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ZETOR 

Niniejsza instrukcja obsługi ciągników Zetor Forterra HSX umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją 
nowego ciągnika. 
Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia w eksploatacji innych ciągników, prosimy o 
dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. 
Można w niej znaleźć wiele nowych informacji i uzyskać doskonały przegląd najlepszych sposobów eksploatacji 
ciągnika w różnych sytuacjach. 
Przy przestrzeganiu zawartych w niej zasad obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa jazdy nowy ciągnik będzie 
niezawodnym i wieloletnim partnerem. 
Wiele zadowolenia z tysięcy przepracowanych godzin życzy producent ciągnika. 

ZETOR 
Brno 
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Dane techniczne dotyczące konstrukcji, wyposażenia, materiału, wyglądu zewnętrznego są obowiązujące w chwili druku instrukcji. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. 
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SPIS TREŚCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrukcja obsługi ciągnika zawiera opis i 
czynności obsługi technicznej ciągnika w 
wykonaniu standardowym oraz wyposa-
żenia, w które ciągnik może być wypo-
sażony. 
Książka gwarancyjna nie jest częścią In-
strukcji obsługi. Stanowi samodzielną pu-
blikację, którą klient otrzymuje podczas 
zakupu nowego ciągnika. 
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CIĄGNIKI ZETOR FORTERRA HSX 

moc silnika (kW) 
Typ ciągnika 

2000/25/EC 
Forterra HSX 100 71 
Forterra HSX 110 79 
Forterra HSX 120 86 
Forterra HSX 130 93 
Forterra HSX 140 100 
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UMIESZCZENIE NUMERÓW FABRYCZNYCH 

F11N002_pl 
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UMIESZCZENIE NUMERÓW FABRYCZNYCH 
Podczas zamawiania części zamiennych oraz podczas wszelkich kontaktów pisemnych i osobistych prosimy posługiwać się 
danymi ciągnika, które należy zanotować w poniższych ramkach. 

Typ ciągnika 
 
Zetor Forterra HSX 100 
Zetor Forterra HSX 110 
Zetor Forterra HSX 120 
Zetor Forterra HSX 130 
Zetor Forterra HSX 140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oznaczenie „w prawo”, „w lewo”, „z przo-
du”, „z tyłu” oznacza w kierunku jazdy. 

Producent zastrzega sobie prawo wpro-
wadzania zmian konstrukcyjnych i wypo-
sażenia, wynikających z postępu techni-
cznego. 
 

 
Numer fabryczny ciągnika 
 

 

 
Numer fabryczny silnika 
 

F11N003 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA 
Szczególną uwagę należy poświęcać 
częściom instrukcji obsługi, które są 
oznaczone poniższymi symbolami. 
 

 
Symbol znajduje się obok wszy-
stkich istotnych ostrzeżeń doty-
czących bezpieczeństwa pracy 
podczas eksploatacji ciągnika. 
W takich przypadkach należy 
postępować zgodnie z ost-
rzeżeniami i zachowywać sz-
czególną ostrożność! 
O tych ostrzeżeniach należy in-
formować współpracowników i 
pozostałych użytkowników. 

 

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

 

 
Symbol znajduje się obok 
wszystkich istotnych ostrzeżeń 
dotyczących obsługi, regulacji i 
napraw rozrusznika. 
W takich przypadkach należy 
postępować zgodnie z ostrze-
żeniami i zachowywać szcze-
gólną ostrożność! 

  

Tym symbolem zostały ozna-
czone części Instrukcji obsługi 
dotyczące ochrony środowiska, 
bądź fragmenty opisujące spo-
sób postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi. 

 

 

∗ Tym symbolem oznaczono wy-
posażenie ciągnika montowane 
w zakładzie produkcyjnym na 
życzenie klienta. 

 

 
Wyposażenie, które nie zostało 
zamontowane przez producenta 
(fabrycznie) w wersji standa-
rdowej lub ∗ na życzenie klienta, 
nie może być przedmiotem re-
klamacji! 

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
PRACY 
1. Ciągnik może użytkować wyłą-
cznie wyszkolony pracownik posiadający 
ważne prawo jazdy kategorii ciągnikowej, 
który dokładnie zapoznał się z zasadami 
eksploatacji i bezpieczeństwa pracy. 
2. Oprócz ostrzeżeń dotyczących 
bezpieczeństwa, zawartych w niniejszej 
Instrukcji obsługi, należy bezwzględnie 
przestrzegać ogólnie obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa oraz prze-
pisów ruchu drogowego kraju, w którym 
ciągnik jest użytkowany. 

 
PRAWIDŁOWA ODZIEŻ 
3. Podczas użytkowania ciągnika 
nie należy nosić luźnej, niedopiętej 
odzieży, długie włosy należy spiąć. 
4. Podczas wykonywania wsze-
lkiego rodzaju prac należy używać odpo-
wiednich (zalecanych) środków ochrony 
osobistej (obuwie robocze, rękawice, 
okulary itp.). 

 

URUCHAMIANIE SILNIKA 
5. Silnik należy uruchamiać tylko 
ze stanowiska pracy kierowcy przy 
wciśniętym do oporu pedale sprzęgła. 
 
W przypadku uruchamiania silnika 
przez zwarcie zacisków rozrusznika 

grozi śmiertelne 
niebezpieczeństwo porażenia 
prądem elektrycznym! 
 

6. Kluczyk w stacyjce musi znaj-
dować się w położeniu "I". 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA 
7. W przypadku podgrzewania si-
lnika ∗ przy pomocy grzałki elektrycznej 
wtyczkę sznura elektrycznego należy 
podłączyć w pierwszej kolejności do 
gniazdka grzałki a dopiero później do 
gniazdka sieci elektrycznej. Po zako-
ńczeniu podgrzewania w pierwszej ko-
lejności należy odłączyć urządzenie od 
sieci elektrycznej. 

Uwaga niebezpieczeństwo pora-
żenia prądem elektrycznym! 

JAZDA CIĄGNIKIEM 
8. Węże hydrostatycznego układu kie-
rowniczego, hamulców i układu paliwo-
wego należy systematycznie sprawdzać i 
w przypadku stwierdzenia objawów 
uszkodzenia natychmiast dokonać ich 
wymiany. Wśród objawów uszkodzenia 
węża można wymienić: - pęknięcia 
powierzchniowe węża, obluzowanie po-
łączeń węża (co można stwierdzić przez 
łatwe ściągnięcie przewodu z króćca) 
oraz uszkodzenie mechaniczne węża. 
Węże, które mają zaznaczony okres 
żywotności, należy wymienić bez-
zwłocznie po upływie podanego okresu. 
9. Układ hamulcowy i kierowniczy za-
wsze muszą być w nienagannym stanie. 
10. Podczas jazdy po drogach pu-
blicznych, z przyczepami, narzędziami 
pedały hamulców muszą być połączone 
zapadką. 

11. Jazda z góry bez włączonego biegu 
jest zabroniona! 
12. Szczególną ostrożność należy za-
chowywać podczas jazdy na zboczach, 
terenach błotnistych, piaszczystych, zlo-
dowaciałych i wyboistych. 
13. Zabrania się użytkowania ciągnika na 
zboczach o kącie pochylenia większym 
niż 12°. 
14. Proszę przestrzegać dopuszczalnej 
masy całkowitej zespołu, której wielkość 
podana jest na tabliczce znamionowej 
ciągnika, ewentualnie na błotniku koła 
tylnego. 
15. Podczas jazdy w zakręcie nie należy 
używać blokady mechanizmu różnico-
wego. 
16. Zabrania się wsiadania i wysiadania z 
jadącego ciągnika. 
17. Podczas jazdy z maszynami zawie-
szonymi na tylnym układzie zawieszenia 
należy zwracać uwagę na to, aby 
obciążenie osi kierowanej nie spadło 
poniżej 18 % rzeczywistej masy zespołu. 
18. Podczas jazdy ciągnika z maszynami 
rolniczymi zawieszonymi na przednim 
trzypunktowym układzie zawieszenia 
prędkość jezdna ciągnika nie może 
przekraczać 20 km.h-1. 
19. Podczas agregacji ciągników Zetor 
Forterra z maszynami i narzędziami o 
dużym oporze pociągowym, gdy prę-

dkość obrotowa silnika spada i silnik ma 
tendencję do zatrzymania się, nie należy 
używać biegów polowych 1R, 2R (istnieje 
ryzyko skręcenia wałów). 

TRANSPORT OSÓB, OBSŁUGA 
23. W ciągniku można transportować 
tylko taką ilość osób, jaka jest podana w 
dowodzie rejestracyjnym. 
24. Zabrania się przebywania między 
ciągnikiem a maszyną zawieszoną na 
TUZ osób nieupoważnionych do pracy 
przy maszynie (narzędziu). 
25. Zabrania się ruszania ciągnikiem bez 
upewnienia się, czy w strefie jazdy nie 
znajdują się osoby postronne lub inna 
przeszkoda. 

HOLOWANIE, PCHANIE 
26. Do wyciągnięcia ugrzęźniętego cią-
gnika należy używać liny lub drążka ho-
lowniczego zamocowanego w zaczepie 
przednim! 
Używanie łańcuchów jest zabronione! 

W przypadku zerwania 
łańcucha grozi śmiertelne 
niebezpieczeństwo! 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA
27. Przebywanie w pobliżu liny holo-
wniczej podczas wyciągania ciągnika jest 
niebezpieczne. 
28. Zabrania się używania osi ciągnika 
(poszczególnych kół jezdnych) jako wy-
ciągarki ugrzęźniętego ciągnika. 
29. Zaczep przedni służy jedynie do ho-
lowania lub wyciągnięcia samego cią-
gnika, tj. bez przyczepy lub innego 
urządzenia dodatkowego. 
30. Ciągnika pod żadnym pozorem nie 
wolno wyciągać przy włączonych biegach 
polowych. 
31. Podczas pchania ciągnikiem innych 
pojazdów (pociągów, przyczep itd.) za-
bronione jest stosowanie luźno wło-
żonych, nie zamocowanych belek lub 
drążków między ciągnikiem a pchanym 
przedmiotem. 

WYJŚCIE Z CIĄGNIKA 
32. Ciągnik parkuj tylko na poziomej 
powierzchni; jeśli nie jest to możliwe, na 
stoku zabezpiecz koło klinem. 
33. Ciągnika nie wolno parkować z za-
wieszonym narzędziem w położeniu 
podniesionym. 
34. Przed opuszczeniem ciągnika nie 
zapomnij zahamować ciągnika przy 
użyciu hamulca ręcznego (włączenie 
pierwszego biegu nie zabezpiecza 
ciągnika przed rozjechaniem się 

(sprzęgło jest rozpięte)wyjmij kluczyk ze 
stacyjki. 

35. Opuszczając ciągnik z pracu-
jącym silnikiem zahamuj przy użyciu 
ręcznego hamulca. Główny drążek 
zmiany biegów przesuń do pozycji 
neutralnej. 

36. Do wysiadania z ciągnika zaleca się 
korzystanie z lewych drzwi kabiny. Ro-
zejrzeć się, czy ciągnik nie jest wyprze-
dzany przez inny pojazd zagrażający 
bezpiecznemu wyjściu z kabiny, i dopiero 
wówczas otworzyć drzwi. 
37. Podczas wysiadania należy korzystać 
ze schodków kabiny i przytrzymywać się 
uchwytów. Należy zachowywać większą 
ostrożność w przestrzeni dźwigni zmiany 
biegów i dźwigni ręcznej regulacji dawki 
paliwa oraz górnego stopnia. 

TYLKO PRZY WYŁĄCZONYM SILNIKU 
38. Wszelkie czynności obsługowe zwią-
zane z uzupełnianiem paliwa, czy-
szczeniem, smarowaniem i regulacjami 
ciągnika lub zagregowanych maszyn 
poza czynnościami związanymi ze spra-
wdzaniem działania układu hamu-
lcowego, hydraulicznego oraz  ładowania 
akumulatora muszą  być prze-
prowadzane przy wyłączonym silniku i 
zatrzymanych ruchomych częściach 
ciągnika. 

39. Silnik koniecznie należy unierucho-
mić każdorazowo przed zdemonto-
waniem boków maski. Silnik ciągnika 
może być uruchomiony tylko w budynku 
lub pomieszczeniach, które posiadają 
dobrą wentylację, ponieważ spaliny są 
niebezpieczne dla zdrowia. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZECI-
WPOŻAROWEGO 
40. Uzupełnianie paliwa należy wyko-
nywać najlepiej po zakończeniu pracy i 
przy wyłączonym silniku. 
41. W okresie letnim nie należy dopełniać 
paliwa po samą górę zbiornika. Rozlane 
paliwo należy natychmiast wytrzeć. 
42. Zabrania się dolewania paliwa w po-
bliżu otwartego ognia, podczas uzu-
pełniania paliwa zabrania się też palenia 
papierosów. 
43. Podczas sprawdzania poziomu ele-
ktrolitu w akumulatorze zabrania się 
palenia papierosów i używania otwartego 
ognia. 
44. W środowisku o zwiększonym nie-
bezpieczeństwie wybuchu pożaru 
(stodoły, stogi słomy lub siana) należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa przeci-
wpoża rowego. 
45. Ciągniki nie są fabrycznie wyposa-
żone w gaśnicę. 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA 
OCHRONA ZDROWIA I ŚRO-
DOWISKA NATURALNEGO 

46. Ciągniki nie są wyposażone w spe-
cjalne filtry powietrza zasysanego do 
kabiny. Nie są zatem przeznaczone do 
pracy z aerozolami lub innymi niebe-
zpiecznymi dla zdrowia substancjami. 
47. Płyn chłodzący, płyn hamulcowy, na-
fty, oleje napędowe, oleje mineralne oraz 
inne produkty naftowe stosowane pod-
czas eksploatacji i przy obsłudze te-
chnicznej ciągnika przy bezpośrednim 
kontakcie z naskórkiem mogą spowo-
dować różne schorzenia skóry oraz 
wywołać podrażnienie śluzówki, oczu, 
układu trawiennego i górnych dróg od-
dechowych. Niektóre z nich, w przypadku 
spożycia, mogą spowodować ogólne za-
trucie. 
48. Osoby mające bezpośredni kontakt z 
produktami naftowymi muszą bez-
względnie przestrzegać przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy, stosować 
odpowiednie środki ochrony osobistej 
oraz pracować w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach. 
 
 
 
 

PRACA Z PRODUKTAMI NA-
FTOWYMI 

49. Po zakończeniu pracy lub przed 
jedzeniem należy dokładnie umyć ręce 
przy pomocy niedrażniącego środka do 
mycia i natrzeć je maścią reparacyjną lub 
kremem. 
50. Podczas podłączania i odłączania 
szybkozłącz obwodów hydraulicznych 
resztki oleju pozostałego w gnieździe lub 
wtyczce szybkozłącza należy usunąć 
przy pomocy dowolnej szmatki. 

UTYLIZACJA ODPADÓW 
 

51. Podczas utylizacji ciągnika lub jego 
części (w tym płynów eksploatacyjnych) 
po zakończeniu ich żywotności każda 
osoba ma obowiązek przestrzegania wła-
ściwych postanowień aktualnie obowią-
zujących przepisów ustawowych i wy-
konawczych kraju, w którym ciągnik jest 
użytkowany. Na podstawie ustawy o 
odpadach ostatni sprzedawca ciągnika 
ma obowiązek poinformowania uży-
tkownika w czasie sprzedaży o sposobie 
zapewnienia odbioru niektórych zużytych 
części ciągnika. Chodzi o oleje i inne 
płyny eksploatacyjne, akumulatory i opo-
ny. Konsument powinien mieć możliwość 
bezpłatnego oddania wyżej wymie-
nionych zużytych produktów. 

CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA 
52. Należy wykonywać codziennie lub nie 
później niż po każdych 8 - 10 prze-
pracowanych motogodzinach. 

KABINA BEZPIECZEŃSTWA 
53. Kabinę bezpieczeństwa należy bez-
względnie wymienić w przypadku usz-
kodzenia ramy ochronnej kabiny na 
skutek korozji, awarii lub uszkodzenia w 
inny sposób. 

KLIMATYZACJA 
54. Zabrania się demontowania, obra-
cania lub jakiejkolwiek innej manipulacji 
złączami śrubowymi układu klimatyzacji. 
Zagraża to nagłym wyciekiem substancji 
chłodzącej, co może doprowadzić do 
gwałtownego miejscowego ochłodzenia. 
W razie dotknięcia lub zamarznięcia 
elementu w ręce może dojść do po-
ważnego uszkodzenia niektórych tkanek. 
55. Układ klimatyzacji wyposażony jest w 
szybkozłącza, które w razie potrzeby 
umożliwiają oddzielenie kabiny od ka-
dłuba ciągnika bez wylania płynu chło-
dzącego. Naprawy układu klimatyzacji 
należy zlecić specjalistycznemu serwi-
sowi. 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

56. W instalacji elektrycznej cią-
gnika nie wolno wprowadzać ża-
dnych dodatkowych zmian (podłą-
czanie dalszych odbiorników ele-
ktrycznych) z powodu niebe-
zpieczeństwa jej przeciążenia! 
 

57. Wartości instalacji elektrycznej: 
 
Napięcie znamionowe 12 V = 
minus na masie  biegun (-)  
 
Używanie wózków rozruchowych lub 
źródeł pomocniczych o innym napięciu 
lub biegunowości może spowodować po-
ważne usterki ciągnika. 
58. Podczas manipulowania akumulato-
rem należy przestrzegać środków ostro-
żności i zapobiec zwarciom. Jeżeli cią-
gnik wyposażono w odłącznik akumu-
latora, należy go wyłączyć podczas 
manipulowania akumulatorem. 
59. Ciągników Zetor Forterra HSX nie 
można użytkować z odłączonym 
akumulatorem, mogłaby nastąpić 
poważna usterka ciągnika. 
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CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA 
Należy wykonywać codziennie lub nie później niż po każdych 8 - 10 przepracowanych motogodzinach 

 
F11004 



 13

CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA 

F11N005 XF_02_193 F_02_3a1 

SZCZELNOŚĆ UKŁADU PALIWOWE-
GO 
Sprawdzić szczelność układu paliwo-
wego, w tym zbiornik paliwa. Nie-
szczelności bezzwłocznie usunąć. Śruba 
spustowa do usuwania zanieczyszczeń 
ze zbiornika paliwa znajduje się w dnie 
zbiornika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZIOM OLEJU W SILNIKU 
Po wykręceniu i wyjęciu miarki sprawdzić 
ilość oleju w silniku oraz szczelność 
połączeń układu smarnego silnika. Po-
ziom oleju należy utrzymywać między 
kreskami miarki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UKŁAD CHŁODZENIA 
Sprawdzić szczelność połączeń układu 
chłodzenia silnika oraz ilość płynu chło-
dzącego. Brakującą ilość należy uzu-
pełnić do górnej kreski poziomu MAX. 
Minimalny dopuszczalny poziom płynu 
chłodzącego określa kreska MIN. 
 

Korek ciśnieniowy odkręcać do-
piero po ochłodzeniu płynu chło-
dzącego! Istnieje niebezpiecze-
ństwo oparzenia! 
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CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA 

FH12N017 FH12N064 F13 

HAMULCE HYDRAULICZNE 
Sprawdzić szczelność hamulców hydrau-
licznych, hydraulicznego układu stero-
wania sprzęgłem oraz ilość płynu hamu-
lcowego w zbiorniczku wyrównawczym. 
Poziom płynu hamulcowego należy 
utrzymywać w przedziale od 3/4 poje-
mności zbiorniczka (maksymalny po-
ziom) do 1/2 pojemności zbiornika 
(minimalny poziom). 
 
 
 
 
 
 
 

HAMULCE PNEUMATYCZNE PRZY-
CZEPY 
Sprawdzić szczelność układu pneu-
matycznego hamulców oraz sprawność 
hamulców ciągnika z przyczepą (zob. 
rozdział Wskazówki dotyczące obsługi 
technicznej; część Kontrola szczelności 
układów pneumatycznych niniejszej In-
strukcji obsługi technicznej). 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAMULCE HYDRAULICZNE PRZY-
CZEPY 
Sprawdzić szczelność hamulców hy-
draulicznych przyczepy. 
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CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA 

D402 F_02_6a F_02_9 

HYDROSTATYCZNY UKŁAD KIERO-
WNICZY 
- Sprawdzić poziom oleju w zbiorniczku 

hydrostatycznego układu kierowni-
czego. 

- sprawdzić dokręcenie śrub i nakrętek 
drążków i dźwigni kierowniczych 

- sprawdzić stan wszystkich węży hy-
draulicznego obwodu układu kiero-
wniczego, czy nie są uszkodzone lub 
nie przenika olej 

 
 
 
 
 
 
 

FILTR POWIETRZA 
Stan niedrożności filtra powietrza jest 
sygnalizowany przez czujnik, który w 
przypadku silnego zanieczyszczenia za-
pala lampkę kontrolną na tablicy przy-
rządów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILTRACJA KABINY 
Sprawdzić i ewentualnie wyczyścić filtry 
powietrza wentylacji kabiny umieszczone 
w przedniej części okapu dachu. 
Wymiana filtrów jest uzależniona od 
zapylenia środowiska pracy. 
Częściową regenerację można prze-
prowadzić przez wytrzepanie lub przed-
muchanie sprężonym powietrzem. 
Czyszczenie lub wymianę wkładek 
filtracyjnych należy przeprowadzać po 
zdemontowaniu kratek ochronnych w 
okapie dachu. 
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CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA 

F18 F_02_100  

UKŁADY ZAWIESZENIA 
Sprawdzić stan techniczny wszystkich 
układów zawieszenia i zaczepów cią-
gnika i przyczepy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO PRACY Z MASZYNAMI ZAWIE-
SZONYMI Z PRZODU I W RAZIE ZA-
NIECZYSZCZENIA CHŁODNIC 
Po pracy z maszynami zawieszonymi z 
przodu: 
− sprawdzić szczelność połączeń ze-

wnętrznego obwodu hydraulicznego 
sterowania przednim trzypunktowym 
układem zawieszenia 

Zanieczyszczenie chłodnic: 
− zdjąć bok maski 
− poluzować i wysunąć chłodnicę w lewą 

stronę ciągnika 
− przy pomocy sprężonego powietrza 

(wdmuchiwanego w kierunku od si-
lnika) oczyścić przednie ściany chło-
dnicy silnika (chłodnic skrzyni biegów, 
skraplacza układu klimatyzacji) 

− z przestrzeni pod maską usunąć 
resztki zanieczyszczeń, aby nie zostały 
ponownie zassane 
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CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA 

FH12N014 F11N006  

KRÓTKA PRÓBA FUNKCJONALNA 
Po uruchomieniu silnika sprawdzić, czy 
zgasła lampka kontrolna sygnalizacji us-
terki hydrostatycznego układu kiero-
wniczego, układu smarnego silnika oraz 
lampka kontrolna ładowania akumu-
latora. 
Sprawdzić działanie oraz szczelność ob-
wodów hydraulicznych układu kierowni-
czego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPONY I KOŁA 
Sprawdzić ciśnienie powietrza w opo-
nach przednich i tylnych. Ciśnienie na-
leży dostosować odpowiednio do chara-
kteru wykonywanej pracy. Sprawdzić, 
ewentualnie dokręcić śruby kół przednich 
i tylnych (połączenie obręcz / tarcza i 
tarcza / wał koła). 
 

Jazda z nie dokręconymi śrubami 
kół jest zabroniona! 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Użytkownik ciągnika ma obowiązek 
zaznajomienia się z zalecanymi 
procedurami i wskazówkami dotyc-
zącymi bezpiecznej eksploatacji 
ciągnika. Podczas eksploatacji jest 
już za późno! 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

F11N039 F_02_11 F23 

KABINA BEZPIECZEŃSTWA 
Do wsiadania i wysiadania 
z kabiny należy zazwyczaj 
używać lewej strony ciągnika.  
Podczas wsiadania i wysiadania 
z kabiny należy korzystać z 
trzystopniowych schodków i 
przytrzymywać się uchwytów.  
Należy przestrzegać zasad 
ostrożności w przestrzeni dźwigni 
zmiany biegów i dźwigni ręcznej 
regulacji paliwa. 

 
W wersji standardowej kabina 
bezpieczeństwa jest wyposażona w 
szyby przyciemniane. 
 
 

OTWIERANIE DRZWI OD ZEWNĄTRZ 
Drzwi można od zewnątrz otworzyć 
naciskając przycisk. Lewe drzwi są 
zamykane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTWIERANIE DRZWI OD WEWNĄTRZ 
1. dźwigienka do otwierania drzwi od 

wewnątrz 
2. dźwigienka do otwierania zamka od 

wewnątrz 
Drzwi w pozycji otwartej są 
przytrzymywane przy pomocy teleskopu 
gazowego.Nie zalecamy jazdy z 
otwartymi drzwiami z powodu ryzyka ich 
uszkodzenia. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

F24 F25 F_02_14 

OKNO TYLNE 
Okno tylne posiada uchwyt, w położeniu 
otwartym jest przytrzymywane przy 
pomocy teleskopów gazowych. Okno 
tylne jest podgrzewane. 
 

Podczas jazdy po wyboistym 
terenie zalecamy zablokowanie 
okna w położeniu zamkniętym  

niebezpieczeństwo pęknięcia szyby. 
Przed rozpoczęciem pracy z maszynami 
zawieszonymi na tylnym TUZ ciągnika 
należy się upewnić, czy nie istnieje 
ryzyko kolizji zawieszonego narzędzia 
przy maksymalnym podniesieniu tylnego 
TUZ z otwartym oknem tylnym. W przy-
padku niebezpieczeństwa kolizji zale-
cana jest praca z zamkniętym oknem. 

OKNO BOCZNE 
W położeniu uchylonym jest przytrzy-
mywane przy pomocy dźwigienki z masy 
plastycznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUK DACHOWY 
Luk otwieramy po przekręceniu dźwigni 
mocującej i jego wychyleniu. 
 

Po otwarciu luku dachowego 
zwiększa się wysokość całkowita 
ciągnika. Dlatego luk należy 
zamykać na czas podjeżdżania 
lub parkowania w miejscach o 
mniejszej wysokości. 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 



 23

ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

F28 F_02_152a F_02_137 

DYSZA SPRYSKIWACZA 
Dyszę można regulować przy pomocy 
igły o grubości maks. 0,8 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZBIORNICZEK SPRYSKIWACZA 
Zbiorniczek spryskiwacza znajduje się na 
tylnej ścianie kabiny od strony 
zewnętrznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WŁĄCZANIE SPRYSKIWACZA 
Spryskiwacz szyby przedniej jest 
uruchamiany poprzez wciśnięcie 
przełącznika dwubiegowej wycieraczki 
przedniej, który jest umieszczony na 
prawym słupku kabiny. Maksymalny czas 
ciągłej pracy pompy spryskiwacza wynosi 
20 s. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

  FH12N020.tif 

SIEDZENIE PASAŻERA 
Siedzenie pasażera jest składane i znajduje się na lewym błotniku kabiny. 
 
PODNIESIENIE SIEDZENIA 
Siedzenie pasażera podnieś w kierunku strzałki (1) do góry. Aretacja siedzenia odbędzie się automatycznie 
 
OPUSZCZENIE SIEDZENIA 
Siedzenie pasażera nieznacznie podnieś w kierunku strzałki (2), dźwignię (3) obróć w kierunku siedzenia kierowcy, siedzenie 
opuść w kierunku strzałki (4). 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

F31 FH12N025  F_02_12 

SCHOWEK ODKŁADCZY ORAZ SKRZYNKA NA NARZĘDZIA 
Schowek odkładczy znajduje się po lewej stronie siedzenia kierowcy. 
Skrzynka na narzędzia znajduje się w tylnej części kabiny za siedzeniem kierowcy. 
 
Kolejne schowki znajdują się na prawym błotniku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUSTERKA WSTECZNE 
Przed jazdą lub rozpoczęciem pracy 
lusterka wsteczne należy tak wyre-
gulować, aby umożliwiały obserwację 
całego toru jazdy lub strefy pracy. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

FH12N026 F205 

SIEDZENIE KIEROWCY 
1- Element regulacji amortyzacji siedzenia w zależności od masy 

kierowcy(regulacja odbywa się przez przekręcanie, kierunek według 
piktogramu na miechu siedzenia) 

2- Dźwignia wzdłużnej regulacji siedzenia  
3- Regulator absorpcji drgań siedzenia (przechylenie regulatora w kieru-

nku do przodu powoduje włączenie położenia pływającego siedzenia) 
4- Element regulacji pochylenia oparcia 
5- Odchylany podłokietnik 
6- Element regulacji ustawienia pneumatycznego resorowania siedzenia 

(pociągnięcie do góry zwiększa sztywność resorowania, pociągnięcie 
w dół zmniejsza sztywność resorowania)  

SIEDZENIE KIEROWCY RESOROWANE MECHANICZNIE 
Sterowanie wg. opunktów 1, 2, 3, 4 i 5 
Punkt 2 dźwignia znajduje się w prawo 
SIEDZENIE KIEROWCY RESOROWANE PNEUMATYCZNIE 
Sterowanie wg. opunktów 2, 3, 4, 5 a 6 
Punkt 2 dźwignia znajduje się w lewo 

KIEROWNICA Z REGULACJĄ KĄTA NACHYLENIA 
I WYSOKOŚCI  
Regulowana kolumna kierownicy umożliwia 
regulowanie kąta nachylenia i wysokości kierownicy 
Regulacja wysokości kierownicy  
Regulacji dokonuje się przez wysunięcie lub 
wsunięcie kierownicy, po poluzowaniu blokady przez 
obrócenie dźwigni (1) w kierunku zaznaczonym 
strzałką. Po ustawieniu kierownicy dźwignię (1) zabe-
zpiecz przez dokręcenie w kierunku przeciwnym do 
kierunku zaznaczonego strzałką. 
Regulacja kąta nachylenia kierownicy 
Regulacji dokonuje się przez nachylenie kierownicy, 
po poluzowaniu blokady przez obrócenie dźwigni (2) 
w kierunku zaznaczonym strzałką. Po ustawieniu 
kierownicy dźwignię (2) zabezpiecz przez dokręcenie 
w kierunku przeciwnym do kierunku zaznaczonego 
strzałką 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

 E730a  

* FILTR POWIETRZA Z WĘGLEM AKTYWNYM 
Filtry z węglem aktywnym są montowane w miejsce standardowego filtra 
przeciwpyłowego, wymianę przeprowadza się w ten sam sposób, co w przypadku 
filtrów zwykłych. Biała strona filtra musi być skierowana do kratki. Instrukcja montażu 
znajduje się w rozdziale „Wskazówki dotyczące obsługi technicznej”. 
Filtr stosuje się tylko podczas rozpylania pestycydów, po zakończeniu tej czynności 
należy go wymienić z powrotem na filtr papierowy, ponieważ kurz w krótkim czasie 
spowodowałby niedrożność filtra węglowego.Podczas stosowania sterownik obiegu 
powietrza musi znajdować się w położeniu „powietrze zasysane z zewnątrz”Sterownik 
wentylatora musi znajdować się w położeniu „maksymalny bieg wentylatora“ 

 
• OSTRZEŻENIE: filtr nie zapewnia pełnej ochrony przed substancjami 
toksycznymi 
• Podczas manipulowania filtrem nosić rękawice ochronne 
• Filtra nie należy czyścić ani przedmuchiwać sprężonym powietrzem 

 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO: filtr z węglem 
aktywnym należy wymieniać na nowy co 
200 godzin lub po upłynięciu 36 miesięcy 
(data produkcji podana na filtrze). W 
przypadku przedostania się do kabiny 
zapachu pestycydów filtr należy 
natychmiast wymienić na nowy i poddać 
sprawdzeniu uszczelkę kabiny. Zużyte 
filtry muszą być utylizowane w specja-
istycznych punktach zbiórki 
odpadów.Podczas rozpylaniapestycydów 
i użycia filtra ogrzewania zwęglem 
aktywnym sterownik obiegupowietrza 
musi znajdować się w położeniu 
„powietrze zasysane z zewnątrz”, a ste-
rownik wentylatora musi znajdować się w 
położeniu „maksymalny bieg wentylatora” 
– w celu utworzenia nadciśnienia w 
kabinie. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

F_02_15 F_02_16 F_02_17a 

PANEL STEROWANIA 
OGRZEWANIEM, ∗ KLIMATYZACJĄ, 
∗ RADIO 
A - sterownik zaworu ogrzewania 
B - sterownik wentylatora 
C - włącznik klimatyzacji 
D - sterownik cyrkulacji powietrza w 

kabinie 
E - kieszeń do 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

WŁĄCZNIK ∗ KLIMATYZACJI (C) 
Układ klimatyzacji włącza się i wyłącza 
przy pomocy włącznika z symbolem 
płatka śniegu (C). 
Naciśnięcie włącznika powoduje 
uruchomienie układu klimatyzacji 
(symbol płatka pali się). Ponowne 
naciśnięcie włącznika powoduje 
wyłączenie układu klimatyzacji (symbol 
płatka zgaśnie). 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

F_02_17b  F11009 

STEROWNIK CYRKULACJI 
POWIETRZA W KABINIE (D) 
a - otaczające (zewnętrzne) powietrze 

jest zasysane przez filtry do kabiny – 
zasysanie powietrza z kabiny jest 
odcięte. 

b - powietrze jest zasysane z przestrzeni 
kabiny i wdmuchiwane z powrotem do 
kabiny (zamknięty obieg powietrza w 
celu szybkiego podwyższenia lub 
obniżenia temperatury w kabinie) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

W tym położeniu dopływ świeże-
go powietrza z zewnątrz jest 
całkowicie odcięty, w kabinie nie 
występuje nadciśnienie, 
zapobiegające przenikaniu 
nieprzefiltrowanego powietrza do 
kabiny! Tej pozycji sterownika nie 
należy używać w aktywnej pracy 
ciągnika! 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRAWIDŁOWA PRACA UKŁADU 
OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI 
W celu właściwego działania ogrzewania 
lub klimatyzacji w kabinie należy 
wytworzyć nadciśnienie. Zalecamy zatem 
zamknięcie wszystkich okien, drzwi, a 
także luku dachowego kabiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 30

ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

 F_02_18a  

SZYBKIE OGRZANIE KABINY 
Wykaz czynności: 
1 - sterownik zaworu ogrzewania (A) ustawić w położeniu w prawo (całkowicie otwarty 

zawór ogrzewania). 
2 - sterownik cyrkulacji powietrza w kabinie (D) ustawić w położenie zamkniętego 

obiegu powietrza. 
3 - przy pomocy sterownika wentylatora (B) wybrać odpowiedni stopień prędkości 

pracy wentylatorów (położenie 1, 2, 3). 
4 - dmuchawy ustawić pod odpowiednim kątem, aby powietrze nie dmuchało 

bezpośrednio w osoby w kabinie. 
5 - Po ogrzaniu przestrzeni kabiny sterownik cyrkulacji powietrza w kabinie (D) należy 

ustawić w położenie zasysanie powietrza z zewnątrz - patrz rys. F_02_17b pozycja 
(a) 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

F_02_18 F_02_19 F_02_20 

SZYBKIE SCHŁODZENIE KABINY 
Wykaz czynności: 
1 - dźwignię sterowania zaworem ogrze-

wania (A) ustawić w położenie w lewo 
2 - sterownik cyrkulacji powietrza w 

kabinie (D) ustawić w położenie 
zasysania 
powietrza z zewnątrz 

3 - przy pomocy sterownika wentylatora 
(B) wybrać odpowiedni stopień pręd-
kości pracy wentylatora (poł. 1, 2, 3) 

4 - przy pomocy włącznika (C) włączyć 
układ klimatyzacji 

5 - dmuchawy ustawić pod odpowiednim 
kątem, aby powietrze nie dmuchało 
bezpośrednio w osoby w kabinie 
(niebezpieczeństwo zachorowania z 
powodu intensywnego przeziębienia 
części ciała). 

OGRZEWANIE LUB KLIMATYZACJA 
PODCZAS PRACY CIĄGNIKA 
Przy włączonym trybie obiegu 
zamkniętego dopływ świeżego powietrza 
zostaje odcięty, co powoduje wydychanie 
przez obsługę powietrza wewnątrz 
kabiny. Stan ten może spowodować 
poczucie zmęczenia, w dodatku wskutek 
utraty nadciśnienia w kabinie może 
dochodzić do przedostawania się pyłu do 
kabiny. 
 
Uwaga: Podczas pracy sterownik (D) 
należy ustawić według indywidualnych 
wymagań dot. temperatury w położenie 
temperatury między (a) i (b) tak, aby 
wentylator zasysał powietrze z zewnątrz 
kabiny przez filtry. 

BEZPOŚREDNIO PO SCHŁODZENIU 
KABINY 
− Bezpośrednio po schłodzeniu kabiny i 

obniżeniu temperatury wewnętrznej do 
wymaganej wartości zalecamy, aby: 

− temperaturę powietrza przy włączonej 
klimatyzacji regulować stopniowo 
przez częściowe otwarcie zaworu 
ogrzewania (A). Przy takim ustawieniu 
powietrze dopływające do kabiny z 
dmuchaw nie jest tak intensywnie 
wysuszane. 

− temperaturę powietrza przy włączonej 
klimatyzacji można płynnie regulować 
również poprzez zmniejszenie mocy 
wentylatora przestawiając sterownik 
(B) w położenie 1 lub 2. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

 F_02_151  

DMUCHAWY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI (A) (∗GŁOŚNIKI RADIA) 
Regulowane dmuchawy ogrzewania (2) i ∗ klimatyzacji (1). 
Głośniki radia są montowane tylko w przypadku montażu przygotowawczego dla ∗ 
radia. 

ODSZRANIANIE SZYBY PRZEDNIEJ (B) 
Aby zapewnić szybkie odszronienie szyby przedniej środkowe dmuchawy ogrzewania 
(3) należy skierować pod kątem 45° w kierunku do szyby przedniej. Dmuchawy 
skrajne (4) ustawić pod kątem 45° w kierunku naroży kabiny. 
Po odszronieniu szyby przedniej dmuchawy skrajne można skierować w razie 
potrzeby na szyby boczne drzwi i powoli je odszraniać. Po odszronieniu, dmuchawy 
należy ustawić tak, aby strumień ciepłego powietrza nie był skierowany bezpośrednio 
na kierowcę, ale aby powietrze było skierowane w dół na nogi kierowcy. 
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UWAGI 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

FH12N010 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 
TABLICA PRZYRZĄDÓW 
 

OPIS PRZYRZĄDÓW 
A - lampki kontrolne  
B - termometr płynu chłodzącego 
C - paliwomierz 
D - manometr powietrza 
E - obrotomierz  
F - wyświetlacz 
 
LAMPKI KONTROLNE I PRZYCISKI 
W przypadku przełączenia kluczyka z 
pozycji „0“ do pozycji „1“ na chwilę się 
zapalą wszystkie lampki kontrolne. 
1 - światła drogowe (niebieska). Pali się 

przy włączonych światłach 
drogowych. 

2 - lampka kontrolna świateł 
kierunkowskazów ciągnika (zielona). 

3 - lampka kontrolna świateł 
kierunkowskazów 1 przyczepy 
(zielona). 

4 - lampka kontrolna świateł 
kierunkowskazów 2 przyczepy 
(zielona). 

5 - lampka kontrolna minimalnego 
ciśnienia powietrza w układzie 
hamulcowym (czerwona). Pali się 
przy spadku ciśnienia powietrza dla 
hamulców przyczepy poniżej wartości 
krytycznej tj. 450 kPa. 

6 - hamulec ręczny (czerwona). Pali się 
przy zaciągniętym hamulcu ręcznym. 

7 - ładowanie akumulatora (czerwona). 
Przy pracującym silniku pali się w 
przypadku usterki układu ładowania. 
Jeżeli silnik jest wyłączony, musi się 
palić. 

8 - smarowanie (czerwona). Przy 
pracującym silniku pali się w 
przypadku spadku ciśnienia oleju w 
układzie smarowania silnika poniżej 
120 do 60 kPa. Jeżeli silnik jest 
wyłączony, musi się palić. 

9 - niedrożność filtra powietrza (żółta). 
Zapali się w przypadku 
zanieczyszczenia filtra powietrza. 

10 - (rezerwa). 
11 - (rezerwa)  
12 - (rezerwa)  
13 - lampka kontrolna sygnalizacji 

usterki w hydrostatycznym układzie 
kierowniczym (czerwona). Przy 
pracującym silniku pali się w 
przypadku usterki hydrostatycznego 
układu kierowniczego. Jeżeli silnik 
jest wyłączony, musi się palić. 

14 - (rezerwa) 
15 - lampka kontrolna filtra cząstek 

stałych (czerwona), bliżej patrz 
rozdział Jazda ciągnikiem 

16 - lampka kontrolna filtra cząstek 
stałych (zielona), bliżej patrz rozdział 
Jazda ciągnikiem  

17 - żarzenie wstępne silnika (żółta). 
Sygnalizuje pracę urządzenia do 
ułatwienia startowania silnika. 

18 - lampka kontrolna sygnalizuje 
zużycie klocków hamulcowych 
hamulca na wał kardana przedniej osi 
napędowej (czerwona). 

19 - paliwo (pomarańczowa). Pali się, 
gdy w zbiorniku znajduje się 1/6 - 
1/10 objętości baku. 

20 - lampka kontrolna skrzyni biegów 
(czerwona), bliżej patrz rozdział 
Jazda ciągnikiem 

21 - lampka kontrolna przegrzania oleju 
w skrzyni biegów (czerwona), bliżej 
patrz rozdział Jazda ciągnikiem 

22 - lampka kontrolna zatkania zaworu 
tłocznego rozdzielacza skrzyni 
biegów (czerwona), bliżej patrz 
rozdział Jazda ciągnikiem 

23 - przycisk rozwijania w menu do góry  
24 - przycisk rozwijania w menu w dół 
25 -  przycisk wejścia do menu, 

potwierdzanie pozycji menu 
26 - przycisk inwersji podświetlenia LCD 
27 - przycisk wyzerowania mtg i km  
28 - przycisk zmiany wyświetlacza 

(drogowe, PTO, mtg, km). 
 
 
 
 



 36

ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

 FH12N034 FH12N036 

OPIS WYŚWIETLACZA 
Na podstawowym wyświetlaczu wyświetla się poniższe wskazania: 
 
1 - włączony stopień wzmacniacza momentu obrotowego, w zależności od 

włączonego stopnia wyświetla się L, M lub H 
2 - włączenie wyłącznika preselekcji wzmacniacza momentu obrotowego 
3 - aktywacja funkcji automatycznego wyłączania sprzęgła wału odbioru mocy 
4 - pozycja dźwigni zmiany biegów, rewers F jazda do przodu, N położenie neutralne, 

R jazda do tyłu 
5 - pozycja dźwigni zmiany biegów drogowych i polowych, Lo prędkości polowe, Hi 

położenie neutralne lub prędkość drogowa 
6 - główne pole do wyświetlania 
7 - dodatkowe pole do wyświetlania 
 
 
 
 
 

ZMIANA WIDOKU WYŚWIETLACZA 
Zmiana widoku wyświetlacza z 
wyświetlacza (1) na wyświetlacz (2) 
dokonuje się przy użyciu przycisku (A). 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

 FH12N033 FH12N035 

WYŚWIETLACZ – ZMIANA WSKAZANIA 
Naciskając kolejno przycisk (A) można przechodzić pomiędzy poszczególnymi 
wyświetleniami danych na wyświetlaczu: 
1 - Pole główne prędkość jezdna ciągnika, pole dodatkowe obroty wału odbioru mocy, 

o ile jest włączony 
2 - Pole główne obroty wału odbioru mocy, o ile jest włączony, pole dodatkowe 

prędkość jezdna ciągnika 
3 - Automatyczne wyłączanie tylnego wału odbioru mocy, bliżej patrz rozdział Napęd 

maszyn rolniczych 
4 - Pole główne suma przepracowanych motogodzin, pole dodatkowe ilość 

przepracowanych motogodzin od ostatniego wyzerowania danych 
5 - Pole główne suma przejechanych kilometrów, pole dodatkowe ilość przejechanych 

kilometrów od ostatniego wyzerowania danych 
6 - Napięcie akumulatora 
 
 
 
 

WYŚWIETLACZ – ZEROWANIE 
DANYCH 
Zerowanie danych oznaczonych strzałką 
jest możliwe na wyświetlaczu (4) i (5) 
Przy pomocy przycisku (A) wybierz 
wyświetlenie (3) lub (4) a kolejnym 
naciśnięciem przycisku (B) wyzeruj dane 
oznaczone kreską. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

FH12N039  FH12N041 

WYŚWIETLACZ – HAMULEC RĘCZNY 
Jeśli ciągnik nie jest zahamowany przy 
użyciu hamulca ręcznego, na 
wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie 
(litera P w kole) a jednocześnie zabrzmi 
sygnał dźwiękowy. 
Bliżej patrz rozdział Jazda ciągnikiem 

 
Zahamuj ciągnik hamulcem 
ręcznym. 

 
 
 
 
 
 
 
 

WYŚWIETLACZ – KOMUNIKATY O BŁĘDZIE 
Ważne usterki systemu(1) 
W przypadku ważnych usterek na wyświetlaczu wyświetla się napis STOP numer 
usterki (1),  

 
Jeśli taka sytuacja wystąpi, odstaw ciągnik i skontaktuj się z serwisem. 
 

Mniej ważne usterki systemu (2) a (3) 
W przypadku mniej ważnych usterek na wyświetlaczu wyświetla się numer usterki (2) 
przez ok. 5 sekund. 
Następnie wyświetlenie usterki zostaje zminimalizowane do głównego pola. (3) 

 
Jeśli taka sytuacja wystąpi, skończ pracę i skontaktuj się z serwisem. 
 

Bliżej patrz rozdział Jazda ciągnikiem. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

FH12N063 FH12N067  

WYŚWIETLACZ – MENU SERWISU 
Menu służy do konserwacji ciągnika 
przez autoryzowany serwis i ustawienia 
języka wyświetlacza tablicy przyrządów. 
Wejście do menu serwisu 
Do menu serwisu wejdziesz naciskając 
przez chwilę przycisk (A). 
Do wyboru pozycji służą przyciski (B) 
i (C). Wybrana pozycja jest zaznaczona 
kreską (1). 
Wyjście z menu serwisu 
Przy użyciu przycisków (B) i (C) wybierz 
pozycję WYJŚICE a naciśnij przycisk 
(A). 
 
 
 
 

WYŚWIETLACZ – USTAWIENIE 
WERSJI JĘZYKOWEJ 
Wejdź do menu serwisu 
Przy użyciu przycisków (B) i (C) wybierz 
pozycję JĘZYK a naciśnij przycisk (A). 
Przy użyciu przycisków (B) i (C) wybierz 
wersję językową i kolejne naciśnięcia 
przycisku (A) wyświetlą po kolei 
dostępne wersje językowe. Po 
znalezieniu wymaganej wersji językowej 
wyjdź z menu serwisu. 
Tablica przyrządów przełączy się do 
wybranej wersji językowej. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

FH12N030 
 

PRZEŁĄCZNIKI, WŁĄCZNIKI I DŹWIGNIE 
a - przełącznik świateł (wyłączone, postojowe, 
główne) 
b - przełącznik świateł mijania w masce 
ciągnika oraz reflektorów roboczych na kabinie 
ciągnika 
c - wyłącznik światła przeciwmgielnego 
(wyłączone - włączone). Włączenie i działanie 
światła przeciwmgielnego jest sygnalizowane 
zapaleniem się symbolu na wyłączniku. 
d - wyłącznik reflektora roboczego (wyłączone - 
włączone). Włączenie i działanie reflektora 
roboczego jest sygnalizowane zapaleniem się 
symbolu na wyłączniku. 
e - wyłącznik świateł awaryjnych 
f - wyłącznik przedniego mostu napędowego. 
Włączenie przedniego mostu napędowego jest 
sygnalizowane zapaleniem się symbolu na 
wyłączniku. 
g - wyłącznik lampy ostrzegawczej (wyłączone - 
włączone) 
h - wyłącznik reflektorów roboczych w masce 
silnika (wyłączone - włączone) 
i - wyłącznik preselekcji wzmacniacza momentu 
obrotowego 
j - przycisk blokady mechanizmu różnicowego 
k - wyłącznik pracy silnika (stopping device) 
l - przełącznik kierunkowskazów, świateł 
mijania świateł drogowych oraz sygnału 
akustycznego i świetlnego 

m - stacyjka 
 n - dźwignia rewersu (do przodu, do tyłu, 

położenie neutralne) 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

F56 FH12N031 F58 

PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ 
a -  oświetlenie wyłączone 
b -  włączone światła pozycyjne i 

końcowe, oświetlenie tablicy reje-
stracyjnej, oświetlenie przyrządów  

c -  włączone wszystkie odbiorniki jak w 
położeniu „b”. Dodatkowo włączone 
są światła mijania lub drogowe (w 
zależności od położenia przełą-
cznika kierunkowskazów, świateł i 
sygnału). 

 
 
 
 
 
 

WŁĄCZNIK PRZEDNIEGO MOSTU 
NAPĘDOWEGO  

Przedni most napędowy należy 
włączać przy poślizgu kół tylnych, 
w celu zwiększenia siły uciągu 
ciągnika. 

Przedni most napędowy włącza się przez 
naciśnięcie przycisku, który po 
poluzowaniu wraca do pierwotnego poło-
żenia. Wyłączenie przedniego mostu 
napędowego nastąpi po ponownym 
naciśnięciu przycisku. 
Włączenie przedniego mostu napędo-
wego jest sygnalizowane przez zapalenie 
się symbolu na wyłączniku. 
Bliżej patrz rozdział Jazda ciągnikiem. 
 
 

WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWARYJNYCH 
a - światła awaryjne wyłączone 
b - światła awaryjne włączone 
Włączenie i działanie świateł awaryjnych 
jest sygnalizowane miganiem lampki 
kontrolnej na tablicy przyrządów. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

F59 FH12N032 D102 

PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ MIĘDZY 
MASKĄ A KABINĄ 
a - światła w dachu wyłączone 
b - światła w dachu włączone 
Przełącznik włącza lub wyłącza 
oświetlenie w masce lub w dachu kabiny 
ciągnika. Świateł w dachu kabiny należy 
używać tylko w przypadku, gdy na 
przednim trzypunktowym układzie zawie-
szenia zawieszono narzędzie, które 
zasłania reflektory w masce. Włączone 
światła w dachu kabiny są sygnalizowane 
zapaleniem się symbolu na przełączniku. 
Światła drogowe mogą być zapalone 
tylko w reflektorach maski. 
 
 
 

PRZYCISK BLOKADY TYLNEGO 
MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO 
Włączenie i wyłączenie blokady tylnego 
mechanizmu różnicowego następuje przy 
użyciu przycisku, które po poluzowaniu 
wraca do pierwotnego położenia. 
Włączenie blokady mechanizmu różni-
cowego jest sygnalizowane zapaleniem 
się symbolu na przycisku. 
Bliżej patrz rozdział Jazda ciągnikiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYŁĄCZNIK PRESELEKCJI 
WZMACNIACZA MOMENTU 
OBROTOWEGO 
a -  Wyłącznik preselekcji wyłączony 
b -  Wyłącznik preselekcji włączony 
Pozycję (b) wyłącznik preselekcji włą-
czony sygnalizuje zaświecony symbol na 
wyłączniku oraz symbol na wyświetlaczu. 
Bliżej patrz rozdział Jazda ciągnikiem 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

X139 E140a  

PRZEŁĄCZNIK 
KIERUNKOWSKAZÓW, ŚWIATEŁ 
MIJANIA, ŚWIATEŁ DROGOWYCH 
ORAZ SYGNAŁU AKUSTYCZNEGO I 
ŚWIETLNEGO 
a -  sygnał dźwiękowy - wciśnij 

przełącznik w kierunku osi 
b -  światła mijania 
c -  kierunkowskazy w prawo 
d -  kierunkowskazy w lewo 
e -  sygnał świetlny 
f -  światła drogowe 
 
 
 
 
 
 

STACYJKA 
Stacyjka znajduje się na tablicy 
przyrządów, patrz strzałka. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

S43 S44 S45 

KLUCZYK W POZYCJI “0“ 
Zasilanie wszystkich urządzeń elektry-
cznych przez stacyjkę jest wyłączone. 
Kluczyk można wyjąć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLUCZYK W POZYCJI “I“ 
Włączone zasilanie wszystkich 
odbiorników z wyjątkiem rozrusznika. 
Kluczyk znajduje się w tej pozycji 
podczas pracy silnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLUCZYK W POZYCJI “II“ 
W tej pozycji włączony jest rozrusznik 
oraz zasilanie wszystkich odbiorników 
oprócz wycieraczek, spryskiwacza, 
wentylatora kabiny i klimatyzacji. 
Po rozruchu kluczyk automatycznie 
powraca do pozycji “I“. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM

FH12N028 E144a E145b 

ZAPALNICZKA I GNIAZDO 
TRZYBOLCOWE 
Zapalniczka (1) oraz gniazdo 
trzybolcowe (2) znajdują się na panelu 
prawego 
tylnego błotnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DŹWIGNIA RĘCZNEJ REGULACJI 
DAWKI PALIWA  
A - maksymalna dostawa 
B - bieg jałowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEROWNIK UNIERUCHOMIENIA 
SILNIKA  
Pociągnięcie za sterownik powoduje 
natychmiastowe unieruchomienie silnika. 
Aby zablokować sterownik, należy prze-
kręcić go w położeniu wyciągniętym. Po 
unieruchomieniu silnika sterownik należy 
ustawić w położeniu wyjściowym. 
 

Gdy sterownik znajduje się w 
położeniu wyciągniętym, silnika 
nie można uruchomić. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

X212a FH12N037 FH12N038 

DŹWIGNIA WŁĄCZANIA REWERSU 
F - jazda do przodu; dźwignia w 
przednim położeniu 
N - położenie neutralne 
R - jazda do tyłu; dźwignia w tylnym 
położeniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW 
- główna dźwignia zmiany biegów 
 
1. przycisk wyłączania sprzęgła na 

gałce dźwigni zmiany biegów 
 
2. przyciski włączania poszczególnych 

stopni wzmacniacza momentu 
obrotowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMAT WŁĄCZANIA BIEGÓW 
Biegi wsteczne można włączać jedynie 
przy użyciu dźwigni rewersu. Schemat 
się znajduje na gałce dźwigni zmiany 
biegów. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

F_02_83 F72  

PEDAŁY I DŹWIGNIE 
1 - pedał sprzęgła jezdnego 
2 - pedały hamulca nożnego połączone 

zapadką 
3 - pedał nożnej regulacji dawki paliwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW 
DROGOWYCH I POLOWYCH 
Dźwignia znajduje się po prawej stronie 
siedzenia kierowcy. 
H - biegi drogowe 
N - położenie neutralne 
L - biegi polowe 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

F73 F74 XF_02_213 

DŹWIGNIA WŁĄCZANIA ZALEŻNYCH I 
NIEZALEŻNYCH OBROTÓW WAŁU 
ODBIORU MOCY 
Dźwignia znajduje się po prawej stronie 
siedzenia kierowcy. 
PTO - włączone niezależne obroty 

wału odbioru mocy 
N - położenie neutralne 

Należy z niego korzystać w 
celu ułatwienia podłączania 
wału kardana maszyny 
rolniczej. 
Końcówką tylnego wału 
odbioru mocy można 
swobodnie obracać. 

PTO 
synchro - 

włączone zależne obroty 
wału odbioru mocy (obroty 
są zależne od prędkości 
jezdnej ciągnika) 

DŹWIGNIA HAMULCA RĘCZNEGO I 
DŹWIGNIA STEROWANIA ZACZEPEM 
PRZYCZEPY JEDNOOSIOWEJ 
1 - dźwignia hamulca ręcznego 

a -  odhamowanie 
b -  zahamowane 

2 - dźwignia sterowania zaczepem 
przyczepy jednoosiowej 
a -  położenie transportowe 
b -  haki nośne odchylone; hak 

cięgowy z nośnikiem można 
opuścić w dół 

 
 
 
 
 

PANEL STEROWANIA UKŁADEM 
HYDRAULICZNYM  
Znajduje się w przestrzeni prawego 
błotnika. 
Szczegółowy opis sterowania i działania 
zawarto w rozdziałach „Podnośnik 
hydrauliczny“ i „Elektrohydrauliczny układ 
sterowania” niniejszej instrukcji obsługi. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

FH12N040  FH12N027 

STEROWANIE DODATKOWYM 
ROZDZIELACZEM HYDRAULICZNYM 
(ZEWNĘTRZNY OBWÓD 
HYDRAULICZNY) 
Znajduje się na górnej części prawego 
błotnika. 
Szczegółowy opis sterowania i działania 
zintegrowanego rozdzielacza 
hydraulicznego (zewnętrznego obwodu 
hydraulicznego) zawarto w rozdziale 
„Podnośnik hydrauliczny” niniejszej 
instrukcji obsługi. 
 
 
 
 
 
 

PANEL STEROWANIA NA PRAWYM SŁUPKU KABINY 
1 - włącznik tylnego wału odbioru mocy 
2 - włącznik przedniego wału odbioru mocy 
3 - dwupołożeniowy przełącznik wycieraczki przedniej i sterowania spryskiwaczem 

przednim 
4 - włącznik wycieraczki tylnej 
5 - włącznik przednich świateł roboczych na dachu kabiny 
6 - włącznik tylnych świateł roboczych na dachu kabiny 
7 - *włącznik podgrzewania lusterek wstecznych 
8 - *włącznik podgrzewania szyby tylnej 
9 - prędkość rozruchu tylnego wału odbioru mocy. W zależności od podłączonego 

narzędzia można wybrać 3 stopnie: 
10 - Przełącznik wyboru obrotów tylnego wału odbioru mocy (540 lub 540E/1000) 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

F_02_22 

ZBIORNIK PALIWA 
W wersji standardowej wszystkich typów 
ciągników montowany jest zbiornik z 
tworzywa sztucznego o pojemności 240 
litrów. 
 

Stawanie na zbiorniku paliwa jest 
zabronione! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTWÓR SPUSTOWY ZBIORNIKA 
PALIWA 
Otwór służący do spuszczania 
zanieczyszczeń i paliwa ze zbiornika 
znajduje 
się w jego dnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTWÓR DO ZAGREGOWANIA 
Otwór do zagregowania służy do 
umieszczenia okablowania lub 
bowdenów sterowania zagregowanych z 
ciągnikiem maszyn. 
Pociągnij i wysuń część uszczelki tylnej 
szyby do góry. Przez powstały otwór 
włóż sterownik zagregowanej maszyny. 
Okablowanie lub bowdeny sterownika 
włóż do otworów przejścia otworu do 
zagregowania. Przez naciśnięcie na 
uszczelkę tylnej szyby załóż ją na 
pierwotne miejsce. 
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM 

F11N090  FH12N022 

FILTR CZĄSTEK STAŁYCH 
W filtrze cząstek stałych są gromadzone 
i spalane cząstki stałe (sadza), 
powstające wskutek spalania oleju 
napędowego. 
Czy silnik wyposażono w filtr cząstek 
stałych można poznać według numeru 
identyfikacyjnego pojazdu (kodu VIN). 
O ile w numerze identyfikacyjnym (kodzie 
VIN) na ósmej pozycji podano literę N 
lub M ciągnik posiada filtr cząstek 
stałych. 
 
 
 
 
 
 

 
W przypadku korzystania z oleju 
napędowego o większej 
zawartości siarki okres trwałości 
eksploatacyjnej filtra cząstek 
stałych może zostać wyraźnie 
skrócony. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODŁĄCZNIK AKUMULATORA 
W przypadku długotrwałego 
odstawienia, napraw, usterki lub 
awarii akumulator należy natych-
miast odłączyć przy pomocy odłą-
cznika akumulatora, znajdu-
jącego się po lewej stronie 
ciągnika. 

 
1 - akumulator odłączony 
2 - akumulator podłączony 
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JAZDA CIĄGNIKIEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przed pierwszą jazdą nowym 
ciągnikiem 
należy zapoznać się ze 
schematem zmiany biegów i 
wypróbować działanie 
poszczególnych położeń dźwigni 
zmiany biegów przy 
unieruchomionym silniku. 
Należy się też upewnić, czy stan 
techniczny ciągnika spełnia 
warunki bezpiecznej pracy. 
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JAZDA CIĄGNIKIEM 

FH12N053 F11N012 F11N013 

PRZED ROZRUCHEM 
Przed rozruchem silnika należy 
upewnić się: 
1. czy ciągnik jest należycie 

zahamowany. 
2. czy główna dźwignia zmiany 

biegów znajduje się w 
położeniu neutralnym. 

3. czy dźwignia włączania 
rewersu znajduje się w 
położeniu neutralnym 

4. czy włączniki PTO na prawym 
słupku kabiny są wyłączone 

Jeżeli pedał sprzęgła nie jest 
wciśnięty, silnika nie można uruchomić -
nie jest zwarty wyłącznik zabezpieczenia 
przed niepożądanym rozruchem. 
 

GDY SILNIK NIE RUSZY 
Kluczyk ustawić z powrotem w pozycji 
"0". Odczekać przez 30 sekund i 
ponowić próbę rozruchu. 

Nie pomagać rozrusznikiem 
zatrzymującemu się silnikowi. 
Występuje niebezpieczeństwo 
uszkodzenia rozrusznika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZABRONIONE SPOSOBY ROZRUCHU 
Zabrania się przeprowadzania 
rozruchu ciągnika przez zwarcie 
zacisków rozrusznika. Rozruch 
należy przeprowadzać wyłącznie 
z siedzenia kierowcy. 
Przy jakiejkolwiek manipulacji lub 
naprawie rozrusznika należy 
bezwzględnie odłączyć zacisk 
ujemny 
akumulatora a wszystkie dźwignie 
zmiany biegów, w tym dźwignię 
włączania wału odbioru mocy 
ustawić w położeniu neutralnym. 
Zaciski rozrusznika są osłonięte 
nakrywką. 
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JAZDA CIĄGNIKIEM 

FH12N051 FH112N052  

URUCHAMIANIE SILNIKA CIĄGNIKA  
W wersji standardowej ciągniki są 
wyposażone w świece żarowe w 
głowicach cylindrów. 

W czasie uruchamiania silnika 
należy siedzieć na siedzeniu 
kierowcy 

1. Włożyć kluczyk do stacyjki (pozycja 
“0“). 

2. Wcisnąć pedał sprzęgła. 
3. Główną dźwignię zmiany biegów 

ustawić w położenie neutralne. 
4. Dźwignię włączania rewersu ustawić 

w położenie neutralne. 
5. Przekonać się, czy włączniki PTO na 

prawym słupku kabiny są wyłączone. 
6. Przekręcić kluczyk w położenie “I“. Na 

tablicy przyrządów zapali się żółta 

lampka kontrolna sygnalizująca 
poprawne działanie układu żarzenia 
wstępnego. 

7. Odczekać do czasu zgaśnięcia lampki 
kontrolnej żarzenia wstępnego (czas 
zależy od temperatury płynu 
chłodzącego). 

W przypadku, gdy lampka 
kontrolna żarzenia nie pali się, a 
tylko miga, wystąpiła usterka w 
układzie żarzenia wstępnego 
(rozdz. Sygnalizacja usterek 
układu żarzenia wstępnego). W 
celu usunięcia sygnalizowanej 
usterki ciągnik koniecznie należy 
oddać do naprawy w 
specjalistycznym serwisie. 

8. Przekręcić kluczyk w położenie “II“ 
(start). 

9. Po rozruchu silnika kluczyk natychmiast 
zwolnić. Czas rozruchu nie powinien 
być dłuższy niż 15 sec. 
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JAZDA CIĄGNIKIEM 

FH12N051  F11N016 

SYGNALIZACJA USTEREK UKŁADU 
ŻARZENIA WSTĘPNEGO  
Usterka układu żarzenia wstępnego je 
jest sygnalizowana miganiem lampki 
kontrolnej żarzenia wstępnego. 
- Jeżeli przy unieruchomionym silniku 

lampka kontrolna żarzenia wstępnego 
miga 1 raz na sekundę, żarzenie 
odbędzie się w trybie awaryjnym jak 
przy niskich temperaturach bez 
względu na temperaturę płynu 
chłodzącego. 

- Jeżeli przy unieruchomionym silniku 
lampka kontrolna żarzenia wstępnego 
miga 2 razy na sekundę żarzenie jest 
wyłączone (układ nie działa). 

- Jeżeli lampka kontrolna żarzenia 
wstępnego ciągle miga przy 

uruchomionym silniku wówczas 
wystąpiła usterka regulatora żarzenia 
wstępnego, a żarzenie nie zostało 
zakończone. Usterkę należy 
bezzwłocznie usunąć, gdyż grozi to 
rozładowaniem akumulatora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ GRZAŁKA PŁYNU CHŁODZĄCEGO  
Grzałka płynu chłodzącego montowana 
jest na bloku silnika. 
Grzałka ma moc 1000 W przy napięciu 
220 V prądu przemiennego. 
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JAZDA CIĄGNIKIEM 

 F91  

URUCHAMIANIE SILNIKA PRZY UŻYCIU GRZAŁKI PŁYNU CHŁODZĄCEGO  
Przy niskiej temperaturze otoczenia rozruch silnika jest łatwiejszy po ogrzaniu płynu chłodzącego. Instalacja elektryczna i jej 
zabezpieczenie przed niebezpiecznym dotykiem musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1. Wtyczkę należy włożyć w pierwszej kolejności do gniazdka grzałki. 
2. Następnie drugą wtyczkę przewodu należy podłączyć do sieci elektrycznej o napięciu 220 V. 
Producent zaleca używanie grzałki ze względu na jej pozytywny wpływ na zmniejszenie zużycia silnika podczas rozruchu w niskiej 
temperaturze. Czas podgrzewania zależy od temperatury otoczenia (wystarczy 1 - 2 godziny przed planowanym uruchamianiem). 
 

Po zakończeniu podgrzewania w pierwszej kolejności należy odłączyć przewód od sieci elektrycznej i dopiero później 
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka grzałki! 
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym! 
Należy zapewnić należyte pouczenie osób obsługujących ciągnik, jak również okresowe przeglądy grzałki płynu 
chłodzącego, w tym sprawdzanie przewodu elektrycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami kraju, w 
którym ciągnik jest użytkowany, przynajmniej przed każdym okresem zimowym. 
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JAZDA CIĄGNIKIEM 

FH11N092  FH11N091 

BEZPOŚREDNIO PO ROZRUCHU 
Po rozruchu ustawić obroty na 
800 - 1000 min-1, silnik musi 
pracować bez obciążenia przez 
około 2 minut. 

W tym czasie należy wykonać kontrolę 
smarowania, ładowania akumulatora, 
hydrostatycznego układu kierowniczego 
(lampki kontrolne powinny zgasnąć) i 
pozostałych funkcji zapewniających 
należytą pracę silnika. Czas pracy silnika 
bez obciążenia winien być 
przestrzegany, zwłaszcza w okresie 
zimowym. 
 
 
 
 

ROZGRZEWANIE SILNIKA 
Dalsze rozgrzewanie silnika należy wykonywać już podczas jazdy. 
Rozgrzewanie silnika w postaci zbyt długiego ruchu na biegu jałowym lub 
gwałtownego zwiększania obrotów jest szkodliwe dla silnika. 
Jeżeli temperatura płynu chłodzącego nie osiągnęła 45°C, obroty silnika nie 
powinny przekraczać 2000 min-1. 
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JAZDA CIĄGNIKIEM 

FH12N037 X212a FH12N050 

WŁĄCZANIE BIEGÓW GŁÓWNYCH 
Ciągniki wyposażone są w pięciobiegową 
synchronizowaną skrzynię biegów, 
trzystopniowy wzmacniacz momentu 
obrotowego, rewers oraz dwustopniowy 
reduktor. 
Pięciobiegowa skrzynia biegów jest 
obsługiwana przy pomocy głównej 
dźwigni zmiany biegów posiadającej 
przyciski do 
wyłączania sprzęgła jezdnego (1) i do 
przełączania poszczególnych stopni 
wzmacniacza momentu obrotowego (2). 
 
 
 
 
 

DŹWIGNIA WŁĄCZANIA REWERSU 
Dźwignia włączania rewersu służy do 
wyboru kierunku jazdy ciągnika (do 
przodu, do tyłu). 
F - jazda do przodu 
N - położenie neutralne 
R - jazda do tyłu  
Dźwignia służy także do rozjazdu silnika 
bez naciśniętego pedału sprzęgła.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYGNALIZACJA POZYCJI DŹWIGNI 
WŁĄCZANIA REWERSU 
Poszczególne pozycje dźwigni rewersu 
sygnalizuje znak (1) w prawym górnym 
rogu wyświetlacza. 
 

jazda do przodu 
położenie neutralne 
 jazda do tyłu 
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JAZDA CIĄGNIKIEM 

F96 FH12N057 FH12N069 

WŁĄCZANIE BIEGÓW DROGOWYCH I 
POŁOWYCH 
H - biegi drogowe 
N - położenie neutralne 
L - biegi polowe 
Zmiana biegów głównej skrzyni biegów 
przy biegach polowych odbywa się w ten 
sam sposób co przy biegach drogowych. 

Dźwignię zmiany biegów 
drogowych i polowych można 
przełączać tylko podczas postoju 
ciągnika. 

 
 
 
 
 
 

SYGNALIZACJA POZYCJI DŹWIGNI 
ZMIANY BIEGÓW DROGOWYCH I 
POLOWYCH 
Poszczególne pozycje dźwigni zmiany 
biegów drogowych i polowych 
sygnalizuje znak (1) w lewym dolnym 
rogu wyświetlacza. 
 
Hi - biegi drogowe 
Hi - położenie neutralne 
Lo - biegi polowe 
 
 
 
 
 
 
 

SIEDZENIE KIEROWCY - WYŁĄCZNIK 
BEZPIECZEŃSTWA 
Siedzenie kierowcy wyposażono w 
wyłącznik bezpieczeństwa, który 
systemowi sygnalizuje opuszczenie 
siedzenia przez kierowcę. 
Jeśli przy uruchomionym silniku nikt nie 
siedzi na siedzeniu kierowcy i dźwignia 
włączania rewersu pod kierownicą 
znajduje się w pozycji F lub R 
automatycznie zostanie włączona 
pozycja N a ciągnik się nie rozjedzie. 
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, 
należy usiąść na siedzeniu kierowcy, 
dźwignię włączania rewersu pod 
kierownicą wrócić do pozycji N a 
następnie ponownie wybrać kierunek 
jazdy (F lub R). 
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ZASADY WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW 

Przytoczone niżej zasady użytkowania ciągnika służą do ułatwienia obsługi a 
gwarantują odpowiednią żywotność sprzęgła jezdnego! 

 
OPIS UKŁADU SPRZĘGIEŁ JEZDNYCH 
 
Ciągnik wyposażono we dwa odrębne sprzęgła jezdne, jedno dla jazdy do przodu, jedno dla jazdy do tyłu.  
Wyboru kierunku jazdy a tym samym wyboru odpowiedniego sprzęgła jezdnego dokonuje się za pomocą ustawienia dźwigni 
rewersu pod kierownicą z położenia neutralnego do pozycji do przodu lub do tyłu. 
 
SPOSOBY OBSŁUGI SPRZĘGŁA JEZDNEGO 
 
1 - Za pomocą dźwigni rewersu 
2 - Za pomocą przycisku sterowania sprzęgłem na gałce dźwigni zmiany biegów 
3 - Za pomocą pedału sprzęgła 
 
RÓŻNICE W SPOSOBACH OBSŁUGI SPRZĘGŁA JEZDNEGO 
1 - Za pomocą dźwigni rewersu 
 
W/w sposób posiada funkcję automatycznego rozjazdu. 
W przypadku ustawienia dźwigni rewersu w położenie neutralne dojdzie do wyłączenia sprzęgła jezdnego 
W przypadku ustawienia dźwigni rewersu do pozycji do przodu lub do tyłu dojdzie do włączenia sprzęgła jezdnego a następnego 
płynnego rozjazdu ciągnika w kierunku wnyikającym z pozycji dźwigni rewersu. 
Prędkością włączenia sprzęgła jezdnego i płynnością rozjazdu steruje elektroniczna jednostka centralna w oparciu o 
dane zapisane w trakcie kalibracji oraz obsługa nie ma na nie wpływu. 
 

Funkcja automatyczny rozjazd mniej obciąża sprzęgła jezdne niż ma to miejsce w przypadku sterowania 
sprzęgłami jezdnymi za pomocą pedału sprzęgła, dla tego do standardowej pracy ciągnika podczas rozjazdu, 
zmianie biegów lub zmianie kierunku jazdy należy korzystać ze sposobów sterowania sprzęgłem jezdnym z 

wykorzystaniem funkcji automatycznego rozjazdu.  
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2 - Za pomocą sterowania sprzęgłem na gałce dźwigni zmiany biegów 
 
W/w sposób posiada funkcję automatycznego włączenia sprzęgła jezdnego. 
Po naciśnięciu przycisku sterowania sprzęgłem na gałce dźwigni zmiany biegów dojdzie do wyłączenia sprzęgła jezdnego 
Po poluzowaniu czerwonego przycisku sterowania sprzęgłem na gałce dźwigni zmiany biegów dojdzie do włączenia sprzęgła 
jezdnego. 
Prędkością włączenia sprzęgła jezdnego steruje elektroniczna jednostka centralna w oparciu o dane zapisane w trakcie 
kalibracji oraz obsługa nie ma na nie wpływu. 
 
3 - Za pomocą pedału sprzęgła 
 
Po naciśnięciu pedału sprzęgła dojdzie do wyłączenia sprzęgła jezdnego. 
Podczas popuszczania pedału sprzęgła dojdzie do włączenia sprzęgła jezdnego.  
Prędkość włączenia sprzęgła jezdnego zależy od prędkości popuszczania pedału sprzęgła.  
Pedał sprzęgła nie umożliwia funkcji automatycznego rozjazdu a obsługa może wpływać na prędkość i płynność 
rozjazdu. 
 

W warunkach standardowej pracy należy z pedału sprzęgła korzystać wyłącznie do zatrzymania ciągnika. 
 
 
Z pedału sprzęgła korzystaj do ostrożnego podjeżdżania, np. podczas podłączania maszyn lub podczas 
manipulacji z ciągnikiem na małej przestrzeni, gdy nawet biegi połowe nie są wystarczająco wolne, skorzystaj 
przez krótki okres czasu z pedału sprzęgła. 

 
 

Nie wolno regulować prędkości ciągnika za pomocą częściowego naciśnięcia pedału 
sprzęgła przy obrotach silnika powyżej 1200 obr/min.  
Nie używaj pedału sprzęgła do podparcia nogi. 
Występuje ryzyko ograniczenia żywotności lub awarii sprzęgieł jezdnych. 
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JAZDA CIĄGNIKIEM 

FH12N047   

PRZERYWANY SYGNAŁ 
AKUSTYCZNY 
O ile prędkość ciągnika jest regulowana 
przez częściowe naciśnięcie pedału 
sprzęgła przy obrotach silnika 
przekraczających 1 200 obr/min zabrzmi 
przerywany sygnał akustyczny i przez 
cały czas pali się lampka kontrolna 
usterka skrzyni biegów. W przypadku 
zaistnienia takiej sytuacji, natychmiast 
naciśnij pedał sprzęgła do oporu lub 
poluzuj pedał sprzęgła do górnej połowy 
jego ruchu a odczekaj do momentu 
zakończenia sygnału akustycznego i 
zgaśnięcia lamki kontrolnej usterka 
szkrzyni biegów. Obroty silnika zmniejsz 
poniżej 1 200 obr/min a następnie 
kontynuuj pracę z ciągnikiem. W 

odwrotnym przypadku, po 8 sekundach 
przerawany sygnał akustyczny zmieni się 
w sygnał stały. 
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ROZJAZD CIĄGNIKA 
Jeśli w trakcie rozjazdu ciągnika obroty silnika przekraczają 1400 obr/min zostanie automatycznie włączony stopień L 
wzmacniacza momentu obrotowego, przy czym nie jest ważne, czy wyłącznik preselekcji wzmacniacza momentu obrotowego na 
tablicy przyrządów jest włączony czy wyłączony. 
Jeśli w trakcie rozjazdu ciągnika wyłącznik preselekcji wzmacniacza momentu obrotowego na tablicy przyrządów jest włączony, 
będzie zawsze automatycznie włączony stopień L wzmacniacza momentu obrotowego, bez względu na wartość obrotów silnika w 
trakcie rozjazdu (tj. nawet jeśli obroty silnika są mniejsze niż 1400 obr/min). 
 

Bardzo szybki rozjazd może spowodować przeciążenie układu napędowego, zwiększone zużycie paliwa, nadmierne 
zużycie opon i uszkodzenie ładunku. Z rozjazdu na I biegu korzystaj jedynie w przypadku jazdy z ciężką przyczepą pod 
górę oraz w ciężkim terenie. 

 

ROZJAZD CIĄGNIKA W WARUNKACH STANDARDOWEJ PRACY - FUNKCJA AUTOMATYCZNY ROZJAZD 
• Do rozjazdu ciągnika korzystaj ze sterowania sprzęgła jezdnego przy pomocy dźwigni rewersu pod kierownicą. 
• Pro ruszeniu ciągnika wybierz najwolnieszy stopień L wzmacniacza momentu obrotowego. 

Uwaga: Podczas uruchamiania lub zatrzymania silnika ciągnika zostaje zwsze automatycznie włączony nnajszybszy 
stopień H. 

• Jeśli dźwignia zmiany biegów drogowych i polowych znajduje się w położeniu z grupy prędkości drogowych, z 
uwzględnieniem warunków pracy wybierz możliwie najniższy bieg. 

• Pro ruszeniu ciągnika korzystaj z możliwie niskich obrotów silnika, takich, które jednak uniemożliwiają jego zatrzymanie. 
Dopiero o włączeniu sprzęgła jezdnego na miarę potrzeby podnosz obroty silnika. 

 
ROZJAZD PRZY UŻYCIU FUNKCJI AUTOMATYCZNY ROZJAZD 
Funkcja automatycznego rozjazdu polega w przesunięciu dźwigni rewersu przy odpowiednim włączonym biegu a następnym 
rozjeździe bez użycia pedału sprzęgła lub przycisku sterowania sprzęgłem. 
1. Uruchom silnik (zastartuj). 
2. Włącz odpowiedni bieg do rozjechania ciągnika. 
3. Zwolnij hamulec ręczny, jeśli stoisz na stoku przyhamuj ciągnik hamulcem nożnym. 
4. Przy przesunięciu dźwigni rewersu z położenia neutralnego do wymaganego kierunku jazdy ciągnika (do przodu lub do tyłu), 

ciągnik ruszy. 
5. Zwiększając obroty silnika całkowicie zwolnij hamulec nożny. 

Przy naciśnięciu pedału sprzęgła funkcja automatyczny rozjazd jest całkowicie deaktywowana.  
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ROZJAZD CIĄGNIKA W WARUNKACH STANDARDOWEJ PRACY - PEDAŁ SPRZĘGŁA 
 

W warunkach standardowej pracy należy z pedału sprzęgła korzystać wyłącznie do zatrzymania ciągnika. 
Z pedału sprzęgła korzystaj do ostrożnego podjeżdżania, np. podczas podłączania maszyn lub podczas 
manipulacji z ciągnikiem na małej przestrzeni, gdy biegi połowe nie są wystarczająco wolne, skorzystaj przez 

krótki okres czasu z pedału sprzęgła. 
 

Nie wolno regulować prędkości ciągnika za pomocą częściowego naciśnięcia pedału 
sprzęgła przy obrotach silnika powyżej 1200 obr/min.  
Nie używaj pedału sprzęgła do podparcia nogi. 
Występuje ryzyko ograniczenia żywotności lub awarii sprzęgieł jezdnych. 

 
ROZJAZD - KORZYSTANIE Z PEDAŁU SPRZĘGŁA 
1. Uruchom silnik (zastartuj). 
2. Naciśnij pedał sprzęgła. 
3. Wybierz biegi drogowe lub połowe.  
4. Włącz odpowiedni bieg do rozjechania ciągnika. 
5. Dźwignię rewersu przesuń do wymaganego kierunku jazdy ciągnika (do przodu lub do tyłu). 
6. Nieznacznie zwiększ obroty silnika. 
7. Przygotuj hamulec ręzćzny do odhamowania. 
8. Zwolnij pedał sprzęgła tylko do punktu sprzęgnięcia jazdy oraz przy jednoczesnym zwiększaniu obrotów silnika kontynuuj 

stałe luzowanie pedału sprzęgła. 
9. Całkowicie zwolnij hamulec ręczny. 
10. Ruszaj bardzo płynnie i powoli. 
 
 

 
Z tego sposobu rozjazdu korzystaj w celu ostrożnego podjeżdżania, np. podczas podłączania maszyn itp.. 
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ZMIANA KIERUNKU JAZDY 
ZMIANA KIERUNKU JAZDY PRZY UŻYCIU DŹWIGNI WŁĄCZANIA REWERSU 

Zmiany kierunku jazdy przy użyciu dźwigni włączania rewersu dokonuje się przy prędkości jazdy ciągnika do 10 
km/godz. W przypadku próby zmiany kierunku jazdy przy prędkości powyżej 10 km/godz. zostanie uruchomiona 
sygnalizacja dźwiękowa (ciągły dźwięk) a ciągnik włączy położenie neutralne. Wyłączenie sygnału nastąpi po 
przesunięciu dźwigni rewersu z powrotem w położenie N, przy naciśnięciu pedału sprzęgła lub prz naciśnięciu 
przycisku wyłączania sprzęgła na gałce dźwigni zmiany biegów. Następnie należy obniżyć prędkość jezdną 
ciągnika poniżej 10 km/godz., dźwignię rewersu przesunąć w położenie neutralne i powtórzyć wybór 
wymaganego kierunku jazdy. 

 

Przestrzeganie poniższych wskazówek dot. zmiany kierunku jazdy wspomaga wydłużenie okresu żywotności sprzęgieł 
jezdnych. 

• Do zmiany kierunku jazdy ciągnika korzystaj z dźwigni rewersu pod kierownicą, bez użycia pedału sprzęgła. 
• Do zmiany kierunku jazdy ciągnika wybierz najwolnieszy stopień L wzmacniacza momentu obrotowego. 
• Do zmiany kierunku jazdy ciągnika wybierz możliwie najniższy bieg z uwzględnieniem następnego rozjazdu i obciążenia 

ciągnika. 
 

Zmiany kierunku jazdy przy użyciu dźwigni włączania rewersu wykonuje się przy prędkości jezdnej ciągnika do 10 
km/godz. W pryzypadku próby zmiany kierunku jazdy przy prędkości powyżej 10 km/godz. zostanie uruchomiona 
sygnalizacja dźwiękowa (ciągły dźwięk). Wyłączenie sygnału nastąpi po przesunięciu dźwigni z powrotem w położenie N, 
przy naciśnięciu pedału sprzęgła lub prz naciśnięciu przycisku wyłączania sprzęgła na gałce dźwigni zmiany biegów. 

1. Za pomocą pedałów hamulcowych zmniejsz prędkość jezdną ciągnika poniżej 10km/godz. 
2. Dźwignię rewersu przesuń do wymaganego kierunku jazdy ciągnika 
3. Ciągnik automatycznie się zatrzyma a ruszy w wymaganym przez ciebie kierunku 
4. Przy jednoczesnym zwiększaniu obrotów silnika kontynuuj płynny rozjazd ciągnika 
 

Jeśli prędkość ciągnika nie spadnie poniżej 10km/godz., ciągnik włączy położenie neutralne i należy ograniczyć prędkość 
jezdną ciągnika poniżej 10km/godz., dźwignię rewersu ustawić w pozycji neutralnej a wybór odpowiedniego kierunku jazdy 
powtórzyć. 
W przypadku naciśnięcia pedału sprzęgła funkcja automatyka nie działa.  
O ile do naciśnięcia pedału sprzęgła dojdzie po poprzedniej próbie zmiany kierunku jazdy przy prędkości powyżej 10 
km/godz. należy prędkość ciągnika zmniejszyć poniżej tej prędkości. W odwrotnym wypadku po zwolnieniu pedału 
sprzęgła zostanie nadal włączone położenie neutralne. 
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ZMIANA KIERUNKU JAZDY - UŻYCIE PEDAŁU SPRZĘGŁA 
1. Naciśnij pedał sprzęgła a przy użyciu hamulca nożnego zatrzymaj ciągnik. 
2. Dźwignię rewersu przesuń do wymaganego kierunku jazdy ciągnika 
3. Zwolnij pedał sprzęgła – tylko do momentu sprężenia jazdy i przy jednoczesnym zwiększaniu obrotów silnika kontynuuj 

równomierne luzowanie pedału sprzęgła.  
4. Ruszaj płynnie i powoli. 
 
 
 
WŁĄCZANIE BIEGÓW GŁÓWNYCH 
 

• Do zmiany biegów w czasie jazdy korzystaj ze sterowania sprzęgłem jezdnym przy pomocy czerwonego przycisku 
sterowania sprzęgłem na gałce dźwigni zmiany biegów. 

• Przy zmianie biegów naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk sterowania sprzęgłem na gałce dźwigni zmiany biegów, 
zwolnij pedał gazu, wyłącz bieg, włącz odpowiedni bieg, poluzuj czerwony przycisk a następnie zwiększaj obroty silnika. 

• Na miarę warunków pracy skorzystaj z funkcji preselekcji wzmacniacza momentu obrotowego. 
 
WŁĄCZANIE BIEGÓW GŁÓWNYCH - UŻYCIE PEDAŁU SPRZĘGŁA 
Wciśnij pedał sprzęgła (sprzęgło wyłączone). Jednocześnie zwolnij pedał nożnego dawkowania paliwa i wybierz odpowiedni bieg. 
Równomiernie puszczaj pedał sprzęgła (sprzęgło się włącza) przy jednoczesnym zwiększaniu obrotów silnika. 
 
WŁĄCZANIE BIEGÓW GŁÓWNYCH - UŻYCIE PRZYCISKU STEROWANIA SPRZĘGŁEM NA GAŁCE DŹWIGNI ZMIANY 
BIEGÓW 
Naciśnij przycisk sterowania sprzęgłem na gałce dźwigni zmiany biegów. Jednocześnie zwolnij pedał nożnego dawkowania paliwa 
i wybierz odpowiedni bieg. Poluzuj przycisk sterowania sprzęgłem (sprzęgło się włącza) przy jednoczesnym zwiększaniu obrotów 
silnika. 
 
Uwaga: Pedał sprzęgła jest zawsze nadrzędny użyciu przycisku sterowania sprzęgłem na gałce dźwigni zmiany biegów. 
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 FH12N059  

SYGNALIZACJA USTEREK UKŁADU SPRZĘGIEŁ JEZDNYCH I SKRZYNI 
BIEGÓW 
Usterki układu sprzęgieł jezdnych i skrzyni biegów są sygnalizowane czerwonymi 
lampkami kontrolnymi na tablicy przyrządów oraz w postaci kodu usterki na 
wyświetlaczu 
 
1. lampka kontrolna zatkania zaworu tłocznego rozdzielacza skrzyni biegów. Zapali 

się w przypadku zatkania zaworu tłocznego rozdzielacza skrzyni biegów. W 
przypadku jej zapalenia należy wymienić wkładkę zaworu tłocznego rozdzielacza 
skrzyni biegów. 

2. lampka kontrolna przegrzania oleju w skrzyni biegów. W przypadku jej zapalenia 
należy przerwać pracę i zostawiś ciągnik na obrotych biegu jałowego, do 
momentu ostygnięcia oleju w skrzyni biegów a zgaśnięcia lampki kontrolnej. Po 
zgaśnięciu lampki kontrolnej moázna bez ograniczeń kontynuować pracę z 
ciągnikiem. 

3. lampka kontrolna usterka skrzyni biegów. Zapali się w przypadku ważnej usterki 
systemu. 

4. kod usterki i jej opis zostanie wyświetlony na wyświetlaczu  
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FH12N060 FH12N061 FH12N073 

WAŻNE USTERKI UKŁADÓW 
SPRZĘGIEŁ JEZDNYCH I REWERSU 
Usterka z kategorii ważna usterka jest 
sygnalizowana przez zaświecenie 
czerwonej lampki kontrolnej usterka 
skrzyni biegów, ciągle brzmi sygnał 
akustyczny a na wyświetlaczu widnieje 
napis STOP numer usterki . 
 

Jeśli taka sytuacja wystąpi, 
odstaw ciągnik i skontaktuj się 
z serwisem. 

 
 
 
 
 
 

MNIEJ WAŻNE USTERKI UKŁADÓW 
SPRZĘGIEŁ JEZDNYCH I REWERSU 
Usterka z kategorii mniej ważna usterka 
jest sygnalizowana przez wyświetlenie 
numeru usterki na wyświetlaczu przez 
ok. 5 sekund (1). 
Następnie wyświetlenie usterki 
zminimalizuje się do głównego pola (2). 
Wszystkie funklcje ciągnika są nadal 
aktywne, może się zdarzyć, że niektóra 
nie będzie dostępna w pełnym zakresie. 
 

Jeśli taka sytuacja wystąpi, 
skończ pracę i skontaktuj się z 
serwisem. 

 
 
 

BLOKOWANIE FUNKCJI 
AUTOMATYCZNY ROZJAZD 
W przypadku niektórych usterek układu 
sprzęgieł jezdnych nastąpi zablokowanie 
funkcji automatyczny rozjazd. Ta 
sytuacja jest sygnalizowana w postaci 
napisu wyświetonego na wyświetlaczu.  
W takim przypadku służy dźwignia 
rewersu pod kierownicą jedynie do 
wyboru kierunku jazdy, przycisk 
sterowania sprzęgłem na dźwigni zmiany 
biegów nie działa. Pro ruszeniu ciągnika 
z miejsca i włączaniu biegów można 
korzystać tylko z pedału sprzęgła. 
 

Jeśli taka sytuacja wystąpi, 
skończ pracę i skontaktuj się z 
serwisem. 
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FH12N058 FH12N047 FH12N054 

TRZYSTOPNIOWY WZMACNIACZ 
MOMENTU OBROTOWEGO 
Trzystopniowy wzmacniacz momentu 
obrotowego stanowi wyposażenie 
standardowe wszystkich typów 
ciągników. 
Włączanie poszczególnych stopni 
trzystopniowego wzmacniacza momentu 
obrotowego odbywa się przy pomocy 
dwóch przycisków na gałce głównej 
dźwigni zmiany biegów. 
 
H - zwiększenie prędkości jezdnej 
L - zmniejszenie prędkości jezdnej 
 
Jest wykonywane bez wysprzęglania 
sprzęgła jezdnego (pod obciążeniem). 
 

SYGNALIZACJA DZIAŁANIA 
WZMACNIACZA MOMENTU 
OBROTOWEGO 
Poszczególne włączone stopnie 
wzmacniacz momentu obrotowego 
sygnalizuje znak (1) w lewym górnym 
rogu wyświetlacza. 
 

 najwyższy stopień (naszybszy) 

 średni stopień 

  najniższy stopień (najwolniejszy) 
 
 
 
 
 
 

ZWIĘKSZENIE, ZMNIEJSZENIE 
PRĘDKOŚCI JEZDNEJ O DWA BIEGI 
2xH zwiększy prędkość jezdną o dwa 

biegi 
2xL zmniejszy prędkość jezdną o dwa

biegi 
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JAZDA CIĄGNIKIEM 

FH12N090 FH12N068  

WYŁĄCZNIK PRESELEKCJI 
WZMACNIACZA MOMENTU 
a -  Wyłącznik preselekcji wyłączony 
b -  Wyłącznik preselekcji włączony 
Pozycja (b) wyłącznik preselekcji 
włączony jest sygnalizowana przez 
świecący symbol na wyłączniku. 
W przypadku wyłączonego wyłącznika 
preselekcji (a) można stopnie 
wzmacniacza momentu obrotowego 
przełączać za pomocą przcisków na 
dźwigni zmiany biegów 
W przypadku włączonego wyłącznika 
preselekcji (b) stopnie wzmacniacza 
momentu obrotowego są przełączane 
automatycznie w zależności od obrotów 
silnika, według zapisanych z góry 
wartości. 

SYGNALIZACJA PRESELEKCJI 
WZMACNIACZA MOMENTU 
Włączenie wyłącznika preselekcji 
wzmacniacza momentu obrotowego jest 
sygnalizowane w postaci znaku (1) na 
wyświetlaczu tablicy przyrządów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 73

JAZDA CIĄGNIKIEM 
AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE WZMACNIACZA MOMENTU OBROTOWEGO 
 
System automatycznego przełączania wzmacniacza momentu obrotowego zostaje uruchomiony przez naciśnięcie wyłącznika 
preselekcji wzmacniacza momentu obrotowego na tablicy przyrządów. W przypadku włączonego wyłącznika preselekcji 
wzmacniacza momentu obrotowego (świeci się lampka kontrolna na wyłączniku), stopnie wzmacniacza momentu obrotowego są 
przełączane automatycznie w zależności od obrotów silnika, według uprzednio zapisanych wartości (obrotów silnika). 
 
System automatycznego przełączania wzmacniacza momentu obrotowego działa niezależnie od włączonego biegu. 
 
W przypadku włączonego wyłącznika preselekcji wzmacniacza momentu obrotowego można silnik wyłączyć i nastartować a 
zapisane wartości (obroty silnika) nie ulegną zmianom. 
 
Wartości do automatycznego przełączania wzmacniacza momentu obrotowego są sczytywane zawsze, gdy wyłącznik preselekcji 
jest wyłączony, w trakcie jazdy silnika przy obrotach silnika ponad 700 obr/min, podczas jazdy silnika z prędkością powyżej 2 
km/godz. 
 
Jeśli zostaną spełnione w/w warunki, system zapamięta  

a - obroty silnika podczas ostatniego użycia przycisku L na dźwigni zmiany biegów dla automatycznego przełączania stopni 
wzmacniacza momentu do zmniejszenia prędkości jazdy 
b - obroty silnika podczas ostatniego użycia przycisku H na dźwigni zmiany biegów dla automatycznego przełączania stopni 
wzmacniacza momentu do zwiększenia prędkości jazdy 

 
Różnica obrotów silnika dla a i b powinna przekraczać 250 obr/min 
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JAZDA CIĄGNIKIEM 

FH12N0586 
 

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA: 
Jedziemy ciągnikiem z wyłączonym wyłącznikiem preselekcji wzmacniacza momentu 
obrotowego, z włączonym stopniem M w momencie osiągnięcia obrotów silnika 1600 
obr/min naciśniemy przycisk L na dźwigni zmiany biegów, przez co przełączymy 
wzmacniacz momentu obrotowego na stopień L, następnie zwiększymy obroty silnika 
do 1900 obr/min i naciśniemy przycisk H na dźwigni zmiany biegów, przez co 
przełączymy wzmacniacz momentu obrotowego z powrotem na stopień M. 
Kontynuujemy jazdę. Następnie włączymy wyłącznik preselekcji wzmacniacza 
momentu na tablicy przyrządów. Od tego momentu system automatycznego 
przełączania wzmacniacza momentu obrotowego pracuje bez ingerencji ze strony 
kierowcy, przełączając stopnie wzmacniacza momentu obrotowego w niżej opisany 
sposób: 

a - w przypadku spadku obrotów silnika poniżej 1600 obr/min wzmacniacz 
automatycznie włączy niższy stopień (zmniejszenie prędkości jazdy) 
b - w przypadku zwiększenia obrotów silnika powyżej 1900 obr/min wzmacniacz 
automatycznie włączy wyższy stopień (zwiększenie prędkości jazdy) 

 
Wartości 1600 i 1900 obrotów silnika, potrzebne do automatycznego przełączenia wzmacniacza momentu obrotowego 
użyte w niniejszym przykładzie, są jedynie orientacyjne, w praktyce wartości obrotów silnika ustawi kierowca, w zależności 
od konkretnych warunków korzystania z ciągnika. 
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JAZDA CIĄGNIKIEM 
W przypadku włączonego wyłącznika preselekcji wzmacniacza momentu można stopnie wzmacniacza momentu przełączać także 
ręcznie za pomocą przycisków na dźwigni zmiany biegów, ale jedynie w zakresie ustawionych wartości (obrotów silnika) tj. w 
powyższym przykładowym przypadku w zakresie obrotów silnika 1600 aż 1900 obr/min. W momencie osiągnięcia obrotów silnika, 
zapisanych do automatycznego przełączenia stopnia wzmacniacza momentu nastąpi automatyczne przełączenie wzmacniacza, 
bez ingerencji kierowcy. 
W tym przypadku (włączony wyłącznik preselekcji wzmacniacza momentu) ręczne przełączenie wzmacniacza momentu 
obrotowego za pomocą przycisków na dźwigni zmiany biegów nie będzie miało wpływu na wartości (obroty silnika) zapisane w 
systemie automatycznego przełączania wzmacniacza momentu obrotowego. 
Po wyłączeniu wyłącznika preselekcji wzmacniacza momentu obrotowego na tablicy przyrządów (lampka kontrolna na 
przełączniku się nie świeci) można stopnie wzmacniacza momentu obrotowego przełączać jedynie ręcznie za pomocą przycisków 
na dźwigni zmiany biegów. 
 

Uwaga! 
Podczas jazdy ciągnika, gdy wyłącznik preselekcji na tablicy przyrządów jest wyłączony, system automatycznego 
przełączania wzmacniacza momentu obrotowego na bieżąco sczytuje wartości (obroty silnika) przy każdym naciśnięciu 
przycisków H lub L na dźwigni zmiany biegów. Po włączeniu wyłącznika preselekcji wzmacniacza momentu system 
automatycznego przełączania wzmacniacza momentu skorzysta z ostatnich sczytanych wartości (obrotów silnika) tj. 
wartości sczytanych w momencie ostatniego naciśnięcia przycisków H i L na dźwigni zmiany biegów przy wyłączonym 
wyłączniku preselekcji wzmacniacza momentu. 

 
Zalecenia 
Przed włączeniem wyłącznika preselekcji wzmacniacza momentu obrotowego na tablicy przyrządów włącz w czasie jazdy przy 
wymaganych obrotach silnika ręcznie odpowiedni stopień wzmacniacza momentu obrotowego za pomocą przycisków H i L (raz 
za pomocą przycisku H, raz za pomocą przycisku L) na dźwigni zmiany biegów przy wymaganych obrotach silnika. Wartości 
(obroty silnika) zostaną zapisane a po następnym włączeniu wyłącznika preselekcji wzmacniacza momentu obrotowego na tablicy 
przyrządów system automatycznego przełączania wzmacniacza momentu obrotowego będzie w zależności od tych obrotów 
silnika samoczynnie przełączał stopnie wzmacniacza momentu. 
 
W przypadku włączonego wyłącznika preselekcji wzmacniacza momentu obrotowego w sytuacji rozłączonego sprzęgła jezdnego - 
np. podczas włączania biegów, zatrzymania i następnego rozjazdu ciągnika lub w przypadku użycia rewersu - system 
automatycznego przełączania wzmacniacza momentu obrotowego przy następnym włączeniu sprzęgła jezdnego automatycznie 
włączy odpowiedni stopień wzmacniacza momentu obrotowego.  
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 FH12N031  

STEROWANIE PRZEDNIM MOSTEM 
NAPĘDOWYM 
Włączenie przedniego mostu 
napędowego następuje przez naciśnięcie 
przycisku, który po poluzowaniu wraca 
do pierwotnego położenia. Wyłączenie 
przedniego mostu napędowego 
następuje przez ponowne naciśnięcie 
przycisku. 
Włącznie przedniego mostu napędowego 
jest sygnalizowane przez zapalenie się 
symbolu na wyłączniku. 
Podczas postoju ciągnika (ciągnik 
zahamowany, silnik unieruchomiony, 
kluczyk stacyjki wyłączony) przedni most 
napędowy jest włączony. 
 
 

AUTOMATYCZNE ODŁĄCZENIE 
PRZEDNIEGO MOSTU NAPĘDOWEGO 
W przypadku przekroczenia prędkości 
jezdnej 15 km/godz. napęd przedniego 
mostu napędowego zostaje 
automatycznie odłączony. Automatyczne 
odłącznie napędu sygnalizuje migająca 
lampka kontrolna w wyłączniku. Po 
zgaśnięciu migającej lamki kontrolnej 
napęd przedniego mostu napędowego 
zostaje automatycznie odłączony. 
W przypadku spadku prędkości jezdnej 
poniżej 15 km/godz. można napęd 
przedniego mostu napędowego 
podłączyć poprzez ponowne naciśnięcie 
przycisku. 
W przypadku prędkości przekraczyjących 
15 km/godz. można napęd przedniego 

mostu napędowego podłączyć poprzez 
ponowne naciśnięcie migającego 
przycisku. 
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JAZDA CIĄGNIKIEM 

FH12N031 F11N024 FH12N032 

JAZDA Z WŁĄCZONYM PRZEDNIM 
MOSTEM NAPĘDOWYM 

Przedni most napędowy należy 
włączać przy poślizgu kół tylnych, 
w celu zwiększenia siły uciągu 

ciągnika. 
Nie zaleca się jazda ciągnikiem po 
drogach lub twardym terenie z 
włączonym PMN ((jazda z włączonym 
PMN powoduje nadmierne zużycie opon 
przednich. 
Jazda ze stale włączonym przednim 
mostem napędowym jest dopuszczalna 
w sytuacji, gdy z przodu ciągnika jest 
zawieszona maszyna lub narzędzie 
rolnicze. Warunek ten znajduje się w 
instrukcji obsługi danej maszyny. 
Maksymalna dopuszczalna prędkość 
takich zespołów wynosi 15 km.h-1. 

ZABEZPIECZENIE WOLNEJ 
PRZESTRZENI DLA WAŁU KARDANA 
PRZEDNIEGO 

Podczas montażu agregatów lub 
zaczepiania maszyn wokół wału 
kardana przedniego mostu 
napędowego, wzdłuż całej jego 
długości należy zapewnić wolną 
przestrzeń co najmniej 10 mm 
przy wszystkich odchyleniach osi. 
W przypadku nieprzestrzegania 
tej zasady istnieje 
niebezpieczeństwo uszkodzenia 
zarówno ciągnika, jak i maszyny! 

 
 
 
 

PRZYCISK BLOKADY TYLNEGO 
MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO 
Włączenie blokady tylnego mechanizmu 
różnicowego następuje przez naciśnięcie 
przycisku, który po poluzowaniu wraca 
do pierwotnego położenia. 
Włączenie blokady mechanizmu 
różnicowego sygnalizuje palący się 
symbol na przycisku. 
Wyłączenie blokady tylnego mechanizmu 
różnicowego następuje przez ponowne 
naciśnięcie przycisku. 
W przypadku naciśnięcia pedałów 
hamulcowych lub w momencie 
osiągnięcia prędkości jezdnej 
15 km/godz. nastąpi automatyczne 
wyłącznie blokady mechanizmu 
różnicowego. 
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FH12N056 FH12N074  

FILTR CZĄSTEK STAŁYCH 
Układ wydechowy ciągnika wyposażono w filtr cząstek stałych, służący do 
oczyszczania spalin. W filtrze cząstek stałych są gromadzone i spalane cząstki stałe 
(sadza), powstające wskutek spalania oleju napędowego. 
Pracę filtra cząstek stałych sygnalizuje para lampek kontrolnych (koloru zielonego i 
czerwonego) na tablicy przyrządów. 
W momencie rozruchu silnika na krótki okres czasu zapali się zielona lamka 
kontrolna na tablicy przyrządów, która sygnalizuje, że układ filtra cząstek stałych 
prawidłowo działa. 
Usterki układu filtra cząstek stałych w czasie pracy silnika są sygnalizowane przez 
zapalenie się czerwonej lampki kontrolnej na tablicy przyrządów. 
Zatkany filtr cząstek stałych przechodzi automatyczną regenerację poprzez 
temperaturę gazów wydechowych przy większym obciążeniu silnika 
 

Podczas pracy ciągników z silnikiem wyposażonym w filtr cząstek styłch 
należy unikać długeij pracy na obrotach jałowych lub przy niskim obciążeniu 
silnika. 
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 FH12N075  

FILTR CZĄSTEK STAŁYCH - SYGNALIZACJA USTEREK SYSTEMU 
Usterki układu filtra cząstek stałych są w czasie pracy silnika sygnalizowane przez 
zapalenie się czerwonej lampki kontrolnej na tablicy przyrządów a następnie 
sygnalem dźwiękowym. 
Do póki nie dojdzie do usunięcia usterki, sygnalizacja się powtarza przy każdym 
kolejnym rozruchu silnika. 
Kod usterki wyświetla się na wyświetlaczu (1) jednostki wkazującej, dostępnej po 
zdjęciu prawej pokrywy konsoli układu sterowania. 
Na wyświetlaczu (1) usterki są wyświetlane w postaci E:dwucyfrowy kod usterki. 
Na przykład E:36, numer 36 oznacza kod usterki  
Jeśli nie jest sygnalizowana usterka, na wyświetlaczu wyświetlane są dane 
operacyjne układu filtra cząstek stałych. 
Przy pomocy przycisku (2) można wyłączyć sygnał dźwiękowy. Jeśli usterka nie 
została usunięta, przy ponownym uruchomieniu silnika sygnał dźwiękowy jest 
aktywny i można go ponownie deaktywować przy pomocy przycisku (2). 
Gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w pozycji „I“ i nie jest uruchomiony silnik, po ok. 
dziesięciu minutach układ filtra cząstek stałych zacznie sygnalizować usterkę. 
Przełącz kluczyk do pozycji „0“, a uruchom silnik. Kod usterki na wyświetlaczu E:32 
lub E:33. 

KODY USTEREK FILTRA CZĄSTEK 
STAŁYCH 
Kod usterki 
E: 

Czynność obsługi 

11, 12, 21, 
22, 23, 31, 
34, 35, 37, 
38, 41, 42, 
51, 52, 61, 
62 

Z ciągnikiem można 
pracować bez ograniczeń, 
po zakończeniu pracy 
skontaktuj się z 
autoryzowynym 
serwiwsem podając kod 
usterki. 

32, 33, Przełącz kluczyk do 
pozycji „0“, a uruchom 
silnik. 

36 Wykonaj regenerację filtra 
cząstek stałych. 
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 FH12N076  

REGENERACJA FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH 
Podczas pracy ciągnika filtr cząstek stałych zatykany jest cząstkami stałymi powstającymi w trakcie pracy silnika przy spalaniu 
paliwa. Zatkany filtr cząstek stałych przechodzi automatyczną regenerację poprzez temperaturę gazów wydechowych przy 
większym obciążeniu silnika. 
Podczas pracy ciągnika z niskim obciążeniem silnika, np. przy długiej pracy na biegu jałowym nastąpi częściowe zatkanie filtra 
cząstek stałych. Ten stan jest w czasie pracy silnika sygnalizowany przez zapalenie się czerwonej lamki kontrolnej filtra cząstek 
stałych, następnie także przez sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu jednostki wkazującej filtra cząstek stałych przez wyświetlenie 
kodu usterki 

E:36 
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, należy zwiększyć obciążenie silnika i kontynuować pracę, do momentu zgaśnięcia 
czerwonej lamki kontrolnej filtra cząstek stałych i skończenia sygnału dźwiękowego.  
Zwiększone obciążenie silnika spowoduje wzrost temperatury gazów wydechowych, przy czym dojdzie do spalenia cząstek 
stałych, zatykających filtr. 
W zależności od temperatury gazów wydechowych i stopnia zatkania filtra cząstek stałych regeneracja może trwać nawet 
trzydzieści minut. 
 

Przez zwiększone obciążenie silnika rozumie się praca z ciągnikiem na wyższych odbrotach silnika z podłączonymi 
maszynami rolniczymi, poborem mocy za pośrednictwem wału odbioru mocy lub zewnętrzny układ hydrauliczny. 

 

 

 



 81

JAZDA CIĄGNIKIEM 

FH12N039 F11N020 F11N021 

HAMULEC RĘCZNY - SYGNALIZACJA 
Jeśli ciągnik nie jest zahamowany przy 
użyciu hamulca ręcznego, na 
wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie 
(litera P w kole) a jednocześnie zabrzmi 
sygnał dźwiękowy. 
Do takiej sytuacji dochodzi w dwuch 
przypadkach 
a -  ciągnik nie zahamowany hamulcem 

ręcznym stoi z pracującym silnikiem i 
kierowca opuści siedzenie 

b -  ciągnik nie zahamowany hamulcem 
ręcznym stoi z wyłączonym silnikiem 
i kluczyk znajduje się w pozycji „0“ 

 
 
Zahamuj ciągnik hamulcem 
ręcznym. 

JAZDA POD GÓRĘ 
Zmianę biegu z wyższego na 
niższy przy jeździe pod górę 
należy przeprowadzić 
odpowiednio wcześnie, aby nie 
nastąpił spadek prędkości 
obrotowej silnika poniżej 800 min-
1. Nie należy dopuścić do 
zatrzymania się silnika w wyniku 
przeciążenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAZDA Z GÓRY 
Zabrania się jazdy z góry bez 
włączonego biegu. Przy 
zjeżdżaniu z długiego zbocza 
należy włączyć tym niższy bieg, 
im większe jest pochylenie 
zbocza. Niższy bieg należy 
włączyć jeszcze przed zboczem, 
o ile jest to możliwe. 

Uwaga: Należy pamiętać o zasadzie: na 
jakim biegu ciągnik wjedzie pod górę, na 
takim bezpiecznie zjedzie z góry. 
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 F106  

HAMULCE NOŻNE 
To hamulce tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie, dwupedałowe z układem 
automatycznego wyrównywania ciśnienia. 

Podczas jazdy po szosie oba pedały muszą być połączone zapadką. 
Rozłączonych pedałów do hamowania prawego lub lewego koła należy 
używać tylko podczas prac terenowych i polowych. 

 
Uwaga: Podczas jazdy ze stromego zbocza z przyczepą lub naczepą wyposażoną w 
hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne hamowanie hamulcem nożnym koniecznie 
należy rozpocząć już na samym początku pochyłości! 
 

W przypadku hamowania jednym pedałem hamulców nie działają 
hamulce przyczepy! 
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JAZDA CIĄGNIKIEM 

F108 F11N022 F11023 

PRZEDNI HAMULEC KARDANOWY 
W przypadku hamowania tylko 
jednym pedałem hamulec 
kardanowy nie działa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAMULCE PNEUMATYCZNE 
PRZYCZEP I NACZEP 
Sterowanie hamulcami pneumatycznymi 
przyczep (naczep) oraz sterowanie 
hamulcami ciągnika jest tak 
dopasowane, aby efekt hamowania obu 
pojazdów był zsynchronizowany. 
Ciśnienie robocze jest ustawione przez 
regulator ciśnienia na poziomie 740 ± 20 
kPa. W przypadku spadku ciśnienia 
poniżej 550 - 40 kPa zawór nadmiarowy 
wyeliminuje odbiorniki uboczne 
(blokadęmechanizmu różnicowego, układ 
włączania przedniego mostu 
napędowego itp.). 
 
 
 

SYGNALIZACJA OSTRZEGAWCZA 
SPADKU CIŚNIENIA POWIETRZA 
Spadek ciśnienia powietrza poniżej 450 
kPa jest sygnalizowany zapaleniem się 
czerwonej żarówki kontrolnej 
umieszczonej na tablicy przyrządów. 

W przypadku spadku ciśnienia w 
układzie pneumatycznym poniżej 
450 kPa ciągnik z hamowaną 
przyczepą lub naczepą nie może 
kontynuować jazdy do momentu 
podwyższenia ciśnienia 
powietrza. 
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JAZDA CIĄGNIKIEM 

FH12N089 FH12N087 FH12N088 

HAMULCE JEDNOWĘŻOWE I 
DWUWĘŻOWE 
1. gniazdo sprzęgu hamulców 

jednowężowych 
2. gniazda sprzęgu hamulców 

dwuwężowych 
Gniazda sprzęgów po 
odczepieniu lub bez zaczepionej 
przyczepy, naczepy koniecznie 
należyzamykać zaślepkami. 

 
 
 
 
 
 
 
 

HAMULCE JEDNOWĘŻOWE 
Zaślepka oznaczona kolorem czarnym. 

W przypadku podłączenia 
przyczepy (naczepy) o maksy-
malnej masie d puszczalnej 

zatwierdzonej dla danego typu ciągnika 
maksymalna dopuszczalna prędkość 
zespołu pojazdów wynosi 30 km.godz.-1! 
Maksymalna dopuszczalna prędkość 
zespołu jest określona przez 
maksymalną dopuszczalną prędkość 
wolniejszego pojazdu zespołu. 
 
 
 
 
 
 

HAMULCE DWUWĘŻOWE 
Zaślepka lewego gniazda jest oznaczona 
kolorem żółtym (gałąź hamująca), 
zaślepka prawego gniazda jest 
oznaczona kolorem czerwonym (gałąź 
napełniająca). 

W przypadku podłączenia 
przyczepy (naczepy) o maksy-
malnej masie dopuszczalnej 

zatwierdzonej dla danego typu ciągnika 
maksymalna dopuszczalna prędkość 
zespołu pojazdów wynosi 40 km/godz.! 
Maksymalna dopuszczalna prędkość 
zespołu jest określona przez 
maksymalną dopuszczalną prędkość 
wolniejszego pojazdu zespołu. 
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JAZDA CIĄGNIKIEM 

FH12N86  

HAMULCE HYDRAULICZNE PRZYCZEP 
Hamulce hydrauliczne przyczepy lub naczepy należy podłączyć do szybkozłącza oznaczonego strzałką. 
Sterowanie hamulcami hydraulicznymi przyczep (naczep) oraz sterowanie hamulcami ciągnika jest tak dopasowane, aby efekt 
hamowania obu pojazdów był zsynchronizowany. Ciśnienie robocze wytwarza olej zasilany przez niewyłączalną pompę zębatą 
układu hydraulicznego. Zawór hamulcowy przyczepy jest sterowany przez ciśnienie płynu hamulcowego przetłaczanego 
z głównych cylindrów hamulcowych w zależności od siły działającej na pedał hamulcowy. Przy maksymalnym wciśnięciu pedału 
hamulca ciśnienie w gnieździe sprzęgu musi wynosić 12 - 15 MPa. Zawór hamulcowy przyczepy uwzględnia pierwszeństwo 
działania hamulców przed działaniem układu hydraulicznego. 
Jeżeli w momencie wciśnięcia pedałów hamulca nożnego w przewodach układu hydraulicznego występują uderzenia, koniecznie 
należy odpowietrzyć wąż prowadzący od zaworu hamulcowego do szybkozłącza. 

Podczas jazdy z podłączoną przyczepą lub naczepą pedały hamulca nożnego muszą być połączone i zabezpieczone 
zapadką!  
W przypadku hamowania jednym pedałem hamulców hamulce hydrauliczne przyczepy nie działają. 

 

PODŁĄCZANIE I ODŁĄCZANIE SZYBKOZŁĄCZ HAMULCÓW HYDRAULICZNYCH PRZYCZEPY 
Podczas podłączania i odłączania szybkozłącz należy zachowywać szczególną ostrożność ze względu na resztki oleju 
pozostającego w gnieździe lub na wtyku szybkozłącza. Ze względów ekologicznych resztki oleju po każdym rozłączaniu 
szybkozłącz należy usunąć przy użyciu dowolnego materiału tekstylnego. 
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JAZDA CIĄGNIKIEM 

F11N026 F11N028 FH12N077 

ZATRZYMANIE CIĄGNIKA - HAMULEC 
RĘCZNY 
W normalnych warunkach ciągnik należy 
zatrzymywać powoli. Na moment przed 
zatrzymaniem należy: 
1. Wcisnąć pedał sprzęgła. 
2. Główną dźwignię zmiany biegów 

ustawić w położenie neutralne. 
3. Po każdym zatrzymaniu ciągnik 

należy zabezpieczyć przed 
samowolnym ruszeniem z miejsca, 
używając hamulca ręcznego.  

 
 
 
 
 
 

ZATRZYMANIE SILNIKA 
Po pracy ciągnika, gdy silnik pracował z 
pełnym obciążeniem, należy zapewnić 
jego schłodzenie. 
1. Przed zatrzymaniem silnika należy 

zredukować obroty do 800 - 1000 min, 
a silnik powinien pracować bez 
obciążenia przez ok. 5 minut. 

2. Ustawić dźwignię ręcznej regulacji 
dawki paliwa w położenie STOP. 

3. Pociągnąć za sterownik zatrzymania 
silnika (stopping device) przytrzymać 
go w tym położeniu do momentu 
unieruchomienia silnika. 

4. Po zatrzymaniu silnika kluczyk można 
przekręcić z pozycji "I" do pozycji "0" 
(tylko przy zatrzymanym silniku - 
powinna się świecić lampka kontrolna 
ładowania). 

WYJŚCIE Z CIĄGNIKA 
Przed opuszczeniem ciągnika z kabiną 
bezpieczeństwa pamiętaj o konieczności 
wyjęcia kluczyka ze stacyjki w pozycji “0“ 
(w pozycji I i II nie można wyciągnąć 
kluczyk). 
Ciągnik należy zabezpieczyć przeciw 
samowolnemu ruszeniu z miejsca: 
1. wyłączony silnik 
2. zahamowany hamulcem ręcznym 
3. włożone kliny pod koła. 

Włączenie biegu nie 
zabezpiecza ciągnik przeciw 
ruszeniu z miejsca (sprzęgło 
jest rozłączone) 

Zamknij kabinę. 
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JAZDA CIĄGNIKIEM 

F_02_68  

SYGNALIZACJA OSTRZEGAWCZA 
USTERKI HYDROSTATYCZNEGO 
UKŁADU KIEROWNICZEGO 
Usterka pompy HUK, w przypadku 
spadku ciśnienia oleju poniżej 120 kPa 
za pompą, sygnalizowana jest 
zapaleniem 
się odpowiedniego symbolu na tablicy 
przyrządów. 
Uwaga: Podczas rozruchu silnika lub 
przy niskich obrotach silnika lampka 
kontrolna może migać. Jeżeli lampka 
kontrolna gaśnie po rozruchu lub 
zwiększeniu obrotów silnika, nie stanowi 
to usterki. 
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DOCIERANIE CIĄGNIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strona 
Ogólne zasady docierania nowego ciągnika podczas pierwszych 100 mtg pracy ..... 90 
W okresie pierwszych 10 mtg.................................................................................... 90 
Od 100 mtg ............................................................................................................... 91 
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DOCIERANIE CIĄGNIKA 

 F11N030 F11N031 

OGÓLNE ZASADY DOCIERANIA NOWEGO CIĄGNIKA PODCZAS PIERWSZYCH 
100 MTG PRACY 
W okresie pierwszych 100 mtg pracy należy: 
- 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 śrubowe, w szczególności nośnych elementów ciągnika 
- stwierdzone braki natychmiast usunąć; uniknie się w ten sposób późniejszych 

uszkodzeń lub zagrożenia bezpieczeństwa pracy 
- takie same zasady obowiązują również po remoncie kapitalnym ciągnika 
 
 
 
 
 
 

W OKRESIE PIERWSZYCH 10 MTG 
- docieranie należy prowadzić jedynie w 

transporcie 
- dokręcić śruby mocujące kół przednich i 

tylnych, w tym połączenie stopka / 
obręcz zalecanym momentem 
dokręcania 
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DOCIERANIE CIĄGNIKA 

E256   

OD 100 MTG 
Po zakończeniu docierania ciągnikiem 
można pracować bez ograniczeń. 
zalecana robocza 
prędkość obrotowa 

1400 - 2300 
obr/min-1 

prędkość obrotowa 
biegu jałowego 

800 ± 25 obr/min-

1 
ciśnienie robocze 
oleju 

0,2 - 0,5 MPa 

ciśnienie oleju przy 
prędkości 
obrotowej biegu 
jałowego 

 
min. 0,05 MPa 

maks. temperatura 
płynu chłodzącego 

 
106°C 
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WYKORZYSTANIE W TRANSPORCIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przed wyruszeniem należy upe-
wnić się, czy stan techniczny cią-
gnika spełnia warunki bezpiecznej 
pracy. W przypadku podłączenia 
przyczepy lub urządzenia doda-
tkowego należy sprawdzić popra-
wność ich zaczepienia oraz umo-
cowania ładunku. Pod żadnym po-
zorem nie wysiadać z ciągnika po-
dczas jazdy w celu podłączenia 
przyczepy. Należy również pamię-
tać o bezpieczeństwie pomocnika. 

 
 

Strona 
Zaczep przesuwny CBM ........................................................................................... 94 
Regulacja wysokości oraz demontaż zaczepu przesuwnego CBM ........................... 94 
Automatyczna szczęka zaczepu przesuwnego CBM ................................................ 94 
Modularny system zaczepów do przyczep i naczep .................................................. 95 
Moduł zaczep rolniczy wychylny................................................................................ 95 
Łącznik wychylny....................................................................................................... 95 
Moduł zaczep rolniczy wychylny ze sworzniem ......................................................... 95 
Moduł zaczep rolniczy z kulą ø 80............................................................................. 96 
Zaczep przyczepy jednoosiowej CBM....................................................................... 96 
Maksymalne dopuszczalne statyczne obciążenie pionowe zaczepów do przyczep 
i naczep..................................................................................................................... 97 
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WYKORZYSTANIE W TRANSPORCIE 

D201 D202 E304 

ZACZEP PRZESUWNY CBM 
Służy do zaczepiania przyczep dwuosio-
wych lub lżejszych przyczep jednoosio-
wych. Wysokość szczęki naprowadza-
jącej zaczepu można regulować. Pracu-
jąc z różnymi maszynami rolniczymi 
zaczep należy przestawić w pionie zale-
żności od potrzeby, ewentualnie zdemo-
ntować. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULACJA WYSOKOŚCI ORAZ 
DEMONTAŻ ZACZEPU 
PRZESUWNEGO CBM 
Po przesunięciu dźwigni sterowania w 
kierunku zgodnym z kierunkiem strzałki 
w położenie (1) dźwignia jest odbe-
zpieczona, ustawienie dźwigni w poło-
żenie (2) powoduje wsunięcie sworzni 
blokujących (3), przez co zaczep prze-
suwny zostaje zwolniony i można regulo-
wać jego wysokość lub zdemontować go. 
Po zwolnieniu dźwigni z położenia (2) 
nastąpi wysunięcie sworzni blokujących 
(3), dźwignia automatycznie powróci w 
położenie wyjściowe. 
 
 
 

AUTOMATYCZNA SZCZĘKA 
ZACZEPU PRZESUWNEGO CBM 
Przesunięcie dźwigni (1) w kierunku zgo-
dnym z kierunkiem strzałki (a) powoduje 
wsunięcie sworznia (2) w górne położe-
nie, co jest sygnalizowane wysunięciem 
się wskaźnika (3) patrz rys. (A). Po naje-
chaniu szczęki zaczepu na oko dyszla 
nastąpi samoczynne wsunięcie sworznia 
zaczepu w oko dyszla przyczepy. Swo-
rzeń zaczepu (2) można uruchomić ręcz-
nie przesuwając dźwignię (1) w kierunku 
zgodnym z kierunkiem strzałki (b). 
Wsunięcie sworznia jest sygnalizowane 
wsunięciem wskaźnika (3) patrz rys. (B). 

Po zaczepieniu przyczepy konieczne 
należy sprawdzić, czy wskaźnik (3) 
jest wsunięty, zgodnie z rys. (B). 
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WYKORZYSTANIE W TRANSPORCIE 

D204 D205 D206 

MODULARNY SYSTEM ZACZEPÓW 
DO PRZYCZEP I NACZEP 
Typy modułów: 
rys. (B) - Zaczep rolniczy wychylny 
rys. (C) - Zaczep rolniczy wychylny ze 

sworzniem (piton fix) 
rys. (D) - Zaczep rolniczy z kulą ø 80 
Demontaż rys. (A): 
1- Zdemontować śrubę zabezpieczającą 

(1) 
2- Zabezpieczyć moduł przed obsunię-

ciem się, odbezpieczyć i zdemonto-
wać sworznie (2) 

3- Wysunąć moduł z konsoli w kierunku 
w dół 

Montaż wykonać w odwrotnej kolejności. 
 
 

MODUŁ ZACZEP ROLNICZY 
WYCHYLNY 
Moduł zaczep rolniczy wychylny znajduje 
się w konsoli zaczepu przesuwnego. 
 
ŁĄCZNIK WYCHYLNY 
Demontaż: 
1- Odbezpieczyć i zdemontować swo-

rznie (1) 
2- Wysunąć łącznik wychylny w kierunku 

zgodnym z kierunkiem strzałki 
Montaż wykonać w odwrotnej kolejności. 
 
 
 
 
 

MODUŁ ZACZEP ROLNICZY 
WYCHYLNY ZE SWORZNIEM 
Montaż i demontaż łącznika wychylnego 
wykonywać zgodnie ze wskazówkami 
zawartymi w rozdz. „Łącznik wychylny”. 
Podłączenie oka dyszla do sworznia (3): 
1- Odbezpieczyć i zdemontować swo-

rzeń (1) 
2- Podnieść klin zabezpieczający (2) w 

kierunku zgodnym z kierunkiem 
strzałki 

3- Podłączyć oko dyszla do sworznia (3) 
4- Umieścić klin zabezpieczający (2) w 

pierwotnym położeniu i zabezpieczyć 
sworzniem (1) 
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WYKORZYSTANIE W TRANSPORCIE 

D207 D208  

MODUŁ ZACZEP ROLNICZY Z KULĄ 
Ø 80 

Zaczepu z kulą ø 80 używa się 
wyłącznie do zaczepienia naczep 
wyposażonych w urządzenie sp-
rzęgające przeznaczone do kuli ø 
80. 

Odbezpieczenie zaczepu rys. (A): 
Przesunięcie dźwigni (1) w kierunku 
zgodnym z kierunkiem strzałki spowo-
duje odsunięcie klina zabezpieczającego 
(2). 
Zabezpieczenie zaczepu rys. (B): 
Przesunięcie dźwigni (1) w kierunku 
zgodnym z kierunkiem strzałki spowo-
duje przysunięcie klina zabezpiecza-
jącego (2). 
 

ZACZEP PRZYCZEPY 
JEDNOOSIOWEJ CBM 
Zaczep przyczepy jednoosiowej może 
być wyposażony w hak (A) lub łącznik 
wychylny (B) 
 
Wymiana haka na łącznik wychylny (C): 
1- Opuścić zaczep 
2- Odbezpieczyć i wyjąć sworzeń (1) 
3- Wyjąć hak w kierunku zgodnym z 

kierunkiem strzałki 
Montaż łącznika wychylnego wykonać w 
odwrotnej kolejności. 
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WYKORZYSTANIE W TRANSPORCIE 
MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE STATYCZNE OBCIĄŻENIE PIONOWE ZACZEPÓW DO PRZYCZEP I NACZEP 

Typ zaczepu Dopuszc
zalne 

statyczne 
obciążeni

e 
pionowe 

Ø 
sworzn

ia 
zaczep

u 

Typ zaczepu Dopuszc
zalne 

statyczne 
obciążeni

e 
pionowe 

Ø 
sworzn

ia 
zaczep

u 

Typ zaczepu Dopuszc
zalne 

statyczne 
obciążeni

e 
pionowe 

Ø 
sworzn

ia 
zaczep

u 

      C   

 

 
 

2 000 kg 

 
31 mm 

 

 
 

2 000 kg 

 
38 mm 

 

 
 

2 000 kg 

 
28 mm 

D2   D3      

 

 
 

2 000 kg 

 
43 mm 

 

 
 

2 000 kg 

 
50 mm 

   

 
Maksymalna masa zagregowanej przyczepy lub naczepy hamowanej nie może przekroczyć masy podanej na 
tabliczce znamionowej ciągnika oraz informacji podanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Maksymalną 
prędkość zespołu określa maksymalna dopuszczalna prędkość wolniejszego pojazdu zespołu. Zaczep klasy C 
maks. masa przyczepy 6000 kg. Zaczep klasy D2 maks. masa przyczepy 14000 kg. Zaczep klasy D3 maks. 
masa przyczepy 20000 kg. 
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WYKORZYSTANIE W TRANSPORCIE 

 
Maksymalna masa zagregowanej przyczepy lub naczepy hamowanej nie może przekroczyć masy podanej na tabliczce 
znamionowej ciągnika oraz informacji podanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Maksymalną prędkość zespołu określa 
maksymalna dopuszczalna prędkość wolniejszego pojazdu zespołu. 

 
 
 
 

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE STATYCZNE OBCIĄŻENIE PIONOWE ZACZEPÓW DO PRZYCZEP I NACZEP 
Typ zaczepu Dopuszczalne 

statyczne 
obciążenie 
pionowe 

Ø 
sworznia 

(kuli) 
zaczepu 

Typ zaczepu Dopuszczalne 
statyczne 

obciążenie 
pionowe 

Ø 
sworznia 

(kuli) 
zaczepu

Typ zaczepu Dopuszczalne 
statyczne 

obciążenie 
pionowe 

Ø 
sworznia 

(kuli) 
zaczepu

 

 
 

736 kg 

 
31 mm 

 
 

2 000 kg 

 
80 mm

 

 
Sworzeń stały

2 000 kg 

 
44,5 mm

         

 

 
 

3 000 kg 

 
47 mm 

 
 

1 200 kg 
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NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przed włączeniem maszyny 
napędzanej przez wał odbioru 
mocy należy sprawdzić, czy pręd-
kości obrotowe wału maszyny i 
ciągnika są zgodne  
(540lub1000).Niezgodne prędkoś-
ci obrotowe mogą spowodować 
poważne szkody lub wypadki. 

 

Strona 
Praca z wałem odbioru mocy .................................................................................. 100 
Sterowanie przednim i tylnym wałem odbioru mocy ................................................ 101 
Tylny wał odbioru mocy – dźwignia włączania zależnych i niezależnych obrotów... 101 
Ułatwienie podłączania wału przegubowego zagregowanej z ciągnikiem maszyny. 102 
Przełącznik preselekcji prędkości rozruchu tylnego wału odbioru mocy (P.T.O. ..... 103 
Przełącznik wyboru obrotów tylnego wału odbioru mocy (P.T.O.) ........................... 104 
Wymienne końcówi tylnego wału odbioru mocy ...................................................... 104 
Wyłącznik tylnego wału odbioru mocy (P.T.O.) ....................................................... 105 
Włączanie tylnego wału odbioru mocy – obroty niezależne..................................... 106 
Automatyczne wyłączanie sprzęgła wału odbioru mocy .......................................... 107 
Ustawienie automatycznego wyłączania sprzęgła wału odbioru mocy – opis 
wyświetlacza ........................................................................................................... 108 
Automatyczne wyłączanie sprzęgła wału odbioru mocy – powrót do ustawień 
podstawowych......................................................................................................... 108 
Ustawienie automatycznego wyłączania sprzęgła wału odbioru mocy .................... 109 
Praca z automatycznym wyłączaniem sprzęgła wału odbioru mocy........................ 110 
Włączanie tylnego wału odbioru mocy – obroty zależne ......................................... 111 
Orientacyjna tabela obrotów tylnego wału odbioru mocy przy włączonych obrotach 
zależnych ................................................................................................................ 112 
Przedni wał odbioru mocy ....................................................................................... 113 
Sterowanie przednim wałem odbioru mocy ............................................................. 113 
Maksymalna przekazywana moc............................................................................. 114 
Napęd maszyn o większych masowych momentach bezwładności......................... 114 
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NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH 

 F146  

PRACA Z WAŁEM ODBIORU MOCY 
1. Podczas pracy z wałem odbioru mocy należy zwracać uwagę na właściwe 

zamocowanie wszystkich osłon. 
2. Po zakończeniu pracy należy ponownie zamontować osłonę końcówki wału 

odbioru mocy. 
3. Jakiekolwiek naprawy lub czyszczenie podzespołów zagregowanych 

maszyn napędzanych przez wał odbioru mocy należy wykonywać wyłącznie 
przy unieruchomionym silniku, wyłączonym sprzęgle wału odbioru mocy 
oraz przy dźwigni włączania zależnych i niezależnych obrotów wału odbioru 
mocy ustawionej w położeniu N – neutralnym 

4. Przed uruchomieniem napędzanych przez wał odbioru mocy zagregowanych 
maszyn należy zapewnić, żeby w ich pobliżu nie poruszały się osoby 
postronne, występuje ryzyko urazu 
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NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH 

FH12N003f F73 FH12N002 

STEROWANIE PRZEDNIM I TYLNYM 
WAŁEM ODBIORU MOCY 
Wyłączniki i przełączniki sterowania 
przednim i tylnim wałem odbioru mocy są 
umieszczone na prawym słupku kabiny 
1. Przełącznik wyboru obrotów tylnego 

wału odbioru mocy (P.T.O.). 
2. Przełącznik preselekcji prędkości 

rozruchu tylnego wału odbioru mocy 
(P.T.O.) 

3. Wyłącznik tylnego wału odbioru mocy 
(P.T.O.). 

4. Wyłącznik przedniego wału odbioru 
mocy (FRONT P.T.O.). 

 
 
 
 

TYLNY WAŁ ODBIORU MOCY – DŹWIGNIA WŁĄCZANIA ZALEŻNYCH I 
NIEZALEŻNYCH OBROTÓW 
Dźwignia włączania zależnych i niezależnych obrotów tylnego wału odbioru mocy jest 
umieszczona na prawej stronie obok siedzenia kierowcy z tyłu. 
 
PTO - niezależne obroty wału odbioru mocy (ilość obrotów zależy od obrotów 

silnika) 
  
N - położenie neutralne 

Końcówką tylnego wału odbioru mocy można swobodnie obracać. 
  
PTO 
synchro - 

włączone zależne obroty wału odbioru mocy (ilość i kierunek obrotów 
zależy od włączonego biegu i położenia dźwigni rewersu) 
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 FH12N002  

UŁATWIENIE PODŁĄCZANIA WAŁU PRZEGUBOWEGO ZAGREGOWANEJ Z 
CIĄGNIKIEM MASZYNY 
W celu ułatwienia podłączenia wału przegubowego zagregowanej maszyny do 
ciągnika można skorzystać z przycisku (1) umieszczonego na tylnych błotnikach. 
Przy uruchomionym silniku, wyłączonym wyłączniku tylnego wału odbioru mocy, 
dźwigni włączania zależnych i niezależnych obrotów  w pozycji niezależne obroty 
dojdzie po naciśnięciu przycisku (1) do obracania tylnego wału odbioru mocy. Wał 
odbioru mocy po poluzowaniu przycisku przestanie się obracać. 
 

Podczas manipulowania z wałem odbioru mocy przy pomocy przycisków (1) 
pracownik musi stać poza strefą podłączanego narzędzia, aby nie doszło do 
pochwycenia go przez narzędzie lub do wypadku. 
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NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH 

 FH12N005  

PRZEŁĄCZNIK PRESELEKCJI PRĘDKOŚCI ROZRUCHU TYLNEGO WAŁU ODBIORU MOCY (P.T.O. 
Przełącznik trójpołożeniowy (1) na prawym słupku kabiny umożliwia wybór trzech trybów prędkości rozruchu tylnego wału odbioru 
mocy (P.T.O.) Tryby różnią się zwłoką pomiędzy włączeniem wyłącznika tylnego wału odbioru mocy (P.T.O.) i zupełnym 
włączeniem sprzęgła tylnego wału odbioru mocy (P.T.O.) 

3 (górna część wyłącznika jest całkowicie wciśnięta) ten stopień posiada najdłuższy czas rozruchu tylnego wału odbioru mocy 
(P.T.O.). 
Z tego trybu należy korzystać do rozruchu lekkich maszyn o niskim poborze mocy, podłączonych do tylnego wału odbioru 
mocy (P.T.O.) takich jak przetrząsacze lub zgrabiarki. 

2 (wyłącznik w pozycji środkowej) ten stopień posiada średni czas rozruchu tylnego wału odbioru mocy (P.T.O.). 
Z tego trybu należy korzystać do rozruchu lekkich maszyn o średnim poborze mocy podłączonych do tylnego wału odbioru 
mocy (P.T.O.) takich jak kosiarki talerzowe. 

1 (dolna część wyłącznika jest całkowicie wciśnięta) ten stopień posiada najkrótszy czas rozruchu tylnego wału odbioru mocy 
(P.T.O.). 
Z tego trybu należy korzystać do rozruchu ciężkich maszyn o wysokim poborze mocy podłączonych do tylnego wału odbioru 
mocy (P.T.O.) takich jak wozy paszowe, kosiarki bębnowe, glebogryzarki lub kosiarki bijakowe 
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 FH12N006 E357 

PRZEŁĄCZNIK WYBORU OBROTÓW TYLNEGO WAŁU ODBIORU MOCY 
(P.T.O.) 
Ciągnik może być wyposażony w kombinacje obrotów tylnego wału odbioru mocy 
540/1000 lub 540E/1000 
Włączanie obrotów tylnego wału odbioru mocy wykonuje się przy użyciu wyłącznika 
(1) umieszczonego na prawym słupku kabiny. Wyłącznik wyposażono w mechaniczny 
bezpiecznik (2) zabezpieczający przed niepożądanym włączeniem. Przełączając 
wyłącznik należy wcisnąć bezpiecznik w kierunku w dół. 

A - 540 min-1(lub 540E min-1) 

B - 1000 min-1 

Zmianę obrotów wału odbioru mocy 540 a 1000 min-1 (wzgł. 540E i 1000 
min-1) należy wykonywać wyłącznie przy unieruchomionym wale odbioru 
mocy! 
Sprawdź, czy ustawiono właściwe obroty wału odbioru mocy w stosunku do 
podłączonego narzędzia! 

 

WYMIENNE KOŃCÓWI TYLNEGO 
WAŁU ODBIORU MOCY 
Ciągnik wyposażono w wymienne 
końcówki wału odbioru mocy posiadające 
sześć lub dwadzieścia jeden wpustów. 
Metoda wymiany: 
1. Przy użyciu szczypiec segera 

zdemontuj pierścień 
zabezpieczający (1) 

2. ciągnąc w kierunku wskazówki 
wyjmij wymienną końcówkę (2) 

3. montaż końcówki wykonaj w 
odwrotnej kolejności, szczególną 
uwagę zwróć przy montażu 
pierścienia zabezpieczającego (1) 
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NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH 

 
FH12N006a 

 

WYŁĄCZNIK TYLNEGO WAŁU ODBIORU MOCY (P.T.O.) 
Przy pomocy wyłącznika tylnego wału odbioru mocy włączane jest sprzęgło tylnego wału odbioru mocy. Po włączeniu wyłącznika 
wał zacznie się obracać. Włączanie sprzęgła tylnego wału odbioru mocy wykonuje się przy użyciu wyłącznika (1) umieszczonego 
na prawym słupku kabiny. Wyłącznik wyposażono w mechaniczny bezpiecznik (2) zabezpieczający przed niepożądanym 
włączeniem. Przełączając wyłącznik należy wcisnąć bezpiecznik w kierunku w dół. 
Po przełączeniu wyłącznika (1) z pozycji (A) do pozycji (B) jest włączone sprzęgło tylnego wału odbioru mocy i wał zacznie się 
obracać. 
Po przełączeniu wyłącznika (1) z pozycji (B) do pozycji (A) jest wyłączone sprzęgło tylnego wału odbioru mocy i wał się zatrzyma. 
Kolejne naciśnięcie wyłącznika (1) z pozycji (B) do pozycji (C) przez przynajmniej trzy sekundy spowoduje aktywację 
automatycznego wyłączania sprzęgła wału odbioru mocy. Po poluzowaniu naciśnięcia wyłącznik(1)wróci z powrotem do pozycji 
(B). 
Kolejne naciśnięcie wyłącznika (1) z pozycji (B) do pozycji (C) spowoduje dezaktywację tej funkcji 

A - sprzęgło tylnego wału odbioru mocy wyłączone 
B - sprzęgło tylnego wału odbioru mocy włączone 
C - Automatyczne wyłączanie wału odbioru mocy  

 
Sprawdź, czy ustawiono właściwe obroty wału odbioru mocy w stosunku do podłączonego narzędzia! 
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NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH 

F73 FH12N007 FH12N008 

WŁĄCZANIE TYLNEGO WAŁU ODBIORU MOCY – OBROTY NIEZALEŻNE 
W przypadku niezależnych obrotów wału odbioru mocy ilość obrotów zależy od obrotów silnika 
 

Dźwignia zmiany obrotów zależnych i niezależnych powinna się znajdować w pozycji niezależne obroty (górna pozycja 
dźwigni, oznaczona PTO). 
 

Przy pracującym silniku:  
1. Przy pomocy przełącznika preselekcji prędkości rozruchu tylnego wału odbioru mocy (1) wybierz odpowiedni tryb rozruchu 

sprzęgła tylnego wału odbioru mocy w stosunku do zagregowanego narzędzia. 
2. Przy pomocy przełącznika wyboru obrotów tylnego wału odbioru mocy (2) wybierz odpowiednie obroty 
3. Przez włączenie wyłącznika tylnego wału odbioru mocy (3) zostanie uruchomiony tylny wał odbioru mocy.  
 
Włączenie niezależnego tylnego wału odbioru mocy jest sygnalizowane przez wyświetlenie ilości obrotów tylnego wału odbioru 
mocy na wyświetlaczu tablicy przyrządów. 
 

Jeśli jest to możliwe ze względu na zagregowaną maszynę, włączaj tylny wał odbioru mocy przy min. obrotach silnika 
1500 obr./min-1. 
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 FH12N079  

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE SPRZĘGŁA WAŁU ODBIORU MOCY 
Funkcja automatycznego wyłączania sprzęgła wału odbioru mocy oznacza, że przy włączonym wale odbioru mocy po 
podniesieniu ramion tylnego trzypunktowego układu zawieszenia automatycznie odłączy się sprzęgło tylnego wału odbioru mocy i 
wał się zatrzyma, przy następnym opuszczeniu ramion tylnego trzypunktowego układu zawieszenia sprzęgło tylnego wału odbioru 
mocy automatycznie się włączy i wał zacznie się obracać, pod warunkiem, że wybrano kierunek jazdy przy użyciu dźwigni 
rewersu i prędkość jezdna ciągnika wynosi przynajmniej 0,3 km/godz. 
 
Przy pomocy przełączenia przełącznika (A) do pozycji (B) nastąpi włączenie sprzęgła tylnego wału odbioru mocy. Przez 
przełączenie wyłącznika z pozycji (B) do pozycji (C) przez przynajmniej trzy sekundy dojdzie do aktywacji automatycznego 
wyłączania sprzęgła wału odbioru mocy. Po poluzowaniu naciśnięcia wyłącznik (1) wróci z powrotem do pozycji (B). 
 
Kolejne naciśnięcie wyłącznika (A) z pozycji (B) do pozycji (C) spowoduje dezaktywację tej funkcji. 
 
Aktywacja funkcji automatycznego wyłączenia wału odbioru mocy jest sygnalizowana przez wyświetlenie symbolu (D) na 
wyświetlaczu tablicy przyrządów. 
 
 
 

 

 



 108

NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH 

 
  FH12N080 

USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA SPRZĘGŁA WAŁU ODBIORU 
MOCY – OPIS WYŚWIETLACZA 
Naciskając kolejno przycisk (A) wyświetlisz trzeci wyświetlacz na tablicy przyrządów. 
Na wyświetlaczu wyświetlane są poniższe wartości: 
H-LIMIT – pozycja ramion tylnego trzypunktowego układu zawieszania, w której 
dojdzie do odłączenia sprzęgła tylnego wału odbioru mocy 
ACTUAL – aktualna pozycja ramion tylnego trzypunktowego układu zawieszania 
L-LIMIT - pozycja ramion tylnego trzypunktowego układu zawieszania, w której 
dojdzie do włączenia sprzęgła tylnego wału odbioru mocy 
Liczba przy poszczególnych pozycjach jest tylko informacyjna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE 
SPRZĘGŁA WAŁU ODBIORU MOCY – 
POWRÓT DO USTAWIEŃ 
PODSTAWOWYCH 
Podstawowe wartości ustawione przez 
producenta to: 
H-LIMIT - 55 
L-LIMIT - 45 
Przy wyświetlonym wyświetlaczu można 
naciskając przycisk (B) na tablicy 
przyrządów ustawić podstawowe 
wartości. 
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FH12N081 

USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA SPRZĘGŁA WAŁU ODBIORU MOCY 
Ustawienie automatycznego wyłączania sprzęgła wału odbioru mocy wykonuje się na stojącym ciągniku z pracującym silnikiem, 
przy wyłączonym wyłączniku sprzęgła wału odbioru mocy i dźwigni rewersu pod kierownicą w położeniu neutralnym. 
Naciskając kolejno przycisk (A) wyświetlisz trzeci wyświetlacz na tablicy przyrządów. 
Ustawienie pozycji H-LIMIT 
1. Ramiona tylnego trzypunktowego układu zawieszania ustaw do pozycji wymaganego wyłączenia sprzęgła tylnego wału odbioru 

mocy. 
2. Naciśnij przycisk (C) na tablicy przyrządów, przez co zostanie zapisana nowa wartość i liczba przy pozycji H-LIMIT ulegnie 

zmianie i będzie równa wartości ACTUAL. 
Ustawienie pozycji L-LIMIT 
1. Ramiona tylnego trzypunktowego układu zawieszania ustaw do pozycji wymaganego włączenia sprzęgła tylnego wału odbioru 

mocy. 
2. Naciśnij przycisk (D) na tablicy przyrządów, przez co zostanie zapisana nowa wartość i liczba przy pozycji L-LIMIT ulegnie 

zmianie i będzie równa wartości ACTUAL. 
Liczba przy pozycji H-LIMIT powinna być zawsze przynajmniej o 10 większa niż liczba przy pozycji L-LIMIT, w odwrotnym 
przypadku nowa wartość nie zostanie zapisana. 

Uwaga! W przypadku ustawienia pozycji ramion automatycznego wyłączania sprzęgła wału odbioru mocy poza 
podstawowymi wartościami, ustawionymi przez producenta, producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, 
powstałe w związku z takim ustawieniem. 
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FH12N083 

PRACA Z AUTOMATYCZNYM WYŁĄCZANIEM SPRZĘGŁA WAŁU ODBIORU 
MOCY 
Automatyczne wyłączanie sprzęgła wału odbioru mocy włącz przy użyciu wyłącznika 
(A) na stojącym ciągniku z pracującym silnikiem. Włączenie funkcji automatycznego 
wyłączania sprzęgła wału odbioru mocy jest sygnalizowane przez wyświetlenie 
symbolu (B) na wyświetlaczu tablicy przyrządów. 
Po aktywacji funkcji przy użyciu wyłącznika (A) tylny wał odbioru mocy stoi, co jest 
sygnalizowane przez miganie symbolu (B) na wyświetlaczu tablicy przyrządów. 
Uruchomienie tylnego wału odbioru mocy 
Tylny wał odbioru mocy zacznie się obracać, jeśli ramiona tylnego trzypunktowego 
układu zawieszania są opuszczone niżej, niż ustawiono L-LIMIT a ciągnik się 
porusza z prędkością przewyższającą 0,3 km/godz. W momencie, gdy tylny wał 
odbioru mocy zacznie się obracać, wyświetlony symbol (B) na wyświetlaczu 
przestanie migać. 
Zatrzymanie tylnego wału odbioru mocy 
Tylny wał odbioru mocy się zatrzyma, jeśli ramiona tylnego trzypunktowego układu 
zawieszania są podniesione wyżej, niż ustawiono H-LIMIT. W momencie zatrzymania 
tylnego wału odbioru mocy wyświetlony symbol (B) na wyświetlaczu zacznie migać. 
Ponowne uruchomienie tylnego wału odbioru mocy 
Aby ponownie rozkręcić tylny wał odbioru mocy należy postępować patrz 
Uruchomienie tylnego wału odbioru mocy. 
Jeśli w trakcie Zatrzymania tylnego wału odbioru mocy dojdzie do zatrzymania 
ciągnika a ciągnik stoi dłużej niż trzy minuty, nastąpi zablokowanie uruchamiania 
tylnego wału odbioru mocy. Na wyświetlaczu nie jest wyświetlony symbol (B), lampka 
kontrolna na wyłączniku (A) miga i wał odbioru mocy nie zacznie się obracać nawet 
przy spełnieniu warunków dla Uruchomienia tylnego wału odbioru mocy.  
Jeśli nastąpi zablokowanie uruchomienia tylnego wału odbioru mocy, należy 
przełączyć wyłącznik (A) do pozycji wyłączone. Następnie sprzęgło tylnego wału 
odbioru mocy ponownie włącz, korzystając z wyłącznika A jak opisano w poprzednich 
artykułach. 
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F73 FH12N007  

WŁĄCZANIE TYLNEGO WAŁU ODBIORU MOCY – OBROTY ZALEŻNE 
Przy włączonych zależnych obrotach wału odbioru mocy ilość i kierunek obrotów zależy od pozycji przełącznika wyboru obrotów 
tylnego wału odbioru mocy (2), włączonego biegu, włączonego stopnia wzmacniacza momentu obrotowego i pozycji dźwigni 
rewersu. Ilość obrotów nie zależy od pozycji dźwigni zmiany biegów drogowych i polowych. 
 

W przypadku użycia obrotów zależnych tylnego wału odbioru mocy nie korzystaj z przełącznika preselekcji prędkości 
rozruchu tylnego wału odbioru mocy (1) i wyłącznika tylnego wału odbioru mocy (3), nie funkcjonują. 
 

1. Dźwignię włączania zależnych i niezależnych obrotów przesuń do pozycji obroty zależne (dolna pozycja dźwigni, oznaczona 
PTO synchro). 

2. Przy użyciu przełącznika wyboru obrotów tylnego wału odbioru mocy (2) wybierz odpowiednie obroty. 
3. W momencie ruszenia ciągnika z miejsca zostanie uruchomiony tylny wał odbioru mocy. 
 

Włączenie zależnego tylnego wału odbioru mocy nie jest w żaden sposób sygnalizowane. 
Na wyświetlaczu tablicy przyrządów ilość obrotów tylnego wału odbioru mocy nie zostanie 
wyświetlona. 
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NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH 
ORIENTACYJNA TABELA OBROTÓW TYLNEGO WAŁU ODBIORU MOCY PRZY WŁĄCZONYCH OBROTACH ZALEŻNYCH 
Ilość obrotów tylnego wału odbioru mocy przy włączonych obrotach zależnych i obrotach silnika 2 200 obr./min-1: 
 

Dźwignia rewersu 
do przodu do tyłu bieg 

stopień 
wzmacniacza 

momentu 540 540E 1 000 540 540E 1 000 

H 706 865 1 283 816 999 1 482 
M 610 747 1 109 706 865 1 283 5 
L 528 646 959 610 747 1 109 
H 493 604 896 570 698 1 036 
M 426 522 774 493 604 896 4 
L 369 451 670 426 522 774 
H 349 428 635 403 493 732 
M 301 369 548 349 428 635 3 
L 261 320 474 301 369 548 
H 246 301 446 284 348 516 
M 211 258 384 244 298 443 2 
L 183 224 332 211 258 384 
H 180 221 328 209 256 380 
M 156 191 283 180 221 327 1 
L 135 165 245 156 191 283 
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NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH 

F_02_64 FH12N004 FH12N009 

PRZEDNI WAŁ ODBIORU MOCY 
Przedni wał odbioru mocy jest 
wyposażony w stałą końcówkę 
posiadającą sześć lub dwadzieścia jeden 
wpustów i jest dostępny wyłącznie dla 
1000 obrotów. 
Na życzenie ciągnik można wyposażyć w 
przedni wał odbioru mocy o różnym 
kierunku obrotów: 
a - zgodny z kierunkiem obrotów 

silnika (standard) 
b - przeciwny do kierunku obrotów 

silnika (∗ na życzenie) 
 
 
 
 

STEROWANIE PRZEDNIM WAŁEM ODBIORU MOCY 
Włączanie i wyłączanie przedniego wału odbioru mocy wykonuje się przy użyciu 
wyłącznika (1) umieszczonego na prawym słupku kabiny. Wyłącznik jest wyposażony 
w mechaniczny bezpiecznik (2) zabezpieczający przed niepożądanym włączeniem. 
Przełączając wyłącznik należy wcisnąć bezpiecznik w kierunku w dół. 
Włączenie wyłącznika spowoduje uruchomienie przedniego wału odbioru mocy.  
Włączenie przedniego wału odbioru mocy jest sygnalizowane przez wyświetlenie 
ilości obrotów przedniego wału odbioru mocy na wyświetlaczu tablicy przyrządów. 
 

Jeśli zagregowana maszyna to umożliwia, przedni wał odbioru mocy 
włączaj przy min. obrotach silnika 1500 obr./min-1. 
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NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH 

F_02_46  

MAKSYMALNA PRZEKAZYWANA 
MOC 

Wał odbioru 
mocy 

Przekazywana 
moc 

przedni 
 1000 min-1 60 kW  

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

540E min-1 pełna moc silnika 
 
 
 
 
 
 
 

NAPĘD MASZYN O WIĘKSZYCH 
MASOWYCH MOMENTACH 
BEZWŁADNOŚCI  
(ROZDRABNIARKI, BRONY 
ROTACYJNE, ŻNIWIARKI ITP.) 
Wał kardana służący do przekazywania 
napędu do tych maszyn musi być 
wyposażony w sprzęgło 
jednokierunkowe, które zapewni ochronę 
przed przekazywaniem wstecznego 
momentu obrotowego z maszyny na 
ciągnik. 
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UKŁAD HYDRAULICZNY 
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UKŁAD HYDRAULICZNY 

F_02_112a F_02_113a F_02_53 

UKŁAD HYDRAULICZNY 
Składa się z obwodu wewnętrznego i ze-
wnętrznego. 
Źródłem ciśnienia oleju jest zębata po-
mpa olejowa. 
Olej jest czerpany ze wspólnej ilości oleju 
skrzyni biegów i przekładni głównej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POMPA UKŁADU HYDRAULICZNEGO 
Pompa układu hydraulicznego jest nie-
wyłączalna. Pompa pracuje zawsze, gdy 
silnik jest w ruchu. 
 

Typ pompy Dostarczana ilość 

URD 25/12,5.90V 69 l/min 
Ciśnienie w układzie hydraulicznym wy-
tworzone przez pompę jest ograniczone 
przez zawór bezpieczeństwa 20 MPa. 
 
 
 
 
 
 
 

UMIESZCZENIE ELEMENTÓW 
STEROWANIA - 
ELEKTROHYDRAULICZNY UKŁAD 
STEROWANIA EHR B - BOSCH 
Panel sterowania (1) znajduje się na pra-
wym błotniku. 
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UKŁAD HYDRAULICZNY 

FH12N045 C411a FH12N046 
ZEWNĘTRZNY OBWÓD 
HYDRAULICZNY 
Dostarcza olej pod ciśnieniem do urzą-
dzeń hydraulicznych podłączonych do 
zewnętrznych wyprowadzeń układu hy-
draulicznego zakończonych szybkozłą-
czami. 
Światło gniazd szybkozłącz tylnych (A) i 
przednich (B) wynosi 12,5 mm, spełniają 
one wymagania normy międzynarodowej 
ISO 5675. 
 
 
 
 
 
 
 

PODŁĄCZANIE I ODŁĄCZANIE 
SZYBKOZŁĄCZ 

Podczas podłączania i odłączania 
szybkozłącz należy zachowywać 
większą ostrożność ze względu 
na resztki oleju pozostającego w 
gnieździe lub na wtyku szybko-
złącza. 
Ze względów ekologicznych re-
sztki oleju po każdym rozłączaniu 
szybkozłącz należy usunąć przy 
użyciu dowolnego materiału teks-
tylnego. 

 
 
 
 
 
 

* SZYBKOZŁĄCZA Z UJĘCIAMI 
WYCIEKÓW 
Na życzenie można zainstalować system 
ujęć oleju resztkowego. Okresowo należy 
kontrolować stan napełnienia zbiornika, 
w razie potrzeby należy olej w 
ekologiczny sposób utylizować. 
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UKŁAD HYDRAULICZNY 

 FH12N048  

ROZDZIELACZ HYDRAULICZNY ZEWNĘTRZNEGO OBWODU 
HYDRAULICZNEGO 
W ciągniku można zamontować trzysekcyjny lub dwusekcyjny rozdzielacz wypo-
sażony w sekcje czteropołożeniowe. Dźwignie sterowania sekcjami znajdują się w 
kabinie na błotniku prawego tylnego koła. Pierwsza (prawa) sekcja rozdzielacza 
posiada blokady w położeniach ciśnieniowych oraz zabezpieczenie hydrauliczne. W 
przypadku rozdzielacza dwusekcyjnego i trzysekcyjnego jest nią sekcja sterująca 
szybkozłączami „1” oraz „2”. Wyprowadzenie „4” w rozdzielaczu dwusekcyjnym oraz 
„4” i „6” w trzysekcyjnym zostało dodatkowo wyposażone w zawór zwrotny, co ma 
wykorzystanie w przypadku podłączenia gałęzi roboczej maszyny o podwyższonych 
wymaganiach dotyczących szczelności - minimalny spadek narzędzia np. podczas 
transportu. 
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UKŁAD HYDRAULICZNY 

  FH12N049 

OPIS FUNKCJI POSZCZEGÓLNYCH POŁOŻEŃ DŹWIGNI STERUJĄCYCH 
ROZDZIELACZA HYDRAULICZNEGO 
 Położenie dźwigni Funkcja 
1 Położenie tylne 

(górne) 
Olej pod ciśnieniem doprowadzany do szybkozłącz: 
“2“, "4", "6" 
Szybkozłącza połączone z linią powrotną: “1“, “3“, “5“ 

2 Położenie środkowe położenie neutralne 
3 Położenie przednie 

(dolne) 
Olej pod ciśnieniem doprowadzany do szybkozłącz: 
"1", "3", "5" 
Szybkozłącza połączone z linią powrotną: “2“, “4“, “6“ 

4 Położenie przednie 
skrajne 

Używając większej siły, dźwignie sterowania można 
przestawić z położenia (3) jeszcze więcej w kierunku 
do przodu w położenie (4) tzw. pływające (wolne), w 
której dźwignie są zablokowane. W tym położeniu 
obydwa szybkozłącza każdej sekcji są połączone z 
linią powrotną. 

Uwaga: Dźwignia powraca samoczynnie 
z położeń (1) i (3) w położenie neutralne. 
Nie dotyczy sekcji z funkcją kick-out. 

Siłownik jednostronnego działa-
nia zawsze należy podłączać do 
szybkozłącz: 
  „2”, „4” w przypadku dwusekcy-
jnego rozdzielacza dodatkowego! 
  „2”, „4”, „6” w przypadku trzy-
sekcyjnego rozdzielacza dodatko-
wego! 
Siłownik dwustronnego działania 
zawsze należy podłączać do szy-
bkozłącz jednej sekcji 
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UKŁAD HYDRAULICZNY 

FH12N044 F168  

TYLNE WYPROWADZENIA ZEWNĘTR-
ZNEGO OBWODU HYDRAULICZNEGO 
W wersji ciągnika, który nie wyposażono 
w przednie wyprowadzenia ani w przedni 
trzypunktowy układ zawieszenia, a który 
wyposażono w: 
a - trzysekcyjny rozdzielacz, tylne wypro-

wadzenia są zakończone szybko-
złączami ciśnieniowymi „1” do „6”. 

b - dwusekcyjny rozdzielacz, tylne wypro-
wadzenia są zakończone szybkozłą-
czami ciśnieniowymi „1” do „4”. 

Szybkozłącze oznaczone „0” jest połą-
czone bezpośrednio z przestrzenią prze-
kładni głównej i służy do odprowadzania 
oleju powracającego z zewnętrznych 
urządzeń hydraulicznych (przede wszy-
stkim obrotowych silników hydrauli-
cznych). 

PRZEDNIE WYPROWADZENIA 
ZEWNĘTRZNEGO OBWODU 
HYDRAULICZNEGO 
Są montowane na panelu w prawej 
przedniej części ciągnika. Ich montaż 
jest uzależniony od rozdzielacza trzy-
sekcyjnego. Są przeznaczone do stero-
wania adapterami zawieszonymi z 
przodu. Oznaczenie wyprowadzeń i ich 
zastosowanie jest identyczne jak w przy-
padku tylnych wyprowadzeń zewnę-
trznych. 
 
 
 
 
 
 

Jeśli ciągnik wyposażono w 
przedni trzypunktowy układ zawi-
eszenia, dźwignia (F)(3)(4)(N) 

jest użyta do sterowania nim. Szy-
bkozłącza nie mogą być w czasie 
korzystania z przedniego trzypunktowego 
układu zawieszenia podłączone, 
ponieważ są pod ciśnieniem razem, tak 
samo jak przedni trzypunktowy układ 
zawieszenia !Po zakończeniu pracy 
z przednim trzypunktowym układem 
zawieszenia, aby móc dalej korzystać z 
sekcji z szybkozłączami 3 i 4 z 
podłączeniem przedniego trzypu-
nktowego układu zawieszenia, należy 
podnieść ramiona przedniego trzy-
punktowego układu zawieszenia do 
położenia transportowego i dźwignię 
kurka przedniego trzypunktowego układu 
zawieszenia ustawić w pozycji 
„zamknięte“ 
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UKŁAD HYDRAULICZNY 
PODŁĄCZANIE MASZYN I NARZĘDZI DO ZEWNĘTRZNEGO OBWODU 
HYDRAULICZNEGO 
Podłączanie wieloczęściowych maszyn i narzędzi 
Przy pracy z maszynami rolniczymi składającymi się z większej liczby części 
(kultywatory, włóki, brony), u których do ramy środkowej podłączono przegubowo 
ramy boczne podnoszone przy transporcie w położenie pionowe przy pomocy 
niezależnych siłowników hydraulicznych zasilanych z zewnętrznego obwodu hy-
draulicznego, ramy boczne należy zawsze podnosić ustawiając dźwignię ste-
rowania rozdzielacza dodatkowego w kierunku do góry (do tyłu). Gałęzie 
„podnoszące” siłowników muszą być podłączone do szybkozłącz „2”, „4” lub „6”. 
Podłączanie obrotowego silnika hydraulicznego 
Jeżeli do zewnętrznego wyprowadzenie układu hydraulicznego jest podłączony 
obrotowy silnik hydrauliczny, wówczas jego gałąź powrotną należy bezwzględnie 
podłączyć do szybkozłącza „0”. W przypadku podłączenia gałęzi zasilania 
(ciśnieniowej) do szybkozłącza 1 lub 2 silnik hydrauliczny jest chroniony przed 
przeciążeniem przez funkcję kick-out. Funkcja ta przerwie pracę silnika hy-
draulicznego, gdy wartość ciśnienia w gałęzi zasilania osiągnie 17,5 -1,6 MPa. 
Podłączanie nawrotnego silnika hydraulicznego 
Nawrotny obrotowy silnik hydrauliczny ze względu na jego działanie należy podłączyć 
do szybkozłącz „1” i „2”. W tym przypadku jednak w obu gałęziach muszą być 
wbudowane zawory bezpieczeństwa, które niezawodnie ograniczą szczyty 
ciśnieniowe występujące podczas wybiegu maszyny. Linię powrotną z powyższych 
zaworów należy podłączyć do szybkozłącza „0”. 
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ELEKTROHYDRAULICZNY UKŁAD STEROWANIA 
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ELEKTROHYDRAULICZNY UKŁAD STEROWANIA 

 F_02_162 F_02_188 

FUNKCJE ELEMENTÓW STEROWANIA 
1. Przełączanie podnoszenie 

a -  transport, podnoszenie 
b -  STOP 
c -  regulacja, opuszczanie (robocze) 
d -  położenie swobodne, szybkie zagłębienie - automatyczny powrót dźwigienki na 

położenie (c) zapewnia sprężyna 
2. Blokowanie (w pozycji transport) 
3. Prędkość opuszczania 
4. Nastawa położenia podnośnika 
5. Ograniczenie górnego położenia 
6. Płynna zmiana regulacji ręcznie - ustawiana regulacja 

automatyczna regulacja  
7. LED - diagnostyczna 
8. LED – podnoszenie 
9. LED – opuszczanie 
10. Włączanie kompensatora (tłumienie drgań) 
11. LED – tłumienie drgań włączone 

URZĄDZENIE WYŁĄCZONE 
Instalacja elektryczna wyłączona klu-
czykiem stacyjki. Układ elektroniczny wy-
łączony, podnośnik zablokowany. 
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ELEKTROHYDRAULICZNY UKŁAD STEROWANIA 

F_02_164 F_02_163  

USUNIĘCIE BLOKADY 
Po włączeniu instalacji elektrycznej przy 
użyciu kluczyka stacyjki (I) podnośnik 
pozostaje dalej zablokowany elektroni-
cznie - nie podnosi się ani nie opuszcza, 
na panelu sterowania EHR-B na krótki 
czas zapali się diagnostyczna lampka 
LED (7) oraz lampka LED układu 
tłumienia wahań (11) - przebiega samo-
testowanie systemu. Lampka LED 
podnoszenia (8) oraz lampka LED 
opuszczania (9) nie palą się. Po upływie 
krótkiego czasu diagnostyczna lampka 
LED (7) świeci nieprzerwanie, co 
sygnalizuje stan zablokowania EHR-B. 
Jeżeli diagnostyczna lampka LED (7) 
świeci nieprzerwanie, obwody regulacji 
są odłączone. 

Silnik można uruchamiać jedy-
nie wówczas, gdy dźwignia (1) 
znajduje się w położeniu (b). 

Elektrohydrauliczny układ sterowania 
EHR-B działa tylko przy uruchomionym 
silniku. 
Układ EHR-B można uaktywnić dopiero 
po zgaśnięciu lampki kontrolnej smaro-
wania silnika. 
Blokadę można usunąć (uaktywnić uk-
ład) dopiero przy uruchomionym silniku, 
ustawiając dźwigienkę podnoszenia (1) w 
położenie (a) - wystarczy na krótki czas. 
Ustawienie dźwigienki (1) w położenie (c) 
powoduje przyjęcie przez trzypunktowy 
układ zawieszenia pozycji stosownie do 
nastaw elementów sterowania, tzn. Zgo-
dnie z aktualnym położeniem stero-
wników (4), (5) oraz (6). 

Po aktywacji układ EHR-B ze 
względów bezpieczeństwa w 
pierwszej kolejności ogranicza 
prędkość podnoszenia ramion 
podnośnika. 
Po pierwszym osiągnięciu wybra-
nej pozycji przez ramiona po-
dnośnika powyższe ograniczenie 
zostaje wyłączone. Podnoszenie 
ramion podnośnika odbywa się 
wówczas z normalną prędkością. 
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ELEKTROHYDRAULICZNY UKŁAD STEROWANIA 

F_02_165 F_02_166 F_02_167 

SZYBKIE ZAGŁĘBIANIE 
Dźwigienka (1) w położeniu (d) – po-
łożenie swobodne. Dźwigienkę należy 
trzymać w tym położeniu, po zwolnieniu 
dźwigienka ustawi się w położeniu (c) - 
układ pracuje według nastaw ste-
rowników (3), (4), (5) oraz (6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORT NARZĘDZI 
Dźwigienkę podnoszenia (1) przestawić 
w położenie „a” i zablokować bezpie-
cznikiem przesuwnym (2). 
Blokowanie dźwigienki podnoszenia (1) 
bezpiecznikiem przesuwnym  
(2) w położeniu (a) : 
A -  ruch dźwigienki zablokowany 
B -  ruch dźwigienki nie zablokowany 

Po zatrzymaniu ciągnika z zawie-
szonym narzędziem narzędzie 
należy opuścić na ziemię (nie 
zostawiać w położeniu podnie-
sionym). 

 
 
 
 

POŁOŻENIE STOP 
Przestawienie dźwigienki (1) w położenie 
(b) - położenie STOP powoduje naty-
chmiastowe zatrzymanie ruchu trzypu-
nktowego układu zawieszenia. 
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ELEKTROHYDRAULICZNY UKŁAD STEROWANIA 

 F_02_168 F_02_169 

KOMPENSATOR (UKŁAD TŁUMIENIA) 
WAHAŃ 
Ma zastosowanie podczas transportu 
ciężkich narzędzi zawieszonych na tylny-
m trzypunktowym układzie zawieszenia. 
Dźwigienka podnoszenia (1) musi znaj-
dować się w położeniu (a) transport na-
rzędzi, musi być zabezpieczona bezpie-
cznikiem przesuwnym (2), kompensator 
wahań musi być (10) włączony. Włą-
czenie kompensatora wahań jest sygna-
lizowane lampką LED (11). 
Po włączeniu kompensatora wahań (10) 
ramiona tylnego trzypunktowego układu 
zawieszenia obniżą się o 4%, co pozwala 
na wykonywanie przez ramiona wahnięć 
o wielkości ok. 8% zakresu podnoszenia. 
Ruchy w kierunku do góry są zawsze 

ograniczone przez położenie ograni-
cznika górnego położenia (5). 
Zalety układ aktywnego tłumienia wahań 
podczas transportu ciężkich narzędzi za-
wieszonych na tylnym trzypunktowym 
układzie zawieszenia: 
1. większe bezpieczeństwo pracy (oś 

kierowana jest mniej odciążana) 
2. stabilizacja transportowanych narzę-

dzi 
3. redukcja naprężeń dynamicznych 

układu hydraulicznego i tylnego 
trzypunktowego układu zawieszenia 

Podczas regulacji zaczepu przy-
czepy jednoosiowej kompensator 
wahań musi być wyłączony. 
 
 

OGRANICZENIE GÓRNEGO 
POŁOŻENIA TRZYPUNKTOWEGO 
UKŁADU ZAWIESZENIA 
Wykonuje się przy pomocy sterownika 
(5). Ograniczenie można zrealizować w 
górnej połowie zakresu podnoszenia 
trzypunktowego układu zawieszenia. 
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ELEKTROHYDRAULICZNY UKŁAD STEROWANIA 

F_02_170 F_02_171 

PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA 
Prędkość opuszczania trzypunktowego 
układu zawieszenia ustawia się przy po-
mocy sterownika (3). 

Symbol maksymalnej 
prędkości opuszczania 

 
Symbol minimalnej 
prędkości opuszczania 

 
 

Ustawianie prędkości opuszcza-
nia nie działa w trybie tłumienia 
wahań oraz przy użyciu przyci-
sków tylnego sterowania. 

 

POŁOŻENIE SWOBODNE 
Do pracy ciągłej ze swobodnym ruchem 
układu hydraulicznego, np. podczas pra-
cy z pługiem z kółkiem kopiującym, służy 
położenie sterownika (4) w strefie ozna-
czonej (A) oraz położenie sterownika (6) 
przy symbolu regulacji pozycyjnej. 
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ELEKTROHYDRAULICZNY UKŁAD STEROWANIA 

ahc_01  F_02_172a 

USTAWIENIE REGULACJI 
TRZYPUNKTOWEGO UKŁADU 
ZAWIESZENIA 
Elektrohydraulika umożliwia dwa 
sposoby regulacji tylnego trzypunkto-
wego układu zawieszenia 
A.ręczne ustawienie regulacji - sterownik 

(6) jest ustawiony w zakresie patrz 
wskazówka 

B.automatyczna regulacja - sterownik (6) 
jest ustawiony w pozycji HitchTronic 
(AHC) patrz wskazówka 

 
Za pomocą sterownika (6) można w 
dowolnym momencie zmienić regulację 
automatyczną na ręczną i na odwrót. 
 
 

RĘCZNE USTAWIENIE REGULACJI TYLNEGO TRZYPUNKTOWEGO UKŁADU 
ZAWIESZENIA 
Wykonaj czynność opisaną w części „Usunięcie blokady“ i ustaw wymaganą pozycję 
elementów według charakteru wykonywanej pracy. Do osiągnięcia głębokości 
narzędzia roboczego służy sterownik (4). Do wyboru rodzaju regulacji oraz trybu 
mieszania służy sterownik (6). 

Symbol regulacji siłowej 

 
Symbol regulacji pozycyjnej 

Działanie trybów regulacji (podnoszenie i opuszczanie) można śledzić przy pomocy 
diod wskaźnikowych (8) i (9). W punkcie zwrotnym należy przełączyć dźwigienkę (1) 
do pozycji (a), po przekręceniu należy przywrócić ją z powrotem na położenie (c). 
Układ regulacji zajmie poprzednią pozycję roboczą (pamięć orki). Do ustawienia 
wymaganej prędkości opuszczania służy sterownik (3). 
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ELEKTROHYDRAULICZNY UKŁAD STEROWANIA 

 F_02_172a  

AUTOMATYCZNA REGULACJA TYLNEGO TRZYPUNKTOWEGO UKŁADU 
ZAWIESZENIA 
Wykonać czynność opisaną w części „Usunięcie blokady”. Sterownik ustaw (6) do 
pozycji HitchTronic (AHC). Za pomocą sterownika (4) ustaw głębokość roboczą 
narzędzia podłączonego do tylnego trzypunktowego układu zawieszenia. 
W momencie, gdy narzędzie podłączone do tylnego trzypunktowego układu 
zawieszenia osiągnie głębokość ustawioną za pomocą sterownika (4) układ regulacji 
zmierzy opór gleby i ta wartość zostanie użyta jako wyjściowa do kolejnej regulacji. 
Działanie trybów regulacji (podnoszenie i opuszczanie) można śledzić przy pomocy 
diod wskaźnikowych (8) oraz (9).   
W punkcie zwrotnym należy przełączyć dźwigienkę (1) do pozycji (a), po 
przekręceniu należy przywrócić ja z powrotem na położenie (c). Do ustawienia 
wymaganej prędkości opuszczania służy sterownik (3).  
Po osiągnięciu głębokości ustawionej za pomocą sterownika (4) układ regulacji znów 
zmierzy opór gleby i ta wartość zostanie użyta jako wyjściowa do kolejnej regulacji.  
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ELEKTROHYDRAULICZNY UKŁAD STEROWANIA 

F_02_98 FH12N001 F_02_65 

UŻYCIE TYLNEGO PANELU 
STEROWANIA 
Tylny panel sterowania służy wyłącznie 
do podłączania i odłączania narzędzi rol-
niczych. Dźwigienka przełączania pod-
noszenia (1) na panelu sterowania 
układem elektrohydraulicznym EHR-B 
musi znajdować się w położeniu (b) lub 
(c). Symbolika oznaczenia przycisków na 
obu błotnikach ciągnika jest zgodna z 
kierunkiem ruchu trzypunktowego układu 
zawieszenia w momencie ich wciśnięcia. 
Ruch odbywa się tylko w czasie przy-
trzymywania przycisku. Każde użycie ty-
lnego panelu sterowania powoduje pono-
wne zablokowanie układu regulacji, nale-
ży wówczas powtórzyć czynność „Usu-
nięcie blokady” - patrz str. 130. 

PRZYCISKI ZEWNĘTRZNEGO 
PANELU STEROWANIA UKŁADEM 
ELEKTROHYDRAULICZNYM 
1. podnoszenie 
2. opuszczanie 
Ruch odbywa się tylko w czasie przy-
trzymywania przycisków. 

Przyciski zewnętrznego panelu 
sterowania układem elektrohy-
draulicznym działają nawet bez 
uprzedniej aktywacji układu ele-
ktrohydraulicznego. 

 
 
 
 
 
 

KORZYSTANIE Z PRZYCISKÓW 
Podczas manipulowania trzypu-
nktowym układem zawieszenia 
przy pomocy przycisków ele-
ktrycznych pracownik musi stać 
poza strefą podłączanego narzę-
dzia, aby nie doszło do pochwy-
cenia go przez narzędzie lub do 
wypadku. 
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ELEKTROHYDRAULICZNY UKŁAD STEROWANIA 

F -02 -173 
SYGNALIZACJA 
NIEPRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁANIA 
EHR-B 
Elektroniczna część elektrohydrauli-
cznego układu sterowania nieustannie 
nadzoruje poprawność działania ele-
ktrohydraulicznego układu sterowania. 
Ewentualna nieprawidłowość działania 
jest sygnalizowana powtarzającym się 
schematem migania digagnostycznej 
lampki LED (7). 
Po usunięciu nieprawidłowości diagno-
styczna lampka LED (7) zgaśnie. 
Ciągle zapalona diagnostyczna lampka 
LED (7) sygnalizuje stan zablokowania 
elektrohydraulicznego układu sterowania. 
 
 

Opis sygnalizacji nieprawidłowości działania elektrohydraulicznego 
układu sterowania EHR-B 
schemat migania dia-
gnostycznej lampki 
LED (7) 
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 kategoria 
nieprawidło

wości 
działania 

opis nieprawidłowości działania 

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

Poważna 
nieprawidło
wość 
działania 

Nieprawidłowość działania z wyłączeniem 
elektrohydraulicznego układu sterowania 
przez zabezpieczenie wewnętrzne - 
elektrohydrauliczny układ sterowania nie 
działa - należy zakończyć pracę 
ciągnikiem 

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

Mniej 
poważna 
nieprawidło
wość 
działania 

Nieprawidłowość działania z wyłączeniem 
elektrohydraulicznego układu sterowania 
przez zabezpieczenie wewnętrzne - 
elektrohydrauliczny układ sterowania nie 
działa 

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

Lekka 
nieprawidło
wość 
działania 

Elektrohydrauliczny układ sterowania 
działa w trybie ograniczonym stosownie 
do danego typu nieprawidłowości 

 

Usunięcie nieprawidłowości działania EHR-B należy 
zlecić specjalistycznemu serwisowi. 
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ELEKTROHYDRAULICZNY UKŁAD STEROWANIA 

F_02_174 

OPIS LEKKICH NIEPRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁANIA ELEKTROHYDRAULICZNEGO UKŁADU STEROWANIA EHR-B 
schemat migania diagno-
stycznej lampki LED (7) 
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 lokalizacja nieprawidłowości 
działania możliwa przyczyna nieprawidłowości działania 

 3x  1x sworzeń tensometryczny prawy (A) wadliwy sworzeń tensometryczny 
 3x  2x sworzeń tensometryczny lewy (A) wadliwy kontakt lub przerwany przewód sworznia tenso-

metrycznego 
zwarcie przewodu sworznia tensometrycznego      
możliwe przeciążenie sworznia tensometrycznego 
wadliwy potencjometr sterownika (3)  3x  4x sterownik prędkości opuszczania (3)
wadliwy kontakt lub przerwany przewód sterownika 
wadliwy potencjometr sterownika (6)  3x  6x sterownik regulacji (6) 
wadliwy kontakt lub przerwany przewód sterownika 
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UKŁADY ZAWIESZENIA 
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UKŁADY ZAWIESZENIA 

E451 

TYLNY TRZYPUNKTOWY UKŁAD 
ZAWIESZENIA 
Służy do podłączania zawieszanych lub 
półzawieszanych maszyn i narzędzi ro-
lniczych o punktach zawieszenia katego-
rii II wg ISO. 
 

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

28 mm

∅ otworu cięgła górnego 25 mm

1. cięgło górne 
2. wieszak lewy 
3. wieszak prawy 
4. cięgła ograniczające 
5. cięgła dolne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F11N032 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
Z TRZYPUNKTOWYM UKŁADEM 
ZAWIESZENIA 

Zabrania się przebywania między 
ciągnikiem a maszyną (narzę-

dziem) zawieszoną na TUZ osób 
nieupoważnionych –  
(A). Ciągnika nie wolno parkować z 
narzędziem w położeniu podniesionym - 
(B). Podczas jazdy bez narzędzi cięgła 
dolne (5) należy połączyć sprężynami a 
cięgło górne (1) założyć do zawieszenia 
sprężystego!  
Podczas transportu narzędzi należy 
wyregulować cięgła ograniczające (4) 
cięgieł dolnych tak, aby nie dochodziło 
do niechcianego wychylania narzędzi w 
boki! 
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UKŁADY ZAWIESZENIA 

E453 E454 E455 

REGULACJA WYSOKOŚCI 
WIESZAKÓW 
Wieszak wg rys. (A): 
Po odłączeniu górnej końcówki wieszaka 
od sworznia ramienia podnośnika wyko-
nać regulację obracając okiem (1). 
 
Wieszak wg rys. (B): 
Pokrętkę (2) wysunąć w kierunku zgo-
dnym z kierunkiem strzałki i wykonać 
regulację obracając pokrętkę. 
 
W zależności od wyposażenia ciągnika 
obydwa wieszaki mogą wyglądać jak na 
rys. (B) 
 
 
 
 

SZTYWNE I SWOBODNE POŁOŻENIE 
DOLNYCH CIĘGIEŁ PODNOŚNIKA 
Sztywne położenie dolnych cięgieł pod-
nośnika, rys. (A): 
Łeb sworznia (1) oraz podkładka (2) są 
zamontowane poziomo. 
 
Swobodne położenie dolnych cięgieł 
podnośnika, rys. (B): 
Łeb sworznia (1) oraz podkładka (2) są 
zamontowane pionowo. 
Swobodne położenie daje możliwość 
swobodnego połączenia ciągnika z na-
rzędziem rolniczym. Obydwie końcówki 
cięgieł mogą się wówczas poruszać 
niezależnie względem siebie pod wzg-
lędem wysokości. 
 
 

CIĘGŁA OGRANICZAJĄCE 
Cięgła ograniczające – stabilizatory (1) 
minimalizują lub całkowicie eliminują 
boczne ruchy cięgieł dolnych. 
Regulację lewego i prawego cięgła ogra-
niczającego wykonuje się przez prze-
kręcenie tulei cięgła, jak pokazuje 
strzałka. 

Na ciągniku zawsze muszą być 
zamontowane obydwa cięgła 
ograniczające. 
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UKŁADY ZAWIESZENIA 

E459  E460 

∗CIĘGŁA DOLNE Z WYSUWANYMI 
KOŃCÓWKAMI 
Cięgła dolne układu zawieszenia są wy-
posażone w półautomatyczne wysuwane 
końcówki CBM. Ułatwiają zaczepianie 
narzędzi do ciągnika. Po wyciągnięciu 
kołków zabezpieczających (1) wysunąć 
końcówki (2). Wysunięte końcówki przy-
mocować do sworzni mocujących zawie-
szonego narzędzia. Po podłączeniu za-
wieszonej maszyny zwolnić ramiona 
podnośnika. Opuszczając podnośnik i 
cofając ciągnikiem, końcówki (2) wsuną 
się w cięgła i samoczynnie zabezpieczą 
w położeniu roboczym przy pomocy 
kołków zabezpieczających (1). 
 
 

 
 

Położenie wysuwanych końcó-
wek i kołków zabezpieczających 
należy każdorazowo sprawdzić, 
jak pokazuje rys. (3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗CIĘGŁA DOLNE Z HAKAMI CBM 
Cięgła dolne (3) i górne (4) układu za-
wieszenia są wyposażone w haki CBM. 
Na narzędzie należy w pierwszej kole-
jności założyć kule CBM (1), a następnie 
przy pomocy bocznych cięgieł ograni-
czających ustawić odległość między cię-
głami dolnymi układu zawieszenia (3). 
Cofając i następnie lekko unosząc trzy-
punktowy układ zawieszenia jego cięgła 
dolne (3) zostają zaczepione do narzę-
dzia, po czym kierowca z kabiny podłą-
cza cięgło górne (4) trzypunktowego 
układu zawieszenia. Podczas odczepia-
nia narzędzia haki należy odbezpieczyć, 
przy pomocy linek sterujących (2) pod-
nieść cięgło górne (4) i opuszczając 
trzypunktowy układ zawieszenia odcze-
pić cięgła dolne (3). 
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UKŁADY ZAWIESZENIA 

 X901 E456 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZABEZPIECZENIE CIĘGIEŁ DOLNYCH 
Z HAKAMI CBM 
W przypadku szczególnie trudnych wa-
runków pracy (agregacja z ciężkimi ma-
szynami na zboczach lub w przypadku 
agregacji z maszynami o bocznym 
wysięgu) zalecamy bezpiecznie zablo-
kować hak cięgła dolnego poprzez wło-
żenie śruby M8 w otwór (S) i zabe-
zpieczenie nakrętką. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIĘGŁO GÓRNE 
Cięgło górne (1) jest regulowane pod 
względem długości. Jest podłączane do 
ciągnika za pośrednictwem otworów ko-
nsoli. 

W przypadku przedłużania cięgła 
górnego należy zwracać uwagę 
na to, aby obydwa przeguby 
zostały wykręcone z tulei cięgła 
na jednakową długość. 
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UKŁADY ZAWIESZENIA 

E461 FH12N065 X463 

∗PRZEDNI TRZYPUNKTOWY UKŁAD 
ZAWIESZENIA 
Jest przeznaczony do zaczepiania ma-
szyn rolniczych zawieszonych z przodu 
oraz narzędzi zgodnych z ISO 8759-2. 

Podczas transportu zawieszo-
nych narzędzi układ zawieszenia 
obowiązkowo należy zabezpie-
czyć hydraulicznie zaworami, któ-
re znajdują się po lewej stronie 
ciągnika nad osią przednią. 

Zabezpieczenie hydrauliczne jest zale-
cane również w sytuacji, gdy do trzy-
punktowego układu zawieszenia nie jest 
podłączona żadna maszyna. 
 
 

STEROWANIE PRZEDNIM 
TRZYPUNKTOWYM UKŁADEM 
ZAWIESZENIA 
Układ zawieszenia jest wyposażony w 
dwa siłowniki hydrauliczne jednostro-
nnego działania, do których olej dopro-
wadzany jest ze zintegrowanego roz-
dzielacza hydraulicznego. Podnoszenie i 
opuszczanie odbywa się przy pomocy 
dźwigni sterownika zintegrowanego roz-
dzielacza (1): 

położenie 3 podnoszenie 
położenie 4 opuszczanie 
położenie N zabezpieczenie 

układu 
zawieszenia 

 

REGULACJA PRĘDKOŚCI 
OPUSZCZANIA PRZEDNIEGO 
TRZYPUNKTOWEGO UKŁADU 
ZAWIESZENIA 
Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem 
zawieszonym na przednim trzypunkto-
wym układzie zawieszenia zaleca się 
wykonanie regulacji zaworu dławiącego 
(3) tak, aby czas potrzebny do opu-
szczenia narzędzia z położenia najwy-
ższego do najniższego wynosił 1 - 1,5 
sec. Obrót korpusu zaworu w lewo (w 
kierunku zgodnym z kierunkiem strzałki) 
powoduje wzrost prędkości opuszczania. 
Podczas regulacji dźwignie zaworów 
przedniego układu zawieszenia muszą 
być ustawione w kierunku poziomym. 
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UKŁADY ZAWIESZENIA 

X464 E466 FH12N066 

ZABEZPIECZENIE HYDRAULICZNE 
PRZEDNIEGO TRZYPUNKTOWEGO 
UKŁADU ZAWIESZENIA 
Przedni trzypunktowy układ zawieszenia 
można zabezpieczyć hydraulicznie w 
dowolnym położeniu siłowników hydrau-
licznych przy pomocy zaworu kulowego 
w przedniej części ciągnika (2). 
A Położenie swobodne 

dźwignia zaworów znajduje się w 
położeniu poziomym 
 - układem zawieszenia można 
sterować z kabiny 

  

B Położenie zablokowane 
dźwignia zaworów znajduje się w 
położeniu pionowym 
 - układ zawieszenia jest zablo-
kowany 
 

POŁOŻENIE ROBOCZE I TRANSPORTOWE PRZEDNIEGO TRZYPUNKTOWEGO 
UKŁADU ZAWIESZENIA 
A Położenie robocze przedniego trzypunktowego układu zawieszenia 
  

B Położenie transportowe przedniego trzypunktowego układu zawieszenia 
Zmiana położenia cięgieł przedniego trzypunktowego układu zawieszenia: 
1. odbezpieczyć i wyjąć sworzeń (1) z otworu 
2. unieść ramię z położenia (A) w położenie (B) 
3. zabezpieczyć ramię wkładając sworzeń w otwór (2) i zabezpieczając sworzeń 

W otwory wkładać tylko sworzeń, nigdy nie sprawdzać drożności palcami! 
 

JAZDA Z MASZYNAMI ROLNICZYMI ZAWIESZONYMI NA PRZEDNIM 
TRZYPUNKTOWYM UKŁADZIE ZAWIESZENIA 

Podczas jazdy ciągnika z maszynami rolniczymi zawieszonymi na przednim 
trzypunktowym układzie zawieszenia należy ograniczyć prędkość jazdy 15 km.h-

1. Jeżeli na przednim trzypunktowym układzie zawieszenia nie ma zawie-
szonego narzędzia lub obciążnika, zalecamy podniesienie dolnych wieszaków w 
położenie transportowe. 
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ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ 
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ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ 
MOŻLIWE DO USTAWIENIA ROZSTAWY KÓŁ PRZEDNIEGO MOSTU 
NAPĘDOWEGO CIĄGNIKÓW 

Zastosowane opony  
12,4-24 13,6R24 12,4-28 14,9-24  
12,4R24 380/70R24  14,9R24 Położenie obręczy 

   420/70R24  
Rozstawy kół przednich w mm  

1590∗ - - - 

1645 1730  1730 

1740 1655 1730 - 

1800 1880 1810 1880 

1890 1810 1880 1810 

1945 2030 1955 2030 

2040 1955 2030 1955 

 

Uwaga: użycie różnych rozmiarów opon 
w poszczególnych typach ciągników – 
patrz rozdz. Główne parametry techni-
czne. Nakrętki kół przednich należy do-
kręcać momentem 250 - 290 Nm. 
Nakrętki łączące stopkę kół z tarczą kół 
należy dokręcać momentem 200 –
 220 Nm. Zmianę rozstawu wykonuje się 
przez zmianę położenia obręczy i tarczy. 

W pierwszej kolejności ciągnik 
należy zabezpieczyć przed rusze-
niem z miejsca, oś unieść przy 
pomocy podnośnika i podłożyć. 

− Wykręcić nakrętki śrub łączących tarczę 
z obręczą i śruby wysunąć. 

− Przeprowadzić zmianę rozstawu usta-
wiając wymagane położenie obręczy. 

− Zamontować z powrotem śruby z po-
dkładkami i zabezpieczyć przy pomocy 
nakrętek. Nakrętki dokręcić momentem 
dokręcania 230 - 250 Nm. 

− Po każdym poluzowaniu połączenia sto-
pki śruby dokręcić wymaganym mome-
ntem. 

− Po przejechaniu z nieobciążonym cią-
gnikiem odległości 100 m połączenia 
dokręcić ponownie wymaganym mo-
mentem. 

− Po obciążeniu ciągnika dokręcić połą-
czenia po przepracowaniu 3 mtg. 

− Po 10 mtg ponownie sprawdzić do-
kręcenie nakrętek tarcz i stopek 
obręczy kół. 
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ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ 

F_02_189 

ZBIEŻNOŚĆ KÓŁ PRZEDNIEGO 
MOSTU NAPĘDOWEGO 
Prawidłowa wartość zbieżności kół prze-
dnich ciągnika wyposażonego w przedni 
most napędowy wynosi 0 do 2 mm 
według pomiaru na kołnierzach piast kół 
przednich (w przypadku zamontowanych 
kół pomiar zbieżności można prze-
prowadzić na obręczach kół). 
Zbieżność „S” jest określana jako różnica 
zmierzonych wartości: S = b - a. 
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ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ 

 F_02_160 E505 

REGULACJA ZBIEŻNOŚCI KÓŁ PRZEDNIEGO MOSTU NAPĘDOWEGO 
− Ustawić koła równolegle do osi wzdłużnej ciągnika 
− Z przodu w płaszczyźnie poziomej osi kół, dokonać pomiaru odległości między 

obręczami, zgodnie z rys. F_02_189. Zaznaczyć punkt pomiaru. 
− Podjechać ciągnikiem tak, aby zaznaczone punkty znalazły się w płaszczyźnie 

poziomej osi kół z tyłu (obrót o 180°) i ponownie dokonać pomiaru odległości 
między zaznaczonymi punktami. 

− Poluzować nakrętki zabezpieczające głowic przegubów kulowych (2) poprzecznych 
drążków kierowniczych przy siłowniku hydraulicznym. 

− Obracając trzonek przegubu kulowego (3) wyregulować zbieżność. Regulację 
należy wykonywać równomiernie dla obydwu przegubów tak, aby zachowany był 
jednakowy kąt skrętu kół w obydwu kierunkach (pomiar wykonywać na boku 
obręczy kół). 

− Nakrętki zabezpieczające głowic przegubów kulowych (2) dokręcić momentem 122 - 
136 N. Górne powierzchnie głowic (1) muszą być równoległe. 

 
 
 

BŁOTNIKI PRZEDNIEGO MOSTU 
NAPĘDOWEGO 
Są montowane w nastawnych uchwy-
tach, które można regulować na boki 
(przez przemieszczanie śrub „a” do 
innych otworów) oraz w pionie (przez 
przemieszczanie śrub „b” do innych 
otworów) według wymaganych rozs-
tawów i rodzaju zastosowanych opon. 
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ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ 
Bez przedniego trzypunktowego układu zawieszenia 

 bez błotników z błotnikami 
Opony Rozstaw kół 

(mm) 
Prawy 

ogranicznik 
A (mm) 

Lewy 
ogranicznik 

A (mm) 

Prawy 
ogranicznik 

A (mm) 

Lewy 
ogranicznik 

A (mm) 
12,4- R24 1590 

1740 
1890 

38 
28 
17 

31 
21 
10 

37 
32 
23 

37 
31 
21 

380/70R24 
13,6- R24 

1730 
1880 

34 
23 

28 
17 

40 
31 

40 
29 

12,4-28 
10PR 

1730 
1880 

29 
18 

27 
18 

40 
31 

40 
31 

14,9-24 
420/70R24 

1730 
1880 

33 
22 

30 
18 

41 
31 

41 
32 

 
Z przednim trzypunktowym układem zawieszenia 

 bez błotników z błotnikami 
Opony Rozstaw kół 

(mm) 
Prawy 

ogranicznik 
A (mm) 

Lewy 
ogranicznik 

A (mm) 

Prawy 
ogranicznik 

A (mm) 

Lewy 
ogranicznik 

A (mm) 
12,4- R24 1590 

1740 
1890 

50 
33 
19 

47 
33 
20 

50 
33 
19 

47 
35 
25 

380/70R24 
13,6- R24 

1730 
1880 

43 
28 

39 
27 

43 
28 

45 
34 

12,4-28 
10PR 

1730 
1880 

41 
26 

38 
28 

38 
28 

45 
36 

14,9-24 
420/70R24 

1730 
1880 

44 
29 

41 
31 

44 
29 

46 
36 

 
 

F216 

USTAWIENIE OGRANICZNIKÓW KÓŁ 
PRZEDNIEGO MOSTU NAPĘDOWEGO 
Ustawienie ograniczników należy prze-
prowadzić po każdej zmianie rozstawu 
kół przedniego mostu napędowego, 
kierując się zamieszczonymi tabelami, 
po poluzowaniu nakrętki (2) i wykręceniu 
lub wkręceniu śruby (1). 
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ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ 

F_02_99  F218 

ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ TYLNYCH 
W zależności od szerokości opon tylnych 
rozstawy kół można ustawić w zakresie: 

Szerokość opon 
tylnych 

Rozstaw 
(mm) 

12,4-38 
13,6-38 
18,4-38 

480/70R38 
520/70R38 

1425-1800 
1425-1800 

1650 - 1800 
1575 - 1800 
1650 - 1800 

16,9-34 
16,9-38 
18,4-34 

1500 - 1800 
1575 - 1800 
1500 - 1800 

Uwaga: użycie różnych rozmiarów opon 
w poszczególnych typach ciągników - 
patrz rozdz. Główne parametry techni-
czne. 

USTAWIENIE ROZSTAWU KÓŁ TYLNYCH 
Rozstawy kół tylnych można przestawiać co 75 mm poprzez zmianę położenia 
obręczy i tarczy koła po uniesieniu tylnej części ciągnika tak, aby koła swobodnie się 
obracały. Po zmianie rozstawu wszystkie śruby łączące obręcz z tarczą koła należy 
dokręcić momentem 200 - 220 Nm, z kolei nakrętki śrub łączące tarczę z wałem koła 
– momentem 400 - 470 Nm. 

Przed uniesieniem ciągnika należy go zabezpieczyć przed ruszeniem przez po-
dłożenie klinów pod koła przednie. 

− Po każdym poluzowaniu połączenia stopki śruby dokręcić wymaganym momentem. 
− Po przejechaniu z nieobciążonym ciągnikiem odległości 100 m połączenia dokręcić 

ponownie wymaganym momentem. 
− Po obciążeniu ciągnika dokręcić połączenia po przepracowaniu 3 mtg. 
− Po 10 mtg ponownie sprawdzić dokręcenie nakrętek tarcz i stopek obręczy kół. 
− Do momentu przepracowania pierwszych 100 mtg należy często sprawdzać dokrę-

cenie nakrętek tarcz i stopek kół przednich i tylnych (co najmniej 6 razy w ciągu 
pierwszych 100 mtg). 

− Następne kontrole dokręcenia nakrętek tarcz i stopek obręczy kół przednich i 
tylnych należy przeprowadzać po przepracowaniu każdych 100 mtg. 
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DODATKOWE OBCIĄŻNIKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowe obciążniki służą do docią-
żenia osi ciągnika, zapewnienia kiero-
walności ciągnika lub zapewnienia sta-
bilności  

Strona 
∗Obciążniki kół tylnych ............................................................................................ 150 
Obciążniki dolne...................................................................................................... 150 
∗Obciążniki przednie ............................................................................................... 151 
∗Obciążnik przedniego trzypunktowego układu zawieszenia .................................. 151 
Zawór do napełniania opon cieczą .......................................................................... 152 
Procedura napełniania opon cieczą ........................................................................ 152 
Procedura spuszczania cieczy z opon .................................................................... 153 
Zabezpieczenie kół przednich ................................................................................. 153 
Maksymalna dopuszczalna masa cieczy (kg) w zależności od rozmiaru opony ...... 154 
Roztwór mrozoodporny do napełniania opon .......................................................... 155 
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DODATKOWE OBCIĄŻNIKI 

F222 F223  

∗OBCIĄŻNIKI KÓŁ TYLNYCH 
Kombinacje 
obciążników 

(szt.) 

Masy obciążników 
(kg) 

2+4 2x25 + 4x30 170 
2+6 2x25 + 6x30 230 
2+10 2x25 + 10x30 350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBCIĄŻNIKI DOLNE 
Kombinacje 
obciążników 

(szt.) 

Masy obciążników 
(kg) 

2 2x34 68 
 
Są montowane w przypadku, gdy ciągnik 
nie jest wyposażony w przedni wał 
odbioru mocy, we wgłębieniu odlewu 
miski ramy przy pomocy śrub, które są 
dostępne po zdemontowaniu uchwytu 
akumulatora. 
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DODATKOWE OBCIĄŻNIKI 

F_02_26  E552a 

∗OBCIĄŻNIKI PRZEDNIE 
Obciążniki przednie 

Kombinacje 
obciążników 

(szt.) 

Masy obciążników 
(kg) 

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

Obciążniki przednie walizkowe są za-
wieszone na wsporniku obciążników. 
Przed przesunięciem w bok są zabe-
zpieczone sworzniem wsuniętym pomię-
dzy środkowe obciążniki. Pozostałe ob-
ciążniki są przymocowane do środko-
wych przy pomocy dwu klamr. 
 

Uwaga: Po wsunięciu sworznia ob-
ciążniki przednie oraz wspornik obcią-
żników można użyć jako przedniego za-
czepu do awaryjnego wyciągania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗OBCIĄŻNIK PRZEDNIEGO 
TRZYPUNKTOWEGO UKŁADU 
ZAWIESZENIA 

Materiał Masa obciążnika 
(kg) 

betonowy 290 
żeliwny 460 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



 152

DODATKOWE OBCIĄŻNIKI 

F_02_109  F226 

ZAWÓR DO NAPEŁNIANIA OPON 
CIECZĄ 
Wszystkie dętki kół tylnych są wypo-
sażone w zawór, który po zastosowaniu 
odpowiedniej końcówki umożliwia ich na-
pełnianie cieczą. 

Napełnianie cieczą dętek opon 
przednich i tylnych kół bliźnia-
czych jest zabronione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA NAPEŁNIANIA OPON CIECZĄ 
1. poprzez lekkie uniesienie ciągnika odciążyć oponę i obrócić ją zaworem do góry 

(A) 
2. spuścić powietrze i wykręcić wkładkę zaworu 
3. przykręcić końcówkę do napełniania wodą i zamontować na niej wąż dopro-

wadzający ciecz 
4. napełnić oponę zalecaną ilością cieczy 
5. do napełniania można skorzystać ze zbiornika grawitacyjnego (B) lub zastosować 

metodę napełniania pod ciśnieniem (C) 
6. zdjąć wąż i wykręcić końcówkę do napełniania wodą 
7. przykręcić wkładkę zaworu i napompować oponę do przepisanej wartości ciśnienia 

(D) 
8. po napompowaniu na zawór należy przykręcić kapturek ochronny 
9. w ten sam sposób napełnić również drugą oponę 

 
Woda nie może zamarznąć w oponie! 
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DODATKOWE OBCIĄŻNIKI 

 F227 F_02_110 

PROCEDURA SPUSZCZANIA CIECZY Z OPON 
1. poprzez lekkie uniesienie ciągnika odciążyć oponę i obrócić koło zaworem do góry  

(A) 
2. spuścić powietrze i wykręcić wkładkę zaworu, koło obrócić zaworem do dołu 

Podczas spuszczania cieczy w oponie może powstać podciśnienie. Koło 
należy czas od czasu nieco obrócić tak, aby zawór znalazł się w górnym 
położeniu (B). 

 
3. resztę cieczy należy usunąć po uprzednim przykręceniu końcówki do napełniania 

wodą przy pomocy sprężonego powietrza (C) 
4. ciecz należy wydmuchiwać dopóty, dopóki przez rurkę końcówki powietrznej nie 

przestanie ona wypływać 
5. wykręcić końcówkę do napełniania wodą 
6. przykręcić z powrotem część powietrzną zaworu i napompować oponę do 

przepisanej wartości ciśnienia (D) 
7. nakręcić kapturek ochronny na zawór 
8. w ten sam sposób spuścić ciecz również z drugiej opony 
 

ZABEZPIECZENIE KÓŁ PRZEDNICH 
Przed uniesieniem ciągnika nale-
ży go zabezpieczyć przed rusze-
niem przez podłożenie klinów pod 
koła przednie. 
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DODATKOWE OBCIĄŻNIKI 
MAKSYMALNA DOPUSZCZALNA MASA CIECZY (kg) W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU OPONY 

Rozmiar Napełnianie 
75% 

czysta woda 
(l), (kg) 

Roztwór chlorku wapnia 

  CaCl2 (kg) woda (l) dodatkowe 
obciążenie 

(kg) 
16,9-34 250 108 166 274 
16,9-38 290 126 192 318 
18,4-34 330 144 218 362 

18,4R-38 385 168 254 422 
480/70R38 335 146 222 368 

18,4-38 385 168 254 422 
520/70R38 390 170 258 428 

W tabeli podano wartości dla temperatury nie przekraczającej - 30°C. 
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DODATKOWE OBCIĄŻNIKI 
Roztwór mrozoodporny można stosować do napełniana opon tylko w przypadku 
dokupienia dętek! Uwaga, ciągnik fabrycznie jest wyposażony w opony bezdętkowe 
Tubeless! 

ROZTWÓR MROZOODPORNY DO NAPEŁNIANIA OPON 
Woda do 

przygotowania 
roztworu 

Chlorek wapnia 
CaCl2 

Wapno gaszone Gęstość 
roztworu w 
temp. 20°C 

Temperatura 
krzepnięcia ok. 

 

Objętość 
całkowita 

 

Dodatkowa 
masa 

(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 roztworu: 
1. Chlorek wapnia bezwodny CaCl2 należy dodawać do wody, nigdy odwrotnie! 
2. Roztwór nie jest niebezpieczny, ale należy z nim pracować ostrożnie. Rozlane krople umyć czystą wodą. 
3. Przed napełnianiem roztwór należy pozostawić do wystygnięcia. Przestrzegać zaleceń co do ilości wapna gaszonego. 
4. Nie wolno dopuścić do kontaktu roztworu z częściami metalowymi i instalacją elektryczną! Roztwór nie jest szkodliwy dla zaworu 

dętki. 
5. Roztworu mrozoodpornego przygotowanego w w/w proporcjach nie wolno używać do napełnienia układu chłodzenia! 
6. Środki przeciwzamarzające po spuszczeniu należy utylizować jako odpady specjalne! 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W instalacji elektrycznej cią-
gnika nie wolno wprowadzać 
żadnych dodatkowych zmian 
(podłączanie dalszych odbio-
rników elektrycznych) z powo-
du niebezpieczeństwa jej prze-
ciążenia! 

Strona 
Układ elektryczny .................................................................................................... 158 
Podstawowe informacje serwisowe ......................................................................... 158 
Akumulator .............................................................................................................. 159 
Wyłącznik akumulatora ........................................................................................... 160 
Obsługa techniczna akumulatora ............................................................................ 161 
Alternator................................................................................................................. 162 
Obsługa techniczna alternatora............................................................................... 162 
Skrzynka bezpieczników ......................................................................................... 163 
Umieszczenie bezpieczników w skrzynce bezpieczników ....................................... 164 
Kontrola ustawienia świateł w masce ciągnika ........................................................ 165 
Ustawianie świateł w masce ciągnika...................................................................... 165 
Kontrola ustawienia świateł w dachu kabiny............................................................ 166 
Lista żarówek .......................................................................................................... 167 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

  E602 

UKŁAD ELEKTRYCZNY 
Napięcie znamionowe 
minus (-) na masie 12 V 

Akumulator (1) 
12V/155Ah 12 V 
12V/165Ah* 12 V 

Alternator z wbudowanym 
regulatorem napięcia (2) 

14V / 100A 
Rozrusznik z reduktorem (3) 

12V / 3 kW 
 
 
 

PODSTAWOWE INFORMACJE SERWISOWE 
Zacisk "minus" akumulatora zawsze musi być podłączony do masy a zacisk "plus" 
podłączony do alternatora. Odwrotne podłączenie akumulatora zniszczy cały układ 
półprzewodnikowy alternatora. W przypadku zastosowania akumulatora pomo-
cniczego w celu uruchomienia ciągnika, zaciski należy podłączyć "plus" do "plusa" i 
"minus" do "minusa“. W razie dokonywania wymiany któregoś z elementów obwodu 
ładowania akumulatora, akumulator należy odłączyć od masy ciągnika (-) przy po-
mocy odłącznika akumulatora. Zapobiega się w ten sposób powstaniu przy-
padkowych zwarć na zaciskach. 

Podczas jakiejkolwiek manipulacji lub naprawy rozrusznika, biegun ujemny 
akumulatora należy odłączyć, a wszystkie dźwignie zmiany biegów, w tym 
dźwignię włączania wału odbioru mocy ustawić w położenie neutralne (należy 
również sprawdzić, czy zablokowane włączniki wałów odbioru mocy na 
prawym słupku kabiny zostały wyłączone), aby nie mógł nastąpić samowolny 
rozruch stanowiący zagrożenie dla życia osoby dokonującej naprawy. 
Zabrania się przeprowadzania rozruchu przez zwarcie zacisków rozrusznika! 
Silnik ciągnika należy uruchamiać wyłącznie z siedzenia kierowcy. 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

  D305 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKUMULATOR 
Akumulator znajduje się pod osłoną po lewej stronie ciągnika pod stopniami kabiny. 
Akumulatora jest dostępny po odchyleniu stopni kabiny. 

 
Przed odchylaniem stopni kabiny koniecznie należy zamknąć drzwi kabiny. 
 

1- Zdemontować śrubę (1) 
2- podnieść stopnie w kierunku zgodnym z kierunkiem strzałki 
3- podniesione stopnie zabezpieczyć śrubą wkręconą do stopni w otworze (2) 
4- wyjąć bezpiecznik (3) 
5- podnieść osłonę za dolną krawędź i zdjąć ją 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 FH12N022  

WYŁĄCZNIK AKUMULATORA 
Wyłącznik akumulatora umieszczono po lewej stronie ciągnika za schodkami 
kierowcy. 
a- Akumulator podłączony 
b- Akumulator odłączony  
 

W przypadku odstawienia ciągnika odłącz akumulator przy użyciu wyłącznika 
akumulatora (1). Nastąpi przerwanie stałego minimalnego poboru prądu 
przełącznika świateł awaryjnych (ok. 10 mA). 
Jeśli ciągnik jest odstawiony na dłuższy okres czasu, należy z powodu 
samorozładowania akumulator doładowywać przynajmniej raz na trzy 
miesiące. 
. 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

  F298 

OBSŁUGA TECHNICZNA AKUMULATORA 
Akumulator należy utrzymywać w czystości, w pojeździe musi być dobrze zamocowany. Uchwyt mocujący jednak nie może 
odkształcać obudowy akumulatora. Poziom elektrolitu akumulatora polipropylenowego nie może się obniżyć poniżej kreski 
minimum wyznaczonej na obudowie. 

Dolewać wyłącznie wodę destylowaną! 
1. Przed przystąpieniem do pracy z akumulatorem należy przeczytać instrukcję obsługi! 
2. Podczas pracy z akumulatorem należy chronić oczy przy pomocy okularów lub tarczy ochronnej! 
3. Elektrolit jest substancją żrącą, należy więc obchodzić się z nim ostrożnie! Naskórek zanieczyszczony elektrolitem 

przepłukać i zneutralizować mydłem i wodą, to samo dotyczy zanieczyszczonej odzieży. 
4. Podczas ładowania z elektrolitu na elektrodach ulatnia się wodór, który wraz z powietrzem tworzy mieszankę 

wybuchową. Stąd też zabrania się manipulowania otwartym ogniem w pobliżu akumulatora! 
5. Wybuch może nastąpić nawet od iskry powstałej podczas odłączania lub poluzowania zacisku przy włączonym obwodzie 

ładowania! 
6. Chronić przed dziećmi! 
7. Zużyty akumulator jest odpadem niebezpiecznym dla środowiska - w momencie zakupu nowego akumulatora stary 

należy oddać sprzedawcy, który zapewni jego utylizację. 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

FH12N023 F_02_207  

ALTERNATOR 
Kontrolę doładowywania akumulatora 
zapewnia czerwona lampka kontrolna na 
zespolonym przyrządzie tablicy 
rozdzielczej. 

Podczas wykonywania napraw 
ciągnika z użyciem spawarki ele-
ktrycznej od alternatora należy 
odłączyć wszystkie przewody. 
Przewód "+ B" chronić przed 
zwarciem. 

 
 
 
 
 
 

OBSŁUGA TECHNICZNA ALTERNATORA 
Podczas mycia i czyszczenia ciągnika należy chronić alternator przed 
wniknięciem wody lub oleju napędowego! 
Podczas pracy silnika alternator nie może być odłączony od akumulatora! 
Alternatora pod żadnym pozorem nie wolno uruchamiać z odłączonym 
przewodem od zacisku „+B” i podłączonym zaciskiem „+D”. Taki stan po-
woduje bardzo wysoki wzrost napięcia alternatora podczas zwiększenia 
prędkości obrotowej silnika, co prowadziłoby do zniszczenia półprze-
wodników! 
Pod żadnym pozorem nie wolno zwierać żadnego zacisku pracującego 
alternatora! 
Alternatora nie wolno dowzbudzać. Przy takiej próbie nastąpi uszkodzenie 
półprzewodników 
Należy zwracać uwagę na nienaganny stan połączenia elektrycznego na 
zaciskach przyłączeniowych oraz na prawidłowe podłączenie akumulatora do 
masy ciągnika! 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

FH12N029 

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW 
Jest dostępna po zdjęciu lewej pokrywy 
wspornika układu kierowniczego.  
Bezpieczniki (1) są nożowe, w przypadku 
wymiany należy przestrzegać zalecanej 
wartości bezpiecznika. W przypadku 
kilkukrotnego zadziałania bezpiecznika 
należy się zwrócić do najbliższego 
serwisu. 
Bezpiecznik żarzenia (2) jest paskowy o 
wartości 80 A. 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
UMIESZCZENIE BEZPIECZNIKÓW W SKRZYNCE BEZPIECZNIKÓW 

Umieszczenie bezpieczników w skrzynce bezpieczników Poz. Wartość prądowa Chroniony obwód 
1 15A przerywacz świateł awaryjnych 

światła hamowania 
2 15A sygnał dźwiękowy, lampa ostrzegawcza 
3 15A zasilanie tablicy przyrządów, sterowanie EHR i 

świec żarowych silnika 
4 15A światła drogowe z lampką kontrolną 
5 15A światła pozycyjne lewe, oświetlenie tablicy 

przyrządów, oświetlenie tablicy 
rejestracyjnej 

6 15A światła pozycyjne prawe, tylny reflektor 
roboczy z lampką kontrolną  

7 15A światła mijania prawe, światło przeciwmgielne 
z lampką kontrolną 

8 7,5A światła mijania lewe, lampka kontrolna świateł 
w masce / dachu ciągnika 

9 15A światła robocze w masce 
10 3A przedni wał odbioru mocy 
1A 15A filtr cząstek stałych, złącze CAN-bus 
1B 15A zasilanie ECU skrzyni biegów, przekaźnik 

sterowniczy hamulców 
11 15A wycieraczka przednia i tylna, spryskiwacz, 

radio “15“ 
12 20A wentylator ogrzewania, radio “30“ 
13 15A recyrkulacja, zapalniczka 
14 7,5A klimatyzacja (sprzęgło sprężarki) 
15 15A podgrzewanie lusterek 
16 15A podgrzewanie szyby tylnej 
17 15A sprężarka siedzenia kierowcy 
18 20A gniazdo trzybolcowe 
19 15A przednie reflektory robocze w dachu 
20 15A tylne reflektory robocze w dachu 

FH12N024

21 80A żarzenie wstępne 



 165

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 F_02_145 F12N001 

KONTROLA USTAWIENIA ŚWIATEŁ W MASCE CIĄGNIKA 
Podczas sprawdzania na ścianie kontrolnej ciągnik musi stać na płaszczyźnie 
poziomej, a opony powinny być napompowane do przepisanej wartości ciśnienia. 
Podstawowe pionowe ustawienie świateł przy masie ciągnika gotowego do jazdy 
wynosi 3,5 %. W kierunku poziomym wiązki świateł muszą być równoległe do osi 
wzdłużnej symetrii ciągnika. 
I - odległość ściany kontrolnej od reflektora (5 m) 
h - wysokość środka reflektora nad jezdnią 
Δh - kąt pochylenia reflektora (-3,5 %) odległość ściany kontrolnej = 17,5 cm 
α - podniesienie granicy światła i cienia światła asymetrycznego (15%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

USTAWIANIE ŚWIATEŁ W MASCE 
CIĄGNIKA 
Ustawianie należy wykonywać przy 
użyciu jednocześnie wszystkich śrub 
zarówno w pionowym, jak i poziomym 
kierunku wiązki świetlnej. W stanie 
wyregulowania wszystkie sprężynki śrub 
nie służących do ustawiania muszą mieć 
ustawione napięcie wstępne! Każdy 
reflektor należy regulować oddzielnie. 
 Wymianę żarówki przeprowadza się po 
jej wyjęciu od tyłu lustra lampy. 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 F11N034  

KONTROLA USTAWIENIA ŚWIATEŁ W DACHU KABINY 
W kierunku pionowym żaden punkt powierzchni oświetlonej, leżący w płaszczyźnie 
jezdni w lewo od podłużnej płaszczyzny pionowej przechodzącej przez środek 
reflektora, nie może być dalej niż 30 m od przedniego obrysu ciągnika. 
W kierunku poziomym wiązki świetlne reflektora muszą być równoległe do osi 
wzdłużnej symetrii ciągnika. 
Kontrolę ustawienia świateł należy przeprowadzać przy masie ciągnika gotowego do 
jazdy. Przednie reflektory w dachu mogą być używane podczas jazdy po drogach 
publicznych tylko w przypadku, gdy na przednim TUZ ciągnika zawieszone jest na-
rzędzie lub urządzenie zakrywające reflektory główne (w masce ciągnika). 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

  FH12N062 

LISTA ŻARÓWEK 
Poz. Umieszczenie żarówki Napięcie Moc Gniazdo Uwaga 

1 reflektory główne H4 12 V 55/60 W P 43t  
2 reflektory kabiny H7 12 V 55 W PX26d  
3 przednie lampy zespolone     
 światła kierunkowskazów P21W 12 V 21 W BA 15s  
 światła pozycyjne R5W 12 V 5 W BA 15s  

4 reflektory robocze i oświetlenia orki 12 V 65 W PGJ19-5  
5 tylne lampy zespolone     
 światła tylne i hamowania 12 V 5 /21W BAY 15d  
 światła kierunkowskazów 12 V 21 W BA 15s  

6 oświetlenie tablicy rejestracyjnej R5W 12 V 5 W BA15s  
7 tablica przyrządów 12 V 1,2 W W2x4,6d  lampki kontrolne wyłączników 

8 oświetlenie kabiny W5W 12 V 5 W W2,1x9,5d całoszklana bezoprawkowa 
 

9 oświetlenie panelu ogrzewania 12 V 1,2 W W2x4,6d  
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UWAGI 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 

CZYNNOŚCI WYKONYWANE CODZIENNIE ZAWSZE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 
Przed rozruchem silnika 
Kontrola ilości oleju w silniku 
Kontrola ilości płynu chłodzącego i szczelności połączeń 
układu chłodzenia 
Kontrola ilości oleju w zbiorniku hydrostatycznego obwodu 
kierowniczego 
Kontrola ilości płynu hamulcowego i szczelności hamulców 
hydraulicznych 
Kontrola ilości oleju w skrzyni biegów i przekładni głównej 
Kontrola ciśnienia powietrza we wszystkich oponach 
Kontrola dokręcenia kół 
Kontrola stanu urządzeń zawieszanych i przyczepianych 
 
 
 

Po rozruchu silnika 
Kontrola działania smarowania silnika (lampka kontrolna) 
Kontrola działania doładowywania akumulatora (lampka 
kontrolna) 
Kontrola działania układu kierowniczego (lampka kontrolna) 
Kontrola działania i szczelności obwodu układu kierowniczego 
Kontrola działania i skuteczności hamulców ciągnika 
Kontrola działania i skuteczności hamulców przyczepy lub 
naczepy 
 
 
 
 
 
 

 
CZYNNOŚCI WYKONYWANE CO 50 MTG 
Nasmarowanie ciągnika zgodnie z planem smarowania 
 
CZYNNOŚCI WYKONYWANE CO 100 MTG 
Oczyszczenie płytek chłodnicy sprężonym powietrzem 
Obsługa techniczna suchego filtra powietrza (obsługę należy wykonywać według sygnalizacji wskaźnika zanieczyszczenia) 
Kontrola ilości oleju w obudowie skrzyni biegów i przekładni głównej 
Kontrola poziomu oleju w obudowie przekładni przedniego wału odbioru mocy 
Kontrola poziomu oleju w reduktorach i w obudowie przedniego mostu napędowego 
Spuszczenie skroplin ze zbiornika powietrza 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 
CZYNNOŚCI WYKONYWANE CO 500 MTG 
Konserwacja filtra cząstek stałych 
Kontrola napięcia pasków klinowych 
Kontrola luzów w całym hydrostatycznym układzie kierowniczym. 
Kontrola luzu sworznia osi przedniej. 
Kontrola regulacji luzów pedałów sprzęgła i hamulca 
Kontrola działania hamulca nożnego i ręcznego 
Kontrola działania hamulców dla przyczepy 
Oczyszczenie i nasmarowanie zacisków akumulatora cienką warstwą smaru stałego. 
Kontrola szczelności i działania układu pneumatycznego. 
Kontrola działania siedzenia kierowcy, nasmarowanie ruchomych części smarem stałym 
 
CZYNNOŚCI WYKONYWANE POZA OKRESEM 500 MTG 

 
w przypadku nowego ciągnika lub 
ciągnika po remoncie kapitalnym  

stan licznika mtg 10
0 

50
0 

10
0

0 

15
0

0 

2 
00

0 

2 
50

0 

3 
00

0 następnie zawsze po 
przepracowaniu….mtg 

Kontrola i regulacja luzu zaworowego  o    o  2000 
Kontrola ciśnienia otwarcia 
wtryskiwaczy i działania dysz 
wtryskowych 

      o 3000 

Wymiana węży hydrostatycznego 
układu kierowniczego        co 3500 mtg lub co 4 lata 

Kontrola zbieżności kół przednich     o   2000 
Kalibracja sprzęgieł jezdnych o o o o o o o 500 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 

WYMIANY PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH I FILTRÓW 

 
w przypadku nowego 

ciągnika lub ciągnika po 
remoncie kapitalnym 

 

stan licznika mtg 10
0 

50
0 

1 
00

0 

1 
50

0 

2 
00

0 następnie zawsze po 
przepracowaniu….mtg 

Wymiana oleju silnikowego o o o o o 500 
Wymiana wkładu filtra oleju silnikowego o o o o o 500 
Wymiana wkładu filtra paliwa  o o o o 500 
Wymiana wkładu filtra powietrza   o  o 1000 
Wymiana bezpiecznikowego wkładu filtra powietrza     o 2000 
Wymiana wkładu filtra ogrzewania   o  o co 1000 mtg lub co 2 lata 
Wymiana płynu chłodzącego      co 2 lata 
Wymiana płynu hamulcowego      co 2 lata 
Wymiana oleju w skrzyni biegów i przekładni głównej   o  o 1000 
Wyczyszczenie magnesu i wkładu siatkowego filtra ssawnego 
pompy układu hydraulicznego  o o o o o 500 

Wymiana wkładu filtra oleju przy filtrze ciśnieniowym pompy układu 
hydraulicznego o o o o o 500 

Wymiana wkładu filtra oleju przy filtrze ciśnieniowym rozdzielacza 
skrzyni biegów o o o o o 500 

Wymiana oleju w obudowie przedniego mostu napędowego o  o  o 1000 
Wymiana oleju w reduktorach przedniego mostu napędowego o  o  o 1000 
Wymiana oleju hydrostatycznego układu kierowniczego    o  1500 
Wymiana wkładu filtra hydrostatycznego układu kierowniczego    o  1500 
Wymiana oleju w obudowie przedniego wału odbioru mocy oraz 
wyczyszczenie filtra siatkowego oleju  o o o o 500 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 

STOSOWANE PŁYNY EKSPLOATACYJNE I OLEJE - ILOŚCI  
Przeznaczenie ilość w litrach 
Płyn hamulcowy 0,5 
Płyn chłodzący 20,5 
Olej w silniku 10 
Olej do hydrostatycznego układu kierowniczego 2,7 
Olej do obudowy przedniego mostu napędowego  6,5 
Olej do reduktorów planetarnych przedniego mostu napędowego 2x0,6 
Olej do skrzyni biegów i przekładni głównej 60 
Olej do przekładni przedniego wału odbioru mocy 2,7 
Paliwo 240 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 
OLEJE DLA SILNIKÓW ZETOR, WYPOSAŻONYCH W FILTR CZĄSTEK STAŁYCH 
SPECYFIKACJA OLEJU DLA SILNIKÓW ZETOR, WYPOSAŻONYCH W FILTR CZĄSTEK STAŁYCH 

Klasyfikacja 
ACEA 

Klasa lepkości 
SAE 

Klasa jakości 
API 

E9/E7 10W-40 API CJ-4/SM 
 
OLEJE DLA SILNIKÓW ZETOR, 

Oznaczenie oleju Klasa lepkości
SAE 

Klasa jakości 
API 

MOGUL DIESEL L-SAPS 10W-40 10W-40 API CJ-4/SM 
 
 
 
 
 
OLEJE DO PRZEDNIEGO WAŁU ODBIORU 
MOCY 

Producent Oznaczenie oleju 
Shell Donax TX 
BP Autran DX III 
 Fluid 9 
Esso ATF E 25131 
Castrol Transmax S 
Elf Elfmatic G2 Syn 
 Elfmatic G3 
FINA Finamatic HP 
 Finamatic S6726 

Producent Oznaczenie oleju 
Mobil Mobil ATF 
Texaco Texamatic 7045 
Valvoline ATF Dextron II-E 
Beverol Dextron II-E 
 (Fina)matic HP 
JD Hygard JDMJ 20C 
Total Fluide AT42 
 Fluidematic Syn 
MOL ATF 3G 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 
OLEJE DO MECHANIZMÓW PRZEKŁADNIOWYCH CIĄGNIKÓW  

Producent Oznaczenie oleju 
 

Klasa lepkości 
SAE 

Klasa 
jakości API 

Paramo Traktol STOU 10W - 30 GL-4 
Aral Super Traktoral 10W - 30 GL-4 
ÖMV Austrotrac 10W - 30 GL -4 
Fuchs AGRIFARM STOU 10W-30 MC 10W - 30 GL-4 

 
OLEJE DO PRZEDNIEGO MOSTU NAPĘDOWEGO  

Producent Oznaczenie oleju 
 

Klasa lepkości 
SAE 

Klasa 
jakości API 

Shell Spirax AX 80W - 90 GL-5 
Aral Fluid HGS 80W GL-4 
Agip Rotra Multi THT 80W GL-4 
Esso Torque Fluid 62 80W GL-4 
Fuchs Titan Supergear 80W - 90 GL-4/GL-5 
 Titan Hydramot 1030MC 10W - 30 GL-4 
 Titan Renep 8090MC 80W - 90 GL-4/GL-5 
ÖMV Gear Oil LS 85W - 90 GL-5 
MOL Hykomol K 80W-90 85W - 90 GL-5 
ORLEN OIL Platinum Gear 80W-90 85W - 90 GL-5 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 
OLEJ DO HYDROSTATYCZNEGO UKŁADU KIEROWNICZEGO DLA CIĄGNIKÓW  

Výrobce Označení oleje Klasifikace 
 

Shell TELLUS DO 32 HLP DIN 51524 
Aral Vitam DE 32 HLP DIN 51524 
Fuchs RENOLIND10VG32 HLP DIN 51524-2 
ÖMV Hyd HLP 32 HLP DIN 51524 
PARAMO MOGUL H-LPD 32 HLP DIN 51524 
 MOGUL HM 32 HLP DIN 51524 
MOL Hydro HV 32 HVLP DIN 51524-3 
ORLEN OIL Hydrol L-HM 32 HLP DIN 51524-2 
 Hydrol L-HM 46 HLP DIN 51524-2 
 
 
 
SMAR PLASTYCZNY DLA CIĄGNIKA   

Typ Klasyfikacja 
 

Shell retinax HD2 DIN 51825 KP 2 K-20 
MOGUL LA 2 ISO 6743/9 CCEB 2/3, ISO - L - XBCEA 2 
MOGUL LV 2M ISO 6743/9 CCEB 2/3 
ÖMV signum DIN 51825-K 2 C-30 
MOL Liton LT 2EP 
ORLEN OIL Liten® Premium ŁT-4 EP2 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 
PŁYNY DO HAMULCÓW HYDRAULICZNYCH CIĄGNIKÓW   

Typ Klasyfikacja 
 

Shell Donax YB SAE J 1703, ISO 4925 
Synthol 205 PND 31-656-80, ISO 4925, SAE - J 1703 
Fuchs Stopred SAE - J 1703 
Brake Fluid DOT 4 ISO 4925, SAE - J 1703 
EVOX DOT 4+ ISO 4925/4 SAE - J 1704 
 UWAGA! 

1. Płyn nie jest przeznaczony do warunków arkty-
cznych! 

2. Płyn hamulcowy należy wymieniać co dwa lata bez 
względu na ilość motogodzin! 

3. Płyny o tej samej klasyfikacji można wzajemnie 
mieszać. 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 
PŁYN DO UKŁADU CHŁODZENIA CIĄGNIKA   

Płyn niezamarzający FRIDEX - STABIL, FRIDIOL 91 lub 
FRICOFIN S oraz woda demineralizowana w stosunku 1:1,5 
(w celu uzupełniania należy stosować mieszankę w tej samej 
proporcji). 
Płyny niezamarzające do wymiany za granicą muszą zawierać 
dodatki antykorozyjne chroniące wszystkie materiały (w tym 
gumy i uszczelki głowic) układu chłodzenia silnika. 

UWAGA! 
1. W układach chłodzenia ciągników nie wolno używać wody 

bez domieszki płynu niezamarzającego! 
2. Po dwóch latach eksploatacji należy dokonać wymiany 

płynu chłodzącego. Płyny FRIDEX - STABIL oraz 
FRIDIOL 91 można wzajemnie mieszać. 

3. Możliwości mieszania z płynami innych producentów nie 
są sprawdzone! 

 
 
PALIWO DLA SILNIKÓW ZETOR  

Olej napędowy spełnia wymagania normy EN 590 

UWAGA! 
W przypadku korzystania z oleju napędowego o większej zawartości 
siarki okres trwałości eksploatacyjnej filtra cząstek stałych może 
zostać wyraźnie skrócony. 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 
PLAN SMAROWANIA CIĄGNIKA 
 

PRZEDNIA OŚ NAPĘDZANA 
numer 
pozycji

nazwa liczba punktów 
smarowania 

1 sworznie zwrotnic 4 
2 sworzeń środkowy 2 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 
ZACZEP PRZYCZEPY JEDNOOSIOWEJ 
numer 
pozycji

nazwa liczba punktów 
smarowania 

1 łożyska sworznia haków 0 do 4 
(w zależności 

od wersji) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEDNI TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA 
numer 
pozycji

nazwa liczba punktów 
smarowania 

1 Sworznie siłowników przedniego trzy-
punktowego układu zawieszenia 

4 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 
TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA 
numer 
pozycji

nazwa liczba punktów 
smarowania 

1 Sworznie siłowników pomocniczych 
podnośnika hydraulicznego 

2 

2 Wieszaki 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SZCZĘKA ZACZEPU DLA PRZYCZEPY 
numer 
pozycji

nazwa liczba punktów 
smarowania 

1 Szczęka zaczepu dla przyczepy 1 
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA 
REMONT KAPITALNY CIĄGNIKÓW 
Remont kapitalny ciągnika należy przeprowadzić wówczas, gdy jego dalsza eksploatacja jest nieekonomiczna, jeżeli naprawy 
wymaga większość jego części lub jeżeli jego ogólny stan techniczny zagraża bezpieczeństwu pracy. 
Pod warunkiem przestrzegania wszystkich zasad obsługi technicznej, zgodnie z dokumentacją techniczną producenta, pracy w 
klimacie umiarkowanym i na terenach równinnych średnia żywotność silnika i mechanizmów przekładniowych wynosi 8000 mtg. 
Deklarowana liczba mtg obowiązuje pod warunkiem przestrzegania poniższego rozkładu prac ciągnika: 
orka i przygotowanie przedsiewne gleby 15 - 25 % 
siew i sadzenie 10 - 15 % 
zbiory plonów 10 - 20 % 
transport rolniczy 40 - 65 % 
Jeżeli ciągnik pracuje w warunkach górskich i podgórskich, żywotność silnika i mechanizmów przekładniowych zmniejsza się o 
15 – 20 %. 
Jeżeli ciągnik pracuje w trudnych warunkach klimatycznych, wówczas żywotność silnika i mechanizmów przekładniowych 
zmniejsza się o 15 - 20 %. 
Uwaga: Do mechanizmów przekładniowych zaliczany jest również przedni most napędowy. 
 
OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKÓW PO REMONCIE KAPITALNYM ZESPOŁÓW 
Docieranie ciągnika po remoncie kapitalnym należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi docierania ciągnika 
nowego. Obsługę techniczną należy wykonywać tak samo jak w przypadku ciągnika nowego. 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Większość czynności planowanej obsługi 
technicznej może wykonać sam kiero-
wca. Jeżeli jednak nie ma odpowie-
dniego zaplecza technicznego, wykona-
nie trudniejszych czynności należy zlecić 
specjalistycznemu warsztatowi. 

Prace związane z czyszczeniem, 
smarowaniem i regulacją ciągnika 
lub zawieszanych maszyn należy 
wykonywać jedynie po unieru-
chomieniu silnika i innych części 
ruchomych, wyjątek stanowi kon-
trola hamulców i ładowania aku-
mulatora. 
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Kontrola ilości oleju w silniku ................................................................................... 186 
Spuszczanie oleju z silnika...................................................................................... 186 
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Wlewanie oleju do silnika ........................................................................................ 187 
Wymiana wkładu filtra paliwa .................................................................................. 187 
Odpowietrzenie układu paliwowego ........................................................................ 188 
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Wymiana wkładu filtra hydrostatycznego układu kierowniczego.............................. 191 
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Kontrola i wymiana oleju w skrzyni biegów.............................................................. 195 
Otwory spustowe i kontrolne ................................................................................... 195 
Po spuszczeniu oleju............................................................................................... 196 
Wymiana wkładu filtra oleju przy filtrze ciśnieniowym pompy układu hydraulicznego.. 196 
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Otwór wlewowy, kontrolny i spustowy oleju reduktorów kół przednich..................... 197 
Przedni wał odbioru mocy ....................................................................................... 198 
Uzupełnianie płynu hamulcowego ........................................................................... 198 
Instrukcja montażu filtra węglowego........................................................................ 198 
Wyczyszczenie filtrów ogrzewania .......................................................................... 199 
*Filtr powietrza z węglem aktywnym........................................................................ 200 
Obsługa techniczna klimatyzacji.............................................................................. 201 
Spuszczanie skroplin ze zbiornika powietrza ............................................................ 201 
Kontrola szczelności układów pneumatycznych...................................................... 202 
Ciśnienie robocze hamulców pneumatycznych ....................................................... 202 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 
Strona 

Obsługa techniczna i konserwacja opon ................................................................. 203 
Ciśnienie w oponach ............................................................................................... 203 
Zalecane ciśnienie w oponach kół przednich .......................................................... 204 
Zalecane ciśnienie w oponach kół tylnych............................................................... 205 
Opony dla kół napędowych ..................................................................................... 206 
Opony dla kół napędowych ..................................................................................... 206 
Odstawienie ciągnika .............................................................................................. 206 
Konserwacja filtra cząstek stałych........................................................................... 207 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

W2   

OTWIERANIE MASKI 
Otwarcie maski: 
maskę należy odblokować przez 
pociągnięcie za cięgło (1) w kierunku 
wskazówki. Maskę chwycić i podnieść. 
Maska następnie sama się otworzy 
dzięki sprężynie gazowej. 
W uniesionym położeniu maska jest 
przytrzymywana przez sprężynę gazową. 
Zamknięcie maski: 
maskę podciągnąć za pas i zatrzasnąć 
aż zaskoczy zamek maski. 
 
 
 
 
 
 

 
Przy mocnym uderzeniu przednią 
maską może dojść do 
uszkodzenia włókien żarówek 
reflektorów umieszczonych w 
przedniejmasce. 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

H193  H195 

KONTROLA ILOŚCI OLEJU W 
SILNIKU 
Kontrolę należy wykonywać codziennie, 
przed rozpoczęciem pracy, gdy ciągnik 
stoi na poziomej płaszczyźnie. Miarkę 
wykręcić, wytrzeć szmatką i wkręcić. Po 
ponownym wykręceniu miarki poziom nie 
może znaleźć się poniżej dolnej kreski. 
W zależności od potrzeby uzupełnić olej 
przez otwór wlewowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPUSZCZANIE OLEJU Z SILNIKA 
Olej spuścić po wykręceniu korka spu-
stowego (3), najlepiej natychmiast po 
zakończeniu jazdy lub po rozgrzaniu si-
lnika do temperatury roboczej. Korek 
spustowy należy oczyścić przed pono-
wnym nakręceniem. Sprawdzić, czy pie-
rścień uszczelniający nie jest uszko-
dzony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYMIANA PEŁNOPRZEPŁYWOWEGO 
FILTRA OLEJU SILNIKOWEGO 
Wykonuje się przy każdej wymianie oleju 
silnikowego. Przed przykręceniem nowe-
go filtra należy oczyścić powierzchnię 
uszczelniającą korpusu (1) oraz filtra (2). 
Uszczelkę gumową należy nasmarować 
olejem, którym będzie napełniony silnik i 
filtr dokręcić ręką. Po przylgnięciu 
uszczelki do powierzchni uszczelniającej 
korpusu filtr dokręcić jeszcze o 3/4 do 1 i 
1/4 obrotu. Sprawdzić szczelność po 
rozruchu silnika. 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

H196 F238  

WLEWANIE OLEJU DO SILNIKA 
Przez otwór wlewowy (2) wlać wymaganą 
ilość oleju silnikowego, uruchomić silnik i 
zostawić go pracować przez 2 - 3 minut 
przy prędkości obrotowej 750 - 800. 
Po zatrzymaniu silnika i ustaleniu 
poziomu oleju sprawdzić przy pomocy 
miarki (1) ilość oleju oraz sprawdzić 
szczelność filtra, korka spustowego i 
pozostałych połączeń. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYMIANA WKŁADU FILTRA PALIWA 
Wymianę wkładu filtra wykonać po 
poluzowaniu nakrętki (1) i wykręceniu 
bańki (2). Podczas ponownego montażu 
oczyszczonej bańki z nowym wkładem 
filtra należy upewnić się, czy uszczelka 
bańki jest poprawnie osadzona. Wyko-
nać odpowietrzenie układu paliwowego. 
Podczas czyszczenia i wymiany wkładów 
filtrów pod silnik należy podstawić odpo-
wiednie naczynie do zbierania skapu-
jącego oleju. 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

F_02_93a E706 E707 

ODPOWIETRZENIE UKŁADU 
PALIWOWEGO 

Przed rozpoczęciem odpowie-
trzania pod silnik należy pod-
stawić odpowiednie naczynie do 
zbierania paliwa skapującego z 
filtra i pompy wtryskowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. wykonując kilka ruchów ręczną dźwi-
gnią pompy podającej (1) wytworzyć 
ciśnienie w układzie paliwowym 

2. poluzować śrubę przyłącza doprowa-
dzenia paliwa do filtra (2) umo-
żliwiając wypływanie spienionego pa-
liwa 

3. dokręcić śrubę (2) i procedurę po-
wtarzać do momentu, w którym po 
poluzowaniu śruby z filtra zacznie 
wypływać czyste paliwo 

 
 
 
 
 
 
 

4. w ten sam sposób odpowietrzyć po-
mpę wtryskową 

5. odpowietrzenie wykonać przy pomocy 
śruby (3) umieszczonej na korpusie 
pompy 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

G712 G713 G714 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI 
TECHNICZNEJ SUCHEGO FILTRA 
POWIETRZA 
Obsługę techniczną filtra powietrza wy-
konać zgodnie z następującą procedurą: 
1. zdjąć prawy bok maski 
2. zwolnić zatrzaski pokrywy filtra po-

wietrza (oznaczone strzałkami) 
3. zdjąć pokrywę filtra (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGENERACJA GŁÓWNEGO 
WKŁADU FILTRA POWIETRZA 
− pociągając wyjąć główny wkład suchego 

filtra (2) 
Jeżeli wkład główny nie jest uszkodzony 
(od wewnątrz wkładu nie może znaj-
dować się żaden kurz) wykonać regene-
rację poprzez przedmuchanie wkładu od 
wewnątrz sprężonym powietrzem. 
Powyższą regenerację wkładu głównego 
można wykonać najwyżej 3 razy. Wkład 
należy wymienić 1 raz w roku. 
 
 
 
 
 

WYMIANA WKŁADU 
ZABEZPIECZAJĄCEGO FILTRA 
POWIETRZA 
− pociągając wyjąć wkład zabezpiecza-

jący suchego filtra (3) 
−  

Wkładu zabezpieczającego nie 
można poddawać regeneracji. 
Należy go wymieniać w nastę-
pujących przypadkach: 
- w przypadku uszkodzenia wkła-

du głównego 
- po przejechaniu 2 000 mtg lub 
- przynajmniej raz na dwa lata 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

G715 W3  

PONOWNY MONTAŻ WKŁADÓW 
FILTRA POWIETRZA 
Ponowny montaż wkładów filtra powie-
trza wykonać w odwrotnej kolejności. 
 
Podczas ponownego montażu wkładów 
należy zwracać uwagę: 
- na czystość powierzchni przylegania 
- podczas montażu wkłady nie mogą 

zostać odkształcone i po zamonto-
waniu nie mogą drgać 

- po zamknięciu filtra pokrywą musi być 
zapewniona idealna szczelność całego 
filtra 

- po zakończeniu obsługi technicznej su-
chego filtra powietrza należy ponownie 
zapewnić poprawne działanie wska-
źnika zanieczyszczenia 

ZBIORNIK OLEJU 
HYDROSTATYCZNEGO UKŁADU 
KIEROWNICZEGO 
Zbiornik jest dostępny po otwarciu 
maski. Znajduje się w przedniej części 
po lewej stronie ciągnika. 
Miarką kontrolną (A) sprawdzić poziom 
oleju w zbiorniku hydrostatycznego 
układu kierowniczego, poziom oleju 
należy utrzymywać między kreskami 
MIN. I MAX., patrz rys. (A). 
W razie potrzeby uzupełnić olej po 
zdemontowaniu nakrętki (1) i zdjęciu 
wieczka zbiornika. 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

F_02_107 XF_02_141 F_02_114 

WYMIANA WKŁADU FILTRA 
HYDROSTATYCZNEGO UKŁADU 
KIEROWNICZEGO 
1 - Zdemontować lewy tylny bok maski. 
2 - Pod zbiornik hydrostatycznego ukła-

du kierowniczego umieścić odpowie-
dnie naczynie. 

3 - Poluzować śrubę spustową. 
4 - Spuścić olej ze zbiornika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 - Odkręcić wieczko zbiornika. 
6 - Wymienić wkład filtra. 
7 - Zamontować nowy wkład. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8 - Odłączyć obydwa węże od siłownika 

roboczego i wraz z wężem po-
wrotnym włożyć końcówki do naczyń 
na zużyty olej. 

9 - Uruchomić silnik a przy prędkości 
obrotowej biegu jałowego (maks. 10 
sec.) przekręcić kierownicą 2-3 razy 
w obydwie strony tak, aby olej został 
wytłoczony z jednostki sterowania i 
przewodów 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

F11N035 F11N036 W3 

10 - Zabezpieczyć ciągnik przed rusze-
niem i podnieść oś przednią. 

11 - Pod siłownik roboczy podstawić 
naczynie na olej i przekręcając koła 
(ręczne) wytłoczyć olej z siłownika 
roboczego. 

12 - Wykonać ponowny montaż wszy-
stkich połączeń. 

13 - Napełnić zbiornik olejem i wykonać 
odpowietrzenie hydrostatycznego u-
kładu kierowniczego. 

 
 
 
 
 
 
 

ODPOWIETRZENIE 
HYDRAULICZNEGO OBWODU 
HYDROSTATYCZNEGO UKŁADU 
KIEROWNICZEGO 
1 - Uruchomić silnik i pozostawić go na 

biegu jałowym przez ok. 1 minutę. 
2 - Na biegu jałowym silnika skręcić 

kilka razy kierownicą w obydwie strony. 
3 - Przy maksymalnej prędkości ob-

rotowej silnika obracając kierownicą 
skręcić koła 3 razy na zmianę powoli i 
szybko w obydwie strony aż do oporu 
ograniczników kół. 

4 - Zatrzymać silnik i opuścić ciągnik na 
koła przednie. 

 
 
 

Podczas wszystkich czynności od-
powietrzania hydrostatycznego 
układu kierowniczego należy śle-
dzić poziom oleju w zbiorniku, aby 
nie nastąpiło zassanie powietrza 
do układu kierowniczego. 

 
Po zakończeniu odpowietrzania spra-
wdzić, ewentualnie uzupełnić poziom 
oleju do kreski miarki kontrolnej. Wyko-
nać kontrolę szczelności wszystkich po-
łączeń i przewodów. 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

 F11N037  

WYMIANA WĘŻY HYDROSTATYCZNEGO UKŁADU KIEROWNICZEGO 
Węże należy wymieniać co cztery lata licząc od daty ich produkcji (data umieszczona 
jest na ich powierzchni) lub po przepracowaniu przez ciągnik 3500 mtg, ewentualnie 
natychmiast po stwierdzeniu objawów ich uszkodzenia („pocenie się” węża, mie-
jscowe wybrzuszenie, wyciek oleju wokół końcówek i powierzchni węża, mechaniczne 
uszkodzenie warstwy powierzchniowej do metalowego zbrojenia oraz uszkodzenie 
osłony zabezpieczającej węży niskociśnieniowych). 
 

W przypadku usterki pompy, lub przy nie pracującym silniku kierowalność 
ciągnika jest zachowana, ale wymaga zwiększonego wysiłku kierowcy do 
obracania koła kierownicy. Przy zmniejszonej prędkości jazdy ciągnikiem 
można dojechać do najbliższego punktu serwisowego w celu dokonania 
naprawy. 
Koła kierownicy nie należy trzymać zbyt długo w skrajnych położeniach 
(maksymalny czas to 20 sekund), gdyż prowadzi to do nadmiernego 
nagrzewania się oleju w obwodzie hydrostatycznego układu kierowniczego. 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

FH12N084 XF_02_199  

WYMIANA PŁYNU CHŁODZĄCEGO 
Przestrzegaj poniższą procedurę: 
1 - Otwórz kranik ogrzewania a poluzuj 

zaślepkę nadciśnienia (C) na 
naczyniu wyrównawczym. 

2 - Spuść płyn chłodzący z chłodnicy. 
Zaślepka spustowa (A) jest dostępna 
po odchyleniu maski. 

3 - Spuść płyn chłodzący z bloku silnika. 
Kranik spustowy (B) jest dostępny po 
zdemontowaniu prawego boku maski. 

4 - Po spuszczeniu płynu chłodzącego 
zamknij kranik spustowy i zaślepkę 
(kranik ogrzewania zostaw otwarty). 

5 - Układ chłodzenia napełnij płynem 
chłodzącym po króciec na naczyniu 

wyrównawczym i zamknij przy użyciu 
zaślepki nadciśnienia. 

6 - Uruchom silnik i pozostaw go przez 
ok. 1 min. na biegu. 

7 - Uzupełnij poziom płynu chłodzącego w 
naczyniu wyrównawczym do kreski 
MAX. 

8 - Naczynie zamknij przy użyciu 
zaślepki nadciśnienia. (C). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Do napełniania układu chłodzenia 
silnika zawsze należy stosować 
zalecany płyn chłodzący. 
Układu chłodzenia pod żadnym 
pozorem nie napełniać wodą. 
Użycie innego niż zalecanego 
płynu chłodzącego może spowo-
dować uszkodzenie silnika. 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

FH12N016 FH12N015 
KONTROLA OLEJU W SKRZYNI 
BIEGÓW 
W mechanizmie przekładniowym stan 
poziomu oleju kontroluje się przy pomocy 
olejoznaku, umieszczonego na prawej 
tylnej części skrzyni przekładni głównej 
za prawym cylindrem hydrauliki. 
A -  standardowa ilość oleju 
 

Kontrolę wykonuj przy 
wyłączonym silniku. 
 
 
 
 
 

 
 
 

KONTROLA I WYMIANA OLEJU W SKRZYNI BIEGÓW 
OTWORY SPUSTOWE I KONTROLNE 
1. zaślepka spustowa oleju ze skrzyni sprzęgłowej 
2. zaślepka spustowa oleju z mechanizmu przekładniowego  
3. zaślepka spustowa oleju ze skrzyni przekładni głównej 
4. zaślepka spustowa oleju ze skrzyni przekładni głównej 
5. zaślepka spustowa oleju ze skrzyni przekładni głównej 
6. Otwór wlewowy dla oleju przekładniowego umieszczono w pokrywie hydrauliki. 

Dostępny jest z tylnej strony ciągnika 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

FH12N078 F11N038 FH12N055 

PO SPUSZCZENIU OLEJU 
1 - wyczyścić magnes (jest częścią po-

krywy) oraz wkład siatkowy filtra ssa-
wnego (2) 

2 - po oczyszczeniu nakręcić z powro-
tem wszystkie śruby spustowe 

3 - wlać olej, uruchomić silnik i pozosta-
wić na biegu jałowym przez ok. 2 
minuty 

4 - po zatrzymaniu silnika i uspokojeniu 
się poziomu oleju w skrzyni biegów 
sprawdzić jego ilość i uzupełnić do 
górnej krawędzi płaskiej części miarki, 
a w razie potrzeby zwiększonych ilości 
- do dolnej lub górnej kreski miarki 

 

WYMIANA WKŁADU FILTRA OLEJU 
PRZY FILTRZE CIŚNIENIOWYM 
POMPY UKŁADU HYDRAULICZNEGO 
Filtr oleju znajduje się po lewej stronie 
skrzyni biegów. 

Przed wymianą wkładki filtra oleju 
pod ciągnik należy podstawić 
odpowiednie naczynie do 
zbierania skapującego oleju. 

 
1. wykręć korpus filtra (1) 
2. wymień wkładkę filtracyjną 
3. korpus filtra załóż z powrotem na 

miejsce  
 
 

WYMIANA WKŁADU FILTRA OLEJU 
PRZY FILTRZE CIŚNIENIOWYM 
ROZDZIELACZA SKRZYNI BIEGÓW 
Filtr oleju znajduje się po lewej stronie 
skrzyni biegów. 
Niedrożność filtra sygnalizuje świecąca 
się lampka kontrolna na tablicy 
przyrządów. 

 Przed wymianą wkładki filtra 
oleju pod ciągnik należy pod-
stawić odpowiednie naczynie do 
zbierania skapującego oleju. 

 
1. wykręć korpus filtra ( (1) 
2. wymień wkładkę filtracyjną  
3. korpus filtra załóż z powrotem na 
miejsce 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

C730 C731  

PUNKTY SMARNE I WLEWOWE 
PRZEDNIEGO MOSTU NAPĘDOWEGO 
1 - smarownica sworznia zwrotnicy 
2 - łożyska ślizgowe (2x) przedniego 

mostu napędowego 
3 - otwór spustowy oleju przekładni głó-

wnej 
4 - otwór wlewowy i kontrolny oleju 

przekładni głównej (po wykręceniu 
śruby kontrolnej poziom oleju musi 
sięgać dolnej krawędzi otworu kon-
trolnego) 

 
 
 
 
 

OTWÓR WLEWOWY, KONTROLNY I 
SPUSTOWY OLEJU REDUKTORÓW 
KÓŁ PRZEDNICH 
Kontrolę wlewania i spuszczania oleju 
wykonuje się przez jeden otwór po obró-
ceniu reduktora zgodnie z rysunkiem. 
1 - kontrola ilości oleju - otwór w poziomej 

osi reduktora (po wykręceniu śruby 
kontrolnej poziom oleju musi sięgać 
dolnej krawędzi otworu kontrolnego) 

2 - wlewanie oleju - otwór u góry 
3 - spuszczanie oleju - otwór u dołu 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

F206 FH12N017 E13 

PRZEDNI WAŁ ODBIORU MOCY 
Korek kontrolny i wlewowy oleju (1) zna-
jduje się na przedniej stronie obudowy 
przedniego wału odbioru mocy. 
W przypadku przedniego wału odbioru 
mocy o standardowym kierunku obrotów 
zamiast korka kontrolnego i wlewowego 
zamontowana jest śruba drążona węża 
chłodnicy oleju. Kontrolę należy wykony-
wać po demontażu śruby drążonej. 

N Po wykręceniu korka kontro-
lnego poziom oleju musi sięgać 
dolnej krawędzi otworu kontro-
lnego 

Podczas wymiany oleju należy wyczyścić 
filtr siatkowy oleju (2). Filtr siatkowy jest 
dostępny po zdemontowaniu pierścienia 
zabezpieczającego i wyjęciu wieczka. 

UZUPEŁNIANIE PŁYNU 
HAMULCOWEGO 
Zbiorniczek jest umieszczony na prawej 
stronie i jest dostępny po podniesieniu 
przedniej maski. 
Poziom płynu hamulcowego należy 
utrzymywać w przedziale od 3/4 
pojemności zbiorniczka (maksymalny 
poziom) do 1/2 pojemności zbiornika 
(minimalny poziom). 

Podczas manipulowania płynem 
hamulcowym należy utrzymywać 
bezwzględną czystość. Poziom 
płynu należy sprawdzać codzie-
nnie przed rozpoczęciem jazdy. 
 

 
 

INSTRUKCJA MONTAŻU FILTRA 
WĘGLOWEGO 
1. Wyjąć zużyty filtr z kielicha przewodu 

wentylacyjnego w miejscu jego zamo-
ntowania. 

2. Usunąć opakowanie ochronne z no-
wego filtra. 

3. Włożyć filtr do kielicha przewodu we-
ntylacyjnego tak, aby kierunek prze-
pływu powietrza był zgodny z kieru-
nkiem przepływu przez filtr zgodnie z 
oznaczeniem strzałki na filtrze. Po-
wietrze dolotowe musi w pierwszej ko-
lejności przechodzić przez białą wa-
rstwę przeciwpyłową. 

4. sprawdzić, czy filtr jest należycie 
uszczelniony. 

5. Zabezpieczyć filtr 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

 E730  

WYCZYSZCZENIE FILTRÓW OGRZEWANIA 
Regenerację filtrów umieszczonych pod kratkami ochronnymi nad szybą przednią 
kabiny po stronie zewnętrznej należy wykonać w zależności od stopnia zabrudzenia: 
− poprzez wystukanie zanieczyszczeń 
− poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem 
 
Poziom zanieczyszczenia należy sprawdzać codziennie. Mocno zanieczyszczone 
filtry wymienić na nowe. 
 

Kabina bezpieczeństwa ciągnika nie jest wyposażona w specjalne filtry powietrza 
zasysanego do kabiny. 
Nie chroni obsługi przed działaniem aerozoli lub innych substancji szkodliwych 
dla zdrowia! 
Podczas pracy z substancjami szkodliwymi dla zdrowia należy stosować filtr z 
węglem aktywnym. 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

  E730a 

*FILTR POWIETRZA Z WĘGLEM AKTYWNYM 
Filtry z węglem aktywnym są montowane w miejsce standardowego filtra przeciwpyłowego, wymianę przeprowadza się w ten sam 
sposób, co w przypadku filtrów zwykłych. Biała strona filtra musi być skierowana do kratki. Instrukcja montażu znajduje się na 
następnej stronie. 
Filtr stosuje się tylko podczas rozpylania pestycydów, po zakończeniu tej czynności należy go wymienić z powrotem na filtr 
papierowy, ponieważ kurz w krótkim czasie spowodowałby niedrożność filtra węglowego. 
Podczas stosowania sterownik obiegu powietrza musi znajdować się w położeniu „powietrze zasysane z zewnątrz” 
Sterownik wentylatora musi znajdować się w położeniu „maksymalny bieg wentylatora” 
 

• OSTRZEŻENIE: filtr nie zapewnia pełnej ochrony przed substancjami toksycznymi 
• Podczas manipulowania filtrem nosić rękawice ochronne 
• Filtra nie należy czyścić ani przedmuchiwać sprężonym powietrzem 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO: filtr z węglem aktywnym należy wymieniać na nowy co 200 godzin lub po upływie 36 miesięcy 
(data produkcji podana na filtrze). W przypadku przedostania się do kabiny zapachu pestycydów filtr należy natychmiast 
wymienić na nowy i poddać sprawdzeniu uszczelkę kabiny. Zużyte filtry muszą być utylizowane w specjalistycznych 
punktach zbiórki odpadów. 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

F_02_120 F267 F268 

OBSŁUGA TECHNICZNA 
KLIMATYZACJI 

Najważniejszym elementem ob-
sługi układu klimatyzacji jest czy-
szczenie skraplacza klimatyzacji 
(jest umieszczony przed chło-
dnicą silnika).Zanieczyszczony 
skraplacz klimatyzacji zmniejsza 
nie tylko efektywność chłodzenia 
układu klimatyzacji, ale również 
sprawność chłodzenia silnika. 
 

Zdjąć przedni bok maski, poluzować i 
wysunąć chłodnicę w bok, przedmuchać 
sprężonym powietrzem lub wypłukać 
strumieniem wody (w kierunku prze-
ciwnym do kierunku jazdy ciągnika). 
 

Następnie wsunąć chłodnicę z powrotem 
i starannie przymocować. Należy zwra-
cać uwagę na właściwe prowadzenie 
węży do chłodnicy oleju. 
 
 
 
Podczas prawidłowego działania układu 
klimatyzacji występuje skraplanie się 
pary wodnej w sufitowej części kabiny, 
skropliny są odprowadzane wężykami w 
słupkach kabiny i wypływają w dolnej 
części słupka. Należy więc zapewnić 
drożność wężyków do odprowadzania 
skroplin. 
 
 

SPUSZCZANIE SKROPLIN ZE 
ZBIORNIKA POWIETRZA 
Wykonać poprzez odchylenie lub ści-
śnięcie wystającej części zaworu. 
Zbiorniki powietrza znajdują się przed 
osią tylną. 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

FH12N083 F_02_56  

KONTROLA SZCZELNOŚCI 
UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH 
− zbiornik powietrza napełnić do maksy-

malnej wartości ciśnienia 
− przy wyłączonym silniku spadek ciś-

nienia nie może być większy niż 10 
kPa w ciągu 10 minut 

−  
Kontrolę szczelności należy wy-
konywać codziennie przed jazdą 
z przyczepą lub naczepą. W przy-
padku usterki układu hamu-
lcowego lub spadku ciśnienia 
poniżej 450 kPa zapali się 
ostrzegawcza lampka kontrolna 
na tablicy przyrządów. 

 
 

CIŚNIENIE ROBOCZE HAMULCÓW 
PNEUMATYCZNYCH 
W przypadku wersji jednoprzewodowej i 
dwuprzewodowej ciśnienie powietrza w 
dwuprzewodowym gnieździe sprzęgu (2) 
(czerwona klapka) wynosi 740 ± 20 kPa 
a w jednoprzewodowym gnieździe 
sprzęgu (1) maks. 600 ± 20 kPa (w 
momencie, gdy regulator ciśnienia upu-
ści nadmiar powietrza – nastąpi wylot 
powierza do atmosfery). 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

 F_02_122a  

OBSŁUGA TECHNICZNA I KONSERWACJA OPON 
Regularnie kontrolować powierzchnie zewnętrzne opon i sprawdzać, czy nie ma 
uszkodzeń opasania w części bocznej lub wokół stopki oraz uszkodzonej osnowy. 

 
Opony wykazujące wady należy wyłączyć z dalszego użytkowania. 
 

CIŚNIENIE W OPONACH 
Podstawowe wartości zalecanego ciśnienia powietrza w oponach podano w tabeli. 
Ciśnienie należy regularnie sprawdzać przed jazdą, przy zimnych oponach. Do 
pompowania można wykorzystać regulator ciśnienia (B), który pełni funkcję 
regulatora ciśnienia, zaworu bezpieczeństwa i służy do napełniania opon. Zdjąć 
gumową nakrywkę regulatora ciśnienia i na jej miejsce nakręcić wąż do pompowania 
opon. Nakrętkę węża należy dokręcić do oporu tak, aby został wciśnięty zawór 
zwrotny. Jeżeli w zbiorniku powietrza (A) panuje maksymalne ciśnienie, opon nie 
można pompować. W takim przypadku w pierwszej kolejności należy zredukować 
ciśnienie przy pomocy zaworu do spuszczania skroplin umieszczonego w dolnej 
części zbiornika powietrza (A). Po napompowaniu opon gumową nakrywkę należy 
założyć z powrotem na regulator ciśnienia. 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 
ZALECANE CIŚNIENIE W OPONACH KÓŁ PRZEDNICH 
Wartość dopuszczalnej nośności osi przedniej nie może przekroczyć sumy wartości nośności obu zamontowanych na osi opon. 
Wartości dopuszczalnej nośności osi podano w „Głównych parametrach technicznych” danego typu ciągnika. Na ciągniku nie 
mogą być zamontowane na tej samej osi opony o różnych wymiarach i konstrukcjach (pod pojęciem konstrukcji opony należy 
rozumieć rodzaj opony diagonalnej lub radialnej). 

 Rozmiary opon i rodzaj 
Przeważający rodzaj pracy  12,4-248 PR 12,4R24 13,6R24 
Prace polowe ciśnienie (kPa) 100-170 130-160 130-160 
 nośność (kg) 895-1200 1190-1360 1270-1450 
Transport drogowy ciśnienie (kPa) 200-250 130-160 130-160 
 nośność (kg) 1330-1415 1190-1360 1270-1450 

ciśnienie (kPa) 290 maks. 200 maks. 200 Prace z ładowaczem czołowym 
przy maks. dopuszczalnej 
prędkości 8 km.h-1 nośność (kg) maks. 2830 maks. 2040 maks. 1910 

 
 Rozmiary opon i rodzaj 

Przeważający rodzaj pracy  14,9R24 380/70R24 420/70R24 12,4-28 
10PR 

Prace polowe ciśnienie (kPa) 130-160 130-160 130-160 130-170 
 nośność (kg) 1490-1700 1445-1650 1665-1900 1085-1275 
Transport drogowy ciśnienie (kPa) 130-160 190 190 170-280 
 nośność (kg) 1490-1700 (1445)-1650 (1665)-1900 1275-1790 

ciśnienie (kPa) maks. 200 maks. 200 maks. 200 maks. 280 Prace z ładowaczem czo-
łowym przy maks. Dopu-
szczalnej prędkości 8 km.h-1 nośność (kg) maks. 2550 maks. 2300 maks. 2300 maks. 2500 

Uwaga: Opona 380/70R24 to zamiennik rozmiaru opony 13,6R24. 
Opona 420/70R24 to zamiennik rozmiaru opony 14,9R24. 
Podane nośności opon do prac polnych i transportu drogowego odpowiadają maks. prędkości jezdnej ciągnika tzn. w 
przypadku opon radialnych 40 km.h-1; w przypadku opon diagonalnych 30 km.h-1. Powyższe wartości dotyczą jednej 
opony. Dla ciągnika maks. obciążenie na oś nie może przekroczyć wartości maks. obciążenia opony. 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 
ZALECANE CIŚNIENIE W OPONACH KÓŁ TYLNYCH 
Wartość dopuszczalnej nośności osi tylnej nie może przekroczyć sumy wartości nośności obu zamontowanych na osi opon. 
Wartości dopuszczalnej nośności osi podano w „Głównych parametrach technicznych” danego typu ciągnika. Na ciągniku nie 
mogą być zamontowane na tej samej osi opony o różnych wymiarach i konstrukcjach (pod pojęciem konstrukcji opony należy 
rozumieć rodzaj opony diagonalnej lub radialnej). 

 Rozmiary opon i rodzaj 
Przeważający rodzaj 
pracy 

 16,9-34 
8 PR 

16,9R34 18,4-34 
8 PR 

18,4R34 

Prace polowe ciśnienie (kPa) 110-150 140-160 110-140 130-160 
 nośność (kg) 1830-2200 2130-2430 2250-2565 2450-2800 
Transport drogowy ciśnienie (kPa) 170-200 130-160 170-200 130-160 
 nośność (kg) maks. 2380 2130-2430 maks. 2565 2450-2800 

 
  Rozmiary opon i rodzaj 
Przeważający rodzaj 
pracy 

 16,9-38 
8 PR 

16,9R38 480/70R38 18,4R38 520/70R38 18,4-38 

Prace polowe ciśnienie (kPa) 110-140 130-160 120-160 130-160 110-160 130-140 
 nośność (kg) 1940-2230 2255-2575 2500-2900 2625-3000 2635-3350 2595-2715 
Transport drogowy ciśnienie (kPa) 170-200 130-160 140-160 130-160 110-160 130-140 
 nośność (kg) maks. 2520 2255-2575 2700-2900 2625-3000 2635-3350 2595-2715 

Uwaga: Opona 480/70R38 to zamiennik rozmiaru opony 16,9R38. 
Opona 570/70R38 to zamiennik rozmiaru opony 18,4R38. 
Opony przednie i tylne należy napompowywać do niższej z podanych wartości ciśnienia w przypadku prac polowych na 
glebach lekkich (suchych, piaszczystych). Wyższa z podanych wartości ciśnienia jest przeznaczona do pracy w glebach 
ciężkich i zbitych. Podczas orki przy minimalnej wartości ciśnienia w oponach nie może dochodzić do marszczenia się 
bocznych części opon. Podane w tabelach wartości nośności odpowiadają maks. prędkości jezdnej ciągnika tzn. w 
przypadku opon radialnych 40 km.h-1; w przypadku opon diagonalnych 30 km.h-1. Powyższe wartości dotyczą jednej 
opony. Dla ciągnika maksymalne obciążenie na oś nie może przekroczyć wartości maksymalnych obciążeń opon. 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 
Podczas obciążania ciągnika nie mogą być przekroczone wartości dopuszczalnego obciążenia osi podane w tabeli "Parametry 
techniczne ciągnika". Zmianę nośności opon odbiegającą od wartości podstawowych podano w następujących tabelach. 
Uwaga: Wartości ciśnienia w oponach 100% podano w tabelach zalecanego ciśnienia w oponach w części „Przeważający rodzaj 
pracy - prace polowe”. 
 
OPONY DLA KÓŁ NAPĘDOWYCH 
Koła napędowe - opony diagonalne 

Prędkość 
km.h-1 

Nośność % Ciśnienie % 

10 
20 
25 
30 
35 
40 

140** 
120 
107 
100 
90 
80 

125 
100 
100 
100 
100 
100 

** wartość minimalna dla 6 PR 
Zwiększanie nośności opon, z wyjątkiem 
wyżej wymienionych przypadków, po-
przez dalsze zwiększanie ciśnienia po-
wyżej wartości podanych w tabeli przy 
jednoczesnym zmniejszaniu prędkości 
jest zabronione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPONY DLA KÓŁ NAPĘDOWYCH 
Koła napędowe - opony radialne 

Prędkość 
km.h-1 

Nośność % Ciśnienie %

10 
20 
25 
30 
35 
40 

150 
123 
111 
107 
103 
100 

125 
100 
100 
100 
100 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODSTAWIENIE CIĄGNIKA 
W przypadku odstawienia ciągnika na 
krótszy okres, opony należy napo-
mpować do wartości ciśnienia przezna-
czonego do jazdy po szosie. W przy-
padku wyłączenia ciągnika z eksploatacji 
na dłuższy czas (przechowywanie), 
ciągnik należy ustawić na podpórkach i 
zmniejszyć ciśnienie w oponach do mi-
nimum (koła nie mogą dotykać się 
ziemi). 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

FH12N056   

KONSERWACJA FILTRA CZĄSTEK 
STAŁYCH 
Konserwację filtra cząstek stałych należy 
zlecić autoryzowanej stacji obsługi. 
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UWAGI 
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REGULACJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Większość prac regulacyjnych wymaga 
pewnego doświadczenia i odpowiedniego 
sprzętu serwisowego i diagnostycznego. 
Dlatego zaleca się zlecenie wykonania 
tych prac arsztatom specjalistycznym lub 
autoryzowanym. 
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REGULACJA 

FH12N085 F_02_204 C756 

NAPIĘCIE PASKA KLINOWEGO 
Pasek klinowy jest prawidłowo napięty, 
gdy po naciśnięciu siłą 25 N na jeden 
pasek jego ugięcie wynosi 5,5 mm. 
Napięcie paska klinowego na wymaganą 
wartość należy wykonać po poluzowaniu 
śrub mocujących (1, 2). 
∗NAPIĘCIE PASKA KLINOWEGO 
SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI 
Pasek klinowy jest prawidłowo napięty, 
gdy po naciśnięciu siłą 50 N na pasek 
jego ugięcie wynosi 5,5 mm. 
Napięcie paska klinowego na wymaganą 
wartość należy wykonać po poluzowaniu 
śrub sprężarki klimatyzacji. 
 
 
 

REGULACJA LUZÓW PEDAŁÓW 
HAMULCÓW 
Prawidłowy luz między tłoczyskiem pe-
dałów hamulców a tłokiem siłownika głó-
wnego wynosi 0,5-1,0 mm (3 - 6 mm 
według pomiaru na krawędzi pedałów 
hamulców przy rozłączonych pedałach). 
Regulację należy przeprowadzić przy 
rozłączonych pedałach oraz po odbe-
zpieczeniu nakrętki regulacyjnej (1), w 
której tłoczysko jest wkręcone. 
 
 
 
 
 
 
 

ODPOWIETRZANIE UKŁADU 
HAMULCOWEGO CIĄGNIKA 
Odpowietrzanie należy wykonywać przy 
rozłączonych pedałach, oddzielnie dla 
każdego koła, kierując się następującą 
procedurą: 

Ostrzeżenie: 
 Podczas odpowietrzania obwo-
dów hydraulicznych hamulców 

zawsze należy wcisnąć jeden pedał (1) o 
7,5+0,5 mm na tłoczysku głównego si-
łownika hamulca, co wynosi 3+0,2 mm na 
śrubie nastawczej (2) a przez drugi pedał 
odpowietrzać. W celu zachowania 
właściwej odległości między pedał (1) a 
śrubę nastawczą (2) należy włożyć listek 
szczelinomierza o odpowiedniej grubości 
tzn. 3+0,2 mm. 
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REGULACJA 

 FH12N018 FH12N019 

ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO HAMULCA TYLNEGO 
− sprawdzić ilość płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym, dolać nowy płyn 

do poziomu maksymalnego. 
− na śrubę odpowietrzającą cylinderka hamulca nałożyć wężyk a jego drugi koniec 

zanurzyć do dna przezroczystego naczynia częściowo napełnionego płynem 
hamulcowym. 

− wcisnąć pedał hamulca, poluzować śrubę odpowietrzającą maksymalnie o 1/4 
gwintu, pedał hamulca wcisnąć do oporu i śrubę odpowietrzającą przykręcić z 
powrotem. 

− zwolnić pedał hamulca; procedurę powtarzać dopóty, dopóki z wężyka nie przestaną 
wydobywać się pęcherzyki powietrza. 

 
 
 
 
 
 

Podczas odpowietrzania należy spra-
wdzać ilość płynu w zbiorniczku wyró-
wnawczym, aby nie doszło do zassania 
powietrza (A). 

Należy zwracać uwagę na to, aby 
końcówka wężyka była ciągle za-
nurzona w płynie. Naczynie na-
leży trzymać możliwie jak na-
jwyżej (B). Po dwóch latach 
eksploatacji należy koniecznie 
wymienić płyn hamulcowy w 
całym układzie hamulcowym. 
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REGULACJA 

 F285 F287 

ODPOWIETRZANIE PRZEDNIEGO HAMULCA KARDANOWEGO 
Odpowietrzanie układu hamulcowego w przypadku zamontowanego hamulca kar-
danowego w ciągnikach wyposażonych w przedni most napędowy należy rozpocząć 
kolejno od obydwu  par siłowników jarzma. Jedna para siłowników jarzma hamulca 
posiada 2 śruby odpowietrzające (1), druga para - 3 śruby odpowietrzające (2). 
Odpowietrzenie należy wykonywać przy rozłączonych pedałach w następujący 
sposób: jeden z pedałów należy lekko wcisnąć a przez drugi przeprowadzić 
odpowietrzenie jednej pary siłowników jarzma hamulca I obwodu. Po zamianie 
wciskanych pedałów odpowietrzyć drugą parę siłowników jarzma hamulce II obwodu. 
Po zakończeniu odpowietrzania przedniego hamulca kardanowego wykonać od-
powietrzenie hamulca tylnego. 
 
 
 
 
 
 
 

KONTROLA HAMULCA NOŻNEGO 
Przy rozłączonych pedałach hamulca 
nożnego wcisnąć pedał z maksymalną 
siłą ok. 500 N. W przypadku, gdy pedał 
po wciśnięciu prawie osiądzie na ogra-
niczniku - nadlewie w dolnej części ws-
pornika, należy przeprowadzić regulację 
hamulca nożnego. 
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REGULACJA 

FH12N070 FH12N071 

REGULACJA HAMULCA NOŻNEGO 
Przed regulacją hamulca nożnego dźwignia hamulca ręcznego 
musi znajdować się w położeniu odhamowania, a między 
nakrętką (1) a sworzniem (2) w dźwigni hamulca tarczowego 
(3) musi występować luz. W razie stwierdzenia zerowego luzu, 
nakrętkę (1) należy nieznacznie poluzować. Unieść oba koła 
tylne i poprosić pomocnika o obracanie jednym z nich ręką. 
Jednocześnie należy dokręcać nakrętkę regulacyjną (4) do 
momentu, w którym kołem nie można obracać. Nie dokręcać 
więcej. Następnie nakrętkę regulacyjną poluzować o 5/6 obrotu 
(5 boków nakrętki) i sprawdzić, czy koło się obraca. 
Po przeprowadzeniu powyższej regulacji podstawowej spra-
wdzić działanie hamulców nożnych, czy efekt hamowania obu 
kół jest jednakowy. Jeżeli nie, wówczas na stronie, która 
cechuje się większym efektem hamowania, poluzować na-
krętkę regulacyjną (4) o wymagana wartość. 
 
 

REGULACJA HAMULCA RĘCZNEGO 
Regulacja hamulca ręcznego następuje po regulacji hamulca 
nożnego. Dźwignia hamulca ręcznego musi znajdować się w 
położeniu odhamowania. Regulację należy wykonać tak, aby 
nakrętka samozabezpieczająca (1) cięgła hamulca ręcznego 
była w kontakcie ze sworzniem (2) w dźwigni hamulca 
tarczowego (3). 
Po przeprowadzeniu powyższej regulacji podstawowej spra-
wdzić działanie hamulca ręcznego, czy efekt hamowania obu 
kół jest jednakowy. Jeżeli nie, wówczas na stronie, która 
cechuje się większym efektem hamowania, poluzować na-
krętkę regulacyjną (1) o wymaganą wartość. 
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REGULACJA 

F291 F_02_142 F_2_132 

WYMIANA KLOCKÓW 
HAMULCOWYCH PRZEDNIEGO 
HAMULCA KARDANOWEGO 
Klocki hamulcowe należy wymienić wó-
wczas, gdy grubość okładziny zmniejszy 
się do 2 mm. Dostęp do klocków hamu-
lcowych uzyskuje się po wyciągnięciu 
dwóch zawleczek zabezpieczających pły-
tkę osłonową. 
Zużycie klocków hamulcowych hamulca 
kardanowego jest sygnalizowane zapa-
leniem się lampki kontrolnej na panelu 
tablicy przyrządów. 
Uwaga: W okładzinie hamulca karda-
nowego znajdują się styki, dzięki którym 
w momencie zużycia następuje zwarcie 
elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego. 
 
 

REGULACJA WIESZAKÓW ZACZEPU 
PRZYCZEPY JEDNOOSIOWEJ 
− ramiona podnośnika podnieść w po-
łożenie górne - transportowe, przy wy-
branej regulacji pozycyjnej i wyłą-
czonym kompensatorze wahań. 

− nakrętki na cięgłach nastawnych wkrę-
cić do tulei prowadzącej bez luzu. 

− dokręcić nakrętki o dodatkowe 4,5 ob-
rotu. 

− sprawdzić, czy haki nośne można swo-
bodnie odchylać. 

− kilkakrotnie opuszczając i unosząc ra-
miona podnośnika w położenie trans-
portowe sprawdzić, czy silnik „nie dusi 
się” na biegu jałowym - zawór bez-
pieczeństwa pompy układu hydrau-
licznego nie może pracować. 

− następnie lekko opuścić ramiona. 

REGULACJA LINKI STEROWANIA 
Wykonuje się wtedy, gdy nośnik z ha-
kiem cięgłowym znajduje się w pełnym 
kontakcie z hakami nośnymi. Linka stero-
wania musi być odpowiednio napięta tak, 
aby na dźwigni sterującej w kabinie nie 
było luzu. Linkę należy wówczas zabe-
zpieczyć nakrętką przez obluzowaniem. 
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REGULACJA 

F_02_129 FH12N011 FH12N012 

KALIBRACJA PRĘDKOŚCI JEZDNEJ 
CYFROWEJ TABLICY PRZYRZĄDÓW 
Tablica przyrządów jest po montażu w 
zakładzie produkcyjnym skalibrowana. 
Kalibrację należy powtórzyć: 
−  po dużym zużyciu opon 
−  w przypadku montażu nowych opon 
−  w przypadku wymiany tablicy 

przyrządów 
 
 
PROCES KALIBRACJI 
− na odpowiednim terenie wyznacz tor o 

długości 100 m 
− opony ciągnika napompuj na zalecane 

ciśnienie - patrz tabelki niniejszej 
Instrukcji obsługi 

− zastartuj silnik 

− postaw ciągnik na początek 
stumetrowego toru 

− Naciśnij jednocześnie przycisk (A) i 
przycisk (B). Przyciski trzymaj 
naciśnięte przez 7 s. Zabrzmi sygnał 
akustyczny a na wyświetlaczu 
wyświetli się napis „Road Constant“ / 
„Self Learning“ 

− Poluzuj oba przyciski (A) i (B 
− Rozjedź ciągnik stałą prędkością ok. 

10 km.h-1 
− Po przejechaniu całej odległości 100 m 

zatrzymaj ciągnik na oznaczonym 
końcu toru (patrz rys. F_02_129) 

− naciśnij przycisk (A).  
− Jeśli kalibracja odbyła się prawidłowo, 

zabrzmi sygnał akustyczny a na 
wyświetlaczu pojawi się napis “Pulse“ 

− Po upłynięciu 2 s na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlona wartość kalibracji 

− Po upłynięciu kolejnych 2 s kalibracja 
zostanie automatycznie zakończona, 
tablica przyrządów jest skalibrowana i 
przygotowana do pracy 

− Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis 
„Error“ / „Out of Range!!!“ oznacza to, 
że kalibracja nie powiodła się a należy 
ją powtórzyć 
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UWAGI 
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GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE 
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GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE 
GŁÓWNE WYMIARY CIĄGNIKA (MM) 
Typ ciągnika FORTERRA HSX uwaga 

przednie 14,9R24   Rozmiar opon 
tylne 580/70R38   

Długość w rzucie poziomym z urządzeniem 
do zawieszania z opuszczonym przednim 
TUZ 

5100 bez dodatkowych 
obciążników 

Długość w rzucie poziomym z urządzeniem 
do zawieszania bez przedniego TUZ 

4520 bez dodatkowych 
obciążników 

Szerokość przez tylne błotniki 2270  
Wysokość do wylotu rury wydechowej 2766  
Wysokość ciągnika do górnej krawędzi kabiny 2766  
Wysokość w świetle pod belką osi przedniej 520  
Wysokość haka zaczepu przesuwnego w 
najwyższej pozycji (środek haka) 

915 
 

Rozstaw osi 2490  
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GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE 
DANE TECHNICZNE SILNIKÓW CIĄGNIKÓW 

Typ ciągnika  FORTERRA 
HSX 100 

FORTERRA 
HSX 110 

FORTERRA 
HSX 120 

FORTERRA 
HSX 130 

FORTERRA 
HSX 140 

Typ silnika  1006 1306 1406 1506 1606 

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

Wykonanie silnika  szeregowy, pionowy, chłodzony wodą 
Liczba cylindrów  4 
Pojemność skokowa cm3 4156 
Średnica cylindra / skok tłoka mm 105x120 
Znamionowa prędkość obrotowa obr/min-1 2200 
Kolejność wtrysku  1-3-4-2 
Stopień sprężania  17 
Maksymalna prędkość obrotowa obr/min-1 2460 
Prędkość obrotowa biegu jałowego obr/min-1 800±25 
Moc netto przy znamionowej 
prędkości obrotowej  kw 71 79 86 93 100 

Zużycie paliwa przy znamionowej 
prędkości obrotowej silnika (2 200 
obr/min) 

g.kW-1.h-1 240 238 238 239 240 

Maks. moment obrotowy (1480 
obr/min) Nm 419 451 482 540 570 

Przewyższenie Mt % 38 
zużycie paliwa przy maks. 
momencie obrotowym (1 480 
obr/min) 

g.kW-1.h-1 213 212 211 211 212 

Smarowanie silnika  ciśnieniowe z pompą Gerotor 
Maksymalne zużycie oleju po 100 
mtg docierania silnika g.kW-1.h-1 0,5 

Ciśnienie oleju przy znamionowej 
prędkości obrotowej silnika i 
temperaturze oleju 80°C 

MPa 0,3 – 0,5 
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GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE 
DANE TECHNICZNE SILNIKÓW CIĄGNIKÓW 

Typ ciągnika  FORTERRA 
HSX 100 

FORTERRA 
HSX 110 

FORTERRA 
HSX 120 

FORTERRA 
HSX 130 

FORTERRA 
HSX 140 

Typ silnika  1006 1306 1406 1506 1606 
Minimalne ciśnienie oleju przy 
prędkości obrotowej silnika 750 
obr/min-1 i temperaturze oleju 
80°C 

MPa 0,08 

Maks. temperatura płynu 
chłodzącego °C 106 

Rodzaj rozrządu  OHV 
Kąt wyprzedzenia wtrysku ° 11 12 
Luz zaworowy na zimnym silniku 
− ssący 
− wydechowy 
− luzy mostka zaworowego 

 
 
mm 
mm 
mm 

 
 

0,25±0,05 
0,25±0,05 

0,05 
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GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE 

MAKS. DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE OSI PRZEDNIEJ CARRARO 20.19 (KG) 

Rozstaw kół (mm) Prędkość jezdna 
km.h-1 1 590 - 1 655 1 730 - 1 740 1 800-1880 1 890 -1 955 2 030 - 2 040 

8 5 600 5 100 4 400 4 100 3 800 

20 4 300 3 900 3 380 3 150 2 900 

30 4 300 3 900 3 380 3 150 2 900 

40 4 300 3 900 3 380 3 150 2 900 

Obciążenie obowiązuje z uwzględnieniem samej osi, dopuszczalne obciążenie z uwzględnieniem opon przedstawia tabela 
„Nośność opon przednich”. 
MAKS. DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE OSI TYLNEJ (KG) 

Rozstaw kół (mm) Prędkość jezdna 
km.h-1 1500 1575 1650 1725 1800 

8 7500 7500 7300 6800 6500 

20 6000 6000 5900 5500 5150 

30 6000 6000 5900 5500 5150 

40 5500 5500 5500 5500 5150 

Obciążenie obowiązuje z uwzględnieniem samej osi, dopuszczalne obciążenie z uwzględnieniem opon przedstawia tabela 
„Nośność opon tylnych”. 
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GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE 

MAKSYMALNA DOPUSZCZALNA MASA ZESPOŁU „CIĄGNIK + MASZYNA” 
(KG) 

Prędkość jezdna 
(km.h-1) 

Maksymalna masa zespołu 

8 9000 
20 8000 
30 8000 
40 8000 

 
WARUNEK KIEROWALNOŚCI 

Prędkość jezdna 
(km.h-1) 

Masa przedniej osi ciągnika w stosunku do 
masy całkowitej zespołu nośnego (%) 

maks. 40 min. 25  
maks. 15 min. 18 
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GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE 

NOŚNOŚĆ OPON PRZEDNICH 
Prędkość jezdna 

40 km.h-1  40 km.h-1  
nośność opon 

(kg) 
 nośność opon 

(kg) 
 nośność opon 

(kg) 
 nośność opon 

(kg) 
 Rozmiar 

opony 
opona 
1 szt. oś ciśnienie 

(kPa) 
opona 
1 szt. oś ciśnienie 

(kPa) 
opona 
1 szt. oś ciśnienie 

(kPa) 
opona 
1 szt. oś ciśnienie 

(kPa) 
12,4-24 1140 2280 220 1425 2850 220 1710 3420 220 1995 3990 220 
12,4R24 1360 2720 160 1455 2910 160 1670 3340 160 2040 4080 160 

12,4-28 10PR 1432 2864 280 1790 3580 280 1950 3900 250 2505 5010 280 
13,6R24 1450 2900 160 1550 3100 160 1780 3560 160 2175 4350 160 
14,9-24 1408 2816 180 1760 3520 180 1950 3900 160 2464 4930 180 
14,9R24 1700 3400 160 1820 3640 160 1950 3900 150 2550 5100 160 

380/70R24 1650 3300 160 1765 3530 160 1950 3900 150 2475 4950 160 
420/70R24 1900 3800 160 1950 3900 160 1950 3900 130 2550 5100 140 

Wartości nośności obowiązują dla rozstawu kół przednich 1730 - 1740 mm. 
Uwaga: Opona 380/70R24 to zamiennik rozmiaru opony 13,6R24. 

Opona 420/70R24 to zamiennik rozmiaru opony 14,9R24. 
Przedstawione wartości ciśnienia są wartościami minimalnymi, tak dopasowanymi do rzeczywistego obciążenia opony, aby 
odkształcenie opony nie wykraczało poza dopuszczalny zakres, w którym spełnia ona wszystkie warunki eksploatacyjne. 
W przypadku pracy na twardym podłożu, ze względu na poślizg i ocieranie opon zaleca się zwiększenie ciśnienia o 30 kPa. 
ZMIANA NOŚNOŚCI OPON PRZEDNICH (%) 

Prędkość jezdna 
(km.h-1) diagonalna radialna 

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

Prędkość jezdna 
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) 

 Rozmiar 
opony 

opona 
1 szt. oś ciśnienie 

(kPa) 
opona 
1 szt. oś 

ciśnienie 
(kPa) 

opona 
1 szt. oś 

ciśnienie 
(kPa) 

opona 
1 szt. oś 

ciśnienie 
(kPa) 

16,9-34 1900 3800 170 2380 4760 170 2750 5500 170 3330 6660 170 
16,9R34 2430 4860 160 2600 5200 160 2750 5500 150 3400 6800 150 
18,4-34 2050 4100 140 2565 5130 140 2750 5500 120 3400 6800 130 
18,4R34 2750 5500 160 2750 5500 160 2750 5500 120 3400 6800 120 
16,9-38 2060 4120 170 2575 5150 160 2750 5500 150 3400 6800 160 
16,9R38 2575 5150 160 2750 5500 160 2750 5500 130 3400 6800 130 
18,4-38 2170 4340 140 2715 5430 140 2750 5500 110 3400 6800 110 
18,4R38 2750 5500 140 2750 5500 140 2750 5500 110 3400 6800 120 

480/70R38 2750 5500 150 2750 5500 150 2750 5500 110 3400 6800 110 
520/70R38 2750 5500 120 2750 5500 120 2750 5500 90 3400 6800 90 
600/65R38 2750 5500 80 2750 5500 80 2750 5500 60 3400 6800 80 

 
 
Wartości nośności obowiązują dla rozstawu kół tylnych 1725 mm. 
Uwaga: Opona 480/70R38 to zamiennik rozmiaru opony 16,9R38. 

Opona 570/70R38 to zamiennik rozmiaru opony 18,4R38. 
Przedstawione wartości ciśnienia są wartościami minimalnymi, tak dopasowanymi do rzeczywistego obciążenia opony, aby 
odkształcenie opony nie wykraczało poza dopuszczalny zakres, w którym spełnia ona wszystkie warunki eksploatacyjne. 
W przypadku pracy na twardym podłożu, ze względu na poślizg i ocieranie opon zaleca się zwiększenie ciśnienia o 30 kPa. 
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GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE 
ZMIANA NOŚNOŚCI OPON TYLNYCH (%) 

Prędkość jezdna 
(km.h-1) diagonalna radialna 

8 + 40 + 50 
20 + 20 + 23 
30 0 + 7 
40 - 20 0 
 
   

 
DOZWOLONE KOMBINACJE KÓŁ CIĄGNIKÓW 
Koła przednie Koła tylne 
rozmiar 
opony 

zamiennik rozmiar opony zamiennik 

18,4R34 18,4-34 12,4R24 12,4-24 
16,9R38 480/70R38 
18,4R34 18,4-34 
16,9R38 480/70R38 

13,6R24 380/70R24 

18,4R38 18,4-38 
520/70R38 
600/65R38 

18,4R38 18,4-38 
520/70R38 
600/65R38 

12,4-28 420/70 R24 
14,9R24 
14,9-24 

16,9R38 480/70R38 
 

Uwaga! Kombinacje rozmiarów kół przednich i tylnych są uzależnione od wielkości koła zębatego w obudowie napędu 
przedniego. Zmianę rozmiarów kół przednich i tylnych z wyjątkiem zamienników kół zamontowanych na ciągniku zawsze 
należy konsultować ze swoim sprzedawcą. 
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GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE 

MOC Typ ciągnika 
 FORTERRA 

HSX 100 
FORTERRA 

HSX 110 
FORTERRA 

HSX 120 
FORTERRA 

HSX 130 
FORTERRA 

HSX 140 
Typ silnika Z 1006 Z 1306 Z 1406 Z 1506 Z 1606 

Moc na wale odbioru mocy (kW±2%) 
przy znamionowej prędkości obrotowej silnika i 
włączonej prędkości  1000 obr/min-1 wału odbioru 
mocy 

 

Nie dotarty silnik (do 100 mtg) 56,2 60,9 68,2 75,4 80,8 
Dotarty silnik (od 100 mtg) 58,5 63,5 71,0 78,6 84,2 
SIŁA PODNOSZENIA TRZYPUNKTOWEGO 
UKŁADU ZAWIESZENIA  

Siła podnoszenia na końcu cięgieł dolnych tylnego 
trzypunktowego układu zawieszenia w całym 
zakresie podnoszenia przy maksymalnym możliwym 
do wykorzystania ciśnieniu, z siłownikiem 
pomocniczym (kN) 

70 

Siła podnoszenia na końcu cięgieł dolnych 
przedniego trzypunktowego układu zawieszenia w 
całym zakresie podnoszenia przy maksymalnym 
możliwym do wykorzystania ciśnieniu (kN) - Przedni 
trzypunktowy układ zawieszenia Zuidberg 

35 
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GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE
PRĘDKOŚĆ CIĄGNIKA PRZY OBROTACH SILNIKA 2 200 OBR./ MIN I ROZMIARZE KÓŁ TYLNYCH (KM/GODZ.) 
 Do przodu Do tyłu 

 bieg stopień wzmacniacza momentu 16,9 - 38 18,4 - 38 16,9 - 38 18,4 - 38 
H 36,8 37,9 42,5 43,9 
M 31,8 32,8 36,8 37,9 5 
L 27,5 28,3 31,8 32,8 
H 25,7 26,5 29,7 30,6 
M 22,2 22,9 25,7 26,5 4 
L 19,2 19,8 22,2 22,9 
H 18,2 18,8 21,0 21,7 
M 15,7 16,2 18,2 18,7 3 
L 13,6 14,0 15,7 16,2 
H 12,8 13,2 14,8 15,2 
M 11,0 11,4 12,7 13,1 2 
L 9,5 9,8 11,0 11,4 
H 9,4 9,7 10,9 11,2 
M 8,1 8,4 9,4 9,7 

P
rę

dk
oś

ci
 d

ro
go

w
e 

1 
L 7,0 7,2 8,1 8,4 
H 8,9 9,2 10,3 10,6 
M 7,7 7,9 8,9 9,2 5 
L 6,7 6,9 7,7 7,9 
H 6,2 6,4 7,2 7,4 
M 5,4 5,5 6,2 6,4 4 
L 4,6 4,8 5,4 5,5 
H 4,4 4,5 5,1 5,3 
M 3,8 3,9 4,4 4,5 3 
L 3,3 3,4 3,8 3,9 
H 3,1 3,2 3,6 3,7 
M 2,7 2,8 3,1 3,2 2 
L 2,3 2,4 2,7 2,8 
H 2,3 2,3 2,6 2,7 
M 2,0 2,0 2,3 2,3 

P
rę

dk
oś

ci
 p

ol
ow

e 

1 
L 1,7 1,8 2,0 2,0 
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GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE 
 

NIEZALEŻNY TYLNY WAŁ ODBIORU MOCY 

 
prędkość obrotowa wału / 
prędkość obrotowa silnika 

prędkość obrotowa wału / 
prędkość obrotowa silnika 

540 540/1913 621/2200 
540E 540/1563 760/2200 
1000 1000/1950 1128/2200 

 
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA PRZEDNIEGO WAŁU ODBIORU MOCY ZUIDBERG 

kierunek 
obrotów 

prędkość obrotowa wału odbioru mocy / 
prędkość obrotowa silnika 

prędkość obrotowa wału odbioru mocy / 
prędkość obrotowa silnika 

w prawo (a) 1000 / 1920 1146 / 2200 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E80 
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GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE 

ZEWNĘTRZNA ŚREDNICA ZAWRACANIA OBRYSOWA I PO ŚLADZIE 
przedni 1 730 mm przednia 420/70 R24 14,9 R24 Rozstaw kół 
tylny 1 725 mm 

Rozmiar 
opon tylna 520/70 R38 18,4 R38 

bez włączonego PMN 12 782 mm 11 618 mm 
bez włączonego PMN z przyhamowaniem wewnętrznego tylnego 
koła 

11 016 mm 9 981 mm 

z włączonym PMN 13 524 mm 12 545 mm 

Średnica po 
śladzie 

z włączonym PMN z przyhamowaniem wewnętrznego tylnego koła 9 059 mm 8 611 mm 
bez włączonego PMN 13 004 mm 12 154 mm 
bez włączonego PMN z przyhamowaniem wewnętrznego tylnego 
koła 

11 567 mm 11 474 mm 

z włączonym PMN 13 987 mm 13 133 mm 

Średnica 
obrysowa 

z włączonym PMN z przyhamowaniem wewnętrznego tylnego koła 9 718 mm 9 213 mm 
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SKOROWIDZ 
A 

Akumulator 159
Alternator 162
Automatyczna regulacja tylnego trzypunktowego układu 
zawieszenia 130
Automatyczna szczęka zaczepu przesuwnego CBM 94
Automatyczne odłączenie przedniego mostu napędowego 76
Automatyczne przełączanie wzmacniacza momentu obrotowego 73
Automatyczne wyłączanie sprzęgła wału odbioru mocy 107
Automatyczne wyłączanie sprzęgła wału odbioru mocy – powrót 
do ustawień podstawowych 108

B 
Bezpośrednio po rozruchu 59
Bezpośrednio po schłodzeniu kabiny 31
Blokowanie funkcji automatyczny rozjazd 70
Błotniki przedniego mostu napędowego 146

C 
Cięgła dolne z hakami CBM 138
Cięgła dolne z wysuwanymi końcówkami 138
Cięgła ograniczające 137
Cięgło górne 139
Ciśnienie robocze hamulców pneumatycznych 202
Ciśnienie w oponach 203
Codzienna obsługa techniczna 12
Czynności wykonywane co 100 mtg 170
Czynności wykonywane co 50 mtg 170
Czynności wykonywane co 500 mtg 171
Czynności wykonywane codziennie zawsze przed rozpoczęciem 
pracy 170
Czynności wykonywane poza okresem 500 mtg 171

D 
Dane techniczne silników ciągników 219
Dmuchawy ogrzewania i klimatyzacji (A) (*głośniki radia) 32
Docieranie ciągnika 89

 

Dodatkowe obciążniki 149
Dozwolone kombinacje kół ciągników 225
Dysza spryskiwacza 23
Dźwignia hamulca ręcznego i dźwignia sterowania zaczepem 
przyczepy jednoosiowej 48
Dźwignia ręcznej regulacji dawki paliwa 45
Dźwignia włączania rewersu 60
Dźwignia włączania rewersu 46
Dźwignia włączania zależnych i niezależnych obrotów wału 
odbioru mocy 48
Dźwignia zmiany biegów 46
Dźwignia zmiany biegów drogowych i polowych 47

E 
EHR B - Bosch 116
Elektrohydrauliczny układ sterowania 123

F 
Filtr cząstek stałych 78
Filtr cząstek stałych 51
Filtr cząstek stałych - sygnalizacja usterek systemu 79
Filtr powietrza 15
Filtr powietrza z węglem aktywnym 27
Filtr powietrza z węglem aktywnym 200
Filtracja kabiny 15
Funkcje elementów sterowania 124

G 
Gdy silnik nie ruszy 55
Główne parametry techniczne 217
Główne wymiary ciągnika (MM) 218
Grzałka płynu chłodzącego 57

H 
Hamulce dwuwężowe 85
Hamulce hydrauliczne 14
Hamulce hydrauliczne przyczep 86
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Hamulce hydrauliczne przyczepy 14
Hamulce jednowężowe 85
Hamulce jednowężowe i dwuwężowe 85
Hamulce nożne 82
Hamulce pneumatyczne przyczep i naczep 84
Hamulce pneumatyczne przyczepy 14
Hamulec ręczny - sygnalizacja 81
Hydrostatyczny układ kierowniczy 15

I 
Instalacja elektryczna 11
Instalacja elektryczna 157
Instrukcja montażu filtra węglowego 198

J 
Jazda ciągnikiem 53
Jazda pod górę 82
Jazda z góry 82
Jazda z maszynami rolniczymi zawieszonymi na przednim 
trzypunktowym układzie zawieszenia 141
Jazda z włączonym przednim mostem napędowym 77

K 
Kabina bezpieczeństwa 10
Kabina bezpieczeństwa 21
Kalibracja prędkości jezdnej cyfrowej tablicy przyrządów 215
Kierownica z regulacją kąta nachylenia i wysokości 26
Klimatyzacja 10
Kluczyk w pozycji “0“ 44
Kluczyk w pozycji “I“ 44
Kluczyk w pozycji “II“ 44
Kody usterek filtra cząstek stałych 80
Kompensator (układ tłumienia) wahań 127
Konserwacja filtra cząstek stałych 207
Kontrola hamulca nożnego 212
Kontrola i wymiana oleju w skrzyni biegów 195
Kontrola ilości oleju w silniku 186

 

Kontrola oleju w skrzyni biegów 195
Kontrola szczelności układów pneumatycznych 202
Kontrola ustawienia świateł w dachu kabiny 166
Kontrola ustawienia świateł w masce ciągnika 165
Korzystanie z przycisków 131
Krótka próba funkcjonalna 17

L 
Łącznik wychylny 95
Lista żarówek 167
Luk dachowy 22
Lusterka wsteczne 25

M 
Maks. dopuszczalne obciążenie osi przedniej Carraro 20.19 (kg) 221
Maks. dopuszczalne obciążenie osi tylnej (kg) 221
Maksymalna dopuszczalna masa cieczy (kg) w zależności od 
rozmiaru opony 154
Maksymalna dopuszczalna masa zespołu „ciągnik + maszyna” 
(kg) 222
Maksymalna przekazywana moc 114
Maksymalne dopuszczalne statyczne obciążenie pionowe 
zaczepów do przyczep i naczep 97
Mniej ważne usterki układów sprzęgieł jezdnych i rewersu 70
Moc 226
Moduł zaczep rolniczy wychylny 95
Moduł zaczep rolniczy wychylny ze sworzniem 95
Moduł zaczep rolniczy z kulą ø 80 96
Modularny system zaczepów do przyczep i naczep 95
Możliwe do ustawienia rozstawy kół przedniego mostu 
napędowego ciągników 144

N 
Napęd maszyn o większych masowych momentach 
bezwładności 114
Napęd maszyn rolniczych 99
Napięcie paska klinowego 210
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Napięcie paska klinowego sprężarki klimatyzacji 210
Niezależny tylny wał odbioru mocy 228

O 
Obciążnik przedniego trzypunktowego układu zawieszenia 151
Obciążniki dolne 150
Obciążniki kół tylnych 150
Obciążniki przednie 151
Obsługa techniczna akumulatora 161
Obsługa techniczna alternatora 162
Obsługa techniczna ciągnika 169
Obsługa techniczna ciągników po remoncie kapitalnym zespołów 182
Obsługa techniczna i konserwacja opon 203
Obsługa techniczna klimatyzacji 201
Od 100 mtg 91
Odłącznik akumulatora 51
Odpowietrzanie przedniego hamulca kardanowego 212
Odpowietrzanie układu hamulcowego ciągnika 210
Odpowietrzanie układu hamulcowego hamulca tylnego 211
Odpowietrzenie hydraulicznego obwodu hydrostatycznego 
układu kierowniczego 192
Odpowietrzenie układu paliwowego 188
Odstawienie ciągnika 206
Odszranianie szyby przedniej (B) 32
Ogólne zasady docierania nowego ciągnika podczas pierwszych 
100 mtg pracy 90
Ograniczenie górnego położenia trzypunktowego układu 
zawieszenia 127
Ogrzewanie lub klimatyzacja podczas pracy ciągnika 31
Ochrona zdrowia i środowiska naturalnego 10
Okno boczne 22
Okno tylne 22
Oleje dla silników Zetor, 174
Oleje dla silników Zetor, wyposażonych w filtr cząstek stałych 174
Oleje do mechanizmów przekładniowych ciągników 175
 

Oleje do przedniego mostu napędowego 175
Oleje do przedniego wału odbioru mocy 174
Opis funkcji poszczególnych położeń dźwigni sterujących 
rozdzielacza hydraulicznego 119
Opis lekkich nieprawidłowości działania elektrohydraulicznego 
układu sterowania EHR-B 133
Opis układu sprzęgieł jezdnych 62
Opis wyświetlacza 36
Opony dla kół napędowych 206
Opony dla kół napędowych 206
Opony i koła 17
Orientacyjna tabela obrotów tylnego wału odbioru mocy przy 
włączonych obrotach zależnych 112
Otwieranie drzwi od wewnątrz 21
Otwieranie drzwi od zewnątrz 21
Otwór do zagregowania 50
Otwór spustowy zbiornika paliwa 50
Otwór wlewowy, kontrolny i spustowy oleju reduktorów kół 
przednich 197
Otwory spustowe i kontrolne 195

P 
Paliwo dla silników Zetor 178
Panel sterowania na prawym słupku kabiny 49
Panel sterowania ogrzewaniem, * klimatyzacją, * radio 28
Panel sterowania układem hydraulicznym 48
Pedały i dźwignie 47
Plan smarowania ciągnika 179
Płyn do układu chłodzenia ciągnika 178
Płyny do hamulców hydraulicznych ciągników 177
Po pracy z maszynami zawieszonymi z przodu i w razie 
zanieczyszczenia chłodnic 16
Po spuszczeniu oleju 196
Podłączanie i odłączanie szybkozłącz 117
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Podłączanie i odłączanie szybkozłącz hamulców hydraulicznych 
przyczepy 86
Podłączanie maszyn i narzędzi do zewnętrznego obwodu 
hydraulicznego 121
Podstawowe informacje serwisowe 158
Położenie robocze i transportowe przedniego trzypunktowego 
układu zawieszenia 141
Położenie stop 126
Położenie swobodne 128
Pompa układu hydraulicznego 116
Ponowny montaż wkładów filtra powietrza 190
Poziom oleju w silniku 13
Praca z automatycznym wyłączaniem sprzęgła wału odbioru 
mocy 110
Praca z produktami naftowymi 10
Praca z wałem odbioru mocy 100
Prawidłowa praca układu ogrzewania i klimatyzacji 29
Prędkość ciągnika przy obrotach silnika 2 200 obr./ min i 
rozmiarze kół tylnych (km/godz.) 227
Prędkość obrotowa przedniego wału odbioru mocy Zuidberg 228
Prędkość opuszczania 128
Procedura napełniania opon cieczą 152
Procedura spuszczania cieczy z opon 153
Proces kalibracji 215
Przed rozruchem 55
Przedni hamulec kardanowy 84
Przedni trzypunktowy układ zawieszenia 140
Przedni trzypunktowy układ zawieszenia 180
Przedni wał odbioru mocy 198
Przedni wał odbioru mocy 113
Przednia oś napędzana 179
Przednie wyprowadzenia zewnętrznego obwodu hydraulicznego 120
Przełącznik kierunkowskazów, świateł mijania, świateł 
drogowych oraz sygnału akustycznego i świetlnego 43
 

Przełącznik preselekcji prędkości rozruchu tylnego wału odbioru 
mocy (P.T.O. 103
Przełącznik świateł 41
Przełącznik świateł między maską a kabiną 42
Przełącznik wyboru obrotów tylnego wału odbioru mocy (P.T.O.) 104
Przełączniki, włączniki i dźwignie 40
Przerywany sygnał akustyczny 64
Przycisk blokady tylnego mechanizmu różnicowego 77
Przycisk blokady tylnego mechanizmu różnicowego 42
Przyciski zewnętrznego panelu sterowania układem 
elektrohydraulicznym 131
Przykład zastosowania: 74
Punkty smarne i wlewowe przedniego mostu napędowego 197

R 
Ręczne ustawienie regulacji tylnego trzypunktowego układu 
zawieszenia 129
Regeneracja filtra cząstek stałych 80
Regeneracja głównego wkładu filtra powietrza 189
Regulacja 209
Regulacja hamulca nożnego 213
Regulacja hamulca ręcznego 213
Regulacja linki sterowania 214
Regulacja luzów pedałów hamulców 210
Regulacja prędkości opuszczania przedniego trzypunktowego 
układu zawieszenia 140
Regulacja wieszaków zaczepu przyczepy jednoosiowej 214
Regulacja wysokości oraz demontaż zaczepu przesuwnego CBM 94
Regulacja wysokości wieszaków 137
Regulacja zbieżności kół przedniego mostu napędowego 146
Remont kapitalny ciągników 182
Rozdzielacz hydrauliczny zewnętrznego obwodu hydraulicznego 118
Rozgrzewanie silnika 59
Rozjazd - korzystanie z pedału sprzęgła 66
Rozjazd ciągnika 65
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Rozjazd ciągnika w warunkach standardowej pracy - funkcja 
automatyczny rozjazd 65
Rozjazd ciągnika w warunkach standardowej pracy - pedał 
sprzęgła 66
Rozjazd przy użyciu funkcji automatyczny rozjazd 65
Różnice w sposobach obsługi sprzęgła jezdnego 62
Roztwór mrozoodporny do napełniania opon 155

S 
Schemat włączania biegów 46
Schowek odkładczy oraz skrzynka na narzędzia 25
Siedzenie kierowcy 26
Siedzenie kierowcy - wyłącznik bezpieczeństwa 61
Siedzenie pasażera 24
Siła podnoszenia trzypunktowego układu zawieszenia 226
Skrzynka bezpieczników 163
Smar plastyczny dla ciągnika 176
Specyfikacja oleju dla silników Zetor, wyposażonych w filtr 
cząstek stałych 174
Sposoby obsługi sprzęgła jezdnego 62
Spuszczanie oleju z silnika 186
Spuszczanie skroplin ze zbiornika powietrza 201
Stacyjka 43
Sterowanie dodatkowym rozdzielaczem hydraulicznym 
(zewnętrzny obwód hydrauliczny) 49
Sterowanie przednim i tylnym wałem odbioru mocy 101
Sterowanie przednim mostem napędowym 76
Sterowanie przednim trzypunktowym układem zawieszenia 140
Sterowanie przednim wałem odbioru mocy 113
Sterownik cyrkulacji powietrza w kabinie (D) 29
Sterownik unieruchomienia silnika 45
Sterownik wentylatora (B) 28
Sterownik zaworu ogrzewania (A) 28
Stosowane płyny eksploatacyjne i oleje - ilości 173
Sygnalizacja działania wzmacniacza momentu obrotowego 71
 

Sygnalizacja nieprawidłowości działania EHR-B 132
Sygnalizacja ostrzegawcza spadku ciśnienia powietrza 84
Sygnalizacja ostrzegawcza usterki hydrostatycznego układu 
kierowniczego 88
Sygnalizacja pozycji dźwigni włączania rewersu 60
Sygnalizacja pozycji dźwigni zmiany biegów drogowych i 
polowych 61
Sygnalizacja preselekcji wzmacniacza momentu 72
Sygnalizacja usterek układu sprzęgieł jezdnych i skrzyni biegów 69
Sygnalizacja usterek układu żarzenia wstępnego 57
Szczęka zaczepu dla przyczepy 181
Szczelność układu paliwowego 13
Sztywne i swobodne położenie dolnych cięgieł podnośnika 137
Szybkie ogrzanie kabiny 30
Szybkie schłodzenie kabiny 31
Szybkie zagłębianie 126
Szybkozłącza z ujęciami wycieków 117

T 
Tablica przyrządów 35
Transport narzędzi 126
Trzypunktowy układ zawieszenia 181
Trzystopniowy wzmacniacz momentu obrotowego 71
Tylne wyprowadzenia zewnętrznego obwodu hydraulicznego 120
Tylny trzypunktowy układ zawieszenia 136
Tylny wał odbioru mocy – dźwignia włączania zależnych i 
niezależnych obrotów 101

U 
Układ elektryczny 158
Układ hydrauliczny 115
Układ hydrauliczny 116
Układ chłodzenia 13
Układy zawieszenia 16
Układy zawieszenia 135
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Ułatwienie podłączania wału przegubowego zagregowanej z 
ciągnikiem maszyny 102
Umieszczenie bezpieczników w skrzynce bezpieczników 164
Umieszczenie elementów sterowania - elektrohydrauliczny układ 
sterowania  
Umieszczenie numerów fabrycznych 5
Uruchamianie silnika ciągnika 56
Uruchamianie silnika przy użyciu grzałki płynu chłodzącego 58
Urządzenie wyłączone 124
Ustawianie świateł w masce ciągnika 165
Ustawienie automatycznego wyłączania sprzęgła wału odbioru 
mocy 109
Ustawienie automatycznego wyłączania sprzęgła wału odbioru 
mocy – opis wyświetlacza 108
Ustawienie ograniczników kół przedniego mostu napędowego 147
Ustawienie regulacji trzypunktowego układu zawieszenia 129
Ustawienie rozstawu kół tylnych 148
Usunięcie blokady 125
Utylizacja odpadów 10
Uzupełnianie płynu hamulcowego 198
Użycie tylnego panelu sterowania 131

W 
W okresie pierwszych 10 mtg 90
Warunek kierowalności 222
Ważne usterki układów sprzęgieł jezdnych i rewersu 70
Włączanie biegów drogowych i połowych 61
Włączanie biegów głównych 60
Włączanie biegów głównych 68
Włączanie biegów głównych - użycie pedału sprzęgła 68
Włączanie biegów głównych - użycie przycisku sterowania 
sprzęgłem na gałce dźwigni zmiany biegów 68
Włączanie spryskiwacza 23
Włączanie tylnego wału odbioru mocy – obroty niezależne 106
Włączanie tylnego wału odbioru mocy – obroty zależne 111
 

Włącznik * klimatyzacji (C) 28
Włącznik przedniego mostu napędowego 41
Włącznik świateł awaryjnych 41
Wlewanie oleju do silnika 187
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika 7
Wskazówki dotyczące obsługi technicznej 183
Wskazówki dotyczące obsługi technicznej suchego filtra 
powietrza 189
Wyczyszczenie filtrów ogrzewania 199
Wyjście z ciągnika 87
Wykorzystanie w transporcie 93
Wyłącznik akumulatora 160
Wyłącznik preselekcji wzmacniacza momentu 72
Wyłącznik preselekcji wzmacniacza momentu obrotowego 42
Wyłącznik tylnego wału odbioru mocy (P.T.O.) 105
Wymiana klocków hamulcowych przedniego hamulca 
kardanowego 214
Wymiana pełnoprzepływowego filtra oleju silnikowego 186
Wymiana płynu chłodzącego 194
Wymiana węży hydrostatycznego układu kierowniczego 193
Wymiana wkładu filtra hydrostatycznego układu kierowniczego 191
Wymiana wkładu filtra oleju przy filtrze ciśnieniowym pompy 
układu hydraulicznego 196
Wymiana wkładu filtra oleju przy filtrze ciśnieniowym 
rozdzielacza skrzyni biegów 196
Wymiana wkładu filtra paliwa 187
Wymiana wkładu zabezpieczającego filtra powietrza 189
Wymiany płynów eksploatacyjnych i filtrów 172
Wymienne końcówi tylnego wału odbioru mocy 104
Wyświetlacz – hamulec ręczny 38
Wyświetlacz – komunikaty o błędzie 38
Wyświetlacz – menu serwisu 39
Wyświetlacz – ustawienie wersji językowej 39
Wyświetlacz – zerowanie danych 37
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SKOROWIDZ 
Wyświetlacz – zmiana wskazania 37

Z 
Zabezpieczenie cięgieł dolnych z hakami CBM 139
Zabezpieczenie hydrauliczne przedniego trzypunktowego układu 
zawieszenia 141
Zabezpieczenie kół przednich 153
Zabezpieczenie wolnej przestrzeni dla wału kardana przedniego 77
Zabronione sposoby rozruchu 55
Zaczep przesuwny CBM 94
Zaczep przyczepy jednoosiowej 180
Zaczep przyczepy jednoosiowej CBM 96
Zalecane ciśnienie w oponach kół przednich 204
Zalecane ciśnienie w oponach kół tylnych 205
Zapalniczka i gniazdo trzybolcowe 45
Zapoznanie się z ciągnikiem 19
Zasady bezpieczeństwa pracy z trzypunktowym układem 
zawieszenia 136
Zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego 9
Zasady właściwego użytkowania ciągników 62
 

Zatrzymanie ciągnika - hamulec ręczny 87
Zatrzymanie silnika 87
Zawór do napełniania opon cieczą 152
Zbieżność kół przedniego mostu napędowego 145
Zbiorniczek spryskiwacza 23
Zbiornik oleju hydrostatycznego układu kierowniczego 190
Zbiornik paliwa 50
Zewnętrzna średnica zawracania obrysowa i po śladzie 229
Zewnętrzny obwód hydrauliczny 117
Zmiana kierunku jazdy 67
Zmiana kierunku jazdy - użycie pedału sprzęgła 68
Zmiana kierunku jazdy przy użyciu dźwigni włączania rewersu 67
Zmiana nośności opon przednich (%) 223
Zmiana nośności opon tylnych (%) 225
Zmiana rozstawu kół 143
Zmiana rozstawu kół tylnych 148
Zmiana widoku wyświetlacza 36
Zwiększenie, zmniejszenie prędkości jezdnej o dwa biegi 71
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