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ZETOR 
 

Niniejsza instrukcja obsługi ciągników Zetor 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne dotyczące konstrukcji, wyposażenia, materiału, wyglądu zewnętrznego są obowiązujące w chwili druku 
instrukcji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. 
 
Instrukcja obsługi stanowi część maszyny. 
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C18N029

1. Tablica znamionowa ciągnika 
2. Numer fabryczny kabiny 
3. Numer fabryczny silnika 
4. Numer fabryczny ciągnika

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

Typ ciągnika 

Numer fabryczny ciągnika 

Numer fabryczny silnika

UMIESZCZENIE NUMERÓW FABRYCZNYCH 
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Oznaczenie 'w prawo', 'w lewo', 'z przodu', 'z tyłu' 
oznacza w kierunku jazdy.

C15N002
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Szczególną uwagę należy poświęcać częściom instrukcji obsługi, które są oznaczone poniższymi 
symbolami.

 Symbol znajduje się obok wszystkich istotnych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa pracy podczas 
eksploatacji ciągnika. W takich przypadkach należy postępować zgodnie z ostrzeżeniami i zachowywać 
szczególną ostrożność! O tych ostrzeżeniach należy informować współpracowników i pozostałych 
użytkowników. 

 Rozdziały oznaczone niniejszym symbolem należy dokładnie przestudiować przed rozpoczęciem 
obsługi technicznej, wykonywaniem napraw i regulacją ciągnika.

 Symbol znajduje się obok wszystkich istotnych ostrzeżeń dotyczących obsługi, regulacji 
i napraw rozrusznika. W takich przypadkach należy postępować zgodnie z ostrzeżeniami i zachowywać 
szczególną ostrożność

Tym symbolem zostały oznaczone części instrukcji obsługi dotyczące ochrony środowiska, bądź 
fragmenty opisujące sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Tym symbolem oznaczono wyposażenie ciągnika montowane w zakładzie produkcyjnym na życzenie 
klienta.

 Tym symbolem zostały oznaczone części instrukcji obsługi dotyczące jedynie modeli wyposażonych 
w filtr cząstek stałych DPF

 Tym symbolem zostały oznaczone gorące powierzchnie. Podczas pracy w ich pobliżu zachowaj 
szczególną ostrożność, niebezpieczeństwo urazu.

 Wyposażenie, które nie zostało zamontowane przez producenta (fabrycznie) w wersji 
standardowej lub * na życzenie klienta, nie może być przedmiotem reklamacji!

  Tym symbolem są oznaczone wyjścia ewakuacyjne.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA
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Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy

Ciągnik może użytkować wyłącznie wyszkolony pracownik posiadający ważne prawo jazdy kategorii 
ciągnikowej, który dokładnie zapoznał się z zasadami eksploatacji i bezpieczeństwa pracy. 
Oprócz ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, zawartych w niniejszej Instrukcji obsługi, należy 
bezwzględnie przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ruchu 
drogowego kraju, w którym ciągnik jest użytkowany.

Prawidłowa odzież

Podczas użytkowania ciągnika nie należy nosić luźnej, niedopiętej odzieży, długie włosy należy spiąć. 
Podczas wykonywania wszelkiego rodzaju prac należy używać odpowiednich (zalecanych) środków 
ochrony osobistej (obuwie robocze, rękawice, okulary itp.).

Uruchamianie silnika

Uruchamianie silnika poprzez jazdę ze zbocza jest niemożliwe w przypadku tego ciągnika 
Uruchamianie silnika na tzw. zaciąg przy użyciu drugiego ciągnika jest niemożliwe. 
Silnik należy uruchamiać tylko ze stanowiska pracy kierowcy przydźwigni zmiany biegów w położeniu 
neutralnym, dźwigience rewersu w położeniu neutralnym, wyłączonym PTO i wciśniętympedale 
sprzęgła.

 W przypadku uruchamiania silnika przez zwarcie zacisków rozrusznika grozi śmiertelne 
niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Kluczyk w stacyjce musi znajdować się w położeniu 'I'. 
W przypadku podgrzewania silnika * przy pomocy grzałki elektrycznej wtyczkę sznura elektrycznego 
należy podłączyć w pierwszej kolejności do gniazdka grzałki a dopiero później do gniazdka sieci 
elektrycznej. Po zakończeniu podgrzewania w pierwszej kolejności należy odłączyć urządzenie od 
sieci elektrycznej. 

 Uwaga niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA
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Jazda ciągnikiem

Węże hydrostatycznego układu kierowniczego, hamulcówi układu paliwowego należy systematycznie 
sprawdzać i w przypadku stwierdzenia objawów uszkodzenia dokonać ich wymiany. Jako objawy 
uszkodzenia węża można wymienić: - pęknięcia powierzchniowe węża, obluzowanie połączeń węża 
(co można stwierdzić przez łatwe ściągnięcie przewodu z króćca) oraz uszkodzenie mechaniczne 
węża. Węże, które mają zaznaczony okres żywotności, należy wymienić po upływie tego okresu. 
Podczas jazdy po drogach publicznych z przyczepami i narzędziami pedały hamulca roboczego 
muszą być bezwzględnie połączone zapadką blokującą. 
Układ hamulcowy i kierowniczy muszą być zawsze w nienagannym stanie. 
Jazda z góry bez włączonego biegu jest zabroniona! 
Przełączanie rewersu przy prędkości powyżej 10km/hod jest zabronione! 
Szczególną ostrożność należy zachowywać podczas jazdy na zboczach, terenach błotnistych, 
piaszczystych, zlodowaciałych i wyboistych. 
Zabrania się użytkowania ciągnika na zboczach o kącie pochylenia większym niż12°. 
Proszę przestrzegać dopuszczalnej masy całkowitej zespołu, której wielkość podana jest na tabliczce 
znamionowej ciągnika, ewentualnie na błotniku koła tylnego. 
Podczas jazdy w zakręcie nie należy używać blokady mechanizmu różnicowego. 
Zabrania się wsiadania i wysiadania z jadącego ciągnika. 
Podczas jazdy ciągnika z maszynami rolniczymi zawieszonymi na przednim trzypunktowym układzie 
zawieszenia prędkość jezdna ciągnika nie może przekraczać 15 km.h-1.

Podczas agregacji ciągnika pamiętaj o możliwym pogorszeniu stabilności zestawu, na którą może 
wpływać zaczepiona maszyna.

Podczas agregacji ciągników Zetor z maszynami i narzędziami o dużym oporze pociągowym, gdy 
prędkość obrotowa silnika spada i silnik ma tendencję do zatrzymania się, nie należy używać biegów 
polowych 1R, 2R (istnieje ryzyko skręcenia wałów).

Niebezpieczeństwo wywrócenia ciągnika

Ryzyko wywrócenia ciągnika rośnie szczególnie w przypadku: 

zastosowania wąskiego rozstawu kół 
nieodpowiedniej prędkości jezdnej ciągnika 
jazdy z góry po warstwicy lub w przypadku obracania się na zboczu 
pokonywania rowów, wgłębień, jazdy w pobliżu rowów, wybić, zboczy lub w przypadku jazdy po 
krawędziach cieków i powierzchni wodnych 
pokonywania stromego zbocza grozi wywrócenie ciągnika do tyłu 
jazdy z przyczepą, naczepą lub maszyną podłączoną przez trzypunktowy układ zawieszenia, który 
podwyższa środek ciężkości ciągnika lub zespołu 
opuszczaniu przyczep lub naczep

Nie wymieniono wszystkich przypadków, które mogą spowodować wywrócenie 
ciągnika. Należy uważać podczas jazdy i być przygotowanym na rozwiązywanie sytuacji, które mogą 
mieć wpływ na stabilność maszyny.
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Transport osób, obsługa

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

Holowanie, pchanie

Do wyciągnięcia ugrzęźniętego ciągnika należy używać liny lub drążka holowniczego zamocowanego 
w zaczepie przednim!

 Używanie łańcuchów jest zabronione! W przypadku zerwania łańcucha grozi śmiertelne 
niebezpieczeństwo!
Przebywanie w pobliżu liny holowniczej podczas wyciągania ciągnika jest niebezpieczne. 
Zabrania się używania osi ciągnika (poszczególnych kół jezdnych) jako wyciągarki ugrzęźniętego 
ciągnika. 
Zaczep przedni służy jedynie do holowania lub wyciągnięcia samego ciągnika, tj. bez przyczepy lub 
innego urządzenia dodatkowego. 
Ciągnika pod żadnym pozorem nie wolno wyciągać przy włączonych biegach polowych. 
Podczas pchania ciągnikiem innych pojazdów (pociągów, przyczep itd.) zabronione jest stosowanie 
luźno włożonych, nie zamocowanych belek lub drążków między ciągnikiem a pchanym przedmiotem.

W przypadku wykorzystania ciągnika jako środka naprawczego lub holowniczego używaj jedynie 
tylnego układu zawieszenia. 
Podczas holowania dźwignia regulująca włączanie redukcji powinna być ustawiona w położeniu 
neutralnym.
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Wyjście z ciągnika

Ciągnik parkuj tylko na poziomej powierzchni; jeśli nie jest to możliwe, na stoku zabezpiecz koło 
klinem. 
Ciągnika nie wolno parkować z zawieszonym narzędziem w położeniu podniesionym. 
Do wysiadania z ciągnika zaleca się korzystać z lewych drzwi kabiny. Przed otwarciem drzwi należy 
się rozejrzeć, czy ciągnik nie jest wyprzedzany przez inny pojazd zagrażający bezpiecznemu 
opuszczeniu kabiny. 
Przy wysiadaniu należy korzystać ze schodków kabiny i uchwytów. Zwiększoną ostrożność należy 
zachować obok dźwigni biegów oraz ręcznej dźwigni gazu. 
Przy wysiadaniu z ciągnika z włączonym silnikiem należy ciągnik zahamować hamulcem postojowym.

Przy opuszczaniu ciągnika z podłączonymi narzędziami w przednim lub tylnym trzypunktowym 
układzie zawieszenia, trzypunktowy układ zawieszenia powinien być opuszczony wraz z narzędziami 
w dolnym położeniu.

Ciągnik nie może być opuszczany z podniesionymi narzędziami w trzypunktowym 
układzie zawieszenia.

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.

Tylko przy wyłączonym silniku

Wszelkie czynności obsługowe związane z uzupełnianiem paliwa, czyszczeniem, smarowaniem 
i regulacjami ciągnika lub zagregowanych maszyn poza czynnościami związanymi ze sprawdzaniem 
działania układu hamulcowego, hydraulicznego oraz ładowania akumulatora muszą być 
przeprowadzane przy wyłączonym silniku i zatrzymanych ruchomych częściach ciągnika. 
Silnik koniecznie należy unieruchmić każdorazowo przed zdemontowaniem boków maski. Silnik 
ciągnika może być uruchomiony tylko w budynku lub pomieszczeniach, które posiadają dobrą 
wentylację, ponieważ spaliny są niebezpieczne dla zdrowia.

Zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Uzupełnianie paliwa należy wykonywać najlepiej po zakończeniu pracy i przy wyłączonym silniku. 
W okresie letnim nie należy dopełniać paliwa po samą górę zbiornika. Rozlane paliwo należy 
natychmiast wytrzeć. 
Zabrania się dolewania paliwa w pobliżu otwartego ognia, podczas uzupełniania paliwa zabrania się 
też palenia papierosów. 
Podczas sprawdzania poziomu elektrolitu w akumulatorze zabrania się palenia papierosów i używania 
otwartego ognia. 
W środowisku o zwiększonym niebezpieczeństwie wybuchu pożaru (stodoły, stogi słomy lub siana) 
należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpoża rowego. 
Ciągniki nie są fabrycznie wyposażone w gaśnicę.
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Ochrona zdrowia i środowiska naturalnego

Ciągniki nie są wyposażone w specjalne filtry powietrza zasysanego do kabiny. Nie są zatem 
przeznaczone do pracy z aerozolami lub innymi niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami. 
Płyn chłodzący, płyn hamulcowy, nafty, oleje napędowe, oleje mineralne oraz inne produkty naftowe 
stosowane podczas eksploatacji i przy obsłudze technicznej ciągnika przy bezpośrednim kontakcie 
z naskórkiem mogą spowodować różne schorzenia skóry oraz wywołać podrażnienie śluzówki, oczu, 
układu trawiennego i górnych dróg oddechowych. Niektóre z nich, w przypadku spożycia, mogą 
spowodować ogólne zatrucie. 
Osoby mające bezpośredni kontakt z produktami naftowymi muszą bezwzględnie przestrzegać 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, stosować odpowiednie środki ochrony osobistej oraz 
pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

Praca z produktami naftowymi

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

 Utylizacja odpadów

Podczas utylizacji ciągnika lub jego części (w tym płynów eksploatacyjnych) po zakończeniu ich 
żywotności każda osoba ma obowiązek przestrzegania właściwych postanowień aktualnie 
obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych kraju, w którym ciągnik jest użytkowany. Na 
podstawie ustawy o odpadach ostatni sprzedawca ciągnika ma obowiązek poinformowania 
użytkownika w czasie sprzedaży o sposobie zapewnienia odbioru niektórych zużytych części 
ciągnika. Chodzi o oleje i inne płyny eksploatacyjne, akumulatory i opony. Konsument powinien mieć 
możliwość bezpłatnego oddania wyżej wymienionych zużytych produktów.

Codzienna obsługa techniczna

Należy wykonywać codziennie lub nie później niż po każdych 8 - 10 przepracowanych 
motogodzinach.

Kabina bezpieczeństwa

Kabinę bezpieczeństwa należy bezwzględnie wymienić w przypadku uszkodzenia ramy ochronnej 
kabiny na skutek korozji, awarii lub uszkodzenia w inny sposób.
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Klimatyzacja

Zabrania się demontowania, obracania 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 poważnego uszkodzenia niektórych tkanek. 
Układ klimatyzacji wyposażony jest w szybkozłącza, które w razie potrzeby umożliwiają oddzielenie 
kabiny od kadłuba ciągnika bez wylania płynu chłodzącego. Naprawy układu klimatyzacji należy zlecić 
specjalistycznemu serwisowi.

Instalacja elektryczna

W instalacji elektrycznej ciągnika nie wolno wprowadzać żadnych dodatkowych zmian 
(podłączanie dalszych odbiorników elektrycznych) z powodu niebezpieczeństwa jej przeciążenia!

Wartości instalacji elektrycznej:

Napięcie znamionowe 12V = 
Minus na masie biegun ( - )
Używanie wózków rozruchowych lub źródeł pomocniczych o innym napięciu lub biegunowości może 
spowodować poważne usterki ciągnika.

Podczas manipulowania akumulato¬rem należy przestrzegać środków ostrożności i zapobiec 
zwarciom. Jeżeli ciągnik wyposażono w odłącznik akumulatora, należy go wyłączyć podczas 
manipulowania akumulatorem.

Ciągników Zetor nie można użytkować z odłączonym akumulatorem, mogłaby nastąpić poważna 
usterka ciągnika.

Praca w agresywnym chemicznie środowisku

W przypadku pracy ciągnika w agresywnym chemicznie środowisku (np. praca z opryskiwaniem, 
nawozami sztucznymi, w środowisku o większym stężeniu soli itp.), należy ciągnik każdorazowo po 
zakończeniu pracy dokładnie oczyścić lub zneutralizować i oczyścić zgodnie ze wskazówkami 
producenta agresywnej chemicznie substancji.
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Siedzenie kierowcy

Siedzenie kierowcy jest wyposażone w pas bezpieczeństwa, podczas pracy ciągnika należy 
używać tego systemu wstrzymującego.

Siedzenie pasażera

Ochrona kabiny przeciw erosolom

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

- Przewożenie pasażera poza do tego celu 
przeznaczonym siedzeniem jest zakazane.
- Korzystanie z siedzenia pasażera w trakcie pracy 
ciągnika (np. w trakcie pracy na polu) jest wyraźnie 
zakazane.
- Stosowanie pasa bezpieczeństwa na siedzeniu 
pasażera regulują ważne przepisy. Należy 
przestrzegać przepisów, ważnych w kraju, w którym 
ciągnik jest eksploatowany. FH13N002

Kabina ciągników Zetor w standardowym wykonaniu nie 
jest przeznaczona do pracy z aerozolami lub innymi 
substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
Poziom ochrony kabiny w standardowym wykonaniu 
spełnia wymagania normy EN 15695-1:2009 - poziom 
2 (jedynie pyłoszczelna kabina).

FH13N003
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Poziom hałasu zewnętrznego i wewnętrznego.

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

Wyniki pomiarów poziomów hałasu w stosunku do oddziaływania na słuch osób, znajdujących się w pobliżu 
ciągnika według dyrektywy europejskiej Rozporządzenie UE 2015/96, załącznik III. 
Wyniki pomiarów poziomów hałasu w stosunku do oddziaływania na słuch kierowcy według dyrektywy 
europejskiej Rozporządzenie UE 1322/2014, załącznik XIII.

Poziom drgań na siedzeniu kierowcy

Ciągniki ZETOR są klasyfikowane w kategorii A w klasie I/II/III. Kategoria A obejmuje wszystkie ciągniki 
o danym poziomie drgań dzięki podobnym cechom konstrukcyjnym. 
Poniższa tabela zawiera wyniki pomiarów na stanowisku testującym według Rozporządzenia UE 1322/2014 
Załącznik XIV

Ciągnik 
Crystal HD

Hałas zewnętrzny
Hałas na stanowisku obsługi (wewnętrzny).

4x2 4x4

W ruchu W stanie 
spoczynku

Zamknięte 
okna Otwarte okna Zamknięte 

okna Otwarte okna

HD 150 78,2 81,1 75,8 78,0 75,5 78,9
HD 170 79,1 81,1 75,6 78,1 75,4 78,8 

Marka siedzenia Resorowanie

Wartości drgań dB/m²

Drgania 
przenoszone na 
ręce

Drgania 
przenoszone 
na nogi

SEARS SA 43810 pneumatyczne 109,8 101,2
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Agregacja ciągnik - maszyna/ przyczepa

Podczas pracy z maszynami, przyczepami lub naczepami należy przestrzegać wszelkich 
wskazówek podanych przez producenta agregacji!

Ciągniki wyposażone w ładowacz czołowy

Ciągniki Zetor w standardowym wykonaniu są przeznaczone do celów rolniczych, nie do celów specjalnych. 
Ciągniki przeznaczone do eksploatacji w Unii Europejskiej powinny być w przypadku użycia ładowacza 
czołowego wyposażone w konstrukcję ochronną (FOPS - Falling Object Protective Structure) - konstrukcja 
zabezpieczająca przed spadającymi przedmiotami. 
W krajach nie będących członkiem Unii Europejskiej, należy przestrzegać odpowiednich przepisów 
lokalnych. 

 Na ciągnikach Zetor montowany jest dach kabiny nieprzeznaczony dla ciągników 
wyposażonych w ładowacz czołowy, niespełniający warunki OECD code 10 (FOPS). 

 W przypadku dodatkowego zamontowania ładowacza czołowego należy wyposażyć ciągnik
w dach kabiny spełniający warunki OECD code 10 (FOPS) . 

 Na ciągniki ZETOR mogą być montowane tylko ładowacze czołowe zatwierdzone przez firmę 
ZETOR TRACTORS. 
Dodatkowy montaż ładowacza czołowego zatwierdzonego przez firmę ZETOR TRACTORS może 
realizować tylko autoryzowany serwis ZETOR. 
Jest zakazane korzystanie z ładowaczy czołowych niezatwierdzonych przez firmę ZETOR 
TRACTORS. 
Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może spowodować poważne wypadki. 
Przestrzegaj starannie instrukcji przekazanych przez producenta ładowacza czołowego. 

 Punkty mocujące do montażu ładowacza czołowego na ciągnik zostały wyszczególnione 
w instrukcji producenta ładowacza zatwierdzonej przez firmę ZETOR TRACTORS.
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Zasady eksploatacji ciągników wyposażonych w ładowacz czołowy

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

Zastosowanie ładowacza czołowego do przewożenia materiałów w miejscach publicznie dostępnych 
jest zakazane. 
Zastosowanie ładowacza czołowego do przewożenia materiałów w miejscach publicznie 
niedostępnych jest możliwe jedynie w ograniczonym zakresie. W takim przypadku należy 
przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi przekazanej przez producenta ładowacza 
czołowego. 
Zawsze przestrzegaj ważnych lokalnych przepisów. 
Surowo zabrania się przewożenia i podnoszenia osób przy użyciu ładowacza. 
Bez względu na to, czy ładowacz czołowy jest załadowany lub pusty, pod ładowaczem nie mogą stać 
żadne osoby, jeśli ładowacz znajduje się w pozycji podniesionej. 
Podczas jazdy z podniesionym ładowaczem występuje ryzyko upadku ładunku przewożonego na 
ładowaczu czołowym (ryzyko utraty równowagi ciągnika). 
Nigdy nie pozostawiaj ciągnika stojącego z ładowaczem w pozycji podniesionej. 
W przypadku konieczności otwarcia maski silnika, najpierw odłącz ładowacz czołowy lub zabezpiecz 
walce hydrauliczne ładowacza czołowego przeznaczonymi do tego celu metalowymi podporami. 
Układ hydrauliczny ładowacza czołowego jest zaprojektowany w sposób, umożliwiający mu 
wytrzymanie maksymalnego ciśnienia roboczego 20 MPa (200 bar). Zasadniczo nie wykonuj żadnych 
zmian na złączkach węży układu hydraulicznego. 
Dowolny montaż ładowacza czołowego ZETOR bez przestrzegania wskazówek ZETOR TRACTORS 
ważnych z dniem dokonania kupna powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych w stosunku do całej 
dostawy. 
Z ładowacza mogą korzystać, obsługiwać go i naprawiać tylko osoby doskonale z maszyną 
zapoznane i poinformowane o możliwych ryzykach. 
Podczas jazdy po drogach publicznych nie wolno przewozić na ładowaczu czołowym żadnego 
materiału. 
Należy przestrzegać specjalnych wskazówek dotyczących profilaktyki wypadków oraz ogólnych zasad 
dotyczących bezpieczeństwa technicznego, medycyny pracy, higieny pracy oraz przepisów 
regulujących ruch na drogach. 
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w następstwie zmian 
wykonanych na ładowaczu bez jego zgody. 
Nigdy we własnym zakresie nie dokonuj modyfikacji ładowacza czołowego i nie korzystaj ze 
zmodyfikowanego ładowacza bez poprzedniego zatwierdzenia firmy ZETOR. W następstwie nie 
przestrzegania tej instrukcji, ładowacz może być niebezpieczny. W przypadku jakiejkolwiek szkody lub 
urazu ZETOR TRACTORS nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 
Z ładowacza czołowego korzystaj bez dodatkowych obciążników na ciągniku (ryzyko wzajemnego 
kontaktu). Obciążenie przedniej i tylnej osi nie może przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego 
obciążenia podanego w niniejszej instrukcji. Użycie ładowacza czołowego wymaga umieszczenia 
przeciwciężaru w tylnej części ciągnika. 
Każde narzędzie robocze zostało skonstruowane w celu specyficznego zastosowania i posiada 
własne tolerancje wytrzymałości i sztywności. 
Nie wolno korzystać z ładowacza do uprawiania gleby i karczowania. Do takich prac należy stosować 
specjalne maszyny, ładowacz czołowy nie jest przeznaczony do wykonywania takich prac. 
Korzystanie z elementów sterowania, które uruchomiłyby ładowacz w sytuacji, gdy kierowca nie 
trzymałby dźwigni zmiany biegów, jest surowo zabronione i jego skutkiem jest fakt, że instalacja nie 
spełnia wymagań odpowiedniej normy. 
W celu przeniknięcia do załadowywanego materiału należy raczej korzystać z energii kinetycznej 
ciągnika aniżeli z siły tłoczenia, która powoduje większe obciążenie ładowacza i ciągnika. 
Nie wolno przeciążać części hydraulicznych, jeśli ciężar jest za duży lub tłoki znajdują się 
w krańcowych pozycjach. 
Ładowaczem steruj tylko z miejsca kierowcy, siedząc na siedzeniu kierowcy. 
Nie opuszczaj siedzenia, jeśli nie zablokowałeś ruchu elementów sterowania. 
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W przestrzeni roboczej ładowacza nie mogą się znajdować żadne osoby. 
Podczas pracy z podniesionym ładowaczem uważaj na linie energetyczne i inne napowietrzne 
przewody. 
Zestaw ładowacz czołowy/ciągnik należy zaparkować na płaskim i stałym gruncie, ramiona 
urządzenia podnoszącego powinny się znajdować w dolnej pozycji. Po użyciu ładowacza czołowego 
zaparkuj 

Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi ładowacza czołowego. 

 Ważna informacja: Pracuj zawsze bezpiecznie i z rozwagą. 

Ciągniki Zetor stosowane do pracy w lesie

Standardowe ciągniki Zetor nie gwarantują dostatecznego poziomu ochrony dla pracy w lesie, np. ochronę 
przed upadkiem gałęzi lub drzewa na kabinę, ew. przed przedostaniem się przedmiotów do kabiny.
W przypadku, że ciągnik Zetor jest wykorzystywany do prac w lesie, powinien być ciągnik eksploatowany 
w Unii Europejskiej chroniony przeciw tym ryzykom.
W krajach nie będących członkiem Unii Europejskiej, należy przestrzegać odpowiednich przepisów 
lokalnych.
W celu zapewnienia takiej ochrony ochrony odpowiednie jest zamontowanie właściwej konstrukcji ochronnej 
takiej jak np. FOPS / OPS (Falling Object Protective Structure / Operator Protective Structure), badanej wg. 
norm dla ciągników leśnych.

 Na ciągniki ZETOR mogą być montowane tylko zabudowy leśne zatwierdzone przez firmę 
ZETOR TRACTORS. 

W przypadku montażu dodatkowych elementów ciągnika, przeznaczonych do pracy w lesie, 
odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów bezpieczeństwa (np. OPS / FOPS), wszystkich 
warunków homologacji (np. pole widzenia kierowcy, wymiary, masy dopuszczalne itp.), tak samo jak za 
zapewnienie należytego montażu wyposażenia ochronnego, pełną odpowiedzialność ponosi dostawca 
i producent konstrukcji ochronnej. Dostawca/producent konstrukcji ochronnej powinien także przeprowadzić 
wszystkie konieczne działania w kierunku validacji (zatwierdzenia), wymagane przez ustawodawstwo kraju, 
w którym ciągnik jest eksploatowany.

Tabliczki bezpieczeństwa

Na ważnych miejscach maszyny zostały umieszczone tabliczki bezpieczeństwa ostrzegające przed 
możliwym niebezpieczeństwem. Odnawiaj uszkodzone i nieczytelne tabliczki a brakujące uzupełnij. 
Nowe komponenty zamontowane podczas naprawy wyposaż w aktualne znaki bezpieczeństwa. 
Znaki bezpieczeństwa powinny być dobrze widoczne!

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA
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Codzienna obsługa techniczna

Szczelność układu paliwowego

Poziom oleju w silniku

Układ chłodzenia

Należy wykonywać codziennie lub nie później niż po 
każdych 8 - 10 przepracowanych motogodzinach

C18N037

Sprawdzić szczelność układu paliwowego, w tym zbiornik 
paliwa. Nieszczelności bezzwłocznie usunąć. Śruba 
spustowa do usuwania zanieczyszczeń ze zbiornika 
paliwa znajduje się w dnie zbiornika.

C18N038

Po wykręceniu i wyjęciu miarki sprawdzić ilość oleju 
w silniku oraz szczelność połączeń układu smarnego 
silnika. Poziom oleju należy utrzymywać między kreskami 
miarki.

C18N039

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

 Korek ciśnieniowy odkręcać dopiero po 
ochłodzeniu płynu chłodzącego! Istnieje 
niebezpieczeństwo oparzenia!

C18N040

CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA
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Zbiorniczek spryskiwacza

Rozpylacz spryskiwacza

Zbiorniczek pł

TITAN ZH LHM PLUS nie znosi kontaktu ze syntetycznymi płynami hydraulicznymi, dlatego nie 
można go z nimi mieszać. 
TITAN ZH LHM PLUS w żadnym wypadku nie powinien być mieszany z płynami hamulcowymi typu 
DOT!

Zbiorniczek spryskiwacza znajduje się na tylnej ścianie 
kabiny od strony zewnętrznej.
Pojemność zbiorniczka jest 2 litry. 
W okresie letnim zbiornik należy koniecznie uzupełniać 
wodą destylowaną lub mieszanką do spryskiwaczy. 
W okresie zimowym należy go wypełnić płynem 
niezamarzającym do spryskiwaczy.

C18N041

Dysza spryskiwacza znajduje się w górnej części osłony 
i można ją regulować przy pomocy igły lub druciku 
stalowego o grubości maks. 0,8 mm.

C18N042

Skontroluj szczelność sterowania hamulcami przedniego 
mostu cieczą i poziom płynu w zbiorniczku 
wyrównawczym. 
Zbiorniczek płynu do sterowania hamulcami przedniego 
mostu znajduje się na prawej stronie silnika. 
Poziom płynu hamulcowego należy utrzymywać 
w przedziale od 3/4 pojemności zbiorniczka (maksymalny 
poziom) do 1/2 pojemności zbiornika (minimalny poziom). 
Jako płynu do układu hydraulicznego sterowania 
hamulcami przedniego mostu użyto oleju hydraulicznego 
TITAN ZH LHM PLUS .

C18N011
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Hydrostatyczny układ kierowniczy

Filtr powietrza

Filtracja kabiny

sprawdzić dokręcenie śrub i nakrętek drążków 
i dźwigni kierowniczych. 
sprawdzić stan wszystkich węży hydraulicznego 
obwodu układu kierowniczego, czy nie są 
uszkodzone lub nie przenika olej

C18N043

Naciskając powtórnie kołnierz umieszczony na dolnej 
części pokrywy filtra powietrza w kierunku strzałek, 
usuniesz zanieczyszczenia zgromadzone na pokrywie 
filtra powietrza.

Dalszej obsługi technicznej filtra powietrza dokonuj:
- codziennie w przypadku pracy z maszynami 
zawieszanymi z przodu lub pracy w zapylonym 
środowisku
- co 100Mtg. 
- zawsze po zapaleniu się odpowiedniej lampki kontrolnej 
na panelu tablicy przyrządów
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale: Wskazówki 
dotyczące obsługi technicznej. P18N102

Sprawdzić i w razie potrzeby wyczyścić filtry powietrza 
wentylacji kabiny umieszczone w przedniej części okapu 
dachu. 
Wymiana filtrów jest uzależniona od zapylenia środowiska 
pracy. 
Częściową regenerację można przeprowadzić przez 
wytrzepanie lub przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
Czyszczenie lub wymianę wkładek filtracyjnych należy 
przeprowadzać po zdemontowaniu kratek ochronnych 
w okapie dachu. 
Na życzenie dostarczane są filtry z węglem aktywnym. 

Filtra z węglem aktywnym nie należy czyścić 
ani przedmuchiwać sprężonym powietrzem.

C18N044
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Układy zawieszenia

Kontrola zanieczyszczenia chłodnic
Po otwarciu przedniej maski skontroluj, czy tarcze chłodnic płynu chłodzącego silnika i kondensatora 
klimatyzacji, chłodnicy oleju przedniego wału odbioru mocy i chłodnicy oleju przekładniowego, jeżeli ciągnik 
jest w nie wyposażony.
W przypadku zanieczyszczenia wyczyść tarcze chłodnic sprężonym powietrzem. 

Po pracy z maszynami zawieszonymi z przodu i w razie zanieczyszczenia chłodnic

Sprawdzić stan techniczny wszystkich układów 
zawieszenia i zaczepów ciągnika i przyczepy.

C18N045

Po pracy z maszynami zawieszonymi z przodu:
- sprawdź szczelność połączeń zewnętrznego układu 
hydraulicznego sterowania przednim trzypunktowym 
układem zawieszenia
- dokonaj obsługi technicznej filtra powietrza
- skontroluj zanieczyszczenie chłodnic

W przypadku zanieczyszczenia chłodnic:
- poluzuj i wysuń chłodnicę w lewą stronę ciągnika
- przy pomocy sprężonego powietrza (wdmuchiwanego 
w kierunku od silnika) oczyścić przednie ściany chłodnicy 
silnika (chłodnic skrzyni biegów, skraplacza układu 
klimatyzacji)
- z przestrzeni pod maską usuń resztki zanieczyszczeń, 
aby nie zostały ponownie zassane

C15N012
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Opony i koła

Krótka próba funkcjonalna

Hamulce robocze ciągnika

Hamulce przyczepy

Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach przednich 
i tylnych. Ciśnienie należy dostosować odpowiednio do 
charakteru wykonywanej pracy. Sprawdzić, ewentualnie 
dokręcić śruby kół przednich i tylnych.

Jazda z nie dokręconymi śrubami kół jest 
zabroniona!

C18N046

Po uruchomieniu silnika sprawdzić, czy zgasła lampka 
kontrolna sygnalizacji usterki hydrostatycznego układu 
kierowniczego, układu smarnego silnika oraz lampka 
kontrolna ładowania akumulatora.
Sprawdzić działanie oraz szczelność obwodów 
hydraulicznych układu kierowniczego.

C18N001

Przy uruchomionym silniku zaczekaj aż zgaśnie lampka 
kontrolna minimalnego ciśnienia powietrza na tablicy 
przyrządów a następnie skontroluj szczelność hamulców 
roboczych ciągnika i ich działanie hamujące.

C18N002

Hamulce pneumatyczne przyczepy
Sprawdzić szczelność układu pneumatycznego hamulców 
oraz sprawność hamulców ciągnika z przyczepą.

Hamulce hydrauliczne przyczepy
Sprawdzić szczelność hamulców hydraulicznych 
przyczepy oraz sprawność hamulców ciągnika 
z przyczepą.

C18N047
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Użytkownik ma bezwzględny obowiązek zaznajomienia się uprzednio z postępowaniami 
i zasadami bezpiecznej eksploatacji ciągnika. Podczas eksploatacji już za późno!

Kabina bezpieczeństwa

Otwieranie drzwi od zewnątrz

Otwieranie drzwi od wewnątrz

Do wsiadania i wysiadania z kabiny należy 
zazwyczaj używać lewej strony ciągnika. 
Podczas wsiadania i wysiadania z kabiny należy 
korzystać ze 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.

C18N048

Drzwi można od zewnątrz otworzyć naciskając przycisk. 
Lewe drzwi są zamykane.

C18N049

1. dźwigienka do otwierania drzwi od wewnątrz 
2. dźwigienka do otwierania zamka od wewnątrz 
Drzwi w pozycji otwartej są przytrzymywane przy pomocy 
teleskopu gazowego. 

 Jazda z otwartymi drzwiami jest zabroniona 
z powodu ryzyka ich uszkodzenia.

FHD18N093
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Okno tylne

Okno boczne

Wyjścia awaryjne

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 niebez-
pieczeństwo 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 przypadku niebezpieczeństwa kolizji zalecana jest 
praca z zamkniętym oknem. C15N025

W położeniu uchylonym jest przytrzymywane przy pomocy 
dźwigienki z masy plastycznej. Okno należy otworzyć 
podnosząc dźwigienkę w kierunku do siebie i w górę oraz 
wciskając ją do rowka, okno zostanie w ten sposób 
unieruchomione w danym położeniu.

FHD18N014

W przypadku przewrócenia się ciągnika lub 
uniemożliwienia wyjścia z ciągnika użyj jako wyjścia 
awaryjnego lewych lub prawych drzwi, tylnego 
otwieranego okna ewentualnie szyberdachu.

C18N050
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Luk dachowy

Zasłona przeciwsłoneczna i osłona luku dachowego

Schowek odkładczy

Otwiera się po przekręceniu dźwigni pokrywy (1) 
i pociągnięciu za dźwignię w kierunku do góry. 
Luk dachowy zamkniemy wykonaniem powyższych 
czynności w odwrotnej kolejności. 

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

C15N026

Zasłonę przeciwsłoneczną okna przedniego (1) 
wysuniemy, pociągając za uchwyt w kierunku strzałki. 
W celu przywrócenia pozycji wyjściowej krótko 
pociągniemy za uchwyt w kierunku strzałki a następnie 
puścimy uchwyt. 

Wysuwaną osłonę luku dachowego (2) zamykamy 
i otwieramy, naciskając lub pociągając za szczeliny 
w kierunku strzałki. 

C15N146

Schowek odkładczy znajduje się po lewej stronie 
siedzenia kierowcy. Skrzynka na narzędzia znajduje się 
w tylnej części kabiny za siedzeniem kierowcy.

C18N051

C18N052
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Lusterka wsteczne

Oświetlenie wewnętrzne

Oświetlenie schodków kabiny

Jeżeli oświetlenie schodków kabiny świeci się, nie odłączaj akumulatora za pomocą 
odłącznika akumulatora. Odłącz akumulator dopiero do zgaśnięciu oświetlenia schodków kabiny.

Przed jazdą lub rozpoczęciem pracy lusterka wsteczne 
należy tak wyregulować, aby umożliwiały obserwację 
całego toru jazdy lub strefy pracy.
Lusterka wsteczne mogą być * podgrzewane.

C18N053

Włącza i wyłącza się je przy użyciu przycisku 
oznaczonego strzałką.

F13BN014

Lampka oświetlenia schodków kabiny znajduje się 
w dachu kabiny nad drzwiami kabiny. 
Oświetlenie schodków kabiny zaświeci się na czas dwóch 
minut każdorazowo po przesunięciu kluczyka w stacyjce 
z położenia I do położenia 0.

C18N030
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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.

C18N054
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Siedzenie kierowcy

FHD18N081

Siedzenie kierowcy należy ustawiać jedynie na unieruchomionym ciągniku, zahamowanym za 
pomocą hamulca ręcznego. W przypadku ustawiania siedzenia kierowcy podczas jazdy istnieje 
ryzyko urazu lub uszkodzenia ciągnika.
1 - Regulator regulacji podłużnej poduszki siedzenia (po podniesieniu regulator, można ustawić regulować 
jedynie dolną poduszkę siedzenia) 
2 - Regulator obracania siedzenia (po podniesieniu regulatora można obracać siedzenie wokół osi pionowej) 
3 - Regulator wysokości siedzenia (po podniesieniu regulatora oraz odciążenia siedzenia unosi się ono do 
górnego położenia, po obciążeniu siedzenia, jednocześnie trzymając podniesiony regulator siedzenie może 
być ustawione w niższych położeniach) 
4 - Regulator pochłania drgań siedzenia (przesuwając regulatora do góry znajduje się położenie siedziska, 
w których wibracje są absorbowane w dolnym położeniu pływający jest stałe położenie siedzenia) 
5 - Regulator ustawienia tłumienia resorowania siedzenia (przekręcając regulator można ustawić sztywność 
tłumienia resorowania siedzenia
6 - Regulator wzdłużnej regulacji siedzenia (przez podniesienie dźwigni siedzenie może być regulowane 
wzdłużnie, po przywróceniu regulatora do pierwotnego położenia, regulacja wzdłużna jest zablokowana) 
7 - Regulator regulacji pochylenia oparcia (po podniesieniu dźwigni może być regulowane 
pochylenie oparcia, po przywróceniu dźwigni do pierwotnego położenia oparcie jest zablokowane) 
8 - Regulator ustawienia wysokości i resorowania siedzenia według ciężaru kierowcy (popychając górną 
część regulatora ciśnienie powietrza w pneumatycznym resorowaniu siedzenia wzrasta - większy ciężar 
kierowcy, naciskając dolną część regulatora ciśnienie powietrza w pneumatycznym resorowaniu siedzenia 
się zmniejsza - mniejszy ciężar kierowcy, po zwolnieniu regulatora automatycznie powraca on do położenia 
środkowego) 
9 - Regulator regulacji wysokości podłokietnika (obracając regulatorem w obie strony można podwyższyć lub 
obniżyć podłokietnik, podłokietniki można ustawiać niezależnie od siebie, każda posiada własny regulator) 
10 - Regulator (wyłącznik) ogrzewania siedzenia (naciskając górną część wyłącznika, włączy się ogrzewanie 
siedzenia, ten stan jest wskazywany przez zapalenie się lampki kontrolnej w wyłączniku, naciskając dolną 
część wyłącznika, ogrzewanie siedzenia zostanie wyłączone) 

Ogrzewania siedzeń można używać wyłącznie przy uruchomionym silniku.
11 - Oparcie z regulacją wysokości (oparcie można wyciągnąć w górę lub przesunąć na dół, oparcie 
jest automatycznie zablokowane w ustawionej pozycji) 
12 - Kieszeń na dokumenty 
13 - Regulator ustawienia lędźwiowego oparcia siedzenia (przekręcając regulator w lewo lub w prawo, 
można regulować kształt oparcia lędźwiowego)

 ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM

36



 Podczas używania podgrzewania siedzenia kierowcy na siedzeniu nie powinien znajdować się 
żaden przedmiot, który mógłby pełnić funkcję izolatora (np. koc, poduszka itd.). Mogłoby to 
doprowadzić do przegrzania układu podgrzewania siedzenia , a w konsekwencji do uszkodzenia 
zdrowia lub siedzenia kierowcy. Jeżeli masz obniżoną zdolność odczuwania temperatury, bólu lub 
masz wrażliwą skórę, podczas użycia podgrzewania siedzenia istnieje ryzyko poparzeń.

Siedzenie pasażera
Siedzenie pasażera jest składane i znajduje się na lewym błotniku kabiny.

C15N047

Podniesienie siedzenia
Siedzenie pasażera podnieś w kierunku strzałki (1) do góry. Aretacja siedzenia odbędzie się automatycznie

Opuszczenie siedzenia
Siedzenie pasażeranieznacznie podnieś w kierunku strzałki (2), dźwignię (3) obróć w kierunku siedzenia 
kierowcy, siedzenie opuść w kierunku strzałki (4).
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Kierownica z regulacją kąta nachylenia i wysokości

Panel sterowania na prawym słupku kabiny

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) zabezpiecz 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.

C18N055

1 - przycisk spryskiwacza 
2 - wyłącznik płynnej regulacji wycieraczki przedniej 
3 - włącznik wycieraczki tylnej 
4 - dwupołożeniowy przełącznik wycieraczki przedniej 
5 - włącznik podgrzewania szyby tylnej 
6 - wyłącznik podgrzewania lusterek wstecznych 
7 - wyłącznik tylnych świateł roboczych 
8 - wyłącznik przednich świateł roboczych

FHD18N006
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Wycieraczka przedniej szyby

Płynna regulacja pracy wycieraczki przedniej

Wycieraczka szyby tylnej 

Spryskiwacz przedniej szyby

Przełącznik wycieraczki przedniej jest umieszczony na 
prawym słupku kabiny.
Dwubiegowy silniczek wycieraczki przedniej jest 
sterowany za pomocą dwupołożeniowego przełącznika 
wycieraczki przedniej.

0 - przednia wycieraczka wyłączona
1 - wolniejszy ruch wycieraczki
2 - szybszy ruch wycieraczki

FHD18N007

Włączenie płynnej regulacji pracy wycieraczki przedniej 
następuje przy użyciu wyłącznika na prawym słupku 
kabiny.
Regulacja długości cyklu wycierania:
Włącz płynną regulację pracy wycieraczek, po wytarciu 
szyby przedniej regulację wyłącz, odczekaj przez czas 
wymaganej przerwy pomiędzy wycieraniem i włącz 
regulację.
Wymagana przerwa pomiędzy wycieraniem jest ustawiona
automatycznie.

0 - płynna regulacja wyłączona
1 - płynna regulacja włączona

FHD18N008

Wyłącznik wycieraczki tylnej jest umieszczony na prawym 
słupku kabiny.
Jednobiegowy silniczek wycieraczki tylnej jest sterowany 
za pomocą jednopołożeniowego wyłącznika wycieraczki 
tylnej.

0 - wycieraczka szyby tylnej wyłączona
1 - wycieraczka szyby tylnej włączona

FHD18N009

Sterownik przedniej szyby jest umieszczony na prawym 
słupku kabiny. 
Spryskiwacz szyby przedniej jest uruchamiany poprzez 
wciśnięcie przycisku. Kiedy przycisk jest wciśnięty, 
wycieraczka pracuje. Maksymalny czas ciągłej pracy 
pompy spryskiwacza wynosi 20 s.
Przy użyciu spryskiwacza wycieraczka przednia 
automatycznie zetrze przednią szybę. Ilość starć jest 
zależna od czasu pracy spryskiwacza.

0 - spryskiwacz przedniej szyby wyłączony 
1 - spryskiwacz przedniej szyby włączony

FHD18N010
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Włączanie górnych reflektorów roboczych

C18N056

Górne reflektory robocze włącza się po naciśnięciu dolnej części wyłączników umieszczonych na panelu na 
prawym słupku kabiny. Włączenie reflektorów jest sygnalizowane poprzez zapalenie się symbolu na 
odpowiednim wyłączniku 

A - przednie reflektory robocze 
B - tylne reflektory robocze

Panel sterowaniana prawym tylnym błotniku

FHD18N012

Na panelu sterowania na prawym tylnym błotniku znajdują się sterowniki 

1 - Panel sterowania zewnętrznych wyprowadzeń układu hydraulicznego (bliżej w rozdziale URZĄDZENIA 
HYDRAULICZNE) 
2 - Dźwignia gazu ręcznego 
3 - Joystick 
4 - Przyciski preselekcji obrotów silnika (bliżej w rozdziale JAZDA CIĄGNIKIEM) 
5 - Panel sterowania układu elektrohydraulicznego (bliżej w rozdziale UKŁAD ELEKTROHYDRAULICZNY) 
6 - Wyłączniki i przełączniki 
7 - Dźwignia preselekcji tylnego wału odbioru mocy (bliżej w rozdziale NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH) 
8 - Gniazdo trzybolcowe 
9 - Gniazdo montażowe12V/10A, nie jest przeznaczone dla zapalniczki 
10 - Siedmiobolcowe gniazdo agregacyjne 
11 - Zapalniczka 
12 - Gniazdo z dwoma gniazdkami
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Włączniki umieszczonena panelu sterowania

FHD18N013

1 - Wyłącznik sterowania przednim mostem napędowym (więcej w rozdziale JAZDA CIĄGNIKIEM) 
2 - Wyłącznik blokad mechanizmów różnicowych (więcej w rozdziale JAZDA CIĄGNIKIEM) 
3 - Wyłącznik preselekcji wzmacniacza momentu obrotowego (więcej w rozdziale JAZDA CIĄGNIKIEM) 
4 - Wyłącznik regulacji trybu resorowania przedniego mostu napędowego (więcej w rozdziale JAZDA 
CIĄGNIKIEM) 
5 - Wyłącznik zablokowania resorowania przedniego mostu napędowego (więcej w rozdziale JAZDA 
CIĄGNIKIEM) 
6 - Wyłącznik regulacji wysokości przedniej części ciągnika (więcej w rozdziale JAZDA CIĄGNIKIEM) 
7 - Wyłącznik przedniego wału odbioru mocy (więcej w rozdziale NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH) 
8 - Wyłącznik tylnego wału odbioru mocy (więcej w rozdziale NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH) 
9 - Wyłącznik automatycznego wyłączania sprzęgła tylnego wału odbioru mocy (więcej w rozdziale NAPĘD 
MASZYN ROLNICZYCH) 
10 - Wyłącznik wyboru obrotów tylnego wału odbioru mocy (więcej w rozdziale NAPĘD MASZYN 
ROLNICZYCH) 
11 - Wyłącznik aktywacji joysticku lub rozdzielacza przednich wyprowadzeń układu hydraulicznego (więcej 
w rozdziale UKŁAD HYDRAULICZNY) 
12 - Wyłącznik aktywacji układu wyprowadzeń zewnętrznych układu hydraulicznego (więcej w rozdziale 
UKŁAD HYDRAULICZNY) 
13 - Wyłącznik aktywacji hamowania jednym pedałem hamulcowym (więcej w rozdziale JAZDA 
CIĄGNIKIEM)
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Panel tablicy przyrządów
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 światła przeciwmgielnego jest 
sygnalizowane zapaleniem się symbolu na wyłączniku. 
d - wyłącznik reflektorów roboczych w masce ciągnika 
(wyłączone - włączone). Włączenie reflektorów roboczych 
jest sygnalizowane zapaleniem się symbolu na 
wyłączniku. 
e - wyłącznik świateł ostrzegawczych. Funkcja świateł 
ostrzegawczych jest sygnalizowana przerywanym 
miganiem lampki kontrolnej na tablicy przyrządów. 
f - wyłącznik reflektorów roboczych (wyłączone -
włączone). Włączenie reflektorów roboczych jest 
sygnalizowane zapaleniem się symbolu na wyłączniku. 
g - wyłącznik sygnału świetlnego (wyłączony-włączony). 
Włączenie sygnału świetlnego jest sygnalizowane 
zapaleniem się symbolu na wyłączniku. 
h - przycisk czasowej dezaktywacji hamulców przyczepy. 
Więcej w rozdziale JAZDA CIĄGNIKIEM. 
i - przełącznik kierunkowskazów, świateł mijania, świateł 
drogowych oraz sygnału akustycznego i świetlnego 
j -stacyjka 
k - dźwignia rewersu. Więcej w rozdziale JAZDA 
CIĄGNIKIEM.

FHD18N091
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Przełącznik świateł

Przełącznik świateł między maską a kabiną

Przełącznik kierunkowskazów, świateł mijania,świateł drogowych oraz sygnału akustycznego 
i świetlnego

Podczas włączania kierunkowskazów brzmi sygnał akustyczny. 

a - oświetlenie wyłączone
b - włączone światła pozycyjne i końcowe, oświetlenie 
tablicy rejestracyjnej, oświetlenie przyrządów 
c - włączone wszystkieodbiorniki jak wpołożeniu 'b'. 
Dodatkowo włączonesą światła mijania lub drogowe(w 
zależnościod położenia przełącznika kierunkowskazów, 
światełi sygnału).

FHD18N095

Za pomocą przełącznika świateł mijania ciągnika można 
przełączać pomiędzy światłami mijania w masce (a) 
i światłami mijania w kabinie ciągnika (b). 
Używaj światła mijania tylko w kabinie ciągnika (b), jeżeli 
do przedniego trzypunktowego układu zawieszenia jest 
przymocowane narzędzie zakrywające reflektory 
w masce. Włączone światła na kabinie ciągnika 
symbolizuje świecący się symbol na przełączniku. 
Światła mijania mogą świecić się jedynie w masce silnika.

C18N057

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

X139
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Stacyjka

Kluczyk stacyjki w pozycji (0)

Kluczyk stacyjki w pozycji (I)

Kluczyk stacyjki w pozycji (II)

Stacyjka znajduje się na tablicy przyrządów, patrz 
strzałka.

C15N053

Zasilanie wszystkich urządzeń elektrycznych przez 
stacyjkę jest wyłączone. Kluczyk można wyjąć.

C18N058

Włączone zasilanie wszystkich urządzeń elektrycznych, 
z wyjątkiem rozrusznika. Kluczyk znajduje się w tej pozycji 
podczas pracy silnika. 

C18N059

W tym położeniu włączony jest rozrusznik oraz zasilanie 
wszystkich urządzeń elektrycznych oprócz wycieraczek, 
spryskiwacza, wentylatora kabiny i klimatyzacji. Po 
uruchomieniu silnika kluczyk automatycznie powróci do 
pozycji 'I'.

C18N060
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Dźwignia ręcznej regulacji dawki paliwa

Pedały i dźwignie

Dźwignia włączania rewersu

Dźwignia zmiany biegów

a - bieg jałowy
b - maksymalna dawka

Dźwignia umożliwia regulację prędkości obrotowej silnika 
w obrębie całego zakresu od (a) do (b).

FHD18N015

1 - pedał sprzęgła jezdnego
2 - pedały hamulca nożnego połączone zapadką
3 - pedał nożnej regulacji dawki paliwa

C18N061

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

X212a

- główna dźwignia zmiany biegów

1. przycisk wyłączania sprzęgła na gałce dźwigni zmiany 
biegów
2. przyciski włączania poszczególnych stopni 
wzmacniacza momentu obrotowego

C18N062
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Schemat włączania biegów

Dźwignia zmiany biegów drogowych i polowych

Dźwignia preselekcji obrotów wału odbioru mocy

Dźwignia hamulca ręcznego i dźwignia sterowania zaczepem przyczepy jednoosiowej

Biegi wsteczne można włączać jedynie przy użyciu 
dźwigni rewersu. Schemat się znajduje na gałce dźwigni 
zmiany biegów.

C18N063

Dźwignia znajduje się po prawej stronie siedzenia 
kierowcy. 

H - biegi drogowe

N - położenie neutralne

L - biegi polowe

f18n018

Dźwignię (1) zlokalizowano po prawej stronie siedzenia 
kierowcy. 
Patrz rozdział napęd maszyn rolniczych.

FHD18N016

1 - dźwignia hamulca ręcznego, więcej w rozdziale JAZDA 
CIĄGNIKIEM 
2 - dźwignia regulacji zaczepu dla przyczepy 
jednoosiowej, więcej w rozdziale WYKORZYSTANIE 
W TRANSPORCIE

FHD18N017
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Odłącznik akumulatora

C18N064

Odłącznik akumulatora znajduje się na lewej stronie ciągnika za schodkami kierowcy. 
A - Akumulator podłączony 
B - Akumulator odłączony 
C - Tabliczka odłącznika znajduje się na pokrywie akumulatora

Uwaga! Po wyłączeniu silnika jednostka centralna silnika i układu wydechowego będzie 
aktywna jeszcze przez ok. 2 minuty z powodu zapisywania danych dot. eksploatacji silnika 
i odpompowania mocznika z powrotem do zbiornika. W trakcie trwania zapisu nie wolno odłączać 
zasilania od akumulatora. Akumulator należy odłączyć dopiero po upłynięciu określonego wyżej 
czasu.

Po podłączeniu akumulatora za pomocą odłącznika akumulatora zaczekaj przynajmniej 30 
sekund, zanim włączysz kluczyk w stacyjce.
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Panel sterowania ogrzewaniem,* klimatyzacją

Sterownik zaworu ogrzewania (A)

Sterownik wentylatora (B)

Włącznik klimatyzacji (C)

Panel sterowania ogrzewania i klimatyzacji znajduje się na
prawej stronie luku dachowego kabiny.

A - sterownik zaworu ogrzewania
B - sterownik wentylatora
C - wyłącznik klimatyzacji
D - sterownik obiegu powietrza w kabinie

C18N065

a - zawór ogrzewania zamknięty
b - zawór ogrzewania otwarty

C18N066

0 - wentylator wyłączony
1 - wolny bieg wentylatora
2 - średni bieg wentylatora
3 - maksymalny bieg wentylatora

C18N067

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).

C18N068
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Sterownik cyrkulacji powietrza w kabinie (D)

Prawidłowa praca układu ogrzewania i klimatyzacji

Szybkie ogrzanie kabiny

Szybkie schłodzenie kabiny

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 świeżego 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! C18N069

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

C18N070

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). C18N071

Wykaz czynności: 
1 - dźwignię sterowania zaworem ogrzewania (A) ustawić 
w położenie w lewo
2 - sterownik cyrkulacji powietrza w kabinie (D) ustawić 
w położenie zamkniętego obiegu powietrza
3 - przy pomocy sterownika wentylatora (B) wybrać 
odpowiedni stopień prędkości pracy wentylatora 
(położenie 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)

C18N072
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Bezpośrednio po schłodzeniu kabiny

Ogrzewanie lub klimatyzacja podczas pracy ciągnika

Dmuchawy ogrzewania i klimatyzacji (A)

F13BN010

Regulowane dmuchawy ogrzewaniai klimatyzacji, przednie (A), tylnie (B).

Bezpośrednio po schłodzeniu kabiny i obniżeniu 
temperatury wewnętrznej do wymaganej wartości 
zalecamy, aby:
- sterownik cyrkulacji powietrza (D) przestawić z pozycji (b 
- recyrkulacja powietrza) do pozycji (a - zasysanie 
świeżego powietrza)
- 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.

C18N073

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.

Podczas rozpylania pestycydów i użycia filtra 
ogrzewania z węglem aktywnym sterownik obiegu 
powietrza musi znajdować się w położeniu 'powietrze 
zasysane z zewnątrz', a sterownik wentylatora musi 
znajdować się w położeniu 'maksymalny bieg 
wentylatora' - w celu utworzenia nadciśnienia 
w kabinie.

C18N074
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Odszranianie szyby przedniej (B)

*Filtr powietrza z węglem aktywnym

F13BN015

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 specjaistycznych punktach zbiórki odpadów. 

 Podczas rozpylaniapestycydów i użycia filtra ogrzewania zwęglem aktywnym sterownik 
obiegupowietrza musi znajdować się w położeniu 'powietrze zasysane z zewnątrz', a sterownik 
wentylatora musi znajdować się w położeniu 'maksymalny bieg wentylatora' - w celu utworzenia 
nadciśnienia w kabinie.

Podczas rozpylania pestycydów zachowaj podwyższoną ostrożność podczas wsiadania 
i wysiadania z ciągnika z powodu możliwej kontaminacji przestrzeni roboczej. Przestrzegaj 
wskazówek bezpieczeństwa dotyczących manipulacji z pestycydami zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa danego kraju, w którym używasz ciągnika oraz rodzaju niebezpiecznej substancji, 
wskazówek producenta niebezpiecznej substancji i producenta zawieszanego lub holowanego 
opryskiwacza.

Aby zapewnić szybkie odszronienie szyby przedniej 
środkowe dmuchawy ogrzewania (1) należy skierować 
pod kątem 45° w kierunku do szyby przedniej. 
Dmuchawyskrajne (2) ustawić podkątem 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.

F13BN011
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Zbiornik paliwa

Otwór spustowy zbiornika paliwa

Minimalna ilość paliwa w zbiorniku paliwa

Standardowo do wszystkich typów ciągników jest 
montowany zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego 
o pojemności 300 litrów.

C18N075

Otwór służący do spuszczania zanieczyszczeń i paliwa ze 
zbiornika znajduje się w jego dnie.

C18N076

Nie zaleca się jazdy ciągnikiem po nierównym terenie, gdy 
pali się lampka kontrolna  poziomu paliwa 
(pomarańczowa). 
Powietrze może zostać zassane do układu paliwowego, 
a silnik może się zatrzymać. 
Przed wjazdem na nierówny teren, uzupełnij paliwo.

C18N077
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Zbiornik na mocznik

Uzupełniaj jedynie mocznik! 
Nawet minimalne ilości innych czynników (np. olej napędowy) prowadzą do zniszczenia układu. 
Jeżeli zatankowany olej napędowy przedostanie się do układu, należy wymienić cały układ wtrysku 
mocznika! 
Jeżeli uzupełniony czynnik (np. olej napędowy) nie przedostanie się do przewodu ani do pompy 
transportowej I modułu dawkowania, wystarczy opróżnić i starannie wyczyścić zbiornik. 
Zachowaj czystość.

Zbiornik na mocznik znajduje się na lewej stronie ciągnika 
i posiada niebieski korek otworu wlewowego. 
Pojemność zbiornika wynosi 32 litrów. 

C18N078
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Tablica przyrządów - lampki kontrolne

P18N039

1 - zielona - lampka kontrolna lewych świateł kierunkowskazów ciągnika
2 - niebieska - światła drogowe. Pali się przy włączonych światłach drogowych.
3 - zielona - lampka kontrolna świateł kierunkowskazów 1 przyczepy
4 - zielona - lampka kontrolna świateł kierunkowskazów 2 przyczepy
5 - pomarańczowa - ostrzegawcza lampka kontrolna 
6 - niebieska - lampka kontrolna zabezpieczenia eksploatacyjnego. Pali się przy niezgodności wartości 
eksploatacyjnych zespołów ciągnika.
7 - czerwona - lampka kontrolna STOP
8 - pomarańczowa - lampka kontrolna poziomu mocznika. Więcej w rozdziale UKŁAD DODATKOWEGO 
OCZYSZCZANIA SPALIN.
9 - czerwona - lampka kontrolna poziomu mocznika. Więcej w rozdziale UKŁAD DODATKOWEGO 
OCZYSZCZANIA SPALIN.
10 - pomarańczowa - lampka kontrolna usterki SCR. Więcej w rozdziale UKŁAD DODATKOWEGO 
OCZYSZCZANIA SPALIN.
11 - czerwona - lampka kontrolna usterki SCR. Więcej w rozdziale UKŁAD DODATKOWEGO 
OCZYSZCZANIA SPALIN.
12 - nie podłączono
13 - zielona - lampka kontrolna prawych świateł kierunkowskazów ciągnika
14 - czerwona - lampka kontrolna temperatury płynu chłodzącego. Zapali się w przypadku przegrzania 
silnika.
15 - czerwona - lampka kontrolna alternatora. Przy pracującym silniku pali się w przypadku usterki 
doładowywania.
16 - pomarańczowa - lampka kontrolna poziomu paliwa. Pali się, gdy w zbiorniku znajduje się 0 - 1/4 
objętości baku.
17 - nie podłączono
18 - nie podłączono
19 - pomarańczowa - lampka kontrolna blokady mechanizmu różnicowego. Więcej w rozdziale JAZDA 
CIĄGNIKIEM.
20 - zielona - lampka kontrolna włączonego napędu przedniego mostu. Więcej w rozdziale JAZDA 
CIĄGNIKIEM.
21 - czerwona - lampka kontrolna sygnalizacji usterki hydrostatycznego układu kierowniczego
22 - czerwona - lampka kontrolna sygnalizacji usterki hamulców
23 - czerwona - lampka kontrolna hamulca ręcznego
24 - czerwona - lampka kontrolna minimalnego ciśnienia powietrza w układzie hamulcowym. Pali się przy 
spadku ciśnienia powietrza poniżej wartości krytycznej.
25 - nie podłączono
26 - pomarańczowa - lampka kontrolna usterki hamulców przyczepy, pali się w przypadku usterki układu 
hamulcowego pociągu, jeżeli pociąg jest wyposażony w ABS.
27 - pomarańczowa - lamka kontrolna zanieczyszczenia filtra DPF. Więcej w rozdziale UKŁAD 
DODATKOWEGO OCZYSZCZANIA SPALIN.
28 - czerwona - lamka kontrolna zanieczyszczenia filtra DPF. Więcej w rozdziale UKŁAD DODATKOWEGO 
OCZYSZCZANIA SPALIN.
29 - zielona - lampka kontrolna sygnalizacji odpowiedniej temperatury w przewodzie wydechowym. Pali się 
w przypadku, gdy temperatura gazów wydechowych wynosi powyżej 250°C. Miga podczas trwania 
regeneracji filtra DPF. Więcej w rozdziale UKŁAD DODATKOWEGO OCZYSZCZANIA SPALIN.
30 - czerwona - lampka kontrolna smarowania. Przy pracującym silniku pali się w przypadku spadku 
ciśnienia oleju silnika poniżej wartości krytycznej.
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31 - pomarańczowa - lampka kontrolna żarzenia wstępnego
32 - pomarańczowa - lampka kontrolna niedrożności filtra powietrza. Pali się w przypadku zanieczyszczenia 
filtra powietrza, sygnalizuje konieczność dokonania konserwacji filtra powietrza silnika.

Tablica przyrządów - przyrządy

P18N040

A - termometr płynu chłodzącego
B - paliwomierz
C - obrotomierz silnika
D - wyświetlacz informacyjny

Tablica przyrządów - przyciski

P18N041

A - przycisk reset, wyjście z menu tablicy przyrządów 
B - przycisk enter, wejście do menu tablicy przyrządów, potwierdzenie wyboru pozycji w menu tablicy 
przyrządów 
C - przycisk rozwijania w menu tablicy przyrządów do góry 
D - przycisk rozwijania w menu tablicy przyrządów w dół
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Opis wyświetlacza

FHSX18N002

Na wyświetlaczu podstawowym wyświetlają się poniższe wartości: 
1 - położenie dźwigni włączania rewersu, więcej w rozdziale JAZDA CIĄGNIKIEM 
2 - włączony stopień wzmacniacza momentu obrotowego, według włączonego stopnia wyświetla się 1, 2
lub 3
3 - położenie dźwigni włączania biegów drogowych i polowych, więcej w rozdziale JAZDA CIĄGNIKIEM 
4 - lampka kontrolna niskiego ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym ciągnika 
5 - przedstawienie graficzne ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym ciągnika 
6 - ciśnienie powietrza w układzie pneumatycznym ciągnika 
7 - wyświetlająca część wyświetlacza 
8 - nazwa menu wyświetlanego na ekranie 
9 - wyświetlenie okresu serwisowego, wyświetlenie zakazanej regeneracji filtra DPF 
10 - sygnalizacja włączenia wyłącznika preselekcji wzmacniacza momentu obrotowego, więcej w rozdziale 
JAZDA CIĄGNIKIEM 
11 - informacje o trybach i obrotach wałów obrotu mocy (PTO), więcej w rozdziale NAPĘD MASZYN 
ROLNICZYCH 
12 - sygnalizacja włączenia napędu przedniego mostu 
13 - sygnalizacja włączenia blokady mechanizmu różnicowego 
14 - wyświetlenie prędkości jezdnej ciągnika 

Wyświetlacz - zmiana wskazania

P18N041

Naciskając kolejno przyciski (C) i (D) można przechodzić pomiędzy poszczególnymi wyświetleniami danych 
na wyświetlaczu (tzw. ekrany).
Po dłuższym naciśnięciu przycisku (C) lub (D), włączy się automatyczne przechodzenie pomiędzy 
poszczególnymi ekranami odbywające się w czasie przytrzymywania przycisku.
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Po upłynięciu ok. trzech sekund na wyświetlaczu wyświetli się ekran podstawowy.

Po przesunięciu kluczyka w stacyjce do pozycji I na 
wyświetlaczu wyświetli się ekran powitalny. 

C15N030

1 - aktualna temperatura płynu chłodzącego 
2 - aktualne napięcie akumulatora 
3 - aktualna temperatura powietrza

C18N014

1 - suma godzin roboczych (wskazania nie można 
zresetować) 
2 - godziny robocze, które ciągnik przepracował od 
ostatniego wyzerowania wskazania 
3 - suma przejechanej odległości (wskazania nie można 
zresetować) 
4 - przejechana odległość, jaką ciągnik przejechał od 
ostatniego wyzerowania wskazania

P18N043

1 - zużycie mocznika 
2 - stopień zanieczyszczenia filtra DPF sadzą
3 - stopień zanieczyszczenia filtra DPF popiołem
4 - ilość mocznika w zbiorniku w procentach, jeżeli ilość 
mocznika jest większa niż 50% pojemności, wyświetla 
się symbol OK

C18N015
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1 - obroty silnika 
2 - obciążenie silnika 
3 - aktualne zużycie paliwa
4 - sygnalizacja wybranej pamięci preselekcji obrotów 
silnika

F18N055

1 - aktualne zużycie paliwa w l/100km 
2 - średnie zużycie paliwa w l/100km od ostatniego 
wyzerowania danych 
3 - średnie zużycie paliwa w l/h  od ostatniego 
wyzerowania danych
4 - zużyte paliwo od ostatniego wyzerowania danych

P18N046

Na tym ekranie znajdują się dane dotyczące 
automatycznego wyłączania wału odbioru mocy, więcej 
w rozdziale Napęd maszyn rolniczych.

PHS18N020

Na tym ekranie znajdują się dane dotyczące 
automatycznego przełączania wzmacniacza momentu 
obrotowego i preselekcji obrotów silnika, więcej 
w rozdziale Jazda ciągnikiem.

1 - wyświetlenie ustawionych obrotów silnika, przy 
których włączany jest wyższy stopień wzmacniacza 
momentu 
2 - wyświetlenie ustawionych obrotów silnika, przy 
których włączany jest niższy stopień wzmacniacza 
momentu 
3 - wyświetlenie ustawionych obrotów silnika w pamięci 
numer 1
4 - wyświetlenie ustawionych obrotów silnika w pamięci 
numer 2

FHD18N005
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1 - powierzchnia obrobiona w hektarach 
2 - powierzchnia obrobiona - średnia w hektarach na 
godzinę 
3 - zużycie paliwa - średnia w litrach na hektar 
4 - zużycie paliwa w litrach od początku rejestracji 
powierzchni obrobionej

PHS18N008
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Wyświetlacz - wyświetlenie ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym ciągnika

P18N075

Wyświetlacz - ostrzeżenie niskiego ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym ciągnika

Uwaga: jeżeli ciśnienie powietrza w układzie pneumatycznym ciągnika wynosi poniżej 10 bar, 
tylne koła ciągnika są zahamowane bez względu na położenie dźwigni hamulca ręcznego.

Ciśnienie powietrza w układzie pneumatycznym ciągnika jest wyświetlane na wyświetlaczu tablicy 
przyrządów. 
1 - symbol ciśnienia powietrza, świeci się na biało, nie ma żadnej funkcji sygnalizacyjnej. 
2 - czerwone pole do wyświetlania, stopniowe wypełnianie pola kolorem czerwonym sygnalizuje wzrost 
ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym ciągnika w zakresie od 0 bar do 10 bar. Przy ciśnieniu 0 bar 
pole jest czarne. 
3 - zielone pole do wyświetlania, stopniowe wypełnianie pola kolorem zielonym sygnalizuje wzrost ciśnienia 
powietrza w układzie pneumatycznym ciągnika w zakresie od 10 bar do ustawionego ciśnienia 
maksymalnego. Przy ciśnieniu poniżej 10 bar pole jest czerwone. 
4 - pole, wyświetlające wartość numeryczną ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym ciągnika. Jeżeli 
ciśnienie wynosi poniżej 10 bar, tło pola jest czerwone, jeżeli ciśnienie wynosi powyżej 10 bar, tło pola jest 
zielone. 
5 - ostrzegawcza lampka kontrolna niskiego ciśnienia powietrza pali się, jeżeli ciśnienie powietrza 
w układzie pneumatycznym ciągnika wynosi poniżej 10 bar.

Sygnalizacja niskiego ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym ciągnika 
pole (2) jest wypełnione kolorem czerwonym według aktualnego ciśnienia powietrza w układzie 
pneumatycznym ciągnika, 
pole (3) jest białe, 
pole (4) jest podświetlone na czerwono, 
lampka kontrolna (5) pali się 

Jeżeli ciśnienie powietrza w układzie pneumatycznym 
ciągnika spadnie poniżej 10 bar, na wyświetlaczu pojawi 
sięostrzeżenie i zabrzmi sygnał dźwiękowy. 
Przerwij pracęi zaczekaj ażciśnienie w układzie 
pneumatycznym ciągnika wzrośnie.

P18N100
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Wyświetlacz - zerowanie danych

P18N047

Proces zerowania danych w ekranach podstawowych, w których można wyzerować dane:

1 - Za pomocą przycisków (C) i (D) wybierz wyświetlenie właściwego ekranu podstawowego. 
2 - Naciskając dłużej przycisk (A) (RESET) wyzeruj dane.

Naciskając przycisk (A) wyzerujesz wszystkie dane, które można na wybranym ekranie 
wyzerować.

Wyświetlacz - hamulec ręczny

Wyświetlacz - menu serwisu

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.

FHD18N004

Wejście do menu serwisu:
Do menu serwisu wejdziesz, naciskając dłużej 
przycisk (B) (ENTER).
Do wyboru pozycji służą przyciski (C) i (D). Wybrana 
pozycja jest zaznaczona ramką.
Wyjście z menu serwisu:
Z menu serwisu z powrotem na ekran główny wyjdziesz, 
naciskając przycisk (A).

C18N016
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Menu serwisu

Wyświetlacz - wkaźnik okresów przeglądów serwisowych

P18N070

Informacja o zbliżającym się terminie serwisowym (okresie serwisowym) pojawi się, jeżeli do zaplanowanej 
konserwacji pozostało mniej niż 25 godzin roboczych.
Na wyświetlaczu tablicy przyrządów pojawi się symbol konserwacji (1).
Po przesunięciu kluczyka w stacyjce do pozycji I na wyświetlaczu pojawi się ekran powitalny. Po upłynięciu 
kilku sekund na wyświetlaczu pojawi się informacja o zbliżającej się konserwacji (B) wraz z ilością godzin 
roboczych ciągnika (2) pozostałych do terminu serwisowego.

Przekroczenie okresu serwisowego

Menu serwisu zawiera poniższe pozycje: 

Display setings - ustawienie podświetlenia wyświetlacza 
Failure history - zawiera wypis błędów według poszczególnych węzłów ciągnika
Performance monitor - umożliwia monitorowanie obrobionej powierzchni
Settings - umożliwia kalibrację prędkości jezdnej, kalibrację czujników kąta skrętu przedniej osi, zerowanie 
okresu serwisowego 
Engine setup - umożliwia ustawienie blokowania wypalania filtra DPF 
Language - umożliwia ustawienie wersji językowej menu
Info - umożliwia wyświetlenie wersji oprogramowania tablicy przyrządów

W przypadku przekroczenia okresu serwisowego po 
przesunięciu kluczyka w stacyjce z pozycji 0 do pozycji 
I na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie serwisowe (1) 
z ilością godzin roboczych 0.

P18N071
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Zerowanie (reset) wskaźnika okresu przeglądów serwisowych

C18N019

Po wykonaniu konserwacji wyzeruj wskaźnik okresu przeglądów serwisowych. 

Naciskając przycisk (B), wejdź do menu serwisu. 
Przy użyciu przycisków (C) i (D) wybierz pozycję settings oznaczoną strzałką (1). Naciskając przycisk (B), 
wejdziesz do menu. 
Przy użyciu przycisków (C) i (D) wybierz pozycję service oznaczoną strzałką (2). Naciskając przycisk (B), 
wejdziesz do menu service. 
Poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku (A) zresetujesz wskazanie okresu serwisowego. Na pozycji 
oznaczonej strzałką (3) po zakończeniu resetu pojawi się symbol 500 h
Do ekranu podstawowego powrócisz, naciskając przycisk (A). 

 TABLICA PRZYRZĄDÓW

64



Sygnalizacja błędów

Wyświetlacz - komunikaty o błędzie
Podczas pracy ciągnika na wyświetlaczu magą się pojawić trzy rodzaje komunikatów o błędzie. 

A - Ostrzeżenie zabezpieczenia eksplatacyjnego,
wystąpiła lekka odchyłka od ustawionych wartości lub błąd obsługi. 
Ostrzeżenie wyświetla się na wyświetlaczu przez ok. 10 sekund, następnie wyświetlacz przełączy na 
ustawiony wcześniej ekran podstawowy. 

Stan jest sygnalizowany przez lampkę kontrolną 
Brak ograniczeń w użyciu ciągnika. 

B. - Mniej ważne usterki systemu 
W przypadku mniej ważnych usterek na wyświetlaczu przez ok. 10 sekund wyświetla się numer usterki . 
Następnie wyświetlenie usterki zostaje zminimalizowane do głównego pola. 

Stan jest sygnalizowany przez lampkę kontrolną 

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

C. - Ważne usterki systemu
Nie można przełączyć ekranu wyświetlacza. 

Stan jest sygnalizowany przez lampkę kontrolną

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

Błędy powstałe podczas pracy ciągnika są sygnalizowane 
przez zapalenie się właściwej lampki kontrolnej, sygnał 
akustyczny oraz komunikatem o błędzie na wyświetlaczu 
tablicy przyrządów. 
Jeżeli jest sygnalizowany błąd, lampka kontrolna pali się 
również po przełączeniu ekranu wyświetlacza. 

Jeżeli błąd nie zostanie usunięty lub jeżeli sygnalizowany 
stan nie wrócił do stanu normalnego: 
właściwa lampka kontrolna pali się po wyłączeniu ciągnika 
i przesunięciu kluczyka w stacyjce do pozycji I, po 
kolejnym zastartowaniu silnika właściwa lampka kontrolna 
ponownie się zapali a na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat o błędzie. 
1 - Lampka kontrolna poważnej usterki systemu 
(czerwona). 
2 - Lampka kontrolna mniej ważnej usterki systemu 
(pomarańczowa). 
3 - Lampka kontrolna zabezpieczenie eksploatacyjnego 
(niebieska). 

P18N048
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Opis wyświetlacza komunikaty o błędzie

Symbole węzłów ciągnika

 Silnik

 Układy hydrauliczne

 Mechanizm zmiany biegów i sprzęgła jezdne

 Resorowany przedni most napędowy

 Układ oczyszczania spalin

  Hamulce

Wyświetlacz - historia usterek

C18N017

Naciskając przycisk (B) wejdź do menu serwisu 
1 - przy użyciu przycisków (C) i (D) wybierz pozycję wypis usterek, naciskając przycisk (B) przejdź na ekran 
wybór węzła ciągnika, z którego chcesz wyświetlić wypis usterek. 
2 - przy użyciu przycisków (C) i (D) wybierz węzeł ciągnika, z którego chcesz wyświetlić wypis usterek, 
naciskając przycisk (B) przejdź na ekran wyświetlający wypis usterek wybranego węzła ciągnika. 
3 - wypis usterek wybranego węzła ciągnika, pomiędzy usterkami przechodzimy przy użyciu przycisków (C) 
i (D)

Tabela wypisu usterek zawiera kolumny: 
Nr. - liczba porządkowa usterki 
SPN - kod usterki 
FMI - kod szczegółów usterki 
OC - ilość wystąpień usterki 
Powrotu do ekranu podstawowego dokonasz, naciskając przycisk (A) 

1 - Symbol ważności usterki.
2 - Węzeł ciągnika, w którym wystąpiła usterka. 
3 - Główne pole wyświetlacza - kod usterki.
4 - Dodatkowe pole wyświetlacza - szczegóły usterki. 

P18N074
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Wyświetlacz - ustawienie wersji językowej

P18N077

Naciskając przycisk (B) wejdź do menu serwisu:

1 - przy użyciu przycisków (C) i (D) wybierz pozycję Język , naciskając przycisk (B) przejdź na ekran z menu 
wersji językowych. 
2 - przy użyciu przycisków (C) i (D) wybierz wersję językową, naciskając przycisk (B), potwierdź wybór. 
Tablica przyrządów przełączy się do wybranej wersji językowej. 
Powrotu do ekranu podstawowego dokonasz, naciskając przycisk (A). 
Naciskając przycisk (B) wejdź do menu serwisu:

1 - przy użyciu przycisków (C) i (D) wybierz pozycję Język , naciskając przycisk (B) przejdź na ekran z menu 
wersji językowych. 
2 - przy użyciu przycisków (C) i (D) wybierz wersję językową, naciskając przycisk (B), potwierdź wybór. 
Tablica przyrządów przełączy się do wybranej wersji językowej. 
Powrotu do ekranu podstawowego dokonasz, naciskając przycisk (A). 

Jeżeli chcesz zmienić jednostki metryczne na anglosaskie, wybierz wersję językową ENG.IMP.

Jeśli chcesz zmienić jednostki metryczne na anglosaskie, wybierz wersję językową ENGLISH
IMPERIAL. 
Jeśli chcesz zmienić jednostki metryczne na amerykańskie, wybierz wersję językową ENGLISH US. 
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Wyświetlacz - podświetlenie wyświetlacza

P18N097

Naciskając przycisk (B), wejdź do menu serwisu 

a - przy użyciu przycisków (C) i (D) wybierz pozycję Ustawienia wyświetlacza, naciskając przycisk (B), 
przejdź do ekranu z menu ustawienia wyświetlacza. 
b - menu ustawienia wyświetlacza zawiera poniższe pozycje:

1 - tryb dzienny, wysoka intensywność podświetlenia wyświetlacza 
2 - tryb nocny, niska intensywność podświetlenia wyświetlacza 
3 - tryb automatyczny, automatycznie przełącza pomiędzy dziennym a nocnym trybem 
podświetlenia wyświetlacza w zależności od intensywności oświetlenia otoczenia ciągnika

Wybrany tryb jesz zaznaczony kreską. W celu zmiany trybu przy użyciu przycisków (C) i (D) wybierz 
wymaganą pozycję, wybrana pozycja jest zaznaczona ramką, a naciskając przycisk (B) potwierdź wybór. 
Powrotu do ekranu podstawowego dokonasz, naciskając przycisk (A).
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Wyświetlacz - ustawienie dziennego i nocnego podświetlenia wyświetlacza

P18N098

Wejdź do menu ustawień wyświetlacza.

a - Przy użyciu przycisków (C) i (D) wybierz pozycję (1) dzienne podświetlenie wyświetlacza. Naciskając 
dłużej przycisk (B), przejdź do ekranu ustawienia podświetlenia wyświetlacza (b). 
b - Przy użyciu przycisków (C) i (D) przesuń suwak (4), zmieniając w ten sposób intensywność podświetlenia 
wyświetlacza. Zmiana podświetlenia w procentach jest przedstawiona nad suwakiem (3). 100 procent to 
podświetlenie maksymalne, , 0 % to podświetlenie minimalne.
Naciskając przycisk (B), potwierdź zmienioną wartość podświetlenia wyświetlacza i wróć do menu ustawień 
wyświetlacza. 
Naciskając przycisk (A), wróć do menu ustawień wyświetlacza a wartość podświetlenia nie zmieni się.

Przy użyciu przycisków (C) i (D) wybierz pozycję (2) i powtórz procedurę ustawienia, jak w przypadku pozycji 
(1).
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Wyświetlacz - ustawienie automatycznego trybu podświetlenia wyświetlacza

P18N099

Wejdź do menu ustawień wyświetlacza.

a - Przy użyciu przycisków (C) i (D) wybierz pozycję (1) automatyczny tryb podświetlenia wyświetlacza. 
Naciskając dłużej przycisk (B), przejdź do ekranu ustawienia automatycznego trybu podświetlenia 
wyświetlacza (b). 
b - Ekran ustawienia automatycznego trybu podświetlenia wyświetlacza zawiera dwie pozycje

2 - ustawienie intensywności oświetlenia otoczenia ciągnika, przy którym automatycznie 
przełącza się dzienne i nocne podświetlenie wyświetlacza 
3 - opóźnienie przełączania, eliminujące kilkakrotne przełączanie pomiędzy dziennym 
a nocnym podświetleniem wyświetlacza, na przykład w przypadku przebłysków światła itp.

Przy użyciu przycisków (C) i (D) wybierz pozycję (2) i naciskając dłużej przycisk (B), przejdź do ekranu (c). 
c - Przy użyciu przycisków(C) i (D) przesuń suwak (5), zmieniając tym samym ustawienie intensywności 
oświetlenia otoczenia ciągnika, przy którym automatycznie przełącza się dzienne i nocne podświetlenie 
wyświetlacza. Zmiana podświetlenia w procentach jest przedstawiona nad suwakiem (4). 
Naciskając przycisk (B), potwierdź zmienioną wartość i wróć do menu automatycznego trybu podświetlenia 
wyświetlacza. 
Naciskając przycisk (A), wróć do menu automatycznego trybu podświetlenia wyświetlacza a wartość 
podświetlenia nie zmieni się. 

Przy użyciu przycisków (C) i (D) wybierz pozycję (3) i naciskając dłużej przycisk (B), przejdź do ekranu (d). 
d - Przy użyciu przycisków(C) i (D) przesuń suwak (7), zmieniając tym samym opóźnienie przełączenia 
dziennego i nocnego podświetlenia wyświetlacza. Zmiana podświetlenia w sekundach jest przedstawiona 
nad suwakiem (6). 
Naciskając przycisk (B), potwierdź zmienioną wartość i wróć do menu automatycznego trybu podświetlenia 
wyświetlacza. 
Naciskając przycisk (A), wróć do menu automatycznego trybu podświetlenia wyświetlacza a wartość 
podświetlenia nie zmieni się
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Wyświetlacz - ustawianie i kalibracja

C18N018

Naciskając przycisk (B), wejdź do menu serwisu. 
1 - przy użyciu przycisków (C) i (D) wybierz pozycję Settings, naciskając przycisk (B), przejdziesz do ekranu 
z menu ustawień.

1 - kalibracja sprzęgieł jezdnych
2 - kalibracja prędkości jezdnej
3 - kalibracja czujników osi przedniej
4 - zerowanie okresu serwisowego

2 - przy użyciu przycisków (C) i (D) wybierz odpowiednią funkcję, naciskając przycisk (B), zatwierdź wybór. 
Do ekranu podstawowego powrócisz, naciskając przycisk (A). 
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Kalibracja prędkości jazdy 

C18N020

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 
- Naciskając przycisk (B) wejdź do menu serwisu

a - Przy użyciu przycisków (C) i ( D ) wybierz pozycję kalibracji zaznaczoną strzałką i naciskając przycisk (B) 
przejdź do menu kalibracji. 
b - Przy użyciu przycisków ( C ) i ( D ) wybierz pozycję prędkość zaznaczoną strzałką i naciskając przycisk 
(B) przejdź do menu prędkość.
c - Na ekranie menu prędkość znajdują się poniższe wartości:
     1 - typ ciągnika
     2 - zakres dopuszczalnych wartości ważnych dla danego typu i wykonania ciągnika, wartości nie można 
zmienić

3 - wartość zapisana przy ostatniej kalibracji prędkości jezdnej
     naciskając przycisk (B), przejdź do następnego ekranu
d - Wyświetli się ekran z wezwaniem do przejechania 100 m, rozpocznij kalibrację prędkości jezdnej, 
naciskając przycisk (B).
e - Wyświetli się ekran (e)

- Rozjedź ciągnik stałą prędkością ok.10 km/h
- Po przejechaniu całej odległości 100 m zatrzymaj ciągnik na oznaczonym końcu toru
- Naciśnij przycisk (B)

f - Wyświetli się ekran, na którym podano pierwotną wartość kalibracji (4) i nową wartość kalibracji (5), nową 
wartość zapisz, naciskając przycisk (B). Jeżeli kalibracja powiodła się, to po naciśnięciu przycisku (B) pojawi 
się menu serwisu.
g - jeżeli nowa wartość kalibracji (f) pozycja (5) znajduje się poza zakresem ustawionych wartości (c) pozycja 
(2), na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie (g). Naciskając przycisk (B), wrócisz do menu serwisu 
i zostanie zapisana pierwotna wartość kalibracji. Powtórz cały proces kalibracji.

Jeżeli taka sytuacja wystąpi po wymianie kół za koła o innym rozmiarze niż koła pierwotnie 
zamontowane, to prawdopodobnie nowy rozmiar kół nie jest właściwy dla danego typu ciągnika.
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Ustawienie czujników maks. skrętu osi przedniej

C18N021

Ustawienie czujników maks. kąta skrętu osi przedniej należy wykonać: 
- W przypadku jakiejkolwiek interwencji w geometrię osi przedniej. 
- W przypadku wymiany czujników maks. kąta skrętu osi przedniej. 
- W przypadku wymiany tablicy przyrządów. 
- W przypadku wymiany osi przedniej.

Proces kalibracji 
- Na odpowiednim terenie wyznacz tor o długości 15 m
- Opony ciągnika napompuj na zalecane ciśnienie
- Uruchom silnik
- Postaw ciągnik na początek toru
- Naciskając przycisk (B), wejdź do menu serwisu
- Za pomocą przycisków (C) i (D) wybierz pozycję settings oznaczoną strzałką (1). Naciskając przycisk (B), 
wejdź do menu.
- Za pomocą przycisków (C) i (D) wybierz pozycję STEERING oznaczoną strzałką (2). Naciskając przycisk 
(B), wejdź do menu
- Przejedź ciągnikiem po wyrównanym terenie 15 m do przodu a następnie zatrzymaj ciągnik.
Naciskając przycisk (A), zapiszesz wartości i wrócisz do ekranu podstawowego.
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Wyświetlacz - obrobiona powierzchnia

Menu obrobiona powierzchnia

PHS18N009

Wejdź do menu serwisu naciskając dłużej przycisk (B). Przy użyciu przycisków (C) i (D) wybierz pozycję 
obrobiona powierzchnia, oznaczoną strzałką (a). Naciskając przycisk (B), wejdziesz do menu obrobiona 
powierzchnia (b).

Menu obrobiona powierzchnia (b):
(1) - wybór użytkownika - ustawienie szerokości obrabianej powierzchni (tj. szerokość robocza narzędzia)
(2) - początek zapisu obrobionej powierzchni
(3) - koniec zapisu obrobionej powierzchni
(4) - skasowanie zapisanej obrobionej powierzchni dla wybranego użytkownika
(5) - skasowanie zapisanej obrobionej powierzchni dla wszystkich użytkowników

Wyświetlacz obrobiona powierzchnia wyświetla 
powierzchnię obrobioną w hektarach. 

1 - powierzchnia obrobiona w hektarach 
2 - powierzchnia obrobiona - średnia w hektarach na 
godzinę 
3 - zużycie paliwa - średnia w litrach na hektar 
4 - zużycie paliwa w litrach od początku rejestracji 
powierzchni obrobionej. 

W celu właściwych obliczeń obrobionej 
powierzchni należy ustawić szerokość obrabianej 
powierzchni (tj. szerokość roboczą narzędzia). PHS18N008
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Obrobiona powierzchnia - wybór użytkownika

PSH18N010

Wejdź do menu obrobiona powierzchnia - wybór użytkownika. 
Dla każdego z użytkowników można ustawić trzy szerokości agregacji. 
Każdy z użytkowników posiada własną pamięć obrobionej powierzchni. 

W menu wybór użytkownika (a) wybierz przy użyciu przycisków ( C ) i ( D ) jednego z trzech użytkowników. 
Naciskając krótko przycisk ( B ), potwierdź wybór użytkownika z ustawioną agregacją. 
Naciskając dłużej przycisk ( B ), wejdź do menu ustawienie agregacji dla wybranego użytkownika (b).

(1) - kod użytkownika i numer agregacji 
(2) - ustawiona szerokość agregacji

Przy użyciu przycisków ( C ) i ( D ) wybierz wymaganą szerokość agregacji i potwierdź, naciskając krótko 
przycisk ( B ), wybrana agregacja jest zaznaczona kreską (3).

Powrotu na ekran podstawowy dokonasz, naciskając przycisk ( A ). 

Obrobiona powierzchnia - ustawienie właściwej szerokości agregacji

PHS18N011

W menu szerokości agregacji można dla każdego użytkownika zmienić każdą z trzech predefiniowanych 
wartości szerokości agregacji.
Wejdź do menu ustawienia agregacji u wybranego użytkownika.
Za pomocą przycisków (C) i (D) wybierz wartość, którą chcesz zmienić i naciśnij krótko przycisk (B). 
Agregacja jest zaznaczona kreską (1).
Naciskając dłużej przycisk (B) wejdziesz w tryb zmiana wartości (szerokości agregacji) Numer oznaczający 
szerokość agregacji zacznie migać (2).
Naciskając przycisk (A) wyzeruj wartość szerokości agregacji, wyświetla się 0,00.
Naciskając przycisk (B), wybierz pierwszą pozycję wartości (3), która zacznie migać. Przy użyciu przycisków 
(C) i (D) zmień wartość 0 na wymaganą wartość. Naciskając przycisk (B), przejdź na następną pozycję (4), 
która zacznie migać. 
Przy użyciu przycisków (C) i (D) zmień wartość 0 na wymaganą wartość. Naciskając przycisk (B), przejdź na 
następną pozycję (5), która zacznie migać.
Przy użyciu przycisków (C) i (D) zmień wartość 0 na wymaganą wartość. Naciskając dłużej przycisk (B), 
zapisz nowo ustawioną szerokość agregacji.  
Powrotu na ekran podstawowy dokonaj, naciskając przycisk (A).
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Rejestracja obrobionej powierzchni

PHS18N012

Wejdź do menu ustawienie agregacji. 
Skontroluj, czy jest ustawiony właściwy użytkownik i szerokość agregacji (1) lub dokonaj ustawienia 
użytkownika i szerokości agregacji. Każdy użytkownik ma zarejestrowane własne wartości obrobionej 
powierzchni, przy zmianie użytkownika na ekranie podstawowym obrobiona powierzchnia wyświetlają się 
wartości dotyczące wybranego użytkownika. 
Przy użyciu przycisków (C) i (D) wybierz pozycję (2) i, naciskając przycisk (B), uruchom zapis obrobionej 
powierzchni (pozycja jest zaznaczona kreską). 
Od tego momentu, gdy ciągnik jest w ruchu będzie zapisywana obrabiana powierzchnia w zależności od 
szerokości agregacji i przejechanej odległości.

Obrobiona powierzchnia jest zapisywana jedynie w przypadku, iż ramiona tylnego 
trzypunktowego układu zawieszenia są opuszczone w położeniu roboczym lub jeżeli jest włączony 
przedni lub tylny wał odbioru mocy lub jeżeli spełnione są oba warunki jednocześnie. 

Zapisywanie obrabianej powierzchni zostanie zakończone, jeśli w menu obrobiona powierzchnia przy użyciu 
przycisków (C) i (D) wybierzesz pozycję (3) i, naciskając przycisk (B), zakończysz zapisywanie obrobionej 
powierzchni (pozycja zaznaczona kreską). 
Jeżeli ponownie uruchomisz zapisywanie obrobionej powierzchni, wczytane nowe wartości są dodawane do 
wcześniej zapisanych wartości. 

Jeżeli podczas trwania zapisywania konieczna jest zmiana użytkownika, zakończ zapisywanie obrobionej 
powierzchni, dokonaj wyboru innego użytkownika i szerokości agregacji, ponownie uruchom zapisywanie 
obrobionej powierzchni, wczytane nowe wartości są dodawane do wcześniej zapisanych wartości dla nowo 
wybranego użytkownika. 

Aby wyzerować wartości obrobionej powierzchni dla wybranego użytkownika, przy użyciu przycisków (C) 
i (D) wybierz pozycję (4) i, naciskając przycisk ( B ), wyzeruj wartości. 
Aby wyzerować wartości obrobionej powierzchni dla wszystkich użytkowników, przy użyciu przycisków (C) 
i (D) wybierz pozycję (5) i, naciskając przycisk ( B ), wyzeruj wartości. 
Po powrocie do ekranu głównego obrobiona powierzchnia, w polach wyświetlacza nie będzie żadnych 
danych. 

Wyzerowanych wartości nie można w żaden sposób przywrócić.
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Układ oczyszczania spalin - ustawianie
Zatkany filtr cząstek stałych automatycznie regeneruje się poprzez temperaturę gazów wydechowych przy 
większym obciążeniu silnika. Układ regeneracji filtra cząstek stałych można ustawiać przez menu ustawienia 
silnika na tablicy przyrządów. Można ustawić dwa tryby regeneracji. Tryb automatycznej regeneracji filtra 
cząstek stałych oraz blokowanie regeneracji (jedynie z powodów bezpieczeństwa). 
Komentarz: Ustawianie poszczególnych trybów zostało opisane w rozdziale_Układ oczyszczania spalin.

Tablica przyrządów - ostrzeżenia

Uzupełnij paliwo

Uzupełnij mocznik

P18N030

Ilość mocznika wyświetla się na wyświetlaczu tablicy przyrządów na ekranie podstawowym. 
a- Wyświetla się rzeczywisty stan mocznika w procentach. 
b - Mała ilość mocznika w zbiorniku jest sygnalizowana na tablicy przyrządów przez lampkę kontrolną 
niskiego poziomu mocznika czerwoną (1) lub pomarańczową (2). Wraz z lampką kontrolną niskiego poziomu 
mocznika zapala się również jedna z wymienionych lampek kontrolnych: usterki (3) lub stop (4) na tablicy 
przyrządów. 
c - A jednocześnie na wyświetlaczu tablicy przyrządów pojawi się wezwanie do uzupełnienia zbiornika wraz 
z sygnałem akustycznym. . 

Uzupełnij zbiornik mocznika każdorazowo podczas tankowania paliwa.

W przypadku zapalenia się lampki kontrolnej paliwa 
(pomarańczowa) na wyświetlaczu pojawi się na ok. 
3 sekundy wezwanie do uzupełnienia paliwa. Jeżeli paliwo 
nie zostanie dotankowane, wezwanie pojawi się na 
wyświetlaczu na ok. 3 sekundy każdorazowo po 
przesunięciu kluczyka z pozycji '0' do pozycji 'I'. Lampka 
kontrola paliwa pali się nieustannie.

P18N094
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Wysoka temperatura płynu chłodzącego

PHS18N041

Wysoka temperatura płynu chłodzącego jest sygnalizowana w kilku poziomach ostrzeżenia 
A - informacja - obniż moc silnika 
B - uwagi - zatrzymaj ciągnik, pozostaw silnik na biegu jałowym do czasu obniżenia temperatury płynu 
chłodzącego 
C - ostrzeżenie - zatrzymaj silnik, poczekaj do czasu obniżenia temperatury płynu chłodzącego, skontroluj 
ilość płynu chłodzącego, jeżeli po uruchomieniu silnika płyn chłodzący zacznie się ponownie przegrzewać, 
zatrzymaj silnik i skontaktuj się z serwisem

 Jeżeli lampka kontrolna sygnalizuje wysoką temperaturę płynu chłodzącego (ostrzeżenie), 
układ reaguje ograniczeniem mocy silnika o 25 %.

Niski poziom płynu chłodzącego

C18N022

Niski poziom płynu chłodzącego jest sygnalizowany w kilku poziomach ostrzeżenia 
A - informacja 
B - uwaga - należy uzupełnić płyn chłodzący 
C - ostrzeżenie - zatrzymaj silnik, poczekaj do czasu obniżenia temperatury płynu chłodzącego a następnie 
uzupełnij płyn chłodzący 

Korek nadciśnieniowy poluzuj po wychłodzeniu płynu chłodzącego! Niebezpieczeństwo 
oparzenia!
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Wysoka temperatura oleju silnikowego

C18N023

Wysoka temperatura oleju silnikowego jest sygnalizowana w kilku poziomach ostrzeżenia 
A - informacja - obniż moc silnika 
B - uwaga - zatrzymaj ciągnik, pozostaw silnik na biegu jałowym do czasu obniżenia temperatury oleju 
silnikowego 
C - ostrzeżenie - zatrzymaj silnik, poczekaj do czasu obniżenia temperatury oleju silnikowego, skontroluj 
ilość oleju silnikowego, jeżeli po uruchomieniu silnika olej silnikowy zacznie się ponownie przegrzewać, 
zatrzymaj silnik i skontaktuj się z serwisem

Wysoka temperatura powietrza w układzie dolotowym silnika

C18N024

Wysoka temperatura powietrza w układzie dolotowym silnika jest sygnalizowana w kilku poziomach 
ostrzeżenia
A - informacja - obniż moc silnika 
B - uwaga - zatrzymaj ciągnik, pozostaw silnik na biegu jałowym do czasu obniżenia temperatury powietrza 
w układzie dolotowym silnika 
C - ostrzeżenie - zatrzymaj silnik, poczekaj do czasu obniżenia temperatury powietrza w układzie dolotowym 
silnika, jeżeli po uruchomieniu silnika powietrze w układzie dolotowym silnika zacznie się ponownie 
przegrzewać, zatrzymaj silnik i skontaktuj się z serwisem
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Woda w filtrze oczyszczania wstępnego paliwa

C18N025

Wysoki poziom wody w filtrze oczyszczania wstępnego paliwa jest sygnalizowany w kilku poziomach 
ostrzeżenia
A - informacja - wyczyszczenie filtra oczyszczania wstępnego paliwa będzie konieczne (patrz rozdział 
instrukcja konserwacji) 
B - uwaga - wyczyszczenie filtra oczyszczania wstępnego paliwa jest konieczne (patrz rozdział instrukcja 
konserwacji) 
C - ostrzeżenie - zatrzymaj silnik i dokonaj oczyszczenia filtra oczyszczania wstępnego paliwa (patrz rozdział 
instrukcja konserwacji) 

Wysoka temperatura oleju w skrzyni biegów

PHS18N042

A - uwaga - zatrzymaj ciągnik, pozostaw silnik na biegu jałowym, dopóki temperatura oleju przekładniowego 
nie spadnie 
B - ostrzeżenie - usterka w układzie czujnika, zatrzymaj silnik i skontaktuj się z serwisem

Zanieczyszczenie filtra ciśnieniowego rozdzielacza skrzyni biegów

PHS18N043

A - uwaga - wymiana wkładu filtra oleju rozdzielacza skrzyni biegów jest konieczna (patrz rozdział instrukcje 
dot. obsługi technicznej)
B - ostrzeżenie - usterka w układzie czujnika, skontaktuj się z serwisem
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Sygnalizacja siedzenia kierowcy

PHS18N047

A - sygnalizacja - obsługa opuściła siedzenie, należy usiąść z powrotem na siedzenie kierowcy
B - usterka - w układzie wyłącznika bezpieczeństwa siedzenia kierowcy wystąpiła usterka, możliwość 
ograniczenia niektórych funkcji ciągnika, należy skontaktować się z serwisem 

Sygnalizacja obniżenia obrotów i mocy silnika

C18N026

A - sygnalizacja obniżenia mocy silnika o 30% 
B - sygnalizacja obniżenia mocy silnika o 30% oraz obniżenia obrotów silnika na 1250 obr./min

Sygnalizacja przegrzania sprzęgieł jezdnych

C18N090

uwaga - grozi przegrzanie sprzęgieł jezdnych, dostosuj tryb pracy ciągnika w taki sposób, aby mniej 
obciążać sprzęgła jezdne
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Sygnalizacja konieczności wymiany oleju silnikowego poza okresem serwisowym

C18N028

Wymień olej silnikowy i filtr oleju silnikowego. 
Jeżeli wskutek pracy ciągnika z wysokim obciążeniem lub wskutek częstych regeneracji filtra DPF doszło do 
degradacji oleju silnikowego i koniecznie trzeba wymienić olej wcześniej niż określa to okres konserwacji, 
stan ten jest sygnalizowany przez ostrzeżenie na wyświetlaczu tablicy przyrządów. 
Ostrzeżenie dotyczące konieczności wymiany oleju na wyświetlaczu tablicy przyrządów można wyłączyć, 
naciskając przycisk (A) na tablicy przyrządów, oraz można przejść z powrotem do wyświetlenia ekranów 
podstawowych. 
Po wyłączeniu ostrzeżenia dotyczącego konieczności wymiany oleju silnikowego, nadal będzie się świeciła 
pomarańczowa lampka kontrolna mniej ważnej usterki układu. 
Przy następnym przesunięciu kluczyka w stacyjce z położenia 0 do położenia I ostrzeżenie dotyczące 
konieczności wymiany oleju silnikowego wyświetli się ponownie. 

Po wymianie oleju silnikowego należy usunąć ostrzeżenie dotyczące wymiany oleju za 
pośrednictwem oprogramowania diagnostycznego Deutz (oprogramowanie Serdia).

Sygnalizacja położenia dźwigni preselekcji obrotów tylnego wału odbioru mocy

C18N029

Jeżeli dźwignia preselekcji obrotów tylnego wału odbioru mocy (2) znajduje się w położeniu neutralnym, 
w przypadku załączenia wyłącznika tylnego wału odbioru mocy (1) na wyświetlaczu tablicy przyrządów 
pojawi się ostrzeżenie. 
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Ciągnik jest wyposażony w silnik spełniający limity emisyjne STAGE IV i TIER 4f. Limit emisyjny jest 
spełniony między innymi za pomocą kombinacji dwóch układów oczyszczania spalin:

a - Filtra cząstek stałych (DPF), służącego do oczyszczania spalin. W filtrze cząstek stałych gromadzą 
a następnie spalają się cząstki stałe (sadze) powstające w wyniku niedoskonałego spalania oleju 
napędowego. Cześć jednostki DPF stanowi również katalizator utleniający (DOC).
b - SCR - skrót oznacza układ odczyszczania spalin silników wysokoprężnych za pomocą selektywnej 
redukcji katalitycznej obniżającej ilość NOx w spalinach. Reduktor wtryskiwany do układu wydechowego 
reaguje w katalizatorze SCR z emisjami NOx zawartymi w spalinach i redukuje je na azot (N2) i wodę (H2O). 
Regulacja ilości wtryskiwanego mocznika odbywa się za pomocą samodzielnej jednostki centralnej przy 
współpracy z jednostką centralną silnika.

W celu zapewnienia właściwego działania układu, kilka jego głównych części jest 
monitorowanych w celu osiągnięcia wymaganych limitów emisyjnych:
- Poziom i jakość mocznika wtryskiwanego do katalizatora SCR.
- Ilość NOx w spalinach i temperatury w układzie.
- Wykrywanie niedozwolonej ingerencji czy jakiejkolwiek manipulacji w celu wyeliminowania układu.

Warunki pracy DPF
Podczas pracy ciągnika filtr cząstek stałych zatykany jest cząstkami stałymi powstającymi w trakcie pracy 
silnika przy spalaniu paliwa.
Pasywna regeneracja zatkanego filtra cząstek stałych odbywa się w przypadku temperatury gazów 
wydechowych przekraczającej 250°C przy wyższym obciążeniu silnika.
Aktywną regenerację filtra cząstek musi uruchomić obsługa ciągnika w z góry określonych warunkach.

Sygnalizacja DPF
Praca oraz usterki filtra DPF są sygnalizowane poprzez 
lampki kontrolne na tablicy przyrządów 
- pomarańczowa lampka kontrolna (1) miga 
a pomarańczowa lampka kontrolna (4) świeci się - filtr 
DPF jest zatkany przez sadzę - należy dokonać 
regeneracji filtra DPF 
- czerwona lampka kontrolna (2) miga a pomarańczowa 
lampka kontrolna (4) świeci się - filtr DPF jest zatkany 
przez popiół - skontaktuj się z serwisem 
- zielona lampka kontrolna świeci się - trwa regeneracja 
filtra DPF

C18N032
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Regeneracja filtra DPF

C18N033

Poprzez miganie pomarańczowej lamki kontrolnej DPF i zapalenie pomarańczowej lampki kontrolnej 
ostrzeżenia (A) układ DPF sygnalizuje konieczność uruchomienia regeneracji filtra DPF. 
Regenerację filtra PDF musi uruchomić obsługa w menu tablicy przyrządów. 
Regeneracji dokonuje się na stojącym ciągniku, który jest zahamowany przy użyciu hamulca ręcznego (B), z 
silnikiem pracującym na biegu jałowym, dźwignię rewersu ma przesuniętą do położenia neutralnego (C) i ma 
wyłączone sprzęgło wału odbioru mocy (D).

C18N034

Naciskając przycisk (B) na tablicy przyrządów, wejdź do menu. 

1 - przy użyciu przycisków (C) i (D) wybierz pozycję ENGINE SETUP i zatwierdź, naciskając przycisk (B) 
2 - pozycję REGEN. FORCED zatwierdź, naciskając przycisk (B) 
3 - jeżeli ciągnik stoi z silnikiem pracującym na biegu jałowym, zatwierdź, naciskając przycisk (B) 

C18N035

4 - jeżeli ciągnik jest zahamowany za pomocą hamulca ręcznego a wały odbioru mocy są wyłączone, 
zatwierdź, naciskając przycisk (B) 
5 - ostrzeżenie, że teraz pracą silnika steruje jednostka centralna, nie obsługa 
6 - start regeneracji filtra DPF 
7 - trwa podgrzewanie wstępne silnika
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C18N036

8 - rozpoczęła się właściwa regeneracja filtra DPF, w dolnej linijce wyświetla się szacowany czas trwania 
regeneracji 
9 - trwa ochładzanie układu po zakończeniu regeneracji, NIE WYŁĄCZAJ SILNIKA! 
10 - regeneracja filtra DPF została zakończona, możesz kontynuować pracę z ciągnikiem bez ograniczenia

Podczas regeneracji filtra DPF (miga zielona lampka kontrolna) nie zatrzymuj silnika, grozi 
niebezpieczeństwo uszkodzenia układu dodatkowego oczyszczania spalin. 
Po regeneracji filtra DPF nie wyłączaj natychmiast silnika. Pozostaw silnik na niskich obrotach 
jałowych, dopóki temperatury układu dodatkowego oczyszczania spalin wystarczająco się nie 
obniży! 

Warunki pracy układu SCR
Ilość mocznika w zbiorniku jest wyświetlana na tablicy przyrządów. Jeżeli mocznik w zbiorniku skończy się 
podczas pracy silnika grozi uszkodzenie wtryskiwacza w przewodzie wydechowym. Dojdzie również do 
zakończenia redukcji katalitycznej oraz do podwyższenia szkodliwych emisji w spalinach. Po uzupełnieniu 
mocznika w zbiorniku redukcja katalityczna zostanie ponownie uruchomiona.

Korzystanie z ciągnika bez układu SCR (selektywnej redukcji katalitycznej) jest zabronione!

Warunki właściwego działania układu: 
- temperatura płynu chłodzącego powinna przekraczać 60°C, 
- temperatura robocza katalizatora powinna przekraczać 250°C, 
- temperatura zewnętrzna powinna przekraczać -20°C, 
- obroty silnika powinny przekraczać 1000 obr/min, 
- zapotrzebowanie na pobierany moment obrotowy musi przekraczać 20%.

Na wypadek zamarznięcia mocznika, zbiornik posiada podgrzewanie elektryczne. Jeżeli 
mocznik nie roztopi się do 70 min, uruchomi się ograniczenie mocy silnika wraz z właściwym 
komunikatem o błędzie.
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Mocznik (roztwór mocznika AUS 32, DEF)
Mocznik to wysokiej czystości 32, 5% roztwór syntetycznego mocznika i demineralizowanej używany jako 
reduktor NOx do dodatkowego oczyszczania spalin (selektywna redukcja katalityczna) pojazdów silnikowych 
wyposażonych w silniki Diesla, 
Produkt nosi oznaczenie mocznik lub AUS 32 (AUS: Aqueous Urea Solution) i spełnia wymogi normy ISO 
22241 -1 Reduktory NOX AUS 32. 
Roztwór mocznika AUS 32 jest w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Północnej znany pod oznaczeniem 
Diesel Exhaust Fluid (DEF). 

Okres eksploatacji mocznika bez utraty jakości jest zależny od warunków przechowywania. 
Krystalizuje przy temperaturze otoczenia -11°C a przy temperaturze otoczenia powyżej 35°C uruchamia się 
reakcja hydrolityczna, co oznacza, że zaczyna się powolny rozkład na amoniak i dwutlenek węgla. 
Należy bezwarunkowo zapobiec bezpośredniemu nasłonecznieniu niechronionych zbiorników. 
Nie należy przechowywać beczek dłużej niż przez 1 rok. 
Należy dbać o odporność używanych materiałów i zbiorników. 
Mocznik zamarza poniżej temperatury otoczenia -11°C.

Aby zapewnić poprawne działanie układu SCR należy używać mocznika o stężeniu 32,5%.

Zasady bezpiecznego manipulowania z mocznikiem (AUS 32, DEF)

Kontakt ze skórą
-Dłuższy lub wielokrotny kontakt ze skórą może powodować jej podrażnienie. 

Kontakt z oczami
-Dłuższy lub wielokrotny kontakt z oczami może powodować ich podrażnienie. Przepłukuj oczy dużą ilością 
wody przez przynajmniej 15 min. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje skonsultuj się z lekarzem. 

Połknięcie
- W przypadku małych ilości działanie toksycznie jest nieprawdopodobne. Większe ilości mogą powodować 
niestrawność lub problemy żołądkowe. Nie należy wywoływać wymiotów. Należy wypić pół litra wody lub 
mleka. 

Środki ppoż.
- Produkt posiada właściwości gaśnicze 

Środki gaśnicze
-Jeżeli czynnik dostał się do ognia, należy do jego ugaszenia użyć dużej ilości wody. 

Środki ostrożności przy wycieku czynnika wskutek wypadku
-Należy ograniczyć do minimum kontakt rozlanego czynnika z glebą w taki sposób, by zapobiec jego 
odpływowi do wód powierzchniowych lub gruntowych.
-Należy wysuszyć rozlany czynnik suchą ziemią, piaskiem lub innym materiałem niepalnym.

 UKŁAD DODATKOWEGO OCZYSZCZANIA SPALIN

86



Sygnalizacja usterek układu SCR

Sygnalizacja błędów DPF i SCR na wyświetlaczu tablicy przyrządów

Usterki układu SCR są w czasie pracy silnika 
sygnalizowane przez zapalenie się pomarańczowej (1) lub 
pomarańczowej (2) lampki kontrolnej na tablicy 
przyrządów a następnie sygnałem dźwiękowym. Do czasu 
usunięcia usterki, usterka jest sygnalizowana w trakcie 
każdego kolejnego uruchomienia silnika. Powodem 
sygnalizacji może być niespełnianie wymaganej ilości NOx
w spalinach, usterka w układzie wtryskowym mocznika, 
złej jakości mocznik. Wraz z lampkami kontrolnymi (1,2) 
zapala się w zależności od ważności komunikatu o błędzie
lampka kontrolna ostrzeżenia (3) lub lampka kontrolna 
stop (4). 

Jeżeli dokonano nieprofesjonalnej interwencji 
w układzie selektywnej redukcji katalitycznej, włączy 
się sygnalizacja błędu a układ przejdzie do trybu 
awaryjnej pracy ciągnika z ograniczeniem mocy 
ciągnika.

P18N029

rodzaj 
sygnalizacji

lampka kontrolna 
mocznika

lampka 
kontrolna 
usterki

sygnał 
akustyczny

obniżenie mocy i ograniczenie 
obrotów silnika

lampka 
kontrolna

kolor

ostrzeżenie pomarańczowy 1 x 1 s

1 stopień 
ograniczenia

pomarańczowy 1 x 1 s obniżenie mocy o 25 %

2 stopień 
ograniczenia

czerwony 2 x 3 s obniżenie mocy o 50 %, 
ograniczenie maks. obrotów 
silnika do 1250 obr./min

Komunikatom o błędach za pomocą lampek kontrolnych 
i sygnału akustycznego towarzyszy sygnalizacja na 
wyświetlaczu tablicy przyrządów.

1 - Symbol poważności usterki.
2 - Węzeł ciągnika, w którym pojawiła się usterka
3 - Główne pole do wyświetlania - kod usterki
4 - Dodatkowe pole do wyświetlania
5 - Symbol serwisowy
Komentarz: Więcej w rozdziale_Tablica przyrządów

P18N031
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Sygnalizacja ilości mocznika w zbiorniku

P18N030

Ilość mocznika wyświetla się na wyświetlaczu tablicy przyrządów na ekranie podstawowym. 
a- Wyświetla się rzeczywisty stan mocznika w procentach. 
b - Mała ilość mocznika w zbiorniku jest sygnalizowana na tablicy przyrządów przez lampkę kontrolną 
niskiego poziomu mocznika czerwoną (1) lub pomarańczową (2). Wraz z lampką kontrolną niskiego 
poziomu mocznika zapala się również jedna z wymienionych lampek kontrolnych: usterki (3) lub stop (4) 
na tablicy przyrządów. 
c - A jednocześnie na wyświetlaczu tablicy przyrządów pojawi się wezwanie do uzupełnienia zbiornika 
wraz z sygnałem akustycznym. . 

Uzupełnij zbiornik mocznika każdorazowo podczas tankowania paliwa.
rodzaj 
sygnalizacji

ilość 
mocznika 
w zbiorniku

lampka kontrolna 
mocznika

wyświetlacz-
wezwanie do 
uzupełnienia 
mocznika

lampka 
kontrolna 
usterki

sygnał 
akustyczny

obniżenie 
mocy 
i ograniczenie 
obrotów 
silnika

lampka 
kontrolna

rodzaj 
wyświetlenia

1 stopień 
ostrzeżenia

poniżej 
20 %

pali się 
pomarańczowa

krótkie 
wyświetlenie 
(3 s)

1 x 1 s

2 stopień 
ostrzeżenia

poniżej 
15 %

miga 
(0,5 Hz) 
pomarańczowa

krótkie 
wyświetlenie 
(3 s)

1 x 1 s

3 stopień 
ostrzeżenia

poniżej 
10 %

miga 
(0,5 Hz) 
pomarańczowa

Wyświetlenie 
trwałe 
(Wezwanie 
zniknie po 
naciśnięciu 
dowolnego 
przycisku na 
tablicy 
przyrządów.)

2 x 3 s

1 stopień 
ograniczenia

poniżej 
5 %

miga 
(1 Hz) 
pomarańczowa

Wyświetlenie 
trwałe 
(Wezwanie 
zniknie po 
naciśnięciu 
dowolnego 
przycisku na 
tablicy 
przyrządów.)

2 x 3 s obiżenie 
mocy o 
25 %

2 stopień 
ograniczenia

poniżej 
3 %

miga 
(2 Hz) 
czerwona

Wyświetlenie 
trwałe 

2 x 3 s obniżenie 
mocy o 50 %, 
ograniczenie 
maks. 
obrotów 
silnika do 
1250 obr./min
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Ograniczenie mocy i obrotów silnika
Jeżeli wystąpi poważny błąd układu lub jeżeli poziom mocznika w zbiorniku jest niski, układ reaguje 
obniżeniem mocy i obrotów silnika. Według rodzaju błędu dojdzie do tzw. jednostopniowego lub 
dwustopniowego ograniczenia mocy silnika.

Poważny błąd może być spowodowany przez ingerencję osób nieupoważnionych w układ 
dodatkowego oczyszczania spalin! 

P18N032

Zbliżający się pierwszy stopień ograniczenia mocy i obrotów silnika jest sygnalizowany obsłudze ciągnika na 
wyświetlaczu tablicy przyrządów (1) lub (2) wraz z sygnałem dźwiękowym i sygnalizacją za pomocą lampek 
kontrolnych. Po upłynięciu okresu przejściowego wynoszącego 10 godź. w przypadku Stage IV (97/68/EC) 
lub1,5 godź. w przypadku Tier 4f (EPA) zostanie uruchomione kotynualne ograniczenie mocy silnika.
Komentarz: Ostrzeżenie na wyświetlaczu (1) lub (2) jest wyświetlane zgodnie z typem ciągnika. 

P18N033

Jeżeli poważny błąd nie zostanie usunięty zostanie uruchomiony drugi stopień obniżenia mocy i obrotów 
silnika. Jest on sygnalizowany obsłudze ciągnika na wyświetlaczu tablicy przyrządów (1) lub (2) wraz 
z sygnałem dźwiękowym i sygnalizacją za pomocą lampek kontrolnych. Po upłynięciu okresu przejściowego 
wynoszącego 10 godź. w przypadku Stage IV (97/68/EC) lub 2,5 godź. w przypadku Tier 4f (EPA) zostanie 
uruchomione kontynualne ograniczenie mocy silnika .
Komentarz: Ostrzeżenie na wyświetlaczu (1) lub (2) jest wyświetlane zgodnie z typem ciągnika.

stopień 1 obniżenie mocy o 25%

stopień 2 obniżenie mocy o 50% 
ograniczenie maks. obrotów silnika do 
1250obr./min
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Długotrwałe odstawienie ciągnika
W przypadku długotrwałego odstawienia ciągnika należy spuścić zawartość mocznika z zbiornika. 
Przed ponownym rozpoczęciem eksploatacji należy ponownie napełnić zbiornik mocznika świeżą 
zawartością.

Zawartość mocznika powiną zostać w zbiorniku maksymalnie przez cztery miesiące, następnie 
należy ją wymienić. 

Naprawy i konserwacja układu dodatkowego oczyszczania spalin
Układ wymaga stosowania dozwolonych płynów eksploatacyjnych wskazanych w niniejszej instrukcji. 
W przypadku błędów układu dodatkowego oczyszczania spalin, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi 
w niniejszej instrukcji lub skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Wszelkie naprawy i konserwację układu dodatkowego oczyszczania spalin należy każdorazowo 
powierzyć profesjonalnemu serwisowi. Zakaz wszelkich interwencji w układ poza serwisem 
autoryzowanym.
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Przed pierwszą jazdą nowym ciągnikiem należy zapoznać się ze schematem zmiany biegów 
i wypróbować działanie poszczególnych położeń dźwigni zmiany biegów przy wyłączonym silniku.
W normalnej eksploatacji przed ruszeniem należy sprawdzić, czy stan techniczny ciągnika spełnia 
warunki bezpiecznej pracy.

Rozruch silnika

Po podłączeniu akumulatora za pomocą odłącznika akumulatora zaczekaj przynajmniej 30 
sekund, zanim włączysz kluczyk w stacyjce.

FHD18N018

Blokada startu
Jeżeli silnik nie ruszy a lampka kontrolna usterki miga, oznacza to, że elektroniczna regulacja silnika 
uruchomiła automatyczną blokadę startu zabezpieczającą silnik. 
Blokada startu zostanie przerwana, jeżeli kluczyk w stacyjce zostanie przesunięty do pozycji 0. 

1 - Podczas startowania silnika obsługa musi siedzieć na siedzeniu kierowcy. 
2 - Zahamować ciągnik przy użyciu hamulca ręcznego.
3 - Przestawić dźwignię preselekcji obrotów wału odbioru mocy do położenia neutralnego. 
4 - Włożyć kluczyk do stacyjki - położenie 0. 
5 - Wcisnąć pedał sprzęgła. 
6 - Przestawić główną dźwignię zmiany biegów do położenia neutralnego. 
7 - Dźwignię rewersu znajdującą się pod kierownicą przestawić do położenia neutralnego. 
8 - Przekręcić kluczyk w stacyjce z położenia 0 do położenia I. Zapali się lampka kontrolna żarzenia 
wstępnego. 
9 - Odczekać do czasu zgaśnięcia lampki kontrolnej żarzenia wstępnego (czas zależy od temperatury płynu 
chłodzącego). 
10 - Zaraz po zgaśnięciu lampki kontrolnej (maks. do 5s) przekręcić kluczyk z położenia I do położenia II 
(start). 
11 - Po rozruchu silnika natychmiast zwolnić kluczyk, automatycznie powróci do położenia I. 
Maksymalny czas rozruchu wynosi 20 s.
12 - Poluzować pedał sprzęgła.
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Zabronione sposoby rozruchu

Gdy silnik nie ruszy

Bezpośrednio po rozruchu

Po uruchomieniu pozostaw silnik przez ok. 2 minuty na biegu jałowym bez obciążenia. 
W tym czasie dokonaj kontroli smarowania, ładowania, hydrostatycznego układu kierowniczego (lampki 
kontrolne nie powinny się palić) oraz pozostałych funkcji zapewniających właściwe działanie silnika. Czasu 
ruchu silnika bez obciążenia należy przestrzegać szczególnie w okresie zimowym.

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. pikt_2

Kluczyk ustawić z powrotem w pozycji '0'. Odczekać przez 
60 sekund i ponowić próbę rozruchu. 

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

C18N079
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Rozgrzewanie silnika

C18N080

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.

Uwaga: jeżeli ciśnienie powietrza w układzie pneumatycznym ciągnika wynosi poniżej 10 bar, 
tylne koła ciągnika są zahamowane bez względu na położenie dźwigni hamulca ręcznego a rozjazd 
ciągnika jest niemożliwy, dopóki ciśnienie powietrza nie osiągnie minimalnie 10 bar. W przypadku 
próby o rozjazd ciągnika w przypadku niskiego ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym 
ciągnika istnieje ryzyko uszkodzenia układu sprzęgieł jezdnych. 
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Sygnalizacja błędów

Sygnalizacja ograniczenia mocy i obrotów silnika

Błędy pojawiające się podczas eksploatacji ciągnika są 
sygnalizowane przez zapalenie się odpowiedniej lampki 
kontrolnej, sygnał akustyczny oraz komunikat o błędzie na 
wyświetlaczu tablicy przyrządów.
W przypadku sygnalizacji błędu lampka kontrolna pali się 
pomimo przełączenia widoku wyświetlacza.
Jeżeli błąd nie zostanie usunięty lub jeżeli sygnalizowany 
stan nie powróci do normy:
odpowiednia lampka kontrolna pali się 
po wyłączeniu ciągnika i przesunięciu kluczyka w stacyjce 
do pozycji I oraz ponownym uruchomieniu silnika 
odpowiednia lampka kontrolna zapali się ponownie a na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie.

1 - Lampka kontrolna ważnej usterki systemu (czerwona).
2 - Lampka kontrolna mniej poważnej usterki systemu 
(pomarańczowa).
3 - Lampka kontrolna ochrony eksploatacyjnej (niebieska).
Więcej w rozdziale Tablica przyrządów.

P18N048

Jeżeli wystąpi poważny błąd sterowników lub układów 
pomocniczych silnika, układu SCR lub jeżeli poziom 
mocznika w zbiorniku jest niski, układ reaguje obniżeniem 
mocy i obrotów silnika. 

Według rodzaju błędu dojdzie do tzw. jednostopniowego 
lub dwustopniowego ograniczenia mocy silnika 
sygnalizowanego zapaleniem się lampek kontrolnych (1) 
i (2).

stopień 
1

Obniżenie mocy o 25 % pali się lampka 
kontrolna (1)

stopień 
2

Obniżenie mocy o 50 % 
Ograniczenie obrotów silnika 
do 1 250 obr/min

pali się lampka 
kontrolna (2)

P18N029
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Sygnalizacja błędów układu dodatkowego oczyszczania spalin

C18N081

Tabliczka z krótkim opisem sygnalizacji usterek układu dodatkowego oczyszczania spalin i następujących 
czynności obsługi znajduje się w prawym dolnym rogu przedniej szyby (A). 

Na tabliczce (B) oznaczono za pomocą piktogramów kombinacje lampek kontrolnych świecących się 
i migających na tablicy przyrządów wraz z ich kolorami oraz piktogram włączonego akustycznego sygnału 
ostrzegawczego. W prawej części tabliczki opisano wymaganą reakcję obsługi ciągnika. 

1. Uzupełnij mocznik. 
2. Uzupełnij mocznik. Moc silnika zostanie ograniczona 
3. Uzupełnij mocznik. Obroty ciągnika zostaną zminimalizowane. 
4. Zwiększ obciążenie silnika lub skontaktuj się z serwisem. Moc silnika zostanie ograniczona. 
5. Skontaktuj się z serwisem. Moc silnika zostanie obniżona a obroty silnika zminimalizowane. 

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.

Filtr cząstek stałych - sygnalizacja czynności i usterek układu

P18N058

Praca filtra cząstek stałych jest sygnalizowana przez lamki kontrolne (1), (2) i (3) na tablicy przyrządów. 
Więcej w rozdziałach Tablica przyrządów i Układ dodatkowego oczyszczania spalin.
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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 regeneruje (wyczyści) się w przypadku stojącego ciągnika poprzez 
podwyższoną temperaturę gazów wydechowych. 

UWAGA: podczas regeneracji filtra cząstek stałych DPF gwałtownie wzrośnie temperatura 
gazów wydechowych oraz powierzchni filtra cząstek stałych. 
Istnieje podwyższone ryzyko powstania pożaru lub wybuchu, jeżeli regeneracja filtra DPF odbywa się 
w środowisku, w którym istnieje ryzyko powstania pożaru lub w atmosferze wybuchowej.

Jeżeli ciągnik pracuje w otoczeniu, w którym istnieje ryzyko pożaru lub atmosfery wybuchowej, konieczne 
jest natychmiastowe opuszczenie tego środowiska podczas regeneracji filtra DPF. 
Więcej w rozdziałach Tablica przyrządów i Układ dodatkowego oczyszczania spalin. 

Podczas pracy ciągników z silnikiem wyposażonym w filtr cząstek stałych należy unikać 
długotrwałej pracy na obrotach jałowych lub z niskim obciążeniem silnika.

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).

FH12N069
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Dźwignia zmiany kierunku jazdy

Sygnalizacja pozycji dźwigni włączania rewersu

Włączanie biegów głównych

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. 

X212a

Poszczególne pozycje dźwigni rewersu sygnalizuje znak 
(1) na wyświetlaczu.

jazda do przodu

położenie neutralne

jazda do tyłu

FHSX18N021

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).

PHS18N005
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Włączanie biegów drogowych i połowych

Sygnalizacja pozycji dź

H - biegi szosowe 
N - bieg neutralny 
L - biegi polowe 

Zmiana biegów głównej skrzyni biegów przy biegach 
polowych odbywa się w ten sam sposób, co przy biegach 
szosowych. 
Ze względu na małą prędkość ciągnika zmiana biegów 
prawie zawsze oznacza ruszanie z miejsca. 

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

f18n018

Poszczególne położenia dźwigni włączania biegów 
drogowych i polowych są sygnalizowane znakiem (1) na 
wyświetlaczu tablicy przyrządów. 

biegi drogowe

położenie neutralne

biegi polowe

FHSX18N022
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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 włączania rewersu 
Ten sposób posiada funkcję automatycznego rozjazdu. 
W przypadku przestawienia dźwigni rewersu w położenie neutralne dojdzie do wyłączenia sprzęgła jezdnego 

W przypadku przestawienia dźwigni rewersu do pozycji do przodu lub do tyłu dojdzie do włączenia sprzęgła 
jezdnego a następnie do płynnego rozjazdu ciągnika w kierunku wynikającym z pozycji dźwigni rewersu. 
Prędkością włączenia sprzęgła jezdnego i płynnością rozjazdu steruje elektroniczna jednostka 
centralna w oparciu o dane zapisane w trakcie kalibracji a 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, zmiany biegów lub zmiany kierunku jazdy należy korzystać ze sposobów 
sterowania sprzęgłem jezdnym z wykorzystaniem funkcji automatycznego rozjazdu. 

2 - Za pomocą przycisku sterowania sprzęgłem na gałce dźwigni zmiany biegów
Ten sposób posiada funkcję automatycznego włączenia sprzęgła jezdnego. 
Po naciśnięciu przycisku sterowania sprzęgłem na gałce dźwigni zmiany biegów dojdzie do wyłączenia 
sprzęgła jezdnego 
Po poluzowaniu 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 a 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 polowe 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 1 200 obr./min. Nie używaj pedału sprzęgła do podparcia nogi. 
Występuje ryzyko ograniczenia żywotności lub awarii sprzęgieł jezdnych .
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Przerywany sygnał akustyczny

PHS18N052

Jeżeli prędkość ciągnika jest regulowana przez częściowe naciśnięcie pedału sprzęgła przy obrotach 
silnika przekraczających 1 200 obr/min zabrzmi przerywany sygnał akustyczny i wyświetla się 
ostrzeżenie na wyświetlaczu tablicy przyrządów. 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. Obroty silnika zmniejsz poniżej 1 200 obr/min 
a następnie kontynuuj pracę z ciągnikiem.

Rozjazd ciągnika

Uwaga: jeżeli ciśnienie powietrza w układzie pneumatycznym ciągnika wynosi poniżej 10 bar, 
tylne koła ciągnika są zahamowane bez względu na położenie dźwigni hamulca ręcznego a rozjazd 
ciągnika jest niemożliwy, dopóki ciśnienie powietrza nie osiągnie minimalnie 10 bar. W przypadku 
próby o rozjazd ciągnika w przypadku niskiego ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym 
ciągnika istnieje ryzyko uszkodzenia układu sprzęgieł jezdnych. 
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.
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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 polowychznajduje 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.

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.

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. 
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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.

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.
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Włączanie biegów głównych
- Do zmiany biegów w czasie jazdy korzystaj ze sterowania sprzęgłem jezdnym przy pomocy przycisku 
sterowania sprzęgłem na gałce dźwigni zmiany biegów.
- Przy zmianie biegów naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania sprzęgłem na gałce dźwigni zmiany biegów, 
zwolnij pedał gazu, wyłącz bieg, włącz odpowiedni bieg, poluzuj 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.

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.

PHS18N032
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Układ preselekcji obrotów silnika
Układ preselekcji obrotów silnika służy do automatycznego utrzymywania obrotów silnika, które są wstępnie 
ustawione w pamięci nr 1 lub w pamięci nr 2.

FHD18N056

Przyciski układu preselekcji obrotów silnika znajdują się na panelu sterowania na prawym tylnym błotniku (A)

Opis przycisków (B)

1 - przycisk wyboru trybu automatycznego układu preselekcji obrotów silnika 
2 - przycisk zwiększenia wstępnie ustawionych obrotów silnika 
3 - przycisk zmniejszenia wstępnie ustawionych obrotów silnika 
4 - przycisk pamięci 1 preselekcji obrotów silnika 
5 - przycisk pamięci 2 preselekcji obrotów silnika 

Liczba obrotów zapisana w każdej pamięci jest wyświetlana na jednym z podstawowych ekranów na 
wyświetlaczu tablicy przyrządów (C)

1 - liczba obrotów silnika zapisana w pamięci 1 
2 - liczba obrotów silnika zapisana w pamięci  2

Jeżeli włączony jest układ preselekcji obrotów silnika, wybrana pamięć jest wyświetlana na jednym 
z podstawowych ekranów na wyświetlaczu tablicy przyrządów (D). Orientacyjne podświetlenie przycisków 
jest białe i włącza się po włączeniu świateł pozycyjnych. Jeśli odpowiednia funkcja jest włączona, po 
naciśnięciu przycisku, podświetlenie przycisku zmienia kolor na zielony.
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Opis funkcji układu preselekcji obrotów silnika

FHD18N057

Tryb polowy
a - pamięci 1 i 2 są automatycznie przełączane w zależności od położenia zewnętrznego układu 
hydraulicznego 
b - pamięci 1 i 2 są automatycznie przełączane w zależności od położenia ramion tylnego trzypunktowego 
układu zawieszenia 

Przełączanie pamięci w zależności od położenia zewnętrznego układu hydraulicznego jest 
nadrzędne przełączaniu pamięci w zależności od położenia ramion tylnego trzypunktowego układu 
zawieszenia.

Tryb stacjonarny 
po włączeniu tylnego wału odbioru mocy w stacjonarnym trybie roboczym ustawi obroty silnika według 
obrotów zapisanych w pamięci 2, 
gdy tylny wał odbioru mocy jest wyłączony w stacjonarnym trybie roboczym ustawi obroty silnika według 
obrotów zapisanych w pamięci 1 
(bliżej w rozdziale NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH)

2 - przycisk zwiększania wstępnie ustawionych obrotów silnika 
po krótkim naciśnięciu, ustawione obroty silnika w wybranej pamięci zwiększą się o 10 obr./min, po długim 
naciśnięciu, obroty silnika wzrastają stale, podczas naciskania przycisku.

3 - przycisk zmniejszania wstępnie ustawionych obrotów silnika 
po krótkim naciśnięciu, ustawione obroty silnika w wybranej pamięci zmniejszą się o 10 obr./min, po długim 
naciśnięciu, obroty silnika zmniejszają się stale, podczas naciskania przycisku.

4 - przycisk pamięci 2 preselekcji obrotów silnika 
Po naciśnięciu przycisku zostaną ustawione obroty silnika zgodnie z wartościami w pamięci 2, włączenie jest 
sygnalizowane podświetleniem przycisku (4). Możliwe jest ustawienie obrotów silnika w zakresie od biegu 
jałowego do 1900 obr./min.

5 - przycisk pamięci 1 preselekcji obrotów silnika 
Po naciśnięciu przycisku zostaną ustawione obroty silnika zgodnie z wartościami w pamięci 1, włączenie jest 
sygnalizowane podświetleniem przycisku (5). Możliwe jest ustawienie obrotów silnika w zakresie od 1350 
obr./min do wartości maksymalnych obrotów silnika.
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Ustawienie obrotów silnika i zapisanie wartości układu preselekcji obrotów silnika

FHD18N058

Podstawowe ustawienie można wykonać na kilka sposobów 
Na stojącym ciągniku z silnikiem pracującym na biegu jałowym lub na poruszającym się ciągniku: 

Metoda ustawienia 1
Na wyświetlaczu tablicy przyrządów ustaw ekran podstawowy (A). 
Na panelu przycisków sterowania preselekcją obrotów silnika, naciśnij przycisk odpowiedniej pamięci (4) lub 
(5), włączenie przycisku jest sygnalizowane przez jego podświetlenie. 
Obroty silnika wzrastają do poziomu zgodnie z ustawionymi wartościami w wybranej pamięci. 
Zwiększenie ustawionych obrotów - po krótkim naciśnięciu przycisku (2) zwiększają się ustawione obroty 
silnika w wybranej pamięci o 10 obr / min, po długim naciśnięciu obroty zwiększają się stale podczas 
naciśnięcia przycisku. 
Zmniejszenie ustawionych obrotów - po krótkim naciśnięciu przycisku (3) zmniejszają się ustawione obroty 
silnika w wybranej pamięci o 10 obr / min, po długim naciśnięciu obroty zmniejszają się stale podczas 
naciśnięcia przycisku. 
Na wyświetlaczu tablicy przyrządów na ekranie (A) obserwuj aktualne obroty silnika. 
Obroty regulowane za pomocą przycisków (2) i (3) są automatycznie zapisywane w wybranej pamięci. 
Po zakończeniu regulacji na wyświetlaczu tablicy przyrządów ustaw ekran podstawowy (B) i sprawdź, czy 
zapisane wartości są prawidłowe.

Metoda ustawienia 2 
Jeśli trzeba tylko zwiększyć ustawione obroty silnika zapisane w odpowiedniej pamięci, naciśnij przycisk 
odpowiedniej pamięci. 
Ustaw wymagane obroty przy użyciu gazu  nożnego lub ręcznego, i naciśnij dłużej przycisk odpowiedniej 
pamięci. 
Gdy podświetlenie przycisku miga trzy razy, nowe wartości są zapisywane. 
Na wyświetlaczu tablicy przyrządów ustaw ekran podstawowy (B) i sprawdź, czy zapisane wartości są 
prawidłowe.

Metoda ustawienia 3
Nie włączaj przycisków pamięci (4) lub (5), przy użyciu przycisków (2) i (3) ustaw obroty silnika, przyciski (4) 
i (5) będą migać. 
Po długim naciśnięciu przycisku (4) lub (5), zostaną zapisane ustawione wartości do odpowiedniej pamięci. 
Przyciski (4) i (5) przestaną migać. 
Aby zamknąć ustawianie bez zapisywania nowej wartości, naciśnij pedał lub hamulec sprzęgła, wartości 
zapisane w pamięci 1 i 2 pozostają bez zmian, przyciski (4) i (5) przestaną migać a obroty silnika zostaną 
wyregulowane w zależności od położenia pedału gazu lub położenia gazu ręcznego.

Metoda ustawienia 4
Nie włączaj przycisków pamięci (4) lub (5). Ustaw wymagane obroty silnika stopą za pomocą gazu nożnego 
lub ręcznego, a następnie naciśnij dłużej przycisk odpowiedniej pamięci, do której chcesz zapisać aktualne 
obroty silnika. 
Kiedy podświetlenie odpowiedniego przycisku miga trzy razy, nowe wartości są zapisywane.

Podczas pracy z agregowaną maszyną przy dużym obciążeniu silnika i włączonej pamięci 
1 lub 2, może wystąpić sytuacja, że fizyczne obroty silnika będą ze względu na duże obciążenie 
silnika niższe niż obroty ustawione w odpowiedniej pamięci, jeśli to nastąpi, zwiększ obroty silnika 
za pomocą przycisku (3) na wymagany poziom.
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Jazda ciągnika przy użyciu układu preselekcji obrotów silnika
Na panelu przycisków sterowania preselekcją obrotów 
naciśnij przycisk odpowiedniej pamięci (4) lub (5), 
włączenie przycisku jest sygnalizowane podświetleniem 
odpowiedniego przycisku. 
Prędkość obrotowa silnika wzrasta do poziomu zgodnie 
z ustawionymi wartościami w wybranej pamięci. Jeśli to 
konieczne, zwiększ lub zmniejsz prędkość ustawioną 
w wybranej pamięci, używając przycisków (2) i (3). 
Naciskając pedał gazu lub przy użyciu dźwigni gazu 
ręcznego, można zwiększyć obroty silnika powyżej 
obrotów ustawionych w odpowiedniej pamięci. Po 
zwolnieniu pedału gazu lub zwolnieniu dźwigni gazu 
ręcznego obroty silnika powracają do poziomu 
ustawionego w wybranej pamięci. 
Kilkakrotne naciśnięcie podświetlonego przycisku (4) lub 
(5) powoduje wyłączenie sterowania preselekcją obrotów 
silnika, a podświetlenie odpowiedniego przycisku gaśnie, 
a prędkość silnika powraca do poziomu ustawionego za 
pomocą pedału gazu lub przy użyciu dźwigni gazu 
ręcznego. 

Układ preselekcji obrotów silnika jest wyłączony, 
podświetlany przycisk pamięci (4) lub (5) gaśnie, 
a prędkość obrotowa silnika jest regulowana w zależności 
od pozycji pedału gazu lub położenia dźwigni gazu 
ręcznego w następujących przypadkach: 
1 - Po naciśnięciu pedału hamulca przy prędkości jezdnej 
ciągnika poniżej 25 km/h, jeżeli obroty silnika spadną o co 
najmniej 10%. 
2 - Po naciśnięciu pedału hamulca przy prędkości jezdnej 
ciągnika powyżej 25 km/h, jeżeli pedał hamulca zostanie 
naciśnięty przez co najmniej 2 sekundy. 
3 - Po naciśnięciu pedału sprzęgła lub po naciśnięciu 
przycisk wyłączania sprzęgła na dźwigni zmiany biegów.

FHD18N059
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Tryb automatyczny układu preselekcji obrotów silnika

FHD18N060

Tryb automatyczny układu preselekcji obrotów silnika włącza się, naciskając przycisk (1) na panelu 
sterowania na prawym tylnym błotniku (A). 

Włączenia trybu automatycznego dokonaj, naciskając przycisk (1), jest ono sygnalizowane podświetleniem 
przycisku (1). 
Aby wyłączyć tryb automatyczny, naciśnij ponownie przycisk (1), podświetlenie przycisku (1) zgaśnie. 

Tryb automatycznego układu preselekcji i obrotów silnika działa w dwóch trybach, zarówno w trybie 
polowym, jak i stacjonarnym, podczas pracy wału odbioru mocy w trybie stacjonarnym.

Automatyczny tryb układu preselekcji obrotów silnika podczas pracy w trybie polowym
Tryb polowy działa tylko przy prędkości jezdnej ciągnika poniżej 20 km/h 

Jeżeli ramiona tylnego trzypunktowego układu zawieszenia znajdują się w górnym położeniu - położenie 
ustawione jako OFF LIMIT (C) lub w wyższym położeniu, obroty silnika zostaną ustawione według obrotów 
zapisanych w pamięci 1 (4).

Jeżeli ramiona tylnego trzypunktowego układu zawieszenia znajdują się w dolnym położeniu - położenie 
ustawione jako ON LIMIT (C) lub w niższym położeniu a dowolny sterownik zewnętrznego układu 
hydraulicznego (B) jest przestawiony do położenia (n), obroty silnika zostaną ustawione według obrotów 
zapisanych w pamięci 2 (5).

Jeżeli ramiona tylnego trzypunktowego układu zawieszenia znajdują się w dolnym położeniu - położenie 
ustawione jako ON LIMIT (C) lub w niższym położeniu a dowolny sterownik zewnętrznego układu 
hydraulicznego (B) jest przestawiony do położenia (a), obroty silnika zostaną ustawione według obrotów 
zapisanych w pamięci 2 (5).

Jeżeli ramiona tylnego trzypunktowego układu zawieszenia znajdują się w dolnym położeniu - położenie 
ustawione jako ON LIMIT (C) lub w niższym położeniu a dowolny sterownik zewnętrznego układu 
hydraulicznego (B) jest przestawiony do położenia (b), obroty silnika zostaną ustawione według obrotów 
zapisanych w pamięci 2 (5) w przypadku, gdy na sterowniku zewnętrznego układu hydraulicznego (B) 
ustawiono przepływ nieograniczony czasowo.

Jeżeli ramiona tylnego trzypunktowego układu zawieszenia znajdują się w dolnym położeniu - położenie 
ustawione jako ON LIMIT (C) lub w niższym położeniu a dowolny sterownik zewnętrznego układu 
hydraulicznego (B) jest przestawiony do położenia (b), obroty silnika zostaną ustawione według obrotów 
zapisanych w pamięci 2 (5) w przypadku, że na sterowniku zewnętrznego układu hydraulicznego (B) 
ustawiono przepływ ograniczony czasowo, po zakończeniu przepływu oleju  obroty silnika zostaną ustawione 
według obrotów zapisanych w pamięci 1 (4).

Jeżeli ramiona tylnego trzypunktowego układu zawieszenia znajdują się w dolnym położeniu - położenie 
ustawione jako ON LIMIT (C) lub w niższym położeniu a dowolny sterownik zewnętrznego układu 
hydraulicznego (B) jest przestawiony do położenia (b), obroty silnika zostaną ustawione według obrotów 
zapisanych w pamięci 1 (4).
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W celu prawidłowej funkcji trybu polowego należy odpowiednio ustawić limity ramion tylnego 
trzypunktowego układu zawieszenia (przełączanie pamięci), obie pamięci obrotów silnika 
i preselekcji wzmacniacza momentu (do pracy i do obracaniu w martwym punkcie). Naciśnięcie 
pedału sprzęgła lub wciśnięcie przycisku sprzęgła na dźwigni zmiany biegów lub aktywacja 
hamulców nie zakłóca funkcji przełączania pamięci.

Zalecenie:
Ten tryb jest odpowiedni do pracy na polu, do orki, podorywki, przygotowania gleby i tym podobnych. (obniża 
obciążenie (ilość czynności) obsługi w martwym punkcie, kiedy automat sam  ustawia prędkość wedle 
potrzeby w martwym punkcie niższe, podczas pracy wyższe). Dla prawidłowej funkcji podczas pracy należy 
ustawić wyższe wymagane obroty w pamięci 2, niż obroty wymagane dla automatycznego przełączania 
wzmacniacza momentu na wyższy stopień .Jeżeli chcesz, aby układ automatyczny wzmacniacza momentu 
nie włączał niższych stopni (w martwym punkcie), w pamięci 1 należy ustawić wyższe obroty niż obroty dla 
automatycznego przełączania na niższy stopień wzmacniacza momentu. Jeśli chcesz, aby układ 
automatyczny wzmacniacza momentu włączyła najniższy stopień wzmacniacza momentu (w martym 
punkcie), należy w pamięci 1 ustawić niższe obroty niż obroty dla automatycznego przełączania na niższy 
stopień wzmacniacza momentu.
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Tryb automatyczny układu preselekcji obrotów silnika podczas pracy wału odbioru mocy w trybie 
stacjonarnym

FHD18N061

Tryb stacjonarny działa tylko przy uruchamianiu przedniego lub tylnego wału odbioru mocy w stacjonarnym 
trybie pracy (bliżej w rozdziale NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH). 
Naciskając przycisk (1) włącz tryb automatyczny układu preselekcji obrotów silnika (A) na stojącym ciągniku.

Tylny wał odbioru mocy 
Po włączeniu tylnego wału odbioru mocy w stacjonarnym trybie pracy zostaną ustawione obroty 
silnika zgodnie z obrotami zapisanymi w pamięci 2. 
Po wyłączeniu tylnego wału odbioru mocy w stacjonarnym trybie pracy przy użyciu przycisku na prawym 
tylnym błotniku lub za pomocą przycisków na tylnym błotniku (B), obroty silnika zostaną ustawione zgodnie 
z obrotami zapisanymi w pamięci 1. 
Po ponownym włączeniu tylnego wału odbioru mocy poprzez naciśnięcie przycisku na prawym tylnym 
błotniku lub za pomocą przycisków na tylnym błotniku (B) obroty silnika zostaną ustawione zgodnie 
z obrotami zapisanymi w pamięci 2.

Przedni wał odbioru mocy 
Po włączeniu przedniego wału odbioru mocy w stacjonarnym trybie pracy zostaną ustawione obroty 
silnika zgodnie z obrotami zapisanymi w pamięci 2. 
Po wyłączeniu przedniego wału odbioru mocy w stacjonarnym trybie pracy przy użyciu przycisku na prawym 
tylnym błotniku lub za pomocą przycisków na tylnym błotniku (C), obroty silnika zostaną ustawione zgodnie 
z obrotami zapisanymi w pamięci 1. 
Po ponownym włączeniu przedniego wału odbioru mocy poprzez naciśnięcie przycisku na prawym tylnym 
błotniku lub za pomocą przycisków na tylnym błotniku (C) obroty silnika zostaną ustawione zgodnie 
z obrotami zapisanymi w pamięci 2.

 W celu zapewnienia prawidłowego działania trybu stacjonarnego, konieczne jest prawidłowe 
ustawienie obu pamięci obrotów silnika oraz zapewnienie zahamowania ciągnika za pomocą hamulca 
ręcznego podczas tej operacji! Naciskając pedał sprzęgła lub naciskając przycisku sprzęgła na 
dźwigni zmiany biegów lub aktywując hamulce, nie zakłócasz funkcji przełączania pamięci.

Zalecenie:
Po zwolnieniu hamulca ręcznego automatyczny tryb stacjonarny przełącza się na automatyczny tryb polowy. 
Ten tryb nadaje się do pracy z rozdrabniaczami, kruszarkami, pompami itp. (zostanie zaoszczędzone paliwo 
i hałas, jeśli nie ma potrzeby kruszenia, rozdrabiania). 
W przypadku pracy z ekonomicznymi niezależnymi obrotami tylnego wału odbioru mocy zaleca się 
ustawienie obrotów pamięci 2 na około 1600 obr./min. 
W przypadku pracy ze standardowymi niezależnymi obrotami tylnego wału odbioru mocy zaleca się 
ustawienie obrotów pamięci 2 na około 1930 obr./min.
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Trzystopniowy wzmacniacz momentu obrotowego

Sygnalizacja działania wzmacniacza momentu obrotowego

Zwiększenie, zmniejszenie prędkości jezdnej o dwa biegi

Trzystopniowy wzmacniacz momentu obrotowego stanowi 
wyposażenie standardowe wszystkich typów ciągników. 
Włączanie poszczególnych stopnitrzystopniowego 
wzmacniacza momentu obrotowego odbywa się przy 
pomocy dwóch przycisków na gałce głównej dźwigni 
zmiany biegów. 

Jest wykonywane bez wysprzęglania sprzęgła jezdnego 
(pod obciążeniem). 

H - zwiększenie prędkości jezdnej

L - zmniejszenie prędkości jezdnej

PHS18N033

Poszczególne włączone stopnie wzmacniacza momentu 
obrotowego sygnalizuje znak (1) na wyświetlaczu tablicy 
przyrządów

3 najwyższy stopień (najszybszy)

2 średni stopień

1 najniższy stopień 
(najwolniejszy)

PHS18N034

2xH zwiększy prędkość jezdną 
o dwa biegi

2xL zmniejszy prędkość jezdną 
o dwa biegi

PHS18N036
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Wyłącznik preselekcji wzmacniacza momentu obrotowego

FHD18N019

Wyłącznik preselekcji wzmacniacza momentu jest umieszczony na panelu sterującym na prawym tylnym 
błotniku. Włącznie wyłącznika jest sygnalizowane przez zapalenie się symbolu na wyłączniku i przez symbol 
na wyświetlaczu tablicy przyrządów.
W przypadku wyłączonego wyłącznika preselekcji można przełączać stopnie wzmacniacza momentu 
obrotowego za pomocą przycisków na dźwigni zmiany biegów.
W przypadku włączonego wyłącznika preselekcji stopnie wzmacniacza momentu obrotowego są 
przełączane automatycznie w zależności od obrotów silnika, według zapisanych z góry wartości.

Automatyczne przełączanie wzmacniacza momentu obrotowego
System automatycznego przełączania wzmacniacza momentu obrotowego zostaje uruchomiony przez 
naciśnięcie wyłącznika preselekcji wzmacniacza momentu obrotowego. W przypadku włączonego 
wyłącznika preselekcji wzmacniacza momentu obrotowego (świeci się lampka kontrolna na wyłączniku 
i wyświetla się symbol na wyświetlaczu tablicy przyrządów), 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.

Wczytywanie wartości (obrotów silnika) do automatycznego przełączania wzmacniacza momentu 
obrotowego
Wartości do automatycznego przełączania wzmacniacza momentu obrotowego są wczytywane zawsze na 
stojącym ciągniku z uruchomionym silnikiem przy głównej dźwigni zmiany biegów w położeniu neutralnym 
i dźwigni rewersu w położeniu dla jazdy do przodu F , gdy wyłącznik preselekcji jest wyłączony, w trakcie 
jazdy silnika przy obrotach silnika ponad 700 obr/min. 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 300obr/min.

Wyświetlanie wartości (obrotów silnika) dla automatycznego przełączania wzmacniacza momentu 
obrotowego 
Wartości (ilość obrotów silnika) zapisywane przez system automatycznego przełączania wzmacniacza 
momentu obrotowego przy użyciu przycisków L i H wyświetlają się na właściwym ekranie podstawowym. 
Więcej w rozdziale TABLICA PRZYRZĄDÓW.
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Przykład zastosowania:
Jedziemy ciągnikiem z wyłączonym wyłącznikiem preselekcji wzmacniacza momentu obrotowego, 
z włączonym stopniem 2 w momencie osiągnięcia obrotów silnika 1600 obr/min naciśniemy przycisk L na 
dźwigni zmiany biegów, przez co przełączymy wzmacniacz momentu obrotowego na stopień 1, 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 2. Kontynuujemy jazdę. Następnie 
włączymy wyłącznik preselekcji wzmacniacza momentu. 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.

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 wczytuje 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 skorzystaz 
ostatnich wczytanych wartości (obrotów silnika) tj. wartości wczytanych 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 przełączać 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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Sterowanie przednim mostem napędowym

FHD18N020

Przycisk sterowania przednim mostem napędowym jest umieszczony na panelu na prawym tylnym błotniku.
Naciśnięcie części przycisku oznaczonej symbolem napędu przedniego mostu włączy funkcję ręczny tryb 
sterowania przednim mostem napędowym, po poluzowaniu przycisk powróci do pierwotnego położenia.
Naciśnięcie części przycisku oznaczonej symbolem auto włączy funkcję automatyczny tryb sterowania 
przednim mostem napędowym, po poluzowaniu przycisk powróci do pierwotnego położenia.
Włączenie napędu przedniego mostu jest sygnalizowane poprzez zaświecenie się symbolu na wyświetlaczu 
tablicy przyrządów, zapaleniem się lampki kontrolnej na tablicy przyrządów i zaświecenie się symbolu na 
przycisku.
Podczas postoju ciągnika (ciągnik zahamowany, silnik unieruchomiony, kluczyk stacyjki wyłączony) napęd 
przedniego mostu napędowego jest odłączony.
Przy każdym kolejnym rozruchu silnika przedni most powróci z powrotem do trybu, w którym znajdował się 
przed wyłączeniem silnika.

W przypadku naciśnięcia obu pedałów hamulcowych, nastąpi automatyczne załączenie 
napędu.

Jazda z włączonym przednim mostem napędowym

Przedni most napędowy należywłączać przy poślizgu kół tylnych w celu zwiększenia siły 
uciągu ciągnika. Nie zaleca się jazda ciągnikiem po drogach lub twardym terenie zwłączonym 
przednim mostem napędowym (jazda z włączonym przednim mostem napędowympowoduje 
nadmierne zużycie opon przednich).
Jazda ze stale włączonym przednim mostem napędowym jest dopuszczalnaw sytuacji, gdy z przodu 
ciągnika jestzawieszona maszyna lub narzędzierolnicze. Warunek ten znajduje się winstrukcji obsługi danej 
maszyny. Maksymalna dopuszczalna prędkośćtakich zespołów wynosi 15km.h-1. 

Sterowanie przednim mostem napędowym - tryb ręczny
Włączenie przedniego mostu napędowego w trybie sterowania ręcznego 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 zaświecenie się wyświetlaczu tablicy 
przyrządów, zapalenie się lampki kontrolnej na tablicy przyrządów i zaświecenie się symbolu na przycisku.
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Automatyczne odłączenie przedniego mostu napędowego - tryb ręczny

Sterowania przednim mostem napędowym - tryb automatyczny

Automatyczny tryb sterowania przedniego mostu napędowego
Przy włączonym automatycznym sterowaniu przednim mostem napędowym napęd przedniego mostu 
napędowego automatycznie się włączy, w przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji: 
1. prędkość jezdna jest niższa niż 25 km/h 
2. ramiona tylnego trzypunktowego układu zawieszania nie są podniesione do pozycji, w której następuje 
automatyczne odłączenie sprzęgła wału odbioru mocy (więcej w rozdziale NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH) 
W przypadku prędkości jazdy przekraczającej 25 km/h lub, jeżeli ramiona są podniesione do pozycji, w której 
następuje automatyczne odłączenie sprzęgła wału odbioru mocy, nastąpi automatyczne odłączenie napędu 
przedniego mostu. 
W przypadku odłączenia napędu przedniego mostu napędowego z powodu prędkości jazdy przekraczającej 
30km/h, po ograniczeniu prędkości jazdy nie nastąpi automatyczne włączenie napędu przedniego mostu 
napędowego i należy go włączyć, naciskając przycisk. 
W przypadku odłączenia napędu przedniego mostu napędowego z powodu pozycji ramion tylnego 
trzypunktowego układu zawieszenia, po opuszczeniu ramion trzypunktowego układu zawieszenia do pozycji, 
w której następuje włączenie sprzęgła tylnego wału odbioru mocy, włączenie napędu przedniego mostu 
napędowego nastąpi automatycznie. 
Przełączenie z trybu sterowania automatycznego do trybu sterowania ręcznego jest możliwe poprzez 
naciśnięcie przycisku trybu sterowania ręcznego.

W przypadku przekroczenia prędkości jezdnej 25 km/h 
napęd przedniego mostu napędowego zostaje 
automatycznie odłączony. 
Automatyczne odłącznie napędu sygnalizuje miganie 
symbolu na wyświetlaczu tablicy przyrządów, lampki 
kontrolnej na tablicy przyrządów i symbolu na przycisku. 
Po zgaśnięciu migających lampek kontrolnych napęd 
przedniego mostu napędowego zostaje automatycznie 
odłączony. 
W przypadku spadku prędkości jezdnej poniżej 25 km/h 
można napęd przedniego mostu napędowego podłączyć 
poprzez ponowne naciśnięcie przycisku. 
W przypadku prędkości przekraczających 25 km/h można 
napęd przedniego mostu napędowego podłączyć poprzez 
ponowne naciśnięcie migającego przycisku. 
Przytrzymując dłużej przycisk włączysz przedni most 
napędowy na stale przez cały czas jazdy ciągnika (bez 
automatycznego odłączenia). Przedni most napędowy 
zostanie włączony również w przypadku przekroczenia 
prędkości jezdnej 25 km/h. W przypadku zatrzymania 
ciągnika PMN zostanie automatycznie odłączony. Taki 
stan jest symbolizowany poprzez zaświecenie się symbolu
PERM na wyświetlaczu tablicy przyrządów. 
Przełączenie z trybu sterowania ręcznego do trybu 
sterowania automatycznego jest możliwe dopiero po 
wyłączeniu trybu sterowania ręcznego.

F18N027

Włączenie przedniego mostu napędowego w trybie 
sterowania automatycznego następuje przez naciśnięcie 
przycisku w części z symbolem AUTO, 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 AUTO na 
wyświetlaczu tablicy przyrządów.

F18N028
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Resorowany przedni most napędowy

Podczas jazdy ciągnikiem po szosie przednia oś musi być ustawiona w położeniu środkowym 
(automatyczny tryb resorowania), aby uniknąć oślepienia kierowców jadących z naprzeciwka.

Automatyczny tryb resorowania przedniego mostu napędowego

Tryb blokowania resorowania przedniego mostu napędowego

Na życzenie można ciągnik wyposażyć w resorowany 
przedni most napędowy.
Przyciski sterowania resorowanego przedniego mostu 
napędowego (1), (2) i (3) są umieszczone na panelu 
w przestrzeni prawego tylnego błotnika.
Przycisk (1) służy do włączania trybu automatycznego 
resorowania przedniego mostu napędowego.
Przycisk (2) służy do zamknięcia resorowania przedniego 
mostu napędowego.
Przycisk (3) służy do ustawienia wysokości przedniej 
części ciągnika.

W przypadku prędkości jezdnej ciągnika 
przekraczającej 13 km/h przejdzie przedni most 
napędowy do trybu automatycznego, w którym most 
napędowy jest automatycznie utrzymywany na 
wysokości ok. połowy skoku resorowania.

FHD18N021

Po naciśnięciu dolnej części przycisku przedni most 
napędowy przejdzie do trybu automatycznego, w którym 
most napędowy jest automatycznie utrzymywany na 
wysokości ok. połowy skoku resorowania.
Ten tryb jest sygnalizowany poprzez świecący się symbol 
na przycisku (1).
Działa resorowanie mostu przedniego. Tryb automatyczny 
można odłączyć poprzez ponowne naciśnięcie przycisku 
(1).

FHD18N022

po naciśnięciu dolnej części przycisku (2) nastąpi 
zamknięcie resorowania przedniego mostu napędowego, 
przednia część ciągnika zostanie opuszczona do 
najniższej pozycji. Ten tryb jest sygnalizowany poprzez 
zaświecenie się symbolu na przycisku (2). 
Nie działa resorowanie mostu napędowego, most 
napędowy zachowuje się jako sztywny. Tryb zamknięcia 
resorowania przedniego mostu napędowego można 
odłączyć poprzez ponowne naciśniecie przycisku (2). 
Z tego trybu należy każdorazowo korzystać podczas pracy
z ładowaczem czołowym.

FHD18N023
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Regulacja wysokości przedniej części ciągnika
Do ustawienia wysokości przedniej części ciągnika służy 
przycisk (3). Tryb automatyczny i blokada resorowania 
przedniego mostu napędowego powinny być wyłączone. 
Naciskając przez chwilę górną część przycisku z pewnym 
opóźnieniem nastąpi podniesienie przedniej części 
ciągnika, który się podnosi przez cały czas naciskania 
przycisku do krańcowej pozycji resorowania. 
Naciskając przez chwilę dolną część przycisku z pewnym 
opóźnieniem nastąpi opuszczenie przedniej części 
ciągnika, który opuszcza się przez cały czas naciskania 
przycisku do krańcowej pozycji resorowania. 

W przypadku prędkości jezdnej ciągnika 
przekraczającej 13 km/h przejdzie przedni most 
napędowy do trybu automatycznego, w którym most 
napędowy jest automatycznie utrzymywany 
na wysokości ok. połowy skoku resorowania.

FHD18N024
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Sterowanie blokadami mechanizmów różnicowych tylnego i przedniego mostu napędowego

FHD18N025

Przycisk sterowania blokadą mechanizmu różnicowego jest umieszczony na panelu na prawym tylnym 
błotniku. Włączenie blokady mechanizmu różnicowego następuje przez naciśnięcie przycisku, który po 
poluzowaniu wraca do pierwotnego położenia. 
Poprzez naciśnięcie górnej części przycisku, włączy się funkcja tryb ręczny sterowania blokadami 
mechanizmów różnicowych. 
Poprzez naciśnięcie dolnej części przycisku (symbol auto) włączy się funkcja automatyczny tryb sterowania 
blokadami mechanizmów różnicowych. 
Włącznie blokad mechanizmów różnicowych jest sygnalizowane przez zapalenie się symbolu na 
wyświetlaczu tablicy przyrządów 
Dotyczy mechanicznego i automatycznego trybu sterowania blokadami mechanizmów różnicowych: 

Włączenie blokad mechanizmów różnicowych nie jest możliwe, jeśli nie został włączony napęd 
przedniego mostu napędowego. W przypadku naciśnięcia pedałów hamulcowych blokady są nadal 
włączone. W przypadku osiągnięcia prędkości jezdnej powyżej 20 km/h przez ponad 5 sekund 
nastąpi automatyczne odłączenie blokad mechanizmów różnicowych. 
Ten stan przez 5 sekund przed odłączeniem blokad mechanizmów różnicowych jest sygnalizowany 
poprzez miganie symbolu przycisku. 
W przypadku odłączenia blokad mechanizmów różnicowych z powodu prędkości jezdnej 
przekraczającej 20 km/h, po ograniczeniu prędkości jezdnej nie nastąpi automatyczne włączenie 
blokad mechanizmów różnicowych i należy je włączyć, naciskając przycisk.

Odłączenie blokad mechanizmu różnicowego następuje poprzez ponowne naciśnięcie przycisku lub 
naciśnięcie jednego pedału hamulcowego. 
Przełączenie z trybu ręcznego do trybu automatycznego jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku trybu 
automatycznego. 
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Automatyczne sterowanie blokadami mechanizmów różnicowych tylnego i przedniego mostu 
napędowego

Automatyczny tryb sterowania blokadami mechanizmów różnicowych
Automatyczny tryb sterowania blokadami mechanizmów różnicowych polega na odłączeniu blokad 
mechanizmów różnicowych w przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji:
1. kąt skrętu kół przednich jest większy niż 15°, w przypadku zmniejszenia kąta skrętu kół przednich poniżej 
15°, nastąpi automatyczne włączenie blokad mechanizmów różnicowych
2. ramiona tylnego trzypunktowego układu zawieszania są podniesione do pozycji, w której następuje 
automatyczne odłączenie sprzęgła wału odbioru mocy (więcej w rozdziale NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH), 
w przypadku opuszczenia ramion tylnego trzypunktowego układu zawieszania nastąpi automatyczne 
włączenie blokad mechanizmów różnicowych
3. prędkość jezdna przekracza 15 km/h, po ograniczeniu prędkości jazdy nie nastąpi automatyczne 
włączenie blokad mechanizmów różnicowych i należy je włączyć, naciskając przycisk. 

Przełączenie z trybu sterowania automatycznego do trybu sterowania ręcznego jest możliwe poprzez 
naciśnięcie przycisku trybu sterowania ręcznego. Odłączenie blokad mechanizmów różnicowych następuje 
poprzez ponowne naciśnięcie przycisku lub naciśnięcie jednego pedału hamulcowego.

Jazda pod górę

Jazda z góry

Włączenie blokady mechanizmu różnicowego w trybie 
automatycznym następuje przez naciśnięcie przycisku 
w części z symbolem AUTO, który po poluzowaniu wraca 
do pierwotnego położenia. 
Wyłączenie tej funkcji następuje przez ponowne 
naciśnięcie przycisku. 
Włączenie blokady mechanizmów różnicowych w trybie 
automatycznym jest sygnalizowane przez zapalenie się 
symbolu na wyłączniku i symbolu AUTO na wyświetlaczu 
tablicy przyrządów.

F18N030

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.

C18N082

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.

C18N083
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Hamulce nożne

Hamowanie jednym pedałem

FHD18N028

Hamowanie jednym pedałem hamulcowym stosuje się w przypadku, gdy trzeba zahamować jedno koło 
tylne, aby ułatwić obrót ciągnika. Na stojącym ciągniku z pracującym silnikiem: 
A - Poprzez naciśnięcie przycisku włączyć układ hamowania jednym pedałem hamulcowym 
B - Rozłączyć pedały hamulcowe, przesuwając zapadkę w kierunku strzałki 
C - W przypadku naciśnięcia lewego pedału hamulcowego, hamuje tylko lewe tylne koło ciągnika, 
w przypadku naciśnięcia prawego pedału hamulcowego, hamuje tylko prawe tylne koło ciągnika, hamulce 
przedniej osi nie są aktywne w tym trybie. 

Rozłączone pedały do hamowania prawego lub lewego tylnego koła stosuj wyłącznie poza 
drogami publicznymi, jedynie podczas pracy w terenie i na polu.

Hamulce nożne to hamulce tarczowe, mokre, Hamulce 
tylnych kół są sterowane ciśnieniem powietrza z układu 
pneumatycznego ciągnika, hamulce przednich kół są 
sterowane hydraulicznie za pomocą oleju pod ciśnieniem 
ze zbiornika umieszczonego na prawej stronie silnika. 

Uwaga: jeżeli ciśnienie powietrza w układzie 
pneumatycznym ciągnika wynosi poniżej 10 bar, tylne 
koła ciągnika są zahamowane bez względu na 
położenie dźwigni hamulca ręcznego a rozjazd 
ciągnika jest niemożliwy, dopóki ciśnienie powietrza 
nie osiągnie minimalnie 10 bar. W przypadku próby 
o rozjazd ciągnika w przypadku niskiego ciśnienia 
powietrza w układzie pneumatycznym ciągnika 
istnieje ryzyko uszkodzenia układu sprzęgieł 
jezdnych.

Podczas jazdy po szosie muszą być oba pedały 
z powodów bezpieczeństwa połączone zapadką. 

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

FHD14N086
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Włączanie układu hamowania jednym pedałem hamulcowym

Sygnalizacja ostrzegawcza spadku ciśnienia powietrza

Hamowanie awaryjne

 Jeśli ciśnienie powietrza w układzie pneumatycznym ciągnika spadnie poniżej 10 bar podczas 
jazdy, a hamulce robocze ciągnika przestaną działać, zaciągnij hamulec ręczny w celu awaryjnego 
hamowania ciągnika. 
Jeżeli ciśnienie powietrza w układzie hamulca ręcznego spadnie, ciągnik automatycznie hamuje 
niezależnie od położenia dźwigni hamulca ręcznego. 
Dopóki ciśnienie powietrza w układzie pneumatycznym ciągnika nie zostanie zwiększone do wartości 
większej niż 10 bar, ciągnik pozostanie zahamowany.

Układ hamowania jednym pedałem hamulcowym należy 
włączyć poprzez naciśnięcie przycisku (1) na panelu 
prawego tylnego błotnika przy prędkości ciągnika poniżej 
13 km / h. 
Włączenie układu jest sygnalizowane poprzez 
zaświecenie się symbolu na przycisku (1). 
Aby wyłączyć układ, ponownie naciśnij przycisk (1). 
Układ wyłącza się automatycznie przy prędkości ciągnika 
przekraczającej 15 km / h. 
Jeśli prędkość jazdy spadnie poniżej 13 km / h, układ nie 
zostanie ponownie włączony automatycznie. Jeśli to 
konieczne, włącz ponownie układ, naciskając przycisk (1).

FHD18N0027

Jeżeli ciśnienie powietrza w układzie pneumatycznym 
ciągnika spadnie poniżej 10 bar, na wyświetlaczu pojawi 
się ostrzeżenie i zabrzmi sygnał dźwiękowy 
a jednocześnie zapali się lampka kontrolna niskiego 
ciśnienia powietrza i lampka kontrolna usterki hamulców. 
Przerwij pracę i zaczekaj aż ciśnienie w układzie 
pneumatycznym ciągnika wzrośnie.

FHD18N029
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Odblokowanie hamulców ciągnika w przypadku spadku ciśnienia powietrza

FHD18N032

Jeżeli ciągnik został zahamowany z powodu spadku ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym 
ciągnika a ciągnik musi zostać odciągnięty, można odblokować hamulce ciągnika na czas potrzebny do 
holowania ciągnika. 

Do holowania ciągnika używaj tylko cięgna, aby wyciągnąć ciągnik. Ciągnik z odblokowanymi 
hamulcami nie hamuje!

Hamulce ciągnika można odblokować, umożliwiając umieszczenie śrub na dwóch cylindrach hamulcowych, 
które znajdują się na tylnej stronie zwolnic tylnych (a). 
W obu cylindrach poluzuj jedną śrubę oznaczoną strzałką (b). 

Uwaga: Śrub nie można całkowicie zdemontować, należy pozostawić śruby do momentu 
wzrostu oporu podczas poluzowania, poluzowane śruby pozostaną w cylindrach roboczych (c). 
Po zakończeniu odciągu natychmiast wkręć śruby w obu cylindrach roboczych do ich pierwotnego 
stanu.
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Hamulec ręczny

FHD18N031

Dźwignia hamulca ręcznego znajduje się na panelu na lewo od siedzenia kierowcy. 
Aby zahamować ciągnik, przesuń dźwignię hamulca ręcznego z położenia przedniego (a) do tyłu (b), 
w którym dźwignia jest automatycznie zablokowana. Dźwignia hamulca ręcznego jest sygnalizowana 
poprzez lampkę kontrolną na tablicy przyrządów. 
Aby zwolnić hamulce ciągnika, pociągnij dźwignię hamulca ręcznego w położeniu (b) w kierunku do góry 
i ustaw ją w pozycji (a). Lampka kontrolna na tablicy przyrządów zgaśnie, a hamulce ciągnika zostaną 
zwolnione.

Uwaga: jeżeli ciśnienie powietrza w układzie pneumatycznym ciągnika wynosi poniżej 10 bar, 
tylne koła ciągnika są zahamowane bez względu na położenie dźwigni hamulca ręcznego.

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.

FHD18N004
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Hamulce przyczep i naczep

Podczas jazdy z podłączoną przyczepą lub naczepą oba pedały hamulca nożnego muszą być 
połączone i zabezpieczone zapadką!

Podłączenie systemu ABS przyczepy lub naczepy

Przycisk czasowej dezaktywacji hamulców hydraulicznych przyczepy lub naczepy

C18N084

Przed zastosowaniem przycisku tymczasowej dezaktywacji hamulców przyczepy lub naczepy 
należy zawsze zapewnić wolną przestrzeń przed ciągnikiem i za podłączoną przyczepą lub naczepą, 
w której nie będą znajdować się żadne przeszkody ani żadne osoby, na wypadek, gdyby działanie 
hamowania postojowego nie było wystarczające a zespół poruszyłby się.
Przycisk tymczasowej dezaktywacji hamulców przyczepy lub naczepy służy temu, żeby obsługa ciągnika 
z podłączoną przyczepą lub naczepą mogła się upewnić, że działanie hamowania postojowego z podłączoną 
przyczepą lub naczepą jest przy hamowaniu ciągnika wystarczający. 
Jeżeli na stojącym ciągniku z podłączoną przyczepą lub naczepą, która jest zahamowana hamulcem 
ręcznym, a kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu (I), naciśniemy przycisk tymczasowej dezaktywacji 
hamulców przyczepy lub naczepy, na czas naciśnięcia przycisku zostaną zdezaktywowane układy 
hamulcowe przyczepy lub naczepy (przyczepa lub naczepa nie hamuje). Po zwolnieniu przycisku 
tymczasowej dezaktywacji hamulców przyczepy lub naczepy, hamulce przyczepy lub naczepy zostaną 
ponownie aktywowane (przyczepa lub naczepa ponownie hamują).

Przycisk tymczasowej dezaktywacji hamulców przyczepy dezaktywuje jedynie hamulce 
hydrauliczne przyczepy lub naczepy.

Jeżeli przyczepa posiada system ABS, należy podłączyć 
kabel sterujący tego systemu do gniazda, umieszczonego 
w tylnej części ciągnika blisko wyprowadzeń 
zewnętrznego układu hydraulicznego.

F18N032
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Czasowa dezaktywacja hamulców pneumatycznych przyczepy lub naczepy za pomocą dźwigni 
hamulca ręcznego

Przed zastosowaniem przycisku tymczasowej dezaktywacji hamulców przyczepy lub naczepy 
należy zawsze zapewnić wolną przestrzeń przed ciągnikiem i za podłączoną przyczepą lub naczepą, 
w której nie będą znajdować się żadne przeszkody ani żadne osoby, na wypadek, gdyby działanie 
hamowania postojowego nie było wystarczają ł poruszyłby się.

Przycisk tymczasowej dezaktywacji hamulców przyczepy lub naczepy za pośrednictwem 
dźwigni hamulca ręcznego dezaktywuje jedynie hamulce pneumatyczne przyczepy lub naczepy.

Czasowa dezaktywacja hamulców przyczepy lub naczepy 
służy temu, żeby obsługa ciągnika z podłączoną 
przyczepą lub naczepą mogła się upewnić, że działanie 
hamowania postojowego z podłączoną przyczepą lub 
naczepą jest przy hamowaniu ciągnika wystarczający. 
Jeżeli na stojącym ciągniku z wystarczającym ciśnieniem 
powietrza (min. 10 bar), z podłączoną przyczepą lub 
naczepą, która jest zahamowana hamulcem ręcznym, 
wciśniemy rękojeść dźwigni hamulca ręcznego w kierunku 
strzałki (w dół) i przestawimy dźwignię w kierunku do tyłu 
do oporu, na czas przytrzymania dźwigni zostaną 
zdezaktywowane układy hamulcowe przyczepy lub 
naczepy (przyczepa lub naczepa nie hamuje). Po 
zwolnieniu dźwigni hamulca ręcznego, dźwignia 
automatycznie powróci do położenia zahamowane 
a hamulce przyczepy lub naczepy zostaną ponownie 
aktywowane (przyczepa lub naczepa ponownie hamują).

FHG18N034
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Hamulce pneumatyczne przyczep i naczep

Hamulce jednowężowe i dwuwężowe

Hamulce jednowężowe

Hamulce dwuwężowe

Sterowanie pneumatycznych hamulców przyczep 
(naczep) i sterowanie hamulców ciągnika jest wykonane 
tak, że działanie hamujące obu pojazdów jest 
zsynchronizowane.

C18N096

1. gniazdo sprzęgu hamulców jednowężowych 
2. gniazda sprzęgu hamulców dwuwężowych 

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

F18N034

Zaślepka oznaczona kolorem czarnym. 
Ciśnienie robocze jest nastawione przy pomocy zaworu 
sterującego na 600 ± 20 kPa. 

W przypadku podłączenia przyczepy (naczepy) 
o maksymalnej masie d puszczalnej zatwierdzonej dla 
danego typu ciągnika maksymalna dopuszczalna 
prędkość zespołu pojazdów wynosi 30 km.h-1! 
Maksymalna dopuszczalna prędkość zespołu jest 
określona przez maksymalną dopuszczalną prędkość 
wolniejszego pojazdu zespołu.

F18N035

Ciśnienie robocze jest ustawione przy pomocy zaworu 
sterującego na 750 ± 20 kPa. Pojemność zbiornika 
sprężonego powietrza wynosi 12 l. Zaślepka lewego 
gniazda jest oznaczona kolorem żółtym (gałąź hamująca), 
zaślepka prawego gniazda jest oznaczona kolorem 
czerwonym (gałąź napełniająca). 

W przypadkupodłączenia przyczepy (naczepy) 
o maksymalnej masie dopuszczalnej zatwierdzonej 
dla danego typu ciągnika maksymalna dopuszczalna 
prędkość zespołu pojazdów wynosi 40 km.h-1! 
Maksymalna dopuszczalna prędkość zespołu jest 
określonaprzez maksymalną dopuszczalną prędkość 
wolniejszego pojazdu zespołu.

F18N036
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Hamulce hydrauliczne przyczep

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.

Gniazdo do podłączenia instalacji elektrycznej przyczepy lub naczepy

Hamulce hydrauliczne przyczepy lub naczepy 
podłącz do szybkozłącza oznaczonego strzałką. 
Sterowanie hamulcami hydraulicznymi przyczepy 
(naczepy) i sterowanie hamulcem ciągnika odbywa się 
w taki sposób, że działanie hamujące obu pojazdów jest 
zsynchronizowane. Ciśnienie robocze jest wyprowadzone 
z oleju dostarczanego przez niewyłączaną hydrauliczną 
pompę zębatą. 
Zawór hamulca przyczepy sterowany jest przez ciśnienie 
płynu hamulcowego z głównych cylindrów hamulcowych 
w zależności od siły oddziałującej na pedał hamulca. Przy 
maksymalnym wciśnięciu pedału hamulca ciśnienie 
w głowicy sprzęgła musi wynosić 12 - 15 MPa. Zawór 
hamulcowy przyczepy preferuje funkcję hamulców przed 
funkcją układu hydraulicznego. 
Jeśli po wciśnięciu pedałów hamulca nożnego w 
przewodach układu hydraulicznego występują uderzenia, 
konieczne jest odpowietrzenie węża od zaworu 
hamulcowego do szybkozłącza.

F18N037

Gniazdo do podłączenia instalacji elektrycznej przyczepy 
lub naczepy znajduje się w tylnej części ciągnika. 
Za konsolą gniazda wyprowadzono jeden przewodnik 
umożliwiający sterowanie hamulcem ręcznym dla 
przyczep lub naczep z hydraulicznym układem 
hamulcowym. 
Na konsoli gniazda znajduje się gniazdo trzybolcowe do 
zasilania akcesoriów lub naczepy.

C18N085
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Zatrzymanie ciągnika - hamulec ręczny

Zatrzymanie silnika

Uwaga! Po wyłączeniu silnika jednostka centralna silnika będzie aktywna jeszcze przez ok. 
2 minuty z powodu zapisywania danych dot. eksploatacji silnika. W trakcie trwania zapisu nie wolno 
odłączać zasilania przez akumulator. Akumulator należy odłączyć dopiero po upłynięciu określonego 
wyżej czasu. 

Wyjście z ciągnika

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.

C18N085

Po pracy ciągnika, gdy silnik pracował z pełnym 
obciążeniem, należy zapewnić jego schłodzenie.
1. Przed zatrzymaniem silnika należyzredukować obroty 
do 800 - 1000 min, a silnik powinien pracować bez 
obciążenia przez ok. 5 minut.
2. Ustawić dźwignię ręcznej regulacji dawkipaliwa 
w położenie STOP.
3. Zatrzymanie silnika nastąpi po przekręceniu kluczyka 
z pozycji 'I' do pozycji '0'.

C18N086

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. C18N087
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Sygnalizacja ostrzegawcza usterki hydrostatycznego układu kierowniczego

Ważne ostrzeżenie

Ograniczenie prędkości jazdy 

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.

P18N069

Jeżeli w trakcie pracy ciągnika zapali się lampka kontrolna 
smarowania, ładowania akumulatora lub sygnalizacji 
usterki hydrostatycznego układu kierowniczego, ciągnik 
należy natychmiast zatrzymać, wyłączyć silnik 
i skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Można 
w ten sposób uniknąć poważnej usterki lub awarii 
ciągnika.

C18N088

Jeżeli grozi przekroczenie prędkości jezdnej 
40km/h maks. obroty silnika zostaną automatycznie 
obniżone. Tej funkcji nie można wyłączyć.

FHD14N068
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Ogólne zasady docierania nowego ciągnika w okresie do pierwszych 100 Mtg provozu

W okresie do pierwszych 100 Mtg pracy:

silnik obciążaj normalnie, unikaj pracy na niskich lub maksymalnych obrotach silnika 
unikać pracy silnika z częściowym obciążeniem 
unikaj nadmiernie długiej pracy na biegu jałowym 
często kontroluj poziom oleju w silniku (w tym okresie wyższe zużycie oleju jest zjawiskiem 
normalnym) 
sprawdzaj połączenia śrubowe zwłaszcza konstrukcji nośnych ciągnika 
natychmiast usuń stwierdzone niedociągnięcia, zapobiegając w ten sposób ewentualnym awariom lub 
zagrożeniu bezpieczeństwa pracy 
w opisany wyżej sposób postępuj także po remoncie kapitalnym ciągnika

W okresie pierwszych 10 Mtg

Po przepracowaniu 100 Mtg

Po zakończeniu docierania, można ciągnikiem pracować bez ograniczeń.

docieranie należy prowadzić tylko w czasie jazdy 
dokręć nakrętki mocujące kół przednich i tylnich 
łącznie z połączeniem obręczy zaleconym 
momentem obrotowym

C18N089
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Przed wyruszeniem należy upewnić się, czy stan techniczny ciągnika spełnia warunki 
bezpiecznej pracy. W przypadku podłączenia przyczepy lub urządzenia dodatkowego należy 
sprawdzić poprawność ich zaczepienia oraz umocowania ładunku. Pod żadnym pozorem nie 
wysiadać z ciągnika podczas jazdy w celu podłączenia przyczepy. Należy również pamiętać 
o bezpieczeństwie pomocnika.

Zaczep przedni

F18N019

W zależności od wyposażenia ciągnika, ciągnik może posiadać różne wykonania przedniego zaczepu.
Do zamocowania drążka pociągowego lub liny holowniczej do przedniego zaczepu używaj zawsze 
oryginalnego czopu, który powinien być zabezpieczony przeciwko wysunięciu za pomocą oryginalnej 
blokady.
Służy wyłącznie do holowania ciągnika bez podłączonej przyczepy lub innej zagregowanej maszyny.

Do holowania ciągnika stosuj drążek holowniczy lub linę. Nigdy nie wolno używać łańcuchów! 
Ryzyko śmiertelnego urazu w przypadku przerwania łańcucha!
Nie wolno korzystać z osi ciągnika (poszczególnych kół jezdnych) w charakterze wyciągarki do 
wyciągania zakopanego ciągnika.

Zaczep przesuwny CBM
Służy do zaczepiania przyczep dwuosiowych lub lżejszych 
przyczep jednoosiowych. Wysokość szczęki naprowadza-
jącej zaczepu można regulować. Pracując z różnymi 
maszynami rolniczymi zaczep należy przestawić w pionie 
zależności od potrzeby, ewentualnie zdemontować.

C18N097

 WYKORZYSTANIE W TRANSPORCIE

133



Regulacja wysokości oraz demontaż zaczepu przesuwnego CBM

Automatyczna szczęka zaczepu przesuwnego CBM

Łącznik wychylny

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

C18N098

Przesunięcie dźwigni (1) w kierunku zgodnym 
z kierunkiem strzałki (a) powoduje wsunięcie sworznia (2) 
w górne położenie, co jest sygnalizowane wysunięciem 
się wskaźnika (3) patrz rys. (A). Po najechaniu szczęki 
zaczepu na oko dyszla nastąpi samoczynne wsunięcie 
sworznia zaczepu w oko dyszla przyczepy. Sworzeń 
zaczepu (2) można uruchomić ręcznie 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).

C18N099

Cięgno w ułożeniu poprzeczym może zostać przestawione
do pięciu pozycji.
Zabezpieczenie w danej pozycji odbywa się za pomocą 
klamry.

C18N100
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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 obsunięciem się, odbezpieczyć i zdemontować sworznie (2)
3 - Wysunąć moduł z konsoli w kierunku w dół
Montaż wykonać w odwrotnej kolejności.

C18N101

Moduł zaczep rolniczy wychylny

Moduł zaczep rolniczy wychylny ze sworzniem

Moduł zaczep rolniczy wychylny znajduje się w konsoli 
zaczepu przesuwnego. 

Łącznik wychylny
Demontaż:
1 - Odbezpieczyć i zdemontować sworznie (1)
2 - Wysunąć łącznik wychylny w kierunku zgodnym 
z kierunkiem strzałki 
Montaż wykonać w odwrotnej kolejności. 

C18N102

Montaż i demontaż łącznika wychylnego wykonywać 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdz. 'Łącznik 
wychylny'.
Podłączenie oka dyszla do sworznia (3):
1 - Odbezpieczyć i zdemontować sworzeń (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)

C18N103
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Moduł zaczep rolniczy z kulą ø 80

Zaczep przyczepy jednoosiowej CBM

Odczepienie przyczepy jednoosiowej

Zaczepienie przyczepy jednoosiowej
Po założeniu oka dyszla przyczepy na hak zaczepu wraz z okiem przyczepy, podniesie się hydraulicznie aż 
do pozycji, w której haki nośne wskoczą pod czopy nośnika zaczepu.
Ramiona podnoszące hydrauliki należy następnie opuścić w taki sposób, żeby czopy nośnika wskoczyły do 
haków nośnych - cięgna teleskopowe nie mogą być naprężone. 

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 spowoduje odsunięcie klina 
zabezpieczającego (2).
Zabezpieczenie zaczepu rys. (B):
Przesunięcie dźwigni (1) w kierunku zgodnym 
z kierunkiem strzałki spowoduje przysunięcie klina 
zabezpieczającego (2).

C18N104

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.

C18N105

Podnieś ramiona tylnego trzypunktowego układu 
zawieszenia do górnej pozycji przy ustawionej 
maksymalnej regulacji położeniowej.
Przesuń dźwignię regulacji zaczepu dla przyczepy 
jednoosiowej z pozycji (a) do pozycji (b) (dźwignia 
znajduje się po lewej stronie siedzenia kierowcy).
Opuść ramiona tylnego trzypunktowego układu 
zawieszenia na dół, opuszczając tym samym zaczep dla 
przyczepy jednoosiowej, co umożliwi odłączenie oka 
dyszla przyczepy z haka zaczepu.
Dźwignia regulacji zaczepu dla przyczepy jednoosiowej 
powróci z pozycji (a) do pozycji (b) automatycznie po 
odblokowaniu. 

FHD18N040
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Maksymalne dopuszczalne statyczne obciążenie pionowe zaczepów do przyczep i naczep

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 dopuszczalną prędkość wolniejszego 
pojazdu zespołu . 
Zaczep GTB30003 maks. masa przyczepy 13 400 kg 
Zaczep Y314SL maks. masa przyczepy 14 000 kg. 
Zaczep GTP001 maks. masa przyczepy 20 000 kg 
Zaczep DROMONE ZC-H maks. masa przyczepy 18 000kg 
Zaczep Z314SL maks. masa przyczepy 20 000kg 
Zaczep DROMONE ZC-D maks. masa przyczepy 23 000kg

Typ zaczepu Dopuszczalne 
pionowe 
obciążenie 

statyczne 

Ø 
sworznia 
zaczepu

Typ zaczepu Dopuszczalne 
pionowe 
obciążenie 

statyczne

Ø 
sworznia 
zaczepu

2 000 kg 31 mm 2 000 kg 38 mm

CBM GTF30015 CBM GTF30014

2 000 kg 43 mm 2 500 kg 50 mm

CBM Y314SL CBM Z314SL

736 kg 31 mm 2 000 kg 80 mm

CBM GTB30003 CBM GTS80001

47 mm 32 mm

CBM GTU001 3 000 kg CBM GTB30030 1 800 kg

DROMONE ZC-H 3 000 kg DROMONE ZC-D 1 100 kg

Sworzeń 
stały 
2 000 kg

44,5 mm 2 000 kg 80 mm

CBM GTP001 CBM GTS80003 
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Praca z wałem odbioru mocy

Przed włączeniem maszyny napędzanej z WOM należy obowiązkowo sprawdzić, czy prędkości 
obrotowe wału maszyny i WOM ciągnika są zgodne z wymaganiami producenta maszyny (540 lub 
1 000 obr.min-1). Różnica obrotów może spowodować uszkodzenie maszyny lub wypadek.

Podczas wszelkich napraw maszyny napędzanej wałkiem odbioru mocy lub podczas 
uzdatniania terenu w zasięgu roboczym takiej maszyny, silnik ciągnika musi być wyłączony (kluczyk 
w stacyjce musi znajdować się w położeniu 0).

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 maszynnapędzanych przez 
wał odbioru mocy należy wykonywać wyłącznieprzy unieruchomionym silniku wyłączonym sprzęgle 
wału odbioru.
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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Wyświetlenie ilości obrotów wałów odbioru mocy

Wymienne końcówi tylnego wału odbioru mocy

Po włączeniu wałów odbioru mocy wyświetli się ilość 
obrotów wałów odbioru mocy na wyświetlaczu tablicy 
przyrządów. 

1 - ilość obrotów przedniego wału odbioru mocy 
2 - ilość obrotów tylnego wału odbioru mocy

FHSX18N003

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) 

 Wymianę końcówki należy przeprowadzać przy 
wyłączonym silniku. 
Prędkość obrotową wału odbioru mocy oraz typ 
końcówki należy dobierać stosownie do przepisanych 
prędkości obrotowych podłączonej maszyny. 
Zmiana prędkości 540, 1000, 1000E lub 540E min-1 jest 
możliwa bez względu na liczbę wpustów 
zamontowanej końcówki. 

E357
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Elementy sterujące wałów odbioru mocy

Przyciski włączania wałów odbioru mocy

Przełącznik wyboru obrotów tylnego wału odbioru mocy (P.T.O.)

FHD18N042

Włączania (przy min. obr. silnika 1 500 min-1) i wyłączania 
wałów odbioru mocy dokonuje się przy użyciu przycisków 
znajdujących się na prawym tylnym błotniku: 

1-przycisk włączania i wyłączania tylnego wału odbioru 
mocy 
2-przycisk włączania i wyłączania przedniego wału 
odbioru mocy

 Jeżeli silnik jest wyłączony a tylny lub przedni 
wał odbioru mocy jest włączony to po ponownym 
rozruchu silnika wały odbioru mocy zostaną 
wyłączone. fhd18n041

Włączania obrotów tylnego wału odbioru mocy dokonuje się przy użyciu przycisku umieszczonego na 
prawym tylnym błotniku.
Wartość wyjściowa wynosi 540 obr/min tylnego wału odbioru mocy. 
Naciskając dolną część przycisku z symbolem zostanie włączone 1000 obr/min tylnego wału odbioru mocy, 
po poluzowaniu przycisk wróci do położenia pierwotnego. Przy włączonych 1000 obr/min pali się symbol na 
przycisku włączania obrotów tylnego wału odbioru mocy. 
Naciskając ponownie dolną część przycisku z symbolem zostanie włączone 540 obr/min tylnego wału 
odbioru mocy, po poluzowaniu przycisk wróci do położenia pierwotnego. Przy włączonych 540 obr/min nie 
pali się symbol na przycisku włączania obrotów tylnego wału odbioru mocy. 
Wybrana ilość obrotów tylnego wału odbioru mocy jest wyświetlona na wyświetlaczu tablicy przyrządów. 
Po ponownym rozruchu silnika układ włączania obrotów tylnego wału odbioru mocy powróci do trybu, 
w którym znajdował się przed wyłączeniem silnika. 

Zmiany obrotów wału odbioru mocy 540 a 1000 min-1 należy dokonywać wyłącznie przy 
unieruchomionym wale odbioru mocy! Sprawdź, czy ustawiono właściwe obroty wału odbioru mocy 
w stosunku do podłączonego narzędzia!
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Dźwignia preselekcji obrotów tylnego wału odbioru mocy

FHD18N043

Ciągnik może być wyposażony w jeden ze dwóch układów preselekcji obrotów tylnego wału odbioru mocy. 
System, zastosowany w ciągniku, jest podany na naklejce znajdującej się w pobliżu dźwigni preselekcji 
obrotów tylnego wału odbioru mocy.

1. Standardowe i ekonomiczne niezależne obroty tylnego wału odbioru mocy - naklejka (1)
2. Zależne i niezależne obroty tylnego wału odbioru mocy - naklejka (2)

Dźwignia preselekcji obrotów tylnego wału odbioru mocy (3) znajduje się po prawej stronie siedzenia 
kierowcy.
Średnie (neutralne) położenie dźwigni preselekcji obrotów tylnego wału odbioru mocy jest sygnalizowane 
poprzez symbol N (4) na wyświetlaczu tablicy przyrządów.
Obroty niezależne tylnego wału odbioru mocy - ilość obrotów zależy od obrotów silnika.
Obroty zależne tylnego wału odbioru mocy - ilość i kierunek obrotów zależą od włączonego biegu i położenia 
dźwigni rewersu.

Dźwignię preselekcji obrotów tylnego wału odbioru mocy należy przestawiać jedynie na 
unieruchomionym (wyłączonym) tylnym wale odbioru mocy i przy wciśniętym pedale sprzęgłowym.
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Standardowe i ekonomiczne niezależne obroty tylnego wału odbioru mocy

FHD18N044

System, zastosowany w ciągniku, jest podany na naklejce znajdującej się w pobliżu dźwigni preselekcji 
obrotów tylnego wału odbioru mocy. Ten system posiada jedynie niezależne obroty tylnego wału odbioru 
mocy.

A - włączone standardowe obroty wału odbioru mocy
N - położenie neutralne (końcówką tylnego wału odbioru mocy można swobodnie obracać.)
B - włączone ekonomiczne obroty wału odbioru mocy

W przypadku włączonych standardowych obrotów wału odbioru mocy (A) można przy pomocy przełącznika 
wyboru obrotów tylnego wału odbioru mocy włączyć 540 lub 1000 obrotów tylnego wału odbioru mocy. 
W przypadku włączonych ekonomicznych obrotów wału odbioru mocy (B) można przy pomocy przełącznika 
wyboru obrotów tylnego wału odbioru mocy kabiny włączyć 540E lub1000E obrotów tylnego wału odbioru 
mocy. Dźwignię zlokalizowano po prawej stronie siedzenia kierowcy. W celu przesunięcia dźwigni należy 
podnieść pierścień w kierunku strzałki (C). Włączone ekonomiczne obroty wału odbioru mocy są 
sygnalizowane poprzez wyświetlenie się symbolu E za wybraną ilością obrotów tylnego wału odbioru mocy 
na wyświetlaczu tablicy przyrządów.

Zależne i niezależne obroty tylnego wału odbioru mocy

FHD18N045

System, zastosowany w ciągniku, jest podany na naklejce znajdującej się w pobliżu dźwigni preselekcji 
obrotów tylnego wału odbioru mocy.  Ten system posiada jedynie 540 lub 1000 obrotów tylnego wału 
odbioru mocy

A - włączone zależne obroty wału odbioru mocy ( PTO SYNCHRO ) 
N - położenie neutralne (końcówką tylnego wału odbioru mocy można swobodnie obracać.) 
B - włączone niezależne obroty wału odbioru mocy

W przypadku włączonych zależnych (A) lub niezależnych (B) obrotów wału odbioru mocy można przy 
pomocy przełącznika wyboru obrotów tylnego wału odbioru mocy włączyć 540 lub 1000 obrotów tylnego 
wału odbioru mocy. Dźwignię zlokalizowano po prawej stronie siedzenia kierowcy. W celu przesunięcia 
dźwigni należy podnieść pierścień w kierunku strzałki (C). Włączone obroty wału odbioru mocy są 
sygnalizowane na wyświetlaczu tablicy przyrządów poprzez brak wyświetlenia wybranej ilości obrotów wału 
odbioru mocy. Rzeczywista ilość obrotów tylnego wału odbioru mocy jest wyświetlana.
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Automatyczne wyłączanie sprzęgła wału odbioru mocy

FHD18N046

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 0,3km/godz. 

A - Przy włączonym sprzęgle tylnego wału odbioru mocy po naciśnięciu przycisku (1) trwającym przez 
przynajmniej jedną sekundę dojdzie do włączenia automatycznego wyłączania sprzęgła wału odbioru mocy. 
Po poluzowaniu naciśnięcia przycisk (1) wróci do położenia wyjściowego. Kolejne naciśnięcie przycisku (1) 
spowoduje wyłączenie tej funkcji. 
B - Włączenie funkcji automatycznego wyłączenia wału odbioru mocy jest sygnalizowane przez wyświetlenie 
symbolu A przed wybraną ilością obrotów tylnego wału odbioru mocy na wyświetlaczu tablicy przyrządów.

Zabrania się używania funkcji automatyczne wyłączanie sprzęgła wału odbioru mocy przy 
stacjonarnym trybie pracy z tylnym wałem odbioru mocy.
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Ustawienie automatycznego wyłączania sprzęgła wału odbioru mocy - opis wyświetlacza

PHS18N021

Naciskając kolejno przyciski (C) i (D) wyświetlisz ekran automatycznego wyłączania sprzęgła wału odbioru 
mocy na tablicy przyrządów.
Na ekranie wyświetlane są poniższe wartości:
OFF-LIMIT (1) - pozycja ramion tylnego trzypunktowego układu zawieszania, w której dojdzie do odłączenia 
sprzęgła tylnego wału odbioru mocy
ON(2) - aktualna pozycja ramion tylnego trzypunktowego układu zawieszania
ON-LIMIT (3) - pozycja ramion tylnego trzypunktowego układu zawieszania, w której dojdzie do włączenia 
sprzęgła tylnego wału odbioru mocy
Wartości przy poszczególnych pozycjach to procent z całkowitego suwu ramion układu hydraulicznego, suw 
maksymalny wynosi 100%.

Automatyczne wyłączanie sprzęgła wału odbioru mocy - powrót do ustawień podstawowych
Podstawowe wartości ustawione przez producenta to:
OFF-LIMIT -55
ON-LIMIT -45
Przy wyświetlonym wyświetlaczu można, naciskając przycisk (A) na tablicy przyrządów, ustawić 
podstawowe wartości.
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Praca z automatycznym wyłączaniem sprzęgła wału odbioru mocy

FHD18N047

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 A (1) na wyświetlaczu tablicy przyrządów (B). Po aktywacji 
funkcji przy użyciu wyłącznika (A) tylny wał odbioru mocy stoi, co jest sygnalizowane przez niewyświetlanie 
się obrotów wału odbioru mocy (C) na wyświetlaczu tablicy przyrządów a wartość (3) jest większa niż 
wartość OFF-LIMIT (2).

Uruchomienie tylnego wału odbioru mocy
Tylny wał odbioru mocy zacznie się obracać, jeśli ramiona tylnego trzypunktowego układu zawieszania są 
opuszczone niżej, niż ustawiono ON-LIMIT (wartość (3) jest mniejsza niż wartość ON-LIMIT (4)) a ciągnik 
porusza się z prędkością przewyższającą 0,3 km/godz. W momencie, gdy tylny wał odbioru mocy zacznie 
się obracać, na wyświetlaczu tablicy przyrządów wyświetli się ilość obrotów tylnego wału odbioru mocy (D).

Zatrzymanie tylnego wału odbioru mocy
Tylny wał odbioru mocy się zatrzyma, jeśli ramiona tylnego trzypunktowego układu zawieszania są 
podniesione wyżej, niż ustawiono OFF-LIMIT (wartość (3) jest większa niż wartość OFF-LIMIT (2). W 
momencie zatrzymania tylnego wału odbioru mocy na wyświetlaczu tablicy przyrządów nie wyświetlają się 
obroty tylnego wału odbioru mocy (C).

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 
stoidłużej niż trzy minuty, nastąpi zablokowanie uruchamiania tylnego wału odbioru mocy. Na wyświetlaczu 
tablicy przyrządów (E) nie jest wyświetlony symbol A ani ikona tylnego wału odbioru mocy a wał odbioru 
mocy nie zacznie się obracać nawet przy spełnieniu warunków dla Uruchomienia tylnego wału odbioru 
mocy.

Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, należy włączyć tylni wał odbioru mocy według Włączania tylnego wału 
odbioru mocy - obroty niezależne - normalny tryb pracy, i ponownie przy użyciu przycisku (A) włączyć 
automatyczne wyłączanie sprzęgła wału odbioru mocy.
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Ułatwienie podłączania wału przegubowego zagregowanej z ciągnikiem maszyny

C18N106

W celu ułatwienia podłączenia wału przegubowego zagregowanej maszyny do ciągnika można skorzystać 
z przycisku (1) umieszczonego na tylnych błotnikach. 
Przy włączonym silniku i wyłączonym włączniku tylnego wału odbioru mocy po naciśnięciu przycisku (1) tylny 
wał odbioru mocy zacznie się obracać. Zatrzymanie obracania wału odbioru mocy nastąpi po poluzowaniu 
przycisku. 
Uwaga: dźwignia preselekcji obrotów tylnego wału odbioru mocy nie może być w pozycji (N) lub w pozycji 
zależne obroty tylnego wału odbioru mocy. 

Jeżeli są spełnione warunki dla włączenia tylnego wyłu odbioru mocy w trybie stacjonarnym 
a przycisk (1) był naciśnięty przez ponad trzy sekundy, tylny wał odbioru mocy będzie się obracać 
nawet po poluzowaniu przycisku (1). W celu zatrzymania obracania tylnego wału odbioru mocy 
należy ponownie krótko nacisnąć przycisk (1). 

 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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Tryby pracy wałów odbioru mocy

Włączanie tylnego wału odbioru mocy - niezależne obroty - normalny tryb pracy

FHD18N048

Ilość obrotów wału odbioru mocy jest zależna od ilości obrotów silnika. 

Na stojącym ciągniku podczas pracy silnika i przy wyłączonym sprzęgle tylnego wału odbioru mocy: 
A - Przy użyciu dźwigni preselekcji obrotów wału odbioru mocy wybierzemy odpowiedni tryb pracy. 
B - Przy użyciu przycisku wyboru obrotów tylnego wału odbioru mocy wybierzemy odpowiednie obroty. 
C - Naciskając przycisk włączania tylnego wału odbioru mocy przez co najmniej jedną sekundę, uruchomimy 
tylny wał odbioru mocy. 

Podczas naciskania przycisku obsługa musi siedzieć na siedzeniu kierowcy. 
D - Obracanie się tylnego wału odbioru mocy jest sygnalizowane przez wyświetlenie ilości obrotów na 
wyświetlaczu tablicy przyrządów.

Aby przerwać moment obrotowy przenoszony przez tylni wał odbioru mocy, należy 
ponownie nacisnąć przycisk włączania wału odbioru mocy.

Jeżeli przy włączonym przednim wale odbioru mocy obsługa opuści siedzenie kierowcy, na 
czas dłuższy niż pięć sekund, zabrzmi sygnał dźwiękowy i tylny wał odbioru mocy wyłączy się. 
Ponownego włączenia wału dokonamy, naciskając przycisk na prawym słupku kabiny, po zajęciu 
miejsca na siedzeniu kierowcy.

Ciągnik jest wyposażony w dwa tryby pracy wałów odbioru
mocy. Wybrany tryb jest sygnalizowany na wyświetlaczu 
tablicy przyrządów. 
A - normalny tryb pracy z wałem odbioru mocy 
wał odbioru mocy obraca się, jeżeli ciągnik jedzie lub stoi, 
obsługa powinna siedzieć na siedzeniu kierowcy 

B - stacjonarny tryb pracy z wałem odbioru mocy - tryb 
stosowany w przypadku zastosowania ciągnika jako 
stacjonarnej jednostki napędowej, np. w przypadku 
napędu rębaków itp. 
wał odbioru mocy obraca się, jeżeli ciągnik stoi i jest 
zahamowany przy pomocy hamulca ręcznego, obsługa 
nie powinna siedzieć na siedzeniu kierowcy FHSX18N009
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Włączanie tylnego wału odbioru mocy - niezależne obroty - stacjonarny tryb pracy

FHD18N049

Ilość obrotów wału odbioru mocy jest zależna od ilości obrotów silnika. 
Na stojącym ciągniku podczas pracy silnika i przy wyłączonym sprzęgle tylnego wału odbioru mocy:

A - Przy użyciu dźwigni preselekcji obrotów wału odbioru mocy wybierzemy odpowiedni tryb pracy. 
B - Przy użyciu przycisku wyboru obrotów tylnego wału odbioru mocy wybierzemy odpowiednie obroty. 
C - Przestawimy dźwignię włączania rewersu do położenia (N) neutralnego. 
D - Przestawimy główną dźwignię włączania biegów do położenia (N) neutralnego. 
E - Zaciągniemy dźwignię hamulca ręcznego. 
F - Opuścimy siedzenie kierowcy. 
C - Naciskając przycisk na panelu na prawym tylnym błotniku przez co najmniej jedną sekundę lub na tylnym 
błotniku ciągnika przez co najmniej trzy sekundy, uruchomimy tylny wał odbioru mocy. 

Podczas naciskania przycisku obsługa nie powinna siedzieć na siedzeniu kierowcy. 
H - Obracanie się tylnego wału odbioru mocy jest sygnalizowane przez wyświetlenie ilości obrotów na 
wyświetlaczu tablicy przyrządów a wybrany tryb pracy jest sygnalizowany przez piktogram trybu pracy na 
wyświetlaczu tablicy przyrządów

Aby przerwać moment obrotowy przenoszony przez tylni wał odbioru mocy należy wcisnąć
przycisk włączania wału odbioru mocy na panelu prawego tylnego błotnika lub na tylnym błotniku 
ciągnika.

Jeżeli obsługa podczas pracy z tylnym wałem 
odbioru mocy w stacjonarnym trybie pracy usiądzie 
na siedzeniu kierowcy, tryb pracy zmieni się 
automatycznie na tryb normalny, taki stan jest 
sygnalizowany przez zmianę piktogramu na tablicy 
przyrządów. 

Jeżeli obsługa podczas pracy z tylnym wałem 
odbioru mocy w stacjonarnym trybie pracy odhamuje 
hamulec ręczy, zabrzmi sygnał dźwiękowy a tylny wał 
odbioru mocy się wyłączy.

FHSX18N012
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Wyłączanie tylnego wału odbioru mocy - niezależne obroty

FHD18N050

A - Naciskając przycisk na prawym błotniku lub na tylnym błotniku ciągnika, wyłączymy tylny wał odbioru 
mocy. 
B - Taki stan jest sygnalizowany przez niewyświetlanie się wskaźnika o ilości obrotów tylnego wału odbioru 
mocy na wyświetlaczu tablicy przyrządów. 
C - Przestawimy dźwignię włączania obrotów zależnych i niezależnych do położenia środkowego (n) 
neutralnego. 
D - Taki stan jest sygnalizowany przez niewyświetlanie się wskaźnika o ilości wybranych obrotów tylnego 
wału odbioru mocy na wyświetlaczu tablicy przyrządów, ale symbol N.
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Włączanie tylnego wału odbioru mocy - obroty zależne - normalny tryb pracy

FHD18N051

Ilość i kierunek obrotów są zależne od włączonego biegu i położenia dźwigni rewersu. Położenie dźwigni 
reduktora nie wpływa na ilość obrotów tylnego WOM w trybie pracy obroty zależne.
Na stojącym ciągniku podczas pracy silnika: 
A - Obsługa musi siedzieć na siedzeniu kierowcy 
B - Przy użyciu dźwigni preselekcji obrotów wału odbioru mocy wybierzemy obroty zależne tylnego wału 
odbioru mocy. 
C - Włączone zależne obroty wału odbioru mocy są sygnalizowane na wyświetlaczu tablicy przyrządów 
poprzez brak wyświetlenia wybranej ilości obrotów wału odbioru mocy. 

Przycisk włączania tylnego wału odbioru mocy w tym trybie nie działa. 
D - Przy użyciu przełącznika obrotów tylnego wału odbioru mocy wybierzemy odpowiednie obroty tylnego 
wału odbioru mocy. 
E - Wciśniemy pedał sprzęgła i włączymy bieg przy użyciu głównej dźwigni włączania biegów i kierunek 
jazdy przy użyciu dźwigni rewersu. 
F - Po poluzowaniu pedału sprzęgła, podczas rozjazdu tylni wał odbioru mocy zacznie się obracać, tak stan 
jest sygnalizowany poprzez wyświetlenie się obrotów tylnego wału odbioru mocy. 

Podczas rozjazdu ciągnika obsługa musi siedzieć na siedzeniu kierowcy. 

Automatyczne wyłączanie sprzęgła wału odbioru mocy w tym trybie nie działa.

W celu krótkiego przerwania momentu obrotowego przekazywanego przez tylny wał odbioru 
mocy stosuj pedał sprzęgła. Dźwignia wyłączania sprzęgła wału odbioru mocy nie funkcjonuje 
w przypadku tego trybu.

Do krótkotrwałego przerwania momentu obrotowego przenoszonego przez tylni wał odbioru 
mocy należy po wciśnięciu pedału sprzęgłowego i unieruchomieniu ciągnika przesunąć dźwignię 
preselekcji obrotów wału odbioru mocy do położenia neutralnego.

Jeżeli obsługa w tym trybie pracy tylnego wału odbioru mocy opuści siedzenie kierowcy przy 
stojącym ciągniku, silnik się wyłączy.

Jeżeli obsługa w tym trybie pracy tylnego wału odbioru mocy opuści siedzenie kierowcy, silnik 
się wyłączy.
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Przedni wał odbioru mocy

Włączanie przedniego wału odbioru mocy -

Jeżeli przy włączonym przednim wale odbioru mocy na stojącym ciągniku obsługa opuści 
siedzenie kierowcy, zabrzmi sygnał dźwiękowy a po upływie pięciu sekund, przedni wał odbioru 
mocy automatycznie się wyłączy. Ponownego włączenia wału dokonamy, naciskając przycisk na 
prawym słupku kabiny, po zajęciu miejsca na siedzeniu kierowcy.

Jeżeli przy włączonym przednim wale odbioru mocy na poruszającym się ciągniku obsługa 
opuści siedzenie kierowcy, zabrzmi sygnał dźwiękowy.

Przedni wał odbioru mocy jest wyposażony w stałą 
końcówkę posiadającąsześć lub dwadzieścia jeden 
wpustówi jest dostępny wyłącznie dla 1 000 obrotów. 
Na życzenie ciągnik można wyposażyć wprzedni wał 
odbioru mocy o różnymkierunku obrotów:

a - zgodny z kierunkiem 
obrotówsilnika (standard)

b - przeciwny do kierunku 
obrotówsilnika (*na życzenie) 

C18N107

Ilość obrotów wału odbioru mocy jest zależna od ilości 
obrotów silnika. 

Na stojącym ciągniku podczas pracy silnika: 
A - Naciskając przycisk na prawym słupku kabiny przez co 
najmniej jedną sekundę, uruchomimy przedni wał odbioru 
mocy. 

Podczas naciskania przycisku obsługa musi 
siedzieć na siedzeniu kierowcy. 
B - Obracanie się przedniego wału odbioru mocy jest 
sygnalizowane przez wyświetlenie ilości obrotów na 
wyświetlaczu tablicy przyrządów. Tryb pracy jest 
sygnalizowany przez piktogram na wyświetlaczu tablicy 
przyrządów.

FHD18N052
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Włączanie przedniego wału odbioru mocy - stacjonarny tryb pracy

FHD18N053

Ilość obrotów wału odbioru mocy jest zależna od ilości obrotów silnika. 

Na stojącym ciągniku podczas pracy silnika:
A - Zahamujemy ciągnik przy użyciu hamulca ręcznego. 
B - Dźwignia włączania rewersu powinna znajdować się w położeniu neutralnym. 
C - Główna dźwignia zmiany biegów powinna znajdować się w położeniu neutralnym. 
D - Opuścimy siedzenie kierowcy. 
E - Naciskając przycisk na prawym słupku kabiny przez co najmniej jedną sekundę, uruchomimy przedni wał 
odbioru mocy. 

Podczas naciskania przycisku obsługa nie powinna siedzieć na siedzeniu kierowcy. 
F - Obracanie się przedniego wału odbioru mocy jest sygnalizowane przez wyświetlenie ilości obrotów na 
wyświetlaczu tablicy przyrządów. Tryb pracy jest sygnalizowany przez piktogram na wyświetlaczu tablicy 
przyrządów.

Wyłączanie przedniego wału odbioru mocy 

Jeżeli obsługa podczas pracy z przednim wałem 
odbioru mocy w stacjonarnym trybie pracy usiądzie 
na siedzeniu kierowcy, tryb pracy zmieni się 
automatycznie na tryb normalny, taki stan jest 
sygnalizowany przez zmianę piktogramu na tablicy 
przyrządów.

Jeżeli obsługa podczas pracy z przednim wałem 
odbioru mocy w stacjonarnym trybie pracy odhamuje 
hamulec ręczy, zabrzmi sygnał dźwiękowy a przedni 
wał odbioru mocy się wyłączy.

P18N023

Naciskając przycisk na panelu na prawym błotniku, 
wyłączymy przedni wał odbioru mocy. Taki stan jest 
sygnalizowany przez niewyświetlanie się wskaźnika 
o ilości obrotów przedniego wału odbioru mocy na 
wyświetlaczu tablicy przyrządów.

F18N054
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Maksymalna przekazywana moc

Napęd maszyn o większych masowych momentach bezwładności
(Rozdrabniarki, brony rotacyjne, żniwiarki itp.)

Wał odbioru 
mocy

Przekazywana 
moc

przedni

1000 min-1 90 kW 

tylny

1000 min-1 pełna moc silnika

540 min-1 pełna moc silnika

1000E min-1 60 kW 

540E min-1 60 kW F_02_46

Wał kardana służący do przekazywania napędu do tych 
maszyn musi być wyposażony w sprzęgło jednokierun-
kowe, które zapewni ochronę przed przekazywaniem 
wstecznego momentu obrotowego z maszyny na ciągnik.

troj
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Układ hydrauliczny
Składa się z obwodu wewnętrznego i zewnętrznego.
Źródłem ciśnienia oleju jest zębata pompa olejowa.
Olej jest czerpany ze wspólnej ilości oleju skrzyni biegów i przekładni głównej.

Sygnalizacja niskiej temperatury oleju

FHD18N062

Przy temperaturze oleju przekładniowego poniżej 20°C nie zalecamy korzystania 
z zewnętrznych układów hydrauliki. 

Podczas manipulacji z regulatorami zewnętrznych układów hydrauliki przy temperaturze oleju 
przekładniowego poniżej 20°C zapali się lampka kontrolna ochrony eksploatacyjnej na tablicy przyrządów 
a na wyświetlaczu wyświetli się komunikat o błędzie.

(1) - kod usterki 520267 
(2) - uściślenie usterki FMI 31

W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji należy przerwać manipulację z regulatorami zewnętrznych 
układów hydrauliki. Po kilku sekundach wyświetlacz przełączy się do uprzednio ustawionego ekranu 
podstawowego. Zanim ponownie skorzystasz z zewnętrznych układów hydraulicznych, poczekaj do czasu 
podwyższenia temperatury oleju przekładniowego do ponad 20°C.

Pompa układu hydraulicznego
Pompa układu hydraulicznego pracuje stale. Jeżeli 
pracuje silnik, pracuje również pompa. 

Standardowe wykonanie ciągnika - ciśnienie 
wyprowadzone w układzie hydraulicznym przez pompę 
układu hydraulicznego jest ograniczone przez zawór 
zabezpieczający na wartość 20,5 MPa. 

Ciągnik w wykonaniu z dodatkowym rozdzielaczem 
dla przednich układów hydraulicznych - ciśnienie 
wyprowadzone w układzie hydraulicznym przez pompę 
układu hydraulicznego jest ograniczone przez zawór 
zabezpieczający na wartość 23,5 MPa.

Typ pompy Dostarczana ilość

GHD0P 32/17 85 l/min

C18N108
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Umieszczenie elementów sterowania

Zewnętrzny obwód hydrauliczny
Dostarcza olej pod ciśnieniem dla odbiorników podłączonych do zewnętrznych wyprowadzeń układu 
hydraulicznego zakończonych szybkozłączami. 
Gniazda pzednich i tylnych szybkozłączy mają prześwit wynoszący 12,5 mm (1/2'), jedynie gniazdo 
oznaczone 0 na tylnym panelu szybkozłączy ma prześwit wynoszący 20 mm (3/4') - gałąź odpływowa. 
Wszystkie szybkozłącza spełniają standardy międzynarodowe ISO. 

Podłączanie i odłączanie szybkozłącz

Podczas podłączania i odłączania szybkozłącz należy zachowywać większą 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.

Szybkozłącza z ujęciami wycieków

Panel sterowania umieszczono na prawym tylnym 
błotniku. 
1. Sterowanie układem elektrohydraulicznym
2. Sterowanie zewnętrznym obwodem hydraulicznym

FHD18N063

Na życzenie można zainstalować system ujęć oleju 
resztkowego. Okresowo należy kontrolować stan 
napełnienia zbiornika, w razie potrzeby należy olej 
w ekologiczny sposób utylizować. 

FHD18N064
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Pobierana ilość oleju z zewnętrznych wyjść hydrauliki
W przypadku, że po odłączeniu maszyny nastał spadek poziomu oleju w skrzyni biegów spowodowany przez 
jego stałe pobieranie z traktora do układu hydraulicznego maszyny, należy brakującą ilość uzupełnić.

Przy większym poborze może pompa hydrauliki zassać powietrze a grozi niebezpieczeństwo 
uszkodzenia pompy.

Maks. możliwa pobierana ilość oleju patrz następująca tabela.

Elementy starowania zewnę

Rodzaj pracy: na terenie równinnym
Maks. pobóroleju: 12 litrów 
Ilość oleju w skrzyni biegów: standard

Rodzaj pracy: nazboczu
Maks. pobóroleju: 12 litrów 
Ilość oleju w skrzyni biegów: ilość oleju przekładniowego zwiększona 
o 7 litrów

Rodzaj pracy: na terenie równinnym
Maks. pobóroleju: 27 litrów 
Ilość oleju w skrzyni biegów: ilość oleju przekładniowego zwiększona 
o 15 litrów; maksymalna dopuszczalna ilość oleju w skrzyni biegów

Rodzaj pracy: nazboczu
Maks. pobóroleju: 20 litrów 
Ilość oleju w skrzyni biegów: ilość oleju przekładniowego zwiększona 
o 15 litrów; maksymalna dopuszczalna ilość oleju w skrzyni biegów

Rodzaj pracy: na terenie równinnym
Maks. pobóroleju: 8 litrów 
Ilość oleju w skrzyni biegów: minimalna dopuszczalna ilość oleju w 
skrzyni biegów

1. przycisk aktywacji systemu
2. przycisk aktywacji joysticku lub rozdzielacza dla 
przednich obwodów hydraulicznych
3. joystick
4. sterowniki odpowiednich obwodów hydraulicznych
5. lampki kontrolne stanu systemu
6. pokrętła ustawienia wyłączenia odpowiedniego obwodu 
hydraulicznego w zależności od czas
7. pokrętła ustawienia przepływu oleju odpowiedniego 
obwodu hydraulicznego

FHD18N065
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Opis elementów sterowania zewnętrznego obwodu hydraulicznego

FHD18N067

Sterownik (I) steruje szybkozłączami (1) i (2) 
Sterownik (II) steruje szybkozłączami (3) i (4) 
Sterownik (III) steruje szybkozłączami (5) i (6) 
Sterownik (IV) steruje szybkozłączami (7) i (8) 
Szybkozłącze (0) jest połączone bezpośrednio z przestrzenią przekładni głównej i jest przeznaczone dla 
oleju powracającego z zewnętrznych odbiorników układu hydraulicznego (przede wszystkim obrotowych 
silników hydraulicznych). 
Jeżeli ciągnik jest wyposażony w przednie wyprowadzenia (szybkozłącza) są one sterowane poprzez 
sterownik (III) a szybkozłącza (5) i (6) nie są instalowane. 
Jeżeli ciągnik jest wyposażony w dodatkowy rozdzielacz dla przednich układów, przednie wyprowadzenia 
oraz przedni trzypunktowy układ zawieszenia są sterowane poprzez joystick a tylne szybkozłącza (5) i (6) są 
instalowane.

Aktywacja sterowania zewnętrznym obwodem hydraulicznym
Sterowanie zewnętrznym obwodem hydraulicznym 
aktywuje się w czasie pracy silnika przez dłuższe 
przytrzymanie przycisku (1) (ok. 3 sekund).
Aktywacja sterowania jest sygnalizowana przez 
zaświecenie symbolu na przycisku.
Aktywowane sterowanie można dezaktywować przez 
dłuższe przytrzymanie przycisku (1), symbol na przycisku 
zgaśnie.
W przypadku wyłączenia silnika następuje automatyczna 
dezaktywacja sterowania.

FHD18N068
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Funkcje elementów sterowania zewnętrznego obwodu hydraulicznego

FHD18N083

(N) - Położenie neutralne. Wyprowadzenia do szybkozłącza (2) i (1) są zamknięte i olej w podłączonym 
urządzeniu hydraulicznym jest zablokowany. Sterownik (I) jest w tym położeniu blokowany.
Przesunięcie sterownika z położenia (N) do przodu powoduje stopniowy wzrost przepływu oleju pod 
ciśnieniem do szybkozłącza (2), szybkozłącze (1) jest połączone z linią powrotną. 
Przy maksymalnym przepływie ruch sterownika spotka się ze zwiększonym oporem. Po pokonaniu 
zwiększonego oporu można sterownik przesunąć do położenia (a), w którym sterownik jest zablokowany.
(a) - Położenie pływające. Obydwa szybkozłącza (2) i (1) są połączone z linią powrotną i olej może 
przepływać w obu kierunkach. Przesunięcie sterownika z położenia (a) jest sygnalizowane przez 
zaświecenie lampki kontrolnej.
Przesunięcie sterownika z położenia (N) do tyłu powoduje stopniowy wzrost przepływu oleju pod ciśnieniem 
do szybkozłącza (1), szybkozłącze (2) jest połączone z linią powrotną. Przy maksymalnym przepływie ruch 
sterownika spotka się ze zwiększonym oporem. Po pokonaniu zwiększonego oporu można sterownik 
przesunąć do położenia (b), w której sterownik jest blokowany. 
(b) - położenie, w którym w szybkozłączu (1) jest stały przepływ oleju z regulowanym natężeniem przepływu 
10% aż 100% przepływu oleju pod ciśnieniem oraz możliwością ograniczenia przepływu oleju pod 
ciśnieniem w czasie (od 0,5s bez ograniczeń).
Sterowniki (II), (III) i (IV) posiadają identyczne funkcje.

Regulacja przepływu oleju przez szybkozłącza

Gdy sterownik (I) znajduje się w położeniu (b) (położenie, w którym w szybkozłączu (1) jest stały przepływ 
oleju) można przy pomocy pokrętła:
(A) ustawić okres czasu, po upłynięciu którego dojdzie do zamknięcia przepływu do szybkozłącza (1). Przy 
pomocy pokrętła (1) można ustawić okres czasu 0,5s (krańcowe położenie pokrętła w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara) aż 1 min, w miejscu krańcowego położenia pokrętła w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara jest przepływ stały, nie ograniczony w czasie.
(B) ustawić natężenie przepływu 10% (krańcowe położenie pokrętła w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara) aż 100% (krańcowe położenie pokrętła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara) przepływu oleju pod ciśnieniem.
Sterowniki (II), (III) i (IV) posiadają identyczne funkcje.
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Sterowanie zewnętrznymi obwodami hydraulicznymi przy użyciu joysticku

FHD18N069

Sterowanie zewnętrznymi obwodami hydraulicznymi, sterowanymi przy pomocy sterowników (III) i (IV) 
można przełączyć do trybu sterowania zewnętrznymi obwodami hydraulicznymi przy użyciu joysticku (1). 
Przełączenie następuje poprzez włączenie wyłącznika (2), wyposażonego w zabezpieczenie przeciw 
niezamierzonemu naciśnięciu. 

Włączenie wyłącznika (2) nie jest sygnalizowane. Przyciski na górnej stronie joysticku (1) są 
niekatywne. 
W trybie sterowania zewnętrznymi obwodami hydraulicznymi przy użyciu joysticku ( 1 ) są sterowniki ( III ) 
i ( IV ) nieaktywne, ich funkcje przejmuje joystick ( A1 ) włącznie z położeniami pływającymi i stałymi 
przepływami oleju z regulowanym natężeniem przepływu i ustawieniem ograniczenia w czasie sterownikami 
( C3 ) w poszczególnych sekcjach zewnętrznych obwodów hydraulicznych. 

Jeśli ciągnik wyposażono w dodatkowy rozdzielacz dla przednich obwodów hydraulicznych, 
do sterowania przednimi wyprowadzeniami i przednim trzypunktowym układem zawieszenia służy 
joystick (A1), z którego nie można skorzystać do sterowania zewnętrznymi obwodami 
hydraulicznymi, sterowanymi sterownikami (III) i (IV).

Przednie wyprowadzenia zewnętrznego obwodu hydraulicznegoi przedni trzypunktowy układ 
zawieszenia

FHD18N082

Przednie wyprowadzenia zewnętrznego układu znajdują się w przedniej części ciągnika (A). Szybkozłącza 
(1) i (2) są ciśnieniowe, szybkozłącze (0) jest bezpośrednio połączone z obudową przekładni i jest 
przeznaczone dla oleju powracającego z zewnętrznych odbiorników hydraulicznych. 
Standardowe wykonanie ciągnika: 
Jeżeli ciągnik jest wyposażony w przedni trzypunktowy układ zawieszenia, jest on sterowany przez sterownik 
(IV). 
Jeżeli ciągnik jest wyposażony w przednie wyprowadzenia (szybkozłącza), są one sterowane za pomocą 
sterownika (III), a szybkozłącza (5) i (6) sekcji (III) na tylnym panelu nie są zamontowane (B). 
Ciągnik w wersji z rozdzielaczem dodatkowym dla przednich układów hydraulicznych: 
Przedni układ hydrauliczny i przedni trzypunktowy układ zawieszenia (więcej w rozdziale ZACZEPY) są 
sterowane za pomocą joysticka, na tylnym panelu jest z pełną liczbą szybkozłączy (C). 

 W takim przypadku sterowniki (III) i (IV) nie mogą zostać przełączone w tryb sterowania 
joystickiem.
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Przednie wyprowadzenia zewn ętrznego obwodu hydraulicznego - standardowe wykonanie ciągnika

FHD18N070

Przednie wyprowadzenia zewnętrznego układu znajdują się w przedniej części ciągnika. Szybkozłącza (5) 
i (6) są ciśnieniowe, szybkozłącze (0) jest bezpośrednio połączone z obudową przekładni i jest 
przeznaczone dla oleju powracającego z zewnętrznych odbiorników hydraulicznych. 
Przednie wyprowadzenia zewnętrznego układu hydraulicznego są sterowane za pomocą sterownika (III). 
Przesuwając sterownik z położenia (N) w kierunku do przodu, przepływ oleju pod ciśnieniem do 
szybkozłącza (6), jest stopniowo zwiększany szybkozłącze (5) jest połączone z odprowadzeniem. 
Przesuwając sterownik z położenia (N) w kierunku do tyłu, przepływ oleju pod ciśnieniem do szybkozłącza 
(5) jest stopniowo zwiększany, szybkozłącze (6) jest połączone z odprowadzeniem. 
Funkcja pozycji pływającej, stały przepływ oleju z regulowaną pojemnością przepływu i ustawienie 
ograniczenia czasowego oraz możliwość przełączania do trybu sterowania zewnętrznymi układami 
hydraulicznymi za pomocą joysticka została zachowana.

Przednie wyprowadzenia zewnętrznego obwodu hydraulicznego - ciągnik w wykonaniu 
z dodatkowym rozdzielaczem dla przednich obwodów hydraulicznych

FHD18N071

Przednie wyprowadzenia zewnętrznego układu hydraulicznego są sterowane za pomocą joysticka (a), na 
tylnym panelu jest pełna liczba szybkozłączy.

W takim przypadku sterowniki (III) i (IV) nie mogą zostać przełączone w tryb sterowania 
joystickiem.
Włączenie rozdzielacza dodatkowego dla przednich układów hydraulicznych następuje poprzez włączenie 
wyłącznika (b), który jest wyposażony w bezpiecznik przeciw niezamierzonemu naciśnięciu.

Włączenie wyłącznika (b) nie jest sygnalizowane. Przyciski na górnej stronie góry joysticka (a) 
nie działają.
Przesuwając sterownik z położenia (N) w kierunku do przodu, przepływ oleju pod ciśnieniem do 
szybkozłącza (6), jest stopniowo zwiększany szybkozłącze (5) jest połączone z odprowadzeniem. 
Przesuwając sterownik z położenia (N) w kierunku do tyłu, przepływ oleju pod ciśnieniem do szybkozłącza 
(5) jest stopniowo zwiększany, szybkozłącze (6) jest połączone z odprowadzeniem. 
Funkcja pozycji pływającej, stały przepływ oleju w położeniach blokowanych została zachowana.
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Podłączanie maszyn i narzędzi do zewnętrznego obwodu hydraulicznego

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'. 

Podłączanie nawrotnego silnika hydraulicznego
Nawrotny obrotowy silnik hydrauliczny ze względu na jego działanie należy podłączyć do szybkozłącz jednej 
sekcji. 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'.

Przyłączone maszyny korzystające z napełnienia olejowego zewnętrznego układu hydrauliki 
muszą być napełnione tym samym rodzajem oleju, który jest zalecany dla skrzyni biegów ciągnika! 
Wtyczki szybkozłączek podłączanych maszyn należy przed podłączeniem starannie oczyścić.
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Funkcje elementów sterowania

C18N109

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 kluczykiem stacyjki. 
Układ elektroniczny wyłączony, podnośnik zablokowany.

C18N110
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Usunięcie blokady

Szybkie zagłębianie

Po włączeniu instalacji elektrycznej przy użyciu kluczyka 
stacyjki (I) podnośnik pozostaje dalej zablokowany 
elektronicznie - 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 samotestowanie 
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.

C18N111

Silnik można uruchamiać jedynie 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 smarowania silnika. 
Blokadę można usunąć (uaktywnić układ) 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. Zgodnie 
z aktualnym położeniem sterowników (4), (5) oraz (6). 

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

C18N112

Dźwigienka (1) w położeniu (d) - położenie swobodne. 
Dźwigienkę należy trzymać w tym położeniu, po 
zwolnieniu dźwigienka ustawi się w położeniu (c) - układ 
pracuje według nastaw sterowników (3), (4), (5) oraz (6).

C18N113
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Transport narzędzi

Położenie stop

Kompensator (układ tłumienia) wahań

C18N116

Ma zastosowanie podczas transportu ciężkich narzędzi zawieszonych na tylnym trzypunktowym układzie 
zawieszenia.Dźwigienka podnoszenia (1) musi znajdować się w położeniu (a) transport narzędzi, musi być 
zabezpieczona bezpiecznikiem przesuwnym (2), kompensator wahań musi być (10) włączony. Włączenie 
kompensatora wahań jest sygnalizowane 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 ogranicznika górnego położenia (5).

Zalety układ aktywnego tłumienia wahań podczas transportu ciężkich narzędzi zawieszonych na tylnym 
trzypunktowym układzie zawieszenia:
1. większe bezpieczeństwo pracy (oś kierowana jest mniej odciążana)
2. stabilizacja transportowanych narzędzi
3. redukcja naprężeń dynamicznych układu hydraulicznego i tylnego trzypunktowego układu zawieszenia

Podczas regulacji zaczepu przyczepy jednoosiowej kompensator wahań musi być wyłączony.

Dźwigienkę podnoszenia (1) przestawić w położenie 'a' 
i zablokować bezpiecznikiem 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 zawieszonym 
narzędziem narzędzie należy opuścić na ziemię (nie 
zostawiać w położeniu podniesionym).

C18N114

Przestawienie dźwigienki (1) w położenie (b) - położenie 
STOP powoduje natychmiastowe zatrzymanie ruchu 
trzypunktowego układu zawieszenia.

C18N115
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Ograniczenie górnego położenia trzypunktowego układu zawieszenia

Prędkość opuszczania

Położenie swobodne

Ustawienie regulacji trzypunktowego układu zawieszenia

Wykonuje się przy pomocy sterownika (5). Ograniczenie 
można zrealizować w górnej połowie zakresu 
podnoszenia trzypunktowego układu zawieszenia.

C18N117

Prędkość opuszczania trzypunktowego układu 
zawieszenia ustawia się przy pomocy sterownika (3). 

Ustawianie prędkości opuszczania nie działa 
w trybie tłumienia wahań oraz przy użyciu przycisków 
tylnego sterowania.

Symbol maksymalnej 
prędkości opuszczania

Symbol minimalnej 
prędkości opuszczania

C18N117

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

C18N118

Elektrohydraulika umożliwia dwa sposoby regulacji 
tylnego trzypunktowego 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.

C18N119
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Ręczne ustawienie regulacji tylnego trzypunktowego układu zawieszenia

C18N120

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). 

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).

Automatyczna regulacja tylnego trzypunktowego układu zawieszenia

C18N120

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. 

Symbol regulacji siłowej

Symbol regulacji pozycyjnej
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Użycie tylnego panelu sterowania

Przyciski zewnętrznego panelu sterowania ukł

Tylny panel sterowania służy wyłącznie do podłączania 
i odłączania narzędzi rolniczych. Dźwigienka przełączania 
podnoszenia (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 tylnego panelu 
sterowania powoduje ponowne zablokowanie układu 
regulacji, należy wówczas powtórzyć czynność 'Usunięcie 
blokady'.

C18N121

1. podnoszenie 
2. opuszczanie 
Ruch odbywa się tylko w czasie przytrzymywania 
przycisków. 

Przyciski zewnętrznego sterowania 
elektrohydrauliką funkcjonują także bez poprzedniej 
aktywacji elektrohydrauliki, nawet w przypadku 
zablokowania elektrohydrauliki z powodu ew. usterki.
Przy pomocy przycisków zewnętrznego sterowania 
elektrohydraulikąnależy sterować ramionami tylnego 
trzypunktowego układu zawieszaniajedynie w dolnej 
połowie podnoszenia ramion. C18N122

Podczas manipulowania trzypunktowym 
układem zawieszenia przy pomocy przycisków ele-
ktrycznych pracownik musi stać poza strefą 
podłączanego narzędzia, aby nie doszło do pochwy-
cenia go przez narzędzie lub do wypadku.

F_02_65
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Sygnalizacja nieprawidłowości działania EHR-B

Opis sygnalizacji nieprawidłowości działania elektrohydraulicznego układu sterowania EHR-B

Elektroniczna część elektrohydraulicznego układu 
sterowania nieustannie nadzoruje poprawność działania 
elektrohydraulicznego układu sterowania. Ewentualna 
nieprawidłowość działania jest sygnalizowana 
powtarzającym się schematem migania digagnostycznej 
lampki LED (7).
Po usunięciu nieprawidłowości diagnostyczna lampka 
LED (7) zgaśnie.
Ciągle zapalona diagnostyczna lampka LED (7) 
sygnalizuje stan zablokowania elektrohydraulicznego 
układu sterowania.

C18N123

Usunięcie nieprawidłowości działania EHR-B należy zlecić specjalistycznemu serwisowi.

schemat migania 
diagnostycznej 
lampki LED (7)

kategoria 
nieprawidłowości 
działania

opis nieprawidłowości działania
długa 
pauza

liczba 
mignięć

krótka 
pauza

liczba 
mignięć

1x 1x

Poważna 
nieprawidłowość 
działania

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

1x 2x

1x 3x

1x 4x

1x 5x

1x 6x

2x 2x
Mniej 
poważna 
nieprawidłowość 
działania

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

2x 3x

2x 4x

2x 8x

3x 1x
Lekka 
nieprawidłowość 
działania

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

3x 2x

3x 4x

3x 6x
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Opis lekkich nieprawidłowości działania elektrohydraulicznego układu sterowania EHR-B

F_02_174

schemat migania 
diagnostycznej lampki 
LED (7) lokalizacja nieprawidłowości 

działania
możliwa przyczyna nieprawidłowości 
działania

długa 
pauza

liczba 
mignięć

krótka 
pauza

liczba 
mignięć

3x 1x sworzeń tensometryczny 
prawy (A)

wadliwy sworzeń tensometryczny

3x 2x sworzeń tensometryczny 
lewy (A)

wadliwy kontakt lub przerwany przewód 
sworznia tensometrycznego

zwarcie przewodu sworznia 
tensometrycznego

możliwe przeciążenie sworznia 
tensometrycznego

3x 4x sterownik prędkości 
opuszczania (3)

wadliwy potencjometr sterownika (3)

wadliwy kontakt lub przerwany przewód 
sterownika

3x 6x sterownik regulacji (6) wadliwy potencjometr sterownika (6)

wadliwy kontakt lub przerwany przewód 
sterownika
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Tylny trzypunktowy układ zawieszenia
Służy do podłączania zawieszanych lub półzawieszanych 
maszyn i narzędzi rolniczych o punktach zawieszenia 
kategorii III wg ISO. 

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

kategoriaIII
długośćosizawieszenia 1010 mm

Øotworów podłączanych 
kul cięgieł dolnych wg 
ISO

37 mm

Øotworu cięgła górnego 32 mm

C18N124
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Zasady bezpieczeństwa pracy z trzypunktowym układem zawieszenia

Regulacja wysokości wieszaków

Sztywne i swobodne położenie dolnych cięgieł podnośnika

Cięgła ograniczające

Zabrania się przebywania między ciągnikiem 
amaszyną (narzędziem) zawieszoną na TUZ osób 
nieupoważnionych - (A). 
Ciągnika nie wolno parkować znarzędziem 
w położeniu podniesionym - (B). 
Podczasjazdybeznarzędzicięgładolne(5)należy 
połączyćsprężynamia cięgłogórne (1) założyć do 
zawieszenia sprężystego! Podczas transportu 
narzędzi należywyregulować cięgła ograniczające (4) 
cięgiełdolnychtak,abyniedochodziło do niechcianego 
wychylania narzędzi w boki!

F11N032

Pokrętkę (1) wysunąć w kierunku zgodnym z kierunkiem 
strzałki i wykonać regulację obracając pokrętkę.

C18N125

Sztywne położenie dolnych cięgieł podnośnika, 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 narzędziem rolniczym. Obydwie 
końcówki cięgieł mogą się wówczas poruszać niezależnie 
względem siebie pod względem wysokości.

E454

Cięgła ograniczające - stabilizatory (1) minimalizują lub 
całkowicie eliminują boczne ruchy cięgieł dolnych. 
Regulację lewego i prawego cięgła ograniczającego 
wykonuje się przez przekręcenie tulei cięgła, jak pokazuje 
strzałka. 

Na ciągniku zawsze muszą być zamontowane 
obydwa cięgła ograniczające.

C18N126
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Automatyczne cięgła ograniczające

FHD14N087

Na ciągniku zawsze muszą być zamontowane obydwa cięgła ograniczające. 
Regulacja długości lewego i prawego cięgła ograniczającego wykonuje się przez przekręcanie tulei cięgła 
( 2 ) po podniesieniu bloku zabezpieczającego ( 1 ) w kierunku strzałki ( A ).
Położenie pływające cięgiel zabezpieczających ( B ). Jeżeli narzędzie podłączone w tylnym trzypunktowym 
układzie zawieszenia wymaga położenia pływającego, ustaw odpowiednią długość łańcuszka ( 3 ). Blok 
zabezpieczający ( 1 ) zostanie przy opuszczeniu ramion tylnego trzypunktowego układu zawieszenia 
zawieszony na łańcuszku ( 3 ) w podniesionej pozycji i cięgła ograniczające umożliwiają boczne ruchy 
narzędzia podłączonego w tylnym trzypunktowym układzie zawieszenia.
Po podniesieniu ramion tylnego trzypunktowego układu zawieszenia blok zabezpieczający wróci do 
pierwotnego położenia oraz zablokuje boczne ruchy ramion tylnego trzypunktowego układu zawieszenia.

*Cięgna dolne z hakami CBM

Zabezpieczenie cięgieł dolnych z hakami CBM

Cięgna dolne (3) i górne (4) układu zawieszenia są 
wyposażone w haki CBM.
Na narzędzia należy w pierwszej kolejności założyć kule 
CBM (1), a następnie przy pomocy bocznych cięgien 
ograniczających ustawić odległość między cięgnami 
dolnymi układu zawieszenia (3). 
Cofając i następnie lekko unosząc trzypunktowy układ 
zawieszenia jego cięgna dolne (3) zostają zaczepione do 
narzędzia, po czym kierowca z kabiny podłącza cięgno 
górne (4) trzypunktowego układu zawieszenia.
W przypadku odczepiania narzędzia należy odbezpieczyć 
haki, przy pomocy linek sterujących (2) podnieść cięgno 
górne (4) i opuszczając trzypunktowy układ zawieszenia 
odczepić cięgna dolne (3). E460

W przypadku szczególnie trudnych warunków 
pracy (agregacja z ciężkimi ma szynami na zboczach 
lub w przypadku agregacji z maszynami o bocznym 
wysięgu) zalecamy bezpiecznie zablokować hak cięgła 
dolnego poprzez włożenie śruby M8 w otwór (S) 
i zabezpieczenie śruby nakrętką.

C18N127
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Cięgło górne

*Przedni trzypunktowy układ zawieszenia

W przypadku stosowania przedniego trzypunktowego układu zawieszenia nie wolno podłączać 
żadnych urządzeń do szybkozłączy (7) i (8) na tylnym panelu.
Jeżeli ciągnik jest wyposażony w przedni trzypunktowy układ zawieszenia, sterownik (IV) służy do 
sterowania nim.
Szybkozłącza (7) i (8) nie mogą być podłączone w trakcie używania przedniego trzypunktowego 
układu zawieszenia, ponieważ są one pod ciśnieniem wraz z przednim trzypunktowym układem 
zawieszenia!
Po zakończeniu pracy z przednim trzypunktowym układem zawieszenia, w celu dalszego używania 
sekcji szybkozłączy (7) i (8) należy podnieść ramiona przedniego trzypunktowego układu zawieszenia 
do położenia transportowego i przestawić dźwignię zaworu zabezpieczenia hydraulicznego 
przedniego trzypunktowego układu zawieszenia do położenia zamknięte.

Cięgło górne (1) jest regulowane pod względem długości. 
Jest podłączane do ciągnika za pośrednictwem otworów 
konsoli. 

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

FHD14N084

Jest przeznaczony do zaczepiania maszyn rolniczych 
zawieszonych z przodu oraz narzędzi zgodnych z ISO 
8759-2. 

Podczas transportu zawieszonych narzędzi 
układ zawieszenia obowiązkowo należy zabezpieczyć 
hydraulicznie zaworami, które znajdują się po lewej 
stronie ciągnika nad osią przednią. 

Zabezpieczenie hydrauliczne jest zalecane również 
w sytuacji, gdy do trzypunktowego układu zawieszenia nie 
jest podłączona żadna maszyna.

C18N128

UKŁADY ZAWIESZENIA

174



Sterowanie przednim trzypunktowym układem zawieszenia - standardowe wykonanie ciągnika

FHD18N038

Przedni trzypunktowy układ zawieszenia jest sterowany przez sterownik (IV). W położeniu (N) jest przedni 
trzypunktowy układ zawieszenia blokowany przeciw opadaniu. 

Z powodu nieszczelności rozdzielacza przedni trzypunktowy układ zawieszenia może opaść. 
Przesuwając sterownik (IV) z położenia (N) w kierunku do tyłu, podnoszą się ramiona przedniego 
trzypunktowego układu zawieszenia. Nie korzystaj z blokowanego położenia na końcu drogi sterownika (B). 
Przesuwając sterownik z położenia (N) w kierunku do przodu, ramiona trzypunktowego układu zawieszenia 
opuszczają się. Po pokonaniu zwiększonego oporu można przestawić sterownik do położenia pływającego 
(A), w którym sterownik jest zablokowany. 
Sterowanie przednim trzypunktowym układem zawieszenia można przełączyć do trybu sterowania przednim 
trzypunktowym układem zawieszenia za pomocą joysticku. Przełączenia dokonuje się, załączając wyłącznik 
(a) wyposażony w zabezpieczenie przeciwko mimowolnemu naciśnięciu. 

Włączenie wyłącznika (a) jest sygnalizowane poprzez podświetlenie symbolu na wyłączniku. 
Przyciski na górnej stronie joysticku nie działają. W trybie sterowania trzypunktowym układem 
zawieszenia za pomocą joysticku, sterownik (IV) nie działa.
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Sterowanie przednim trzypunktowym układem zawieszenia - ciągnik w wykonaniu z dodatkowym 
rozdzielaczem dla przednich obwodów hydraulicznych

FHD18N039

Do sterowania przednim trzypunktowym układem zawieszenia zostaje użyty wyłącznie joystick. Włączenie 
sterowania przednim trzypunktowym układem zawieszenianastępuje poprzez włączenie wyłącznika(a), 
wyposażonego w zabezpieczenie przeciw niezamierzonemu naciśnięciu. 

Włączenie wyłącznika (a) nie jest sygnalizowane. Przyciski na górnej stronie joysticka są 
nieaktywne. 
Przesunięcie joysticka z położenia ( N ) do tyłu powoduje podnoszenie ramion przedniego trzypunktowego 
układu zawieszenia. Nie należy korzystać z zablokowanego położenia na końcu ruchu sterownika ( B ).
Przesunięcie joysticka z położenia ( N ) do przodu powoduje opuszczenie ramion przedniego 
trzypunktowego układu zawieszenia. Po pokonaniu zwiększonego oporu można sterownik przesunąć do 
położenia pływającego ( A ) w którym sterownik jest blokowany. 

Przedni trzypunktowy układ zawieszenia jest sterowany jedynie przez joystick. Załączenia sterowania 
przedniego trzypunktowego układu zawieszenia dokonuje się włączając wyłącznik (a), wyposażony 
w zabezpieczenie przeciwko mimowolnemu naciśnięciu. 

Włączenie wyłącznika (a) jest sygnalizowane poprzez podświetlenie symbolu na wyłączniku. 
Przyciski na górnej stronie joysticku nie działają . 
Przesuwając joystick z położenia (N) w kierunku do tyłu, podnoszą się ramiona przedniego trzypunktowego 
układu zawieszenia. Nie korzystaj z blokowanego położenia na końcu drogi sterownika. Przesuwając joystick 
z położenia (N) w kierunku do przodu, ramiona trzypunktowego układu zawieszenia opuszczają się. Po 
pokonaniu zwiększonego oporu można przestawić sterownik do położenia pływającego (A), w którym 
sterownik jest zablokowany.
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Regulacja prędkości opuszczania przedniego trzypunktowego układu zawieszenia

ładu zawieszenia

Położ ładu zawieszenia

ładzie zawieszenia

Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem zawieszonym na 
przednim trzypunktowym układzie zawieszenia zaleca się 
wykonanie regulacji zaworu dławiącego (3) tak, aby czas 
potrzebny do opuszczenia 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.

C18N129

Przedni trzypunktowy układ zawieszenia można 
zabezpieczyć hydraulicznie w dowolnym położeniu 
siłowników hydraulicznych 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

C18N130

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!

A Położenie robocze przedniego 
trzypunktowego układu zawieszenia

B Położenie transportowe przedniego 
trzypunktowego układu zawieszenia

C18N131

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 zawieszonego narzędzia lub 
obciążnika, zalecamy podniesienie dolnych wieszaków
w położenie transportowe.
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Zmiany rozstawu kół przedniego mostu napędowego ciągników wyposażonych wtarcze stałe

W pierwszej kolejności ciągnik należy zabezpieczyć przed ruszeniem z miejsca, oś unieść przy 
pomocy podnośnika i podłożyć. Nakrętki kół przednich dokręcać momentem dokręcania 300 - 350 
Nm. 

Zmianę rozstawu wykonuje się przez obrócenie koła i zamontowanie wgłębieniem obręczy do środka, przy 
czym należy koła zamienić, w celu przestrzegania odpowiedniego kierunku deseniu opony 'strzałą' do 
przodu.
- Zdemontować koła przednie.
- Koła przednie zamienić i zamontować wgłębieniem obręczy do środka.
- Nakrętki mocujące przednie koła dokręcić momentem dokręcania 300 - 350 Nm.
- Po przejechaniu z nieobciążonym ciągnikiem odległości 100 m należy nakrętki mocujące przednie koła 
ponownie dokręcić zalecanym momentem dokręcania.
- Po obciążeniu ciągnika dokręcić nakrętki mocujące przednie koła po 3 Mh.
- Po 10 Mh ponownie sprawdzić dokręcenie nakrętek mocujących przednie koła.

Rozmiar 
opony

Rozstawy kół przednich

mm mm

16,9-24 2090 1840

420/85R24 2010 1960

480/70R24 1980 -

540/65R24 2014 1890

14,9-28 2090 1840

16,9-28 2090 1840

380/85R28 2090 1840

420/70R28 2014 1890

420/85R28 2014 1890

480/65R28 2014 1890

480/70R28 2014 1890

540/65R28 2014 1890
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Zbieżność kół przedniego mostu napędowego
Poprawna zbieżność lub rozbieżność (S) przednich kół w przypadku ciągnika z przednim mostem 
napędowym jest mierzona na obręczach kół. 
Zbieżność lub rozbieżność jest określona jako różnica zmierzonych wartości. 

Ciągniki z resorowanym przednim mostem napędowym
Wartość S zmienia się wraz z regulacją wysokości przedniej części ciągnika (patrz rozdział JAZDA 
CIĄGNIKIEM). 

Przednia część ciągnika w najwyższym położeniu 
b = a - 3,3 - 4,2 mm
Przednia część ciągnika w położeniu środkowym
b = a + 0,3 mm
Przednia część ciągnika w najniższym położeniu 
b = a + 2,2 - 2,8 mm

C18N134
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Regulacja zbieżności kół ciągników z przednim mostem napędowym 

C18N135

Uwaga: ciągniki w wersji standardowej są wyposażone w hydrostatyczny układ kierowniczy.

Ustawić koła równolegle do osi wzdłużnej ciągnika 
Z przodu w płaszczyźnie poziomej osi kół, dokonać pomiaru odległości między obręczami. 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
Błotniki przedniego mostu napędowego posiadają konsole 
obrotowe, w przypadku których oś obrotu odpowiada osi 
obrotu przedniego koła jedynie częściowo. 
Takie wykonanie umożliwia ustawienie większego 
maksymalnego kąta skrętu przednich kół. 
Błotniki znajdują się w uchwytach regulowanych, 
w przypadku których możliwa jest regulacja wysokości 
(poprzez przesunięcie śrub (a) do innych otworów) według 
rodzaju zastosowanych opon.

C18N037
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Ustawienie ograniczników przedniego mostu napędowego

Rozstawy tylnich kół ciągników wyposażonymi w sztywne tarcze kół

Ustawienie ograniczników należy przeprowadzić po 
każdej zmianie rozstawu kół lub wymianie opon 
przedniego mostu napędowego. Ograniczniki kół 
przedniego mostu napędowego należy ustawić w taki 
sposób, żeby odległość pomiędzy oponami przedniego 
mostu napędowego i ciągnikiem przy maksymalnym kącie 
skrętu i pełnym wychyleniu mostu wokół sworznia 
środkowego wynosiła przynajmniej 50 mm.

Kontrola ustawienia ograniczników kół przedniego 
mostu napędowego
1. Ustaw maksymalny kąt skrętu w jedną stronę 
i skontroluj, czy odległość pomiędzy oponą i najbliższym 
stałym punktem na ciągniku wynosi przynajmniej 50 mm. 
Kontrolę wykonaj na obu przednich oponach.
2. Ustaw maksymalny kąt skrętu w drugą stronę i wykonaj 
kontrolę według punktu 1.
3. Przy pomocy podnośnika unieś jedną stronę osi 
przedniej do pełnego wychylenia (dojdzie do oparcia 
przedniej osi o konsolę) i wykonaj kontrolę według punktu 
1 i 2.
4. Przy pomocy podnośnika unieś drugą stronę osi 
przedniej do pełnego wychylenia (dojdzie do oparcia 
przedniej osi o konsolę) i wykonaj kontrolę według punktu 
1 i 2.
Zmiana ustawienia ograniczników (A) nastąpi po 
poluzowaniu nakrętki (2) i wykręceniu lub wkręceniu śruby 
(1).

Po wykonaniu zmiany ustawienia 
ograniczników kół przedniego mostu napędowego 
każdorazowo należy wykonać kontrolę ich ustawienia 
według punktów 1 aż 4.

F13BN033

Rozmiar opony

Rozstaw kół tylnych

mm mm

18,4-38 2040 1660

460/85R38 2040 1660

520/70R38 2030 1670

520/85R38 2000 1690

580/70R38 1980 1720

600/65R38 1960 1640

650/65R38 1920 1770
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Dodatkowe obciążniki służą do dociążenia osi ciągnika, zapewnienia kierowalności ciągnika lub zapewnienia 
stabilności.
Komentarz: Masa wszystkich obciążników może różnić się od przedstawionych wartości aż o 5%.

*Obciążniki kół tylnych

*Obciążniki przednie

Kombinacje 
obciążników 
(szt.)

Masy obciążników 
(kg)

2+6 2x25 + 6x30 230
2+10 2x25 + 10x30 350
2+14 2x25 + 14x30 470

C18N133

Obciążniki przednie walizkowe są zawieszone na 
wsporniku obciążników. Przed przesunięciem w bok są 
zabezpieczone sworzniem wsuniętym pomiędzy środkowe 
obciążniki. Pozostałe obciążniki są przymocowane do 
środkowych przy pomocy dwu klamr. 
Uwaga: Po wsunięciu sworznia obciążniki przednie oraz 
wspornik obciążników można użyć jako przedniego za-
czepu do awaryjnego wyciągania

Obciążniki przednie
Kombinacje 
obciążników 
(szt.)

Masy obciążników 
(kg)

3+3 6x50 300

5+5 10x50 500

7+7 14x50 700

9+9 18x50 900

C18N136
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*Obciążnik przedniego trzypunktowego układu zawieszenia

W przypadku użycia obciążnika o masie 1200 kg w przednim trzypunktowym układzie zawieszenia, w tylnym 
trzypunktowym układzie zawieszenia powinna być podłączona maszyna zawieszana lub przeciwciężar 
o masie min. 450 kg.

Zawór do napełniania opon cieczą

Materiał Masa obciążnika 
(kg)

żeliwny 460

C18N136

Materiał Masa obciążnika 
(kg)

betonowy 800

betonowy 1200

C18N003

Wszystkie dętki kół tylnych są wyposażone w zawór, który 
po zastosowaniu odpowiedniej końcówki umożliwia ich na-
pełnianie cieczą. 

Napełnianie cieczą dętek opon przednich 
i tylnych kół bliźniaczych jest zabronione.

F_02_109
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Procedura napełniania opon cieczą

F226

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 doprowadzający 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!

Procedura spuszczania cieczy z opon

F227

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
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Zabezpieczenie kół przednich

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

Przed uniesieniem ciągnika należy go 
zabezpieczyć przed ruszeniem przez podłożenie 
klinów pod koła przednie.

C18N091

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!

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

 DODATKOWE OBCIĄŻNIKI

186



Do instalacji elektrycznej ciągnika nie wolno wprowadzać żadnych dodatkowych zmian 
(podłączanie dalszych odbiorników elektrycznych) z powodu niebezpieczeństwa jej przeciążenia!
Przy naprawach układu elektrycznego należy zachowywać szczególną ostrożność przede wszystkim 
podczas manipulowania akumulatorem, aby nie doszło do kontaktu elektrolitu ze skórą lub odzieżą.

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 pomocniczego 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 pomocy odłącznika akumulatora. 
Zapobiega się w ten sposób powstaniu przypadkowych 
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, aby nie mógł nastąpić 
samowolny rozruch stanowiący zagrożenie dla życia 
osoby dokonującej naprawy.

Zabrania się przeprowadzania rozruchu poprzez 
zwarcie zacisków rozrusznika! Ciągnik należy 
uruchamiać wyłącznie z siedzenia kierowcy

FHD18N099
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Akumulator

Wyłącznik akumulatora

C18N138

Odłącznik akumulatora znajduje się na lewej stronie ciągnika za schodkami kierowcy. 
A - Akumulator podłączony 
B - Akumulator odłączony 
C - Tabliczka odłącznika znajduje się na pokrywie akumulatora

W przypadku odstawienia ciągnika odłącz akumulator za pomocą odłącznika akumulatora. 
Jeżeli ciągnik jest odstawiony przez dłuższy czas, z powodu samoczynnego rozładowywania 
akumulatora, należy ładować akumulator przynajmniej raz na miesiąc.

Uwaga! Po wyłączeniu silnika jednostka centralna silnika i układu wydechowego będzie 
aktywna jeszcze przez ok. 2 minuty z powodu zapisywania danych dot. eksploatacji silnika 
i odpompowania mocznika z powrotem do zbiornika. W trakcie trwania zapisu nie wolno odłączać 
zasilania od akumulatora. Akumulator należy odłączyć dopiero po upłynięciu określonego wyżej 
czasu.

Po podłączeniu akumulatora za pomocą odłącznika akumulatora zaczekaj przynajmniej 30 
sekund, zanim włączysz kluczyk w stacyjce.

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

FHD18N098
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Obsługa techniczna akumulatora

F298

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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Alternator

Podczas wykonywania napraw ciągnika z użyciem spawarki elektrycznej należy odłączyć od 
alternatora 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 powoduje bardzo wysoki wzrost napięcia alternatora 
podczas zwiększenia prędkości obrotowej silnika, co prowadziłoby do zniszczenia półprzewodników!
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!

Przeciążenie instalacji elektrycznej

Kontrolę doładowywania akumulatora zapewnia czerwona 
lampka kontrolna na zespolonym przyrządzie tablicy 
rozdzielczej, która powinna po zastartowaniu silnika 
zgasnąć.
Jeżeli podczas pracy silnika zapali się czerwona lampka 
kontrolna doładowywania, jest to usterka doładowywania. 
W takim przypadku odstaw ciągnik i skontaktuj się 
z serwisem.

P18N004

Jest sygnalizowane w taki sposób, że wybrany widok na 
wyświetlaczu zmieni się na widok z symbolem 
akumulatora. Chodzi o stan w którym pobór instalacji 
elektrycznej ciągnika jest taki, że moc alternatora jest 
niewystarczyjąca do doładowywania akumulatora. 
W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy wyłączyć 
niektóry z odbiorników lub podnieść obroty silnika, 
obciążenie instalacji elektrycznej spadnie oraz na 
wyświetlaczu pojawi się pierwotnie wybrany widok. 

Eksploatacja ciągnika w trybie przeciążenia 
instalacji elektrycznej może spowodować 
rozładowanie akumulatora. P18N005
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Panele bezpieczników

C18N139

Na ciągniku umieszczono trzy panele bezpieczników: Panel bezpieczników (A) znajduje się po lewej stronie 
ciągnika za schodkami kierowcy, niedaleko odłącznika akumulatora i jest dostępny od zewnątrz. 
Panel bezpieczników (B) jest dostępny po demontażu lewej pokrywy wspornika układu kierowniczego i jest 
dostępny z kabiny ciągnika.
Panel bezpieczników (C) jest dostępny po demontażu lewej pokrywy wspornika układu kierowniczego i jest 
dostępny z kabiny ciągnika.

Podczas wymiany bezpieczników należy przestrzegać zalecanych wartości bezpiecznika. 
W przypadku powtarzającego się przepalania bezpiecznika należy skonsultować się z najbliższym 
serwisem.

Panel bezpieczników (A)

Poz. Wartość 
prądowa

Chroniony obwód

F56 175A Elektryczne układy kabiny

F55 175A Alternator

F57 30A Układ hamulcowy

FHD18N074
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Panel bezpieczników (B)

C18N004
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Poz. Wartość 
prądowa

Chroniony obwód

F1 15A światła hamowania, przerywacz świateł awaryjnych

F2 15A sygnał dźwiękowy, lampa ostrzegawcza

F3 15A przyrządy zasilane podczas przełączenia kluczyka do pozycji I

F4 15A światła drogowe z lampką kontrolną

F5 10A światła pozycyjne lewe, oświetlenie tablicy przyrządów, oświetlenie 
tablicy rejestracyjnej 

F6 10A światła pozycyjne prawe

F7 15A światła mijania prawe, światło przeciwmgielne z lampką kontrolną

F8 7,5A światła mijania lewe

F9 15A przednie reflektory robocze w masce silnika

F10 3A przedni wał odbioru mocy

F11 15A wycieraczka przednia i tylna, spryskiwacz

F12 15A radio, światło sufitowe

F13 15A Zapalniczka, gniazdo dwubiegunowe

F14 7,5A klimatyzacja

F15 15A podgrzewanie lusterek

F16 15A podgrzewanie szyby tylnej

F17 15A sprężarka siedzenia kierowcy

F18 25A gniazdo trzybolcowe DIN9680 w kabinie

F19 15A reflektory robocze w dachu

F20 15A reflektory robocze w dachu

F24 15A zasilanie jednostki centralnej skrzyni biegów

F25 7,5A HER

F26 7,5A HER

F27 HER

F28 resorowany przedni most

F29 10A przerywacz kierunkowskazów

F31 15A czujniki NOX układu wydechowego

F32 15A zawór EGR

F33 5A trzybolcowe gniazdo DIN9680 w tylnej części ciągnika

F34 10A gniazdo dwubolcowe w kabinie

F35 15A tylne reflektory robocze kabiny

F36 10A gniazdo diagnostyczne, tablica przyrządów

F37 15A trzybolcowe gniazdo DIN9680 w przedniej części ciągnika

F38 7,5A ładowacz czołowy

F51 30A ogrzewanie

F52 30A jednostka centralna silnika

F53 30A podgrzewanie i pompa mocznika

TRACTOR DIAG. gniazdo diagnostyczne ciągnika

ENGINE DIAG. gniazdo diagnostyczne silnika
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Panel bezpieczników (C)

Poz. Wartość 
prądowa

Chroniony obwód

F40 5A gniazdo w kabinie

F41 5A czujnik jakości mocznika

F42 7,5A ładowacz czołowy

F43 10A podgrzewanie siedzenia 
kierowcy

F44 5A oświetlenie

F45 15A jednostka centralna hamulców

F46 7,5A gniazdo w kabinie

F47 10A wysuszanie wilgoci w układzie 
hamulcowym

F48 10A układ hamulcowy przyczepy

gniazdo diagnostyczne silnika

F62 10A układ hamulcowy przyczepy 
(EBS)

F61 10A część elektroniczna układu 
hamulcowego

C18N005
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Kontrola ustawienia świateł w masce ciągnika

C18N139

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. 

Kontroli regulacji świateł mijania i ich regulacji należy dokonywać jedynie, jeżeli wysokość 
przedniej osi resorowanej jest ustawiona w położeniu środkowym. 
Zalecana procedura: 
Uruchom silnik, przełącz resorowaną przednią oś do trybu AUTO (więcej w rozdziale JAZDA CIĄGNIKIEM), 
poczekaj, zanim wysokość przedniej osi ustawi się do położenia środkowego, wyłącz silnik.

Ustawianie świateł w masce ciągnika

I - odległość ściany kontrolnej od reflektora (5 m)

h - wysokość środka reflektora nad jezdnią

h - kąt pochylenia reflektora (-3,5 %) odległość ściany kontrolnej = 17,5 
cm

- podniesienie granicy światła i cienia światła asymetrycznego (15%)

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.

C18N140
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Lista żarówek

C18N038

poz Lokalizacja żarówki napięcie moc rodzaj 
żarówki

1 Reflektor mijania 12V 60W HB3

2 Reflektor drogowy 12V 60W HB3

3 Reflektor roboczy 12V 65W H9

4 Reflektor mijania 12V 55W H7

5 Kierunkowskaz 12V 21W P21W

6 Światło postojowe 12V 5W R5W

7 Światło postojowe / pozycyjne 12V 21W/5W P21/5W

8 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 
i wnętrza

12V 5W W5W
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Przeglądy serwisowe
Przeglądy serwisowe są wykonywane w następujący sposób: 
Pierwszy przegląd serwisowy przy stanie licznika motogodzin maksymalnie 100 mtg, najpóźniej jednak do 
6 miesięcy po rozpoczęciu eksploatacji ciągnika. Drugi przegląd serwisowy po przejechaniu następnych 400 
mtg (przy stanie licznika motogodzin maksymalnie 500 mtg), najpóźniej jednak do 12 miesięcy od wykonania 
pierwszego przeglądu serwisowego. Następne przeglądy serwisowe każdorazowo po przejechaniu 
następnych 500 mtg, najpóźniej jednak do 12 miesięcy od wykonania poprzedniego przeglądu serwisowego. 
Wykonanie przeglądów serwisowych stanowi część konserwacji ciągnika. Autoryzowane serwisy Zetor 
zapewnią profesjonalne wykonanie przeglądów zgodnie z instrukcjami producenta.

Czynności wykonywane codziennie zawsze przed rozpoczęciem pracy
Skontroluj czy na tablicy przyrządów nie palą się lampki kontrolne błędów oraz czy na wyświetlaczu nie 
pojawiają się komunikaty o błędach. 

Przed rozruchem silnika
Kontrola szczelności układu paliwowego 
Kontrola ilości oleju w silniku 
Kontrola ilości płynu chłodzącego i szczelności połączeń układu chłodzenia 
Kontrola ilości płynu w zbiorniczku i szczelności układu hamulców hydraulicznych przedniego mostu
Kontrola zanieczyszczenia chłodnic 
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 układu kierowniczego 
Kontrola działania i skuteczności hamulców ciągnika 
Kontrola działania i skuteczności hamulców przyczepy lub naczepy

Czynności wykonywane co 50 Mtg
Smarowanie ciągnika według planu smarowania
Kontrola zanieczyszczenia wkładek filtracyjnych kabiny

Czynności wykonywane co 100 Mtg
Czynności wykonywane co 50 Mtg
Oczyszczenie żeber chłodnicy powietrzem pod ciśnieniem. 
Konserwacja suchego filtra powietrza (w przypadku pracy z maszynami zawieszanymi codziennie). 
Kontrola ilości oleju w skrzyni biegów i przekładni głównej.
Kontrola ilości oleju w skrzyni przekładniowej przedniego wału odbioru mocy.  
Kontrola ilości oleju w reduktorach i w skrzyni przedniej osi napędowej. 
Spuszczenie kondensatu ze zbiornika powietrza. Oczyszczenie i posmarowanie zacisków akumulatora 
cienką warstwą smaru. 

Czynności wykonywane co 500 Mtg
Czynności wykonywane co 100 Mtg 
Kontrola napięcia pasków klinowych
Kontrola luzów w całym hydrostatycznym układzie kierowniczym
Kontrola luzu sworznia osi przedniej
Kontrola działania hamulca nożnego i ręcznego
Kontrola działania hamulców dla przyczepy
Kontrola szczelności i działania układu pneumatycznego.
Kontrola działania siedzenia kierowcy, nasmarowanie ruchomych części smarem
Kontrola czy jednostki posiadają aktualne oprogramowanie.
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Czynności wykonywane poza okresem 500 Mtg

Czynności wykonywane raz w miesiącu
Jeżeli ciągnik jest wyposażony w klimatyzację, z której nie korzystano, należy co najmniej raz w miesiącu 
włączyć klimatyzację na przez co najmniej 5 minut przy temperaturze otoczenia powyżej 4°C.

w przypadku nowego ciągnika lub ciągnika po remoncie kapitalnym

stan licznika Mtg 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 następnie zawsze po 
przepracowaniu...Mtg

Kontrola i regulacja luzów 
zaworowych

o 2 000

Wymiana pasa 
napędowego sprężarki 
klimatyzacji

o 2 000

Wymiana płaskiego pasa 
napędu akcesoriów 
i naprężacza

4 500

Wymiana węży 
hydrostatycznego układu 
kierowniczego

co 3500 Mtg lub co 4 lata

Kontrola zbieżności kół 
przednich

o 2 000

Kalibracja sprzęgieł 
jezdnych

o o o o o o o 500 

Regulacja pedałów 
hamulcowych

o o o o o o o 500
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Wymiany płynów eksploatacyjnych i filtrów
stan licznika Mtg 100 500 1000 1500 2000 następnie zawsze po 

przepracowaniu...Mtg

Wymiana oleju silnikowego o o o o 500

Wymiana wkładu filtra oleju 
silnikowego

o o o o 500

wymiana wkładu filtra pompy 
mocznika

o o o o 500

Wymiana wkładu filtra 
oczyszczania wstępnego paliwa

o o 1 000

Wymiana wkładu filtra 
dokładnego oczyszczania 
paliwa

o o 1 000

Wymiana wkładu filtra powietrza o o o o 500

Wymiana wkładki 
bezpieczeństwa filtra powietrza

o co 1 000 Mtg lub co 2lata

Wymiana wkładki filtracyjnej 
ogrzewania

o o co 1 000 Mtg lub co 2lata

Wymiana płynu chłodzącego co 2lata

Wymiana płynu do hamulców 
hydraulicznych

o o 1 000

Wymiana oleju w skrzyni 
biegów i przekładni głównej

o o 1 000

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 lub według 
sygnalizacji 
zanieczyszczenia filtra

Wymiana wkładu filtra oleju przy 
filtrze ciśnieniowym 
rozdzielacza skrzyni biegów

o o o o o 500 lub według 
sygnalizacji 
zanieczyszczenia filtra

Wymiana wkładu filtra przy
zaworze regulacji
pneumatycznej hamulców
ciągnika

o o o o o 500

Wymiana oleju w skrzyni 
przedniej osi napędowej

o o o 1 000

Wymiana oleju w reduktorach 
przedniej osi napędowej

o o o 1 000

Wymiana oleju w obudowie 
przedniego wału odbioru mocy 
oraz wyczyszczenie filtra 
siatkowego oleju

o o o o 500

 OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA

199



Stosowane płyny eksploatacyjne i oleje - ilości

 Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użycia mediów eksploatacyjnych 
niespełniających wymogów określonych w niniejszej instrukcji obsługi.

Media eksploatacyjne ZETOR
W celu zachowania najlepszych właściwości eksploatacyjnych Twojego ciągnika zalecamy korzystanie 
z oryginalnych czynników roboczych Zetor.

Oleje w skrzyni biegów i przekładni głównej
Olej do mechanizmów przekładniowych ciągników ZETOR EXTRA 10W30 STOU 

Oleje do przedniego mostu napędowego
Olej do przedniego osi ZETOR LS 80W

Oleje silnikowe
Do wymiany media olejowego silnika i jego uzupełniania używaj zawsze oleju odpowiadającego specyfikacji
DQC III-10 LA

Specyfikacja oleju do skrzyni biegów i przekładni głównej

Przeznaczenie
ilość 
w litrach

Płyn hamulcowy 0,5

Płyn chłodzący 30

Olej silnikowy 12

Resorowany przedni most

Olej do skrzyni przedniego mostu 
napędowego 4

Olej do reduktorów planetarnych 
przedniego mostu napędowego 2x2

Olej do skrzyni biegów i przekładni głównej 75

Olej do skrzyni biegów przedniego wału 
odbioru mocy 2,7

Mocznik 30

Paliwo 300

Wsad do klimatyzacji 0,9 kg

Specyfikacja oleju do przednich mostów napędowych

Klasa lepkości SAE Klasa jakości API
10W - 30 GL-4

Rodzaj osi Klasa mocy API
Resorowana przednia oś GL4/GL5
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Inne zalecane media eksploatacyjne przetestowane w ciągnikach Zetor

Oleje do mechanizmów przekładniowych ciągników

Oleje do przedniego wału odbioru mocy

Producent Oznaczenie oleju Klasa lepkości
SAE

Klasa 
jakości API

Paramo MOGUL 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

ORLEN OIL Agro STOU 10W - 40 GL-4

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

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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Oleje do przedniego mostu napędowego

Płyny do hamulców hydraulicznych ciągników
Jako płynu do hamulców hydraulicznych ciągników użyto oleju hydraulicznego 
TITAN ZH LHM PLUS

TITAN ZH LHM PLUS nie znosi kontaktu ze syntetycznymi płynami hydraulicznymi, dlatego nie 
można go z nimi mieszać. 
TITAN ZH LHM PLUS w żadnym wypadku nie powinien być mieszany z płynami hamulcowymi typu 
DOT!

Smar plastyczny dla ciągnika

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

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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Wsad klimatyzacji

Płyn do układu chłodzenia ciągnika
Płyn chłodzący i woda demineralizowana w stosunku 1:1,5 (uzupełniaj płyn w podanym stosunku). 
Do wymiany medium chłodzącego silnika i jego uzupełniania używaj zawsze płynu chłodzącego 
opdowiadającego właściwym specyfikacjom. 

 W przypadku ciągników nie wolno używać wody bez płynu niezamarzającego! 
Po dwóch latach eksploatacji wymień płyn chłodzący.

Paliwo
Olej napędowy odpowiadający normie EN 590

 Dla silników z wtryskiwaniem Common-Rail nie są dopuszczalne domieszki nafty do paliwa ani 
dodawanie dodatkowych dodatków do paliwa.

Mocznik (roztwór mocznika AUS 32)
Mocznik to wysokiej czystości 32, 5% wodny roztwór mocznika używany jako reduktor NOx do dodatkowego 
oczyszczania spalin SCR pojazdów silnikowych wyposażonych w silniki Diesla. 
Produkt nosi oznaczenie Mocznik lub AUS 32 (AUS: Aqueous Urea Solution).
Podczas uzupełniania zawsze używaj roztworu odpowiadającego wymaganym specyfikacjom. 

Komentarz:
Roztwór mocznika AUS 32 jest w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Północnej znany pod oznaczeniem 
Diesel Exhaust Fluid (DEF). 

Okres eksploatacji mocznika bez utraty jakości zależy od warunków przechowywania. 
Krystalizuje przy temperaturze otoczenia -11°C a przy temperaturze otoczenia powyżej 35°C 
uruchamia się reakcja hydrolityczna, co oznacza, że zaczyna się powolny rozkład na amoniak 
i dwutlenek węgla. 
Należy bezwarunkowo zapobiec bezpośredniemu nasłonecznieniu niechronionych zbiorników.

Typ
R134a

Specyfikacja
Deutz 
TR 0199-99-01115/9 EN

Specyfikacja
DIN 70070 
ISO 22241-1 
ASTM D 7821
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Plan smarowania ciągnika

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące smarowania ciągnika
Konserwacji ciągnika może dokonywać jedynie przeszkolony pracownik, który został szczegółowo 

zapoznany z zasadami eksploatacji i bezpieczeństwa. 
Podczas wykonywania konserwacji ciągnika stosuj odpowiednie (wskazane) środki ochrony osobistej 

(obuwie robocze, rękawice, okulary, itd.) 
Przed rozpoczęciem pracy zabezpiecz ciągnik za pomocą hamulca ręcznego.

Smarowania dokonuj zawsze na unieruchomionym silniku! 

Wał łączący

Gniazdo łożyska wału napędowego przedniej osi

numer 
pozycji

nazwa liczba punktów 

smarowania

1 Złączki wału łączącego 2

FHD14N089

Ilość punktów smarnych - 1 

Smarownica znajduje się po na gnieździe łożyska po lewej
stronie i jest dostępna poprzez otwór w pokrywie wału 
napędowego przedniej osi.

C18N031
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Resorowany przedni most napędowy

FHD14N088

Do smarowania resorowanego przedniego mostu napędowego należy korzystać ze smaru 
zawierającego PTFE.

Zaczep przyczepy jednoosiowej

Przedni trzypunktowy układ zawieszenia

numer 
pozycji

nazwa liczba punktów
smarowania

1 Punkty smarowania 25

numer 
pozycji

nazwa liczba punktów 
smarowania

1 łożyska sworznia haków 0 do 4 
(w zależności 
od wersji)

C18N140

numer 
pozycji

nazwa liczba punktów 
smarowania

1 Sworznie siłowników 
przedniego trzypunktowego 
układu zawieszenia

4

C18N137
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Trzypunktowy układ zawieszenia

Szczęka zaczepu dla przyczepy

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.

numer 
pozycji

nazwa liczba punktów 
smarowania

1 Sworznie siłowników 
pomocniczych podnośnika 
hydraulicznego

2

2 Wieszaki 2

21

numer 
pozycji

nazwa liczba punktów 
smarowania

1 Szczęka zaczepu dla 
przyczepy

1

C18N141
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Większość czynności planowanej obsługi technicznej może wykonać sam kierowca lub użytkownik ciągnika. 
Jeżeli jednak nie ma dostatecznego zaplecza technicznego, wykonanie trudniejszych czynności należy 
zlecić specjalistycznemu warsztatowi.

Prace związane z czyszczeniem, smarowaniem i regulacją ciągnika lub zawieszanych maszyn 
należy wykonywać jedynie po unieruchomieniu silnika i innych części ruchomych, wyjątek stanowi 
kontrola hamulców, ładowania akumulatora i układu hydraulicznego.

Otwieranie maski

Kontrola ilości oleju w silniku

C15N077

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.

C18N145

Kontroluj codziennie przed rozpoczęciem pracy na poziomo ustawionym ciągniku z wyłączonym silnikiem. 

Otwór wlewowy (1) znajduje się po lewej stronie silnika (A). 
Miarka oleju silnikowego stanowi część nakrętki otworu wlewowego (B). 
Poziom oleju powinien zawsze mieścić się w zakresie między MIN a MAX (C). 

Poluzuj nakrętkę (1), obracając ją w lewo. 
Wyciągnij miarkę i przetrzyj ją czystą szmatą bez włókien a następnie wsuń ją z powrotem do oporu. 
Po ponownym wyciągnięciu miarki skontroluj poziom oleju. 
W razie potrzeby uzupełnij olej, wlewając go do otworu wlewowego (1) do poziomu znaku MAX znajdującego 
się na miarce. 
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Spuszczanie oleju z silnika

C15N078

Olej z silnika spuszczaj najlepiej po zakończeniu jazdy lub po rozgrzaniu silnika na temperaturę roboczą. 
Spuszczania oleju dokonuj zawsze na poziomo ustawionym ciągniku z wyłączonym silnikiem. 
Przy spuszczaniu oleju poluzuj nakrętkę wlewu (2) oleju silnikowego. 

1. umieść naczynie zbiorcze na spuszczany olej pod korek spustowy (1) na lewej stronie silnika 
2. wykręć korek spustowy (1) na lewej stronie silnika, 
3. spuść olej do naczynia zbiorczego 
4. wyczyść korek spustowy 
5. wkręć z powrotem korek spustowy (1)

Wlewanie oleju do silnika
Przez otwór wlewowy wlej określoną ilość oleju silnikowego, uruchom silnik i pozostaw silnik przez 2-3 
minuty na obrotach biegu jałowego. 
Po zatrzymaniu silnika i uspokojeniu poziomu skontroluj ilość oleju i dokonaj kontroli szczelności filtra oleju, 
korka spustowego i innych połączeń.
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Wymiana pełnoprzepływowego filtra oleju silnikowego

C15N079

1 - Pokrywa 
2 - Pierścień uszczelniający 
3 - Osłona 
4 - Przewód filtra 
5 - Wkład filtra 
6 - Zacisk 

Proces wymiany filtra 
Poluzuj pokrywę (1) o 2 - 3 obroty i odczekaj ok. 30 sekund. 
Odkręć pokrywę (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Ostrożnie poluzuj korpus filtra z przewodu (4) w osłonie (5) w kierunku do góry. 
Zabezpiecz wyciekanie oleju do odpowiedniego naczynia. 
Zegnij w bok wkład filtra (5) w naczyniu zbiorczym, dopóki nie obluzuje się on z zacisku (6). 
Wyczyść poszczególne elementy. 
Nowy wkład filtra (5) zaciśnij do zacisku (6) i ostrożnie osadź je wspólnie w przewodzie (4). 
Pokrywę (1) przykręć mocno (25 Nm) w kierunku ruchu wskazówek zegara. 
Po uruchomieniu silnika skontroluj szczelność. 

Filtr pełnoprzepływowy jest umieszczony na prawej stronie
silnika i jest dostępny po podniesieniu maski i demontażu 
prawej ściany bocznej maski. Wymiany wkładu filtra 
należy dokonywać każdorazowo podczas wymiany oleju 
w silniku. Wymiany dokonuje się przy zatrzymanym 
silniku. 

C15N080
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Oczyszczanie paliwa

Odmulanie filtra wstępnego oczyszczania paliwa

Wymiana wkładu filtra wstępnego oczyszczania paliwa

Filtry paliwa są umieszczone na prawej stronie silnika. 

Filtracja paliwa odbywa się dwustopniowo: 
filtr oczyszczania wstępnego paliwa z osadnikiem (1) 
filtr dokładnego oczyszczania paliwa (2)

C18N094

Należy wykonywać przy zatrzymanym silniku z kluczykiem 
w stacyjce w pozycji O.

1. pod filtr wstępnego oczyszczania paliwa umieść 
naczynie do pojmania oleju
2. poluzuj śrubę spustową (1)
3. spuszczaj ciecz, dopóki nie zacznie ciec czyste paliwo
4. dociągnij śrubę spustową momentem dokręcania 1,3 -
1,9 Nm
5. po uruchomieniu silnika skontroluj szczelność filtra 
wstępnego oczyszczania paliwa

C15N083

1. pod filtr wstępnego oczyszczania paliwa umieść 
naczynie do pojmania oleju
2. odłącz kabel czujnika poziomu kondensatu (3) filtra 
wstępnego oczyszczania paliwa
3. poluzuj i wykręć wkład filtra wstępnego oczyszczania 
paliwa (2) za pomocą odpowiedniego narzędzia
4. zdemontuj śrubę spustową (4) z czujnikiem poziomu 
kondensatu
5. przed wkręceniem nowego wkładu filtra wyczyść 
powierzchnię uszczelniającą korpusu filtra (1)
6. nasmaruj gumową uszczelkę nowego wkładu filtra (2) 
olejem a następnie wkręć wkład
7. po przylgnięciu uszczelki do powierzchni przylegającej 
dociągnij ręcznie wkład filtra 
8. zamontuj śrubę spustową (4) z czujnikiem poziomu 
kondensatu
9. podłącz kabel czujnika poziomu kondensatu filtra 
wstępnego oczyszczania paliwa (3)
10. dokonaj odpowietrzenia systemu paliwowego
11. po uruchomieniu silnika skontroluj szczelność filtra 
wstępnego oczyszczania paliwa

Wkład filtra nie powinien być przed montażem 
wypełniony paliwem, grozi niebezpieczeństwo 
zanieczyszczenia.

C15N084
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Wymiana wkładu filtra dokładnego oczyszczania paliwa

C15N079

1 - Pokrywa 
2 - Pierścień uszczelniający 
3 - Osłona 
4 - Przewód filtra 
5 - Wkład filtra 
6 - Zacisk 

Proces wymiany filtra 
Poluzuj pokrywę (1) o 2 - 3 obroty i odczekaj ok. 30 sekund. 
Odkręć pokrywę (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Ostrożnie poluzuj korpus filtra z przewodu (4) w osłonie (5) w kierunku do góry. 
Zabezpiecz wyciekanie oleju do odpowiedniego naczynia. 
Zegnij w bok wkład filtra (5) w naczyniu zbiorczym, dopóki nie obluzuje się on z zacisku (6). 
Wyczyść poszczególne elementy. 
Nowy wkład filtra (5) zaciśnij do zacisku (6) i ostrożnie osadź je wspólnie w przewodzie (4). 
Pokrywę (1) przykręć mocno (25 Nm) w kierunku ruchu wskazówek zegara. 
Po uruchomieniu silnika skontroluj szczelność. 

Odpowietrzenie układu paliwowego
Poluzuj śrubę odpowietrzającą (2). 
Odbezpiecz zamknięcie bagnetowe pompy paliwowej (1) 
naciśnięciem, jednocześnie obracając je w kierunku ruchu 
wskazówek zegara. Tłok pompy zostanie wypchnięty 
przez oddziaływanie sprężyny. 
Pompuj do czasu aż z śruby odpowietrzającej przestanie 
uchodzić powietrze. 
Dokręć śrubę odpowietrzającą momentem dokręcania 6,5 
±1,3 Nm. 
Zabezpiecz zamknięcie bagnetowe pompy paliwowej (1) 
naciśnięciem, jednocześnie obracając je w kierunku ruchu 
wskazówek zegara. 

Uruchom silnik i pozostaw go 5 minut na obrotach biegu 
jałowego lub na małym obciążeniu. Jednocześnie 
skontroluj szczelność układu paliwowego.

C15N085

 Po zakończeniu czynności serwisowych, które wywołały zapowietrzenie układu paliwowego, 
czas uruchomienia silnika może zostać wydłużony. 
Ten stan jest przejściowy i jest przez zapowietrzenie układu paliwowego. Powrót do normalnego 
czasu startu silnika może zająć do kilku motogodzin, w zależności od trybu pracy silnika i stopnia 
zapowietrzenia podczas danej czynności serwisowej.
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Wskazówki dotyczące obsługi technicznej suchego filtra powietrza
Obsługa techniczna suchego filtra powietrza zawiera następujące czynności:
1. Kontrola przewodu ssawnego (szczelność połączeń uszkodzenie węży) 
2. Kontrola głównego wkładu filtrującego (zanieczyszczenie, uszkodzenie) 
3. Kontrola zabezpieczającego wkładu filtrującego 

Wymień uszkodzone części

Demontaż filtra powietrza

Regeneracja głównego wkładu filtra powietrza

Wymiana wkładu zabezpieczającego filtra powietrza

Demontaż filtra powietrza wykonaj zgodnie z następującą 
procedurą:
1. zdejmij prawy bok maski
2. zwolnij zatrzaski pokrywy filtra powietrza (oznaczone 
strzałkami)
3. zdejmij pokrywę filtra (1)

C15N086

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

NM14D015

- pociągając wyjąć wkład zabezpieczający suchego filtra 
(3)

Wkładu zabezpieczającego nie można poddawać 
regeneracji. Należy go wymieniać w następujących 
przypadkach:
- w przypadku uszkodzenia wkładu głównego
- po 5-ciu czyszczeniach filtra powietrza
- przynajmniej raz na dwa lata

NM14D016
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Ponowny montaż wkładów filtra powietrza

ł

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, miejscowe 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.

Montaż powrotny wkładek filtra powietrza należy wykonać 
w odwrotny sposób. 
W trakcie montażu powrotnego wkładek pamiętaj:
- o czystości powierzchni przylegania
- w trakcie montażu nie powinno dojść do deformacji 
wkładek a po zamotnowaniu nie powinny wibrować
- po zamknięciu filtra pokrywą powinna być zapewniona 
doskonała szczelność całego filtra

C15N087

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 obrotowej 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.

C18N144
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Wymiana płynu chłodzącego

C18N013

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą: 
1- Otwórz kurek ogrzewania (B) i poluzuj korek nadciśnieniowy (A) na zbiorniku wyrównawczym. 
2 - Spuść płyn chłodzący z chłodnicy. Korek spustowy (C) jest dostępny po podniesieniu maski. 
3 - Spuść płyn chłodzący z kadłuba silnika. Korek spustowy (D) jest umieszczony na lewej stronie silnika 
i jest dostępny po podniesieniu maski. 
4 - Wykręć korki odpowietrzające (E) i (F) i spuść resztę płynu chłodzącego z kadłuba silnika poprzez korek 
spustowy (D). Korek (E) jest umieszczony na tylnej stronie głowicy silnika i jest dostępny po zdemontowaniu 
prawej ściany bocznej maski. Korek (F) jest umieszczony na kolanku zaworu EGR za lewą ścianą boczną 
maski silnika. 
5 - Po spuszczeniu płynu chłodzącego zamknij korki spustowe (C) i (D) (kurek ogrzewania i korki (E) i (F) 
pozostaw otwarte). 
6 - Zacznij napełniać płyn chłodzący do króćca zbiornika wyrównawczego (A), dopóki płyn chłodzący nie 
zacznie wyciekać poprzez otwór korka odpowietrzającego (E). Kiedy poprzez otwór zacznie wyciekać płyn 
chłodzący bez pęcherzyków, wkręć z powrotem korek (E) i zakręć go. 
7 - Kontynuuj uzupełnianie płynu chłodzącego, dopóki płyn chłodzący nie zacznie wyciekać poprzez otwór 
korka odpowietrzającego (F). Kiedy poprzez otwór zacznie wyciekać płyn chłodzący bez pęcherzyków, 
wkręć z powrotem korek (F) i zakręć go. 
8 - Uzupełnij układ chłodzenia płynem chłodzącym po króciec w zbiorniku wyrównawczym i zamknij go za 
pomocą korka nadciśnieniowego. 
9 - Uruchom silnik i pozostaw go w ruchu przez ok. 1 minutę. 
10 - Uzupełnij poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym (A) do poziomu kreski MAX. 
11 - Zamknij zbiornik za pomocą korka nadciśnieniowego.

Podczas napełniania układu chłodzenia silnika, zawsze postępuj według tej procedury 
odpowietrzania układu chłodzenia silnika i zaworu EGR za pośrednictwem korków 
odpowietrzających (E) i (F), w przeciwnym razie zawór EGR może zostać uszkodzony.

 Zawsze używaj zalecanego płynu chłodzącego do napełniania układu chłodzenia silnika Nigdy 
nie napełniaj układu chłodzenia wodą. Używanie niezalecanych płynów chłodzących może 
spowodować uszkodzenie silnika.
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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.

C18N143

Kontrola oleju w skrzyni biegów

Po spuszczeniu oleju

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.

FH12N016

1 - oczyść magnes (stanowi część pokrywy) i wkład 
siatkowy filtra ssącego (1) 
2 - wymień hydrauliczne wkładki filtrów 
ciśnieniowych pompy układu hydraulicznego i 
rozdzielacza skrzyni biegów 
3 - po oczyszczeniu wkręć z powrotem wszystkie śruby 
spustowe 
4 - wlej olej, uruchom silnik i odczekaj około 2 minuty 
5 - po zatrzymaniu silnika i wyrównaniu poziomu oleju 
w przekładni, sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów i 
uzupełnij poziom oleju po górną krawędź miarki, w razie 
zwiększonej potrzeby oleju po dolny lub górny wskaźnik 
miarki.

C18N006
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Wymiana wkładu filtra oleju przy filtrze ciśnieniowym pompy układu hydraulicznego

Wymiana wkładu filtra oleju przy filtrze ciś

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

C18N007

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 podstawić odpowiednie naczynie do zbierania 
skapującego oleju.
1. wykręć korpus filtra ( (1)
2. wymień wkładkę filtracyjną 
3. korpus filtra załóż z powrotem na miejsce

C18N008
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Wymiana wkładu filtra przy zaworze sterowania pneumatycznego hamulców ciągnika

 Przed jakąkolwiek manipulacją z wkładką filtra regulacji pneumatycznej hamulców ciągnika, 
należy wyłączyć silnik i spuścić powietrze pod ciśnieniem z układu, w którym znajduje się wkładka.

FHD18N078

Wkład filtra przy zaworze sterowania pneumatycznego hamulców ciągnika znajduje się na tylnej stronie 
ciągnika (A). 

Podczas wymiany wkładu zachowaj czystość. 
Przed rozpoczęciem wymiany wkładu należy dokładnie oczyścić powierzchnię wkładu, zaworu i jego 
najbliższego otoczenia.

(B) 
- Zdejmij gumową osłonkę (1) i wymień zamiast niej wkręć węża do pompowania opon. Dokręć wąż do 
końca gwintu, tak aby zawór zwrotny był wciśnięty. Poczekaj, dopóki z węża do pompowania opon nie 
przestanie unikać powietrze. 
- Zdejmij osłonę (2). 
- Za pomocą odpowiedniego narzędzia wyjmij wkład (3). 
- Zamontuj nowy wkład filtra (3) i dokręć go ręcznie. Po przylgnięciu uszczelki dokręć wkład o 3/4 do 1 i 1/4 
obrotu. 
- Zamontuj pokrywę (2). 
- Odmontuj wąż do pompowania opon i załóż z powrotem gumową osłonkę (1). 
- Uruchom silnik i sprawdź szczelność nowego wkładu.
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Wymiana wkładu filtra mocznikowego

Przed wymianą wkładu filtra podłóż pod ciągnik odpowiednie naczynie do pojmania kapiącego 
mocznika. 

A- Filtr mocznikowy jest umieszczony na prawej stronie silnika na bloku pompy mocznika i jest dostępny od 
dołu ciągnika na prawej stronie silnika, patrz rys (A). W celu ilustracji na rysunku brakuje dolnej pokrywy 
jednostki pompy. 
Wkład filtra mocznikowego należy wymieniać przy zatrzymanym silniku oraz kluczyku wyjętym ze stacyjki. 
Zdemontuj dolną pokrywę jednostki pompy. 

B - Procedura wymiany: 
1 - zdemontuj pokrywę (1) 
2 - wyjmij wkład filtra z elementem wyrównawczym (2) 
3 - załóż nowy wkład filtra z elementem wyrównawczym (2) 
4 - zamontuj pokrywę (1), dokręć na moment dokręcania 20 - 25 Nm 
5 - uruchom silnik i skontroluj szczelność 

Podczas pracy z częściami mającymi kontakt z mocznikiem używaj rękawic ochronnych.

C18N093
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Otwór wlewowy, kontrolny i spustowy oleju przedniego mostu napędowego

ł przednich

Przedni wał odbioru mocy

1 - otwór spustowy oleju przekładni głównej
2 - otwór wlewowy i kontrolny oleju przekładni głównej (po 
wykręceniu śruby kontrolnej poziom oleju musi sięgać 
dolnej krawędzi otworu kontrolnego)

c18n009

Kontrolę wlewania i spuszczania oleju wykonuje się przez 
jeden otwór po obróceniu 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

C18N142

Korek kontrolny i wlewowy oleju (1) znajduje się na 
przedniej stronie obudowy przedniego wału odbioru mocy.

Uwaga: W przypadku przedniego wału odbioru mocy 
o standardowym kierunku obrotów zamiast korka 
kontrolnego i wlewowego zamontowana jest śruba 
drążona węża chłodnicy oleju. Kontrolę należy wykonywać
po demontażu śruby drążonej. 

Po wykręceniu korka kontrolnego poziom oleju 
musi sięgać dolnej krawędzi otworu kontrolnego. 
Podczas wymiany oleju należy wyczyścić filtr 
siatkowy oleju (2). Filtr siatkowy jest dostępny po 
zdemontowaniu pierścienia zabezpieczającego 
i wyjęciu wieczka.

C18N145
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Instrukcja montażu filtra węglowego

Wyczyszczenie filtrów ogrzewania

*Filtr powietrza z węglem aktywnym

1. Wyjąć zużyty filtr z kielicha przewodu wentylacyjnego 
w miejscu jego zamontowania.
2. Usunąć opakowanie ochronne z nowego filtra.
3. Włożyć filtr do kielicha przewodu wentylacyjnego tak, 
aby kierunek przepływu powietrza był zgodny z kieru-
nkiem przepływu przez filtr zgodnie z oznaczeniem strzałki
na filtrze. Powietrze dolotowe musi w pierwszej kolejności 
przechodzić przez białą warstwę przeciwpyłową.
4. Sprawdzić, czy filtr jest należycie uszczelniony.
5. Zabezpieczyć filtr.

C18N144

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.

F13BN030

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.  
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'. 

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

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.

F13BN031
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Obsługa techniczna klimatyzacji

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.

Kontrola szczelności układów pneumatycznych

 Najważniejszym elementem procesu 
konserwacji układu klimatyzacyjnego jest czyszczenie 
chłodnicy (kondensatora) klimatyzacji (jest 
umieszczony przed chłodnicą silnika. 
Zanieczyszczony kondensator obniża nie tylko 
wydajność chłodzenia układu klimatyzacyjnego, ale 
również wydajność chłodzenia silnika. 

Podnieś maskę, zdemontuj śrubę zabezpieczającą (1), 
poluzuj i wysuń chłodnicę w kierunku strzałki. 
Przedmuchaj sprężonym powietrzem lub przepłucz wodą 
pod ciśnieniem (w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy 
ciągnika). 
Następnie wsuń chłodnicę z powrotem i zamontuj śrubę 
zabezpieczającą (1). 
Przestrzegaj właściwego przewodu węży.

C15N090

- napełnij zbiornik powietrza maksymalnym ciśnieniem 
- po zatrzymaniu silnika ciśnienie nie może spaść o więcej 
niż 0,15 bar w ciągu 10 minut. 

 Kontroli szczelności dokonuj codziennie przed 
jazdą z przyczepą lub naczepą. Jeśli wystąpi usterka 
układu hamulcowego lub ciśnienie spadnie poniżej 10 
bar, zapali się lampka kontrolna na tablicy 
przyrządów.

P18N013

 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ

221



Obsługa techniczna i konserwacja opon

FHD18N075

Regularnie sprawdzaj zewnętrzną powierzchnię opony i sprawdź, czy opona nie ma wad w części bocznej 
lub nad piętką oraz uszkodzonego szkieletu. 

Opony, które mają defekty, muszą zostać usunięte z dalszego użytkowania.

Nadmuchiwanie opon 
Podstawowe wartości zalecanego nadmuchiwania opon przedstawiono w tabeli. Regularnie sprawdzaj 
ciśnienie przed jazdą, jeśli opony są zimne. 
Do pompowania użyj zaworu powietrza znajdującego się na tylnej stronie ciągnika (A). 
Zdejmij gumową nasadkę oznaczoną strzałką (B), a następnie dokręć wąż do pompowania opon. Dokręć 
węża do końca gwintu, tak aby zawór zwrotny był wciśnięty. 
Po napompowaniu opon i usunięciu węża do pompowania opon należy założyć z powrotem gumową 
nakładkę

Odstawienie ciągnika i zalecane punkty do podnoszenia ciągnika
W przypadku odstawienia ciągnika na krótszy okres, 
opony należy napompować do wartości ciśnienia przezna-
czonego do jazdy po szosie. W przypadku wyłączenia 
ciągnika z eksploatacji na dłuższy czas (przechowywanie),
ciągnik należy ustawić na podpórkach i zmniejszyć 
ciśnienie w oponach do minimum (koła nie mogą dotykać 
się ziemi).

E743
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Większość prac regulacyjnych wymaga doświadczenia i odpowiedniego wyposażenia 
serwisowego. Dlatego zaleca się zlecenie wykonania tych prac warsztatom autoryzowanym lub 
specjalistycznym.

Ustawienie luzów zaworowych
W celu wyregulowania zaworów silnika skorzystaj z autoryzowanego serwisu. 

Napięcie pasa taśmowego napędu wyposażenia ciągnika

Odpowietrzenie układu hamulcowego przedniego mostu napędowego

C18N095

Odpowietrzenia układu przedniego mostu napędowego dokonuj przy uruchomionym silniku i ciśnieniu 
roboczym powietrza w układzie wynoszącym min. 10 bar.

Dokonuj w następujący sposób: 
1. sprawdź ilość płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym (A). Uzupełnij brakującą ilość płynu 
hamulcowego. Sprawdzaj ilość płynu hamulcowego w zbiorniku na bieżąco przez cały czas odpowietrzania 
hamulca przedniej osi a po zakończeniu odpowietrzania uzupełnij płyn hamulcowy do maksymalnej 
wysokości (3/4 zawartości zbiornika). 

Jako płyn hamulcowy w układzie hamulcowym przedniej osi należy stosować tylko olej 
hydrauliczny Titan ZH LHM PLUS.
2. zdejmij zatyczki z tarcz hamulcowych przedniego mostu napędowego (śruby znajdują się na górnej 
powierzchni reduktorów) 
3. wsuń węże (B) na śruby. Zanurz drugi koniec do dna przezroczystego naczynia częściowo wypełnionego 
płynem hamulcowym. Ustaw naczynie min. 300 mm nad śrubami odpowietrzającymi. Śruby muszą być nadal 
pod ciśnieniem, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza przez ich gwinty 
4. odpowietrz lewy i prawy hamulec jednocześnie 
5. poluzuj śruby odpowietrzające maksymalnie o 1/4 obrotu 
6. wciśnij połączone pedały hamulcowe i dokręć otwory wentylacyjne, dopiero po dokręceniu śrub 
odpowietrzających poluzuj pedały hamulcowe 
7. powtarzaj tę procedurę, dopóki pęcherzyki powietrza nie przestaną unikać z węży 
8. po odpowietrzeniu układu hamulcowego przedniego mostu napędowego dokręcić śruby odpowietrzające 
na moment 0,8 - 1,2 Nm i załóż zatyczki z powrotem na obie śruby (C)

Napięcie pasa taśmowego napędu wyposażenia ciągnika 
(A) nie wymaga regulacji. Napinanie pasa odbywa się 
automatycznie.

* Napięcie paska klinowego sprężarki klimatyzacji
Pasek klinowy (B) 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.

C15N119
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Regulacja pedałów hamulcowych
Regulację pedałów hamulcowych powierz autoryzowanemu serwisowi Zetor. 
Do regulacji pedałów hamulcowych konieczne jest narzędzie diagnostyczne Zetor Diagnoser.

Regulacja hamulców

FHD18N079

Nakrętki regulacyjne hamulców są dostępne od tylnej strony ciągnika w pobliżu cylindrów hamulcowych (A). 
Przed regulacją hamulców dźwignia hamulca ręcznego musi znajdować się w zwolnionym położeniu. 
Najpierw zabezpiecz ciągnik przed poruszaniem się, podnieś lewe tylne koło za pomocą podnośnika tak, aby 
nie dotykało ziemi i podeprzyj tylną oś. Pozwól pomocnikowi obracać lewym tylnym kołem. W tym samym 
czasie dokręcaj nakrętkę regulacyjną (1) na lewym cylindrze hamulcowym, aż obracanie lewym tylnym 
kołem nie będzie możliwe. Nie dokręcaj bardziej. Następnie poluzuj nakrętkę regulacyjną (1) o 5/6 obrotu (5 
boków nakrętek) i sprawdź, czy można ją obrócić. 
W ten sam sposób wyreguluj hamulec przy prawym tylnym kole za pomocą nakrętki (1) przy prawym 
cylindrze hamulcowym. 
Po tej podstawowej regulacji sprawdź działanie hamulców nożnych, aby oba koła miały takie samo działanie 
hamujące. Jeśli tak nie jest, to po stronie mającej większe działanie hamujące poluzuj nakrętkę regulacyjną 
(1) o wymaganą wartość.

Regulacja wieszaków zaczepu przyczepy jednoosiowej

Regulacja linki sterowania

- ramiona podnośnika podnieść w położenie górne -
transportowe, przy wybranej regulacji pozycyjnej i wyłą-
czonym kompensatorze wahań.
- nakrętki na cięgłach nastawnych wkręcić do tulei 
prowadzącej bez luzu.
- dokręcić nakrętki o dodatkowe 3,5 obrotu.
- sprawdzić, czy haki nośne można swobodnie odchylać.
- kilkakrotnie opuszczając i unosząc ramiona podnośnika 
w położenie transportowe sprawdzić, czy silnik 'nie dusi 
się' na biegu jałowym - zawór bezpieczeństwa pompy 
układu hydraulicznego nie może pracować.
- następnie lekko opuścić ramiona.

F_02_142

Wykonuje się wtedy, gdy nośnik z hakiem cięgłowym 
znajduje się w pełnym kontakcie z hakami nośnymi. Linka 
sterowania musi być odpowiednio napięta tak, aby na 
dźwigni sterującej w kabinie nie było luzu. Linkę należy 
wówczas zabezpieczyć nakrętką przez obluzowaniem.

F_2_132
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Główne wymiary ciągnika (mm)
komentarz

Długość gabarytowa z zaczepem 
transportowy z opuszczonym przednim 
TUZ 4388-5410

bez ciężaru 
dodatkowego

Długość gabarytowa z zaczepem 
transportowy bez przedniego TUZ 4388-4692

bez ciężaru 
dodatkowego

Szerokość przez błotniki tylne 2117

Wysokość do ujścia wydechu 3040-3045 według rozmiaru opon

Wysokość ciągnika do górnej krawędzi 
kabiny 2968-3005 według rozmiaru opon

Prześwit pod belką osi przedniej 482-522 według rozmiaru opon

Wysokość kołnierza zaczepu 
w najwyższej pozycji (środek kołnierza) 1087

Rozstaw 2850
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Dane techniczne silników

ECE R24 - silnik wyposażony w osprzęt - wentylator chłodzący 

Typ ciągnika Crystal 150 Crystal 170

Typ silnika TCD6.1L6 TCD6.1L6

Wykonanie silnika rzędowy, pionowy, chłodzony wodą

Rodzaj silnika wysokoprężny, czterosuwowy 
z bezpośrednim wtryskiem paliwa, 
doładowany turbosprężarką z chłodzeniem 
powietrza zasilającego

Układ wtryskowy Common rail

Dodatkowe oczyszczanie spalin Selektywna redukcja katalityczna (SCR)
Filtr cząstek stałych (DPF)

Liczba cylindrów 6

Pojemność cylindrów cm3 6057

Średnica x skok mm 101x126

Obroty nominalne min-1 2100

Obroty biegu jałowego min-1 700

Kolejność wtrysku 1-5-3-6-2-4

Stopień sprężania 18

Moc / obroty silnika (EC R24) kW / 
obr/min

106,5/1800 120,1/1800

Specyficzne zużycie paliwa 2 100obr/min g.kW.h 233,2 226,3

Maks. moment obrotowy (Mt) /obroty silnika Nm / 
obr/min

664/1500 738,9/1500

Przewyższenie momentu obrotowego % 37,67 35,08

Minimalne ciśnienie oleju przy obrotach 
jałowych i temperaturze oleju 80°C

MPa 0,08

Maks. temperatura płynu chłodzącego °C 110
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Maks. dopuszczalne obciążenie osi przedniej (kg)

Obciążenie obowiązuje z uwzględnieniem samej osi, dopuszczalne obciążenie z uwzględnieniem opon 
przedstawia tabela 'Nośność opon przednich'.

Maks. dopuszczalne obciążenie osi tylnej (kg)

Obciążenie obowiązuje z uwzględnieniem samej osi, dopuszczalne obciążenie z uwzględnieniem opon 
przedstawia tabela 'Nośność opon tylnych'.

Maksymalna dopuszczalna masa zespołu 'ciągnik + niesiona maszyna' (kg)

Dopuszczalne masy niehamowanych pojazdów agregowanych

Warunek kierowalności

Prędkość jezdna 
(km.h-1)

Rozstaw kół (mm) 
1924

40 4 500

Prędkość jezdna 
(km.h-1)

Rozstaw kół (mm) 
1850

40 6 500

Prędkość jezdna 
(km.h-1)

Maksymalna masa zespołu

8 10 000

20 10 000

30 10 000

40 10 000

Masa agregowanego 
pojazdu niehamowanego

Masa ciągnika Masa zespołu: 
ciągnik+ niehamowany pojazd agregowany

2 000 kg 10 000 kg 12 000 kg

2 500 kg 9 500 kg 12 000 kg

3 000 kg 9 000 kg 12 000 kg

3 500 kg 8 500 kg 12 000 kg

Prędkość jezdna
(km.h-1)

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

maks. 40 min. 25 

maks. 15 min. 20

GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE

227



Nośność opon przednich

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.

Zmiana nośności opon przednich (%)

Rozmiar 
opony

Prędkość jezdna

40 km.h-1

nośność opon (kg)

ciśnienie 
(kPa)

opona 
1 szt

oś

16,9-24 1650 4500 170
420/85R24 2300 4500 160
480/70R24 2575 4500 160
540/65R24 2740 4500 160
14,9-28 1500 4500 180
16,9-28 1950 4500 200
380/85R28 2060 4500 160
420/70R28 2060 4500 160
420/85R28 2430 4500 160
480/65R28 2430 4500 160
480/70R28 2500 4500 160
540/65R28 2900 4500 160

Prędkość jezdna
(km.h-1) diagonalna radialna

8 + 40 + 50

20 + 20 + 23

30 0 + 7

40 - 20 0
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Nośność opon tylnych

Uwaga: 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. 

Zmiana nośności opon tylnych (%)

Rozmiar 
opony

Prędkość jezdn

40 km.h-1

nośność opon (kg)

ciśnienie 
(kPa)

opona 
1 szt

oś

18,4-38 2180 6500 140
460/85R38 3250 6500 160
520/70R38 3350 6500 160
520/85R38 3875 6500 160
580/70R38 3875 6500 160
600/65R38 4000 6500 160
650/65R38 4500 6500 160

Prędkość jezdna
(km.h-1) diagonalna radialna

8 + 40 + 50

20 + 20 + 23

30 0 + 7

40 - 20 0
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Dozwolone kombinacje kół ciągników

Moc na tylnym wale odbioru mocy

Siła podnoszenia trzypunktowego układu zawieszenia

Kombinacja
Przednie koła Tylne koła
rozmiar opony odpowiednik rozmiar opony odpowiednik

1

16,9-24 
420/85R24 
480/70R24 
540/65R24 
14,9-28 
380/85R28 
420/70R28 
480/65R28

16,9R24 

14,9R28

18,4-38 
460/85R38 
520/70R38 
600/65R38

18,4R38

2
16,9-28 
420/85R28 
480/70R28 
540/65R28

16,9R28
520/85R38 
580/70R38 
650/65R38

20,8R38

Moc na wale odbioru mocy Typ ciągnika
CRYSTAL 150 CRYSTAL 170

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

Dotarty silnik (od 100 Mtg) 93,7 kW 101,6 kW

Siła uciągu

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

76

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

Typ ciągnika Crystal 150 Crystal 170
Najwyższa siła uciągu (kN) w zaczepie 
rolniczym wychylnym na betonie, ciągnik 
w wykonaniu gotowym do jazdy 
z obciążnikiem, poślizg do15%

53 54

GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE

230



Prędkość ciągnika przy obrotach silnika 2 100 obr/min i rozmiarze kół tylnych (km/godz)
Do przodu Do tyłu

bieg

stopień 
wzmacniacza 
momentu 460/85 R38 520/85 R38 460/85 R38 520/85 R38 

Prędkości 
drogowe

5
H 47,1 *) 49,1 *) 44,0 *) 45,9 *)

M 40,7 *) 42,4 *) 38,0 39,6

L 35,2 36,7 32,9 34,2

4
H 32,9 34,3 30,8 32,0

M 28,5 29,6 26,6 27,7

L 24,6 25,6 23,0 23,9

3
H 23,3 24,3 21,7 22,7

M 20,2 20,9 18,8 19,6

L 17,4 18,1 16,3 16,9

2
H 16,4 17,0 15,2 15,9

M 14,2 14,7 13,2 13,8

L 12,2 12,7 11,4 11,9

1
H 12,0 12,5 11,2 11,8

M 10,4 10,8 9,7 10,1

L 9,1 9,4 8,4 8,7

Prędkości 
polowe

5
H 11,4 11,8 10,6 11,1

M 9,9 10,3 9,1 9,6

L 8,5 8,8 8,0 8,3

4
H 7,9 8,3 7,5 7,8

M 6,9 7,2 6,4 6,7

L 6,0 6,2 5,6 5,8

3
H 5,9 5,9 5,3 5,5

M 4,8 5,1 4,5 4,7

L 4,2 4,4 3,9 4,1

2
H 3,9 4,2 3,7 3,9

M 3,4 3,5 3,2 3,4

L 3,0 3,1 2,7 2,8

1
H 2,9 3,0 2,7 2,8

M 2,5 2,6 2,3 2,4

L 2,2 2,2 2,0 2,1
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Obroty zależnego wału odbioru mocy przy obrotach znamionowych silnika (2100 obr/min)
*) Jeżeli grozi przekroczenie prędkości jezdnej 40km/h maks. obroty silnika zostaną automatycznie 
obniżone. Tej funkcji nie można wyłączyć.

Do przodu Do tyłu

bieg

stopień 
wzmacniacza 
momentu 540 1000 540 1000

Prędkości 
drogowe

5
H 876 1593 819 1488

M 757 1377 708 1285

L 655 1190 611 1111

4
H 612 1112 572 1040

M 529 961 495 898

L 458 832 427 776

3
H 433 787 405 735

M 374 680 350 635

L 324 588 302 549

2
H 304 553 284 517

M 263 478 246 446

L 228 413 212 386

1
H 224 407 210 380

M 194 351 181 328

L 168 304 156 284

Prędkości 
polowe

5
H 876 1593 819 1488

M 757 1377 708 1285

L 655 1190 611 1111

4
H 612 1112 572 1040

M 529 961 495 898

L 458 832 427 776

3
H 433 787 405 735

M 374 680 350 635

L 324 588 302 549

2
H 304 553 284 517

M 263 478 246 446

L 228 413 212 386

1
H 224 407 210 380

M 194 351 181 328

L 168 304 156 284

GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE

232



Obroty niezależnego tylnego wału odbioru mocy

Prędkość obrotowa przedniego wału odbioru mocy zuidberg

prędkość obrotowa wału / 
prędkość obrotowa silnika

prędkość obrotowa wału / 
prędkość obrotowa silnika

540 540/1913 593/2100

540E 540/1595 711/2100

1000 1000/1950 1077/2100

1000E 1000/1626 1292/2100

* - na życzenie

E80

Zewnętrzna średnica zawracania obrysowa i po śladzie

kierunek 
obrotów

prędkość obrotowa wału odbioru mocy / 
prędkość obrotowa silnika

prędkość obrotowa wału odbioru mocy / 
prędkość obrotowa silnika

w prawo (a) 1000 / 1920 1094 / 2100

*w lewo (b) 1000 / 2000 1050 / 2100

Rozstaw kół
przedni 1974 mm Rozmiar 

opon
Przednia 540/65R28

w lewo w prawo
tylni 1850 mm Tylna 650/65R38

Średnica po 
śladzie

bez włączonego PMN 12290 mm 12530 mm

z włączonym PMN 13040 mm 13275 mm

Średnica 
obrysowa

bez włączonego PMN 12700 mm 12930 mm

z włączonym PMN 13485 mm 13700 mm
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Obliczenie obciążenia granicznego ciągnika

Aby wykonać obliczenie, należy znać następujące wartości : 

TL (kg) - aktualna prędkość

Tv (kg) - aktualne obciążenie przedniej osi    

TH (kg) - aktualne obciążenie tylnej osi     

GH (kg) - całkowita masa maszyny zawieszonej z tyłu/obciążenie z tyłu   

GV (kg) - całkowita masa maszyny zawieszonej z przodu/obciążenie z przodu 

a (m) - odległość pomiędzy środkiem ciężkości maszyny zawieszonej z przodu/obciążenia z przodu 

a środkiem przedniej osi    

b (m) - rozstaw kół ciągnika    

c (m) - odległość pomiędzy środkiem tylnej osi a środkiem otworów mocujących 

ramion hydrauliki    
d (m) - odległość pomiędzy środkiem otworów mocujących dolnych ramion hydrauliki a środkiem ciężkości 

maszyny zawieszonej z tyłu/obciążenia z tyłu    

  patrz instrukcja obsługi ciągnika

  patrz instrukcja obsługi maszyny

  mierzenie maszyny

Podłączenie maszyn na przednie lub tylne ramiona układu 
hydraulicznego nie może przekroczyć całkowitego 
dozwolonego obciążenia ciągnika, poszczególnych osi ani 
nośności opon ciągnika. Dlatego jeszcze przed zakupem 
agregacji upewnij się, że powyższe założenia zostały 
spełnione, wykonując następujące obliczenie:

GT
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Maszyna zawieszona z tyłu, ewentualnie kombinacja zawieszana z przodu i z tyłu

1. Obliczenie minalnego obciążenia przedniej osi GV min
Wpisz do tabeli obliczoną wartość minimalnego obciążenia przedniej osi. 

2.Obliczenie minimalnego obciążenia tylnej osi GH min
Wpisz do tabeli obliczoną wartość minimalnego obciążenia tylnej osi. 

Maszyna zawieszana z przodu

3. Obliczenie rzeczywistego obciążenia przedniej osi Tv tat
Jeżeli w przypadku maszyny zawieszanej z przodu (GV ) nie można osiągnąć potrzebnego obciążenia 
przedniej osi, masa maszyny zawieszanej z przodu musi zostać zwiększona na wartość minimalnego 
dozwolonego obciążenia.

Wpisz do tabeli rzeczywiste wartości i wartości dozwolone, określone w instrukcji obsługi ciągnika, ustalone 
dla przedniej osi.

4. Obliczenie rzeczywistego całkowitego obciążenia G tat
Jeżeli w przypadku maszyny zawieszanej z tyłu (GH ) nie można osiągnąć potrzebnego obciążenia tylnej osi, 
masa maszyny zawieszanej z tyłu musi zostać zwiększona na wartość minimalnego dozwolonego 
obciążenia.

Wpisz do tabeli rzeczywiste wartości i wartości dozwolone, określone w instrukcji obsługi ciągnika, ustalone 
dla całkowitego obciążenia. 

5. Obliczenie rzeczywistego obciążenia tylnej osi T h tat
Wpisz do tabeli wartości rzeczywiste i wartości dozwolone określne w instrukcji obsługi ciągnika, 
obowiązujące dla obciążenia tylnej osi. 

6. Nośność opon 
Wpisz do tabeli obliczenie dwukrotności wartości (dwie opony) dozwolonego obciążenia opon (patrz 
materiały dla producentów opon).
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Dozwolone obciążenie ciągnika i osi
Tabela
Wartość rzeczywista według obliczenia powinna być mniejsza lub równa wartości dopuszczalnej określonej 
przez producenta ciągnika.

We wszystkich warunkach obciążenia powinna być zachowana sterowność przedniej osi, tzn. min. 20% 
masy rzeczywistej ciągnika powinno spoczywać na przedniej osi.

GH max - dozwolone obciążenie tylnej osi

Wartość 
rzeczywista 
według 
obliczenia

Wartość 
dopuszczalna 
według 
producenta

Całkowita masa 
ciągnika 10.000kg

Obciążenie 
przedniej osi 4.500kg

Obciążenie tylnej 
osi 6.500kg

W przypadku agregacji z bocznymi kosiarkami, bocznymi 
kosiarkami dociskowymi lub podobnym typem agregacji 
na osiach ciągnika dochodzi do nierównomiernego 
rozłożenia obciążenia na lewej i prawej stronie osi. Należy 
zapewnić, aby obciążenie na jednej stronie osi nie 
przekraczało ½ dopuszczalnego obciążenia tylnej osi 
ciągnika.
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A 
Agregacja ciągnik - maszyna/ przyczepa 22 
Aktywacja sterowania zewnętrznym obwodem 
hydraulicznym  158 
Akumulator 188 
Alternator 190 
Automatyczna regulacja tylnego trzypunktowego układu 
zawieszenia  167 
Automatyczna szczęka zaczepu przesuwnego CBM 134 
Automatyczne cięgła ograniczające 173 
Automatyczne odłączenie przedniego mostu napędowego - 
tryb ręczny 115 
Automatyczne przełączanie wzmacniacza momentu 
obrotowego  112 
Automatyczne wyłączanie sprzęgła wału odbioru mocy  144 
Automatyczne wyłączanie sprzęgła wału odbioru mocy - 
powrót do ustawień podstawowych  145 
Automatyczny tryb resorowania przedniego mostu 
napędowego 116 
Automatyczny tryb sterowania blokadami mechanizmów 
różnicowych 119 
Automatyczny tryb sterowania przedniego mostu 
napędowego 115 
Automatyczny tryb układu preselekcji obrotów silnika 
podczas pracy w trybie polowym 108 

B 
Bezpośrednio po rozruchu 92 
Bezpośrednio po schłodzeniu kabiny 50 
Blokada startu 91 
Blokowanie funkcji automatyczny rozjazd  103 
Błotniki przedniego mostu napędowego  181 

C 
Ciągniki wyposażone w ładowacz czołowy 22 
Ciągniki Zetor stosowane do pracy w lesie 24 
Cięgła ograniczające 172 
Cięgło górne 174 
Cięgna dolne z hakami CBM 173 
Codzienna obsługa techniczna 18 
Codzienna obsługa techniczna 25 
Codzienna obsługa techniczna 25 
Czasowa dezaktywacja hamulców pneumatycznych 
przyczepy lub naczepy za pomocą dźwigni hamulca 
ręcznego 125 
Czynności wykonywane co 100 Mtg 197 
Czynności wykonywane co 50 Mtg 197 
Czynności wykonywane co 500 Mtg 197 
Czynności wykonywane codziennie zawsze przed 
rozpoczęciem pracy 197 
Czynności wykonywane poza okresem 500 Mtg 198 
Czynności wykonywane raz w miesiącu 198 

D 
Dane techniczne silników 226 
Demontaż filtra powietrza 212 
Długotrwałe odstawienie ciągnika 90 
Dmuchawy ogrzewania i klimatyzacji (A) 50 
Docieranie ciągnika 131 
Dodatkowe obciążniki 183 
Dozwolone kombinacje kół ciągników 230 
Dźwignia hamulca ręcznego i dźwignia sterowania 
zaczepem przyczepy jednoosiowej 46 
Dźwignia preselekcji obrotów tylnego wału odbioru mocy 142 
Dźwignia preselekcji obrotów wału odbioru mocy 46 
Dźwignia ręcznej regulacji dawki paliwa 45 
Dźwignia włączania rewersu 45 
Dźwignia zmiany biegów 45 
Dźwignia zmiany biegów drogowych i polowych 46 
Dźwignia zmiany kierunku jazdy 97 

E 
Elektrohydrauliczny układ sterowania 163 
Elementy starowania zewnętrznego obwodu 
hydraulicznego  157 
Elementy sterujące wałów odbioru mocy 141 

F 
Filtr cząstek stałych  95 

Filtr cząstek stałych - sygnalizacja czynności i usterek 
układu 95 
Filtr powietrza 27 
Filtr powietrza z węglem aktywnym 220 
Filtr powietrza z węglem aktywnym  51 
Filtracja kabiny 27 
Funkcje elementów sterowania 163 
Funkcje elementów sterowania zewnętrznego obwodu 
hydraulicznego  159 

G 
Gdy silnik nie ruszy 92 
Główne parametry techniczne 225 
Główne wymiary ciągnika (mm) 225 
Gniazdo do podłączenia instalacji elektrycznej przyczepy 
lub naczepy 127 
Gniazdo łożyska wału napędowego przedniej osi 204 

H 
Hamowanie awaryjne 121 
Hamowanie jednym pedałem 120 
Hamulce dwuwężowe  126 
Hamulce hydrauliczne przyczep 127 
Hamulce jednowężowe 126 
Hamulce jednowężowe i dwuwężowe  126 
Hamulce nożne 120 
Hamulce pneumatyczne przyczep i naczep  126 
Hamulce przyczep i naczep 124 
Hamulce przyczepy 29 
Hamulce robocze ciągnika 29 
Hamulec ręczny 123 
Hamulec ręczny - sygnalizacja  123 
Hydrostatyczny układ kierowniczy 27 

I 
Inne zalecane media eksploatacyjne przetestowane w 
ciągnikach Zetor 201 
Instalacja elektryczna 187 
Instrukcja montażu filtra węglowego  220 

J 
Jazda ciągnika przy użyciu układu preselekcji obrotów 
silnika 107 
Jazda ciągnikiem 15 
Jazda ciągnikiem 91 
Jazda pod górę 119 
Jazda z góry  119 
Jazda z maszynami rolniczymi zawieszonymi na przednim 
trzypunktowym układzie zawieszenia 177 
Jazda z włączonym przednim mostem napędowym 114 

K 
Kabina bezpieczeństwa 31 
Kalibracja prędkości jazdy  72 
Kierownica z regulacją kąta nachylenia i wysokości  38 
Kluczyk stacyjki w pozycji (0) 44 
Kluczyk stacyjki w pozycji (I) 44 
Kluczyk stacyjki w pozycji (II) 44 
Kompensator (układ tłumienia) wahań  165 
Kontrola i wymiana oleju w skrzyni biegów 215 
Kontrola ilości oleju w silniku  207 
Kontrola oleju w skrzyni biegów  215 
Kontrola szczelności układów pneumatycznych  221 
Kontrola ustawienia świateł w masce ciągnika 195 
Kontrola zanieczyszczenia chłodnic 28 
Krótka próba funkcjonalna 29 

L 
Łącznik wychylny  134 
Lista żarówek 196 
Luk dachowy 33 
Lusterka wsteczne 34 

M 
Maks. dopuszczalne obciążenie osi przedniej (kg) 227 
Maks. dopuszczalne obciążenie osi tylnej (kg) 227 
Maksymalna dopuszczalna masa zespołu 'ciągnik + 
niesiona maszyna' (kg) 227 
Maksymalna przekazywana moc  154 
Maksymalne dopuszczalne statyczne obciążenie pionowe 
zaczepów do przyczep i naczep 137 
Media eksploatacyjne ZETOR 200 

SKOROWIDZ

237



Menu obrobiona powierzchnia 74 
Menu serwisu 63 
Minimalna ilość paliwa w zbiorniku paliwa 52 
Moc na tylnym wale odbioru mocy 230 
Mocznik (roztwór mocznika AUS 32)  203 
Mocznik (roztwór mocznika AUS 32, DEF)  86 
Moduł zaczep rolniczy wychylny 135 
Moduł zaczep rolniczy wychylny ze sworzniem 135 
Moduł zaczep rolniczy z kulą ø 80 136 
Modularny system zaczepów do przyczep i naczep 135 

N 
Napęd maszyn o większych masowych momentach 
bezwładności  154 
Napęd maszyn rolniczych 139 
Napięcie pasa taśmowego napędu wyposażenia ciągnika 223 
Naprawy i konserwacja układu dodatkowego oczyszczania 
spalin 90 
Niebezpieczeństwo wywrócenia ciągnika 15 
Niski poziom płynu chłodzącego  78 
Nośność opon przednich 228 
Nośność opon tylnych 229 

O 
Obciążnik przedniego trzypunktowego układu zawieszenia 184 
Obciążniki kół tylnych 183 
Obciążniki przednie 183 
Obliczenie obciążenia granicznego ciągnika 234 
Obrobiona powierzchnia - ustawienie właściwej szerokości 
agregacji 75 
Obrobiona powierzchnia - wybór użytkownika 75 
Obroty niezależnego tylnego wału odbioru mocy 233 
Obroty zależnego wału odbioru mocy przy obrotach 
znamionowych silnika (2100 obr/min) 232 
Obsługa techniczna akumulatora 189 
Obsługa techniczna alternatora 190 
Obsługa techniczna ciągnika 197 
Obsługa techniczna ciągników po remoncie kapitalnym 
zespołów  206 
Obsługa techniczna i konserwacja opon  222 
Obsługa techniczna klimatyzacji  221 
Oczyszczanie paliwa 210 
Odblokowanie hamulców ciągnika w przypadku spadku 
ciśnienia powietrza 122 
Odczepienie przyczepy jednoosiowej 136 
Odłącznik akumulatora 47 
Odmulanie filtra wstępnego oczyszczania paliwa 210 
Odpowietrzenie hydraulicznego obwodu hydrostatycznego 
układu kierowniczego  213 
Odpowietrzenie układu hamulcowego przedniego mostu 
napędowego 223 
Odpowietrzenie układu paliwowego 211 
Odstawienie ciągnika i zalecane punkty do podnoszenia 
ciągnika 222 
Odszranianie szyby przedniej (B) 51 
Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy 14 
Ogólne zasady docierania nowego ciągnika w okresie do 
pierwszych 100 Mtg provozu 131 
Ograniczenie górnego położenia trzypunktowego układu 
zawieszenia  166 
Ograniczenie mocy i obrotów silnika 89 
Ograniczenie prędkości jazdy  129 
Ogrzewanie lub klimatyzacja podczas pracy ciągnika 50 
Ochrona kabiny przeciw erosolom 20 
Okno boczne 32 
Okno tylne 32 
Oleje do mechanizmów przekładniowych ciągników 201 
Oleje do przedniego mostu napędowego 200 
Oleje do przedniego mostu napędowego 202 
Oleje do przedniego wału odbioru mocy 201 
Oleje silnikowe 200 
Oleje w skrzyni biegów i przekładni głównej 200 
Opis elementów sterowania zewnętrznego obwodu 
hydraulicznego  158 
Opis funkcji układu preselekcji obrotów silnika 105 
Opis lekkich nieprawidłowości działania 
elektrohydraulicznego układu sterowania EHR-B 170 

Opis sygnalizacji nieprawidłowości działania 
elektrohydraulicznego układu sterowania EHR-B 169 
Opis układu sprzęgieł jezdnych 99 
Opis wyświetlacza 57 
Opis wyświetlacza komunikaty o błędzie 66 
Opony i koła 29 
Oświetlenie schodków kabiny 34 
Oświetlenie wewnętrzne 34 
Otwieranie drzwi od wewnątrz 31 
Otwieranie drzwi od zewnątrz 31 
Otwieranie maski 207 
Otwór do zagregowania 35 
Otwór spustowy zbiornika paliwa 52 
Otwór wlewowy, kontrolny i spustowy oleju przedniego 
mostu napędowego 219 
Otwór wlewowy, kontrolny i spustowy oleju reduktorów kół 
przednich 219 
Otwory spustowe i kontrolne  215 

P 
Paliwo 203 
Panel sterowania na prawym słupku kabiny 38 
Panel sterowania ogrzewaniem,* klimatyzacją  48 
Panel sterowaniana prawym tylnym błotniku 40 
Panel tablicy przyrządów 42 
Panele bezpieczników 191 
Pedały i dźwignie 45 
Plan smarowania ciągnika  204 
Płyn do układu chłodzenia ciągnika 203 
Płynna regulacja pracy wycieraczki przedniej 39 
Płyny do hamulców hydraulicznych ciągników 202 
Po pracy z maszynami zawieszonymi z przodu i w razie 
zanieczyszczenia chłodnic 28 
Po przepracowaniu 100 Mtg 131 
Po spuszczeniu oleju  215 
Pobierana ilość oleju z zewnętrznych wyjść hydrauliki 157 
Podłączanie i odłączanie szybkozłącz  156 
Podłączanie i odłączanie szybkozłącz hamulców 
hydraulicznych przyczepy  127 
Podłączanie maszyn i narzędzi do zewnętrznego obwodu 
hydraulicznego  162 
Podłączenie systemu ABS przyczepy lub naczepy 124 
Podstawowe informacje serwisowe 187 
Położenie robocze i transportowe przedniego 
trzypunktowego układu zawieszenia  177 
Położenie stop  165 
Położenie swobodne  166 
Pompa układu hydraulicznego  155 
Ponowny montaż wkładów filtra powietrza  213 
Poziom drgań na siedzeniu kierowcy 21 
Poziom hałasu zewnętrznego i wewnętrznego. 21 
Poziom oleju w silniku 25 
Praca z automatycznym wyłączaniem sprzęgła wału 
odbioru mocy 146 
Praca z wałem odbioru mocy 139 
Prawidłowa odzież 14 
Prawidłowa praca układu ogrzewania i klimatyzacji 49 
Prędkość ciągnika przy obrotach silnika 2 100 obr/min i 
rozmiarze kół tylnych (km/godz) 231 
Prędkość obrotowa przedniego wału odbioru mocy 
zuidberg 233 
Prędkość opuszczania  166 
Procedura napełniania opon cieczą 185 
Procedura spuszczania cieczy z opon 185 
Przeciążenie instalacji elektrycznej 190 
Przedni trzypunktowy układ zawieszenia 174 
Przedni trzypunktowy układ zawieszenia 205 
Przedni wał odbioru mocy 152 
Przedni wał odbioru mocy  219 
Przednie wyprowadzenia zewn ętrznego obwodu 
hydraulicznego - standardowe wykonanie ciągnika  161 
Przednie wyprowadzenia zewnętrznego obwodu 
hydraulicznego - ciągnik w wykonaniu z dodatkowym 
rozdzielaczem dla przednich obwodów hydraulicznych 161 
Przednie wyprowadzenia zewnętrznego obwodu 
hydraulicznegoi przedni trzypunktowy układ zawieszenia  160 
Przeglądy serwisowe 197 
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Przekroczenie okresu serwisowego 63 
Przełącznik kierunkowskazów, świateł mijania,świateł 
drogowych oraz sygnału akustycznego i świetlnego 43 
Przełącznik świateł 43 
Przełącznik świateł między maską a kabiną 43 
Przełącznik wyboru obrotów tylnego wału odbioru mocy 
(P.T.O.)  141 
Przerywany sygnał akustyczny 100 
Przycisk czasowej dezaktywacji hamulców hydraulicznych 
przyczepy lub naczepy 124 
Przyciski włączania wałów odbioru mocy 141 
Przyciski zewnętrznego panelu sterowania układem 
elektrohydraulicznym  168 

R 
Ręczne ustawienie regulacji tylnego trzypunktowego 
układu zawieszenia  167 
Regeneracja filtra cząstek stałych  96 
Regeneracja filtra DPF 84 
Regeneracja głównego wkładu filtra powietrza  212 
Regulacja 223 
Regulacja hamulców 224 
Regulacja linki sterowania 224 
Regulacja pedałów hamulcowych 224 
Regulacja prędkości opuszczania przedniego 
trzypunktowego układu zawieszenia 177 
Regulacja przepływu oleju przez szybkozłącza  159 
Regulacja wieszaków zaczepu przyczepy jednoosiowej 224 
Regulacja wysokości oraz demontaż zaczepu 
przesuwnego CBM 134 
Regulacja wysokości przedniej części ciągnika  117 
Regulacja wysokości wieszaków 172 
Regulacja zbieżności kół ciągników z przednim mostem 
napędowym  181 
Rejestracja obrobionej powierzchni 76 
Resorowany przedni most napędowy 205 
Resorowany przedni most napędowy  116 
Rozgrzewanie silnika 93 
Rozjazd - korzystanie z pedału sprzęgła 101 
Rozjazd ciągnika 100 
Rozjazd ciągnika w warunkach standardowej pracy - 
funkcja automatyczny rozjazd 101 
Rozjazd ciągnika w warunkach standardowej pracy - pedał 
sprzęgła 101 
Rozjazd przy użyciu funkcji automatyczny rozjazd 101 
Różnice w sposobach obsługi sprzęgła jezdnego 99 
Rozpylacz spryskiwacza 26 
Rozruch silnika 91 
Rozstawy tylnich kół ciągników wyposażonymi w sztywne 
tarcze kół 182 
Roztwór mrozoodporny do napełniania opon 186 

S 
Schemat włączania biegów 46 
Schowek odkładczy 33 
Siedzenie kierowcy 20 
Siedzenie kierowcy 36 
Siedzenie kierowcy - wyłącznik bezpieczeństwa 96 
Siedzenie pasażera 20 
Siedzenie pasażera 37 
Siła podnoszenia trzypunktowego układu zawieszenia 230 
Siła uciągu 230 
Smar plastyczny dla ciągnika 202 
Specyfikacja oleju do przednich mostów napędowych 200 
Specyfikacja oleju do skrzyni biegów i przekładni głównej 200 
Sposoby obsługi sprzęgła jezdnego 99 
Spryskiwacz przedniej szyby 39 
Spuszczanie oleju z silnika 208 
Stacyjka 44 
Standardowe i ekonomiczne niezależne obroty tylnego 
wału odbioru mocy 143 
Sterowania przednim mostem napędowym - tryb 
automatyczny 115 
Sterowanie blokadami mechanizmów różnicowych tylnego i 
przedniego mostu napędowego 118 
Sterowanie przednim mostem napędowym 114 
Sterowanie przednim mostem napędowym - tryb ręczny 114 

Sterowanie przednim trzypunktowym układem zawieszenia 
- ciągnik w wykonaniu z dodatkowym rozdzielaczem dla 
przednich obwodów hydraulicznych  176 
Sterowanie przednim trzypunktowym układem zawieszenia 
- standardowe wykonanie ciągnika 175 
Sterowanie zewnętrznymi obwodami hydraulicznymi przy 
użyciu joysticku  160 
Sterownik cyrkulacji powietrza w kabinie (D) 49 
Sterownik zaworu ogrzewania (A)  48 
Stosowane płyny eksploatacyjne i oleje - ilości 200 
Sygnalizacja błędów 65 
Sygnalizacja błędów  94 
Sygnalizacja błędów DPF i SCR na wyświetlaczu tablicy 
przyrządów 87 
Sygnalizacja błędów układu dodatkowego oczyszczania 
spalin 95 
Sygnalizacja DPF 83 
Sygnalizacja działania wzmacniacza momentu obrotowego  111 
Sygnalizacja ilości mocznika w zbiorniku 88 
Sygnalizacja konieczności wymiany oleju silnikowego poza 
okresem serwisowym 82 
Sygnalizacja nieprawidłowości działania EHR-B 169 
Sygnalizacja niskiej temperatury oleju 155 
Sygnalizacja obniżenia obrotów i mocy silnika 81 
Sygnalizacja ograniczenia mocy i obrotów silnika 94 
Sygnalizacja ostrzegawcza spadku ciśnienia powietrza  121 
Sygnalizacja ostrzegawcza usterki hydrostatycznego 
układu kierowniczego  129 
Sygnalizacja położenia dźwigni preselekcji obrotów tylnego 
wału odbioru mocy 82 
Sygnalizacja pozycji dźwigni włączania rewersu 97 
Sygnalizacja pozycji dźwigni zmiany biegów drogowych i 
polowych 98 
Sygnalizacja przegrzania sprzęgieł jezdnych 81 
Sygnalizacja siedzenia kierowcy  81 
Sygnalizacja usterek układu SCR 87 
Symbole węzłów ciągnika 66 
Szczęka zaczepu dla przyczepy 206 
Szczelność układu paliwowego 25 
Sztywne i swobodne położenie dolnych cięgieł podnośnika 172 
Szybkie ogrzanie kabiny 49 
Szybkie schłodzenie kabiny 49 
Szybkie zagłębianie  164 
Szybkozłącza z ujęciami wycieków  156 

T 
Tablica przyrządów 55 
Tablica przyrządów - lampki kontrolne 55 
Tablica przyrządów - ostrzeżenia  77 
Tablica przyrządów - przyciski 56 
Tablica przyrządów - przyrządy 56 
Tabliczki bezpieczeństwa 24 
Transport narzędzi  165 
Transport osób, obsługa 16 
Tryb automatyczny układu preselekcji obrotów silnika 108 
Tryb automatyczny układu preselekcji obrotów silnika 
podczas pracy wału odbioru mocy w trybie stacjonarnym 110 
Tryb blokowania resorowania przedniego mostu 
napędowego 116 
Tryby pracy wałów odbioru mocy 148 
Trzypunktowy układ zawieszenia 206 
Trzystopniowy wzmacniacz momentu obrotowego  111 
Tylny trzypunktowy układ zawieszenia 171 

U 
Układ dodatkowego oczyszczania spalin 83 
Układ hydrauliczny 155 
Układ hydrauliczny 155 
Układ chłodzenia 25 
Układ oczyszczania spalin - ustawianie 77 
Układ preselekcji obrotów silnika 104 
Układy zawieszenia 28 
Układy zawieszenia 171 
Ułatwienie podłączania wału przegubowego zagregowanej 
z ciągnikiem maszyny  147 
Umieszczenie elementów sterowania  156 
Umieszczenie numerów fabrycznych 11 
Uruchamianie silnika 14 
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Urządzenie wyłączone  163 
Ustawianie świateł w masce ciągnika 195 
Ustawienie automatycznego wyłączania sprzęgła wału 
odbioru mocy - opis wyświetlacza  145 
Ustawienie czujników maks. skrętu osi przedniej  73 
Ustawienie luzów zaworowych 223 
Ustawienie ograniczników przedniego mostu napędowego 182 
Ustawienie regulacji trzypunktowego układu zawieszenia  166 
Usunięcie blokady  164 
Uzupełnij mocznik 77 
Uzupełnij paliwo 77 
Użycie tylnego panelu sterowania  168 

W 
W okresie pierwszych 10 Mtg 131 
Warunek kierowalności 227 
Warunki pracy DPF 83 
Warunki pracy układu SCR 85 
Ważne ostrzeżenie 129 
Włączanie biegów drogowych i połowych 98 
Włączanie biegów głównych 97 
Włączanie biegów głównych  103 
Włączanie biegów głównych - użycie pedału sprzęgła  103 
Włączanie biegów głównych - użycie przycisku sterowania 
sprzęgłem na gałce dźwigni zmiany biegów  103 
Włączanie górnych reflektorów roboczych 40 
Włączanie przedniego wału odbioru mocy - normalny tryb 
pracy 152 
Włączanie przedniego wału odbioru mocy - stacjonarny 
tryb pracy 153 
Włączanie tylnego wału odbioru mocy - niezależne obroty - 
normalny tryb pracy 148 
Włączanie tylnego wału odbioru mocy - niezależne obroty - 
stacjonarny tryb pracy 149 
Włączanie tylnego wału odbioru mocy - obroty zależne - 
normalny tryb pracy 151 
Włączanie układu hamowania jednym pedałem 
hamulcowym 121 
Włącznik klimatyzacji (C) 48 
Włączniki umieszczonena panelu sterowania 41 
Wlewanie oleju do silnika  208 
Woda w filtrze oczyszczania wstępnego paliwa 80 
Wsad klimatyzacji 203 
Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące smarowania 
ciągnika 204 
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika 13 
Wskazówki dotyczące obsługi technicznej 207 
Wskazówki dotyczące obsługi technicznej suchego filtra 
powietrza 212 
Wycieraczka przedniej szyby 39 
Wycieraczka szyby tylnej  39 
Wyczyszczenie filtrów ogrzewania  220 
Wyjścia awaryjne 32 
Wyjście z ciągnika 128 
Wykorzystanie w transporcie 133 
Wyłączanie przedniego wału odbioru mocy  153 
Wyłączanie tylnego wału odbioru mocy - niezależne obroty 150 
Wyłącznik akumulatora 188 
Wyłącznik preselekcji wzmacniacza momentu obrotowego  112 
Wymiana pełnoprzepływowego filtra oleju silnikowego 209 
Wymiana płynu chłodzącego  214 
Wymiana węży hydrostatycznego układu kierowniczego  214 
Wymiana wkładu filtra dokładnego oczyszczania paliwa 211 
Wymiana wkładu filtra mocznikowego 218 
Wymiana wkładu filtra oleju przy filtrze ciśnieniowym 
pompy układu hydraulicznego  216 
Wymiana wkładu filtra oleju przy filtrze ciśnieniowym 
rozdzielacza skrzyni biegów 216 
Wymiana wkładu filtra przy zaworze sterowania 
pneumatycznego hamulców ciągnika 217 
Wymiana wkładu filtra wstępnego oczyszczania paliwa 210 
Wymiana wkładu zabezpieczającego filtra powietrza  212 
Wymiany płynów eksploatacyjnych i filtrów 199 
Wymienne końcówi tylnego wału odbioru mocy  140 
Wysoka temperatura oleju silnikowego 79 

Wysoka temperatura oleju w skrzyni biegów 80 
Wysoka temperatura płynu chłodzącego 78 
Wysoka temperatura powietrza w układzie dolotowym 
silnika 79 
Wyświetlacz - hamulec ręczny 62 
Wyświetlacz - historia usterek  66 
Wyświetlacz - komunikaty o błędzie 65 
Wyświetlacz - menu serwisu 62 
Wyświetlacz - obrobiona powierzchnia 74 
Wyświetlacz - ostrzeżenie niskiego ciśnienia powietrza w 
układzie pneumatycznym ciągnika 61 
Wyświetlacz - podświetlenie wyświetlacza 68 
Wyświetlacz - ustawianie i kalibracja 71 
Wyświetlacz - ustawienie automatycznego trybu 
podświetlenia wyświetlacza 70 
Wyświetlacz - ustawienie dziennego i nocnego 
podświetlenia wyświetlacza 69 
Wyświetlacz - ustawienie wersji językowej 67 
Wyświetlacz - wkaźnik okresów przeglądów serwisowych 63 
Wyświetlacz - wyświetlenie ciśnienia powietrza w układzie 
pneumatycznym ciągnika 61 
Wyświetlacz - zerowanie danych 62 
Wyświetlacz - zmiana wskazania 57 
Wyświetlenie ilości obrotów wałów odbioru mocy 140 

Z 
Zabezpieczenie cięgieł dolnych z hakami CBM 173 
Zabezpieczenie hydrauliczne przedniego trzypunktowego 
układu zawieszenia  177 
Zabezpieczenie kół przednich 186 
Zabronione sposoby rozruchu 92 
Zaczep przedni 133 
Zaczep przyczepy jednoosiowej 205 
Zaczep przyczepy jednoosiowej CBM 136 
Zaczepienie przyczepy jednoosiowej 136 
Zależne i niezależne obroty tylnego wału odbioru mocy 143 
Zanieczyszczenie filtra ciśnieniowego rozdzielacza skrzyni 
biegów 80 
Zapoznanie się z ciągnikiem 31 
Zasady bezpieczeństwa pracy z trzypunktowym układem 
zawieszenia 172 
Zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego 17 
Zasady bezpiecznego manipulowania z mocznikiem (AUS 
32, DEF) 86 
Zasady eksploatacji ciągników wyposażonych w ładowacz 
czołowy 23 
Zasady właściwego użytkowania ciągników 99 
Zasłona przeciwsłoneczna i osłona luku dachowego 33 
Zatrzymanie ciągnika - hamulec ręczny  128 
Zatrzymanie silnika  128 
Zawór do napełniania opon cieczą 184 
Zbieżność kół przedniego mostu napędowego  180 
Zbiorniczek płynu do sterowania hamulcami przedniego 
mostu 26 
Zbiorniczek spryskiwacza 26 
Zbiornik na mocznik 53 
Zbiornik paliwa 52 
Zerowanie (reset) wskaźnika okresu przeglądów 
serwisowych 64 
Zewnętrzna średnica zawracania obrysowa i po śladzie 233 
Zewnętrzny obwód hydrauliczny  156 
Zmiana kierunku jazdy 101 
Zmiana kierunku jazdy - użycie pedału sprzęgła 102 
Zmiana kierunku jazdy przy użyciu dźwigni włączania 
rewersu  101 
Zmiana nośności opon przednich (%) 228 
Zmiana nośności opon tylnych (%) 229 
Zmiana rozstawu kół 179 
Zmiany rozstawu kół przedniego mostu napędowego 
ciągników wyposażonych wtarcze stałe 179 
Zwiększenie, zmniejszenie prędkości jezdnej o dwa biegi  111 
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