCA SMARNE CIĄGNIKA 
Poz. Miejsce smarowania - kontrola Rodzaje napełnienia 
1 Układ chłodzący - wymiana płynu chłodzącego według tab. 8 
2 Silnik - wymiana oleju według tab. 1 
3 Zbiornik oleju układu kierowniczego według tab. 4 
4 Zbiornik płynu hamulcowego według tab.6 
5 Skrzynia biegów według tab.2 
6 Siedzenie kierowcy (rękojeść i rolki siedzenia) według tab.5 
7 Amortyzator siedzenia kierowcy Olej amortyzatorowy 
8 Czop środkowy konsoli przedniej osi (2 smarownice) według tab.5 
12 Korbowody regulacji siłowej (1 smarownice) według tab.5 
13 Czopy dodatkowego siłownika (2 lub 4 smarownice) według tab.5 
15 Cięgła do podnoszenia zawieszenia trójpunktowego (2 

smarownice) według tab.5 
16 Drążek skrętny regulacji siłowej (1 smarownica) według tab.5 
17 Sterowania linki zaczepu dla przyczep jednoosiowych, hamulca 

ręcznego według tab.5 
18 Łożyska wentylatora ogrzewania według tab.1 
19 Łożysko i napęd dźwigniowy wycieraczki według tab.5 
20 Czop lewego ramienia podnoszącego według tab.5 
21 Dolny czop konsoli zawieszenia trójpunktowego według tab.5 
22 Wał wyłączania sprzęgła (2 smarownice) według tab.5 
23 Czopy drzwi kabiny  według tab. 1 
24 Nakrętki naciągające dolnych cięgieł według tab.5 
25 Zwolnice według tab.2 
28 Kadłub przekładni przedniego WOM według tab.2 
29 Czopy przedniego zawieszenia trójpunktowego według tab.5 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA  
MIEJSCA SMARNE CIĄGNIKA 
Poz. Miejsce smarowania - kontrola Rodzaje napełnienia 
30 Automatyczny hak dla przyczep   według tab.5 
31 Akumulator *Woda destylowana 
32 Cylinder wyłączania sprzęgła (po demontażu i rozbiórce)  WACKER Silicon paste P4 Weich 
33 Cylindry sterujące hamulców (po demontażu i rozbiórce)  WACKER Silicon paste P4 Weich 
34 Czop zaczepu dla przyczep jednoosiowych  według tab.5 
35 Wzmacniacz hamulców  

część hydrauliczna  
część pneumatyczna  

 
PM - LA 2 

WACKER Silicon paste P4 Weich 
 

* - uzupełnić poziom do znaku na obudowie akumulatora 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 

  E652 

 
MIEJSCA SMARNE CIĄGNIKA 
Poz. Miejsce smarowania - kontrola Rodzaje napełnienia 
41 Smarownice sworzni zwrotnicy przedniego mostu 

napędowego 
według tab.5 

42 Smarownice łożysk ślizgowych czopów  według tab.5 
43 Przekładnia główna przedniego mostu napędowego • według tab.3 
44 Zwolnice przedniego mostu napędowego • według tab.3 
44a Zwolnice przedniego mostu napędowego z hamulcami  • według tab.3 
45 Tuleje sprzęgieł wału połączeniowego   według tab.5 

• - olej z dodatkiem dla mechanizmu różnicowego z ograniczonym poślizgiem i hamulca hydraulicznego 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA  
OLEJE DO SILNIKÓW CIĄGNIKÓW DOŁADOWYWANYCH TAB.1 

Producent Oznaczenie oleju Klasy lepkości 
SAE 

Klasa wydajności 
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 
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 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 
OLEJE DO PRZEKŁADNI CIĄGNIKÓW TAB. 2 

Klasy lepkości 
SAE J 306 MAR 85 

Klasa wydajności API 
SAE J 308 NOV 82 

Odpowiedniość 
zastosowania 

 

Specyfikacja
 

80 W GL-4 całorocznie MIL-L-2105 
 

OLEJE DO PRZEKŁADNI CIĄGNIKÓW TAB. 2 
Producent Oznaczenie oleju 

 
Klasy lepkości 

SAE 
Klasa 

wydajności 
API 

Paramo Pardubice Gyrol - UTTO 80W GL-4 
 Gyrol - PP80 80W GL-4 
Esso Torque Fluid 62 80W GL-4 • 
Koramo Kolín Mogul Trans 80 80W GL-4 
 Mogul Traktol UTTO/EKO 80W GL-4 •• 
Aral EP 80 80W GL-4 
 Fluid HGS 80W GL-4 • 
 Super Traktoral 10W/30 GL-4 •• 
ÖMV Austromatic HGN 80W GL-4 
 Getriebeol MP 80W - 85W GL-4 
Fuchs Renolin G 100 80W GL-4 

 
 

 

OLEJE DO PRZEDNIEGO WAŁU WYPROWADZENIA MOCY TAB. 2 
Producent Oznaczenie oleju 

 
Klasy lepkości 

SAE 
Klasa 

wydajności 
API 

Aral Super Traktoral  GL-4 
• - olej z dodatkiem dla mechanizmu różnicowego z ograniczonym poślizgiem i hamulca hydraulicznego 
•• - olej uniwersalny 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 
OLEJE DO PRZEDNIEGO MOSTU NAPĘDOWEGO  TAB. 3 

Producent Oznaczenie oleju 
 

Klasy lepkości 
SAE 

Klasa 
wydajności 

API 
Esso Torque Fluid 62 80W GL-4 • 
Agip Rotra Multi THT 80W GL-4 • 
Aral Fluid HGS 80W GL-4 • 

• - olej z dodatkiem dla mechanizmu różnicowego z ograniczonym poślizgiem i hamulca hydraulicznego 
•• - olej uniwersalny 

 
OLEJ DO UKŁADU KIEROWNICZEGO TAB. 4 

typ Klasyfikacja 
 

Aral Vitam DE 32 HL PD DIN 51524 
 

SMAR PLASTYCZNY DLA CIĄGNIKÓW  TAB. 5 
Typ Klasyfikacja 

 
LA 2 ISO 6743/9 CCEB 2/3, ISO - L - XBCEA 2 
LV 2M ISO 6743/9 CCEB 2/3 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 
 

PŁYN DO HAMULCÓW HYDRAULICZNYCH TAB. 6 
typ Klasyfikacja 

 
Synthol 205 
 

PND 31-656-80, ISO 4925, SAE - J 1703 
UWAGA! 
1 - Płyn nie jest przeznaczony do warunków arktycznych! 
2 - Płyn hamulcowy należy zmieniać, co dwa lata bez względu na 

ilość motogodzin! 
3 - Płyny tej samej klasyfikacji można wzajemnie mieszać. 

 
PALIWO TAB. 7 
Olej napędowy letni według ČSN 656506 na okres od 1.4. do 31.10. 
Olej napędowy zimowy według ČSN 656506 na okres od 1.11. do 31.3. 
Uwag!: W podobny sposób należy używać odpowiednie rodzaje paliw 
zagranicznych. 
Mieszanka paliwowa (biopaliwo). 
Uwaga! Eksploatacja ciągnika na biopaliwo podwyższa zużycie paliwa i obniża moc 
o min. 5%, wymaga wymiany oleju w silniku po 200 mtg, oprócz tego ma negatywne 
objawy na lakierowanych częściach. 
Uwaga! Surowo wzbronione jest używanie oleju opałowego! W przypadku używania 
tego oleju grozi utrata gwarancji na ciągnik! 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA  
PŁYN DO UKŁADÓW CHŁODZENIA CIĄGNIKÓW TAB. 8 
Płyn niezamarzający FRIDEX - STABIL, FRICOFIN S,.FRIDOL 91 i woda 
destylowana w stosunku 1:1,5 (do uzupełniania należy stosować roztwór o 
takiej samej proporcji składników). 
Płyn niezamarzający musi zawierać składniki antykorozyjne chroniące 
wszystkie materiały (w tym gumy i uszczelki głowicy) układu chłodzenia 
silnika. 

UWAGA! 
1. Na ciągnikach nie wolno do chłodzenia użyć wody bez płynu 

niezamarzającego! 
2. Po dwóch latach eksploatacji należy wykonać wymiany płynu 

chłodzącego. 
3. Mieszalność płynu chłodzącego z płynami innych producentów nie jest 

sprawdzona! 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 
UŻYWANE PŁYNY I NAPEŁNIENIA EKSPLOATACYJNE 

Ilości w litrach  Przeznaczenie  Rodzaj napełnienia  

Płyn chłodzący z ogrzewaniem  według tab. 8 
Z 8641/Z 9641/10641 

20,5 
Paliwo według tab.7 120 
Olej w silniku według tab.1 10 
Olej do skrzyni biegów i przekładni głównej  według tab.2 62 - 64 • 
Olej do zwolnic  według tab.2 2x1,9 
Oleje do przedniego mostu napędowego   według tab.3 5,5 
Olej do zwolnic przedniej osi napędowej   według tab.3 2x0,6 
Olej do zwolnic przedniej osi napędowej 
wyposażonej w hamulce  według tab.3 2x1,7 
Olej do przekładni przedniego WOM  według tab.2 2,8 
Płyn hamulcowy  według tab.6 0,5 
Olej do hydrostatycznego układ kierowniczego  według tab.4 2,5 
Olej do amortyzatora siedzenia  Olej amortyzatorowy 0,07 

• - Przy pracy ciągnika na zboczu należy podwyższyć napełnienie o kolejne 7 litrów oleju. Obowiązuje to także w przypadku 
agregacji z maszynami podłączonymi do zewnętrznego układu hydraulicznego. 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 

KONTROLA SZCZELNOŚCI TURBOSPRĘŻARKI I LUZÓW 
Jeżeli przez łożyska obok wału wycieka olej, albo stwierdzi się 
nadmierny luz pionowy lub poziomy w łożyskach, należy 
turbosprężarkę przekazać do naprawy w zakładzie 
specjalistycznym. 
Przy powtórnym montażu turbosprężarki silnika należy 
wymienić przewody elastyczne rury ssącej i rury 
odprowadzającej olej obwodu smarowania turbosprężarki. 
Należy zapewnić doskonałą szczelność połączeń. Przy 
montażu turbosprężarki na silnik należy wlać do otworu 
wlewowego turbosprężarki 0,2 litra oleju silnikowego. 

Przy długookresowym wyłączeniu ciągnika z 
eksploatacji musi zostać odnowiona wewnętrzna 
konserwacja turbosprężarki! 

 
Jej odnowienie nastąpi po krótkookresowym uruchomieniu 
silnika. W ciągniku wyłączonym z eksploatacji zaleca się 
krótkookresowe uruchamianie silnika i turbosprężarki po 
każdych 3 miesiącach w celu odnowienia wewnętrznej 
konserwacji turbosprężarki. 

SMAROWANIE CZĘŚCI HAMULCÓW HYDRAULICZNYCH 
sprzęgła, cylinderków hamulcowych i sprzęgła wyrównującego 
- tzn. ich powierzchnie cierne w kierunku do zewnętrznych 
osłon pyłoszczelnych, należy smarować smarem do hamulców 
hydraulicznych (np. Pentosin speciál). Jednocześnie należy 
sprawdzić wszystkie części gumowe hamulców. Uszkodzone 
części gumowe wymienić. Wszystkie części gumowe należy 
wymienić najpóźniej do 5 lat od daty produkcji ciągnika. 
 

REMONT KAPITALNY 
Remont kapitalny ciągnika należy przeprowadzić wówczas, 
jeżeli jego dalsza eksploatacja jest nieekonomiczna, jeżeli 
naprawy wymaga większość jego części lub jego ogólny stan 
techniczny zagraża bezpieczeństwu pracy. 
Pod warunkiem przestrzegania wszystkich zasad obsługi 
technicznej, zgodnie z dokumentacją techniczną producenta, 
średnia żywotność silnika i mechanizmów napędowych 
ciągnika w klimacie umiarkowanym i na terenach nizinnych 
wynosi 8000 motogodzin. 
Ta ilość mtg obowiązuje przy procentowym wykorzystaniu 
ciągnika do następujących prac: 
orka i przygotowanie przedsiewne gleby  15 - 25 % 
siew i sadzenie  10 - 15 % 
prace żniwne i wykopkowe  10 - 20 % 
transport rolniczy  40 - 65 % 
Jeżeli ciągnik pracuje w warunkach górskich i podgórskich, 
zmniejsza się żywotność silnika i mechanizmów napędowych o 
15 - 20 %. 
Jeżeli ciągnik pracuje w trudnych warunkach klimatycznych 
wówczas żywotność silnika i mechanizmów napędowych się 
zmniejsza o 15 - 20%. 
Uwaga: Do mechanizmów napędowych zalicza się również 
przedni most napędowy. 

OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKÓW PO REMONCIE 
KAPITALNYM ZESPOŁÓW 
Docieranie ciągnika po remoncie kapitalnym należy 
przeprowadzić zgodnie z zaleceniami dotyczącymi docierania 
ciągnika nowego. Obsługę techniczną należy przeprowadzać 
tak samo jak ciągnika nowego. 
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Większość czynności planowanej obsługi 
technicznej może wykonywać użytkownik 
ciągnika. Jeżeli jednak nie ma dostatecz-
nego zaplecza należy zlecić wykonanie 
trudniejszych czynności do zakładu 
specjalistycznego. 

Prace związane z czyszczeniem, 
smarowaniem i regulacją ciągnika 
oraz zaczepionych maszyn należy 
wykonywać jedynie przy wyłą-
czonym silnika i innych części 
ruchomych, oprócz sprawdzania 
hamulców, doładowania i hydra-
uliki. 
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E701 E702 E703 

DEMONTAŻ PŁATU BOCZNEGO 
MASKI 
Lewy i prawy boczny płat maski można 
zdjąć w następujący sposób.  
1. Nacisnąć i przekręcić oba zamki w 

przedniej części bocznego płatu 
maski. 

2. Przez pociągnięcie za tylną część 
płatu w kierunku strzałki płat 
zwolnimy. 

3. Płat podniesiemy i zdejmiemy z 
ciągnika. 

 
 
 
 
 
 

KONTROLA ILOŚCI OLEJU W 
SILNIKU 
Pozom oleju należy sprawdzać 
codziennie przed rozpoczęciem pracy 
przy poziomo stojącym ciągniku. Miarka 
oleju silnika (1) i otwór wlewowy (2) 
znajdują się po prawej stronie silnika. 
Miarkę (1) wykręcić, wytrzeć szmatką i 
wkręcić. Po powtórnym wykręceniu 
miarki poziom oleju nie powinien być 
poniżej dolnej kreski. W razie potrzeby 
olej dolać otworem wlewowym (2). 
 
 
 
 

SPUSZCZANIE OLEJU Z SILNIKA 
1. Wykręcimy korek spuszczający (1), 

najlepiej natychmiast po skończeniu 
jazdy lub pracy, po zagrzaniu silnika 
na temperaturę roboczą. 

2. Spuścimy olej. 
3. Korek spuszczający oczyścimy. 
4. Oczyszczony korek (1) zakręcamy z 

powrotem. 
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E704 E705 

WYMIANA FILTRA OLEJU 
SILNIKOWEGO  
Wymianę filtru przeprowadza się przy 
każdej wymianie oleju silnikowego. 
Przed nakręceniem nowego filtru należy 
oczyścić powierzchnię uszczelniającą 
korpusu (1) oraz filtru (2). Uszczelkę 
gumową filtru należy posmarować 
olejem, którym będzie napełniony silnik i 
filtr dokręcić ręką. Po przylgnięciu 
uszczelki do powierzchni uszczelniającej 
korpusu filtr dokręcić jeszcze o 3/4 do 1 
1/4 obrotu. Szczelność sprawdzić po 
uruchomieniu silnika.  
 
 
 
 

WLEWANIE OLEJU DO SILNIKA 
Otworem wlewowym (2) wlać wymaganą 
ilość oleju silnikowego, uruchomić silnik i 
przy prędkości obrotowej 750 - 800 
obr.min-1 pracować przez 2 -3 minuty.  
Po zatrzymaniu silnika i ustaleniu 
poziomu oleju sprawdzić przy pomocy 
miarki (1) ilość oleju oraz sprawdzić 
szczelność filtru, korka spustowego i 
pozostałych połączeń układu 
smarowania. 
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E706 E707 E708 

WYMIANA WKŁADU 
FILTRACYJNEGO PALIWA 

Przed wymianą wkładu filtru 
należy podstawić pod silnik 
odpowiednie naczynie na wycie-
kające paliwo. 

1. Zwolnić nakrętkę (1). 
2. Wykręcić bańkę (2). 
3. Wyczyścić bańkę i wymienić wkład 

filtracyjny. 
4. Sprawdzić poprawne założenie bańki 

filtracyjnej. 
5. Bańkę ponownie zamontować. 
6. Wykonać odpowietrzenie układu pali-

wowego. 
 
 

ODPOWIETRZENIE UKŁADU 
PALIWOWEGO 

Przed odpowietrzaniem należy 
podstawić pod silnik odpowiednie 
naczynie na paliwo wyciekające z 
filtru i z pompy wtryskowej. 

1. Napompować układ paliwowy przy 
pomocy ręcznej pompy podającej (1). 

2. Poluzować złącze śrubowe do-
prowadzenia paliwa do filtru (2) 
umożliwiając w ten sposób wycie-
kanie spienionego paliwa zawie-
rającego powietrze. 

3. Šrubę (2) dokręcić i operację 
powtarzać do momentu, gdy po 
poluzowaniu śruby zacznie wyciekać 
nie spienione paliwo. 

 

 
 
4. W ten sam sposób przeprowadzić  

odpowietrzenie pompy wtryskowej 
przy pomocy śruby odpowietrzającej  
umieszczonej w korpusie pompy (3). 
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E709 E710 E711 

SUCHY FILTR POWIETRZA 
W zależności od wyposażenia może być 
ciągnik wyposażony w dwa typy filtrów 
powietrza: 
A -  Mann 
B -  Woodgate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONSERWACJA SUCHEGO FILTRA 
POWIETRZA – WSKAŹNIK 
ZANIECZYSZCZENIA 
Konserwację filtra należy wykonać po 
zasygnalizowaniu wskaźnika zanie-
czyszczenia. 
Wskaźnik jest dostępny po zdjęciu 
lewego płata maski ciągnika i znajduje 
się na korpusie filtra w pobliżu kolana 
rurki ssącej. 
Zanieczyszczenie sygnalizuje mecha-
nicznie czerwone pole, które pojawi się 
po zabrudzeniu wkładek filtra na 
wskaźniku zanieczyszczenia. 
A filtr nie jest zanieczyszczony 
B filtr jest zanieczyszczony  

 

WYMIANA WKADKI 
ZABEZPIECZAJĄCEJ 

Po wymianie suchego filtra 
powietrza należy zapewnić wła-
ściwą ponowną funkcję spra-
wdzianu zanieczyszczenia. 

A -  Nacisnąć kapturek na kadłubie 
sprawdzianu w kierunku strzałki, 
odblokujemy w ten sposób mecha-
nicznie czerwone pole sygnalizujące 
zanieczyszczenie 

B -  Wskaźnik znów działa 
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E712 E713 E714 

INSTRUKCJE KONSERWACJI 
SUCHEGO FILTRA POWIETRZA 
MANN 
Należy: 
1. Zdjąć boczne osłony maski.  
2. Poluzować klamry wieka filtra powie-

trza. 
3. Zdemontować filtr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGENERACJA GŁÓWNEGO 
WKŁADU FILTRA POWIETRZA MANN 
− przez ciągnięcie wyjąć główny wkład 

suchego filtra 
Jeżeli nie jest główny wkład uszkodzony 
(po stronie wewnętrznej wkładu nie 
może pojawiać się kurz) należy wykonać 
regenerację przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem od strony 
wewnętrznej wkładu. 
W ten sposób można regenerować 
główny wkład najwyżej 3 razy. Wkład 
należy wymienić 1 raz na rok. 
 
 
 
 
 

WYMIANA WKŁADU 
ZABEZPIECZAJĄCEGO FILTRA 
POWIETRZA MANN 
- przez ciągnięcie wyjąć wkład 

zabezpieczający suchego filtra 
Wkładu zabezpieczającego nie 
można regenerować. Należy go 
wymieniać w następujących 
przypadkach:  
- uszkodzenie wkładu głównego  
- po 5-ciu konserwacjach filtra 

powietrza  
- przynajmniej raz na 2 lata  
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E715 E716 E717 

INSTRUKCJE OBSŁUGI 
TECHNICZNEJ SUCHEGO FILTRA 
POWIETRZA WOODGATE 
Należy: 
1. Zdjąć boczne osłony maski. 
2. Odkręcić nakrętkę motylkową wieka 

filtra powietrza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGENERACJA WKŁADU 
GŁÓWNEGO FILTRA POWIETRZA 
WOODGATE 
− przez ciągnięcie wyjąć główny wkład 

suchego filtra 
Jeżeli nie jest główny wkład uszkodzony 
(po stronie wewnętrznej wkładu nie 
może pojawiać się kurz) należy wykonać 
regenerację przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem od strony 
wewnętrznej wkładu. 
W ten sposób można regenerować 
główny wkład najwyżej 3 razy. Wkład 
należy wymienić 1 raz na rok. 
 
 
 
 

WYMIANA WKŁADU 
ZABEZPIECZAJĄCEGO FILTRA 
POWIETRZA WOODGATE 
1. Odkręcić nakrętkę motylkową 

zabezpieczającą wkład suchego filtra. 
2. Przez pociągnięcie wyjąć wkład 

zabezpieczający suchego filtra 
Wkładu zabezpieczającego nie 
można regenerować. Należy go 
wymieniać w następujących 
przypadkach: 
- uszkodzenie wkładu głównego 
- po 5-ciu konserwacjach filtra 

powietrza 
- przynajmniej raz na 2 lata 
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E718   

POWROTNY MONTAŻ WKŁADU 
FILTRA POWIETRZA 
Montaż wkładek filtra powietrza wyko-
namy w odwrotny sposób. 
Przy montażu wkładek należy zwracać 
uwagę: 
- na czystość powierzchni przylegania 
- aby nie nastąpiła deformacja wkładek i 

aby wkładki i poprzeczka koła 
łopatkowego po montażu nie wibro-
wały 

- po zamknięciu filtra wiekiem powinna 
być zapewniona doskonała szczelność 
całego filtra 

- Po skończeniu konserwacji suchego 
filtra powietrza należy zapewnić 
właściwą ponowną funkcję spra-
wdzianu zanieczyszczenia 
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E719 E720 E721 

KONTROLA ILOŚCI OLEJU W 
ZBIORNIKU UKŁADU 
HYDROSTATYCZNEGO 
Kontrolę należy sprawdzać codziennie 
przed rozpoczęciem pracy przy poziomo 
zaparkowanym ciągniku. Zdemontować 
lewą boczną maskę ciągnika. Wykręcić 
miarkę, wyczyścić szmatką i zakręcić. Po 
powtórnym wykręceniu sprawdzianu 
poziom oleju, nie powinien znajdować 
się poniżej dolnej kreski. Według potrzeb 
uzupełnić olej po demontażu pokrywy 
zbiornika. 
 
 
 
 
 
 

WYMIANA OLEJU I WKŁADU 
FILTRACYJNEGO UKŁADU 
HYDROSTATYCZNEGO 

1. Pod zbiornik kierowania hydr-
statycznego umieścić odpo-
wiednie naczynie. 

2. Wykręcić śrubę spuszczającą 
w dnie zbiornika. 

3. Spuścić olej. 
4. Odkręcić nakrętkę pokrywy zbiornika. 
5. Zdemontować pokrywę zbiornika 

kierowania hydrostatycznego. 
6. Wyjąć i wymienić wkład filtracyjny. 
7. Założyć z powrotem pokrywę 

zbiornika. 
8. Jego pozycję zabezpieczyć nakrętką. 
9. Zakręcić śrubę spuszczającą. 
10. Odłączyć obydwa węże od siłownika, 

a rurkę spływu od zbiornika (pod 

węże siłownika i pod rurkę spływu 
umieścić naczynia do starego oleju). 

11. Uruchomić silnik a przy wolnych 
obrotach (max. 10 sekund) 
przekręcić kierownicą 2-3 razy w 
obydwie strony, aby olej wypłynął z 
jednostki sterowania i rurek. 

12. Zabezpieczyć ciągnik przed 
poruszeniem i podnieść przednią oś. 

13. Pod siłownik umieścić na-
czynie do oleju i przez 
przekręcanie kół (ręczne) 
spuścić olej z siłownika. 

14. Z powrotem połączyć wszystkie po-
łączenia. 

15. Napełnić zbiornik olejem i 
odpowietrzyć układ kierowania hydro-
statycznego. 
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 E722 E723 

ODPOWIETRZANIE UKŁADU 
HYDRAULICZNEGO 
1. Zabezpieczyć ciągnik przed poru-

szeniem i podnieść przednią oś. 
2. Zapalić silnik, pozostawimy go w 

ruchu na biegu jałowym około 1 
minuty. 

3. Na biegu jałowym silnika skręcić kilka 
razy kierownicą w obydwie strony. 

4. Przy maksymalnej prędkości obro-
towej silnika obrócić kołem kierownicy 
3 razy, na zmianę powoli i szybko, w 
prawo i w lewo, do oporu z 
ogranicznikami kół. 

 
 
 
 

 
 
5. Wyłączyć silnik. 
6. Po zakończeniu odpowietrzania 

sprawdzić, ewentualnie uzupełnić 
poziom oleju do kreski miarki. 
Wykonać kontrolę szczelności 
wszystkich połączeń i prowadzenia 
układu hydraulicznego kierowania 
hydrostatycznego. 

7. Opuścić ciągnik na przednie koła. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Podczas wykonywania wszy-
stkich czynności odpowietrzania 
układu hydrostatycznego należy 
śledzić poziom oleju w zbio-
rniczku, aby nie nastąpiło 
zassanie powietrza. 
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 E724  

WYMIANA WĘŻY UKŁADU HYDROSTATYCZNEGO 
Przewody hydrauliczne należy wymieniać, co cztery lata, licząc od daty ich produkcji 
(data umieszczona jest na ich powierzchni) lub po przepracowaniu przez ciągnik 
3600 mtg, ewentualnie natychmiast po stwierdzeniu objawów ich uszkodzenia 
(“pocenie się przewodu, miejscowe wybrzuszenie, wyciek oleju wokół końcówek i 
powierzchni przewodu, mechaniczne uszkodzenie warstwy powierzchniowej o 
metalowe krawędzie oraz uszkodzenie osłony zabezpieczającej przewodów 
niskociśnieniowych). 

W przypadku awarii pompy lub przy wyłączonym silniku możliwość 
kierowania ciągnika jest zachowana, ale wymaga zwiększonego wysiłku. Przy 
mniejszej prędkości jazdy można dojechać do najbliższego punktu 
serwisowego w celu usunięcia usterki. 
Koła kierownicy nie należy przytrzymywać przez długi okres czasu w 
skrajnych położeniach (maks. 20 sekund). Prowadzi to do nadmiernego 
zagrzewania oleju w obwodzie hydraulicznym kierowania hydrostatycznego. 
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E725 E726 E727 

WYMIANA PŁYNU CHŁODZĄCEGO 
Należy wykonywać następująco:  
1. Otworzyć zawór ogrzewania (A) i 

poluzować korek wlewowy zbio-
rniczku wyrównawczego (B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Spuścić płyn z chłodnicy (C). Korek 

spustowy jest dostępny po odchy-
leniu lewego płatu bocznego maski. 

3. Spuścić płyn z bloku silnika (D). 
Korek spustowy jest dostępny po 
zdemontowaniu prawego płatu 
bocznego. 

4. Po spuszczeniu płynu chłodzącego 
oba korki spustowe zakręcić (zawór 
ogrzewania pozostawić otwarty). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Układ chłodzenia napełnić płynem 

niezamarzającym. 
6. Uruchomić silnik na około 1 minutę . 
7. Uzupełnić płyn niezamarzający w 

zbiorniczku wyrównawczym do 
poziomu górnej kreski "MAX". 

8. Zamknąć zbiorniczek wyrównawczy 
korkiem nadciśnieniowym. 

Płyn niezamarzającą należy wymienić na 
nowy, najpóźniej, co dwa lata. 
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E728 E729  

KONTROLA I WYMIANA OLEJU W 
SKRZYNI , PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ I 
ZWOLNICACH OSI TYLNEJ 
Poziom oleju w skrzyni przekładniowej 
sprawdza się przy pomocy miarki otworu 
wlewowego (a), znajdującego się w lewej 
tylnej części kadłuba przekładni głównej. 
A -  Standardowe napełnienie oleju  
B -  Napełnienie oleju podwyższone o 7 

litrów  
Kontrolę należy wykonywać przy 
wyłączonym silniku. Olej powinien 
mieścić się między kreskami 
miernika.  
Uszkodzoną miarkę zastępujemy 
nową.  
 

 

OTWORY SPUSTOWE I KONTROLNE 
1. korek spustowy oleju z przekładni 
2. korek spustowy przystawki prze-

dniego napędu 
3. miarka oleju skrzyni przekładniowej 
4. korek spustowy oleju z kadłuba 

przekładni głównej 
5. korki spustowe prawej i lewej 

zwolnicy 
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E730 E731 E732 

OTWORY WLEWOWE I SPUSTOWE 
ZWOLNICY 
1. korek kontrolny i wlewowy zwolnicy 
2. korek spustowy 
3. śruba kontrolna tylnego mostu 
 

* Po wykręceniu śruby kontrolnej 
musi poziom oleju sięgać do dołu 
otworu kontrolnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO SPUSZCZENIU OLEJU 
1. Wyjąć filtr (1). 
2. Sprawdzić stan uszczelek spusto-

wych i ewentualnie wymienić za 
nowe. 

3. Zakręcić z powrotem wszystkie korki 
spuszczające. 

4. Wlać 60 l oleju. 
5. Uruchomić silnik i pozostawić na 

biegu jałowym 2 min. 
6. Wyłączyć silnik a po ustabilizowaniu 

poziomu oleju w przekładni 
sprawdzić miarką ilość oleju. 

7. Uzupełnić potrzebną ilość oleju w 
przekładni (do odpowiedniego pozio-
mu według zastosowania roboczego 
ciągnika). 

 

PRZEDNI WAŁODBIORU MOCY 
Otwór kontrolny i wlewowy oleju (1) 
znajduje się na przedniej stronie kadłuba 
przedniego WOM. 

Po wykręceniu śruby kontrolnej 
poziom oleju musi sięgać do dołu 
otworu kontrolnego 
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E733 E734 E735 

MIEJSCA SMARNE I WLEWOWE 
PRZEDNIEGO MOSTU NAPĘDOWEGO 
1. smarownice sworznia zwrotnicy 
2. łożyska ślizgowe (2x) przedniego 

mostu napędowego 
3. otwór spustowy oleju przekładni 

głównej 
4. otwór wlewowy i kontrolny oleju 

przekładni głównej (po wykręceniu 
śruby kontrolnej poziom oleju musi 
sięgać do dołu otworu kontrolnego) 

 
 
 
 
 
 
 

OTWÓR WLEWOWY, KONTROLNY I 
SPUSTOWY ZWOLNICY  
Wlewanie i spuszczanie oleju wykonuje 
się przez jeden otwór po przekręceniu 
reduktora wg rysunku. 
1. kontrola ilości oleju – otwór w pozio-

mej osi reduktora 
(po wykręceniu korka kontrolnego 
musi poziom oleju sięgać do dołu 
otworu kontrolnego) 

2. wlewanie oleju – otwór u góry 
3. spuszczanie oleju – otwór w dole 
 
 
 
 
 
 

UZUPEŁNIANIE PŁYNU 
HAMULCOWEGO 

Poziom płynu hamulcowego 
należy utrzymywać w zakresie od 
3/4 objętości naczynia (minimalny 
poziom). 

− przy kontakcie z płynem hamulcowym 
należy przestrzegać czystości 

− poziom płynu hamulcowego należy 
sprawdzać codziennie przed jazdą 

− płyn hamulcowy należy uzupełniać 
wlewając przez sitko. 
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E736 E737 E738 

WYCZYSZCZENIE FILTRÓW 
OGRZEWANIA 
Filtry znajdujące się na zewnątrz kabiny i 
umieszczone pod kratkami ochronnymi 
nad szybą przednią kabiny, czyści się w 
zależności od zabrudzenia: 
− wystukaniem 
− przedmuchaniem sprężonym powie-

trzem 
Zanieczyszczenie należy sprawdzać 
codziennie. Filtry wyraźnie zanie-
czyszczone wymienić. 

Kabina bezpieczeństwa ciągnika 
nie jest wyposażona w specjalne 
filtry węglowe. Nie ma ochrony 
przed skutkami aerozoli i innych 
substancji szkodliwych dla 
zdrowia! 
 

SPUSZCZENIE KONDENSATU Z 
POJEMNIKA POWIETRZA 
Należy przeprowadzić poprzez wychy-
lenie pierścienia zaworu odpowietrza-
jącego. 
Zawór znajduje się w części dolnej 
zbiornika powietrza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTROLA SZCZELNOŚCI UKŁADU 
PNEUMATYCZNEGO 
− Zbiornik sprężonego powietrza na-

pełnić do maksymalnego ciśnienia 
(730 ± 20 kPa) 

− Przy zatrzymanym silnika ciśnienie 
powietrza w instalacji w ciągu 10 minut 
nie może spaść o więcej niż 10 kPa 

Szczelność instalacji sprawdzać 
codziennie przy jeździe z 
przyczepą lub naczepą! 
W przypadku awarii układu 
hamulcowego lub spadku 
ciśnienia poniżej 450 ± 30 kPa 
zapali się lampka kontrolna na 
tablicy przyrządów! 
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E739 E740 E741 

CIŚNIENIE ROBOCZE HAMULCÓW 
PNEUMATYCZNYCH 
W wersji jednoprzewodowej (1) i 
dwuprzewodowej (2) jest ciśnienie 
powietrza w dwuprzewodowej głowicy 
sprzęgła (czerwona osłon) 740 ± 20 kPa, 
a na jednoprzewodowej głowicy sprzęgła 
max.  600 ± 20 kPa (w momencie, kiedy 
regulator ciśnienia upuści nadmiar 
powietrza - wydmuchnie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONSERWACJA KLIMATYZACJI 
Najważniejszym elementem ob-
sługi systemu klimatyzacyjnego 
jest czyszczenie chłodnicy 
klimatyzacji (która jest umie-
szczona przed chłodnicą silnika). 
Zanieczyszczona chłodnica klima-
tyzacji pogarsza nie tylko 
efektywność chłodzenia systemu 
klimatyzacyjnego, jak również 
efektywność chłodzenia silnika. 

Zdjąć lewy płat maski, zdemontować 
nakrętkę (1), a chłodnicę wysunąć w bok 
i przedmuchać sprężonym powietrzem, 
lub wypłukać strumieniem wody (w 
przeciwnym kierunku jazdy ciągnika). 
Później zasunąć chłodnicę z powrotem i 
starannie przymocować. Uwaga na 

właściwe prowadzenie wężów do 
chłodnicy oleju. 
 
Przy prawidłowym działaniu klimatyzacji 
występuje skraplanie pary wodnej w 
sufitowej części kabiny, kondensat wody 
jest odprowadzany wężykami w słupkach 
kabiny i wycieka w dolnej części słupka. 
Należy, więc zapewnić przelotowość 
wężyków odprowadzających kondensat. 
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 E742 E743 

KONSERWACJA I OBSŁUGA TECHNICZNA OPON 
Regularnie sprawdzać powierzchnie zewnętrzne opon, czy nie mają uszkodzeń 
bieżnika lub części bocznej lub szkieletu.  

Opony, w których stwierdzono uszkodzenia pracy należy bezwzględnie 
wymienić. 

CIŚNIENIE W OPONACH 
Wartości zalecanego ciśnienia powietrza w oponach są zamieszczone w rozdziale 
Główne parametry techniczne. Ciśnienie należy sprawdzać przed jazdą na zimnych 
oponach. Do pompowania można wykorzystać regulator ciśnienia (B), który pełni 
funkcję regulatora ciśnienia zaworu bezpieczeństwa i służy do napompowania opon. 
Odkręcić nakrętkę skrzydełkową regulatora ciśnienia (lub gumową osłonkę) i na jej 
miejsce nakręcić wąż do pompowania opon. Nakrętkę węża należy dokręcić do 
oporu tak, aby został wciśnięty zawór zwrotny. W przypadku, że w zbiorniku 
sprężonego powietrza jest maksymalne ciśnienie 0,6 MPa (lub 0,7 MPa u 
dwuprzewodowych hamulców) opon nie można napompować. W takim przypadku 
należy koniecznie najpierw ciśnienie obniżyć przy pomocy zaworu do spuszczania 
kondensatu umieszczonego w dolnej części zbiornika powietrza (A). Po 
napompowaniu opon niezbędne jest zakręcenie na regulator ciśnienia nakrętki 
motylkowej (lub gumowej osłonki). 

WYŁĄCZENIE CIĄGNIKA Z 
EKSPLAOATACJI 
Przy wyłączeniu ciągnika z eksploatacji 
na dłuższy czas (magazynowanie), 
należy ciągnik lewarkami unieść w górę i 
zabezpieczyć odpowiednimi klinami (koła 
nie mogą dotykać się ziemi), a ciśnienie 
w oponach obniżyć do minimum. 
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Większość tych prac wymaga doświa-
dczenia i odpowiedniego wyposażenia 
serwisowego. Dlatego zaleca się wyko-
nanie tych czynności w autoryzowanym 
warsztacie. 
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REGULACJA 

E751 E752 E753 

REGULACJA PASKA KLINOWEGO 
Przy właściwym naciągnięciu paska 
klinowego, przy działaniu siły 25 N, 
ugięcie powinno wynosić 7,5 mm na 
jeden pas. 
Naciągnięcie paska klinowego należy 
wykonać po zwolnieniu śrub mocujących 
alternatora (1, 2). 

*REGULACJA PASKA KLINOWEGO 
SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI 
Przy właściwym naciągnięciu paska 
klinowego – powinno być przegięcie 
paska 7,5 mm przy działaniu siły 25 N na 
pasek. 
Naciągnięcie paska klinowego należy 
wykonać po zwolnieniu śrub mocujących 
sprężarki klimatyzacji lub alternatora. 
 

DOKRĘCANIE GŁOWICY CYLINDRÓW 
Dokręcanie głowicy cylindrów wykonu-
jemy na zimnym silniku. 
moment 
dokręcający 

160 - 180 Nm 

luzy zaworów 0,25 ± 0,05 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULACJA LUZÓW ZAWORÓW 
Regulację wykonujemy na zimnym 
silniku. Właściwy luz zaworów ssących i 
wydechowych wynosi 0,25±0,05 mm. 
Przy zmianie ruchu dźwigienek: 

zmiana w cylindrze Regulacja na 
cylindrze 

1. 4. 
3. 2. 
4. 1. 
2. 3. 
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E754 E755  

REGULACJA WTRYSKIWACZY 
Ciśnienie wtrysku wynosi 22,0 - 0,8 MPa.  
Ciśnienie otwierania wtryskiwaczy 
ustawiamy na górną granicę zakresu 
(22,0 MPa) podkładkami regulującymi (1) 
różnej grubości, które wkładają się pod 
sprężynę (2). Właściwa pozycja dyszy 
wtryskującej (3) jest określona kołkami 
zabezpieczającymi na powierzchni 
uszczelniającej. Moment dokręcający 
nakrętki mocującej (4) wynosi 50-60 Nm. 
Przed dokręceniem nakrętki rozpylacz, 
po oparciu o drewnianą podkładkę, 
należy wcisnąć pokonując opór 
sprężyny.  
 
 
 

REGULACJA LUZÓW PEDAŁÓW 
HAMULCOWYCH 
Właściwy luz między tłoczyskiem 
pedałów hamulcowych i tłokiem 
głównego cylindra wynosi 0,5-1,0 mm (3 
- 6 mm mierzone na krawędzi pedałów 
hamulcowych na rozłączonych 
pedałach). Regulację należy wykonać 
przy rozłączonych pedałach i po 
poluzowaniu nakrętki nastawiającej (1), 
w której jest wkręcone tłoczysko. 
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ODPOWIETRZENIE UKŁADU 
HAMULCOWEGO CIĄGNIKA 
Odpowietrzanie układu hamulcowego 
ciągnika należy wykonywać zawsze w 
następującej kolejności: 
1. układ pneumatyczny 
2. hamulce nożne tylnych kół 
3. układu hamulcowego przedniego mostu 

napędowego 
4. hamulce hydrauliczne przyczepy 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpowietrzanie układu pneumatycznego 
dla przyczep i hamulców nożnych 
tylnych kół należy wykonywać przy 
rozłączonych pedałach hamulcowych, 
dla każdego koła osobno. 
Odpowietrzenie układu hamulcowego 
przedniego mostu napędowego i 
hamulców hydraulicznych przyczepy 
należy wykonywać przy połączonych 
pedałach hamulcowych. 
Przy odpowietrzaniu sprawdzamy ilość 
płynu w zbiorniczku wyrównującym, aby 
nie doszło do zassania powietrza. 
Po dwóch latach należy wykonać 
wymianę płynu hamulcowego w całym 
układzie hamulcowym. 
 
 

OSTRZEŻENIE: 
Przy odpowietrzaniu układu 
pneumatycznego i hamulców 
tylnych kół należy zawsze 
nacisnąć na jeden pedał (1) o 
7,5+0,5 mm na tłoczysku 
głównego cylindra hamulcowego, 
co wynosi 3+0,2 mm na śrubie 
ustawiającej (2), a przez drugi 
pedałem odpowietrzać. W celu 
utrzymania mania właściwej 
odległości należy włożyć między 
pedał (1) i śrubę nastawiającą (2) 
miarkę o odpowiedniej grubości 
tzn. 3+0,2 mm. 
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1. ODPOWIETRZANIE UKŁADU PNEUMATYCZNEGO DLA PRZYCZEP 
Wykonać przy ciśnieniu eksploatacyjnym w układzie 730±20 kPa, w następujący 
sposób: 
1. Uzupełnić ilość płynu w zbiorniczku wyrównującym na maksymalną ilość. 
2. Zdjąć osłonę na śrubach odpowietrzających (2) zaworu sterującego przyczepy (1) 

znajdującego się po prawej stronie ciągnika między zbiornikiem i tylną półosią. 
3. Na śruby założyć wężyki, a ich drugie końce zanurzyć do dna przezroczystego 

naczynia (3) częściowo zapełnionego płynem hamulcowym. Naczynie umieścić 
min 300 mm nad śrubami odpowietrzającymi. Śruby muszą być ciągle pod 
ciśnieniem, aby przez ich gwinty nie przedostało się powietrze. 

4. Poluzować śruby odpowietrzające maks. o 1/4 obrotu. 
5. Postępować przy odpowietrzaniu zgodne z Uwagą na str. 188. 
6. Nacisnąć zupełnie na pedał, który nie jest zablokowany miarką, a śrubę 

odpowietrzającą dokręcić. 
7. Poluzować pedał hamulca, a postępowanie powtarzać, dopóki nie przestaną z 

wężyka wychodzić pęcherzyki powietrza. 
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2. ODPOWIETRZANIE HAMULCÓW TYLNYCH KÓŁ 
Należy wykonywać w następujący sposób: 
1. Skontrolować ilość płynu w zbiorniczku wyrównującym. Brakującą ilość uzupełnić 

nowym płynem do maksymalnej ilości. 
2. Po zdjęciu osłony gumowej założyć na śrubę odpowietrzającą (2) cylindra 

hamulcowego wężyk, a jego drugi koniec zanurzyć na dno przezroczystego 
naczynia częściowo zapełnionego płynem hamulcowym (3). Śruba 
odpowietrzająca musi być ciągle pod ciśnieniem, by przez ich gwinty nie 
przedostało się powietrze. Naczynie umieścić co najmniej 300 mm nad śrubą 
odpowietrzającą. 

3. Poluzować śruby odpowietrzające maks. o 1 obrotu. 
4. Postępować zgodne z Uwagą na stronie 188. 
5. Nacisnąć zupełnie na pedał, który nie jest zablokowany miarką, a śrubę 

odpowietrzającą dokręcić. 
6. Zwolnić pedał hamulca, a postępowanie powtarzać dopóki nie przestaną z wężyka 

wychodzić pęcherzyki powietrza. 
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3. ODPOWIETRZENIE UKŁADU 
HAMULCOWEGO PRZEDNIEGO 
MOSTU NAPĘDOWEGO 
Przed rozpoczęciem odpowietrzania 
należy zawsze przeprowadzić odpowie-
trzenie zaworu przyczepy według punktu 
1. Odpowietrzenie układu pneuma-
tycznego ze sprężonym powietrzem 
przyczep. 
Odpowietrzenie wykonujemy przy 
ciśnieniu eksploatacyjnym w układzie 
730 ± 20 kPa. 
 
 
 
 
 

Odpowietrzenie należy wykonywać w następujący sposób: 
1. Skontrolować ilość płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównującym. Brakującą 

ilość uzupełnić nowym płynem. 
2. Zdjąć osłony śrub odpowietrzających przedniego mostu napędowego (śruby 

znajdują się na górnych powierzchniach reduktorów). 
3. Na śruby założyć wężyki (1). Ich drugie końce zanurzyć do dna przezroczystego 

naczynia częściowo zapełnionego płynem hamulcowym. Naczynie umieścić min. 
300 mm nad śrubami odpowietrzającymi (2). Śruby muszą być ciągle pod 
ciśnieniem, by przez ich gwinty nie przedostało się powietrze. 

4. Odpowietrzać zarówno lewy i prawy hamulec. 
5. Poluzować śruby odpowietrzające maks. o 1 obrotu. 
6. Nacisnąć połączone pedały hamulcowe do oporu i dokręcić śruby 

odpowietrzające. 
7. Poluzować pedały hamulcowe, a całe postępowanie powtarzać dopóki nie 

przestaną z wężyka wychodzić pęcherzyki powietrza. 
8. Przy odpowietrzaniu układu hamulcowego przedniego mostu napędowego 

dokręcać śruby odpowietrzające momentem 0,8 - 1,2 Nm (3) 
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4. ODPOWIETRZENIE HAMULCÓW HYDRAULICZNYCH PRZYCZEPY 
Odpowietrzenie należy wykonywać w następujący sposób: 
1. Uzupełnić ilość płynu w zbiorniczku wyrównującym na maksymalną ilość. 
2. Zdjąć osłonę śruby odpowietrzającej (2) hamulca hydraulicznego przyczepy (1) 

znajdującego się na lewym przednim uchwycie amortyzatora kabiny. 
3. Na śruby założyć wężyk, a jego drugi koniec zanurzyć do dna przezroczystego 

naczynia (3) częściowo zapełnionego płynem hamulcowym. Naczynie umieścić 
min. 300 mm nad śrubą odpowietrzającą. Śruba musi być ciągle pod ciśnieniem, 
by przez jej gwinty nie przedostało się powietrze. 

4. Polować śrubę odpowietrzającą maks. o 1 obrotu. 
5. Nacisnąć połączone pedały hamulcowe do oporu i dokręcić śruby 

odpowietrzające. 
6. Zwolnić pedały hamulcowe, a całe postępowanie powtarzać dopóki nie przestaną 

z wężyka wychodzić pęcherzyki powietrza. 
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REGULACJA 

E763 

KONTROLA I REGULACJA HAMULCA 
RĘCZNEGO I NOŻNEGO 
Regulację wykonać w następującej 
kolejności: 
1. regulacja hamulca nożnego 
2. regulacja hamulca ręcznego 
Inne postępowanie nie jest możliwe. Tak 
samo nie można wyregulować tylko 
hamulca nożnego lub ręcznego.  

REGULACJA HAMULCA NOŻNEGO 
Należy zabezpieczymy ciągnik 
przed poruszeniem.  
 

1. Podnieść przednie koła ciągnika. 
2. Poluzować nakrętki (2), nakrętki (6) i 

nakrętki (8). 
3. Poluzować śrubę (7). 
4. Dokręcamy śrubę (7) do chwili, kiedy 

koło zacznie być hamowane. 
5. Zwolnić śrubę (7) o 5/6 obrotu, 

sprawdzić czy koło wolno obraca się, 
a śrubę (7) zabezpieczyć nakrętką 
(6). 
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REGULACJA 
W przypadku nierównego hamowania 
pomiędzy prawym i lewym hamulcem, 
należy zwolnić śrubę nastawiającą (7) 
tego hamulca, który hamuje mocniej, 
maksymalnie jest jednak dozwolone 
zwolnić śrubę o 1/2 obrotu. Jeżeli po 
takim wyregulowaniu nie uda się usunąć 
nierównomierności hamowania należy 
zlecić regulację do autoryzowanego 
warsztatu. 

REGULACJA HAMULCA RĘCZNEGO 
1. Dźwignię (4) ustawić tak, aby 

odległość między konsolą (K) i czołem 
widełek dźwigni (4) wynosiła 109 mm 
(aby dźwignia (4) zwierała kąt 20° 
z płaszczyzną pionową). 

2. Zakręcić nakrętkę (2) do powierzchni 
oporowej czopu (3) bez luzów i 
naprężenia – nie wolno nacisnąć 
ramion (5). 

3. Regulacja jest na prawej i lewej 
stronie ciągnika takie samo. 

4. Nakrętkami (8) wyregulować linkę 
dźwigni ręcznego hamulca tak, aby 
pod kątem 20° na dźwigni (4) była 
dźwignia hamulca ręcznego bez 
luzów. 

5. Kilka razy podnieść i opuścić dźwignię 
hamulca ręcznego (1).  

6. Sprawdzić nastawienie układu 
hamulca ręcznego, w razie potrzeby 
zmienić ustawienie i sprawdzić 

dokręcenie wszystkich nakrętek 
zabezpieczających (6), (8) 

Jeżeli pojawi się nierównomierność 
hamowania między prawym i lewym 
hamulcem, należy zwolnić górną 
nakrętkę (2) tego hamulca, który hamuje 
bardziej.  Max jest jednak dozwolone 
zwolnić nakrętkę (2) o 1,5 obrotu. Jeżeli 
ani po takim nastawieniu nie uda się 
usunąć nierównomierności hamowania 
należy zlecić regulację do 
autoryzowanego warsztatu.  

Uwaga: w celu ułatwienia regulacji 
hamulców, na podłodze kabiny ciągnika 
znajdują się otwory regulujące. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E764 

REGULACJA LUZÓW PEDAŁU 
SPRZĘGŁA 
Luzu między tłoczyskiem pedału i 
tłokiem głównego cylindra nie należy 
ustawić, gdyż jest ustawiony przez 
producenta.  
Ustawia się natomiast wzajemne 
położenie tłoczyska i oka tłoczyska (1) 
tak, aby tłoczysko było maks. 
wyciągnięte z cylindra, a przy tym luz 
między pedałem i górną śrubą oporową 
(2) wynosił 0,1-0,2 mm. Później należy 
nakrętką zabezpieczyć tłoczysko 
względem oka (3). Po ustawieniu 
sprawdzić, czy osłona przeciwpyłowa 
cylindra nie jest zniekształcona i w razie 
potrzeby prawidłowo założyć. 
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REGULACJA 

E765   

ODPOWIETRZENIE UKŁADU 
HYDRAULICZNEGO SPRZĘGŁA 
Odpowietrzanie wykonuje się w ten sam 
sposób jako odpowietrzanie układu 
hamulcowego tylnego hamulca. Śruba 
odpowietrzająca układu hydraulicznego 
wyłączania sprzęgła znajduje się na 
cylindrze wyrównującym sprzęgła (1). 

Zbiornik wyrównujący, wspólny 
dla układu hamulcowego i 
sprzęgła uzupełniany wyłącznie 
płynem hamulcowym. 

Po dwu latach eksploatacji należy 
wykonać wymianę płynu hamulcowego w 
całym układzie hamulcowym włącznie z 
układem wyłączania sprzęgła. 
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REGULACJA 

E766 E767 E768 

REGULACJA ZACZEPU PRZYCZEPY 
JEDNOOSIOWEJ 
1. Podnieść ramiona hydrauliki do 

pozycji górnej – transportowej, przy 
nastawionej regulacji pozycyjnej (P). 

2. Nakrętki na nastawialnych cięgłach 
zakręcić do rurki prowadzącej bez 
luzów. 

3. Nakrętki dalej zakręcić o 3,5 obrotu. 
4. Sprawdzić czy nośne haki można 

wolno odchylić. 
5. Przez opuszczenie i ponowne pod-

niesienie ramion hydrauliki do pozycji 
transportowej sprawdzić, czy silnik nie 
dusi się przy obrotach jałowych – 
zawór bezpieczeństwa pompy 
hydrauliki nie może być aktywny. 

6. Opuścić ramiona. 
 

REGULACJA LINKI HAMULCA 
RĘCZNEGO 
Zawieszenie znajduje się w pozycji 
roboczej. Linka powinna być naciągnięta 
tak, aby na dźwigni sterującej w kabinie 
nie było luzu. Jeżeli jej naciągnięcie nie 
jest wystarczające należy ustawić przez 
zakręcenie lub wykręcenie śruby 
nastawialnej (1). Po skończeniu 
nastawiania zabezpieczyć śrubę 
nastawialną nakrętką zabezpieczającą 
(2). 
 
 
 
 
 
 

REGULACJA SIŁY STERUJĄCEJ 
DŹWIGNI WEWNĘTRZNEGO UKŁADU 
HYDRAULICZNEGO 
Regulację dźwigni wewnętrznego układu 
hydraulicznego (1) nastawić przez 
dokręcenie nakrętki (2) tak, aby w  
żadnym położeniu dźwigni wewnę-
trznego układu hydraulicznego, przy 
wybranym systemie regulacji siłowej nie 
następowało samowolne opadanie tej 
dźwigni. 
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REGULACJA 

E769 E770 E771 

SPRAWDZENIE PRĘDKOŚCI 
POJAZDU (PULPIT PRZYRZĄDÓW 
CYFROWY)  
REGULACJA CZUJNIKA PRĘDKOŚCI 
PO CZĘŚCIOWYM ZUŻYCIU OGUMIENIA 
Pulpit przyrządów jest w zakładzie pro-
dukcyjnym ustawiony.  
Nowe ustawienie należy przeprowadzić: 
 - po częściowym zużyciu opon 
− przy montażu nowych opon 
− przy wymianie pulpitu przyrządów 
 
 
 
 
 
 
 

WYKAZ CZYNNOŚCI 
− zaznaczyć odcinek długości 100m  
− napompować opony ciągnika zgodnie 

z zalecanym ciśnieniem  
− uruchomić silnik 
− ustawić ciągnik na początek wyzna-

czonego odcinka 
− jednocześnie włączyć przycisk (A) i 

przycisk (B). Przyciski przytrzymać 
7 sekund. Pulpit przyrządów przełączy 
się do ustawienia. Na desce pulsuje 
“Start“ 

− włączyć przycisk (B). Na desce pulsuje 
“Stop“ 

− ruszać z miejsca i jechać z prędkością 
około 10 km.h-1 

− na desce rozdzielczej wyświetli się 
ilość impulsów z czujnika pojazdu 

 
− po przejechaniu odcinka 100 m zatr-

zymać ciągnik na końcu odcinka (pa-
trz. rys. E769) 

− Nacisnąć włącznik (B). Ilość impulsów 
zostanie zapamiętana. Od tej chwili 
pulpit przyrządów jest ustawiony 
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UWAGI 
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 
 

PODSTAWOWE WYMIARY CIĄGNIKA (MM) 
Typ ciągnika Z 8541, Z 9541, Z 10541 Uwaga 
Długość (z przednim TUZ) 4717  
Długość (bez przedniego TUZ) 4370  
Szerokość przez tylne błotniki 1910  
Wysokość do rury wydechowej 2709 - 2739 wg wymiaru opon 
Wysokość ciągnika do górnej krawędzi 
kabiny 2664 - 2699 wg wymiaru opon 
Prześwit 408 - 428 wg wymiaru opon 
Prześwit przy wsporniku zaczepu 
transportowego 1020 - 1030 wg wymiaru opon 
Wysokość tylnego WOM 779 - 793 wg wymiaru opon  
Wysokość przedniego WOM 628 - 755 wg wymiaru opon 
Rozstaw osi 2330  
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SILNIKÓW CIĄGNIKÓW 
Typ ciągnika  Z 8541 Z 9541 Z 10541 
Typ silnika  1204 1004 1304 

Rodzaj silnika  wysokoprężny, czterosuwowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa, 
doładowywany turbodmuchawą 

Wykonanie silnika  szeregowy, pionowy, wodą chłodzony 
Ilość cylindrów  4 4 4 
Pojemność skokowa cm3 4156 4156 4156 
Średnica cylindra / skok tłoka mm 105x120 105x120 105x120 
Obroty znamionowe (min-1): 2200 2200 2200 
Kolejność wtrysku  1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 
Stosunek sprężania  17 17 17 
Maksymalne obroty 
eksploatacyjne (min-1): 2460 2460 2460 

Obroty biegu jałowego (min-1): 750±25 750±25 750±25 
Moc netto przy obrotach 
znamionowych mierzona wg 
ISO 2288 

kW 60 66 74 

Jednostkowe zużycie paliwa przy 
podanej mocy g.kW-1.h-1 253 254 252 

Maks. moment obrotowy (Mt) Nm 351 391 440 
Przewyższenie Mt % 35 36 37 
Smarowanie silnika  ciśnieniowe z pompą zębatą 
Maksymalne zużycie oleju po 
100 Mh zacierania silnika g.kW-1.h-1 0,7 0,7 0,7 
Ciśnienie oleju przy obrotach 
znamionowych i temperaturze 
oleju 80°C 

MPa 0,2 - 0,5 0,2 - 0,5 0,2 - 0,5 

Ciśnienie oleju przy obrotach 750 
min-1 i temperaturze oleju 80°C MPa 0,05 0,05 0,05 
Maksymalna temperatura cieczy 
chłodzącej °C 106 
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 
DANE TECHNICZNE SILNIKÓW CIĄGNIKÓW 
Typ silnika  1204 1004 1304 
Rodzaj rozrządu  OHV 
Filtr oleju  puszkowy 
Filtr paliwa  z wymienną wkładką 
Typ pompy wtryskowej  PP4M10P1f3423 PP4M10P1i3735 PP4M10P1i3734 
Typ dyszy  DOP 150 S 425 - 4133 DOP 150 S 428 - 4104 DOP 150 S 428 - 4104 
Ciśnienie otwierania 
wtryskiwaczy 

MPa 22-0,8 

Kąt wyprzedzenia wtrysku ° 12 9 
Luzy zaworów na zimnym 
silniku 
− ssący 
− wydechowy 

 
 
mm 
mm 

 
 

0,25±0,05 
0,25±0,05 

 
 

0,25±0,05 
0,25±0,05 

 
 

0,25±0,05 
0,25±0,05 
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 
DOPUSZCZALNE MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PRZEDNIEJ OSI (KG) 

Rozstaw kół (mm) Szybkość jazdy 
(km.h-1) 1525 1610 - 1620 1680 - 1690 1760 - 1770 1825 - 1835 

8 4000 4000 4000 3800 3600 

20 3000 3000 3000 2800 2600 

30 3000 3000 3000 2800 2600 

40 2500 2500 2500 2500 2500 

Uwaga: 
Obciążenie obowiązuje ze względem na samą oś, dopuszczalne obciążenie ze względu na ogumienie wg tabeli „Nośność 
przednich opon”. 

 
 

DOPUSZCALNE MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE TYLNEJ OSI (KG) 

Rozstaw kół (mm) Szybkość jazdy 
km.h-1 1350 1425 1500 1575 1650 1725 1800 

8 5500 5500 5500 5500 5500 5200 5000 

20 5000 5000 5000 5000 5000 4500 4300 

30 5000 5000 5000 5000 5000 4500 4300 

40 5000 5000 5000 5000 5000 4500 4300 

Uwaga: 
Obciążenie obowiązuje ze względem na samą oś, dopuszczalne obciążenie ze względu na ogumienie wg tabeli 2 „Nośność 
tylnych opon”. 
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 
DOPUSZCALNY MAKSYMALNY CIĘŻAR ZESPOŁU „ CIĄGNIK + MASZYNA” 
(KG) 

Szybkość jazdy  
(km.h-1) 

Maksymalny ciężar zespołu 

8 7500 
20 7000 
30 6600 
40 6000 

 
 

WARUNEK KIEROWALNOŚCI 
Szybkość jazdy 

(km.h-1) 
Obciążenie przedniej osi ciągnika z całkowitego ciężaru 

ciągnik + niesiona maszyna (%) 
max.40 min. 25  
max.15 min. 18 
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
NOŚNOŚĆ PRZEDNICH OPON 

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

nośność opon 
(kg) 

 nośność opon 
(kg) 

 nośność opon 
(kg) 

 nośność opon 
(kg) 

 Wymiar 
opony 

opona 
1 szt oś 

ciśnienie 
w 

oponach 
(kPa) 

opona 
1 szt oś 

ciśnieni
e w 

oponac
h (kPa)

opona 
1 szt oś 

ciśnien
ie w 

oponac
h (kPa) 

opona 
1 szt oś 

ciśnienie 
w 

oponach 
(kPa) 

12,4-24 1120 2240 230 1400 2800 230 1570 3000 200 1960 3920 230 
12,4R24 1270 2500 120 1500 3000 150 1500 3000 150 2250 4000 210 
13,6R24 1270 2500 100 1600 3000 140 1600 3000 140 2030 4000 140 

380/70R24 1300 2500 110 1540 3000 130 1560 3000 110 2060 4000 120 
Uwaga: 
Wartości nośności obowiązują dla rozstawu przednich kół 1525 – 1610 mm i są zgodne z nośnością osi. 
Podane wartości napompowania opon są wartościami minimalnymi, dostosowanymi do aktualnego obciążenia opon tak, aby 
deformacje opony była w zakresie, przy którym spełnia wszystkie wymagania eksploatacyjne. 
W razie eksploatacji na twardej powierzchni, podwyższyć ciśnienie o 30 kPa, z powodu prześlizgiwania i obcierania opony. 
 
 

ZMIANA NOŚNOŚCI PRZEDNICH OPON (%) 
Szybkość jazdy (km.h-1) wzdłużna poprzeczna 

8 + 40 + 50 
20 + 20 + 23 
30 0 + 7 
40 - 20 0 
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 
NOŚNOŚĆ TYLNYCH OPON 

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

nośność opony 
(kg) 

nośność opony 
(kg) 

nośność 
opony 
(kg) 

nośność opony 
(kg) 

Wymiar 
opony 

opona 
1 szt oś 

ciśnienie 
w 

oponach 
(kPa) 

opona 
1 szt oś 

ciśnienie 
w 

oponach 
(kPa) 

opon
a 

1 szt 
oś 

ciśnienie 
w 

oponach 
(kPa) 

opona 
1 szt oś 

ciśnienie 
w 

oponach 
(kPa) 

16,9-30 1850 3700 170 2300 4600 170 2760 5000 170 2885 5500 140 
16,9R30 2500 5000 160 2680 5000 160 2680 5000 160 3000 5500 140 

480/70R30 2575 5000 160 2530 5000 140 2570 5000 120 2860 5500 100 
18,4-30 1950 3900 140 2430 4860 140 2665 5000 120 3110 5500 120 
18,4R30 2545 5000 150 2600 5000 140 2500 5000 110 2750 5500 90 
16,9-34 1950 3900 170 2430 4860 170 2580 5000 140 3010 5500 140 
16,9R34 2650 5000 160 2620 5000 140 2620 5000 140 2890 5500 120 

480/70R34 2500 5000 140 2550 5000 130 2570 5000 110 2820 5500 90 
18,4-34 2120 4200 140 2650 5000 140 2615 5000 100 3050 5500 100 
18,4R34 2600 5000 120 2530 5000 100 2530 5000 100 3070 5500 100 
13,6-36 1300 2600 160 1615 3230 160 1940 3880 160 2000 4000 140 

Uwaga: Wartości nośności obowiązują dla rozstawu tylnych kół 1500 mm i są zgodne z nośnością osi. 
Podane wartości napompowania opon są wartościami minimalnymi, dostosowanymi do aktualnego obciążenia opon tak, aby 
deformacje opony była w zakresie, przy którym spełnia wszystkie wymagania eksploatacyjne. 
W razie eksploatacji na twardym podkładzie zaleca się z powodu prześlizgiwania i obcierania opony podwyższyć ciśnienie o 30 kPa. 
 

ZMIANA NOŚNOŚCI TYLNYCH OPON (%) 
Szybkość jazdy (km.h-1) wzdłużna poprzeczna 

8 + 40 + 50 
20 + 20 + 23 
30 0 + 7 
40 - 20 0 
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
DOPUSZCZALNE OPONY 
Koła przednie Koła tylne 
Wymiar 
opony 

ekwiwalent Wymiar opony ekwiwalent 

12,4-24 12,4R24 
360/70R24 

16,9-30 16,9R30 
480/70R30 

  18,4 -30 18,4 R30 
520/70R30 

 16,9-34 16,9R34 
480/70R34 

 13,6-36  
13,6-24 13,6R24 

380/70R24 
16,9-34 16,9R34 

480/70R34 
  18,4-34 18,4R34 

520/70R34 
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 
MOC I ZUŻYCIE Typ ciągnika 
 Z 8541 Z 9541 Z 10541 
Moc na wale odbioru mocy (kW±2%) 
- przy obrotach znamionowych silnika i włączonych 1000 

obr/min-1 wału wyprowadzenia mocy 

   

Silnik niedotarty (do 100 Mh) 50,0 55,0 62,5 
Silnik dotarty (od 100 Mh) 52,5 58,0 65,5 

 
SIŁA PODNOSZĄCA PRZEDNIEGO TUZ Typ ciągnika 
 Z 8541 Z 9541 Z 10541 
Siła podnosząca na końcu dolnych cięgieł tylnego TUZ w 
całym zakresie podnoszenia przy maksymalnym ciśnieniu do 
wykorzystania 
-  z jednym siłownikiem pomocniczym (kN) 
-  z dwoma siłownikami pomocniczymi (kN) 

34,4 
41,5 

Siła podnosząca na końcu dolnych cięgieł przedniego 
zawierzenia trójpunktowego w całym zakresie podnoszenia 
przy maksymalnym ciśnieniu do wykorzystania (kN) 23 
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
SZYBKOŚĆ JAZDY CIĄGNIKA DO PRZODU - 30 KM.H-1 

Szybkość ciągnika w km/h przy 
znamionowych obrotach silnika 

(2200obr/min) i podanych wymiarach opon 
tylnych kół 

Obroty zależnego tylnego 
WOM 540/1000 przy obrotach 

znamionowych silnika 
(2200 min-1) 

Obroty zależnego tylnego 
WOM 540/540E przy obrotach 

znamionowych silnika 
(2200 min-1) Bi

eg
 

S
to

pi
eń

 
w

zm
ac

ni
ac

za
 

16,9 - 34 18,4 -34 18,4 - 30 13,6 - 36 540 obr. 1000 obr. 540 obr. 540E obr. 

4 Hi H 29,8 30,8 28,8 28,6 712,5 1344,4 1061,9 1344,4 
 L 23,0 23,8 22,2 22,1 712,5 1344,4 1061,9 1344,4 

3 Hi H 20,5 21,2 19,8 19,7 490,5 925,5 731,0 925,5 
 L 15,8 16,3 15,3 15,2 490,5 925,5 731,0 925,5 

2 Hi H 12,8 13,2 12,4 12,3 306,7 578,7 457,1 578,7 
 L 9,9 10,2 9,6 9,5 306,7 578,7 457,1 578,7 

1 Hi H 8,9 9,2 8,6 8,5 211,7 399,4 315,4 399,4 
 L 6,8 7,1 6,6 6,6 211,7 399,4 315,4 399,4 

4 Lo H 7,6 7,8 7,3 7,3 180,5 340,7 269,1 340,7 
 L 5,8 6,0 5,6 5,6 180,5 340,7 269,1 340,7 

3 Lo H 5,2 5,4 5,0 5,0 124,3 234,5 185,2 234,5 
 L 4,0 4,1 3,9 3,8 124,3 234,5 185,2 234,5 

2 Lo H 3,3 3,4 3,1 3,1 77,7 146,6 115,8 146,6 
 L 2,5 2,6 2,4 2,4 77,7 146,6 115,8 146,6 

1 Lo H 2,2 2,3 2,2 2,2 52,3 98,7 77,9 98,7 
 L 1,7 1,8 1,7 1,7 52,3 98,7 77,9 98,7 

Hi - biegi drogowe 
Lo - biegi redukowane 
H – wyższy stopień wzmacniacza 
L – niższy stopień wzmacniacza 
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 
SZYBKOŚĆ JAZDY CIĄGNIKA DO TYŁU - 30 KM.H-1 

Szybkość ciągnika w km/h przy 
znamionowych obrotach silnika 

(2200obr/min) i podanych wymiarach opon 
tylnych kół 

Obroty zależnego tylnego 
WOM 540/1000 przy obrotach 

znamionowych silnika 
(2200 min-1) 

Obroty zależnego tylnego 
WOM 540/540E przy obrotach 

znamionowych silnika 
(2200 min-1) Bi

eg
 

S
to

pi
eń

 
w

zm
ac

ni
ac

za
 

16,9 - 34 18,4 -34 18,4 - 30 13,6 - 36 540 obr. 1000 obr. 540 obr. 540E obr. 

4 Hi H 31,7 32,8 30,6 30,4 757,9 1430,2 1129,6 1430,2 
 L 24,4 25,2 23,6 23,4 757,9 1430,2 1129,6 1430,2 

3 Hi H 21,8 22,5 21,1 20,9 521,8 984,6 777,7 984,6 
 L 16,8 17,4 16,2 16,1 521,8 984,6 777,7 984,6 

2 Hi H 13,6 14,1 13,1 13,1 326,2 615,6 486,2 615,6 
 L 10,5 10,9 10,1 10,1 326,2 615,6 486,2 615,6 

1 Hi H 9,4 9,7 9,1 9,0 225,2 424,8 335,6 424,8 
 L 7,3 7,5 7,0 7,0 225,2 424,8 335,6 424,8 

4 Lo H 8,0 8,3 7,8 7,7 192,1 362,4 286,2 362,4 
 L 6,2 6,4 6,0 5,9 192,1 362,4 286,2 362,4 

3 Lo H 5,5 5,7 5,3 5,3 132,2 249,5 197,1 249,5 
 L 4,3 4,4 4,1 4,1 132,2 249,5 197,1 249,5 

2 Lo H 3,5 3,6 3,3 3,3 82,7 156,0 123,2 156,0 
 L 2,7 2,8 2,6 2,6 82,7 156,0 123,2 156,0 

1 Lo H 2,4 2,5 2,3 2,3 55,6 105,0 82,9 105,0 
 L 1,8 1,9 1,8 1,8 55,6 105,0 82,9 105,0 

Hi - biegi drogowe 
Lo - biegi redukowane 
H – wyższy stopień wzmacniacza 
L – niższy stopień wzmacniacza 
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 
SZYBKOŚĆ JAZDY CIĄGNIKA DO PRZODU - 40 KM.H-1 

Szybkość ciągnika w km/h przy 
znamionowych obrotach silnika 

(2200obr/min) i podanych wymiarach opon 
tylnych kół 

Obroty zależnego tylnego 
WOM 540/1000 przy obrotach 

znamionowych silnika 
(2200 min-1) 

Obroty zależnego tylnego 
WOM 540/540E przy obrotach 

znamionowych silnika 
(2200 min-1) Bi

eg
 

S
to

pi
eń

 
w

zm
ac

ni
ac

za
 

16,9 - 34 18,4 -34 18,4 - 30 13,6 - 36 540 obr. 1000 obr. 540 obr. 540E obr. 

4 Hi H 36,0 37,2 34,8 34,6 712,5 1344,4 1061,9 1344,4 
 L 27,7 28,6 26,8 26,6 712,5 1344,4 1061,9 1344,4 

3 Hi H 24,8 25,6 24,0 23,8 490,5 925,5 731,0 925,5 
 L 19,1 19,7 18,5 18,3 490,5 925,5 731,0 925,5 

2 Hi H 15,5 16,0 15,0 14,9 306,7 578,7 457,1 578,7 
 L 11,9 12,3 11,5 11,4 306,7 578,7 457,1 578,7 

1 Hi H 10,7 11,06 10,34 10,27 211,7 399,4 315,4 399,4 
 L 8,23 8,51 7,95 7,90 211,7 399,4 315,4 399,4 

4 Lo H 9,11 9,42 8,80 8,74 180,5 340,7 269,1 340,7 
 L 7,02 7,26 6,78 6,74 180,5 340,7 269,1 340,7 

3 Lo H 6,27 6,48 6,06 6,02 124,3 234,5 185,2 234,5 
 L 4,83 4,99 4,67 4,64 124,3 234,5 185,2 234,5 

2 Lo H 3,92 4,05 3,79 3,76 77,7 146,6 115,8 146,6 
 L 3,02 3,12 2,92 2,90 77,7 146,6 115,8 146,6 

1 Lo H 2,71 2,80 2,62 2,60 52,3 98,7 77,9 98,7 
 L 2,08 2,15 2,01 2,00 52,3 98,7 77,9 98,7 

Hi - biegi drogowe 
Lo - biegi redukowane 
H – wyższy stopień wzmacniacza 
L – niższy stopień wzmacniacza 
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 
SZYBKOŚĆ JAZDY CIĄGNIKA DO TYŁU - 40 KM.H-1 

Szybkość ciągnika w km/h przy 
znamionowych obrotach silnika 

(2200obr/min) i podanych wymiarach opon 
tylnych kół 

Obroty zależnego tylnego 
WOM 540/1000 przy obrotach 

znamionowych silnika 
(2200 min-1) 

Obroty zależnego tylnego 
WOM 540/540E przy obrotach 

znamionowych silnika 
(2200 min-1) Bi

eg
 

S
to

pi
eń

 
w

zm
ac

ni
ac

za
 

16,9 - 34 18,4 -34 18,4 - 30 13,6 - 36 540 obr. 1000 obr. 540 obr. 540E obr. 

4 Hi H 38,2 39,5 36,9 36,7 757,9 1430,2 1129,6 1430,2 
 L 29,5 30,5 28,5 28,3 757,9 1430,2 1129,6 1430,2 

3 Hi H 26,3 27,2 25,4 25,2 521,8 984,6 777,7 984,6 
 L 20,3 21,0 19,6 19,5 521,8 984,6 777,7 984,6 

2 Hi H 16,5 17,1 15,9 15,8 326,2 615,6 486,2 615,6 
 L 12,7 13,1 12,3 12,2 326,2 615,6 486,2 615,6 

1 Hi H 11,4 11,78 11,02 10,94 225,2 424,8 335,6 424,8 
 L 8,75 9,04 8,46 8,40 225,2 424,8 335,6 424,8 

4 Lo H 9,69 10,02 9,36 9,30 192,1 362,4 286,2 362,4 
 L 7,46 7,71 7,21 7,16 192,1 362,4 286,2 362,4 

3 Lo H 6,67 6,89 6,45 6,40 132,2 249,5 197,1 249,5 
 L 5,14 5,31 4,97 4,93 132,2 249,5 197,1 249,5 

2 Lo H 4,17 4,31 4,03 4,00 82,7 156,0 123,2 156,0 
 L 3,21 3,32 3,10 3,08 82,7 156,0 123,2 156,0 

1 Lo H 2,88 2,98 2,78 2,76 55,6 105,0 82,9 105,0 
 L 2,22 2,29 2,15 2,13 55,6 105,0 82,9 105,0 

Hi - biegi drogowe 
Lo - biegi redukowane 
H – wyższy stopień wzmacniacza 
L – niższy stopień wzmacniacza 
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
OBROTY TYLNEGO NIEZALEŻNEGO WOM 

oznaczenie obroty obroty napędu WOM / obroty silnika obroty napędu WOM / obroty silnika 

540 540 / 1987 598 / 2200 
540/1000 

1000 1000 / 1950 1128 / 2200 

540 540 / 2005 592 / 2200 
540/540E 

540E 540 / 1584 750 / 2200 
 

OBROTY PRZEDNIEGO WOM 

kierunek obrotów obroty napędu WOM / obroty silnika obroty napędu WOM / obroty silnika 

w prawo (a) 1000 / 1920 1146 / 2200 

∗w lewo (b) 1000 / 2000 1100 / 2200 
∗ – na życzenie: 

 E801  
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 
ŚREDNICA SKRĘTU W KONTURACH I W TORZE 

przedni 1610 mm Rozstaw kół 
tylny 1500 mm 

W lewo (mm) W prawo 
(mm) 

bez włączonego przedniego mostu napędowego (PMN) 11850 11380 
bez włączonego PMN z przyhamowaniem 
wewnętrznego tylnego koła 9880 9650 

z włączonym PMN 12570 12130 
Średnica w 
torze (mm) 

z włączonym PMN z przyhamowaniem wewnętrznego 
tylnego koła 8750 8580 

bez włączonego PMN 12160 11720 
bez włączonego PMN z przyhamowaniem 
wewnętrznego tylnego koła 10190 9990 

z włączonym PMN 12880 1240 

Średnica w 
konturach 
(mm) 

z włączonym PMN z przyhamowaniem wewnętrznego 
tylnego koła 9060 8920 
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SKOROWIDZ 
A 

Agregacja z naczepą i przyczepą 80
Akumulator 135
Alternator 137
Awaryjna sygnalizacja usterki hydrostatycznego układu 
kierowniczego 66

B 
Belka zaczepowa 79
Bezpośrednio po uruchomieniu silnika 54
Blokada mechanizmu różnicowego 61
Błotniki przedniej osi 121

C 
Ciągniki z prędkością jazdy 40 km.h-1 47
Ciągniki z przednim mostem napędowym (4 X 4): 6
Cięgła dolne z hakami CBM 111
Cięgła dolne z wysuwanymi końcówkami 111
Cięgła ograniczające 109
Cięgło górne 110
Cięgło wychylane zaczepu rolniczego 77
Ciśnienie robocze hamulców pneumatycznych 181
Ciśnienie w oponach 182
Codzienna obsługa techniczna 13

D 
Dane techniczne silników ciągników 201
Demontaż płatu bocznego maski 166
Docieranie ciągnika 67
Dodatkowe obciążniki 121
Dodatkowy rozdzielacz 46
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny 101
Dokręcanie głowicy cylindrów 186
Dopuszcalne maksymalne obciążenie tylnej osi (kg) 203
Dopuszcalny maksymalny ciężar zespołu „ ciągnik + maszyna” 204
Dopuszczalne Maksymalne obciążenie przedniej osi (kg) 203
Dopuszczalne opony 207
 

Działania kontrolne i konserwacyjne 146
Dzialanie elementów  sterowniczych 95
Dźwignia biegów drogowych i redukowanych 44
Dźwignia hamulca ręcznego i zaczepu przyczepy jednoosiowej 46
Dźwignia ręcznej regulacji dawkowania paliwa 42
Dzwignia szybkości reakcji 96
Dzwignia ukladu wewnetrznego 95
Dźwignia ukladu zewnetrznego 97
Dźwignia włączania napędu tylnego WOM 45
Dźwignia włączania obrotów tylnego WOM 540 I 1000 
(lub 540E) obr/min 45
Dźwignia włączania rewersacji 56
Dźwignia włączania rewersacji 44
Dzwignia wyboru regulacji 96
Dźwignia zmiany biegów 43
Dźwignia zmiany biegów drogowych i szosowych 56

E 
Eksploatacja ogrzewania lub klimatyzacji podczas pracy 
ciągnika 31

F 
Filtr  powietrza 16
Filtracja kabiny 16
Filtracja oleju hydraulicznego 94

G 
Grzałka płynu chłodzącego 55

H 
Hamulce dwuprzewodowe 63
Hamulce hydrauliczne 15
Hamulce hydrauliczne przyczep 64
Hamulce hydrauliczne przyczepy 15
Hamulce jednoprzewodowe 63
Hamulce jednoprzewodowe i dwuprzewodowe 63
Hamulce nożne 62
Hamulce pneumatyczne przyczepy 15
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SKOROWIDZ 
Hamulce pneumatyczne przyczepy i naczepy 62

I 
Instalacja elektryczna 127
Instrukcje konserwacji suchego filtra powietrza MANN 170
Instrukcje obsługi technicznej 157
Instrukcje obsługi technicznej suchego filtra powietrza 
WOODGATE 171

J 
Jazda ciągnikiem 51
Jazda pod górę 60
Jazda z góry 60
Jazda z maszynami rolniczymi przymocowanymi w przednim 
TUZ 114
Jazda z włączonym przednim napędem 61

K 
Kabina bezpieczeństwa 23
Kierowanie hydrostatyczne 15
Kluczyk w pozycji „0” 41
Kluczyk w pozycji „I” 41
Kluczyk w pozycji „II” 42
Konserwacja ciągnika 137
Konserwacja i obsługa techniczna opon 182
Konserwacja klimatyzacji 181
Konserwacja suchego filtra powietrza – wskaźnik 
zanieczyszczenia 169
Kontrola i regulacja hamulca ręcznego i nożnego 193
Kontrola i wymiana oleju w skrzyni, przekładni głównej i 
zwolnicach osi tylnej 177
Kontrola ilości oleju w silniku 166
Kontrola ilości oleju w zbiorniku układu hydrostatycznego 173
Kontrola nastawienia świateł w dachu ciągnika 140
Kontrola nastawienia świateł w masce ciągnika 139
Kontrola szczelności turbosprężarki i luzów 161
Kontrola szczelności układu pneumatycznego 180
 

Korek spustowy zbiornika paliwowego 47
L 

Lusterka wsteczne 25
Ł 

Ładowanie i konserwacja akumulatora 136
M 

Maksymalna przenoszona moc 89
Maksymalny ciężar wody (kg) w zależności od wymiaru opony 129
Manipulacja z rozrusznikiem 53
Miejsca smarne ciągnika 152
Miejsca smarne i wlewowe przedniego mostu napędowego 179
Moc i zużycie 208

N 
Napęd maszyn rolniczych 83
Napęd maszyn z większymi masami bezwładnościowymi 
(kruszarki, brony wirujące, kosiarki itd.) 89
Nastawianie 175
Nastawienie kąta kierownicy 33
Nastawienie ograniczników przedniego mostu napędowego 119
Nastawienie pionowe 27
Nastawienie szybkości przedniego TUZ 112
Nastawienie wysokości cięgieł regulowanych 109
Nastawienie wysokości kierownicy 33
Nastawienie wzdłużne 27
Nastawienie zbieżności kół ciągników z przednim mostem 
napędowym 121
Natychmiast po schłodzeniu kabiny 31
Nośność przednich opon 205
Nośność tylnych opon 206

O 
Obciążnik przedniego TUZ 126
Obciążniki przed maską nadwozia 126
Obciążniki tylnych kół 126
Obroty przedniego wOM 213
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SKOROWIDZ 
Obroty tylnego niezależnego WOM 213
Obsluga techniczna akumulatora 135
Obsługa techniczna alternatora 137
Obsługa techniczna ciągników po remoncie kapitalnym 
zespołów 161
Od 100 Mtg 72
Odbierane ilości oleju z zewnetrznych wyprowadzen 
hydraulicznych 99
Odłączenie przyczepy jednoosiowej 79
Odłącznik akumulatora 46
Odpowietrzanie hamulców tylnych kół 190
Odpowietrzanie układu hydraulicznego 174
Odpowietrzanie układu pneumatycznego dla przyczep 189
Odpowietrzenie hamulców hydraulicznych przyczepy 192
Odpowietrzenie układu hamulcowego ciągnika 188
Odpowietrzenie układu hamulcowego przedniego mostu 
napędowego 191
Odpowietrzenie układu hydraulicznego sprzęgła 195
Odpowietrzenie układu paliwowego 168
Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy  9
Ogólne zasady docierania nowego silnika podczas pierwszych 
100 Mtg eksploatacji 70
Okno boczne 24
Okno tylne 24
Olej do układu kierowniczego 157
Oleje do przedniego mostu napędowego 157
Oleje do przekładni ciągników 156
Oleje do silników ciągników doładowywanych 155
Opony i koła 16
Otwieranie drzwi od wewnątrz 23
Otwieranie drzwi od zewnątrz 23
Otwór do agregacji, prawy tylny pulpit 25
Otwory wlewowe i spustowe 177
 

P 
Paliwo 158
Panel sterowania hydrauliki 46
Panel sterujący na prawym słupku kabiny 32
Pedały 43
Płyn do hamulców hydraulicznych 158
Płyn do układów chłodzenia ciągników 159
Płyn niezamarzający do napełnienia opon 129
Po 70 Mtg 71
Po spuszczeniu oleju 178
Podczas pierwszych 10 mtg 70
Podlaczanie i odlączanie szybkozlącz 98
Podłączanie i odłączanie szybkozłącz hydraulicznych przyczepy 64
Podłączenie maszyn i narzędzi do zewnetrznego ukladu 
hydraulicznego 103
Podłączenie przyczepy jednoosiowej 79
Podstawowe informacje serwisowe 134
Podstawowe parametry techniczne  191
Podstawowe wymiary ciągnika (mm) 200
Położenie sztywne i wolne tylnych cięgieł hydrauliki 109
Pompa hydrauliczna 94
Postępowanie przy napełnianiu opon wodą 128
Postępowanie przy spuszczaniu wody z opon 128
Powielacz momentu obrotowego 44
Powrotny montaż wkładu filtra powietrza 172
Poziom oleju w silniku 14
Pozycja robocza i transportowa przedniego TUZ 114
Praca z maszynami umocowanymi w przodnim układzie 
zawieszenia (TUZ) 17
Praca z wałem odbioru mocy - WOM 86
Prawidłowe działanie układu ogrzewania i klimatyzacji 30
Próba ponownego rozruchu 53
próbny rozruch ciągnika 18
Przed uruchomieniem silnika 52
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SKOROWIDZ 
Przedni wał odbioru mocy 178
Przedni wał wyprowadzenia mocy 88
Przedni zaczep 76
Przednie zawieszenie TUZ 112
Przełącznik kierunkowskazów, świateł mijania, drogowych oraz 
klaksonu (k) 40
Przełącznik świateł (a) 39
Przełącznik świateł pomiędzy maską i kabiną (b) 39
Przełączniki i wyłączniki 38
Przycisk włączenia blokady przedniego, tylnego mechanizmu 
różnicowego (j) 40
Pulpit przyrządów 35
Pulpit przyrządów cyfrowy 37
Pulpit sterowania ogrzewania, *klimatyzacja, *radio 29

R 
Regeneracja głównego wkładu filtra powietrza MANN 170
Regeneracja wkładu głównego filtra powietrza WOODGATE 171
Regilacja zaczepu przesuwnego (transportowego) CBM 76
Regulacja hamulca nożnego 193
Regulacja hamulca ręcznego 194
Regulacja linki hamulca ręcznego 196
Regulacja luzów pedałów hamulcowych 187
Regulacja luzów pedału sprzęgła 194
Regulacja luzów zaworów 186
Regulacja paska klinowego 186
Regulacja paska klinowego sprężarki klimatyzacji 186
regulacja siedzenia w zależności od ciężaru kierowcy 27
Regulacja siły sterującej dźwigni wewnętrznego układu 
hydraulicznego 196
Regulacja świateł w masce ciągnika 139
Regulacja wtryskiwaczy 187
Regulacja zaczepu przyczepy jednoosiowej 196
Regulowana kolumna kierownicy 33
Remont kapitalny 161
 

Rozgrzewanie silnika 54
Rozmrażanie przedniej szyby 32
Rozpylacz spryskiwacza 26
Ruszenie z miejsca 59

S 
Schemat zmiany biegów 43
Siedzenie kierowcy Mars Svratka 27
Siedzenie pasażera 25
Siła podnosząca przedniego TUZ 208
Skrzynka bezpieczników 138
Skrzynka narzędziowa 25
Smar plastyczny dla ciągników 157
Smarowanie części hamulców hydraulicznych 161
Sprawdzenie prędkości pojazdu (pulpit przyrządów cyfrowy) 197
Spuszczanie oleju z silnika 166
Spuszczenie kondensatu z pojemnika powietrza 180
Stacyjka 41
Sterowanie przedniego i tylnego wOM 86
Sterownik cyrkulacji powietrza w kabinie (D) 30
Sterownik dodatkowej rozdzielnicy 102
Sterownik przedniego mostu napędowego 61
Sterownik przedniego TUZ 112
Sterownik siłownika dwustronnego działania 100
Sterownik siłownika jednostronnego działania 100
Sterownik wentylatora (B) 29
Sterownik wyłączenia silnika 42
Sterownik zaworu ogrzewania (A) 29
Suchy filtr powietrza 169
Sygnalizacja funkcji wzmacniacza 58
Sygnalizacja spadku ciśnienia powietrza 62
Sygnalizacja usterek systemu świec żarowych 53
Szczelność układu paliwowego 14
Szyberdach 24
Szybkie schłodzenie kabiny 31
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SKOROWIDZ 
Szybkość jazdy ciągnika do przodu - 30 km.h-1 209
Szybkość jazdy ciągnika do przodu - 40 km.h-1 211
Szybkość jazdy ciągnika do tyłu - 30 km.h-1 210
Szybkość jazdy ciągnika do tyłu - 40 km.h-1 212

Ś 
Średnica skrętu w konturach i w torze 214
Średnie zużycie paliwa w litrach na godzinę eksploatacji 
ciągnika 47

T 
Tylne wyprowadzenia zewnetrznego ukladu hydrauliki 98
Tylny trójpunktowy układ zawieszenia - TUZ 108
Tylny wał odbioru mocy – włączanie obrotów wału odbioru mocy 
540 i 1000 lub 540E obr/min 87
Tylny wał wyprowadzenia mocy 88
Tylny wał wyprowadzenia mocy – włączanie obrotów zależnych i 
niezależnych 87

U 
Układ elektryczny 134
Układ chłodzenia 14
Układ zawieszenia 17
Umieszczenie numerów identyfikacyjnych 7
Uruchamianie silnika 52
Uruchamianie silnika z wykorzystaniem grzałki płynu 
chłodzącego 55
Urzadzenie hydrauliczne 94
Urządzenie hydrauliczne 91
Uwaga 66
Uzupełnianie płynu hamulcowego 179
Używane płyny i napełnienia eksploatacyjne 160

W 
Warunek kierowalności 204
Wewnetrzny uklad hydrauliczny 95
Włączenie napędu WOM 45
Włączenie spryskiwacza 26
 

Wlewanie oleju do silnika 167
Wybór otworów w konsoli 110
Wyczyszczenie filtrów ogrzewania 180
Wydmuchy ogrzewania i klimatyzacji 32
Wykaz żarówek 141
Wykorzystanie w transporcie 75
Wyłączenie ciągnika z eksploatacji 182
Wyłączenie silnika 65
Wyłącznik klimatyzacji (C) 29
Wyłącznik przedniego mostu napędowego (f) 40
Wyłącznik świateł awaryjnych (e) 39
Wymiana filtra oleju silnikowego 167
Wymiana oleju i wkładu filtracyjnego układu hydrostatycznego 173
Wymiana płynu chłodzącego 176
Wymiana węży układu hydrostatycznego 175
Wymiana wkładki zabezpieczajacej 169
Wymiana wkładu filtracyjnego paliwa 168
Wymiana wkładu zabezpieczającego filtra powietrza MANN 170
Wymiana wkładu zabezpieczającegoj filtra powietrza 
WOODGATE 171
Wysiadanie z ciągnika 65
Wzmacniacz momentu obrotowego 58

Z 
Zabezpieczenie hydrauliczne przedniego TUZ 113
Zaczep automatyczny CBM 77
zaczep przesuwny transportowy CBM 76
Zaczep rolniczy 77
Zaczep rolniczy z kulą ø 80 78
Zaczep rolniczy ze sworzniem 78
Zaczep uniwersalny (hith) dla przyczep jednoosiowych CBM 78
Zaczepy 103
Zakładanie przednich kół 127
Zapoznanie się z ciągnikiem 21
Zasady bezpieczeństwa przy pracy z TUZ 108
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Zatrzymanie ciągnika – hamulec ręczny 65
Zawór do napełnienia opon cieczą 127
Zbieżność przednich kół 120
Zbiorniczek spryskiwacza 26
Zbiornik paliwa 47
Zewnetrzny uklad hydrauliczny 97
Zmiana biegów 56
 

Zmiana biegu niższego na bieg wyższy 57
Zmiana biegu wyższego na bieg niższy 57
Zmiana nośności przednich opon (%) 205
Zmiana nośności tylnych opon (%) 206
Zmiana rozstawu kół 111
Zmiana rozstawu kół tylnych 122
Zmiana rozstawu przednich kół przedniego mostu napędowego 118
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