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ZETOR 
 

Pristatome Jums Zetor traktorių vartotojo vadovą, kuris padės Jums eksploatuojant ir atliekant techninę 
priežiūrą. 
Nors daugelis iš Jūsų turite patirties eksploatuojant kitus traktorius, prašome perskaityti šioje instrukcijoje 
esančią informaciją labai atidžiai. 
Vadove Jūs rasite daug naujos informacijos ir įgysite bendrą supratimą apie tai, kaip maksimaliai efektyviai 
naudoti traktorių, atliekant įvairius darbus. 
Jei laikysitės traktoriaus eksploatacijos, techninės priežiūros ir saugaus vairavimo taisyklių, Jūsų naujasis 
traktorius taps patikimu ir ilgalaikiu draugu. 
Traktoriaus gamintojas linki Jums tūkstančių valandų malonaus darbo. 
  

 
ZETOR 

Brno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Techninės specifikacijos ir informacija apie konstrukciją, įrangą, medžiagas bei išvaizdą nurodyta galiojanti spausdinimo 
metu. Gamintojas pasilieka teisę daryti pakeitimus. 

 
Vartotojo vadovas yra mašinos dalis. 
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F15N050

1. Traktoriaus parametrų lentelė 
2. Kabinos serijinis numeris 
3. Variklio serijinis numeris 
4. Traktoriaus serijinis numeris 

Užsakant atsargines dalis ir komunikuojant raštu bei žodžiu, visuomet tiksliai nurodykite Jūsų traktoriaus 
duomenis, kurie turėtų būti įrašyti žemiau esančiuose laukeliuose. 

Traktoriaus modelis

Traktoriaus serijinis numeris 

Variklio serijinis numeris

SERIJINIŲ NUMERIŲ VIETA
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'Dešinė', 'kairė', 'priekis' ir 'galas' ženklai nurodo 
traktoriaus judėjimo kryptį. 

F11N003
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Prašome atkreipti didesnį dėmesį į instrukcijos dalis, kurios yra pažymėtos šiais simboliais. 

Šis simbolis lydi visus svarbius įspėjimus, kurie susiję su operacijų saugumu. Laikykitės šių įspėjimų ir 
būkite itin atsargūs šiais atvejais! Informuokite savo kolegas ir kitus vartotojus apie šiuos įspėjimus. 

 Atidžiai išstudijuokite šiuo simboliu pažymėtus skyrius prieš pradėdami traktorių eksploatuoti, 
remontuoti ar atlikti pakeitimus. 

Šis simbolis nurodo visą svarbią informaciją, susijusią su starterio eksploatacija, pakeitimais ir 
remontu. Laikykitės šių nurodymų ir būkite itin atsargūs šiais atvejais!

Šis simbolis žymi instrukcijos dalis, susijusias su aplinkosauga arba pavojingų atliekų tvarkymu.

Šis simbolis nurodo pasirenkamus traktoriaus priedus, kuriuos gamintojas gali įdiegti kliento prašymu.

Šis simbolis žymi instrukcijos vietas, susijusias su modeliais, turinčiais DPF (dyzelino dalelių filtrą).

Priedai, kurie nėra gamintojo įdiegti standartiniu būdu ar * pasirinktinai vartotojo prašymu 
(gamykloje), negali būti pretenzijų objektu.

Bendrosios saugos taisyklės

Traktorius gali būti eksploatuojamas tik apmokyto asmens, kuris turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą 
ir yra gerai susipažinęs su eksploatacijos ir saugos taisyklėmis. 
Be instrukcijoje paminėtų saugos nurodymų, privalote laikytis bendrai galiojančių saugumo ir eismo 
taisyklių tos šalies, kurioje traktorius yra naudojamas. 

Tinkama apranga

Nedėvėkite laisvų drabužių ir nenešiokite ilgų plaukų palaidų. 
Darbo metu naudokite tinkamas (nustatytas) asmenines apsaugos priemones (darbo batus, pirštines, 
akinius ir t.t.). 

SAUGUMO NURODYMAI NAUDOTOJAMS
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Variklio užvedimas

Užveskite variklį tik sėdėdami vairuotojo sėdynėje, iki galo nuspaudę sankabos pedalą. 

Bandymas užvesti, sukeliant starterio gnybtų trumpąjį jungimą, pavojingas gyvybei! 
Raktas užvedimo spynelėje turi būti 'I' padėtyje. 
Šildant variklį su * elektriniu šildytuvu, pirmiausia prijunkite maitinimo laidą prie šildytuvo ir tik po to 
prie gnybtų. 

Dėmesio! Elektros šoko pavojus! 

Draudžiama užvesti variklį traktoriui riedant nuokalne. 
Negalima užvesti variklio užtempiant traktorių kitu traktoriumi ar kita transporto priemone.

Vairavimo procesas

Hidrostatinės vairavimo sistemos žarnos, stabdžių ir kuro sistema turi būti patikrinta ir skubiai 
pakeista, jei randama bet kokių pažeidimo požymių. Pateikiami keli žarnų pažeidimo požymiai: žarnos 
paviršiaus įtrūkimai, žarnos sujungimo atsilaisvinimas (lengvai patikrinama numaunant žarną nuo 
sujungimo), ar kiti mechaniniai žarnos pažeidimai. Žarnos su nurodytu tarnavimo laiku turi būti 
nedelsiant pakeistos pasibaigus tarnavimo laikotarpiui. 
Stabdžiai ir vairo mechanizmas visą laiką turi būti nepriekaištingos būklės. 
Važiuojant keliuose su priekabomis ir įrenginiais, stabdžių pedalai turi būti sujungti tarpusavyje 
sujungiamąja mova.  
Važiuoti nuokalne be įjungtos pavaros yra draudžiama. 
Skirkite ypatingą dėmesį važiuodami šlaitu, purvu, smėlėtu, apledėjusiu ar nelygiu paviršiumi.

Laikykitės nustatyto maksimalaus 12° šlaito nuolydžio.

Traktoriaus su prikabintu padargu darbo metu, atkreipkite dėmesį į galimą agregato stabilumo 
pablogėjimą, kuris gali atsirasti dėl prikabinto padargo.

Atsižvelkite į bendrą leistiną traktoriaus ir priekabos masę, nurodytą traktoriaus parametrų lentelėje 
arba ant galinio rato purvasargio. 
Nenaudokite diferencialo blokavimo važiuodami į posūkį.  
Draudžiama įlipti ir išlipti iš judančio traktoriaus. 
Važiuojant su mašinomis, prikabintomis prie galinių kablių, vairuojamosios ašies apkrova negali būti 
mažesnė nei 18% agregato svorio. 
Važiuojant su prikabintomis prie priekinio trijų taškų kablio žemės ūkio mašinomis, vairavimo greitis tu 
būti sumažintas iki 20 km/val.

Eksploatuojant Zetor traktorius su padargais turinčiais didelį pasipriešinimą, kai variklio apsisukimų 
dažnis sumažėja ir variklis linkęs užgesti, 1R, 2R sulėtintos pavaros negali būti naudojamos tokiam 
darbui (rizikuojate nulaužti veleną).

Žmonių vežimas, traktoriaus eksploatacija

Traktoriumi vežamų asmenų skaičius neturi viršyti skaičiaus, nurodyto traktoriaus techniniame 
sertifikate. 
Asmenys, kurie nėra įgalioti dirbti su prikabintais padargais, negali stovėti tarp traktoriaus ir prikabintų 
padargų (mašinų). 
Prieš pajudant traktoriui įsitikinkite, kad nėra žmonių ar kliūčių važiavimo kryptimi. 

SAUGUMO NURODYMAI NAUDOTOJAMS
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Ištraukimas, stūmimas

Į purvą nugrimzdusio traktoriaus ištraukimui naudokite standžią vilktį ar lyną, prikabintą prie priekinio 
kablio.

 Niekada nenaudokite grandinių! Trūkus grandinei kyla mirtinų sužeidimų pavojus!
Traktoriaus ištraukimo metu pavojinga stovėti šalia tempimo lyno. 
Draudžiama naudoti traktoriaus ašis (atskirus ratus) kaip gervę nugrimzdusio traktoriaus ištraukimui. 
Priekinis kablys turėtų būti naudojamas tik ištraukti pačiam traktoriui, t.y. be jokių priekabų ar kitų 
prikabintų padargų. 
Niekada netraukite traktoriaus su įjungtomis sulėtintomis pavaromis. 
Traukiant kitas transporto priemones (priekabas, puspriekabes ir t.t.) traktoriumi, niekada neįterpkite 
laisvų medinių blokų ar strypų tarp traktoriaus ir traukiamos transporto priemonės. 

Tuo atveju, kai traktorius naudojamas avariniams ar tempimo tikslams, turi būti naudojamas tik galinis
kablys. 
Kai traktorius yra velkamas, reduktoriaus pavarų perjungimo svirtis turi būti neutralioje padėtyje.

Traktoriaus palikimas

Traktorių statykite tik ant lygios žemės, o jei nėra galimybės, ant šlaito traktoriaus ratą užfiksuokite 
pleištu. 
Nestatykite traktoriaus su prikabintais padargais pakeltoje pozicijoje. 
Išlipkite iš traktoriaus per kairiąją traktoriaus pusę. Apsidairykite, ar neartėja transporto priemonė, 
galinti sukelti pavojų Jūsų saugumui išlipimo metu ir tik tada atidarykite duris. 
Išlipdami iš traktoriaus naudokitės kopetėlėmis/laipteliais ir rankenomis. Atkreipkite didesnį dėmesį į 
pavarų perjungimo svirties ir rankinio droselio svirties sritį, taip pat į viršutinį laiptelį. 
Prieš išlipdami iš traktoriaus užvestu varikliu, įjunkite traktoriaus stovėjimo stabdį.

Prieš palikdami traktorių nepamirškite įjungti traktoriaus stovėjimo stabdžio (pakeiskite pavarą), 
išimkite raktą iš spynelės ir užrakinkite kabiną. 
Traktoriuje su atbulinės eigos pavara, pastatykite atbulinės eigos svirtį ant važiavimo į priekį padėties.

Tik su sustabdytu varikliu

Visi darbai, susiję su traktoriaus degalų pildymu ar prikabintų padargų valymu, tepimu ir pakeitimu, 
gali būti atlikti tik esant išjungtam varikliui ir sustabdytoms judančioms traktoriaus dalims, išskyrus 
funkcinį stabdžių, hidraulinės sistemos ir įkrovimo patikrinimą. 
Prieš nuimant variklio gaubtą, visada būtina sustabdyti variklį. Traktoriaus variklis gali dirbti uždarame 
pastate ar patalpoje tik tuomet, jei užtikrinama pakankama ventiliacija. Išmetamosios dujos yra 
kenksmingos sveikatai. 

Gaisro prevencijos principai

Geriausia traktorių pripildyti degalais baigus darbą ir esant sustabdytam varikliui. 
Nepripildykite degalų bako iki pat viršaus vasaros metu. Nedelsiant nuvalykite išsiliejusius degalus. 
Nepildykite traktoriaus degalų bako netoli atviros liepsnos ir nerūkykite. 
Nerūkykite ir nenaudokite atviros liepsnos, kai tikrinate akumuliatoriaus elektrolito lygį. 
Įsitikinkite, kad yra griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos instrukcijų padidėjusio gaisro pavojaus 
aplinkoje (šieno palėpėse, šiaudų kupetose ir t.t). 
Traktoriuose (sukomplektuotuose gamykloje) nėra gaisro gesintuvo. 
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 Sveikata ir aplinkos apsauga 

Traktoriuose nėra įrengti specialūs oro filtrai į kabiną patenkančiam orui. Todėl šie traktoriai nėra skirti 
darbui su aerozoliais ir kitomis sveikatai pavojingomis medžiagomis. 
Aušinimo skystis, stabdžių skystis, žibalas, dyzelinis kuras, mineralinės alyvos ir kiti naftos produktai, 
kurie naudojami traktoriaus eksploatacijai ir techninei priežiūrai, gali sukelti įvairius odos pažeidimus 
tiesioginio kontakto su oda metu ir dirginti gleivinę, akis, virškinimo sistemą bei viršutinius kvėpavimo 
takus. Prarijus, galimas bendras apsinuodijimas. 
Asmenys, kurie tvarko naftos produktus, privalo griežtai laikytis saugos ir higienos nuostatų, naudoti 
tinkamas apsaugos priemones bei dirbti gerai vėdinamose patalpose. 

Darbas su naftos produktais

Baigę darbą ar prieš valgį, turėtumėte kruopščiai nusiprausti su švelnia prausimosi priemone ir patepti 
rankas tinkamu tepalu ar kremu. 
Prijungdami ar atjungdami jungiamąsias movas hidraulinėje sistemoje, naudokite gabalėlį audeklo 
alyvos likučiams nuo jungiamosios movos kaiščio ar lizdo pašalinimui. 

 Atliekų šalinimas

Kai atsikratote traktoriaus ar jo dalių (įskaitant eksploatacinius skysčius) pasibaigus jų tarnavimo 
laikui, turite laikytis šalies, kurioje traktorius naudojamas, galiojančių teisės aktų ir šių aktų 
įgyvendinimo direktyvų. Paskutinis traktoriaus pardavėjas, pagal atliekų įstatymą, pardavimo metu 
privalo informuoti naudotoją apie naudotų traktoriaus dalių surinkimą; šiuo atveju, apie naftą ir kitus 
eksploatacinius skysčius, akumuliatorių bei padangas. Panaudoti produktai turi būti priimami iš 
naudotojo be jokio įsipareigojimo sumokėti už šią paslaugą. 

Kasdienė prevencinė priežiūra

Atlikite šią priežiūrą kasdien arba kiekvieną kartą po 8-10 eksploatacijos valandų. 

Saugos kabina

Jei saugos kabinos apsauginis rėmas pažeistas korozijos, apgadintas avarijos metu ar jam pakenkta 
kažkokiu kitokiu būdu, saugos kabina turi būti pakeista. 

Oro kondicionavimas 

Demontavimas, pasukimas ar kitoks oro kondicionavimo sistemos varžto tvarkymas yra draudžiamas 
bet kokiu atveju. Gali įvykti staigus aušinimo skysčio nutekėjimas, sukeliantis greitą lokalinį atšalimą. 
Sąlytis ar komponentų šaltis gali sukelti rimtus kai kurių audinių pažeidimus. 
Oro kondicionavimo sistema yra įrengta su jungiamosiomis movomis, kurios, esant reikalui, įgalina 
atskirti kabiną nuo traktoriaus, išvengiant aušinimo skysčio nutekėjimo. Patikėkite oro kondicionavimo 
sistemos remontą specializuotoms remonto dirbtuvėms. 
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Elektros instaliacija

Jokios papildomos intervencijos į elektros instaliaciją (kitų elektros prietaisų jungimas) nėra 
leistinos dėl galimo per didelio apkrovimo!

Elektros instaliacijos vertės:

Nominali vertė 12 V =
Įžeminto minuso polius ( - )
Paleidžiamųjų važiuoklių ar pagalbinių maitinimo šaltinių su skirtinga įtampa ar poliškumu naudojimas 
gali sukelti rimtus traktoriaus gedimus. 
Skirkite didesnį dėmesį akumuliatoriaus naudojimui, kad išvengtumėte trumpo jungimo. Išjunkite 
akumuliatoriaus skyriklį tuose traktoriuose, kuriuose jis įrengtas, kai naudojate akumuliatorių. 
Zetor traktoriai negali būti eksploatuojami su atjungtu akumuliatoriumi, nes tai gali sukelti rimtus 
traktoriaus gedimus. 

Darbas chemiškai agresyvioje aplinkoje

Po darbo chemiškai agresyvioje aplinkoje (pvz. dirbant su cheminiais purškimais, trąšomis ar vietose, 
kur didelė druskos koncentracija ir t.t.) būtina visuomet nuvalyti traktorių arba neutralizuoti chemiškai 
aktyvias medžiagas ir nuvalyti jas pagal gamintojų instrukcijas.

Vairuotojo sėdynė

Jei vairuotojo sėdynė yra su įrengtu saugos diržu, jis turi būti naudojamas važiuojant/dirbant 
traktoriumi.

SAUGUMO NURODYMAI NAUDOTOJAMS
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Perspėjimas dėl priekinės keleivio sėdynės

Kabinos apsauga nuo aerozolių

Triukšmo lygis traktoriaus išorėje

Ilgalaikis aukštas triukšmo lygis gali sukelti klausos sutrikimus ar kurtumą. Saugokite klausą 
su apsaugos priemonėmis, t.y. ausinėmis, ausų kištukais ir kt.
Triukšmo lygiai, kai matuojama žmogui esant šalia traktoriaus, nustatyti remiantis Komisijos deleguotu 
reglamentu (ES) 2015/96 - Priedas III.

DĖMESIO:
Vežti keleivį priekinėje sėdynėje galima tik važiuojant 
keliu.

- Vežti keleivį ne sėdynėje yra draudžiama.
- Griežtai draudžiama vežti keleivį priekinėje sėdynėje 
traktoriaus darbo metu (pvz. laukuose).
- Priekinės keleivio sėdynės diržo naudojimas yra 
reglamentuojamas teisės aktais. Laikykitės taisyklių 
tos šalies, kurioje traktorius eksploatuojamas.

FH13N002

Standartinio modelio Zetor traktorių kabina nėra skirta 
dirbti su aerozoliais ir kitomis sveikatai pavojingomis 
medžiagomis. 
Standartinio modelio kabinos apsaugos lygis atitinka EN 
15695-1:2009 standartas - 2 lygis (tik dulkėms atspari 
kabina).

FH13N003

Triukšmo lygis traktoriaus viduje

Ilgalaikis aukštas triukšmo lygis gali sukelti klausos sutrikimus ar kurtumą. Saugokite klausą 
su apsaugos priemonėmis, t.y. ausinėmis, ausų kištukais ir kt.
Triukšmo lygiai, kai matuojama iš operatoriaus vietos, nustatyti remiantis Komisijos deleguotu reglamentu 
(ES) 1322/2014, priedas XIII.

Modelis Forterra CL 
100

Forterra CL 
110

Forterra CL 
120

Forterra CL 
130

Forterra CL 
140

Važiavimo greitis 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km

Važiuojančio traktoriaus 
triukšmo lygis dB(A) 84 83.5 83.5 83.5 83.5

Stovinčio traktoriaus triukšmo 
lygis dB(A) 82 82 81 81 81.5

Modelis Forterra CL 
100

Forterra CL 
110

Forterra CL 
120

Forterra CL 
130

Forterra CL 
140

Važiavimo greitis 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km

Triukšmo lygiai - Uždaryti 
langai dB(A) 77.5 77 77 76.5 76.5

SAUGUMO NURODYMAI NAUDOTOJAMS
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Vairuotojo sėdynės vibracijos lygis

ZETOR traktoriai klasifikuojami A kategorijoje į I/II/III klases. A kategorija apima visus traktorius su panašiu 
vibracijos lygiu dėl panašios konstrukcijos specifikacijos: 
Žemiau esančioje lentelėje pateikti bandymų stende pagal Komisijos deleguotą reglamentą (ES) nr. 
1322/2014, priedą XVI, atlikti matavimai. Reikšmė a*wS yra pakoreguota efektyvi akceleracijos reikšmė 
subalansuota pagal judėjimo vibraciją. 
Ši lentelė galioja visų modelių Zetor traktoriams. 

(1) Reikšmė atitinkanti 50 kg vairuotojo svorį. 
(2) Reikšmė atitinkanti 120kg vairuotojo svorį.

Agregatas: traktorius-mašina/priekaba

Dirbdami su mašinomis, priekabomis ar puspriekabėmis, privalote laikytis visų šių agregatų 
gamintojų nurodymų!

Traktoriai su frontaliniu krautuvu

Standartinės konstrukcijos Zetor traktoriai yra sukurti darbui žemės ūkyje ir netinka specialios paskirties 
darbams.
Europos Sąjungoje traktoriai su frontaliniu krautuvu privalo turėti apsauginę konstrukciją (FOPS - Falling 
Object Protective Structure) apsaugančią vairuotojus nuo galinčių kristi daiktų.
Būtina laikytis vietinių galiojančių reglamentų šalyse, kurios nepriklauso Europos Sąjungai.

Zetor traktoriams montuojami dviejų tipų kabinų stogai:
1. Standartinis kabinos stogas
2. Kabinos stogas, sukurtas traktoriams su frontaliniu krautuvu, atitinkantis OECD kodas 10 (FOPS) sąlygas.

Iš gamyklos tiekiami Zetor traktoriai su frontaliniu krautuvu jau turi kabinos stogą pagal 2-ą punktą.
Saugumo sumetimais, Zetor traktoriai, tiekiami be frontalinio krautuvo su standartiniu stogu, pagal 1-ą 
punktą, negali būti įrengti ir naudojami su frontaliniu krautuvu. 
Tuo atveju, kai frontalinis krautuvas yra įrengiamas, būtina traktoriuje sumontuoti kabinos stogą pagal 2-ą 
punktą.

Tik ZETOR TRACTORS patvirtinti frontaliniai krautuvai gali būti montuojami prie Zetor 
traktoriaus. ZETOR TRACTORS patvirtinto frontalinio krautuvo montavimas gali būti atliekamas tik 
Zetor įgaliotame servise. Draudžiama naudoti ZETOR TRACTORS nepatvirtintus frontalinius 
krautuvus.
Šios instrukcijos nesilaikymas gali sukelti rimtų nelaimingų atsitikimų.
Atidžiai laikykitės gamintojo nurodymų naudodami frontalinį krautuvą.

Tvirtinimo taškai, montuojant frontalinį krautuvą prie traktoriaus, yra nurodyti krautuvo 
gamintojo instrukcijoje. Instrukcija turi būti patvirtinta kompanijos ZETOR TRACTORS.

Sėdynės gamintojas Modelis Amortizacija
I/II/III klasė 

a*wS
(1)

(m/s²)
a*wS

(2)

(m/s²)

GRAMMER MSG85/721 mechaninė 1,18 0,8

GRAMMER MSG95A/721 pneumatinė 1,16 1,1

MARS 78/764-73xx mechaninė 1,25 1,23

SEARS 3008 mechaninė 1,24 1,06

SEARS 3045 pneumatinė 1,13 1,03

SAUGUMO NURODYMAI NAUDOTOJAMS
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Traktoriaus su frontaliniu krautuvu valdymo principai

Atidžiai perskaitykite frontalinio krautuvo gamintojo pateiktą instrukciją.
Kai traktoriaus su frontaliniu krautuvu valdymo principai nesutampa su frontalinio krautuvo 
gamintojo pateikta valdymo instrukcija, laikykitės frontalinio krautuvo gamintojo instrukcijos 
nurodymų.

Frontalinio krautuvo naudojimas transportuojant krovinį žmonėms laisvai prieinamose vietose yra 
draudžiamas. 
Frontalinio krautuvo naudojimas transportuojant krovinį žmonėms laisvai neprieinamose vietose yra 
galimas, bet ribojamas. Šiuo atveju būtina laikytis gamintojo pateikto krautuvo vartotojo vadovo 
instrukcijų. 
Visais atvejais laikykitės vietinių galiojančių reglamentų. 
Griežtai draudžiama transportuoti ir kelti žmones krautuvu. 
Nesvarbu, ar frontalinis krautuvas pakrautas ar tuščias, negalima stovėti priešais krautuvą, kai jis yra 
pakeltas. Važiuojant su pakeltu krautuvu kyla krovinio iškritimo pavojus (traktorius gali prarasti 
pusiausvyrą). 
Niekada nepalikite traktoriaus su pakeltu krautuvu. 
Jei reikia atidaryti variklio gaubtą, pirmiausia atjunkite frontalinį krautuvą arba apsaugokite frontalinio 
krautuvo hidraulinius cilindrus tam skirtomis metalinėmis atramomis. 
Frontalinio krautuvo hidraulinė sistema suprojektuota taip, kad atlaikytų didžiausią darbinį 20 MPa 
(200 bar) slėgį. Nekeiskite jokių hidraulinės sistemos žarnų jungčių. 
Bet koks frontalinio krautuvo Zetor tvirtinimas, nesilaikant ZETOR TRACTORS rekomendacijų, 
panaikina garantiją visam priežiūros laikotarpiui. 
Krautuvas gali būti naudojamas, prižiūrimas ir taisomas tik puikiai šią techniką išmanančių ir 
informuotų apie galimą riziką žmonių. 
Važiuojant keliu netransportuokite keltuvu jokio krovinio. 
Privaloma laikytis specialių instrukcijų dėl nelaimingų atsitikimų ir bendrųjų saugos taisyklių, darbo 
medicinos ir sveikatos prevencijos, taip pat regioninių kelių eismo taisyklių. 
Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už galimą žalą, atsiradusią dėl atliktų krautuvo pakeitimų, 
be gamintojo sutikimo. 
Niekada nedarykite frontalinio krautuvo pakeitimų patys ir nenaudokite modifikuoto krautuvo be 
išankstinio Zetor patvirtinimo. Nesilaikant šių instrukcijų frontalinis krautuvas gali tapti pavojingu. Šiuo 
atveju ZETOR TRACTORS neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią žalą. 
Frontalinį krautuvą naudokite be balastinių svarmenų traktoriaus priekyje (susidūrimo pavojus). 
Priekinės ir galinės pavaros ašies apkrova neturi viršyti didžiausios leistinos apkrovos, nurodytos 
instrukcijoje. Naudojant frontalinį krautuvą reikalingi papildomi svarmenys traktoriaus gale. 
Kiekvienas darbo įrenginys rekonstruotas atskiram specifiniam darbui atlikti ir turi savo nustatytą 
atsparumą bei stabilumą. 
Draudžiama frontaliniu krautuvu kultivuoti dirvožemį ir rauti. Šie darbai atliekami specialia technika ir 
frontalinis krautuvas nėra tam skirtas. 
Griežtai draudžiama naudoti bet kokias kitas priemones krautuvo paleidimui, išskyrus pavarų 
perjungimo svirtį. Tokios priemonės laikomos neatitinkančiomis numatytų standartų. 
Krovinio paėmimui patartina daugiau naudoti traktoriaus kinetinę energiją, nei spaudimo jėgą, nes tai 
padidina krautuvo ir traktoriaus įtempimą. 
Neperkraukite hidraulinių dalių jei krovinys per sunkus arba stūmokliai pasiekę galutinę padėtį. 
Krautuvas valdomas tik sėdint vairuotojo sėdynėje. 
Nepakilkite iš sėdynės, kol neužblokavote nuo pajudėjimo. 
Negali būti žmonių krautuvo darbo zonoje. 
Dirbant su pakeltu krautuvu laikykitės atokiai nuo elektros laidų ir kt. 
Krautuvo/traktoriaus junginys turi būti pastatytas ant horizontalaus ir tvirto pagrindo, krautuvo strėlė 
turi būti žemoje padėtyje. Panaudojus frontalinį krautuvą, pastatykite traktorių ir nuleiskite įrenginį ant 
žemės.

Daugiau informacijos rasite frontalinio krautuvo vartotojo vadove. 

Svarbus įspėjimas: Visada dirbkite atsižvelgdami į saugumą.

SAUGUMO NURODYMAI NAUDOTOJAMS
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Zetor traktorių naudojimas miške

Standartiniai Zetor traktoriai dirbant miške neužtikrina pakankamos apsaugos, tokios kaip, kabinos apsauga 
nuo krentančio medžio ar šakos, ar kitų daiktų patekimo į kabiną. 
Jei Zetor traktorius naudojamas darbui miške, Europos Sąjungoje toks traktorius turi apsaugotas nuo šių 
rizikų.
Būtina laikytis vietinių reglamentų šalyse, kurios nėra Europos Sąjungos narės.
Siekiant užtikrinti šią apsaugą, patartina atlikti specialių apsauginių konstrukcijų montavimą, kaip pavyzdžiui, 
FOPS / OPS (Fal-ling Object Protective Structure - apsaugos nuo krintančių objektų konstrukcija/ Operator 
Protective Structure - operatoriaus apsauginė konstrukcija), testuotų pagal miško technikos standartus.

 Tik ZETOR TRACTORS patvirtinta miško technika gali būti montuojama ant Zetor traktorių. 

Tuo atveju, kai ant traktoriaus yra sumontuojama papildoma miško įranga, visa atsakomybė tenka 
apsauginės konstrukcijos tiekėjui ir gamintojui, jie užtikrina, kad visos saugos taisyklės (pvz. OPS / FOPS), 
visos homologacijos sąlygos (pvz. vairuotojo matymo laukas, apšvietimas, parametrai, leistina masė ir t.t.) 
yra įvykdytos, taip pat ir apsaugos įrangos surinkimo nuostatos. Tiekėjas/gamintojas taip pat privalo atlikti 
būtinus įteisinimo (patvirtinimo) veiksmus, kurių reikalauja šalies, kurioje traktorius valdomas, teisės aktų 
leidėjas. 

Saugos ženklai

Svarbios mašinos dalys pažymėtos saugos ženklais, įspėjančiais apie galimą pavojų. Atnaujinkite 
pažeistus/neįskaitomus ženklus ir papildykite trūkstamais. 
Saugos ženklai turi būti atnaujinti sumontavus naujus komponentus remonto metu. Saugos ženklai 
turi būti aiškiai matomi!

SAUGUMO NURODYMAI NAUDOTOJAMS
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Kasdienė prevencinė priežiūra

Kuro sistemos sandarumas

Variklio alyvos lygis

Aušinimo sistema

Atlikite šią priežiūrą kasdien arba kiekvieną kartą po 8 - 10 
eksploatacijos valandų.

F11N004

Patikrinkite kuro sistemos sandarumą, įskaitant ir degalų 
baką. Skubiai užsandarinkite visus plyšius. Anga 
nešvarumų išleidimui yra degalų bako apačioje. 

F11005

Atsukus ir ištraukus lygio matuoklį, patikrinkite alyvos kiekį 
variklyje ir variklio tepimo sistemos jungčių sandarumą. 
Palaikykite alyvos lygį tarp lygio matuoklio žymų. 

XF_02_193

Patikrinkite variklio aušinimo sistemos jungčių sandarumą 
ir aušinimo skysčio kiekį plėtimosi bakelyje. Papildykite 
trūkstamu kiekiu iki viršutinio ženklo MAX. Mažiausias 
priimtinas aušinimo skysčio lygis yra pažymėtas MIN 
ženklu. 

Atleiskite nuorinimo varžtą tik aušinimo 
skysčiui atvėsus! Yra pavojus nusideginti! 

F_02_3a1

KASDIENĖ PREVENCINĖ PRIEŽIŪRA 
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Stabdžių skystis

Priekabos stabdžiai

Hidrostatinė vairavimo sistema

Patikrinkite stabdžių sistemos sandarumą, taip pat 
sankabos skysčio kontrolę ir stabdžių skysčio lygį 
plėtimosi bakelyje. 
Palaikykite stabdžių skysčio lygį tarp 3/4 bako 
talpos (maksimalus lygis) ir 1/2 bako talpos (minimalus 
lygis). 

FH12N017

Priekabos pneumatiniai stabdžiai 
Patikrinkite pneumatinių stabdžių sistemos sandarumą ir 
traktoriaus su prikabinta priekaba stabdžių efektyvumą.

Priekabos hidrauliniai stabdžiai
Patikrinkite hidraulinių priekabos stabdžių sandarumą ir 
traktoriaus su prikabinta priekaba stabdžių efektyvumą.

F14N028

Patikrinkite alyvos lygį hidrostatinės vairavimo sistemos 
bake. 

Patikrinkite vairavimo sistemos strypų ir svirčių varžtų ir 
veržlių priveržimą. 

Patikrinkite visų hidraulinės vairavimo grandinės žarnų 
būklę, ar nėra pažeidimų ir alyvos nutekėjimo. 

D402

KASDIENĖ PREVENCINĖ PRIEŽIŪRA 
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Oro filtras

Kabinos oro filtravimas

Kabliai

Aušintuvų patikrinimas nuo užsiteršimo 
Atidarykite priekinį gaubtą ir patikrinkite variklio radiatoriaus groteles (aušinimo skysčio ir oro kondicionavimo 
kondensatoriaus), priekinio GTV ir pavarų alyvos aušintuvą (jei traktoriuje jie įmontuoti) nuo užsiteršimo.
Jei grotelės užsiteršusios, valykite suspaustu oru.

Jei oro filtras stipriai užterštas nešvarumais, tai parodo 
jutiklio įjungiamas indikatorius prietaisų skydelyje.

F_02_6a

Patikrinkite ir, jei reikia, išvalykite kabinos vėdinimo oro 
filtrus, įrengtus stogo priekiniame išsikišime. 
Filtro keitimo intervalas priklauso nuo darbo aplinkos 
dulkėtumo. 
Dalinis atstatymas gali būti atliktas išmušant dulkes. 
Valykite ir keiskite filtro elementus nuėmę dengiamąsias 
groteles stogo išsikišime. 
Kliento pageidavimu tiekiame aktyviosios anglies filtrus. 

Nevalykite ir nepūskite filtro suspaustu oru.

F_02_9

Patikrinkite traktoriaus ir priekabos kablių bei prikabinimo 
sistemų būklę. 

F18

KASDIENĖ PREVENCINĖ PRIEŽIŪRA 
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Po darbo su priekiniais padargais ir aušintuvo užsikimšimo atveju 

Padangos ir ratai

Trumpas funkcinis bandymas

Po darbo su priekiniais padargais:
- patikrinkite priekinio trijų taškų kablio kontrolės išorinės 
hidraulinės sistemos sujungimų sandarumą.

Užsikimšus aušintuvams:
- atlaisvinkite ir pastumkite aušintuvą į kairę traktoriaus 
pusę.
- išvalykite priekines variklio (pavarų dėžės, oro 
kondicionieriaus kondensatoriaus) aušinimo sieneles 
suslėgtu oru (pūskite orą kryptimi nuo variklio).
- pašalinkite po gaubtu likusius nešvarumus, kad 
aušintuvas pakartotinai neužsikimštų.

F_02_100

Patikrinkite oro slėgį priekinėse ir galinėse 
padangose. Priklausomai nuo darbo pobūdžio reguliuokite 
spaudimą iki rekomenduojamos reikšmės. Patikrinkite ir, 
jei būtina, priveržkite priekinių ir galinių ratų varžtus 
(ratlankio/disko ir disko/rato sujungimus). 

Niekada nevairuokite esant atsilaisvinusiems 
ratų varžtams! 

F11006

Užvedę variklį patikrinkite ar hidrostatinės vairavimo 
sistemos gedimo, variklio tepimo ir įkrovimo indikatoriai 
nedega. 
Patikrinkite hidraulinės vairavimo sistemos funkcionavimą 
ir sandarumą. 

F15N029

KASDIENĖ PREVENCINĖ PRIEŽIŪRA 
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Traktoriaus naudotojas privalo būti susipažinęs su rekomenduojamomis procedūromis ir 
saugaus traktoriaus eksploatavimo instrukcijomis iš anksto. Daryti tai eksploatacijos metu yra per 
vėlu!

Saugumo kabina

Durų atidarymas iš išorės

Durų atidarymas iš vidaus

Įlipimui, išlipimui iš kabinos naudojama kairioji 
traktoriaus pusė. 
Įlipimui ir išlipimui iš kabinos naudokite trijų pakopų 
laiptelius ir rankenas. 
Atkreipkite didesnį dėmesį į pavarų perjungimo 
svirties ir rankinio droselio svirties sritį.

Saugumo kabina yra su tamsintais stiklais.

F11N039

Duris atidaryti iš išorės galima paspaudus mygtuką. 
Kairiosios durys gali būti užrakinamos.

F_02_11

1. Svirtis durų atidarymui iš vidaus.
2. Svirtis užrakto atidarymui iš vidaus.
Atveriamos durys yra prilaikomos dujinio įrenginio.

 Vairavimas atidarytomis durimis yra 
draudžiamas, nes galima pažeisti duris.

F23

SUPAŽINDINIMAS SU TRAKTORIUMI
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Galinis langas

Šoninis langas

Avariniai išėjimai

Atverčiamas stoglangis

Galinis langas yra įrengtas su rankena ir atidarius yra 
prilaikomas dujinio įrenginio. Galinis langas yra šildomas.

Rekomenduojame langą laikyti uždarytą, kai 
važiuojate nelygiu paviršiumi - lango stiklo įskilimo 
pavojus. Prieš pradėdami dirbti su padargais, 
prikabintais prie galinio trijų taškų prikabinimo, 
įsitikinkite, kad nėra susidūrimo pavojaus tarp 
aukščiausioje pozicijoje esančio prikabinto padargo ir 
atidaryto galinio lango. Trukdymo atveju 
rekomenduojame dirbti uždarytu langu.

C15N025

Plastikinis skląstis išlaiko langą iš dalies pravertoje 
pozicijoje. Langą galite atidaryti pakėlę skląstį link savęs į 
viršų ir stumdami į griovelį. Tada langas bus užfiksuotas 
vienoje padėtyje. 

F25

Traktoriui apsivertus ar esant išėjimo iš traktoriaus 
blokavimui, naudokitės kairės ar dešinės pusės durimis, 
galiniu atsidarančiu langu, atsidarančiu stoglangiu, kaip 
avariniu išėjimu.

F15N032

Atidaromas pasukant užrakinimo svirtį (1) ir paspaudžiant 
užrakinimo svirtį nukreipus į viršų. 
Uždaromas atvirkštine tvarka. 

Atidarius stoglangį, bendras traktoriaus aukštis 
padidėja. Todėl visada jį uždarykite važiuodami ar 
statydami tose vietose, kur mažas vidinis skersmuo.

C15N026
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Reguliuojama uždanga ir stoglangio dangtis

Daiktadėžė

Priekinio lango reguliuojama uždanga (1) ištraukiama 
patraukiant rankenėlę rodyklės kryptimi. 
Grąžinimui į pradinę padėtį, trumpai patraukite už 
rankenėlės rodyklės kryptimi ir paleiskite.

Stumdomas stoglangio dangtis (2) uždaromas ir 
atidaromas paspaudžiant arba patraukiant už griovelių 
rodyklės kryptimi.

C15N146

Daiktadėžė yra įtaisyta kairėje vairuotojo sėdynės pusėje. 
Įrankių dėžė įtaisyta galinėje kabinos dalyje, už vairuotojo 
sėdynės.

F31

Kita daiktadėžė yra ant dešiniojo purvasargio.

FH12N025
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Galinio vaizdo veidrodėliai

Vidinis apšvietimas

Agregacijos anga

Prieš vairavimą ar pradėdami darbą, sureguliuokite galinio 
vaizdo veidrodėlius, kad galėtumėte matyti visą kelią ar 
darbo lauką.

F_02_12

Įjungiamas ir išjungiamas mygtuku, pažymėtu rodykle.

F13BN014

Agregacijos anga skirta prijungtų padargų kabelių ar 
Bowden kontrolei.
Traukdami į viršų galinio lango užsandarinimą, praverkite 
langą. Išveskite prijungtų padargų kontrolę per šią skylę.
Įkiškite kabelių ar Bowden valdiklius į agregacijos angos 
skyles. Grąžinkite galinio lango užsandarinimą į pradinę 
padėtį.

F11N091
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Vairuotojo sėdynė Grammer
1 - Sėdynės pakabos reguliavimas pagal vairuotojo svorį (reguliuojama pasukant, kryptis pagal piktogramą 
ant sėdynės dumplių).
2 - Išilginio sėdynės reguliavimo svirtis. 
3 - Sėdynės vibracijos absorbcijos kontrolė (spustelėję rankenėlę į priekį, pasirinkite slankiojančią sėdynės 
poziciją).
4 - Atlošo kampo reguliavimas.
5 - Pakeliami porankiai.
6 - Pneumatinės sėdynės pakabos kontrolė (patraukus į viršų, padidėja pakabos kietumas; patraukus žemyn 
- sumažėja). 

Vairuotojo sėdynė su mechanine pakaba
Kontrolė pagal taškus 1, 2, 3, 4 ir 5
Taške 2 svirtis nustatyta į dešinę

Vairuotojo sėdynė su pneumatine pakaba
Kontrolė pagal taškus 2, 3, 4, 5 ir 6
Taške 2 svirtis nustatyta į kairę

FH12N026
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Vairuotojo sėdynė Sears

P13N003

Vairuotojo sėdynė Sears gali būti su mechanine (A) arba pneumatine (B) pakaba.
1 - Sėdynės pakabos reguliavimas pagal vairuotojo svorį (reguliuojama pasukant, kryptis pagal piktogramą 
ant sėdynės dumplių).
2 - Sėdynės aukščio reguliavimas (atleidus valdiklį padidinkite sėdynės aukštį, užsukdami valdiklį mažinkite 
sėdynės aukštį).
3 - Išilginio sėdynės reguliavimo svirtis (patraukite svirtį, kad nustatytumėte sėdynės padėtį, grąžinkite svirtį į 
pradinę poziciją, kad užfiksuotumėte padėtį).
4 - Sėdynės atlošo kampo reguliavimas (patraukite svirtį, kad nustatytumėte sėdynės atlošo kampą, 
grąžinkite svirtį į pradinę poziciją, kad užfiksuotumėte atlošo padėtį).
5 - Pakeliami porankiai.
6 - Porankių aukščio nustatymas (atleidus valdiklį nustatykite porankio aukštį, užsukę valdiklį užfiksuokite 
porankio aukštį).
7 - Sėdynės vibracijos absorbcijos valdymas (pakelkite valdiklį aukštyn slankiojančios sėdynės padėties 
nustatymui, nuleiskite valdiklį į žemiausią poziciją, kad užfiksuotumėte).
8 - Sėdynės aukščio ir pakabos reguliavimas pagal vairuotojo svorį (paspauskite valdiklį, kad padidintumėte 
pneumatinės pakabos oro slėgį - kai vairuotojo svoris didelis; patraukite valdiklį, kad sumažintumėte 
pneumatinės pakabos oro slėgį - kai vairuotojo svoris nedidelis).

Keleivio sėdynė
Keleivio sėdynė yra pakeliama, sumontuota ant kabinos kairiojo sparno.

C15N047

Keleivio sėdynės pakėlimas
Keleivio sėdynė pakeliama rodyklės (1) kryptimi aukštyn. Sėdynė užfiksuojama automatiškai.

Keleivio sėdynės nuleidimas
Kilstelkite keleivio sėdynę rodyklės (2) kryptimi, patraukite svirtį (3) link vairuotojo sėdynės, nuleiskite sėdynę 
rodyklės (4) kryptimi.
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Prietaisų skydelis dešinėje kabinos atramoje

Prietaisų skydelis ant galinio dešiniojo sparno

1 - priekinio stiklo valytuvo greičio jungiklis
2 - dviejų padėčių priekinio stiklo valy-tuvo ir ploviklio 
valdymo jungiklis
3 - galinio valytuvo jungiklis
4 - galinio lango šildymo jungiklis
5 - galinio vaizdo veidrodžių šildymo jungiklis
6 - galinių darbo šviesų, esančių ant kabinos stogo, 
jungiklis
7 - priekinių darbo šviesų, esančių ant kabinos stogo, 
jungiklis
8 - galinio GTV jungiklis
9 - priekinio GTV jungiklis
10 - galinio GTV automatinio išjungimo jungiklis
11 - galinio GTV apsisukimų jungiklis C15N051

Valdymo prietaisai esantys prietaisų skydelyje ant galinio 
dešiniojo 
1 - Galinio GTV greičio svirtis (daugiau žr. skyriuje 
"ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ VAIRAVIMAS")
2 - Pridegiklis
3 - Trijų kištukų lizdas
4 - Iš anksto nustatomo sukimo momento reduktoriaus 
jungiklis (daugiau žr. skyriuje "VAIRAVIMO PROCESAS")
5 - Diferencialo blokavimo jungiklis (daugiau žr. skyriuje 
"VAIRAVIMO PROCESAS")
6 - Priekinio varančiojo tilto valdymo jungiklis (daugiau žr. 
skyriuje "VAIRAVIMO PROCESAS")
7 - Priekinės traktoriaus dalies aukščio reguliavimo 
jungiklis (daugiau žr. skyriuje "VAIRAVIMO PROCESAS")
8 - Priekinio varančiojo tilto pakabos režimo jungiklis 
(daugiau žr. skyriuje "VAIRAVIMO PROCESAS")
9 - Elektrohidraulikos valdymo panelė (daugiau žr. skyriuje 
"ELEKTROHIDRAULINĖ SISTEMA")

F15N030
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Prietaisų skydelis

Šviesų jungiklis

Priekinių grotelių ir stogo žibintų jungiklis

a - Šviesos jungiklis (išjungti, stovėjimo, pagrindiniai 
priekiniai žibintai).
b - Artimųjų šviesų traktoriaus grotelėse selektorius ir 
darbinės šviesos ant traktoriaus stogo.
c - Rūko žibintų jungiklis (off - on). Žibintų veikimas 
parodomas apšviestu simboliu ant jungiklio.
d - Darbinių žibintų jungiklis (off-on) Žibintų veikimas 
parodomas apšviestu simboliu ant jungiklio. 
e - Įspėjamosios šviesos jungiklis.
f - Signalinio švyturėlio jungiklis (off - on).
g - Darbinių šviesų traktoriaus grotelėse jungiklis (off - on).
h - Perjungimo dėžutė.
i - Posūkio signalo, artimųjų ir tolimųjų šviesų, garso ir 
įspėjamosios šviesos selektorius. F15N031

a - šviesos išjungtos
b - šoniniai ir galiniai žibintai įjungti, registracijos numeris 
apšviestas
c - visi įrenginiai įjungti 'b' pozicijoje. Įjungtos artimosios ir 
tolimosios šviesos (priklausomai nuo posūkio signalų, 
šviesų ir garso signalo jungiklių pozicijos).

F56

a - stogo šviesos įjungtos
b - stogo šviesos išjungtos
Jungiklis kontroliuoja šviesas grotelėse arba traktoriaus 
kabinos stoge. Naudokite stogo šviesas tik tuomet, kai 
prie priekinio trijų taškų kablio prikabintas padargas 
uždengia grotelėse esančias šviesas. Įjungtas apšvietimas
kabinos stoge yra rodomas apšviestu simboliu ant 
jungiklio. 
Tolimosios šviesos yra prieinamos tik traktoriaus 
grotelėse.

F59
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Įspėjamųjų šviesų jungiklis

Posūkio signalo, artimųjų ir tolimųjų šviesų ir garso signalo selektoriai

Kai įspėjamosios šviesos įjungtos, garsinis signalas yra aktyvuotas.

a - įspėjamosios šviesos įjungtos
b - įspėjamosios šviesos išjungtos
Įspėjamųjų šviesų veikimas yra rodomas periodišku 
indikatoriaus mirksėjimu prietaisų skydelyje.

F58

a - garsinis signalas - paspauskite selektorių ašies 
kryptimi
b - artimosios šviesos
c - dešiniojo posūkio signalas
d - kairiojo posūkio signalas
e - garsinis signalas
f - tolimosios šviesos

F_02_181
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Užvedimo spynelė

Raktas '0' pozicijoje 

Raktas 'I' pozicijoje

Raktas 'II' pozicijoje

Užvedimo spynelė yra prietaisų skydelyje, žr. rodyklę.

C15N053

Visų prietaisų, kontroliuojamų raktu, įtampa yra atjungta. 
Raktą galima ištraukti.

S43

Įtampa prijungta prie visų prietaisų, išskyrus starterį. 
Raktas yra šioje pozicijoje veikiant varikliui.

S44

Šioje pozicijoje starteris ir visi elektriniai prietaisai yra 
prijungti, išskyrus stiklo valytuvus, ploviklį, kabinos 
ventiliatorių ir oro kondicionavimą. Užvedus, raktas 
automatiškai sugrįžta į 'I' poziciją.

S45
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Vairo pakėlimas ir prailginimas

Rankinio droselio svirtis

Pedalai ir svirtys

Pavarų perjungimo svirtis

Pakeliama vairo kolonėlė leidžia nustatyti įvairius vairo 
kampus ir aukštį. 

Vairo aukščio reguliavimas
Pasukus svirtį (1) rodyklės kryptimi, atlaisvinamas 
užraktas ir vairas reguliuojamas jį ištraukiant arba 
įstumiant. Nustačius reikiamą aukštį, užraktas 
užblokuojamas svirties (1) pasukimu rodyklės kryptimi.

Vairo kampo reguliavimas
Pasukus svirtį (2) rodyklės kryptimi, atlaisvinamas 
užraktas ir keliant vairą reguliuojamas vairo kampas. 
Nustačius vairo kampą, užraktas užblokuojamas svirties 
(2) pasukimu prieš rodyklę.

F205

a - laisvoji eiga
b - maksimalus tiekimas

Svirtis leidžia nustatyti variklio apsisukimus visame 
diapazone (a) iki (b).

C15N054

1 - sankabos pedalas
2 - sklende sujungti kojinio stabdžio pedalai
3 - akceleratoriaus pedalas

F13BN008

Traktoriuose sumontuota sinchronizuota keturių greičių 
pavarų dėžė, trijų pakopų sukimo momento reduktorius ir 
dviejų greičių mažinimas.
Keturių greičių pavarų dėžė valdoma pagrindine 
perjungimo svirtimi su sukimo momento reduktoriaus 
valdymo mygtukais (1).

Pavarų dėžė neleidžia naudoti ketvirto greičio, 
kai važiuojama atgal.

F15N036
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Reverso svirtis

Perjungimas turi būti atliekamas traktoriui stovint vietoje.

Kelio ir sulėtintų pavarų perjungimo svirtis

GTV apsisukimų perjungimo svirtis

Pagalbinio hidraulinio skirstytuvo valdymas (išorinė hidraulinė grandinė)

F - Važiavimas į priekį; svirtis 
nukreipta į priekį

R - Atbulinė eiga; svirtis nukreipta 
atgal

Svirtis yra dešinėje vairuotojo sėdynės pusėje. 

H - Kelio pavaros

N - Neutrali padėtis

L - Sulėtintos pavaros

F72

Svirtis (1) yra dešinėje vairuotojo sėdynės pusėje.

Daugiau skaitykite skyriuje 'Žemės ūkio mašinų 
vairavimas'.

F15N033

Yra ant dešinio purvasaugio viršaus.
Detalų integruoto hidraulinio skirstytuvo (išorinės 
hidraulinės grandinės) naudojimo ir funkcijų aprašymą 
rasite šio vartotojo vadovo 'Hidraulinė sistema' skyriuje.

FH12N040
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Rankinio stabdžio svirtis ir puspriekabės prikabinimo valdymo svirtis

Akumuliatoriaus atjungimas

Dėmesio! Kai variklis išjungiamas, variklio valdymo blokas išlieka aktyvus 
maždaug 2 minutes, kad būtų išsaugoti visi duomenys. Tuo metu srovės tiekimas iš 
akumuliatoriaus negali būti pertrauktas. Neatjunkite akumuliatoriaus nesibaigus 
šiam laikui. 

Šildymo valdymo skydelis, * oro kondicionavimas

1 - rankinio stabdžio svirtis
a - stabdys išjungtas
b - stabdys įjungtas

2 - puspriekabės prikabinimo valdymo svirtis
a - transportavimo pozicija
b - laikantieji kabliai pakelti; traukimo kablys gali būti 
nuleistas

F74

Ilgos pauzės, remonto, gedimo ar avarijos 
atveju nedelsiant atjunkite akumuliatorių 
akumuliatoriaus skyrikliu, esančiu kairėje traktoriaus 
pusėje.

a - akumuliatorius prijungtas
b - akumuliatorius atjungtas

FH12N022

Šildymo ir oro kondicionavimo valdymo skydelis yra 
dešinėje kabinos stogo pusėje.

A - šildymo vožtuvo valdymas
B - ventiliatoriaus valdymas
C - oro kondicionavimo jungiklis
D - oro cirkuliacijos kabinoje valdymas

F13BN009
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Šildymo vožtuvo valdymas (A)

Ventiliatoriaus valdymas (B)

Oro kondicionavimo jungiklis (C)

Oro cirkuliacijos kabinoje valdymas (D)

a - šildymo vožtuvas uždarytas
b - šildymo vožtuvas atidarytas

F_02_16_a

0. ventiliatorius išjungtas
1. lėtas ventiliatoriaus greitis
2. vidutinis ventiliatoriaus greitis 
3. didžiausias ventiliatoriaus greitis 

F_02_16_b

Oro kondicionavimo sistema yra įjungiama ir išjungiama 
jungikliu su snaigės simboliu (C).
Oro kondicionavimo sistema pradeda veikti paspaudus 
jungiklį (užsidega snaigės simbolis).
Išjungti oro kondicionavimo sistemą galite pakartotiniu 
jungiklio paspaudimu (užgęsta snaigės simbolis).

F_02_17a

a - aplinkos (išorės) oras yra siurbiamas į kabiną per filtrus 
- oro siurbimas iš kabinos yra uždarytas. 
b - oras yra siurbiamas iš kabinos vidaus ir išpučiamas į 
kabiną atgal (oro recirkuliacija greitai reguliuoja 
temperatūrą kabinoje).

Šioje padėtyje oro patekimas į kabiną iš išorės 
yra visiškai uždarytas ir kabinoje nėra viršslėgio, todėl 
į kabiną negali patekti nefiltruotas oras!
Šią padėtį naudokite tik tuomet, kai neišvengiamai 
reikalinga!

F_02_17b
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Šildymo ir vėdinimo sistemų tinkamas funkcionavimas

Greitas kabinos pašildymas

Greitas kabinos atvėsinimas

Šildymas ar oro kondicionavimas traktoriaus darbo metu

Siekiant užtikrinti tinkamą šildymo arba oro 
kondicionavimo sistemos funkcionavimą, būtina sukurti 
viršslėgį kabinoje. Todėl mes jums rekomenduojame 
uždaryti visus langus, duris ir stoglangį.

F11N009

Atlikite šiuos veiksmus:
1 - pasukite šildymo vožtuvo kontrolę (A) į dešinę poziciją 
(šildymo vožtuvas visiškai atidarytas).
2 - nustatykite oro cirkuliacijos kabinoje kontrolę (D) į 
vidinės cirkuliacijos poziciją.
3 - naudokite ventiliatoriaus kontrolę (B) atitinkamo 
ventiliatoriaus greičio pasirinkimui (pozicijos 1, 2, 3).
4 - nustatykite reikiamą oro pūtimo kampą, kad 
išvengtumėte tiesioginio oro srauto į asmenis, esančius 
kabinoje.
5 - pašildžius kabiną, nustatykite oro cirkuliacijos kabinoje 
kontrolę (D) į oro siurbimo iš išorės poziciją.

F_02_18a

Atlikite šiuos veiksmus:
1 - Pasukite šildymo vožtuvo kontrolę (A) į kairę.
2 - Nustatykite oro cirkuliacijos kabinoje kontrolę (D) į 
išorinės cirkuliacijos poziciją.
3 - Naudokite ventiliatoriaus kontrolę (B) atitinkamo 
ventiliatoriaus greičio pasirinkimui (pozicijos 1, 2, 3).
4 - Naudokite jungiklį (C) oro kondicionavimo sistemos 
perjungimui. 
5 - Nustatykite reikiamą oro pūtimo kampą, kad 
išvengtumėte tiesioginio oro srauto į asmenį (galimas 
peršalimas).

F_02_18

Vykstant vidaus oro cirkuliacijai, ventiliacijos angos yra 
uždarytos ir operatoriai yra priversti kvėpuoti kabinoje 
esančiu oru. Tokia padėtis gali sukelti nuovargį. Dėl 
viršslėgio praradimo kabinoje dulkės skverbsis į vidų.
Pastaba: Darbo metu jungikliu (D) nustatykite 
temperatūrą tarp pozicijų (a) ir (b) pagal individualius 
poreikius, kad ventiliatorius galėtų siurbti išorės orą per 
filtrus.

 Kai purškiant pesticidus yra naudojamas 
šildomas filtras su aktyvuota anglimi, recirkuliacijos 
kontrolė turi būti nustatyta 'oras siurbiamas iš išorės' 
pozicijoje ir ventiliatoriaus kontrolė turi būti 
'maximum' pozicijoje, kad būtų sukurtas viršslėgis 
kabinoje.

F_02_19
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Iškart po kabinos atvėsinimo

Oro kondicionavimo ir šildymo angos (A)

F13BN010

Reguliuojamos šildymo ir oro kondicionavimo angos, priekinės (A), galinės (B).

Priekinio stiklo (B) atitirpinimas

Iškart po kabinos atvėsinimo ir vidinės temperatūros 
sumažinimo iki reikalingos reikšmės, mes Jums 
rekomenduojame:
- Pilnai pasukti oro cirkuliacijos kontrolę (D) iš pozicijos (b 
- oro recirkuliacija) į poziciją (a - išorės oro siurbimas)
- Sklandžiai sureguliuoti oro temperatūrą, veikiant oro 
kondicionavimui, dalinai atidarius šildymo vožtuvą (A). 
Taip nustačius, oras, patenkantis per kabinos angą, nėra 
intensyviai išdžiovinamas.
- Sklandžiai reguliuoti oro temperatūrą veikiant oro 
kondicionavimui, sumažinant ventiliatoriaus tiekiamo oro 
srautą nustačius jungiklį į kontrolės (B) 1 arba 2 poziciją .

F_02_20

Siekiant užtikrinti greitą priekinio stiklo atitirpinimą, 
nukreipkite centrinę šildymo angą (1) maždaug 45° kampu 
priekinio stiklo link. Nukreipkite šonines angas (2) 
maždaug 45° kampu į kabinos kampus. 
Atlikus priekinio stiklo atitirpinimą, nukreipkite šonines 
angas į šoninių durų stiklus, kad jie palaipsniui atitirptų. Po 
atitirpinimo nukreipkite angas taip, kad oras pūstų žemyn į 
vairuotojo kojas, o ne tiesiai į vairuotoją. 

F13BN011
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*Oro filtras su aktyvuota anglimi

F13BN015

Vietoje standartinių dulkių filtrų yra sumontuoti filtrai su aktyvuota anglimi ir jie yra keičiami tokiu pačiu būdu 
kaip įprasti filtrai. Filtras turi būti įdedamas baltąja puse link grotelių. Filtro surinkimo instrukciją rasite skyriuje 
'Techninės priežiūros nurodymai'.
Filtras naudojamas tik pesticidų purškimo metu. Po to jis turi būti pakeistas popieriniu filtru, nes dulkės labai 
greitai užkimštų anglies filtrą. 
Jo naudojimo metu recirkuliacijos kontrolė turi būti nustatyta 'oras siurbiamas iš išorės' pozicijoje. 
Ventiliatorius turi būti 'maximum' pozicijoje.

ĮSPĖJIMAS: filtras neužtikrina visapusiškos apsaugos nuo toksinių medžiagų 
- Keisdami filtrą mūvėkite apsaugines pirštines.
- Nevalykite ar nepūskite filtro suslėgtu oru.

PAVOJUS: Keiskite aktyvuotos anglies filtrą kas 200 valandų arba kas 36 mėnesius 
(pagaminimo data atspausdinta ant filtro). Pajutę pesticidų kvapą kabinoje, skubiai pakeiskite filtrą ir 
patikrinkite kabinos sandarumą. Panaudoti filtrai turi būti sunaikinti specializuotuose surinkimo 
centruose.

Kai purškiant pesticidus yra naudojamas šildomas filtras su aktyvuota anglimi, recirkuliacijos 
kontrolė turi būti nustatyta 'oras siurbiamas iš išorės' pozicijoje ir ventiliatoriaus kontrolė turi būti 
'maximum' pozicijoje, kad būtų sukurtas viršslėgis kabinoje.

Purškiant pesticidus, papildomų saugumo priemonių turi būti imamasi įlipant ir 
išlipant iš traktoriaus dėl galimo darbo vietos užteršimo. Laikykitės pesticidų 
naudojimo reikalavimų, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, tos šalies, kurioje 
traktorius yra naudojamas, pavojingų medžiagų tipą, pavojingų medžiagų 
instrukcijas, purkštuvų gamintojų instrukcijas.

Priekinio stiklo plovimas ir valymas
Priekinio lango valytuvo jungiklis ir plovimo valdymas yra 
įrengti dešinėje kabinos atramoje.
Dviejų greičių priekinio lango valytuvas reguliuojamas 
valytuvo dviejų pozicijų jungikliu.
Priekinio stiklo valytuvas yra aktyvuojamas nuspaudžiant 
dviejų greičių valytuvo jungiklį, kuris įmontuotas dešinėje 
kabinos atramoje. Maksimalus nepertraukiamo apiplovimo 
siurblio veikimo laikas yra 20 s.
Kai naudojate priekinio lango plovimą, priekinis langas 
nuvalomas automatiškai. Nuvalymų skaičius priklauso nuo 
plovimo trukmės.

C15N048
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Priekinio valytuvo greičio jungiklis

Galinio lango valytuvas

Priekinio stiklo plovimo bakelis

Apiplovimo purkštukas

Priekinio valytuvo greičio jungiklis yra įjungiamas 
naudojant jungiklį ant dešinės kabinos atramos.
Valytuvo ciklo trukmės nustatymas:
Įjunkite greičio nustatymo jungiklį, valytuvui nuvalius 
priekinį stiklą, išjunkite greičio nustatymo jungiklį, palaukite
reikiamą laiko tarpą ir vėl įjunkite greičio nustatymo 
jungiklį. 
Reikiamas valymo periodas bus automatiškai nustatytas.

C15N049

Galinio valytuvo jungiklis yra ant dešinės kabinos atramos.
Vieno greičio galinis valytuvas valdomas vienos pozicijos 
jungikliu.

C15N050

Priekinio stiklo plovimo bakelis yra pritvirtintas ant išorinės 
galinės kabinos sienos.
Bakelio talpa 2,5 litro. 
Vasarą bakelis turi būti pripildytas distiliuoto vandens ar 
ploviklio. 
Žiemą bakelis turi būti pripildytas neužšąlančiu plovikliu.

F_02_152a

Purkštukas sumontuotas ant variklio gaubto priešais 
priekinį langą ir yra reguliuojamas adata ar plienine viela, 
kurios maksimalus storis 0,8 mm.

C128
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Kuro bakas

Kuro bako išleidimo angos kamštis

Karbamido bakas
Karbamido bakas yra dešinėje  traktoriaus pusėje su mėlynos spalvos bako dangteliu.
Bako talpa 30 litrų.

Visų tipų traktoriuose yra standartiškai įrengti plastikiniai 
230 l talpos kuro bakai. 

Nelipkite ant kuro bako!

P15N029

Anga nešvarumų ir kuro išleidimui iš kuro bako yra bako 
apačioje.

H800

Pildyti tik karbamido vandens tirpalu! 
Pripylus net ir nedidelį kiekį kitų skysčių (pvz. 
dyzelinės alyvos), sugadinsite sistemą. 
Pvz. jei buvo pripilta dyzelinės alyvos ir ji pateko į 
sistemą, tuomet būtina pakeisti visą karbamido 
įpurškimo sistemą! 
Jei kiti skysčiai tik buvo supilti (pvz. dyzelinė alyva), 
bet nepasiekė siurblio-dozatoriaus, tuomet reikia 
išleisti skysčius ir gerai išvalyti karmabido vandens 
tirpalo baką. 
Laikykitės švaros.

P15N030
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Prietaisų skydelis - signalinės lemputės

C15N093

Pasukus raktelį užvedimo spynelėje iš 0 į I padėtį, užsidega visi indikatoriai. 
1 - Traktoriaus posūkio į kairę signalo indikatorius (žalias). 
2 - Tolimųjų šviesų indikatorius (mėlynas). Užsidega, kai tolimųjų šviesų žibintai įjungti. 
3 - Operacijų apsauginė signalinė lemputė (mėlyna). Šviečia, kai yra neatitikimas tarp traktoriaus grupių 
reikšmių. 
4 - Pirmos priekabos posūkio signalo indikatorius (žalias).
5 - Antros priekabos posūkio signalo indikatorius (žalias).
6 - Minimalus oro slėgio stabdžių sistemoje indikatorius (raudonas). Užsidega, kai oro slėgis priekabos 
pneumatiniuose stabdžiuose nukrenta žemiau kritinės ribos. 
7 - Rankinio stabdžio indikatorius (raudonas). Užsidega, kai įjungtas rankinis stabdys. 
8 - Įkrovimo indikatorius (raudonas). Veikiant varikliui jis užsidega tuo atveju, kai nepakankamas įkrovimas. 
Kai variklis sustojęs, jis turi užsidegti. 
9 - Tepimo indikatorius (raudonas). Veikiant varikliui jis užsidega, kai variklio alyvos spaudimas nukrenta 
žemiau kritinės ribos. 
10 - Oro filtro užsiteršimo indikatorius(geltonas). Užsidega užsiteršus oro filtrui. 
11 - Karbamido vandens tirpalo lygio indikatorius (raudona/oranžinė).
12 - SCR indikatorius (raudonas) 
13 - SCR indikatorius (oranžinis) 
14 - Indikatorius, signalizuojantis gedimą hidrostatinėje vairavimo sistemoje (raudonas). Veikiant varikliui, 
užsidega sugedus hidrostatinei vairavimo sistemai. Jei variklis neveikia, jis turi degti. 
15 - Traktoriaus posūkio į dešinę signalo indikatorius (žalias). 
16 - Dyzelino dalelių filtro indikatorius. Perspėja apie būklę dviem etapais: užsidega oranžine spalva, kai 
filtras užsikišęs; užsidega raudonai esant gedimui. 
17 - Dyzelino dalelių filtro regeneracijos optimalių sąlygų indikatorius. Šviečia, kai temperatūra yra aukštesnė 
nei 250°C (žalias). Mirksi, kai atliekama dyzelino dalelių filtro (DPF) regeneracija.
18 - Variklio pašildymas (geltonas). Signalizuoja prietaiso, palengvinančio variklio užvedimą, veikimą. 
19 - Neprijungtas 
20 - Kuro lygio signalinė lemputė (oranžinis). Dega esant likučiui tarp 0 - 1/4 bako tūrio. 
21 - Pavarų dėžės gedimo signalinė lemputė (tamsiai raudona). 
22 - Įspėjimo signalinė lemputė (oranžinė)
23 - Stovėjimo signalinė lemputė (raudona)
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Prietaisų skydelis - prietaisai

C15N094

A - aušinimo skysčio termometras
B - kuro matuoklis
C - oro slėgio matuoklis
D - spidometras
1. Variklio apsisukimai
2. Variklio apsisukimų rodiklis, kuris pasiekia nominalius GTV apsisukimus su įjungtu ekonominiu GTV 
apsisukimų režimu.
3. Variklio apsisukimų rodiklis, kuris pasiekia nominalius GTV apsisukimus su įjungtu standartiniu GTV 
apsisukimų režimu.
E - ekranas

Prietaisų skydelis - mygtukai
A - Meniu paslinkimo į viršų mygtukas
B - Meniu paslinkimo į apačią mygtukas
C - Įėjimo į meniu mygtukas, meniu pasirinkimo 
patvirtinimo mygtukas
D - LCD apšvietimo keitimo mygtukas
E - Darbo valandų ir kilometrų atstatymo į pradinę padėtį 
mygtukas.
F - Ekrano perjungimo mygtukas

C15N041
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Ekrano aprašymas

Ekrano išvaizdos keitimas 

Ekrano kontrasto keitimas

Ekranas - duomenų rodymo keitimas

Pagrindiniame ekrane rodomos šios reikšmės: 
1 - įjungta sukimo momento reduktoriaus pavara, rodoma 
atitinkamai 1, 2 ar 3 pavara 
2 - išankstinio sukimo momento reduktoriaus nustatymo 
perjungimo jungiklis
3 - priekinio varančiojo tilto jungiklis
4 - diferencialo blokavimo įjungimas
5 - galinio GTV automatinio išjungimo funkcijos 
perjungimas
6 - priežiūros intervalas viršytas
7 - pagrindinio vaizdavimo laukelis
8 - papildomo vaizdavimo laukelis

F15N003

Ekrano išvaizdos pakeitimas iš (1) ekrano į  (2) ekraną 
atliekamas mygtuko (A) paspaudimu. 

F15N004

Ekrano kontrastas pagrindiniuose laukeliuose gali būti 
keičiamas rodyklėmis (A) ir (B).

P15N067

Pakartotiniu mygtuko (A) paspaudimu galite pakeisti 
duomenų rodymą ekrane.

C15N029
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Kai užvedimo spynelėje raktelis pasukamas į 'I' poziciją, 
ekrane rodomas pradinis vaizdas.

C15N030

Po maždaug trijų sekundžių ekrane rodomas pagrindinis 
vaizdas.

Pagrindiniame laukelyje (1) rodomas traktoriaus važiavimo
greitis. Papildomame laukelyje (2)  rodomas laikas 24 
valandų formatu.

F15N005

Šiame ekrane rodomi su GTV susiję duomenys.

1. Priekinio GTV apsisukimai, jei jis aktyvuotas.
2. Galinio GTV apsisukimai, kai jis įjungtas.
3. Traktoriaus važiavimo greitis.

F15N006

Pagrindiniame laukelyje (1) rodomas bendras traktoriaus 
darbo valandų skaičius.
Papildomame laukelyje (2) rodomas darbo valandų 
skaičius nuo paskutinio duomenų atstatymo.

F15N007
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Pagrindiniame laukelyje - bendras nuvažiuotų kilometrų 
skaičius.
Papildomame laukelyje - nuvažiuotų kilometrų skaičius 
nuo paskutinio duomenų atstatymo.

F15N008

Automatinio galinio GTV išjungimo duomenys; daugiau 
skaitykite skyriuje 'Žemės ūkio mašinų vairavimas'.

F15N009

Pagrindiniame laukelyje (1) rodoma akumuliatoriaus 
įtampa.

F15N010

Pagrindiniame laukelyje (1) rodomas bendras kuro 
sunaudojimas nuo variklio užvedimo. Įrašas automatiškai 
išvalomas po dviejų valandų nuo variklio užvedimo. 
Papildomame laukelyje (2) rodomos momentinės kuro 
sąnaudos. Įrašas ištrinamas iškart užgesinus variklį.

F15N011
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Pagrindiniame laukelyje (1) rodomas bendras apdirbtas 
plotas hektarais.
Papildomame laukelyje (2) rodomas valandinis našumas, 
pvz. vidutinis apdirbamas plotas hektarais per valandą.

F15N028

Pagrindiniame laukelyje (1) rodomas karbamido vandens 
tirpalo kiekis bake. Kai kiekis bake yra nuo 100% iki 30% 
pagrindiniame laukelyje rodoma (OK), reikšmės nuo 
29% iki 0% rodomos nuolat procentais. Jei duomenų nėra, 
rodomas užrašas ( -- % ).
Papildomame laukelyje (2) rodomas karbamido vandens 
tirpalo suvartojimas gramais per valandą.
Daugiau informacijos skaitykite skyriuje 'Išmetamųjų dujų 
papildomo valymo sistema'.

F15N013

Pagrindiniame laukelyje  (1) rodomi variklio apsisukimai 
per minutę.
Papildomame laukelyje (2) rodoma variklio apkrova 
procentais.

F15N014

Pagrindiniame laukelyje (1) procentais rodomas dyzelino 
dalelių filtro užsikišimas suodžiais.
Daugiau informacijos skaitykite skyriuje 'Išmetamųjų dujų 
papildomo valymo sistema'

P15N065
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Pagrindiniame laukelyje  (1) rodomas laikas.
Papildomame laukelyje (2) rodoma lauko temperatūra.

F15N015

Pagrindiniame laukelyje (1) rodomas vidutinis traktoriaus 
greitis. 
Papildomame laukelyje (2) rodomas vidutinės kuro 
sąnaudos. 

Įrašai automatiškai ištrinami po dviejų valandų 
nuo variklio užgesinimo. 

PW15N028
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Traktoriaus vidutinis greitis ir kuro sąnaudos

F15N017

Traktoriaus vidutinis greitis 
Ekrane rodomas vidutinis traktoriaus greitis (1) kilometrais per valandą nuo paskutinio duomenų atstatymo. 
Jei norite nustatyti vidutinį greitį tam tikram periodui, turite atstatyti (nulis) reikšmę matavimo pradžioje. 
Po atstatymo, ekrane rodomas 0 pirmuosius 100 metrų, po to reikšmė atsinaujina kas 10 s arba 100 
nuvažiuotų metrų.

Vidutinės kuro sąnaudos 
Ekrane rodomos vidutinės kuro sąnaudos (2) litrais per valandą nuo paskutinio duomenų atstatymo. Jei 
norite nustatyti vidutinį greitį tam tikram periodui, turite atstatyti (nulis) reikšmę matavimo pradžioje. Reikšmė 
atsinaujina kas 10 s. 

Rankinis duomenų panaikinimas (reset) 
Išskyrus automatinius duomenų atstatymus, šie įrašai gali būti panaikinti rankiniu būdu. 
Naikinant duomenis rankiniu būdu variklis turi būti neužvestas, o raktelis užvedimo spynelėje turi būti 
pozicijoje I. 
Pasirinkite ekrane atitinkamą pagrindinį laukelį naudodamiesi mygtuku (F). 
Panaikinkite įrašą ilgu mygtuko paspaudimu (E) (RESET). 

Dėmesio! Abu įrašai ištrinami vienu metu; atskirai vieno įrašo ištrinti negalima.

Ekranas - duomenų panaikinimas (reset)
Veiksmai, duomenų panaikinimui papildomame laukelyje, kai duomenys gali būti panaikinti, yra šie: 
1 - Pasirinkite ekrane atitinkamą pagrindinį laukelį naudodamiesi mygtuku (F).
2 - Panaikinkite įrašą ilgu mygtuko paspaudimu (E) (RESET).

F15N018
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Ekranas - rankinis stovėjimo stabdys

Ekranas - aptarnavimo intervalų indikatorius

F15N019

Įspėjimas apie artėjančią apžiūros datą (aptarnavimo intervalą) rodomas, kai iki planuotos apžiūros lieka 
mažiau nei 30 darbo valandų. 

Kai raktas užvedimo spynelėje pasukamas į poziciją I, ekrane rodomas pradinis vaizdas (A). 
Po kelių sekundžių ekrane parodomas artėjančios apžiūros pranešimas (B), kuriame nurodytas valandų 
skaičius iki apžiūros. 

Aptarnavimo intervalo viršijimas

Jei traktorius nesustabdytas rankiniu stovėjimo stabdžiu, 
ekrane rodomas įspėjimas (P raidė apskritime) ir tuo pačiu 
metu įsijungia garsinis signalas. Daugiau skaitykite 
skyriuje 'Vairavimo procesas'. 

Sustabdykite traktorių rankiniu stovėjimo 
stabdžiu.

FH12N039

Viršijus aptarnavimo intervalą, ekrane rodomas priežiūros 
pranešimas, kai raktelis užvedimo spynelėje pasukamas į 
poziciją I.
Kai ekranas perjungiamas į pagrindinį vaizdą naudojant 
mygtuką (F) (DISP), simbolis (1) matomas visuose 
pagrindinių vaizdų ekranuose.

F15N020
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Aptarnavimo intervalų indikatoriaus panaikinimas (reset)

F15N027

Įeikite į aptarnavimo meniu ilgu mygtuko ( A ) paspaudimu.
Mygtukais ( B ) ir ( C ) pasirinkite kalibravimo punktą, pažymėtą rodykle ( a ). Spausdami mygtuką ( A ) 
įeikite į kalibravimo meniu.
Mygtukais ( B ) ir ( C ) pasirinkite aptarnavimo punktą, pažymėtą rodykle ( b ). Spausdami mygtuką ( A ) 
įeikite į aptarnavimo meniu.
Mygtukais ( B ) ir ( C ) pasirinkite punktą [išvalymas/clearing], pažymėtą rodykle ( c ). Spausdami 
mygtuką ( A ) panaikinkite aptarnavimo intervalų indikatorių.
Norėdami grįžti į aptarnavimo meniu, mygtukais ( B )  ir ( C ) pasirinkite punktą EXIT (Išėjimas) ir 
paspauskite mygtuką ( A ) (Enter/Įeiti).

Atlikus apžiūrą, panaikinkite (reset) aptarnavimo intervalų indikatorių.

Klaidos rodymas
Klaidos, pasirodančios traktoriaus eksploatavimo metu 
nurodomos atitinkama įspėjamąja lempute, garsiniu 
signalu ir klaidos pranešimu prietaisų skydelio ekrane.
Kai klaida aptinkama, lemputė dega ir tuomet, kai ekranas 
perjungiamas į kitą ekraną.

Jei klaida nepašalinama ar nurodyta būklė negrąžinama į 
normalią padėtį:
atitinkama įspėjamoji lemputė švies
kai traktorius yra užgesintas, raktelis pasukamas į poziciją 
I ir variklis užvedamas, atitinkama įspėjamoji lemputė vėl 
įsijungia, o ekrane rodomas klaidos pranešimas.

1 - Rimto sistemos gedimo įspėjamoji lemputė (raudona).
2 - Mažiau rimto sistemos gedimo įspėjamoji lemputė 
(oranžinė).
3 - Eksploatacinės apsaugos įspėjamoji lemputė (mėlyna).
4 - Pavarų dėžės gedimo įspėjamoji lemputė (tamsiai 
raudona). Šviečia kartu su kita lempute, įspėjančia apie 
gedimus, susijusius su pavarų dėže ar sankabos sistema.

C15N111
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Ekranas - klaidų pranešimai
Traktoriaus darbo metu, ekrane gali pasirodyti trijų tipų klaidų pranešimai. 

A. - Eksploatacinės apsaugos įspėjimas, 
kad yra nedidelis nukrypimas nuo nustatytų reikšmių arba operatoriaus klaida. 
Įspėjimas rodomas ekrane apie 10 sekundžių ir ekranas perjungiamas į prieš tai nustatytą pagrindinį vaizdą. 

Būklė rodoma įspėjamąja lempute 
Traktorius gali būti naudojamas be apribojimų.

B. - Mažiau rimti sistemos gedimai 
Jei nustatomas lengvas sistemos gedimas, gedimo numeris rodomas ekrane apie 10 sekundžių. Paskui 
gedimo rodymas sumažinamas ir rodomas pagrindiniame laukelyje. 
Visos traktoriaus funkcijos išlieka aktyvios; gali būti, kad kai kurios funkcijos prarandamos. 

Būklė rodoma įspėjamąja lempute 

Šioje situacijoje baikite darbą ir susisiekite su aptarnaujančiu centru.

C. - Rimti sistemos gedimai 
Jei nustatomas rimtas sistemos gedimas, ekrano fonas šviečia raudonai kartu su užrašu STOP. Ekranas 
neperjungiamas į kitą vaizdą. 

Būklė rodoma įspėjamąja lempute 

Šioje situacijoje nedelsiant sustabdykite traktorių ir susisiekite su aptarnaujančiu centru.

Ekrano klaidų pranešimų aprašymas
1 - Gedimo reikšmės simbolis.
2 - Traktoriaus mazgas, kur kilo gedimas.
3 - Pagrindinis ekrano laukelis - gedimo kodas.
4 - Papildomas ekrano laukekis - gedimo patikslinimas.

P15N044
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Traktoriaus mazgų simboliai

 Variklis 

Hidraulinės sistemos 

 Pavaros ir sankabos

Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema

 Sistemos, palengvinančios variklio užvedimą

Ekranas - aptarnavimo meniu

Aptarnavimo meniu

Įėjimas į aptarnavimo meniu:
Į aptarnavimo meniu įeisite nuspaudę ir ilgiau palaikę 
mygtuką (A).
Meniu punktų pasirinkimas atliekamas mygtukais (B) ir 
(C). Pasirinktas punktas žymimas rodykle (1).
Išėjimas iš aptarnavimo meniu:
Mygtukais (B) ir (C) pasirinkite punktą EXIT (išėjimas) ir 
paspauskite mygtuką (A).

C15N096

Aptarnavimo meniu
1 - Gedimų istorija, remonto tikslais
2 - Apdirbtas plotas 
3 - Kalibravimas
4 - Kalbos pasirinkimas
5 - Išeiti iš aptarnavimo meniu

C15N097
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Ekranas - gedimų istorija

F15N023

a - įėjimas į aptarnavimo meniu 
mygtukais (A) ir (B) pasirinkite punktą iš gedimų sąrašo ir spauskite mygtuką (C) (ENTER/ĮEITI) 
b - traktoriaus mazgų pasirinkimas 
mygtukais (A) ir (B) pasirinkite traktoriaus mazgą, kuriame yra gedimų sąrašas ir paspauskite mygtuką (C) 
(ENTER/ĮEITI)

1 - variklis
2 - pavarų dėžė
3 - hidraulinės sistemos 
4 - išmetamųjų dujų apdorojimo sistema
5 - sistema, palengvinanti variklio paleidimą 
6 - grįžti į ankstesnį ekraną

c - pasirinkto traktoriaus mazgo gedimų sąrašas; mygtukais (A) ir (B) pereikite per atskirus gedimus

1 - eilės numeris 
2 - gedimo kodas 
3 - gedimo patikslinimo kodas 
4 - gedimo pasikartojimų skaičius

Paspaudę mygtuką (C) (ENTER/ĮEITI) grįšite į pagrindinį vaizdą. 

Ekranas - kalbos pasirinkimas
Įeikite į aptarnavimo meniu: 
Mygtukais (B) ir (C) pasirinkite punktą LANGUAGE
(kalba) ir paspauskite mygtuką (A). 
Palaipsniui spaudžiant mygtuką (A) rodomos galimos 
kalbos. Priėję norimą kalbą, išeikite iš aptarnavimo meniu. 

Mygtukais (B) ir (C) pasirinkite punktą EXIT (išėjimas) ir 
paspauskite mygtuką (A). 
Prietaisų skydelio kalba pakeista. 

Jei norite pakeisti metrinius vienetus į 
anglosaksiškus, pasirinkite kalbą ENG. IMP. 

C15N098
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Ekranas - apdirbtas plotas

Apdirbto ploto meniu

C15N100

Ilgiau spausdami mygtuką (A) įeikite į aptarnavimo meniu. Mygtukais (B) ir (C) pasirinkite punktą 'Apdirbtas 
plotas', pažymėtą rodykle (a). Spausdami mygtuką (A) įeisite į apdirbto ploto (b) meniu.
Apdirbto ploto (b) meniu:
(1) - ploto pločio nustatymas (t.y. padargų darbinio pločio nustatymas) 
(2) - apdirbto ploto įrašymo pradžia
(3) - apdirbto ploto įrašymo pabaiga
(4) - įrašyto ploto iš borto kompiuterio ištrynimas 
(5) - grįžti į aptarnavimo meniu

Apdirbto ploto plotis

c15n104

Įeikite į apdirbto ploto meniu. Mygtukais (B) ir (C) pasirinkite punktą  'Aggregation width/Padargo plotis' 
pažymėtą rodykle (a) ir spausdami mygtuką (A) pereikite į padargo pločio meniu. Padargo pločio meniu yra 
trys iš anksto nustatytos padargo pločio reikšmės. Pasirinkite Jums reikalingą padargo plotį mygtukais (B) ir 
(C) ir patvirtinkite paspausdami mygtuką (A). Mygtukais (B) ir (C) pasirinkite punktą (1) ir paspauskite 
mygtuką (A) norėdami grįžti į apdirbto ploto (a) meniu. 

Pagrindiniame laukelyje rodomas bendras apdirbtas 
plotas hektarais, papildomame laukelyje - hektarais per 
valandą. 

Būtina nustatyti apdirbto ploto plotį (t.y. 
padargų darbinį plotį) teisingam apdirbto ploto 
skaičiavimui. 

F15N028
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Padargo pločio nustatymas

C15N105

Padargo pločio meniu esančios trys padargo pločio reikšmės gali būti keičiamos.
Įeikite į padargo pločio meniu, mygtukais (B) ir (C) pasirinkite reikšmę, kurią norite keisti ir paspauskite 
mygtuką (A) (ENTER). Reikšmė rodoma su žvaigždute (1).
Paspaudus mygtuką (D) (DISP), reikšmė (a) rodoma su rodykle (2); galite keisti šią reiškmę mygtukais (B) ir 
(C).
Kitu mygtuko (D) (DISP) paspaudimu, reikšmė (b) rodoma su rodykle (2); galite keisti šią reiškmę mygtukais 
(B) ir (C).
Kitu mygtuko (D) (DISP) paspaudimu, reikšmė (c) rodoma su rodykle (2); galite keisti šią reiškmę mygtukais 
(B) ir (C).
Kitu mygtuko (D) (DISP) paspaudimu galite išeiti iš nustatymų.
Norėdami grįžti į apdirbto ploto meniu, pasirinkite punktą EXIT mygtukais (B) ir (C) ir paspauskite mygtuką 
(A) (ENTER).

Apdirbto ploto įrašymas

F15N027

Ilgu mygtuko ( A ) paspaudimu įeikite į aptarnavimo meniu. Mygtukais ( B ) ir ( C ) pasirinkite punktą 
'Apdirbtas plotas', pažymėtą rodykle. Spausdami mygtuką ( A ) įeisite į apdirbto ploto meniu ( b ). 
Mygtukais ( B ) ir ( C ) pasirinkite punktą (1), padargo pločio meniu pasirinkite pageidaujamą reikšmę ir 
grižkite į apdirbto ploto ( b ) meniu. 
Mygtukais ( B ) ir ( C ) pasirinkite punktą (2), spausdami mygtuką ( A ) pradėkite apdirbto ploto įrašymą ir 
išeikite iš aptarnavimo meniu. Nuo šio momento, kai tik traktorius pajudės, apdirbtas plotas bus įrašytas 
priklausomai nuo padargo pločio ir nuvažiuoto atstumo. 

Apdirbtas plotas įrašomas  tik tuo atveju, jei galinis trijų taškų lankas yra nuleistas į darbinę 
padėtį.
Apdirbto ploto įrašymas baigsis jei pasirinksite punktą ( 3 ) apdirbto ploto meniu ( b ) ir paspausite mygtuką 
( A ). 
Jei vėl pradėsite apdirbto ploto įrašymą, naujai įrašytos reikšmės bus pridėtos prie jau išsaugotų. 
Panaikinus reikšmes pagrindiniame ir papildomame laukeliuose, apdirbto ploto meniu ( b ) mygtukais ( B ) ir 
( C ) pasirinkite punktą ( 4 ) ir mygtuko ( A ) paspaudimu patvirtinkite pasirinkimą. Grįžus į pagrindinį ekraną 
'Apdirbtas plotas', ekrano ( c ) pagrindiniame ir papildomame laukeliuose nebebus jokių duomenų. 

Prieš tai buvusios reikšmės negalės būti atstatytos jokiu būdu.
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Ekranas - nustatymai ir kalibravimas

F15N022

Ilgu mygtuko (A) paspaudimu įeikite į aptarnavimo meniu: 
a - mygtukais (B) ir (C) pasirinkite kalibravimo punktą, rodomą su rodykle. 
b - spausdami mygtuką (A) įeikite į kalibravimo meniu.

1 - važiavimo greičio kalibravimas
2 - aptarnavimo nustatymai
3 - valandų nustatymai
4 - grįžti į pagrindinį ekraną

Važiavimo greičio kalibravimas

F15N025

Prietaisų skydelis kalibruojamas po surinkimo gamykloje. 
Pakartokite kalibravimą šiais atvejais: 
- po ženklaus padangų susidėvėjimo 
- po naujų padangų montavimo 
- pakeitus prietaisų skydelį 

Kalibravimo procedūra
- tinkamoje vietoje pasižymėkite 100 m ilgio trasą
- pripūskite traktoriaus padangas iki reikiamo slėgio, žr. šio Vadovo lenteles.
- užveskite variklį
- privažiuokite traktoriumi iki 100 m trasos pradžios 
- įeikite į aptarnavimo meniu spausdami mygtuką (A)
- mygtukais (B) ir (C) pasirinkite punktą (1) ir mygtuko (A) paspaudimu įeikite į kalibravimo meniu
- mygtukais (B) ir (C) pasirinkite punktą (2) ir spausdami mygtuką (A) įeikite į greičio meniu.
- mygtukais (B) ir (C) pasirinkite punktą (4) ir spausdami mygtuką (A) įeikite į sekantį meniu. Punktas (3) 
naudojamas tik greičio nustatymui gamykloje.
- mygtukais (B) ir (C) pasirinkite punktą (5) ir patvirtinkite mygtuko (A) paspaudimu.
- pradėkite važiuoti stabiliu, maždaug 10 km/val. greičiu
- nuvažiavus visą 100 m atstumą, sustabdykite traktorių pažymėtos trasos pabaigoje (b)
- mygtukais (B) ir (C) pasirinkite punktą (6) ir mygtuko (A) paspaudimu išsaugokite naujas reikšmes ir grįžkite 
į pradinį ekraną
- jei važiavimo greičio kalibravimas neveikia tinkamai, ekrane (7) pasirodo klaidos pranešimas, po punkto (8) 
patvirtinimo grįšite į pradinį ekraną spausdami mygtuką (A) neišsaugodami naujų reikšmių
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Laiko nustatymas

F15N024

Mygtuko (A) paspaudimu įeikite į aptarnavimo meniu
a - Mygtukais (B) ir (C) pasirinkite punktą CALIBRATION (kalibravimas), pažymėtą rodykle (a) ir mygtuko (A) 
paspaudimu įeikite į kalibravimo meniu
b - Mygtukais (B) ir (C) pasirinkite punktą SETTING OF TIME (laiko nustatymas) pažymėtą rodykle (b) ir 
mygtuko (A) paspaudimu įeikite į kitą ekraną
c - Laiko nustatymo ekranas 

1 - Valandų nustatymas
2 - Minučių nustatymas
3 - Išsaugojimas ir grįžimas į Kalibravimo (CALIBRATION) meniu (b)
4 - Grįžimas į Kalibravimo (CALIBRATION) meniu (b) be išsaugojimo 
5 - Valandų rodymas
6 - Minučių rodymas

Laiko nustatymo procedūra
Mygtukais (B) ir (C) pasirinkite punktą HOUR (VALANDOS) (1); palaipsniui spaudžiant mygtuką (A) (ENTER) 
keičiamos valandos; pakeitimai rodomi iš karto pozicijoje (5).
Mygtukais (B) ir (C) pasirinkite punktą MINUTE (MINUTĖS) (1); palaipsniui spaudžiant mygtuką (A) (ENTER) 
keičiamos minutės; pakeitimai rodomi iš karto pozicijoje (6).
Mygtukais (B) ir (C) pasirinkite punktą STORE AND RETURN (IŠSAUGOTI IR GRĮŽTI) (3), kad 
patvirtintumėte laiko nustatymus ir grįžtumėte į kalibravimo (CALIBRATION) meniu arba pasirinkite punktą 
RETURN (GRĮŽTI) be laiko nustatymų išsaugojimo ir patvirtinkite paspausdami mygtuką (A).
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Išmetamųjų dujų papildomo valymo sistema - nustatymas
Dyzelino dalelių filtro regeneracija pakeliant išmetamųjų dujų temperatūrą atliekama prie didesnės variklio 
apkrovos. DPF filtro regeneracijos sistema gali būti valdoma prietaisų skydelyje esančiu variklio nustatymų 
meniu. Regeneracija gali būti valdoma dviem būdais. Automatiniu dyzelino dalelių filtro regeneracijos būdu ir 
DPF filtro regeneracijos slopinimu (tik saugumo sumetimais).

s15n024

Įjunkite variklio nustatymo meniu ilgai spausdami mygtuką (A) prietaisų skydelyje. Ekrane pasirodys meniu 
langas (b). Norėdami įvesti variklio nustatymą (c), naudodamiesi mygtukais (B) ir (C) pasirinkite atitinkamą 
skirtuką ir patvirtinkite jį ilgiau spausdami mygtuką (A). Ekrane rodomi šie elementai:

1 - Automatinis dyzelino kietųjų dalelių filtro regeneravimas - DPF Auto
2 - Dyzelino kietųjų dalelių filtro regeneravimo slopinimas - DPF Inhibit
Pastaba: Atskiro režimo nustatymas yra aprašytas Išmetamųjų dujų papildomo valymo sistemos skyriuje.

Prietaisų skydelis - įspėjimas

Kuro papildymas

Karbamido tirpalo papildymas
Kai karbamido bako tūrio lygis krenta, ekrane bus parodomas karbamido kiekio bakelyje kiekis, išreikštas 
procentais.

Kai užsidega kuro įspėjamoji lemputė (oranžinė), 
ekrane maždaug 3 sekundėms parodomas kuro 
papildymo pranešimas. Jei kuro nepripildoma, kiekvieną 
kartą pasukus raktelį iš '0' pozicijos  į 'I', ekrane maždaug 
3 sekundes rodomas pranešimas. Kuro lemputė dega 
nuolat. 

F15N012

Pastaba: Daugiau informacijos rasite skyriuje 'Išmetamųjų 
dujų papildomo apdorojimo sistema'.

F15N021
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Aukšta aušinimo skysčio temperatūra

C15N112

Įspėjimas apie aukštą aušinimo skysčio temperatūrą nurodomas keliais etapais 

A - informacinis - sumažinti variklio galią 
B - įspėjantis - sustabdykite traktorių, leiskite varikliui dirbti tuščiąja eiga, kol sumažės aušinimo skysčio 
temperatūra 
C - griežtai įspėjantis - užgesinkte variklį, laukite, kol sumažės aušinimo skysčio temperatūra ir patikrinkite 
aušinimo skysčio lygį; jei užvedus variklį, aušinimo skystis vėl pradeda perkaisti, užgesinkite variklį ir 
susisiekite su aptarnavimo centru

Jei užsidega perspėjimas, kad aušinimo skysčio temperatūra aukšta, variklio galia apribojama 
25 %.

Aukšta oro temperatūra variklio oro įsiurbimo sistemoje
Įspėjimas apie aukštą oro temperatūrą variklio oro įsiurbimo sistemoje nurodomas keliais etapais

A - informacinis - sumažinti variklio galią
B - įspėjantis - sustabdykite traktorių, leiskite varikliui dirbti tuščiąja eiga, kol nukris oro temperatūra variklio 
oro įsiurbimo sistemoje
C - griežtai įspėjantis - užgesinkte variklį, laukite, kol nukris oro temperatūra variklio oro įsiurbimo sistemoje; 
jei užvedus variklį, oro temperatūra variklio oro įsiurbimo sistemoje vėl pradeda perkaisti, užgesinkite variklį ir 
susisiekite su aptarnavimo centru

C15N115
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PASTABOS 
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Traktoriuje esantis variklis atitinka išmetamųjų dujų emisijos IV Pakopos ir TIER 4f reikalavimus. Emisijos 
reikalavimų atitikimas pasiekiamas derinant dvi išmetamųjų dujų apdorojimo sistemas:

a - Dyzelino dalelių filtras (DPF) skirtas išmetamųjų dujų išgryninimui. Kietosios dalelės (suodžiai), 
susidariusios nepilnai sudegus kurui, dyzelino dalelių filtre yra surenkamos ir sudeginamos. Oksidacijos 
katalizatorius (DOC) yra DPF filtro dalis. 
b - SCR - dyzelinių variklių išmetamųjų dujų papildomo valymo sistema, kuri veikia įpurškiant redukuojančią 
medžiagą (karbamido tirpalą), kuri kartu su išmetamosiomis dujomis nukreipiama į selektyvųjį katalizatorių. 
Naudojant SCR sistemą, variklio išmetamų NOx kiekis mažėja. Redukuojanti medžiaga, įpurkšta į 
išmetamąją sistemą, SCR katalizatoriuje reaguoja su azoto oksido dujomis, esančiomis išmetamosiose 
dujose, ir taip azoto oksido dujos ir kietosios dalelės paverčiamos azotu (N2) ir vandens garais (H2O). 
Įpurškiamo karbamido tirpalo kiekis reguliuojamas elektroniniu variklio valdymu. 

Siekiant užtikrinti tinkamą sistemos veikimą, kai kurios jos dalys turi būti stebimos, kad atitiktų 
emisijos reikalavimus:
- Į SCR katalizatorių įpurkšto karbamido tirpalo lygis ir kokybė.
- Azoto oksidų kiekis išmetamosiose dujose ir temperatūra sistemoje.
- Neleistinos intervencijos ir kitų veiksmų, sutrikdančių sistemos veikimą, aptikimas.

1. Kietųjų dalelių filtras (DPF; dyzelino dalelių filtras)
2. Oksidacijos katalizatorius (SCR)
3. Karbamido tirpalo bakas (AUS 32, DEF)

S15N026
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DPF filtro eksploatavimo sąlygos

 Veikiant varikliui, kuro degimo metu, dyzelino dalelių filtras užsipildo kietosiomis dalelėmis. Dyzelino 
dalelių filtro regeneracija, pakeliant išmetamųjų dujų temperatūrą, atliekama prie didesnės variklio apkrovos. 
DPF filtro regeneracija skatinama dyzelinio kuro išgarinimu pro oksidacijos katalizatorių į išmetimo sistemos 
vamzdį. 

Dyzelino dalelių filtro veikimas rodomas dviem įspėjamosiomis lemputėmis (žalia ir 
oranžine/raudona) prietaisų skydelyje. Žalios įspėjamosios lemputės degimas rodo, kad dyzelino dalelių filtro 
regeneracijai yra optimaliausios sąlygos. Žalios įspėjamosios lemputės mirksėjimas rodo, kad dyzelino 
dalelių filtro regeneracija yra atliekama. Dyzelino dalelių filtro sistemos gedimai, kai variklis veikia, rodomi 
raudona įspėjamąja lempute prietaisų skydelyje, atitinkamu klaidos pranešimu ekrane su garsiniu signalu. 

Trumpalaikis raudonos įspėjamosios lemputės įsijungimas be lydinčio garsinio signalo 
nereiškia gedimo rodymo.

Traktoriaus eksploatavimo metu prie mažos variklio apkrovos, t.y. ilgalaikis veikimas laisva eiga, padidėja 
dyzelino dalelių filtro užsikišimo rizika. Veikiant varikliui, ši būsena rodoma oranžinės įspėjamosios lemputės 
degimu ir lydimos garsinio signalo su atitinkamu klaidos kodu prietaisų skydelio ekrane. Jei taip nutinka, 
pakelkite variklio apkrovą ir tęskite darbą, kol oranžinė dyzelino dalelių filtro įspėjamoji lemputė užges ir nutils 
garsinis signalas. Pakeliant variklio apkrovą pakeliama išmetamųjų dujų temperatūra ir kietosios dalelės, 
blokuojančios dyzelino dalelių filtrą, yra sudeginamos. Kai variklis veikia, tinkamos sąlygos, reikalingos DPF 
filtro regeneracijai, parodomos žalia įspėjamąja lempute prietaisų skydelyje. 

Padidinta variklio apkrova reiškia traktoriaus veikimą prie aukštesnių variklio apsisukimų su 
prijungtais padargais, galios perdavimu per GTV ar išorinę hidraulinę grandinę; stovinčio traktoriaus 
variklio apsisukimų pakėlimas yra nepakankamas.

Laikas, reikalingas DPF filtro pasipriešinimo sumažinimui, priklauso nuo variklio apkrovos ir 
DPF filtro užterštumo.

DPF filtro regeneracijos metu pasiekiama aukšta temperatūra. Būtinos visos atsargumo 
priemonės, kai traktorius eksploatuojamas degioje aplinkoje!

Neužgesinkite variklio DPF filtro regeneracijos metu (žalia įspėjamoji lemputė mirksi) - taip 
rizikuojate pažeisti išmetamųjų dujų valymo sistemą. Neužgesinkite variklio iškart po DPF filtro 
regeneracijos. Palikite variklį dirbti laisvąja eiga prie mažų apsisukimų, kol pakankamai nenukris 
išmetamųjų dujų valymo sistemos temperatūra!
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DPF sistemos klaidos rodymas

 Veikiant varikliui dyzelino dalelių filtro sistemos gedimai rodomi prietaisų skydelyje 
oranžinės/raudonos įspėjamosios lemputės švietimu arba blykčiojimu, lydimu garsinio signalo. Jei klaida 
nepašalinama, jie rodomi kiekvieną kartą užvedus variklį. 

Eksploatavimo metu trumpam laikui slėgis gali viršyti nustatyti reikšmę. Tai parodo 
trumpalaikis DPF filtro oranžinės/raudonos įspėjamosios lemputės įsijungimas prietaisų 
skydelyje. Tai nėra klaida. Klaidos visuomet rodomos raudona DPF filtro įspėjamosios 
lemputės šviesa, garsiniu signalu ir pranešimu prietaisų skydelyje.

SCR sistemos eksploatavimo sąlygos
Karbamido tirpalo kiekis bake rodomas prietaisų skydelyje. Jeigu dirbant varikliui karbamido tirpalas bake 
baigiasi, kolektoriaus purkštukas gali būti sugadintas, o variklio galia gali būti sumažinta. Tuo atveju, 
katalizinis redukavimas sustoja, o kenksmingų išmetamų dujų kiekis padidėja. Kai bakas pripildomas 
karbamido tirpalu, katalizinis redukavimas atstatomas. 

Traktoriaus eksploatavimas be SCR (selective catalytic reduction/selektyvus katalizinis 
redukavimas) sistemos yra draudžiamas!

rodymo tipas DPF įspėjamoji lemputė gedimo 
įspėjamoji 
lemputė

garsinis 
signalasįspėjamoji 

lemputė
spalva

įspėjimas
(reikalinga 
regeneracija)

aktyvuota 
oranžinė 
įspėjamoji 
lemputė

įspėjimas
(reikalinga 
regeneracija)

oranžinė 
įspėjamoji 
lemputė 
blykčioja 
(0.5 Hz)

pirmo 
laipsnio 
apribojimas

oranžinė 
įspėjamoji 
lemputė 
blykčioja 
(0.5 Hz)

antro laipsnio 
apribojimas

raudona
įspėjamoji 
lemputė 
blykčioja
(0.5 Hz)

2 x 3 s
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Tinkamo sistemos veikimo sąlygos
- aušinimo skysčio temperatūra turi būti aukštesnė nei 60°C
- darbinė katalizatoriaus temperatūra turi būti aukštesnė nei 250°C
- lauko temperatūra turi būti aukštesnė nei -20°C
- variklio apsisukimai turi būti didesni nei 1000 aps./min
- reikalaujamas sukimo momentas turi būti didesnis nei 20%

Jei karbamido tirpalas užšąla, bakas šildomas elektra. Jei jis per 70 min neatitirpsta, 
aktyvuojamas variklio galios apribojimas su atitinkamu klaidos pranešimu.

Karbamidas (karbamido tirpalas AUS 32, DEF)
Naudojamas reagentas yra 32,5% sintetinio karbamido tirpalo ir demineralizuoto vandens mišinys. Jis 
naudojamas kaip NOx redukuojanti medžiaga SCR (selektyvus katalizinis redukavimas) papildomoje 
išmetamųjų dujų valymo sistemoje motorinėse transporto priemonėse su dyzeliniais varikliais. 
Produktas žymimas pavadinimais 'Karbamidas' ar AUS 32 (AUS: Karbamido vandens tirpalas) ir atitinka 
standartą ISO 22241 -1 Redukavimo medžiagos NOX AUS 32.
JAV ir Šiaurės Amerikoje, karbamido tirpalas AUS 32 žinomas pavadinimu Diesel Exhaust Fluid (DEF).
Karbamido tirpalo galiojimo trukmė be kokybės praradimo priklauso nuo laikymo sąlygų.
Prie -11°C aplinkos temperatūros jis kristalizuojasi, o aplinkos temperatūrai pakilus virš +35°C prasideda 
hidrolizė, t.y. lėtas skilimas į amoniaką ir anglies dioksidą.
Svarbu apsaugoti pakuotes nuo tiesioginių saulės spindulių. 
Statinės neturi būti laikomos ilgiau nei vienerius metus!
Atkreipkite dėmesį į panaudotų medžiagų ir laikymo pakuočių atsparumą.
Karbamido tirpalas užšąla prie -11°C temperatūros.

Tinkamam SCR sistemos funkcionavimui turi būti naudojamas 32.5% koncentracijos 
karbamidas!

Karbamido tirpalo (AUS 32, DEF) saugaus tvarkymo principai

Kontaktas su oda
- Ilgas ar pasikartojantis kontaktas gali sukelti odos dirginimą.

Kontaktas su akimis
- Ilgas ar pasikartojantis kontaktas gali sukelti akies dirginimą. Mažiausiai 15 minučių gausiai skalaukite akį 
vandeniu. Jei dirginimas išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Prarijus
- Nurijus nedidelį kiekį, toksinio poveikio nėra. Didelis kiekis gali sukelti žarnyno ar skrandžio problemas. 
Nesukelkite vėmimo. Išgerkite pusę litro vandens ar pieno. Nuriję didesnį kiekį, kreipkitės į gydytoją.

Priešgaisrinės priemonės
- Produktas yra gesinamas.

Gesinimo priemonės
- Jei medžiaga užsidegė, gesinkite dideliu kiekiu vandens.

Avarijų likvidavimo priemonės
- Sumažinti išsiliejusios medžiagos sąlytį su dirvožemiu, kad produktas nepasiektų paviršinių ar požeminių 
vandens telkinių.
- Sugerti išsiliejusią medžiagą su sausu dirvožemiu, smėliu ar kita nedegia medžiaga.
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SCR sistemos klaidos rodymas

Karbamido kiekio bake rodymas

S15N019

Karbamido tirpalo kiekis bake rodomas ekrane. Jei karbamido lygis didesnis nei 33%, prietaisų skydelyje 
rodoma OK. Jei kiekis žemiau nei 33%, realus karbamido kiekis rodomas procentais. Apie mažą karbamido 
tirpalo kiekį bake praneša įspėjamoji žemo karbamido lygio lemputė (1) prietaisų skydelyje (a). Įspėjamoji 
žemo karbamido lygio lemputė aktyvuojama kartu su viena iš šių įspėjamųjų lempučių: eksploatavimo 
apsaugos (2), gedimo (3) arba sustabdymo (4) ir prietaisų skydelio ekrane (3) pasirodo raginimas, lydimas 
garsinio signalo, papildyti karbamido baką. 

Kuro pildymo metu visada papildykite karbamido tirpalo baką. 

SCR sistemos gedimai rodomi prietaisų skydelyje 
oranžinės (1) arba raudonos (2) įspėjamosios lemputės 
švietimu, lydimu garsinio signalo. Jei klaida nepašalinama, 
ji rodoma kiekvieną kartą užvedus variklį. Rodymo 
priežastis gali būti susijusi su nepakankamu NOx kiekiu 
išmetamosiose dujose, gedimu karbamido įpurškimo 
sistemoje arba bloga karbamido tirpalo kokybe. 
Atsižvelgiant į klaidos pranešimo rimtumą, aktyvuojama 
įspėjamoji signalinė lemputė (3) arba sustabdymo 
signalinė lemputė (4) kartu su įspėjamosiomis lemputėmis 
(1, 2). 

Jei atliekamas neprofesionalus įsikišimas į 
selektyvaus katalizinio redukavimo sistemą, rodoma 
klaida, o sistema persijungia į avarinį traktoriaus 
darbo režimą su sumažinta variklio galia. 

S15N011

rodymo 
tipas

karbamido įspėjamoji 
lemputė

gedimo 
įspėjamoji 
lemputė

garsinis
signalas

variklio galios ir variklio 
apsisukimų sumažinimas

įspėjamoji 
lemputė

spalva

įspėjimas oranžinė 1 x 1 s

pirmo 
laipsnio 
apribojimas

oranžinė 1 x 1 s galios sumažinimas 25%

antro 
laipsnio 
apribojimas

raudona 2 x 3 s galios sumažinimas 50%, 
maks. variklio apsisukimų 
sumažinimas iki 1250 aps./min
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DPF ir SCR klaidų rodymas prietaisų skydelio ekrane

rodymo 
tipas

karbamido 
kiekis 
bake

karbamido įspėjamoji 
lemputė

parodymas -
raginimas 
papildyti 
karbamido 
tirpalo

gedimo 
įspėjamoji 
lemputė

garsinis 
signalas

galios sumažinimas
ir variklio 
apsisukimų 
ribojimasįspėjamoji 

lemputė
rodymo 
būdas

pirmo 
laipsnio 
įspėjimas

mažiau nei 
20%

aktyvuota 
oranžinė 
įspėjamoji 
lemputė

trumpalaikis 
parodymas
(3 s)

1 x 1 s

antro
laipsnio 
įspėjimas

mažiau nei 

15%

oranžinė 
įspėjamoji 
lemputė 
blykčioja 
(0.5 Hz)

trumpalaikis 
parodymas
(3 s)

1 x 1 s

trečio
laipsnio 
įspėjimas

mažiau nei 

10%

oranžinė 
įspėjamoji 
lemputė 
blykčioja 
(0.5 Hz)

Pastovus 
rodymas
(Raginimas 
dingsta 
paspaudus 
bet kurį 
mygtuką 
prietaisų 
skydelyje.)

2 x 3 s

pirmo 
laipsnio 
ribojimas

mažiau nei 
5%

oranžinė 
įspėjamoji 
lemputė 
blykčioja 
(1 Hz)

Pastovus 
rodymas
(Raginimas 
dingsta 
paspaudus 
bet kurį 
mygtuką 
prietaisų 
skydelyje.)

2 x 3 s galios sumažinimas 
25%

antro
laipsnio 
ribojimas

mažiau nei 
3%

raudona
įspėjamoji 
lemputė 
blykčioja 
(2 Hz)

Pastovus 
rodymas

2 x 3 s galios sumažinimas 
50%, maks. variklio 
apsisukimų 
apribojimas iki 
maždaug 1250 
aps./min

Klaidos pranešamos ne tik įspėjamosiomis lemputėmis ir 
garsiniu signalu, bet ir pranešimu prietaisų skydelio 
ekrane. 

1 - Gedimo reikšmės simbolis.
2 - Traktoriaus mazgas, kuriame aptiktas gedimas.
3 - Pagrindinis ekrano laukas - gedimo kodas.
4 - Papildomas ekrano laukas - gedimo specifikacija.
5 - Aptarnavimo simbolis.

Pastaba: Daugiau informacijos - skyriuje 'Prietaisų 
skydelis'

S15N044
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Variklio galios ir variklio apsisukimų sumažinimas
Atsiradus rimtai SCR sistemos klaidai arba, jei karbamido lygis bake yra žemas, sistema reaguoja 
sumažindama variklio galią ir apsisukimus. Priklausomai nuo gedimo rūšies, variklio galia sumažinama, taip 
vadinamomis, viena ar dviem pakopomis. 

Neleistinas įsikišimas į išmetamųjų dujų apdorojimo sistemą gali iššaukti rimtą gedimą!

S15N045

Artėjant variklio galios ir apsisukimų mažinamui pirmąja pakopa, tai rodoma traktoriaus operatoriui prietaisų 
skydelio ekrane (1) arba (2) kartu su garsiniu signalu ir įspėjamosiomis lemputėmis. Kai baigiasi 
pereinamasis 10 val. Stage IV (97/68/EC) arba 1,5 val. Tier 4f (EPA) periodas, variklios galios ribojimas 
aktyvuojamas palaipsniui.
Pastaba: Įspėjimo žinutė rodoma ekrane (1) arba (2) priklausomai nuo traktoriaus tipo.

S15N046

Jei gedimas nepašalinamas, įjungiama antroji sumažintos variklio galios ir apsisukimų pakopa. Tai rodoma 
traktoriaus operatoriui prietaisų skydelio ekrane (1) arba (2) kartu su garsiniu signalu ir įspėjamosiomis 
lemputėmis. Kai baigiasi pereinamasis 10 val. Stage IV (97/68/EC) arba 2,5 val. Tier 4f (EPA) periodas, 
variklios galios ribojimas aktyvuojamas palaipsniui.
Pastaba: Įspėjimo žinutė rodoma ekrane (1) arba (2) priklausomai nuo traktoriaus tipo.

pakopa 1 variklio galia sumažinama 25%

pakopa 2 variklio galia sumažinama 50% ir maks. 
variklio apsisukimai ribojami iki maždaug 1250 
aps./min
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Informacija apie pilną DPF filtrą
Informacija, ar DPF yra pilnas, rodoma pagrindiniame ekrano laukelyje.

S15N019

Pakartotinai spaudžiant (A) mygtuką, galite perjungti atskirus laukelius į laukelį su duomenimis apie DPF 
filtro užsipildymą:

1 - procentinis DPF suodžių užpildymas 

Padėtis (1) nurodo procentinį DPF filtro suodžių užpildymą, kuris užpildo filtrą dyzelinio kuro degimo metu. 
Šie anglies suodžiai yra išdeginami regeneracijos metu ir susidaro pelenai. Bendros regeneracijos metu 
pelenai negali būti pašalinami iš dyzelino dalelių filtro. Kuo didesnis procentinis DPF filtro užpildymas 
pelenais, tuo trumpesni DPF regeneracijos intervalai. 
Pastaba: Jei informacija, kiek užsipildęs filtras, yra neprieinama, ekrane, vietoj procentinių reikšmių, rodoma 
( --- ). 

Esant aukštam DPF užsipildymo pelenais procentui, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros 
centrą. 

Ilgalaikis traktoriaus pastatymas
Ruošiantis pastatyti traktorių ilgam laikui, karbamido tirpalas iš bako turi būti išleistas. 
Prieš traktoriaus eksploataciją, pripildykite baką nauju karbamido tirpalu ir pakeiskite karbamido filtro 
elementą. 

Užpiltas karbamidas bake neturi būti laikomas ilgiau nei 4 mėnesius; paskui jis turi būti 
pakeistas. 

Išmetamųjų dujų papildomo valymo sistemos taisymas ir priežiūra
Sistema reikauja naudoti tik leidžiamus eksploatacinius skysčius, kurie nurodyti šiame vadove. Atsiradus 
pranešimams apie išmetamųjų dujų papildomo valymo sistemos klaidas, veikite laikydamiesi šio vadovo 
nurodymų arba kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.

Visi išmetamųjų dujų papildomo valymo sistemos remonto darbai ir priežiūra turi būti atliekami 
profesionaliai. Bet kokios intervencijos į sistemą, išskyrus autorizuotą aptarnavimą, yra 
draudžiamos.
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Išmetamųjų dujų apdorojimo sistemos nustatymai
Dyzelino dalelių filtro regeneracija, pakeliant išmetamųjų dujų temperatūrą, atliekama prie didesnės variklio 
apkrovos. DPF filtro regeneracijos sistema galima būti valdoma prietaisų skydelyje esančiu variklio 
nustatymų meniu. Regeneracija gali būti valdoma dviem būdais. Automatiniu dyzelino dalelių filtro 
regeneracijos būdu ir DPF filtro regeneracijos slopinimu (tik saugumo sumetimais).

S15N023

Prietaisų skydelyje ilgu mygtuko (A) paspaudimu įeikite į variklio nustatymų meniu. Rodomas aptarnavimo 
meniu vaizdas ( b ). Įeikite į variklio nustatymus ( c ), pasirinkite reikalingą poziciją mygtukais ( B ) ir ( C ) ir 
patvirtinkite ilgesniu mygtuko ( A ) paspaudimu. Ekrane rodomi šie pasirinkimai: 

1 - Automatinė dyzelino dalelių filtro regeneracija - EAT REGENERATION AUTO
2 - Dyzelino dalelių filtro regeneracijos slopinimas - EAT REGENERATION INHIBIT

Automatinė dyzelino dalelių filtro regeneracija - EAT REGENERATION AUTO
Automatinis išmetamųjų dujų apdorojimo būdas. Esant poreikiui, kai filtro užpildymas anglies suodžiais 
pasiekia tam tikrą lygį, filtro regeneracija pradedama pasiekus reikiamą išmetamųjų dujų temperatūrą ir 
variklio apkrovą.

Mirksinti žalia įspėjamoji lemputė rodo, kad dyzelino dalelių filtro regeneracija yra atliekama.

S15N021

EAT REGENERATION AUTO yra nustatomas variklio nustatymų meniu ( b ). Įėjus į poziciją, pasirinkite 
punktą naudodami mygtukus ( B ) ir ( C ). Patvirtinkite automatinį filtro regeneracijos valdymą ( b ) ilgu 
mygtuko ( A ) paspaudimu. Traktoriaus eksploatavimo metu filtro regeneracija rodoma įsijungusiomis 
įspėjamosiomis lemputėmis ir lydinčiu garsiniu signalu. Jei filtras sugeneruotas, dega žalia DPF įspėjamoji 
lemputė. Gresiant sistemos gedimui įsijungia geltona DPF įspėjamoji lemputė ir jei sistemos gedimas įvyksta, 
įsijungia raudona DPF įspėjamoji lemputė. 

Tinkamam dyzelino dalelių filtro veikimui būtina nustatyti išmetamųjų dujų sistemą į EAT 
REGENERATION AUTO režimą, nebent saugumo sumetimais darbo sąlygos reikalauja sistemos 
slopinimo!
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Dyzelino dalelių filtro regeneracijos slopinimas - EAT REGENERATION INHIBIT
Dyzelino dalelių filtro regeneracijos slopinimo funkcija (EAT REGENERATION INHIBIT) naudojama blokuoti 
DPF regeneraciją saugumo sumetimais, dirbant traktoriumi degioje aplinkoje (pvz. šieno ar šiaudų 
saugojimas).

S15N022

EAT REGENERATION INHIBIT yra nustatomas variklio nustatymų meniu ( b ). Įėjus į poziciją, pasirinkite 
punktą naudodami mygtukus ( B ) ir ( C ). Patvirtinkite automatinį filtro regeneracijos valdymą ( b ) ilgu 
mygtuko ( A ) paspaudimu. Sėkmingas aktyvavimas rodomas aktyvuotu simboliu (c) prietaisų skydelio 
viršutiniame dešiniajame kampe. Tuo atveju, kai regeneracija turi būti pradėta, vienu metu įsijungia techninės 
priežiūros ir regeneracijos slopinimo simboliai. 

Ilgalaikis regeneracijos slopinimas (keletą valandų) sąlygoja DPF filtro užsikišimą, dėl kurio 
vėliau mažėja variklio galia! 

 DPF filtro regeneracijos slopinimo funkcija turi būti aktyvuojama tik saugumo sumetimais. Kai 
nebėra būtinybės naudoti regeneracijos slopinimo, nedelsdami nustatykite automatinį regeneracijos 
režimą!
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Prieš vairuodami naująjį traktorių pirmiausia susipažinkite su pavarų perjungimo schema ir 
išbandykite atskiras pavarų perjungimo svirties pozicijas neužvedus variklio. 
Taip pat patikrinkite, ar techninė būklė atitinka saugaus darbo reikalavimus.

Prieš užvedant

Draudžiamas užvedimas

*Aušinimo skysčio šildytuvas

Prieš užvesdami variklį įsitikinkite: 

1. kad traktorius yra tinkamai sustabdytas
2. kad pagrindinė pavarų perjungimo svirtis yra 
neutralioje padėtyje 
3. kad reverso svirtis yra neutralioje padėtyje 
4. kad GTV jungikliai yra išjungti.

Jei sankabos pedalas nenuspaustas, variklis negali būti 
užvedamas - pradinis sujungimo jungiklis nesuveikia. 
Pastaba: Prieš užvedimą, rekomenduojame suaktyvinti 
kuro sistemą keliais rankinės kuro pompos paspaudimais. F15N047

Draudžiama užvesti variklį starterio gnybtų 
trumpu jungimu. Užveskite traktorių tik sėdėdami 
vairuotojo sėdynėje. Tvarkydami ar remontuodami 
starterį, turite atjungti minusinį akumuliatoriaus polių 
ir nustatyti visas perjungimo svirtis, įskaitant ir GTV, į 
neutralią poziciją. Starterio kontaktai yra uždengti 
dangteliu.

F11N013

Aušinimo skysčio šildytuvas yra sumontuotas variklio 
korpuse.
Šildytuvo galia 1000 W prie 220 V maitinimo įtampos.

F11N016
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Variklio užvedimas naudojant aušinimo skysčio šildytuvą

F91

Aušinimo skysčio šildymas palengvina variklio užvedimą, esant žemai aplinkos temperatūrai. Energijos 
tiekimo elektros instaliacija ir jos apsauga nuo elektros šoko turi atitikti galiojančius reglamentus. 
1. Pirmiausia įstatykite jungiamąjį elementą į šildytuvą. 
2. Tada prijunkite šildytuvą prie 220 V įtampos elektros maitinimo tinklo.
Atsižvelgiant į mažesnį variklio dėvėjimąsi užvedant jį žemoje temperatūroje, šildytuvo naudojimas yra 
rekomenduojamas gamintojo. Šildymo laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros (1 - 2 valandų prieš 
variklio užvedimo laiką turėtų pakakti). 

Baigę šildymą, pirmiausia atjunkite prietaisą nuo elektros maitinimo tinklo ir tik tada 
pašalinkite jungiamąjį elementą iš šildytuvo! Elektros šoko pavojus!

Būtina užtikrinti traktoriaus operatoriaus apmokymą ir reguliarų aušinimo skysčio šildytuvo 
patikrinimą, įskaitant energijos tiekimo kabelį, pagal šalies, kurioje traktorius yra naudojamas, 
standartus bent jau prieš kiekvieną žiemą.

Variklio užvedimas

F15N048

1. Įkiškite raktą į užvedimo spynelę - '0' padėtis.
2. Įsitikinkite, kad įjungtas stovėjimo stabdis.
3. Išjunkite GTV ant dešiniosios kabinos atramos.
4. Nuspauskite sankabos pedalą.
5. Pastumkite reverso svirtį, esančią po vairu, į neutralią padėtį.
6. Pastumkite pavarų svirtį į neutralią padėtį.
7. Pasukite raktelį į 'I' padėtį. Užsidega pašildymo žvakių indikatorius.
8. Palaukite, kol pašildymo žvakių indikatorius užges (laikas priklauso nuo aušinimo skysčio temperatūros).

Jei pašildymo žvakių indikatorius nedega, o mirksi, pašildymo sistemoje atsirado gedimas 
(skyrius 'Užvedimo sistemos klaidų signalai'). Aptiktą gedimą taisykite specializuotame servise.
9. Kai indikatorius užgęsta, nedelsdami pasukite raktą (nelaukite ilgiau kaip 5 s) į 'II' padėtį (užvesti). 
10. Užvedę iškart atleiskite raktelį, jis automatiškai grįš į 'I' padėtį. Netęskite užvedimo proceso ilgiau nei 
15 s. 
11. Atleiskite sankabos pedalą.
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Jei nepavyksta užvesti variklio

Užvedimo sistemos klaidų rodymas

Iškart po užvedimo

Grąžinkite raktelį į padėtį '0', palaukite 30 sekundžių ir 
pakartokite užvedimą.
Daugiausia 6 kartus leidžiama atlikti užvedimo ciklus (15 
sekundžių užvedimo ciklas ir 30 sekundžių pertrauka tarp 
ciklų). Kitas variklio užvedimas galimas tik tada, kai 
starteris atvėsta iki aplinkos temperatūros. 

Niekada neskatinkite gęstančio traktoriaus 
starteriu. Yra pavojus pažeisti starterį.

C15N127

Užvedimo sistemos gedimas rodomas įspėjamosios 
lemputės (3) mirksėjimu ir tuo pat metu įsijungusios 
raudonos (1) arba oranžinės (2) įspėjamosios lemputės. 
Klaidos kodas rodomas ekrane.
- Jei variklis dirba tuščiąja eiga, įspėjamoji lemputė mirksi 
kartą per sekundę ir šviečia įspėjamoji lemputė (2), 
švietimas avariniu režimu atliekamas panašiai kaip prie 
žemos temperatūros, neatsižvelgiant į aušinimo skysčio 
temperatūrą.
- Jei variklis dirba tuščiąja eiga, įspėjamoji lemputė mirksi 
du kartus per sekundę ir šviečia įspėjamoji lemputė 
(2), užvedimas išsijungia (neveikia).
- Jei variklis dirba, įspėjamoji lemputė šviečia 
nepertraukiamai ir šviečia įspėjamoji lemputė (1), yra 
gedimas užvedimo valdyme ir užvedimas nebaigtas. 
Gedimas nedelsiant turi būti pašalintas, kitaip yra pavojus 
iškrauti akumuliatorių.

P15N053

Užvedę variklį, nustatykite 800 - 1000 aps./min. 
greitį ir leiskite varikliui dirbti be apkrovimo apie 
2 minutes.
Per tą laiką patikrinkite tepimą, įkrovimą ir kitas funkcijas 
(indikatoriai turi būti užgesę). Variklio darbo be apkrovos 
laikas turi būti stebimas, ypač žiemos metu.

p15n054
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Variklio pašildymas

FHSX15N008

Tęskite variklio pašildymą ir vairavimo pradžioje. Variklio pašildymas tuščia eiga arba staigiu 
variklio apsisukimų greičio padidinimu yra žalingas varikliui. Neviršykite variklio apsisukimų daugiau 
nei 2000 aps./min, kol aušinimo skystis nepasiekė 45°C temperatūros.

Klaidos rodymas

Variklio galios ir apsisukimų apribojimo rodymas
Atsiradus rimtai variklio valdymo ar pagalbinės sistemų klaidai, SCR sistemos klaidai arba, jei karbamido 
lygis bake yra žemas, sistema reaguoja sumažindama variklio galią ir apsisukimus. 

Priklausomai nuo gedimo rūšies, variklio galia sumažinama, taip vadinamomis, viena ar dviem pakopomis.

Klaidos, pasirodančios traktoriaus eksploatavimo metu 
nurodomos atitinkama įspėjamąja lempute, garsiniu 
signalu ir klaidos pranešimu prietaisų skydelio ekrane.
Kai klaida aptinkama, lemputė dega ir tuomet, kai ekranas 
perjungiamas į kitą ekraną.
Jei klaida nepašalinama ar nurodyta būklė negrąžinama į 
normalią padėtį:
atitinkama įspėjamoji lemputė švies
kai traktorius yra užgesintas, raktelis pasukamas į poziciją 
I ir variklis užvedamas, atitinkama įspėjamoji lemputė vėl 
įsijungia, o ekrane rodomas klaidos pranešimas.

1 - Rimto sistemos gedimo įspėjamoji lemputė (raudona).
2 - Mažiau rimto sistemos gedimo įspėjamoji lemputė 
(oranžinė).
3 - Eksploatacinės apsaugos įspėjamoji lemputė (mėlyna).
4 - Pavarų dėžės gedimo įspėjamoji lemputė (tamsiai 
raudona). Šviečia kartu su kita lempute, įspėjančia apie 
gedimus, susijusius su pavarų dėže ar sankabos sistema.

Daugiau informacijos skyriuje 'Prietaisų skydelis'.

C15N111

pakopa 1 Variklio galios sumažinimas 
20%

įspėjamoji 
lemputė (1) 
šviečia

pakopa 2 Variklio galios sumažinimas 
20% Variklio apsisukimų 
sumažinimas iki 1200 
aps./min

įspėjamoji 
lemputė (2) 
šviečia
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Išmetamųjų dujų papildomos valymo sistemos klaidų rodymas

F01N051

Lentelė, su trumpu išmetamųjų dujų papildomo valymo sistemos klaidų rodymo aprašymu ir tolesniais 
operatoriaus veiksmais, yra priekinio stiklo (A) apatiniame dešiniajame kampe.

Lentelės (B) kairiojoje dalyje yra prietaisų skydelio šviečiančių ir blyksinčių įspėjamųjų lempučių deriniai su 
atitinkamomis jų spalvomis ir garsinio įspėjamojo signalo piktograma. Dešinėje lentelės pusėje nurodyti 
reikalaujami operatoriaus veiksmai.

1. Jei mirksi signalinė lemputė, atliekamas dyzelino kietųjų dalelių filtro (DPF) atsinaujinimas.
Dėmėsio!Gaisro nuo išmetamųjų dujų pavojus.
Dėmesio!Nemažinkite variklio apkrovos - regeneracijos nutraukimo rizika.
2. Papildyti karbamido tirpalo.
3. Papildyti karbamido tirpalo! Variklio galia bus apribota.
4. Papildyti karbamido tirpalo! Variklio galia ir apsusikimai bus sumažinti.
5. Padidinkite variklio apkrovą arba skambinkite Zetor servisui.
Variklio galia bus apribota.
6. Skambinkite Zetor servisui.
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Kietųjų dalelių filtras (DPF)

 Traktoriaus išmetimo sistemoje yra įmontuotas kietųjų dalelių filtras, kuris naudojamas išmetamųjų 
dujų valymui. Kietosios dalelės (anglies dalelės), atsiradusios deginant dyzelį, yra surenkamos ir 
sudeginamos kietųjų dalelių filtre.

Kietųjų dalelių filtras - sistemos eksploatavimo ir gedimų rodymas

P15N057

 Kietųjų dalelių filtro veikimas rodomas dviem įspėjamosiomis lemputėmis (1) ir (2) prietaisų skydelyje. 
Žalios spalvos įspėjamosios lemputės (1) įsijungimas prietaisų skydelyje veikiant varikliui rodo, kad dyzelino dalelių filtro 
regeneracijai yra optimaliausios sąlygos. Žalios įspėjamosios lemputės mirksėjimas rodo, kad dyzelino dalelių filtro 
regeneracija yra atliekama.
Geltonos spalvos įspėjamosios lemputės (2) įsijungimas prietaisų skydelyje veikiant varikliui rodo, kad 
dyzelino dalelių filtre (DPF) aptiktas nedidelis gedimas. Įspėjamosios lemputės aktyvavimas lydimas 
atitinkama gedimo įspėjamąja lempute, garsiniu signalu ir klaidos pranešimu prietaisų skydelio ekrane. 
Raudonos spalvos įspėjamosios lemputės (2) įsijungimas prietaisų skydelyje veikiant varikliui rodo, kad 
dyzelino dalelių filtre (DPF) aptiktas rimtas gedimas. Įspėjamosios lemputės aktyvavimas lydimas 
atitinkama gedimo įspėjamąja lempute, garsiniu signalu ir klaidos pranešimu prietaisų skydelio ekrane. 

Daugiau informacijos skyriuose Prietaisų skydelis ir Išmetamųjų dujų papildomo valymo sistema.
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Kietųjų dalelių filtro regeneracija

Veikiant varikliui, kuro degimo metu, dyzelino dalelių filtras užsipildo kietosiomis dalelėmis.
Užsikišęs kietųjų dalelių filtras yra automatiškai regeneruojamas (išvalomas), kai pakeliama išmetamųjų dujų 
temperatūra.
Kietųjų dalelių filtro (DPF) regeneracijos veiklą rodo mirksinti, pakankamos temperatūros išmetimo vamzdyje, 
žalia įspėjamoji lemputė.

DĖMESIO: Kietųjų dalelių filtro DPF regeneracijos metu išmetamųjų dujų ir kietųjų dalelių filtro 
paviršiaus temperatūra pakyla iš esmės. Iškyla padidinta gaisro ar sprogimo rizika eksploatuojant 
traktorių degioje ar sprogioje aplinkoje. 
Eksploatuojant traktorių degioje ar sprogioje aplinkoje, kai atliekama kietųjų dalelių filtro DPF regeneracija, 
būtina nedelsiant su traktoriumi palikti aplinką arba nutraukti DPF filtro regeneraciją prietaisų skydelyje.
Daugiau informacijos skyriuose Prietaisų skydelis ir Išmetamųjų dujų papildomo valymo sistema.

Eksploatuodami traktorių su varikliu, turinčiu kietųjų dalelių filtrą, venkite ilgo veikimo tuščiają 
eiga ar žemos variklio apkrovos.

Pavarų perjungimas
Traktoriuje sumontuota keturių pavarų sinchronizuota 
pavarų dėžė, trijų pakopų sukimo momento reduktoriai, 
reversinė ir dvi sulėtintos pavaros. Keturių pavarų dėžė 
reguliuojama pagrindine pavarų perjungimo svirtimi su 
mygtukais, skirtais atskirų multiplikatoriaus pavarų 
valdymui. 

Pavarų dėžė neįgalina naudoti ketvirto 
atgulinės eigos greičio!

FH12N058
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Pavaros perjungimas iš žemesnės į aukštesnę

Pavaros perjungimas iš aukštesnės į žemesnę

Atbulinės eigos (reverso) svirtis

Kai keičiami pavaros greičiai (1-4) ar atbulinės eigos (F-R) rėžimas, laikykites traktoriaus 
važiavimo ir pavarų perjungimo instrukcijų nudorytų šiame vadove. Kai traktorius užvestas ir vis dar 
stovi, nuspauskite sankabos pedalą ir palaukite maždaug 2 sekundes. Tik tada perjunkite reikiamą 
pavaros greitį ar pakeiskite reverso kryptį. 
Norint padidinti saugumą ir išvengti nenumatytų situacijų, perjungimo metu naudokite kojinį stabdį.

Nuspauskite sankabos pedalą (sankaba išjungta). Tuo 
pačiu metu atleiskite kojinio akceleratoriaus pedalą ir 
perjunkite reikalingą aukštesnę pavarą. Sklandžiai 
atleiskite sankabos pedalą (sankaba įjungta) ir tuo pačiu 
metu padidinkite variklio apsukas.

Pastaba: Norėdami padidinti sinchronizavimo gyvavimo 
ciklą, galima pereiti nuo aukštesnės į žemesnę pavarą
vadinamu dvigubu sankabos nuspaudimu.

F_02_44a

Nuspauskite sankabos pedalą ir nustumkite pavarų 
perjungimo svirtį per neutralią padėtį į žemesnę pavarą.

Pastaba: Norėdami padidinti sinchronizavimo gyvavimo 
ciklą, galima pereiti nuo aukštesnės į žemesnę pavarą
vadinamu dvigubu sankabos nuspaudimu.

F_02_45a

Reverso svirtis naudojama traktoriaus važiavimo krypties 
pasirinkimui (į priekį, atgal). 

Atbulinė pavarų dėžė siūlo 18 greičių, kurie yra beveik 
tokie pat greiti kaip ir greičiai važiavimui į priekį. Todėl 
gerai apsvarstykite ir pasirinkite tinkamą atbulinės eigos 
greitį tam tikram darbo pobūdžiui.

F - Važiavimas į priekį.
N - Neutrali padėtis.
R - Važiavimas atgal.

E149B
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Kelio pavarų ir sulėtintų pavarų perjungimas

Trijų pakopų sukimo momento reduktorius

Reduktoriaus funkcionavimo rodymas

Važiavimo greičio didinimas/mažinimas dviem pavaromis

H - kelio pavaros 
N - neutrali 
L - sulėtintos pavaros

Pagrindinės pavarų dėžės pavarų perjungimas esant 
sulėtintoms pavaroms yra toks pat kaip ir kelio pavarų 
atveju. 
Atsižvelgiant į mažą traktoriaus greitį, perjungimas beveik 
visada reiškia perjungimą sustojus. 

Kelio pavarų ir sulėtintų pavarų perjungimo 
svirtis gali būti pastumta tik traktoriui sustojus.

F72

Trijų pakopų reduktorius yra standartiškai sumontuotas 
visų tipų traktoriuose. Perėjimas per trijų pakopų 
reduktoriaus pakopas kontroliuojamas ant pagrindinės 
pavarų perjungimo svirties galvutės esančiais dviem 
mygtukais. 

Tai daroma nenuspaudus sankabos pedalo (esant 
apkrovimui).

H- Važiavimo greičio didinimas 

L- Važiavimo greičio mažinimas

FH12N058

Atskiras reduktoriaus pakopas rodo ženklas (1), esantis 
viršutiniame kairiajame ekrano kampe. 

3 Aukščiausia pakopa (greičiausia)

2 Vidutinė pakopa

1 Žemiausia pakopa (lėčiausia)

PP15N027

2xH Padidina važiavimo greitį dviem 
pavaromis

2xL Sumažina važiavimo greitį 
dviem pavaromis

FH12N054
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Išankstinio reduktoriaus nustatymo jungiklis

Išankstinio reduktoriaus pasirinkimo rodymas

Išankstinio reduktoriaus nustatymo jungiklis prietaisų 
skydelyje ant dešiniojo galinio sparno. Jungiklio įjungimas 
rodomas simbolio užsidegimu ant jungiklio.
Jei išankstinis nustatymas išjungtas, reduktoriaus pavaras 
galima perjungti mygtukais ant perjungimo svirties.
Jei išankstinis nustatymas įjungtas (b), reduktoriaus 
pavaros perjungiamos automatiškai, priklausomai nuo 
variklio apsukų pagal anksčiau išsaugotas reikšmes. 

C15N067

Veikianti reduktoriaus funkcija rodoma ženklu (1) prietaisų 
skydelio ekrane.

F15N049
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Automatinis reduktoriaus pavarų perjungimas
Automatinio reduktoriaus perjungimo sistema įjungiama iš anksto nustatomu reduktoriaus jungikliu. Jei iš 
anksto nustatomas reduktoriaus valdiklis yra įjungtas (jungiklis apšviestas), reduktoriaus pavaros 
perjungiamos automatiškai, priklausomai nuo variklio apsisukimų pagal nustatytas reikšmes (variklio 
apsisukimus). Automatinio reduktoriaus perjungimo sistema nėra priklausoma nuo įjungtos greičio pavaros. 
Tiek užgesinti, tiek užvesti variklį galima su įjungtu iš anksto nustatomu reduktoriaus jungikliu, o išsaugotos 
reikšmės (variklio apsukų) nepasikeis. Automatiniam reduktoriaus perjungimui reikšmės visada skaitomos, 
kai iš anksto nustatomas valdiklis yra išjungtas, kai traktorius dirba didesnėmis nei 700 aps/min. arba kai 
riedėjimo greitis didesnis nei 2 km/val. 

Jei laikomasi išvardintų sąlygų, sistema įsimena: 
a - Variklio apsisukimus, paskutinį kartą naudojant L mygtuką ant pavarų svirties automatiniam reduktoriaus 
pavarų perjungimui, mažinant važiavimo greitį 
b - Variklio apsisukimus, paskutinį kartą naudojant H mygtuką ant pavarų svirties automatiniam reduktoriaus 
pavarų perjungimui, didinant važiavimo greitį 
Apsisukimų skaičiaus skirtumas tarp a ir b turi būti didesnis nei 250 aps/min. 

Naudojimo pavyzdys: 
Važiuojame traktoriumi su išjungtu iš anksto nustatomu reduktoriaus valdikliu, reduktorius nustatytas 2
pavara, variklio apsisukimai 1600 aps./min., nuspaudžiame L mygtuką ant pavarų svirties - taip pakeičiame 
reduktoriaus sukimo momentą į 1 pavarą. Tada padidiname traktoriaus greitį iki 1900 variklio apsisukimų per 
minutę ir nuspaudžiame H mygtuką ant pavarų svirties - taip grąžiname reduktoriaus sukimo momentą į 2
pavarą. Važiuojame toliau. Įjungiame reduktoriaus jungiklį. Nuo to momento įsijungia automatinė sukimo 
momento reduktoriaus pavarų perjungimo sistema be vairuotojo įsikišimo tokiu būdu: 
a - Variklio apsisukimų skaičiui nukritus žemiau 1600 aps./min., reduktorius automatiškai persijungia į 
žemesnę pavarą (mažėja važiavimo greitis) 
b - Variklio apsisukimų skaičiui pakilus aukščiau 1900 aps./min., reduktorius automatiškai persijungia į 
aukštesnę pavarą (didėja važiavimo greitis) 

Šiame pavyzdyje 1600 ir 1900 variklio apsisukimų reikšmės, reikalingos automatiniam 
reduktoriaus perjungimui, minimos tik informaciniu tikslu; praktiškai variklio apsisukimų skaičių 
nustato vairuotojas, priklausomai nuo traktoriaus panaudojimo ypatybių. 
Įjungus iš anksto nustatomą reduktoriaus jungiklį, taip pat galima perjungti reduktoriaus pavaras rankiniu 
būdu su mygtuku ant pavarų svirties, tačiau tik nustatytų reikšmių (variklio apsisukimų) diapozone, t.y. 
pateiktame pavyzdyje nurodytame variklio apsisukimų diapozone nuo 1600 iki 1900 aps./min, pasiekus 
išsaugotą apsisukimų skaičių automatiniam reduktoriaus pavarų perjungimui, pavara perjungiama 
automatiškai be vairuotojo įsikišimo. Šiuo atveju (įjungus iš anksto nustatomą reduktoriaus valdiklį) rankinis 
reduktoriaus pavarų perjungimas mygtuku ant pavarų svirties neturi įtakos reikšmėms (variklio 
apsisukimams), kurios išsaugotos sistemoje automatiniam reduktoriaus pavarų perjungimui. Išjungus iš 
anksto nustatomą reduktoriaus valdiklį prietaisų skydelyje (mygtuko lemputė nedega), galima keisti sukimo 
momento reduktoriaus pavaras rankiniu būdu su mygtukais ant pavarų svirties. 

Dėmesio!
Važiuojant, kai iš anksto nustatomas reduktoriaus jungiklis prietaisų skydelyje išjungtas, automatinė 
reduktoriaus pavarų perjungimo sistema nuskaito reikšmes (variklio apsisukimus) kaskart, panaudojant H ir 
L mygtukus ant pavarų svirties. Įjungus iš anksto nustatomą reduktoriaus jungiklį, automatinė reduktoriaus 
perjungimo sistema naudoja paskutines nuskaitytas reikšmes (variklio apsisukimų), t.y. reikšmes, nuskaitytas 
paskutinį kartą naudojus H ir L mygtukus ant pavarų svirties su išjungtu iš anksto nustatomu reduktoriaus 
jungikliu.

Rekomendacijos
Prieš įjungdami iš anksto nustatomą reduktoriaus jungiklį prietaisų skydelyje, važiuodami perjunkite 
reduktoriaus pavaras rankiniu būdu su mygtukais H ir L (kartą H ir kartą L mygtuku) ant pavarų svirties prie 
reikiamų variklio apsisukimų. Reikšmės (variklio apsisukimai) išsaugomos ir vėliau, įjungus iš anksto 
nustatomą reduktoriaus jungiklį prietaisų skydelyje, automatinė reduktoriaus pavarų perjungimo sistema 
perjungia reduktoriaus pavaras automatiškai pagal nustatytas variklio apsisukimus. Esant įjungtam iš anksto 
nustatomam reduktoriaus jungikliui, jei sankaba važiuojant išjungta, pavyzdžiui, perjungiant pavaras, 
užgesinant ir po to užvedant traktorių arba naudojant atbulinę eigą, automatinė reduktoriaus perjungimo 
sistema nustato tinkamą reduktoriaus pavarą 
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Priekinio varančiojo tilto valdymas

FHSX15N009

Priekinio varančiojo tilto valdymo mygtukas yra prietaisų skydelyje ant dešiniojo galinio sparno.
Paspaudus mygtuko dalį, pažymėtą simboliu priekinės ašies pavaros perjungimui, įjungiama priekinės ašies 
rankinio valdymo režimo funkcija.
Paspaudus mygtuko, pažymėto automatiniu simboliu, dalį, įjungiama automatinio priekinės ašies valdymo 
funkcija.
Priekinės vairančiosios ašies įjungimas rodomas jungiklio suaktyvintu simboliu ir prietaisų skydelio ekrano 
simboliu.
Traktoriaus priekinės vairančiosios ašies pavara (traktorius stabdomas, variklis sustojo, išjungimo jungiklio 
raktas išjungtas) yra išjungta.
Kai variklis paleidžiamas iš naujo, priekinė varančioji ašis grąžinama į režimą, kuriame ji buvo prieš išjungiant 
variklį.

Jei traktoriaus važiavimo greitis didesnis nei 7 km/h, priekinės ašies pavara automatiškai 
sujungiama, kai paspaudžiami abu stabdžių pedalai.

Važiavimas su įjungtu priekiniu varančiuoju tiltu

Jei galiniai ratai buksuoja, traktoriaus sukibimo padidinimui naudokite priekinį varantįjį tiltą. 
Važiavimas su įjungtu priekiniu varančiuoju tiltu kelyje ir ant kieto paviršiaus nerekomenduojamas 
(vairavimas su įjungtu priekiniu varančiuoju tiltu padidina priekinių padangų nusidėvėjimą). 

Priekinio varančiojo tilto ilgalaikis veikimas leidžiamas, jei žemės ūkio mašina ar padargas yra prikabintas 
prie traktoriaus priekio. Ši sąlyga minima atitinkamų mašinų operatoriaus instrukcijose. Didžiausias leistinas 
šių agregatų greitis yra 15 km/val. 

Rankinis priekinio varančiojo tilto valdymas
Priekinis varantysis tiltas į rankinį režimą įjungiamas paspaudus mygtuką, kuris, jį atleidus, grįžta į pirminę 
poziciją. Priekinio varančiojo tilto išjungimas atliekamas to paties mygtuko paspaudimu. Įjungtą priekinį 
varantįjį tiltą rodo užsidegęs simbolis ant jungiklio ir prietaisų skydelyje.  

Automatinis priekinio varančiojo tilto išjungimas 
Viršijus 20 km/val. važiavimo greitį, priekinis varantysis tiltas automatiškai išjungiamas. Automatinį priekinio 
varančiojo tilto išjungimą rodo mirkčiojantis indikatorius ant jungiklio. Išjungus mirkčiojantį indikatorių, 
priekinis varantysis tiltas automatiškai išjungiamas. 
Važiavimo greičiui sumažėjus iki žemiau 20 km/val., priekinis varantysis tiltas gali būti įjungiamas pakartotinu 
mygtuko paspaudimu. 
Kai važiavimo greitis siekia daugiau nei 20 km/val., priekinį varantįjį tiltą galima įjungti pakartotinu 
mirkčiojančio mygtuko paspaudimu.
Traktoriaus važiavimo laikui (be automatinio išjungimo) priekinis varantysis tiltas įjungiamas ilgu (maždaug 
3 s) mygtuko paspaudimu. Priekinis varantysis tiltas išlieka įjungtas net viršijus 20 km/val. greitį. Traktorių 
palikus stovėti, priekinis varantysis tiltas išsijungia automatiškai.
Keitimas iš rankinio į automatinį režimą gali būti atliktas tik išjungus rankinį režimą.
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Automatinis priekinio varančiojo tilto valdymas
Priekinis varantysis tiltas į automatinį režimą įjungiamas paspaudus mygtuką su AUTO simboliu, kuris, jį 
atleidus, automatiškai grįžta į pirminę poziciją. Priekinio varančiojo tilto išjungimas atliekamas to paties 
mygtuko paspaudimu. Įjungtą priekinį varantįjį tiltą rodo užsidegęs simbolis ant jungiklio ir prietaisų skydelyje. 

Priekinio varančiojo tilto automatinio režimo valdymas
Jeigu automatinė priekinio varančiojo tilto kontrolė įjungta, priekinis varantysis tiltas įsijungia automatiškai, 
kai:

1. Važiavimo greitis ne didesnis negu 20 km/val.
2.Galinio trijų taškų lanksto šlaunys nėra pakeltos į padėtį, kurioje GTV sankaba automatiškai atsijungia 
(daugiau informacijos rasite skyriuje ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ VAIRAVIMAS)

Jei važiavimo greitis yra didesnis nei 20 km/h arba galinio trijų taškų lanskto šlaunys nėra pakeliamos į 
padėtį, kurioje GTV sankaba automatiškai atjungiama, priekinė varančioji ašis atjungiama.
Jei priekinė varančioji ašis buvo atjungta dėl didesnio nei 20 km/h važiavimo greičio, priekinė varančioji ašis 
automatiškai neįsijungia ir turi būti įjungta paspaudžiant mygtuką, kai važiavimo greitis sumažėja.
Jei priekinė varančioji ašis atjungta dėl galinio trijų taškų lanksto šlaunų padėties, priekinė varančioji 
ašis automatiškai įjungiama, kai galinio trijų taškų lanskto šlaunys nuleidžiamos į padėtį, kurioje galinio GTV 
sankaba automatiškai prijungiama.
Keitimas iš automatinio režimo į rankinį atliekamas rankinio režimo mygtuko paspaudimu.

Galinės ašies blokavimo mygtukas

FHSX15N010

Ašies blokavimo mygtukas yra prietaisų skydelyje ant galinio dešiniojo sparno.
Ašies blokavimas įjungiamas paspaudus mygtuką, kuris, jį atleidus, grįžta į pirminę poziciją.
Paspaudus viršutinę mygtuko dalį, rankinis ašies blokavimo valdymo režimas yra įjungiamas.
Paspaudus mygtuko dalį pažymėtą AUTO simboliu, automatinis ašies blokavimo valdymo režimas yra 
įjungiamas.
Įjungtą ašies blokavimą rodo užsidegę simboliai ant jungiklio ir prietaisų skydelio ekrane.

Tai galioja tiek mechaniniam, tiek automatiniam ašies blokavimo režimui:

Ašies blokavimas negali būti įjungtas, jei neįjungtas priekinis varantysis tiltas.
Kai nuspaudžiami abu pedalai, blokavimas lieka įjungtas.
Kai važiavimo greitis, didesnis nei 15 km/h, išlaikomas ilgiau nei 5 sekundes, ašies blokavimas 
išsijungia automatiškai.
Ši būsena parodoma 5 s prieš ašies blokavimą mirksėjimu ant mygtuko.
Jei ašies blokavimas atjungiamas dėl didesnio nei 15 km/h greičio, tuomet jis automatiškai 
nebeįsijungia net ir greičiui sumažėjus. Esant poreikiui jis gali būti įjungtas mygtuku sumažinus 
važiavimo greitį.

Ašies blokavimas išjungiamas pakartotiniu mygtuko paspaudimu arba nuspaudžiant vieną iš stabdžių 
pedalų.
Keitimas iš rankinio režimo į automatinį atliekamas automatinio režimo mygtuko paspaudimu.

VAIRAVIMO PROCESAS

89



Automatinis ašies blokavimo valdymas
Ašies blokavimas įjungiamas paspaudus mygtuką, kuris, jį atleidus, grįžta į pirminę poziciją.
Ši funkcija išjungiama pakartotinai paspaudus mygtuką.
Įjungtą ašies blokavimą rodo užsidegę simboliai ant jungiklio ir prietaisų skydelio ekrane.

Ašies blokavimo valdymo automatinis režimas
Automatinis ašies blokavimo valdymo režimas yra atjungimas, kai atsiranda viena iš šių situacijų:
1. Galinio trijų taškų lanksto 'rankos' pakeliamos į padėtį, kurioje GTV sankaba automatiškai atjungiama 
(daugiau informacijos skyriuje ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ VAIRAVIMAS); ašies blokavimas automatiškai 
įjungiamas, kai galinio trijų taškų lanskto 'rankos' nuleidžiamos į padėtį, kurioje galinio GTV sankaba 
automatiškai sujungiama.
2. Važiavimo greitis yra didesnis nei 15 km/h, ašies blokavimas nėra automatiškai įjungtas ir turi būti 
įjungiamas paspaudus mygtuką.
Keitimas iš automatinio režimo į rankinį atliekamas rankinio režimo mygtuko paspaudimu.
Ašies blokavimas išjungiamas pakartotiniu mygtuko paspaudimu arba nuspaudžiant vieną iš stabdžių 
pedalų.

Pajudėjimas

F11N019

1. Pasirinkite kelio ar sulėtintas pavaras. 
2. Nuspauskite sankabos pedalą. 
3. Pastumkite pagrindinę pavarų perjungimo svirtį ir atbulinės eigos svirtį į neutralias pozicijas. Taip pat 
išjunkite GTV jungiklį, esantį ant dešinės kabinos atramos. 
4. Užveskite variklį.
5. Nustatykite variklio greitį ties 800 aps./min. 
6. Perjunkite atbulinės eigos svirtį norima traktoriaus važiavimo kryptimi (į priekį arba atgal). 
7. Pasirinkite reikiamo greičio pavarą traktoriaus pajudėjimui. 
8. Tolygiai padidinkite variklio apsukas. 
9. Paruoškite stovėjimo stabdį atlaisvinimui. 
10. Atleiskite sankabos pedalą iki važiavimo pradžios taško ir tuo pat metu didinkite variklio apsukas, tękite 
sklandų sankabos atleidimą. 
11. Visiškai atleiskite stovėjimo stabdį. 
12. Pajudėkite lėtai ir sklandžiai. 
Labai greita akceleracija gali sukelti galios perkrovą, padidėjusį kuro suvartojimą, didesnį padangų 
nusidėvėjimą ir žalą gabenamam kroviniui. Važiuodami įkalne ar nelygiu keliu, traktoriaus su sunkia priekaba 
aleidimui naudokite tik pirmą pavarą.

Stovėjimo stabdys - rodymas
Jei traktorius nesustabdytas stovėjimo stabdžiu, ekrane 
rodomas įspėjimas (P raidė apskritime) ir tuo pačiu metu 
įsijungia garsinis signalas.
Ši situacija pasireiškia dviem atvejais
a - traktorius, užvestu varikliu, nesustabdytas stovėjimo 
stabdžiu, ir vairuotojas atsikelia nuo sėdynės
b - traktorius, užgesintu varikliu, nesustabdytas stovėjimo 
stabdžiu, kai raktelis yra '0' padėtyje. 

Sustabdykite traktorių stovėjimo stabdžiu.

FH12N039
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Važiavimas įkalne

Važiavimas nuokalne

Kojiniai stabdžiai

Priekabų ir puspriekabių penumatiniai (oro) stabdžiai

Važiuodami įkalne laiku pereikite nuo 
aukštesnės pavaros prie žemesnės, kad išvengtumėte 
variklio greičio nukritimo žemiau 800 aps./min. ir 
situacijos, kai variklis užgęsta dėl apkrovos.

F11N020

Važiuoti nuokalne neįjungus pavaros 
draudžiama. Važiuodami ilgesniu nuolydžiu, kuo 
statesnis nuolydis, tuo žemesnę pavarą perjunkite. Jei 
įmanoma, perjunkite žemesnę pavarą dar prieš 
nuolydį.

Pastaba: Pavara, leidžianti Jums patikimai užkilti į kalną 
taip pat tinka ir saugiam nusileidimui nuo kalno.

F11N021

Kojiniai stabdžiai yra diskiniai, šlapi, hidrauliškai valdomi, 
dvigubo pedalo tipo su automatiniu slėgio 
kompensatoriumi. 

Važiuojant keliu abu pedalai turi būti sujungti 
sklende. Nesujungtus stabdžių pedalus naudokite tik 
atskirai dešinės ar kairės pusės ratų stabdymui 
darbinėje aplinkoje.

Pastaba: važiuodami stačiu nuolydžiu su pneumatinius 
arba hidraulinius stabdžius turinčia priekaba ar 
puspriekabe, turite naudoti kojinius stabdžius jau nuo 
nuolydžio pradžios. 

Stabdant vienu stabdžių pedalu, priekabos 
stabdžiai neveikia!

FHD14N086

Priekabų (puspriekabių) stabdžiai ir traktoriaus stabdžiai 
sukonstruoti taip, kad abiejų priemonių stabdymas būtų 
sinchronizuotas.
Slėgio reguliatoriaus nustatytas darbinis slėgis yra 740 ±
20 kPa. Jei slėgis nukrenta žemiau 550 - 40 kPa, slėgio 
sumažinimo vožtuvas išjungia antraeilius prietaisus.

F11N022
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Įspėjimo apie krentantį slėgį rodymas

Viengubos ir dvigubos žarnos stabdžiai

Viengubos žarnos stabdžiai

Dvigubos žarnos stabdžiai

Slėgiui nukritus žemiau 450 kPa prietaisų skydelyje 
užsidega raudona lemputė.

Slėgiui nukritus oro slėgio sistemoje žemiau  
450 kPa, traktorius su sustabdyta priekaba ar 
puspriekabe negali tęsti važiavimo tol, kol oro slėgis 
vėl nepakyla.

C15N092

1. viengubos žarnos stabdžių sujungimas 
2. dvigubos žarnos stabdžių sujungimas

Po atjungimo ar be prijungtos priekabos ar 
puspriekabės, sujungimai turi būti uždengti vožtuvu.

FHD14N061

Vožtuvas pažymėtas juoda spalva. 
Darbinis slėgis 600 ± 20 kPa nustatomas slėgio 
reguliatoriumi. 

Prijungus priekabą (puspriekabę) su patvirtintu 
didžiausiu leistinu svoriu tam tikram traktoriaus tipui, 
didžiausias leistinas agregato greitis yra 30 km/val! 
Didžiausias leistinas agregato greitis nustatomas 
pagal lėčiausios agregato priemonės didžiausią 
leistiną greitį.

FHD14N062

Darbinis slėgis 740 ± 20 kPa nustatomas slėgio 
reguliatoriumi. Oro bako talpa - 20 l. 
Kairiojo sujungimo vožtuvas pažymėtas geltonai 
(stabdymo antvamzdis), o dešiniojo sujungimo vožtuvas 
pažymėtas raudonai (papildymo antvamzdis). 

Prijungus priekabą (puspriekabę) su patvirtintu 
didžiausiu leistinu greičiu tam tikram traktoriaus tipui, 
didžiausias leistinas agregato greitis yra 40 km/val!
Didžiausias leistinas agregato greitis nustatomas 
pagal lėčiausios agregato priemonės didžiausią 
leistiną greitį.

FHD14N063
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Hidrauliniai priekabų stabdžiai

FHD14N064

Prijunkite priekabos ar puspriekabės hidraulinius stabdžius prie greito sujungimo, pažymėto rodykle.
Priekabų ir puspriekabių hidraulinių stabdžių kontrolė bei traktoriaus stabdžių kontrolė yra sukonstruota tokiu 
būdu, kad abiejų transporto priemonių stabdymas yra sinchronizuotas. Darbinį slėgį sukuria pastovaus 
pavaros siurblio hidraulinėje sistemoje paskirstoma alyva. Priekabos stabdžio vožtuvas, kontroliuojamas 
stabdžių skysčio iš pagrindinių stabdžių cilindrų, priklausančių nuo stabdžių pedalo sukuriamos jėgos, 
spaudimo. Maksimaliai nuspaudus stabdžio pedalą, slėgis sujungime turi būti 12 - 15 MPa. Stabdžio 
vožtuvas užtikrina, kad stabdžio funkcija yra viršesnė už hidraulinę funkciją. Jei nuspaudus stabdžių pedalą 
hidraulinėje grandinėje atsiranda smūgiai, reikia nuorinti žarną nuo vožtuvo iki greitojo sujungimo.

Važiuojant su prikabinta priekaba ar puspriekabe, kojinio stabdžio pedalai turi būti sujungti ir 
apsaugoti užraktu! Stabdant vienu stabdžių pedalu, priekabos hidrauliniai stabdžiai neveikia.

Priekabos hidraulinių stabdžių greitųjų sujungimų prijungimas ir atjungimas

Prijungiant ir atjungiant greituosius sujungimus atkreipkite didesnį dėmesį į alyvos likučius, 
likusius greitojo sujungimo lizde ar ant kaiščio. Dėl aplinkosauginių priežasčių po kiekvieno greitųjų 
sujungimų atjungimo,  šie alyvos likučiai turi būti pašalinami tekstiline medžiaga.
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Traktoriaus sustabdymas - stovėjimo stabdys

Variklio užgesinimas

Dėmesio! Kai variklis užgesinamas, variklio valdymo blokas lieka aktyvus apie 2 minutes 
eksploatavimo duomenų išsaugojimui. Tuo metu būtinas nepertraukiamas srovės tiekimas iš 
akumuliatoriaus. Neatjunkite akumuliatoriaus nesibaigus šiam laikui.

Traktoriaus palikimas

Esant normalioms sąlygoms, stabdykite traktorių lėtai. 
Trumpai prieš stabdymą:
1. Nuspauskite sankabos pedalą.
2. Perjunkite pagrindinės pavaros svirtį į neutralią poziciją.
3. Kiekvieną kartą sustojus, stovėjimo stabdžio pagalba 
apsaugokite traktorių nuo atsitiktinio pajudėjimo. 

FHSX15N011

Traktoriui baigus darbą, kai variklis buvo pilnai apkrautas, 
variklis turi būti paliktas atvėsti.
1. Prieš užgesinant variklį sumažinkite variklio 
apsisukimus iki 800 - 1000 apsisukimų per minutę ir 
leiskite varikliui veikti apie 5 minutes.
2. Pastumkite rankinę droselio svirtį į STOP padėtį.
3. Variklis užgęsta pasukus raktelį iš 'I' į '0' poziciją.

FHSX15N012

Prieš palikdami traktorių su saugos kabina, nepamirškite 
išimti raktelio iš užvedimo spynelės '0' padėtyje (raktelio 
negalima išimti, kai jis būna 'I' ar 'II' padėtyje). 

Traktorius turi būti apsaugotas nuo atsitiktinio 
pajudėjimo : 
1. Variklis užgesintas . 
2. Pirma pavara įjungta . 
3. Rankinis stabdys įjungtas.

Jei traktorius stovi ant šlaito, jo ratai įtvirtinami 
pleištais.
Užrakinkite kabiną. FH12N077
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Įspėjimo apie hidrostatinės vairavimo sistemos gedimą rodymas

Svarbūs įspėjimai

Apie hidrostatinės vairavimo sistemos siurblio gedimą 
slėgiui nukritus žemiau 120 kPa pranešama atitinkamu 
simboliu prietaisų skydelyje.

Pastaba: Užvedant variklį ar esant žemiems variklio 
apsisukimams indikatorius gali silpnai mirksėti; jei po 
užvedimo ar padidinus variklio apsisukimus indikatorius 
užgęsta, tai nėra gedimas.

P15N062

Jei traktoriaus darbo metu užsidega tepimo, įkrovimo ar 
hidrostatinės vairavimo sistemos gedimo indikatorius, 
nedelsdami sustabdykite traktorių, užgesinkite variklį ir 
susisiekite su autorizuotu servisu. Taip išvengsite rimtų 
traktoriaus gedimų ar avarijų.

FHSX15N013
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Naujo traktoriaus įvažinėjimo per pirmas 100 valandų bendrieji principai

F11N030

Per pirmas 100 eksploatavimo valandų: 
Apkraukite traktorių įprastu būdu, venkite darbo prie žemų ar maksimalių apsisukimų 
Venkite darbo dalinai apkrovus variklį 
Venkite per ilgo veikimo laisvąja eiga 
Dažnai tikrinkite alyvos lygį variklyje (padidėjęs alyvos suvartojimas šiuo periodu yra normalus) 
Patikrinkite srieginius sujungimus, ypač atraminių traktoriaus dalių 
Nedelsiant pašalinkite visus pastebėtus trūkumus, taip užkirsite kelią tolimesniems nuostoliams bei 

užtikrinsite atliekamų operacijų saugumą. 
Atlikus nuodugnų traktoriaus patikrinimą, elkitės su traktoriumi taip pat, kaip iki patikrinimo. 

Per pirmas 10 eksploatavimo valandų

Nuo 100 eksploatavimo valandų

atlikite įvažinėjimą kelyje 
užveržkite priekinių ir galinių ratų tvirtinimo veržles, 

įskaitant ratlankių jungtis iki nustatyto sukimo momento 

F11N031

Po įvažinėjimo galite dirbti traktoriumi be jokių apribojimų.

Rekomenduojamos
eksploatavimo
apsukos

1400 - 2300 
aps./min.

Laisvosios eigos 
apsukos

800 ± 25 
aps./min.

Darbinis alyvos 
slėgis

0.2 - 0.5 MPa

Alyvos slėgis 
laisvosios eigos 
metu

min. 0.05 MPa

Maks. aušinimo 
skysčio 
temperatūra

106°C

E256
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Prieš pradėdami įsitikinkite, kad traktoriaus techninė būklė atitinka saugumo reikalavimus. 
Esant prikabintai priekabai ar padargui, patikrinkite prijungimą ir tinkamą krovinio įtvirtinimą. 
Niekada nepalikite traktoriaus, kol jis juda, kad pats prijungtumėte priekabą. Taip pat rūpinkitės savo 
asistento saugumu.

Priekinis kablys

CBM tipo greito reguliavimo kablys

CBM tipo kablio aukščio reguliavimas ir išardymas

Naudojamas tik traktoriui tempti, be prikabintos priekabos 
ar padargų. 

Naudokite standžiąją vilktį arba virvę 
traktoriaus ištraukimui. Niekada nenaudokite 
grandinių! Nutrūkus grandinei, kyla mirtino 
susižalojimo rizika! 
Draudžiama naudoti traktoriaus ašis (atskirus ratus) 
kaip gerves, norint ištraukti užklimpusį traktorių.

NM13N023

Skirtas dviejų ašių priekabų arba lengvesnių vienos ašies 
puspriekabių prikabinimui. Pagrindinės angos aukštis 
reguliuojamas. Dirbant su įvairiais padargais gali reikėti 
sureguliuoti kablio aukštį ar išardyti visą kablį.

D201

Stumdami kontrolės svirtį rodyklės kryptimi į poziciją (1), 
atlaisvinsite svirtį, o po to stumdami ją į poziciją (2), 
atitrauksite fiksavimo kaištį (3). Dabar kablys atlaisvintas ir 
Jūs galite reguliuoti jo aukštį arba jį išardyti. 
Kai paleidžiate svirtį iš pozicijos (2), fiksavimo kaištis (3) 
pailgės ir svirtis automatiškai grįš į pradinę padėtį. 

D202
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Automatinės CBM tipo kablio žiotys

Sukamasis grąžulas

Priekabų ir puspriekabių kablių modulinė sistema

Pasukamos dviašės konsolės modulis

Kai svirtis (1) pasukama rodyklės kryptymi (a), kaištis (2) 
atitraukiamas į viršutinę padėtį, kurią žymi indikatorius (3), 
žr. vaizdą. (A). 
Kai žiotys uždedamos ant strypo kilpos, kaištis 
automatiškai slysta į prikabintos priekabos kilpą. Jūs galite 
nuleisti kablio kaištį (2) žemiau rankiniu būdu, judindami 
svirtį (1) rodyklės (b) kryptimi. Apie kaiščio įdėjimą 
praneša atitraukiamas indikatorius (3), žr. vaizdą (B). 

 Prikabinus priekabą visada turite patikrinti , ar 
indikatorius (3) yra atitrauktas, kaip parodyta vaizde 
(B).

E304

Tempimo strypas skersai gali būti nustatomas iki penkių 
pozicijų.
Užfiksuojama norimoje pozicijoje naudojant gnybtą.

F15N034

Modulio tipai: 
Pav. (B) - Pasukamos dviašės konsolė
Pav. (C) - Pasukamos dviašės konsolė su fiksuotu kaiščiu
Pav. (D) - Konsolė su ø 80 rutuliu

Išmontavimas, pav. (A):
1 - Atsukite fiksavimo varžtą (1). 
2 - Neleiskite moduliui nusileisti, atlaisvinkite ir ištraukite 
kaištį (2).
3 - Pastumkite modulį iš konsolės žemyn. 

Surinkite atbuline tvarka. 
D204

Pasukamos dviašės konsolės modulis yra kablio  
konsolėje. 

Pasukama dviašė
Išmontavimas:
1 - Atlaisvinkite ir ištraukite kaištį (1). 
2 - Išstumkite pasukamą dviašę rodyklės kryptimi. 

Surinkite atbuline tvarka. 

D205
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Pasukamos dviašės konsolė su fiksuotu kaiščiu modulis

Konsolė su 80 ø rutuliu

Vienos ašies CMB puspriekabės kablys

Surinkite ir išardykite pasukamą dviašę konsolę pagal 
'Pasukama dviašė' skyrių. 
Veleno kilpos prijungimas prie fiksuoto kaiščio (3): 
1 - Atlaisvinkite ir ištraukite kaištį (1). 
2 - Pakelkite blokuojantį pleištą (2) rodyklės kryptimi. 
3 - Prijunkite veleno kilpą prie fiksuoto kaiščio (3):
4 - Grąžinkite fiksavimo pleištą (2) į pradinę padėtį ir 
užblokuokite jį kaiščiu (1). 

D206

Konsolė su ø 80 rutuliu yra naudojama tik 
puspriekabių su prikabinimo prietaisu, skirtų ø 80 
rutuliui, prijungimui. 
Kablio atlaisvinimas, pav. A:
Judindami svirtį (1) rodyklės kryptimi, patrauksite 
blokuojantį pleištą (2).
Kablio fiksavimas, pav. B:
Judindami svirtį (1) rodyklės kryptimi, atitrauksite 
blokuojantį pleištą atgal (2). 

D207

Vienos ašies puspriekabės prikabinimas  galimas su 
kabliu (A) arba su pasukama dviaše  (B). 

Kablio pakeitimas pasukama dviaše  (C):
1 - Kablį nuleiskite žemyn.
2 - Atlaisvinkite ir ištraukite kaištį (1). 
3 - Nuimkite kablį rodyklės kryptimi. 

Surinkite pasukamą dviašę atbuline tvarka. 

D208
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Vienos ašies puspriekabės atkabinimas

Vienos ašies puspriekabės prikabinimas
Kai prikabinimo kablys yra pritvirtintas prie priekabos grąžulo, jis hidrauliškai pakeliamas kartu su priekabos 
kilpa į padėtį, kurioje guoliniai kabliai spragteli po kablio laikiklio kaiščiais.
Tuomet hidraulinės kėlimo svirtys turi būti nuleistos taip, kad laikiklio kaiščiai galėtų kontaktuoti su guoliniais 
kabliais - teleskopiniai traukimo strypai negali būti ištempti.

Kai nustatytas didžiausias padėties valdymas, pakelkite 
trijų taškų kablio šlaunis.  
Perkelkite ašies valdymo  svirtį vienašei priekabai iš 
padėties (a) į padėtį (b) (svirtis yra vairuotojo sėdynės 
dešinėje pusėje). 
Nuleiskite trijų taškų kablio šlaunis. Tokiu būdu nusileidžia 
vienos ašies priekabos ašis ir priekabos grąžulo kilpa gali 
būti atkabinta nuo kablio. 
Kai atlaisvinama, vienašės priekabos ašies valdymo svirtis 
grąžinama iš padėties (a) į padėtį (b) automatiškai.

F15N035
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Didžiausia leistina priekabų ir puspriekabių kablių vertikali statinė apkrova

Stabdomos prikabintos priekabos ar puspriekabės didžiausias leistinas svoris neturi viršyti 
reikšmių, nurodytų duomenų lentelėje bei traktoriaus techniniame sertifikate. Didžiausias leistinas 
agregato greitis apskaičiuojamas pagal lėčiausios agregato priemonės didžiausią leistiną greitį. 
Kablio klasė C: didžiausias priekabos svoris 6000kg.
Kablio klasė D2: didžiausias priekabos svoris 14000kg.
Kablio klasė D3: didžiausias priekabos svoris 20000kg

Kablio tipas Leistina 
vertikali 
statinė 
apkrova

Kablio 
kaiščio 
Ø

Kablio tipas Leistina 
vertikali 
statinė 
apkrova

Kablio 
kaiščio 
Ø

2 000 kg 31 mm 2 000 kg 38 mm

Kablio klasė D2 Kablio klasė D3

2 000 kg 43 mm 2 000 kg 50 mm

Kablio klasė C

2 000 kg 28 mm
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Stabdomos prikabintos priekabos ar puspriekabės didžiausias leistinas svoris neturi viršyti 
reikšmių, nurodytų duomenų lentelėje bei traktoriaus techniniame sertifikate. Didžiausias leistinas 
agregato greitis apskaičiuojamas pagal lėčiausios agregato priemonės didžiausią leistiną greitį.

Kablio tipas Leistina 
vertikali 
statinė 
apkrova

Kablio 
kaiščio 
(rutulio) 
Ø

Kablio tipas Leistina 
vertikali 
statinė 
apkrova

Kablio 
kaiščio 
(rutulio) 
Ø

736 kg

31 mm

2 000 kg

80 mm

2 000 kg

47 mm

1 200 kg

31 mm

Fiksuotas 
kaištis 
2 000 kg

44,5 mm

TRANSPORTAVIMAS 

104



Darbas su GTV

Prieš prijungiant traktoriaus GTV prie prikabinamos mašinos, patikrinkite ar mašinos GTV 
greitis atitinka traktoriaus GTV greitį (540 aps./min arba 1000 aps./min). Skirtingi greičiai gali sukelti 
rimtų nuostolių ir sužeidimų.

Atliekant bet kokius remonto ar modifikavimo veiksmus mašinoje, kurią veikia GTV galia arba 
bet kokia darbinė terpė jo darbiniame diapazone, traktoriaus variklis turi būti išjungtas (uždegimo 
raktelis turi būti 0 padėtyje).

1. Dirbdami su GTV įsitikinkite, kad visi dangteliai yra tinkamai pritvirtinti. 
2. Baigus darbą, visada vėl sumontuokite GTV apsaugą.
3. Bet koks GTV vairuojamos prikabintos mašinos dalių remontas ar valymas gali būti atliekamas tik 
esant išjungtam varikliui ir išjungtai GTV sankabai.
4. Prieš paleisdami GTV velenu varomą mašiną, užtikrinkite, kad netoliese nėra neleistinų asmenų, 
kad nekiltų rizika sužaloti.

Priekinio ir galinio GTV valdymas

GTV apsisukimų rodymas

Galinio ir priekinio GTV valdymo jungikliai išdėstyti ant 
dešiniosios kabinos atramos:

1. Galinio GTV apsisukimų valdymo jungiklis (P.T.O.)
2. Galinio GTV jungiklis
3. Priekinio GTV jungiklis

F13BN020

Kai jungikliai įjungiami, GTV apsisukimų skaičius rodomas 
atitinkamame prietaisų skydo ekrano pagrindiniame 
ekrane.

1 - priekinio GTV apsisukimų skaičius
2 - galinio GTV apsisukimų skaičius esant 
nepriklausomam variklio sūkių skaičiui

Priklausomo galinio GTV apsisukimai nėra rodomi, jie 
nurodyti lentelėse 'Traktoriaus greitis km/val.', skyriuje 
'Pagrindiniai techniniai parametrai'.

PP15N021
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Galinio GTV apsisukimų išankstinio nustatymo svirtis

FH13N005

Traktoriuje gali būti sumontuota viena iš dviejų galinio GTV apsisukimų pasirinkimo sistemų. Naudojama 
sistema pažymėta ant galinio GTV apsisukimų išankstinio nustatymo svirties.

1. Standartiniai ir ekonomiški nepriklausomi galinio GTV apsisukimai - kortelė (1)
2. Priklausomi ir nepriklausomi galinio GTV apsisukimai - kortelė (2)

Galinio GTV apsisukimų išankstinio nustatymo svirtis (3) yra dešinėje vairuotojo sėdynės pusėje. 
Nepriklausomi galinio GTV apsisukimai - apsisukimų skaičius yra priklausomas nuo variklio apsisukimų 
skaičiaus.
Priklausomi galinio GTV apsisukimai - apsisukimų skaičius ir kryptis yra priklausomi nuo įjungtos pavaros ir 
reverso svirties pozicijos.

Standartiniai ir ekonomiški nepriklausomi galinio GTV apsisukimai

FH13N006

Naudojama sistema pažymėta ant kortelės, esančios ant galinio GTV apsisukimų išankstinio nustatymo 
svirties. 
Ši sistema turi tik nepriklausomus galinio GTV apsisukimus. 

Esant įjungtiems standartiniams galinio GTV apsisukimams (A), apsisukimų išankstinio nustatymo svirties 
pagalba galima pasirinkti 540 arba 1000 apsisukimus.
Esant įjungtiems ekonomiškiems galinio GTV apsisukimams (B), apsisukimų išankstinio nustatymo svirties 
pagalba galima pasirinkti 540E arba 1000E apsisukimus.
Svirtis yra dešinėje vairuotojo sėdynės pusėje. Norint įjungti svirtį, reikia pakelti svirties žiedą rodyklės 
kryptimi (C).

A - Standartiniai galinio GTV apsisukimai įjungti
N - Neutrali padėtis (galinis GTV gali būti susuktas laisvai iki galutinio 

taško)
B - Ekonomiški galinio GTV apsisukimai įjungti
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Priklausomi ir nepriklausomi galinio GTV apsisukimai

FH13N007

Naudojama sistema pažymėta ant kortelės, esančios ant galinio GTV apsisukimų išankstinio nustatymo 
svirties. 
Ši sistema turi tik 540 ir 1000 galinio GTV apsisukimus.

Esant įjungtiems priklausomiems (A) arba nepriklausomiems (B) galinio GTV apsisukimams, galinio GTV 
apsisukimų išankstinio pasirinkimo jungiklis, esantis ant dešiniosios kabinos atramos, gali būti naudojamas 
įjungti 540E arba 1000E GTV apsisukimams.
Svirtis yra dešinėje vairuotojo sėdynės pusėje. Norint įjungti svirtį, reikia pakelti svirties žiedą rodyklės 
kryptimi (C).

Prikabintos prie traktoriaus mašinos lanksčiojo veleno prijungimo palengvinimas

F15N039

Prikabintos prie traktoriaus mašinos lanksčiojo veleno prijungimo palengvinimui gali būti naudojamas 
mygtukas (1), esantis ant purvasargių. 
Esant užvestam varikliui, išjungtam galiniui GTV , galinis GTV pradės suktis paspaudus mygtuką (1). GTV 
velenas nustoja suktis mygtuką atleidus.
Dėmesio: Galinio GTV apsisukimų išankstinio nustatymo svirtis negali būti (N) pozicijoje arba priklausomų 
galinio GTV apsisukimų pozicijoje. 

Valdant GTV veleną mygtuku (1), operatorius turi stovėti toliau nuo prikabintų padargų, kad jo 
neįveltų ir nesužeistų.

A - Priklausomi GTV apsisukimai įjungti
N - Neutrali pozicija (galinis GTV gali būti susuktas laisvai iki galutinio 

taško)
B - Nepriklausomi GTV apsisukimai įjungti
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Galinio GTV apsisukimų pasirinkimo mygtukas

FH13N014

Galinio GTV apsisukimai nustatomi jungikliu (1). Jungiklyje įtaisytas mechaninis užraktas (2) nuo netyčinio 
įsijungimo. Jungdami jungiklį, nuspauskite užraktą žemyn. 

GTV apsisukimų keitimas - 540 ir 1000 per minutę turi būti atliekamas tik sustabdžius GTV!
Pasitikrinkite, kad GTV apsisukimai būtų atitinkamai suderinti su prikabinto padargo!

Keičiama galinio GTV galinė dalis

A - 540 aps./min

B - 1000 aps./min

Traktoriuje yra šešių arba dvidešimt vienos išdrožos 
keičiama galinio GTV galinė dalis.
Keitimas: 
1. Replėmis nuimkite apsauginį žiedą (1)
2. Nuimkite keičiamą galinę dalį, traukdami ją rodyklės 
kryptimi (2) 
3. Įdėkite galinę dalį kitu galu; būkite atidūs, uždėdami 
apsauginį žiedą (1)

 Galinė dalis keičiama, kai variklis yra 
sustabdytas. 
Galinės dalies tipas ir apsisukimai per minutę turi būti 
pasirinkti pagal prikabintam mechanizmui nustatytus 
aps./min. 
Keitimas tarp 540 ir 1000 ar 540E aps./min galimas 
nepaisant galinės dalies išdrožų skaičiaus.

E357

ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ VAIRAVIMAS

108



Galinio GTV jungiklis

C15N016

Galinio GTV sankaba įjungiama galinio GTV jungikliu. Įjungus jungiklį, velenas sukasi. 
Galinio GTV sankaba įjungiama jungikliu (1), esančiu ant dešiniosios kabinos atramos. Jungiklis turi 
mechaninį užraktą (2) nuo netyčinio įjungimo. Jungdami jungiklį, nuspauskite užraktą žemyn. 
Perjungus jungiklį (1) iš (A) padėties į (B) padėtį, įjungiama galinio GTV sankaba ir velenas pradeda suktis. 
Perjungus jungiklį (1) iš (B) padėties į (A) padėtį, įjungiama galinio GTV sankaba ir velenas sustoja. 

A - galinio GTV sankaba išjungta
B - galinio GTV sankaba įjungta

Patikrinkite, kad GTV apsisukimai būtų atitinkamai suderinti su prikabinto padargo!

Galinio GTV įjungimas - Nepriklausomi apsisukimai

F15N040

GTV greitis priklauso nuo variklio apsisukimų.

Esant užvestam varikliui: 
1. Pasirinkite atitinkamą galinio GTV paleidimo būdą išankstinio pasirinkimo svirtimi. 
2. Galinio GTV greičio pasirinkimo jungikliu (2) pasirinkite atitinkamus apsisukimus. 
3. Galinis GTV pradeda veikti, įjungus galinio GTV jungiklį (3).

Galinio GTV įjungimas rodomas galinio GTV apsisukimų skaičiumi ekrane prietaisų skydelyje.

Jei leidžia prikabinta mašina, įjunkite galinį GTV mažiausiai prie 1500 aps./min.
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Galinio GTV įjungimas - Priklausomi apsisukimai

C15N018

Apsisukimų skaičius ir kryptis yra priklausomi nuo įjungtos pavaros ir reverso svirties pozicijos. Svirties 
pozicija neturi jokios įtakos GTV apsisukimams, jeigu įjungti priklausomi apsisukimai. 
Esant užvestam varikliui: 
1. Galinio GTV priklausomi apsisukimai pasirenkami GTV apsisukimų išankstinio pasirinkimo svirtimi. 
2. Galinio GTV jungiklis (3) šiame režime neveikia. 
3. Pasirinkite atitinkamus apsisukimus galinio GTV jungikliu (2). 
4. Įjunkite pavarą naudodamiesi pagrindine pavarų perjungimo svirtimi ir pasirinkite važiavimo kryptį 
naudodamiesi reverso svirtimi. Traktoriui važiuojant, galinis GTV taip pat sukasi. 

Automatinis GTV sankabos atjungimas šiame režime neveikia.

Automatinis GTV sankabos išjungimas 

F15N044

Automatinio GTV sankabos išjungimo funkcija reiškia, kad, esant įjungtam GTV, pakėlus galinio trijų taškų 
kablio svertus, galinio GTV sankaba automatiškai išjungiama ir velenas sustoja. Po to, nuleidus trijų taškų 
kablio svertus, galinis GTV automatiškai įjungiamas ir velenas sukasi, jei reverso svirtimi yra nustatyta 
važiavimo kryptis ir traktoriaus važiavimo greitis - ne mažesnis nei 0,3 km/val.
Kai įjungiama galinio GTV sankaba, automatinis GTV sankabos išjungimas aktyvuojamas paspaudžiant 
mygtuką (2) mažiausiai tris sekundes. Kai mygtukas (2) atleidžiamas, jis grįžta į pradinę padėtį.
Dar kartą paspaudus mygtuką (2) ši funkcija išjungiama.
Automatinio GTV sankabos išjungimo funkcijos aktyvavimas rodomas simboliu prietaisų skydelio ekrane.
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Automatinio GTV sankabos išjungimo nustatymas - ekrano aprašymas

c15n101

Palaipsniui spausdami mygtuką (A) prietaisų skydelio ekrane matysite trečią vaizdą.
Ekrane rodomos šios reikšmės:
H-LIMIT (1) - trijų taškų kablio svertų padėtis, kurioje išsijungia galinio GTV sankaba
ACTUAL (2) - esama trijų taškų kablio svertų padėtis
L-LIMIT (3) - trijų taškų kablio svertų padėtis, kurioje įsijungia galinio GTV sankaba
Skaičius su atskirais parodymais yra tik informacinis.

Automatinis GTV sankabos išjungimas - grįžimas prie pradinių nustatymų
Pradinės gamintojo nustatytos reikšmės yra tokios:
H-LIMIT - 55
L-LIMIT - 45
Paspaudus (B) mygtuką, prietaisų skydelyje nustatomos pradinės reikšmės ir rodomos ekrane.

Automatinio GTV sankabos išjungimo nustatymas

C15N102

Automatinio GTV sankabos išjungimo nustatymas atliekamas sustojus, užvestu varikliu, išjungus GTV 
sankabą ir reverso svirtį po vairu nustačius į neutralią padėtį.
Stebėkite ekraną prietaisų skydelyje tolygiai spausdami (A) mygtuką.

H-LIMIT padėties nustatymas
1. Nustatykite trijų taškų kablio svertus tokioje padėtyje, kokioje reikia, kad išsijungtų galinio GTV sankaba.
2. Nuspauskite (C) mygtuką prietaisų skydelyje. Taip išsaugoma nauja reikšmė ir H-LIMIT skaičius pasikeičia 
ir lygus ACTUAL reikšmei.

L-LIMIT padėties nustatymas
1. Nustatykite trijų taškų kablio svertus tokioje padėtyje, kokioje reikia, kad įsijungtų galinio GTV sankaba.
2. Nuspauskite (D) mygtuką prietaisų skydelyje. Taip išsaugoma nauja reikšmė ir L-LIMIT skaičius pasikeičia 
ir lygus ACTUAL reikšmei.

H-LIMIT reikšmės skaičius visada turi būti mažiausiai 10 didesnis už L-LIMIT skaičių, kitaip naujos reikšmės 
nebus išsaugotos. 

Dėmesio! Nustatant svertų padėtį automatiniam galinio GTV sankabos išjungimui nesilaikant 
gamintojo nustatytų reikšmių, gamintojas neprisiima atsakomybės už patirtą žalą.
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Darbas su automatiniu GTV sankabos išjungimu

C15N021

Automatinį GTV sankabos išjungimą įjunkite (A) jungikliu, traktoriui stovint ir esant užvestam varikliui. Įjungtą 
automatinio GTV sankabos išjungimo funkciją rodo (B) ekranas prietaisų skydelio ekrane.
Įjungus funkciją jungikliu (A), galinis GTV nejuda; tai rodo mirkčiojantis (B) simbolis prietaisų skydelio ekrane.

Galinio GTV paleidimas
Galinis GTV pradeda suktis, jei trijų taškų kablio svertai nuleidžiami žemiau nustatytos L-LIMIT reikšmės, 
o traktorius juda greičiau, nei 0,3 km/val. greičiu. Sukantis galiniam GTV, (B) simbolis ekrane nustoja 
mirkčioti.

Galinio GTV sustabdymas
Galinis GTV sustoja, jei trijų taškų kablio svertai pakeliami aukščiau nustatytos H-LIMIT reikšmės. 
Sustabdžius galinį GTV, ekrane pradeda mirkčioti (B) simbolis.

Galinio GTV paleidimas iš naujo
Norint, kad GTV vėl pradėtų suktis, reikia pakartoti veiksmus, žr. Galinio GTV paleidimas.
Jei atlikus galinio GTV sustabdymo veiksmus kartu sustabdomas ir traktorius ilgiau nei trims minutėms, 
galinio GTV paleidimas užblokuojamas. (B) simbolis nerodomas ekrane, ant jungiklio (A) mirkčioja 
indikatorius, o GTV nesisuka net ir atitinkant galinio GTV paleidimo sąlygas. 
Jei galinio GTV paleidimas blokuojamas, reikia perjungti jungiklį (A) į padėtį 'off' (išjungta). Po to vėl įjunkite 
GTV sankabą (A) jungikliu pagal aukščiau aprašytus nurodymus.

Priekinis GTV
Priekinis GTV įrengtas su tvirta šešių arba dvidešimt 
vienos išdrožos galine dalimi ir suprojektuotas tik 1000 
apsisukimų per minutę. 
Traktoriuje gali būti įrengtas priekinis GTV su įvairiomis 
sukimosi kryptimis:

a - Pagal variklio sukimosi kryptį (standartiškai)

b - Prieš variklio sukimosi kryptį (*atskiru 
prašymu)

F_02_64
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Priekinio GTV valdymas 
Priekinio GTV įjungimas ir išjungimas atliekamas jungikliu 
(4). Jungiklis turi mechaninį užraktą (2) nuo netyčinio 
įsijungimo. Jungiant jungiklį, paspauskite užraktą žemyn.
Priekinis GTV paleidžiamas jungiklio įjungimu. 

C15N022

Priekinio GTV veikimas rodomas priekinio GTV 
apsisukimų skaičiaus rodymu prietaisų skydelio ekrane. 

Jei leidžia prikabinta mašina, įjunkite priekinį 
GTV mažiausiai prie 1500 variklio aps./min.

C15N147
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Maksimali perduodama galia

Mašinų su didesne inertine mase vairavimas
(smulkintuvai, rotacinės akėčios, pjovimo mašinos ir kt.) 

GTV Perduodama 
galia

Priekinis
1000 per minutę 90 kW 

Galinis
1000 per minutę maksimali variklio 

galia

540 per minutę maksimali variklio 
galia

1000E per minutę 60 kW 

540E per minutę 60 kW 
F_02_46

Naudojant šias mašinas, kardaninis velenas turi būti 
įrengtas su 'laisvos eigos' prietaisu, kuris užtikrins 
transmisijos sukimo momento atjungimą tuo atveju, kai 
sūkio jėga grąžinama iš mašinos į traktorių.

troj
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Hidraulinė sistema
Sistema susideda iš vidinės ir išorinės grandinių. 
Aukšto slėgio alyvos šaltinis yra krumpliaratinis siurblys.
Alyva tiekiama iš pripildytos pavarų dėžės ir galinės pavaros korpuso.

Hidraulinis siurblys

Valdymo elementų vieta

Išorinė hidraulinė grandinė

Hidraulinis siurblys negali būti atjungtas. Kai variklis 
įjungtas, siurblys dirba. 

Slėgis, sukurtas hidraulinėje sistemoje esančio siurblio, 
yra apribotas slėgio sumažinimo vožtuvo iki 20 MPa. 

Siurblio tipas Našumas

URD 25/10.90V 69 l/min

F_02_113a

Valdymo skydelis yra ant galinio dešiniojo sparno.
1. Elektrohidraulikos valdymas
2. Išorinės hidraulinės grandinės valdymas.

C15N023

Išorinė grandinė tiekia suslėgtą alyvą į padargus, 
prijungtus prie hidraulinės sistemos, užbaigtos greitaisiais 
sujungimais. 
Galinių (A), kaip ir priekinių (B), greitųjų sujungimų movos 
turi vidinį 12,5 mm skersmenį ir atitinka tarptautinį ISO 
5675 standartą. 

C15N024
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Greitųjų sujungimų prijungimas ir atjungimas

Prijungiant ir atjungiant greituosius sujungimus, atkreipkite didesnį dėmesį į alyvos likučius, 
likusius greitojo sujungimo lizde ar ant kaiščio. Dėl aplinkosauginių priežasčių po kiekvieno greitųjų 
sujungimų atskyrimo, šie alyvos likučiai turi būti pašalinami tekstiline medžiaga.

Greitieji sujungimai su lašų surinkimu

Alyvos kiekis, ištekėjęs iš išorinių hidraulinių pavarų
Jei, atjungus padargą, dėl iš traktoriaus į mašinos hidraulinę grandinę ištekėjusios alyvos transmisijoje alyvos 
kiekis nukrenta, įpilkite trūkstamą alyvos kiekį.

Jei ištekėjęs kiekis viršija ribą, hidraulinis siurblys gali įsiurbti oro ir būti pažeistas.

Maksimalius galimus ištekėjusios alyvos kiekius žr. lentelėje.

Pageidaujant, gali būti sumontuota nutekančios 
alyvos surinkimo sistema. Reguliariai tikrinkite ar talpa 
nėra perpildyta; pašalinkite alyvą nepakenkdami gamtai.

FH12N046

Darbo tipas: ant lygaus paviršiaus
Maks. alyvos sunaudojimas: 12 litrų
Pavarų dėžės užpildymas: standartinis

Darbo tipas: ant šlaito
Maks. alyvos sunaudojimas: 12 litrų
Pavarų dėžės užpildymas: pavarų dėžės užpildymas padidinamas 7 
litrais

Darbo tipas: ant lygaus paviršiaus
Maks. alyvos sunaudojimas: 27 litrai
Pavarų dėžės užpildymas: pavarų dėžės užpildymas padidinamas 
15 litrų, maksimalus leistinas alyvos pavarų dėžėje kiekis

Darbo tipas: ant šlaito
Maks. alyvos sunaudojimas: 20 litrų
Pavarų dėžės užpildymas: pavarų dėžės užpildymas padidinamas 
15 litrų, maksimalus leistinas alyvos pavarų dėžėje kiekis

Darbo tipas: ant lygaus paviršiaus
Maks. alyvos sunaudojimas: 8 litrai
Pavarų dėžės užpildymas: minimalus leistinas alyvos pavarų dėžėje 
kiekis

HIDRAULINĖ SISTEMA
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Išorinės hidraulinės grandinės hidraulinis paskirstytojas

F15N037

Išorinė traktoriaus hidraulikos grandinė yra valdoma skirstytuvu su keturių padėčių sekcijomis. Sekcijų 
valdymo svirtys yra ant dešiniojo galinio rato purvasaugio kabinoje.
Traktoriuje gali būti sumontuotas trijų sekcijų (trys valdymo svirtys) arba dviejų sekcijų (dviejų valdymo 
svertų) skirstytuvai.
Valdymo svirtelių etiketėje esantys numeriai atitinka greitųjų jungčių skaičių.

Valdymo svirtys yra užfiksuotos į galinę padėtį, esant didžiausiam alyvos srautui, į greito jungimo įtaisus:
2 ar 6 trijų sekcijų skirstytuve
2 dviejų sekcijų skirstytuve
Po padidėjusio pasipriešinimo užfiksuota svirtis gali būti grąžinta į poziciją (N).

Greitos jungtys 2 ir 4 dviejų sekcijų skirstytuve arba 2, 4 ir 6 trijų sekcijų skirstytuve turi grįžtamąjį vožtuvą, 
naudojamą mašinoms, kurioms reikalingas didesnis sandarumas ,minimalus įrankių kritimas, pvz., 
transportavimo metu.

HIDRAULINĖ SISTEMA
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Hidraulinio paskirstytojo valdymo svirčių atskirų pozicijų funkcijų aprašymas

FH12N049

Visada prijunkite vienpusio veikimo cilindrą prie greitųjų sujungimų: 
'2', '4' papildomo dviejų sekcijų paskirstytojo ir
'2', '4', '6' papildomo trijų sekcijų paskirstytojo.
Visada prijunkite dvipusio veikimo cilindrą prie vienos sekcijos greitųjų sujungimų.

Išorinės hidraulinės grandinės galinės išėjimo movos

 Traktoriuje, kuriame įrengtos priekinės išvesties angos, greitosios jungtys 1 ir 2 galiniame 
skyde nėra montuojamos.

Svirties pozicija Funkcija
1 Galinė (viršutinė) 

pozicija
Suspausta alyva teka į greituosius sujungimus: '2', '4', '6' 
Greitieji sujungimai, prijungti prie grįžtamosios linijos: '1', '3', '5'

2 Centrinė pozicija Neutrali

3 Priekinė (žemutinė) 
pozicija

Suspausta alyva teka į greituosius sujungimus: '1', '3', '5' 
Greitieji sujungimai, prijungti prie grįžtamosios linijos: '2', '4', '6'

4 Priekinė apribojimo 
pozicija

Padidinta jėga galite perjungti valdymo svirtis iš pozicijos (3) toliau į priekį, į 
poziciją (4), t.y. plaukiojančią (laisvą) poziciją, kurioje svirtys užfiksuojamos. 
Šioje pozicijoje kiekvienos sekcijos abu greitieji sujungimai yra prijungti prie 
grįžtamosios linijos. 

Traktorius, neturintis priekinių išėjimo movų ar priekinio 
trijų taškų kablio, turi: 

a - trijų sekcijų paskirstytojo galines išėjimo movas, 
užsibaigiančias greitaisiais sujungimais '1' iki '6'. 
b - dviejų sekcijų paskirstytojo  galines išėjimo movas, 
užsibaigiančias greitaisiais sujungimais '1' iki '4'. 

Trečias greitasis sujungimas, pažymėtas '0' yra tiesiogiai 
sujungtas su galinės pavaros korpusu ir yra skirtas alyvos 
grąžinimui iš išorinių hidraulinių padargų (pvz., sukamas 
hidraulinis variklis ir kt.)

FH12N044a
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Išorinės hidraulinės grandinės priekinės išėjimo movos

 Jei traktoriuje įrengtos išorinės hidraulinės grandinės priekinės išvesties angos, svirtis (F) (1) 
(N) (2) yra naudojama jų valdymui.

Jei traktoriaus įrangoje yra priekinis trijų taškų kablys, svirtis (F)(3)(N)(4) naudojama jo 
valdymui. Greitieji sujungimai negali būti prijungti tuo metu, kai naudojamas trijų taškų kablys, nes 
jie spaudžiami taip pat kaip priekinis trijų taškų kablys! Baigus darbą su priekiniu trijų taškų kabliu, 
tolesniam sekcijos naudojimui su 3 ir 4 greitaisiais sujungimais su prijungimu prie trijų taškų kablio, 
reikia pakelti trijų taškų kablio svertus į transportavimo poziciją ir trijų taškų kablio čiaupo 
svirtį nustatyti į uždarymo poziciją.

Mašinų ir padargų prijungimas prie išorinės hidraulinės grandinės

Daugiau dalių turinčių mašinų ir padargų prijungimas
Dirbant su žemės ūkio mašinomis, susidedančiomis iš kelių dalių (kultivatoriais, akėčiomis) ir turinčiomis 
šoninius rėmus, kurie pritvirtinti prie centrinio rėmo ir transportavimo metu yra sulenkiami į vertikalią padėtį 
atskirų hidraulinių cilindrų, valdomų traktoriaus išorinės hidraulinės grandinės, šoninių rėmų sulenkimas turi 
būti valdomas papildomo paskirstytojo svirties judinimu aukštyn (žemyn). Cilindrų 'kėlimo' antvamzdžiai turi 
būti prijungti prie greitųjų sujungimų '2', '4' arba '6'.

Rotacinio hidraulinio variklio prijungimas
Jei rotacinis hidraulinis variklis yra prijungtas prie išorinės hidraulinės grandinės, jo grįžimo antvamzdis turi 
visada būti prijungtas prie greitojo sujungimo '0'. Tuo atveju, kai jungiamas pildymo (spaudimo) antvamzdis į 
greitąjį sujungimą 1 arba 2, hidraulinis variklis yra apsaugotas 'išmetimo' funkcijos nuo perkrovos. Ši funkcija 
nutraukia hidraulinio variklio veikimą, kai pildymo antvamzdžio slėgio reikšmė yra 17.5 - 1.6 MPa. 

Reverso hidraulinio variklio prijungimas
Reverso rotorinis hidraulinis variklis turi būti prijungtas prie '1' ir '2' greitųjų sujungimų dėl funkcinių 
priežasčių. Vis dėlto, šiuo atveju slėgio sumažinimo vožtuvai turi būti įdėti į abu antvamzdžius, kad galėtų 
patikimai riboti slėgio pikus mašinos sustabdymo metu. Šių vožtuvų alyvos grįžimo linijos yra prijungtos prie 
greitojo sujungimo '0'.

Prijungiamose mašinose, naudojančiose išorinės hidraulinės grandinės alyvą, turi būti 
užpildytos tokios pat rūšies alyva, kaip rekomenduojama traktoriaus pavarų dėžei! Prieš prijungiant 
mašinas, jų greitieji sujungimai turi būti tinkamai išvalyti. 

Pagal pageidavimą, traktoriaus priekyje gali būti įrengtos 
išorinės hidraulinės grandinės išėjimo movos.
Greitieji sujungimai (1) ir (2) yra slėginiai, greitasis 
sujungimas (0) yra tiesiogiai sujungtas su varančiosios 
ašies galiniu korpusu ir skirtas alyvos grąžinimui iš išorinių 
hidraulinių prietaisų. Galinių (A), kaip ir priekinių (B), 
greitųjų sujungimų movos turi vidinį 12,5 mm skersmenį ir 
atitinka tarptautines ISO rekomendacijas. 

P13N002
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PASTABOS 
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Valdymo elementų funkcijos

F_02_162

1. Kėlimo jungiklis
a - Transportavimas, kėlimas
b - STOP
c - Nuleidimo reguliavimas (darbo)
d - Laisva pozicija, greitas nuleidimas - automatinis svirties sugrįžimas spyruoklės pagalba į poziciją (c)

2. Blokavimas (transportavimo padėtyje)
3. Nuleidimo greitis
4. Pakėlimo prietaiso padėties nustatymas
5. Viršutinės pozicijos apribojimas
6. Sklandus nustatymas - rankinio valdymo 
- automatinio valdymo
7. LED - diagnostika
8. LED - pakėlimas
9. LED - nuleidimas
10. Kompensatoriaus įjungimas (vibracijos slopinimas)
11. LED - vibracijos slopinimas įjungtas

Įrangos išjungimas 'OFF'
Elektros instaliacija deaktyvuojama užvedimo spynelės 
raktu. Elektros sistema išjungta, pakėlimo mechanizmas 
užblokuotas.

F_02_188
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Blokavimo atšaukimas

Greitas nuleidimas

Kai raktu užvedimo spynelėje (I) įjungiate elektros 
instaliaciją, pakėlimo prietaisas išlieka užblokuotas 
elektroniniu būdu - pakėlimo ir nuleidimo funkcija yra 
deaktyvuota; ant EHR-B prietaisų skydelio esanti 
diagnostinė LED lemputė (7) ir vibracijos slopinimo LED 
lemputė (11) trumpai užsidega - vyksta savaiminis testas. 
Pakėlimo LED lemputė (8) ir nuleidimo LED lemputė (9) 
yra išjungtos. Po kurio laiko diagnostinės LED lemputės 
(7) nuolatinis švietimas praneša apie EHR-B blokavimo 
būseną. 
Jei diagnostinė LED lemputė (7) nuolat šviečia, valdymo 
grandinė yra atjungta. 

F_02_164

Variklis gali būti užvestas tik tada, kai svirtis (1) 
yra pozicijoje (b). 
EHR-B elektrohidraulinė sistema yra aktyvi tik tada, kai 
užvestas variklis. 
EHR-B sistemos aktyvavimas įmanomas tik tada, kai 
išsijungia tepimo indikatorius. 
Blokavimas gali būti atšauktas (sistema aktyvuota) tik 
veikiant varikliui, pastumiant kėlimo svirtį (1) į poziciją (a) -
pakanka trumpalaikio perjungimo. 
Pastumdami svirtį (1) į poziciją (c), atvesite trijų taškų kablį 
į poziciją, atitinkančią elemento nustatymą, t.y. esamą 
kontrolės padėtį (4), (5), (6). 

Aktyvavus sistemą EHR-B, pirmiausia dėl 
saugumo, hidraulinių svertų kėlimo greitis yra 
apribotas. Kai hidrauliniai svertai pasiekia nustatytą 
poziciją, šis saugumo apribojimas panaikinamas ir 
hidraulinių svertų greitis tampa normalus. 

F_02_163

Svirtis (1) pozicijoje (d) - laisva pozicija. Jūs turite laikyti 
svirtį šioje pozicijoje; atleidus, svirtis grįš į poziciją (c) -
sistema veikia pagal kontrolių (3), (4), (5) ir (6) 
nustatymus. 

F_02_165

 ELEKTROHIDRAULINĖ SISTEMA

122



Padargų transportavimas

Padėtis 'Stop'

Vibracijos kompensatorius (slopintuvas)

F_02_168 

Jis naudojamas transportuojant sunkius padargus, prikabintus prie galinio trijų taškų kablio. 
Aktyvavus vibracijos kompensatorių (10), trijų taškų kablio svertai nusileidžia maždaug 4%, o tai leidžia 
maždaug 8 % svertų svyravimą pakėlimo ribose. Kylantys virpesiai visada apribojami viršutinės pozicijos 
ribotuvo (5). 

Aktyvaus vibracijų slopintuvo transportuojant sunkius padargus, prikabintus prie galinio trijų taškų kablio, 
privalumai. 
1. Didesnis operacijos saugumas (vairavimo ašis nėra taip stipriai iškraunama) 
2. Transportuojamo padargo stabilizavimas
3. Sumažinta hidraulinės sistemos ir galinio trijų taškų kablio dinaminė įtampa

Reguliuodami kablį vienos ašies puspriekabei, išjunkite vibracijos kompensatorių. 

Perkelkite pakėlimo svirtį (1) į poziciją (a) ir užfiksuokite ją 
su jundančiu skląsčiu (2). 
Kėlimo svirties (1) blokavimas judančiu skląsčiu (2) į 
poziciją (a): 
A - Svirties judėjimas užblokuotas 
B - Svirties judėjimas neužblokuotas 

Kai traktorius su prikabintu padargu 
sustabdomas, padargas turi būti nuleidžiamas ant 
žemės (negalima palikti pakelto). 

F_02_166

Pastumdami svirtį (1) į poziciją (b) - STOP poziciją - Jūs 
iškart sustabdysite trijų taškų kablio judėjimą. 

F_02_167
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Trijų taškų kablio viršutinės pozicijos apribojimas

Nuleidimo greitis

Laisva pozicija

Trijų taškų kablio kontrolės nustatymas

Jis aktyvuojamas kontrole (5). Apribojimas galimas trijų 
taškų kablio keltuvo viršutinėje pusėje.

F_02_169

Trijų taškų kablio nuleidimo greitis nustatomas kontrole 
(3). 

Esant vibracijos slopinimo režimui ir naudojant 
galinės kontrolės mygtukus, nuleidimo greičio 
nustatymas neveikia

Didžiausio nuleidimo greičio 
simbolis

Mažiausio nuleidimo greičio 
simbolis

F_02_170

Nuolatiniam darbui su laisva hidrauline sistema, pvz. 
dirbant  plūgu su atraminiu ratu, yra naudojama kontrolės 
(4) pozicija pagal nuorodą (A) ir kontrolės (6) pozicija ties 
nurodytu simboliu. 

F_02_171

Elektrohidraulika leidžia du trijų taškų kablio kontrolės 
būdus.
A. Rankinis kontrolės nustatymas - kontrolė (6) nustatoma 
diapazone (žr. rodyklę)
B. Automatinė kontrolė - kontrolė (6) nustatoma 
HitchTronic (AHC) pozicijoje (žr. rodyklę)

Automatinė kontrolė gali būti bet kuriuo metu pakeista į 
rankinę ir atvirkščiai (6).

ahc_01
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Trijų taškų kablio kontrolės rankinis nustatymas

F_02_172a

Atlikite remdamiesi 'Blokavimo atšaukimas' dalimi ir nustatykite reikalingas elementų pozicijas pagal 
atliekamų darbų pobūdį. Darbo įrankių gylio nustatymui naudokite kontrolę (4). Kontrolės rūšies ir maišymo 
nustatymui naudokite kontrolę (6). 

Kontrolės veikla (pakėlimas ir nuleidimas)  gali būti stebima indikacinių diodų (8) ir (9) pagalba. Perkelkite 
svirtį (1) į (a) poziciją, pasukus vėl nustatykite į (c) poziciją. Kontrolės sistema laikosi ankstesnės darbinės 
pozicijos (arimo atsiminimas). Reikiamam nuleidimo greičio nustatymui naudokite kontrolę (3).

Trijų taškų kablio automatinė kontrolė

F_02_172a

Atlikite žingsnius pagal 'Blokavimo atšaukimas' dalį. Nustatykite kontrolę (6) į Hitchtronic (AHC) poziciją. 
Kontrole (4) nustatykite prie galinio trijų taškų kablio prikabintų darbinių įrankių gylį.
Kai padargai, prikabinti prie trijų taškų kablio, pasiekia kontrole (4) nustatytą gylį, kontrolės sistema išmatuoja 
žemės pasipriešinimą ir tolimesnei kontrolei ši reikšmė naudojama kaip numatytoji.
Kontrolės veikla (pakėlimas ir nuleidimas) gali būti stebima indikacinių diodų (8) ir (9) pagalba. 
Aklavietėje perkelkite svirtį (1) į (a) poziciją, pasukus vėl nustatykite į (c) poziciją.
Reikiamo nuleidimo greičio nustatymui naudokite kontrolę (3). 
Pasiekus kontrole (4) nustatytą gylį, kontrolės sistema vėl išmatuoja žemės pasipriešinimą ir tolimesnei 
kontrolei ši reikšmė naudojama kaip numatytoji. 

Galios valdymo simbolis

Pozicijos valdymo 
simbolis
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Galinės kontrolės naudojimas

Elektrohidraulinės sistemos išorinės kontrolės mygtukai

EHR-B klaidų rodymas

Galinė kontrolė naudojama padargų prijungimui ir 
atjungimui. Kėlimo perjungimo svirtis (1), esanti ant EHR-
B elektrohidraulinio prietaisų skydelio, turi būti pozicijoje 
(b) arba (c). Mygtukų žymėjimo simboliai, esantys ant 
abiejų traktoriaus sparnų, po paspaudimo atitinka trijų 
taškų kablio judėjimo kryptį. Judėjimas tęsiasi tol, kol 
mygtukas laikomas nuspaustas.
Kiekvienas galinės kontrolės naudojimas sukelia kontrolės 
sistemos blokavimą ir 'Blokavimo atšaukimas' turi būti 
pakartotas.

F_02_98

1. Pakėlimas
2. Nuleidimas
Judėjimas tęsiasi tol, kol mygtukas laikomas nuspaustas. 

Elektrohidraulinės sistemos išorinės kontrolės 
mygtukai veikia be išankstinio sistemos aktyvavimo 
net tuo atveju, jei elektrohidraulika blokuojama dėl 
galimo gedimo.
Valdykite galinio trijų taškų kablio svertus išoriniais 
elektrohidraulikos mygtukais tik esant žemiausiai 
svertų padėčiai. 

F15N038

Valdydamas trijų taškų kablį su išorinės 
kontrolės mygtukais, operatorius turi stovėti vietoje, 
kuri nepasiekiama prijungtiems padargams, kad 
išvengtų sugriebimo ar sužeidimo.

F_02_65

Elektroninė elektrohidraulinės sistemos dalis 
nepertraukiamai tikrina tinkamą sistemos 
funkcionavimą. Galimos klaidos yra parodomos 
diagnostinių LED lempučių (7) kartojamomis mirksėjimo 
kombinacijomis. 
Atlikus gedimo pataisymą diagnostinė LED lemputė (7) 
išsijungia. 
Nuolatinis diagnostinės LED lemputės mirksėjimas (7) 
parodo elektrohidraulinės sistemos blokavimo būseną. 

F_02_173
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EHR-B elektrohidraulinės sistemos gedimų signalų aprašymas

 EHR-B gedimus taisykite specializuotose remonto dirbtuvėse. 

Diagnostinių LED 
lempučių (7)
mirksėjimo 
kombinacijos

Klaidos 
kategorija Klaidos aprašymas

Ilga 
pauzė

Mirksėjimų 
skaičius

Trumpa 
pauzė

Mirksėjimų 
skaičius

1x 1x

Rimtas 
gedimas

Elektrohidraulinės sistemos vidinio 
saugumo išsijungimas - elektrohidraulinė 
sistema neveikia - darbas traktoriumi turi 
būti sustabdytas

1x 2x

1x 3x

1x 4x

1x 5x

1x 6x

2x 2x
Vidutiniškai 
rimtas 
gedimas

Elektrohidraulinės sistemos vidinio 
saugumo išsijungimas - elektrohidraulinė 
sistema neveikia

2x 3x

2x 4x

2x 8x

3x 1x

Smulkus 
gedimas

Elektrohidraulinė sistema veikia apribotai 
- priklausomai nuo gedimo tipo

3x 2x

3x 4x

3x 6x
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EHR-B elektrohidraulinės sistemos smulkių gedimų aprašymas

F_02_174

Diagnostinių LED 
lempučių (7) mirksėjimo 
kombinacijos Gedimo vieta Galima gedimo priežastis
Ilga 
pauzė

Mirksėjimų 
skaičius

Trumpa 
pauzė

Mirksėjimų 
skaičius

3x 1x Dešinysis 
dinamometrinis kaištis 
(A)

Dinamometrinis kaištis su defektais.

3x 2x Kairysis dinamometrinis 
kaištis (A)

Klaidingas kontaktas arba nutrauktas 
dinamometrinio kaiščio konduktorius.

Dinamometrinio kaiščio konduktoriaus 
trumpas jungimas.

Galimas dinamometrinio kaiščio 
perkrovimas.

3x 4x Nuleidimo greičio 
kontrolė (3)

Kontrolės potenciometras su defektais
(3)

Klaidingas kontaktas arba nutrauktas 
kontrolės konduktorius

3x 6x Kontrolės nustatymo 
jungiklis (6)

Jungiklio potenciometras su defektais
(6)

Klaidingas kontaktas arba nutrauktas 
jungiklio konduktorius.
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Galinis trijų taškų kablys
Jis skirtas prikabinti vežamas ar pusiau vežamas žemės ūkio mašinas ir padargus su II ar III.N kategorijos 
pagal ISO prikabinimo taškais.

Kategorija II.
Kablio ašies ilgis 870 mm

Šlaunų obuolių užraktų 
angų Ø pagal ISO

28 mm

Centrinės traukės Ø 25 mm

Kategorija III. N
Kablio ašies ilgis 870 mm

Šlaunų obuolių užraktų 
angų Ø pagal ISO

37 mm

Centrinės traukės Ø 32 mm

1. Centrinė traukė
2. Kairioji traukė
3. Dešinioji traukė
4. Stabilizatoriai 
5. Šlaunys

E451
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Saugumo principai dirbant su trijų taškų kabliu

Keliančiųjų traukių aukščio reguliavimas

Apatinių hidraulinių traukių fiksuota ir laisva padėtys

 Asmenys, kuriems nėra leista dirbti su 
prikabintais padargais, negali stovėti tarp traktoriaus 
ir prikabinto prietaiso (padargo) - (A). Nestatykite 
traktoriaus su prikabintais padargais pakeltoje 
pozicijoje (B). Važiuojant be prikabinto padargo, 
šlaunys (5) turi būti sujungtos su spyruoklėmis ir 
centrinė traukė (1) turi būti įstatyta į spyruoklės 
pakabą! Transportuojant padargus šlaunų 
stabilizatoriai (4) turi būti sureguliuoti taip, kad 
išvengtumėte nepageidaujamo horizontalaus padargo 
judėjimo!

F11N032

Keliančioji traukė - žr. pav. (A):
Atjungę keliančiosios traukės viršutinį galą nuo hidraulinio 
cilindro sverto, reguliuokite sukdami kilpą (1). 

Keliančioji traukė - žr. pav. (B):
Prailginkite rankeną (2) rodyklės kryptimi ir ją sukdami 
reguliuokite. 

Priklausomai nuo traktoriaus įrangos, abi traukės gali būti 
sukonstruotos kaip pav. (B).

E453a

Apatinių hidraulinių traukių fiksuota pozicija (A):
Kaiščio galvutė (1) ir poveržlė (2) yra montuojamos 
horizontaliai.

Apatinių hidraulinių traukių laisva pozicija (B):
Kaiščio galvutė (1) ir poveržlė (2) yra montuojamos 
vertikaliai.

Laisva pozicija leidžia laisvą traktoriaus ir padargo 
sujungimą. Tokiu atveju abu traukės galai juda laisvai 
vienas kito atžvilgiu, nepaisant jų aukščio. 

E454
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Stabilizatoriai

*Šlaunys su prailgintais galais

*Šlaunys su CBM kabliais

Stabilizatoriai (1) riboja ar visiškai užkerta kelią šlaunų 
judėjimui. Kairysis ir dešinysis stabilizatoriai reguliuojami 
sukant stabilizatoriaus vamzdelį, žr. rodyklę. 

Traktoriuje visada turi būti sumontuoti abu 
stabilizatoriai. 

E455

Kablio šlaunys įrengtos su pusiau automatiniais 
prailginamais CBM galais. Jie palengvina padargų 
prikabinimą prie traktoriaus. Nuėmę tvirtinimo kaiščius (1) 
prailginkite galines dalis (2). Prailginti galai prikabinami 
prie vežamo padargo fiksuojamųjų kaiščių. 
Prikabinę vežamus padargus, atlaisvinkite hidraulinius 
svertus. To pasėkoje, nuleidžiant svertus ir pakeičiant 
traktoriaus eigos kryptį, galai (2) nuslys į šlaunis ir bus 
automatiškai užblokuoti darbinėje padėtyje tvirtinimo 
kaiščiais (1). 

Visada patikrinkite prailginamos galinės dalies 
ir fiksuojančių kaiščių padėtis, žr. pav. (3). E459

Apatinės (3) ir viršutinės (4) prijungimo mechanizmo 
šlaunys yra įrengtos su CBM kabliais.
Pirma pakabinami CBM rutuliai (1) turi būti tinkami 
padargui ir apribojančios šlaunys turi būti naudojamos 
nustatyti atstumui tarp žemesniųjų prikabinimo 
mechanizmo šlaunų (3).
Apsukus ir vykdant tolesnį trijų taškų kablio kėlimą, jo 
žemesniosios šlaunys (3) prijungiamos prie padargo ir 
tada vairuotojas prijungia viršutinę trijų taškų kablio šlaunį 
(4) iš kabinos.
Atjungdami padargą atlaisvinkite kablius, valdymo laidų 
(2) pagalba pakelkite viršutinę šlaunį (4) ir nuleisdami trijų 
taškų kablį atjunkite žemesniąsias šlaunis (3).

E460
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Apatinių šlaunų su CBM kabliais užfiksavimas

Centrinė traukė

*Priekinis trijų taškų kablys

Priekinio trijų taškų kablio valdymas

Esant sunkioms darbo sąlygoms (agregacija su 
sunkiomis mašinomis šlaituose arba agregacija su 
mašinomis išsikišusiomis į vieną pusę), 
rekomenduojame saugiai užblokuoti žemesniosios 
šlaunies kablį, įstatant M8 varžtą į angą (S) ir 
priveržiant veržle.

X901

Centrinės traukės (1) aukštis yra reguliuojamas. Ji 
prikabinta prie traktoriaus konsolės angų. 

Prailgindami centrinę traukę, turite įsitikinti, kad 
abu sujungimai yra išsukti iš vamzdžio vienodu ilgiu. 

FHD14N084

Jis skirtas priekyje vežamų žemės ūkio mašinų ir padargų 
prikabinimui pagal ISO 8759-2. 

Vežamų padargų transportavimo metu kablys 
turi būti hidrauliškai užblokuotas pakeltoje padėtyje 
su vožtuvais, kurie įrengti kairėje traktoriaus pusėje, 
virš priekinės ašies. 

Šis hidraulinis užblokavimas rekomenduojamas net tada, 
kai jokios mašinos nėra prikabintos prie trijų taškų kablio. 

E461

Kablys įrengtas su dviem hidrauliniais cilindrais, kuriems 
alyvą tiekia integruotas hidraulinis paskirstytojas. Kėlimas 
ir nuleidimas valdomas integruoto paskirstytojo svirtimi (1):

Padėtis 3 Kėlimas

Padėtis 4 Nuleidimas

Padėtis N Kablio užraktas

FH12N065
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Priekinio trijų taškų kablio nuleidimo tempo reguliavimas

Priekinio trijų taškų kablio hidraulinis blokavimas

Priekinio trijų taškų kablio darbo ir transportavimo padėtys

Važiavimas su žemės ūkio mašinomis, prikabintomis prie priekinio trijų taškų kablio

Prieš pradedant darbą su padargais, prikabintais prie 
priekinio trijų taškų kablio, rekomenduojama sureguliuoti 
laiką, reikalingą nuleisti padargą iš aukščiausios į 
žemiausią padėtį, nuo 1 iki 1,5 s, naudojant droselio 
vožtuvą. Pasukdami vožtuvo korpusą į kairę (rodyklės 
kryptimi) padidinsite nuleidimo greitį. Reguliuojant 
priekinio kablio vožtuvo svirtis turi būti nukreipta 
horizontaliai. 

X463

Priekinio trijų taškų kablio hidraulinis užblokavimas 
atliekamas bet kokioje hidraulinių cilindrų padėtyje su 
rutuliniu vožtuvu priekinėje traktoriaus dalyje (2). 

A Laisva padėtis
Vožtuvo svirtys yra horizontalioje padėtyje
- Kablys gali būti valdomas iš kabinos

B Užblokuota padėtis
Vožtuvo svirtys yra vertikalioje padėtyje
- Kablys užblokuotas

X464

Priekinio trijų taškų kablio traukių padėties keitimas: 
1. Atlaisvinkite ir išimkite kaištį (1) iš angos. 
2. Pakelkite svertą iš padėties (A) į padėtį (B). 
3. Užblokuokite svertą, įstatydami kaištį (2) į angą (2) ir 
užfiksuodami kaištį. 

Į angas įstatykite tik kaištį, niekada netikrinkite 
angos pirštais!

A Priekinio trijų taškų kablio 
darbinė padėtis

B Priekinio trijų taškų kablio 
transportavimo padėtis

E466

Didžiausias leistinas greitis traktoriaus su 
žemės ūkio mašinomis, prikabintomis prie priekinio 
trijų taškų kablio, yra 15 km/val. Jei joks padargas ar 
svarmuo nėra prikabintas prie priekinio trijų taškų 
kablio, rekomenduojame pakelti šlaunis į 
transportavimo padėtį. 

FH12N066
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Priekinio varančiojo tilto priekinių ratų tarpuvėžis traktoriuose su sumontuotais diskais.
Ratų tarpuvėžį galite pakeisti pakeisdami ratlankių ir diskų padėtį. 

Pirmiausia pasirūpinkite, kad traktorius nejudėtų, pakelkite ašį su keltuvu ir ją paremkite. 

Nuimkite priekinius ratus. 
Atsukite varžtus, jungiančius diską su ratlankiu, veržles ir išimkite varžtus. 
Pakeiskite tarpuvėžį nustatydami ratlankį reikiamoje padėtyje. 
Įsukite varžtus su poveržlėmis ir pritvirtinkite veržlėmis. 
Priveržkite veržles 270 - 300 Nm sukimo momentu. 
Priveržkite priekinio rato veržles 250 - 290 Nm sukimo momentu. 
Po kiekvieno ratlankio sujungimo atlaisvinimo, priveržkite varžtus iki nurodytos reikšmės. 
Traktoriui nuvažiavus 100 m be apkrovos, iš naujo priveržkite varžtus iki nurodytos reikšmės. 
Po apkrauto traktoriaus 3 moto val. darbo, priveržkite sujungimus iš naujo. 
Po 10 moto val. patikrinkite diskų veržlių ir ratų ratlankių priveržimą.

Traktoriaus priekinio varančiojo tilto priekinių ratų galimi reguliuojami tarpuvėžiai

Naudojamos padangos

  Ratlankio padėtis

12,4-24 13,6R24 12,4-28 14,9-24

12,4R24 380/70R24 14,9R24

320/85R24 340/85R24 420/70R24

380/85R24

Priekinių ratų tarpuvėžiai (mm)

1630 - - -

1685 1770 - 1770

1780 1695 1770 -

1840 1920 1850 1920

1930 1850 1920 1850

1985 2070 1955 2070

2080 1955 2070 1955
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Priekinio varančiojo tilto priekinių ratų tarpuvėžis traktoriuose su nekeičiamais diskais

Pirmiausia pasirūpinkite, kad traktorius nepajudėtų, pakelkite ašį keltuvu ir paremkite. 
Priveržkite priekinio rato veržlę 250 - 290 Nm sukimo momentu. 

Kad pakeistumėte traktoriaus tarpuvėžį, reikia nuimti ratą ir vidinę ratlankio dalį persukti į priešingą pusę. 
Suveržus, ratus uždėti taip, kad nesikeistų padangos sukimosi kryptis. 
- Nuimkite priekinius ratus. 
- Užveržus veržles, ratus uždėti taip, kad nesikeistų padangos sukimosi kryptis. 
- Priveržkite priekinio rato veržles 250 - 290 Nm sukimo momentu. 
- Nuvažiavus 100 m be apkrovos, iš naujo priveržkite veržles iki nurodytos reikšmės. 
- Po apkrauto traktoriaus 3 moto val. darbo, priveržkite priekinius ratus. 
- Po 10 moto val. patikrinkite priekinių ratų priveržimą. 

Priekinio varančiojo tilto ratų suvedimas

Diskas 
ET (mm)

Priekinio rato tarpuvėžiai 
(mm)

12,4R24 56 1688 1932

13,6R24 
340/85R24 
380/70R24

51 1698 1922

14,9-24 
420/70R24 
480/65R24 
14,9R24 
380/85R24

15 1770 1850

320/85R24 -19 1838 1782

13,6R24 
340/85R24 
14,9R24 
380/85R24 
380/70R24

-24 1848 1772

Tinkamas traktorių su priekiniu varančiuoju tiltu priekinių 
ratų suvedimas yra nuo 0 iki 2 mm ir matuojamas ant 
priekinio rato stebulės flanšo (jei priekiniai ratai yra uždėti, 
galite matuoti suvedimą ant ratlankių). 

'S' suvedimas yra nustatomas pagal pamatuotų reikšmių 
skirtumą: S = b - a.

F_02_189
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Traktorių su priekine varančiąja ašimi ratų suvedimo reguliavimas

C507

Pastaba: Standartiškai traktoriuose montuojama hidrostatinė vairavimo sistema.

Nustatykite ratus simetriškai išilginei traktoriaus ašiai. 
Priekyje, ant horizontalios ratų plokštumos, pamatuokite atstumą tarp ratlankių. Pažymėkite matavimo 

vietą. 
Pavažiuokite traktoriumi horizontalia plokštuma atgal tiek, kad ratai pasisuktų 180° ir pakartotinai 

išmatuokite atstumą tarp pažymėtų vietų. 
Atlaisvinkite rutulinių varžtų antgalių veržles (2), jungiančias traukes su vairavimo sistemos hidrauliniu 

cilindru. 
Reguliuokite suvedimo reikšmę sukdami rutulinio varžto (3) strypą. Atlikite simetrišką reguliavimą 

abiejuose sujungimuose, kad išlaikytumėte tokį patį sukimo spindulį abiejose pusėse (matuokite tarp 
ratlankių šonų). 

Priveržkite fiksuojančius rutulinių varžtų (2) antgalių veržles 122 - 136 N sukimo momentu. Antgalių (1) 
paviršiai turi būti lygiagretūs.

Priekinio varančiojo tilto purvasaugiai
Priekinio varančiojo tilto purvasargiai gali būti dviejų tipų
A - Purvasargiai su fiksuotu tvirtinimu, kai purvasargio ašis 
sukasi kartu su priekinio rato ašimi. Purvasargiai turi 
reguliuojamus tvirtinimus, kurie gali būti nustatyti 
priklausomai nuo kelio ar naudojamų padangų į šoną 
(perkišant fiksatorių (a) į kitą vietą) ir į aukštį (perkišant 
fiksatorių (b) į kitą vietą).
B - Purvasargiai su pasukamu tvirtinimu, kai purvasargio 
ašis sukasi kartu su priekinio rato ašimi tik dalinai. Šis 
tipas leidžia nustatyti didesnį rato pasukamumą. 
Purvasargiai sumontuoti ant reguliuojamų tvirtinimų, kurie 
gali būti nustatyti priklausomai nuo naudojamų padangų 
aukščio (perkišant fiksatorių (b) į kitą vietą).

E505
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Priekinės varančiosios ašies ribotuvų nustatymas

Galinių ratų tarpuvėžis

Galinių ratų tarpuvėžis traktoriuose su sumontuotais diskais.
Priklausomai nuo galinių padangų pločio galite nustatyti ratų tarpuvėžį tokiame diapozone: 

Pastaba: Naudokite skirtingų matmenų padangas skirtingiems traktorių tipams - žr. skyrių 'Pagrindiniai 
techniniai parametrai'.

Nustatykite ribotuvus po kiekvieno priekinio tilto tarpuvėžio 
ar padangų keitimo.
Priekinio tilto ratų ribotuvai turi būti sureguliuoti, kad būtų 
išlaikytas 50 mm atstumas tarp priekinio tilto padangų ir 
traktoriaus pilno pasukimo momentu ir maksimalus ašies 
pasvirimas aplink centrinę ašį.

Priekinio tilto ratų ribotuvų nustatymo patikrinimas
1. Nustatykite pilną vieno rato pasukimą ir patikrinkite ar 
atstumas tarp padangos ir artimiausio traktoriaus taško 
yra ne mažiau nei 50 mm. Patikrinkite abi priekines 
padangas.
2. Taip pat padarykite iš kito šono ir patikrinkite kaip 
aprašyta punkte 1.
3. Su hidrauliniu keltuvu pakelkite vieną priekinio tilto pusę 
didžiausiu pasvirimu (priekinė tiltas remiasi į konsolę) ir 
patikrinkite pagal punktus 1 ir 2.
4. Su hidrauliniu keltuvu pakelkite kitą priekinio tilto pusę 
didžiausiu pasvirimu (priekinė tiltas remiasi į konsolę) ir 
patikrinkite pagal punktus 1 ir 2.

Ribotuvų nustatymas (A) atliekamas atlaisvinus veržlę (2) 
ir atsukant arba priveržiant varžtą (1).

Pakeitus priekinio tilto ribotuvų nustatymus 
visada būtina tai patikrinti pagal 1-4 punktus.

F13BN033

Galinės padangos 
plotis

Tarpuvėžis
(mm)

12,4-38 
13,6-38 
18,4-38 
480/70R38 
520/70R38

1425 - 1800 
1425 - 1800 
1650 - 1800 
1575 - 1800 
1650 - 1800

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

1500 - 1800 
1575 - 1800 
1500 - 1800
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Galinių ratų tarpuvėžio keitimas

F218

Galinių ratų tarpuvėžio reguliavimas atliekamas keičiant ratlankių ir diskų padėtį, pakėlus traktoriaus galinę 
dalį. Ratai turi laisvai suktis.

Prieš pakėlimą nepamirškite apsaugoti traktorių nuo pajudėjimo pleištais po priekiniais ratais!

Pakeitę ratų tarpuvėžį, priveržkite visus varžtus, jungiančius diską su ratlankiu, 270 - 300 Nm sukimo 
momentu ir varžtų veržles, jungiančias diską su ratų ašimi, 400 - 470 Nm sukimo momentu.

Po kiekvieno ratlankio sujungimo atlaisvinimo, priveržkite varžtus iki nurodytos reikšmės. 
Traktoriui nuvažiavus 100 m be apkrovos, iš naujo priveržkite sujungimus iki nurodytos reikšmės. 
Po apkrauto traktoriaus 3 moto val. darbo, priveržkite sujungimus iš naujo. 
Po 10 moto val. patikrinkite diskų veržlių ir ratų ratlankių priveržimą. 
Kol pasieksite pirmas 100 moto val., dažnai tikrinkite priekinių ir galinių ratų diskų ir ratlankių veržlių 
priveržimą (mažiausiai 6 kartus per 100 moto val.). 
Po to visada tikrinkite priekinių bei galinių ratų diskų ir ratlankių veržlių priveržimą po kiekvienų 
100 moto val.

Galinių ratų tarpuvėžis traktoriuose su sumontuotais vientisais diskais

Galinių ratų tarpuvėžis

mm mm

18,4-38 1725 -

460/85R38 1725 -

480/70R38 1725 -

520/70R38 1725 -

600/65R38 1725 -

RATŲ TARPUVĖŽIO KEITIMAS
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Balastiniai svarmenys reikalingi atitinkamai apkrauti traktoriaus ašis ir užtikrinti jo manevringumą bei 
stabilumą. 

*Galinių ratų svarmenys

Apatiniai svarmenys

*Priekiniai svarmenys

Svarmenų 
kombinacija 
(vnt.)

Svarmenų masė
(kg)

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

F222

Jie sumontuojami traktoriaus įduboje tarp rėmų tuomet, 
kai nėra įrengtas priekinis GTV. Pritvirtinami varžtais, 
prieinamais, nuėmus akumuliatoriaus laikiklį.

Svarmenų 
kombinacija 
(vnt.)

Svarmenų masė 
(kg) 

2 2x34 68

F223

Skardinės tipo priekiniai svarmenys kabinami ant 
važiuoklės kronšteino. Jie apsaugoti nuo horizontalaus 
judėjimo kaiščiu, įstatytu tarp centrinių svarmenų. Kiti 
svarmenys yra prikabinti prie centrinių svarmenų dviem 
gnybtais. 
Pastaba: Įstačius kaištį priekiniai svarmenys ir svarmenų 
laikiklis gali būti naudojami kaip priekinis kablys 
nugrimzdusio traktoriaus avariniam vilkimui. 

Svarmenų 
kombinacija 
(vnt.)

Svarmenų masė
(kg)

3+3 6x50 300
5+5 10x50 500
7+7 14x50 700

F_02_26
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*Priekinio trijų taškų kablio svarmuo

Padangų pripildymo skysčiu vožtuvas

Padangų pripildymo skysčiu procedūra

F226

1. Pakėlę traktorių nuimkite padangą ir pasukite ja vožtuvu į viršų (A). 
2. Išleiskite orą iš padangos ir atsukite įstatytą vožtuvą. 
3. Įsukite adapterį vandens pripildymui ir prikabinkite prie jo skysčio tiekimą žarną. 
4. Pripildykite padangą nurodytu skysčio kiekiu. 
5. Pripildymui galite naudoti talpą (B)  arba galite pripildyti padangą, naudojant slėgį (C). 
6. Atjunkite žarną ir išsukite adapterį vandens pripildymui. 
7. Prisukite vožtuvą ir pripūskite padangą iki nurodyto slėgio. 
8. Pripūtus užsukite apsauginį vožtuvo dangtelį. 
9. Pripildykite kitą padangą tokiu pačiu būdu. 

Vanduo padangoje neturi užšalti!

Medžiaga Svarmenų masė
(kg)

Ketus 460

Betonas 800

E552a

Visos galinių ratų kameros turi vožtuvus, pro kuriuos 
adapterio pagalba kameros pripildomos skysčiu. 

Priekinių padangų kamerų pildymas ir dvigubas 
galinių ratų su skysčiu montavimas neleidžiamas. 

F_02_109
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Skysčio išleidimo iš padangų procedūra

F227

1. Pakėlę traktorių nuimkite padangą ir pasukite ją vožtuvu į viršų (A). 
2. Išleiskite orą iš padangos ir atsukite įstatytą vožtuvą; pasukite ratą vožtuvu žemyn. 

Išleidžiant skystį padangoje gali susidaryti vakuumas. Todėl retkarčiais pasukinėkite ratą, kad 
vožtuvas atsidurtų viršutinėje pozicijoje (B). 
3. Įsukite adapterį vandens pildymui ir suspausto oro pagalba išstumkite likusį skystį iš padangos (C). 
4. Pūskite tol, kol sustos skysčio tekėjimas oro adapterio vamzdeliu. 
5. Išsukite adapterį vandens pripildymui. 
6. Prisukite orinę vožtuvo dalį ir pripūskite padangas iki nurodyto slėgio. 
7. Užsukite apsauginį vožtuvo dangtelį. 
8. Išleiskite skystį iš kitų padangų tokiu pačiu būdu. 

Priekinių ratų pleištavimas

Prieš pakeldami galinius ratus, padėkite 
pleištus po priekiniais ratais, kad apsaugotumėte 
traktorių nuo pajudėjimo.

F11N033
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Maksimalus skysčio svoris (kg) pagal padangų matmenis

Neužšąlantis tirpalas gali būti naudojamas pripildyti padangas tik tada, jei turite nusipirkę 
papildomas kameras! Atsargiai, gamintojas traktorių įrengė su bekamerėmis padangomis!

Neužšąlantis skystis padangų užpildymui

Matmenys Pripildymas 
75%
švariu 
vandeniu
(l), (kg)

Kalcio chlorido tirpalas

CaCl2 (kg) Vanduo (l) Papildoma 
apkrova 
(kg)

16.9-34 250 108 166 274
16.9-38 290 126 192 318
18.4-34 330 144 218 362
18.4R-38 385 168 254 422
480/70R38 335 146 222 368
18.4-38 385 168 254 422
520/70R38 390 170 258 428

Tirpalo paruošimas: 
1. SAUSAS KALCIO CHLORIDAS CaCl2 DEDAMAS Į VANDENĮ IR NIEKADA NEATLIEKAMA 
PRIEŠINGAI!
2. Tirpalas nepavojingas, bet būtina su juo dirbti atsargiai. Nuplaukite išsipylusius lašus švariu vandeniu. 
3. Prieš pripildymą palikite tirpalą atvėsti. Naudokite nurodytą gesintų kalkių kiekį. 
4. Tirpalas negali kontaktuoti su metalinėmis dalimis ir elektros instaliacija! Tirpalas nėra kenksmingas 
kameros vožtuvui. 
5. Prieš tai minėtos sudėties neužšąlantis tirpalas neturi būti naudojamas aušinimo sistemoje! 
6. Išleistą neužšąlantį skystį pašalinkite kaip specialią atlieką!

Vanduo tirpalo 
paruošimui 

Kalcio 
chloridas 
CaCl2

Gesintos 
kalkės

Tirpalo tankis 
esant 20°C 
temperatūrai

Užšalimo 
laipsnis 
(apytiksliai)

Bendras tūris Pridėtas 
svoris

(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
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Papildomos intervencijos į elektros instaliaciją (kitų elektros prietaisų prijungimas) nėra 
leistinos dėl galimo per didelio apkrovimo!
Atlikdami elektros instaliacijos remontą, būkite itin atidūs (ypač su akumuliatoriumi), kad nevyktų 
odos ir drabužių kontaktas su elektrolitu.

Pagrindinė aptarnavimo informacija

Akumuliatorius

Akumuliatorius visada turi būti sujungtas 'minus' poliumi 
įžeminimui ir 'plius' poliumi į generatorių. Jei elementas 
sujungtas atvirkščiai, jis sugadins visą generatoriaus 
puslaidininkių įrangą. Užveskite traktorių su papildomu 
akumuliatoriumi, nepamirškite prijungti gnybtus 'plius' į 
'plius' ir 'minus' į 'minus'. Jei keičiate dalį įkrovimo 
grandinės, atjunkite akumuliatorių nuo traktoriaus 
įžeminimo (-) elemento skyriklių. Taip išvengsite atsitiktinio 
gnybtų trumpo jungimo. 

Tvarkant ar remontuojant užvestą variklį, 
akumuliatoriaus neigiamas polius turi būti atjungtas ir 
visos pavarų perjungimo svirtys, įskaitant GTV pavarų 
perjungimo svirtį, nustatytos neutralioje padėtyje 
(nepamirškite patikrinti, ar GTV jungikliai ant dešinės 
kabinos atramos yra išjungti), kad išvengtumėte 
savaiminio įsijungimo ir pavojaus aptarnaujančio 
asmens gyvybei.

Draudžiama užvesti variklį starterio gnybtų 
trumpu jungimu. Užveskite traktorių tik sėdėdami 
vairuotojo sėdynėje!

E602

Akumuliatorius yra po gaubtu kairėje traktoriaus pusėje po 
kabinos laipteliu. Akumuliatorius pasiekiamas pakėlus 
kabinos laiptelį. 

Keliant kabinos laiptelį, kabinos durys turi būti 
uždarytos. 
1 - Atsukite varžtą (1) 
2 - Pakelkite laiptelį rodyklės kryptimi
3 - Užfiksuokite pakeltą laiptelį įstatydami varžtą į angą 
laiptelyje (2)
4 - Išimkite apsauginį kaištį (3)
5 - Nuimkite dangtį imdami už apatinio krašto.

D305
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Akumuliatoriaus skyriklis

Dėmesio! Kai variklis užgesinamas, variklio valdymo ir išmetimo sistemos blokas lieka 
aktyvus maždaug 2 minutes dėl variklio eksploatacijos duomenų išsaugojimo ir dėl karbamido tirpalo 
grąžinimo į baką. Tuo metu srovės tiekimo iš akumuliatoriaus negalima nutraukti. Neatjunkite 
akumuliatoriaus nesibaigus šiam laikui. 

Akumuliatoriaus priežiūra

F298

Laikykite akumuliatorių švarų ir tinkamai pritvirtintą prie transporto priemonės. Tačiau, tvirtinimo įrenginys 
neturi deformuoti elemento gaubto. Esant polipropileno elementams, elektrolito lygis turi būti ne žemiau 
minimalios ant gaubto esančios žymos. 

Į akumuliatorių pilkite tik distiliuotą vandenį!
1. Prieš pradėdami darbą su akumuliatoriumi, perskaitykite pridėtą naudojimo instrukciją. 
2. Dirbant su akumuliatoriumi apsaugokite akis akiniais su apsauginiu skydu!
3. Elektrolitas yra kaustinė medžiaga, todėl elkitės su juo atsargiai. Jei elektrolitas ištepa odą ir 
drabužius, plaukite juos vandeniu ir neutralizuokite muilu. 
4. Įkraunant vandenilio elektrodai atsiskiria nuo elektrolito. Vandeniliui susijungus su oru susidaro 
sprogus mišinys, todėl atvira ugnis šalia akumuliatoriaus jam kraunantis yra draudžiama.
5. Sprogimą taip pat gali sukelti kibirkštis, įsižiebusi atjungiant ar atlaisvinant veikiančios grandinės 
gnybtus. 
6. Elementą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje!
7. Išmetamas akumuliatorius yra pavojinga aplinkai atlieka. Pirkdami naują akumuliatorių senąjį 
atiduokite pardavėjui, kuris priims jį nemokamai. 

Akumuliatoriaus skyriklis yra kairėje traktoriaus pusėje už 
vairuotojo laiptelių. 
a - Akumuliatorius prijungtas
b - Akumuliatorius atjungtas

Palikdami traktorių stovėti, atjunkite 
akumuliatorių skyrikliu (1). Šitaip nutrauksite nuolatinį 
įspėjimo lemputės eikvojimą (apie 10 mA). Jei 
traktorių paliekate stovėti ilgesnį laiką, būtina pakrauti 
akumuliatorių nors kartą per mėnesį dėl jo savaiminio 
išsikrovimo.

FH12N022
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Generatorius

Generatoriaus priežiūra

Plaunant ir valant traktorių saugokite generatorių nuo vandens ir dyzelinio kuro 
prasiskverbimo! Operacijos metu generatorius turi būti atjungtas nuo elemento! Generatorius 
neturėtų veikti be apkrovos, t.y. su laidininku, atjungtu nuo '+B' gnybtų, ir laidininku, prijungtu prie 
'+D' gnybtų. Tokia padėtis gali sukelti labai aukštą įtampą, kai variklio apsisukimų greitis yra 
didinamas, ir sugadinti puslaidininkius! Niekada nejunkite generatoriaus gnybtų trumpu jungimu 
operacijos metu! Generatorius neturi būti papildomai aktyvinamas. Tokia intervencija pažeistų 
puslaidininkius. Užtikrinkite nepriekaištingą generatoriaus gnybtų prijungimą ir tinkamą 
generatoriaus įžeminimą! Generatoriaus poliškumas negali būti sukeistas vietomis net trumpam 
momentui!

Elektros instaliacijos perkrova

Įkrovimą rodo raudonas indikatorius prietaisų skydelyje. 

Traktoriaus elektrinio suvirinimo metu visi 
laidininkai turi būti atjungti nuo generatoriaus . 
Saugokite '+B' laidininką nuo trumpo jungimo. 

C15N135

Rodoma atsiradusiu akumuliatoriaus simboliu ekrane. Tai 
būklė, kai traktoriaus elektros instaliacija naudoja daugiau 
elektros energijos nei generatorius gali atiduoti 
akumuliatoriaus įkrovimui. Jei susidaro tokia situacija, 
išjunkite įrenginį arba padidinkite variklio sūkius, apkrovos 
srovė mažėja ir ekranas rodo prieš tai buvusį vaizdą. 

Traktoriaus veikimas esant elektros 
instaliacijos perkrovai gali išeikvoti akumuliatorių.

C15N144
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Saugiklių dėžė
Saugiklių dėžė pasiekiama nuėmus kairįjį vairavimo konsolės dangtelį.
Keičiant saugiklius būtina laikytis nustatytos saugiklio reikšmės. Pakartotinio keitimo atveju kreipkitės į 
artimiausias remonto dirbtuves.

Saugiklių vieta saugiklių dėžėje

FHSX15N005

Kaitinimo žvakių saugiklis
Kaitinimo žvakių saugiklis F61 yra juostos tipo 80 A.
Jis yra variklio dešinėje pusėje ir pasiekiamas atidarius 
variklio gaubtą.

F15N045
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Padėtis Saugiklis Apsaugota sistema

F1 15A stabdžių žibintai, įspėjamųjų šviesų pertraukiklis

F2 15A garso signalas, švyturėlis

F3 15A prietaisai maitinami, kai raktelis padėtyje 'I'

F4 15A tolimosios šviesos su įspėjamąja lempa

F5 10A kairieji gabaritiniai žibintai, prietaisų skydelio apšvietimas, 
registracijos numerio apšvietimas

F6 10A dešinieji gabaritiniai žibintai

F7 15A dešiniosios artimosios šviesos, rūko žibintai su indikatoriumi

F8 7.5A kairiosios artimosios šviesos

F9 15A priekiniai darbo žibintai variklio kapote

F10 3A priekinis GTV

F11 15A priekiniai ir galiniai valytuvai, lango ploviklis

F12 15A radijas, vidaus apšvietimas

F13 15A žiebtuvėlis, dvipolis elektros lizdas

F14 7.5A oro kondicionierius

F15 15A veidrodėlių šildymas

F16 15A galinio lango šildymas

F17 15A vairuotojo sėdynės kompresorius

F18 25A tripolis elektros lizdas DIN 9680

F19 15A darbo žibintai po stogu

F20 15A darbo žibintai po stogu

F21 15A dvigubas kištukinis lizdas

F22 5A EGR vožtuvas

F24 15A pavarų dėžės bloko maitinimas

F25 10A EHR

F26 7.5A EHR

F27 neužimta

F28 neužimta

F29 10A posūkio šviesų pertraukiklis

F31 15A DPF sistema

F32 15A SCR sistema

F33 5A išmetimo sistemos valdymo blokas

F34 10A variklio valdymo blokas

F35 15A galiniai darbo žibintai ant kabinos

F36 10A diagnostikos lizdas, prietaisų skydelis

F37 15A išmetimo sistemos valdymo blokas

F38 neužimta

F51 30A šildymas

neužimta

F53 30A šildymas ir karbamido tirpalo siurblys
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Priekinių grotelių žibintų sureguliavimo tikrinimas

F_02_145

Vykdant patikrinamąjį testą ant sienos, traktorius turi stovėti ant lygaus paviršiaus, o padangos turi būti 
pripūstos iki nurodyto slėgio. Pagrindinis vertikalus nustatymas, esant pakrautam traktoriui, yra 3,5%. 
Tolimosios ir artimosios šviesos horizontalia kryptimi turi būti lygiagrečios išilginei traktoriaus ašiai. 

Priekinių grotelių žibintų sureguliavimas

l - Atstumas tarp testo sienos ir priekinių žibintų (5 m) 

h - Priekinių žibintų centro aukštis virš kelio paviršiaus

h - Priekinių žibintų palinkimas (-3.5 %), atstumui iki sienos esant 17,5 
cm

- Asimetrinių žibintų kontūrų didinimas (15%) 

Žibintų vertikali ir horizontali kryptis vienu metu 
reguliuojama varžtais. Reguliuojant visos nereguliuojamų 
vietų spyruoklės turi būti įtemptos. Kiekvienas žibintas 
reguliuojamas atskirai. Lempos pakeičiamos nuimant 
reflektoriaus galinę dalį.

F12N00126
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Kabinos stogo priekinių žibintų sureguliavimo tikrinimas

F11N034

Toliau nei 30 m atstumu nuo traktoriaus kontūro ant kelio plokštumos ar į kairę nuo išilginės vertikalios 
plokštumos, einančios per žibintų centrą, negali būti jokio apšviesto ploto. 
Horizontalioje padėtyje žibintai turi būti lygiagretūs traktoriaus išilginei ašiai. 
Patikrinkite žibintų sureguliavimą pakrovus traktorių. Priekiniai stogo žibintai naudojami tik važiuojant 
viešaisiais keliais, kai traktorius gabena priekyje prikabintą mašiną ar padargą, uždengiantį pagrindinius 
žibintus (traktoriaus grotelėse).

Lempų sąrašas

F15N046

Padėtis Lempos pozicija Įtampa Galia Lizdas Pastaba
1 Pagrindiniai priekiniai žibintai 12 V 55/60 W H4

2 Darbiniai ir arimo žibintai 12 V 65 W H9

3 Artimųjų šviesų žibintai 12 V 55 W H7

4 Gabaritiniai žibintai 12 V 5 W BA 15s

5 Posūkio signalo šviesos 12 V 21 W BA 15s

6 Galinės ir stabdymo šviesos 12 V 5 /21W BAY 15d

7 Registracijos nr. apšvietimas 12 V 2x5 W BA15s

8 Kabinos apšvietimas 12 V 5 W W2,1x9,5d
Stiklinių dalių be 
pagrindo

9 Prietaisų skydelis, jungikliai 12 V 2 W W2x4,6d apšvietimas
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Žingsniai, atliekami kasdien prieš pradedant darbą

Prieš užvedant variklį 
Patikrinkite kuro sistemos sandarumą.
Patikrinkite alyvos lygį variklyje.
Patikrinkite aušinimo skysčio lygį ir aušinimo sistemos jungčių sandarumą. 
Patikrinkite alyvos lygį hidrostatinės vairavimo sistemos bake.
Patikrinkite stabdžių skysčio kiekį ir stabdžių sandarumą.
Patikrinkite alyvos kiekį pavarų dėžėje ir galiniame korpuse. 
Patikrinkite oro slėgį visose padangose.
Patikrinkite ratų priveržimą.
Patikrinkite prikabinamos ir pakabinamos įrangos būklę. 

Po variklio užvedimo 
Patikrinkite variklio tepimo funkciją (įspėjamoji lemputė). 
Patikrinkite įkrovimo funkciją (įspėjamoji lemputė). 
Patikrinkite vairavimo funkciją (įspėjamoji lemputė). 
Patikrinkite vairavimo sistemos funkciją ir sandarumą. 
Patikrinkite traktoriaus stabdžių funkciją ir efektyvumą.
Patikrinkite priekabos ar puspriekabės stabdžių funkciją ir efektyvumą.

Žingsniai, atliekami kas 50 darbo valandų
Tepkite traktorių pagal tepimo schemą.
Kabinos filtro elementų patikrinimas. 

Žingsniai, atliekami kas 100 darbo valandų
Valykite aušintuvo radiatorius suslėgtu oru. 
Valykite oro filtrą (pagal užsikimšusio indikatoriaus signalą). 
Patikrinkite alyvos kiekį pavarų dėžėje ir galiniame korpuse. 
Patikrinkite alyvos kiekį galinio GTV greičių dėžėje.
Patikrinkite alyvos kiekį reduktoriuose ir priekinės varomosios ašies dėžėje.
Išleiskite kondensatą iš oro rezervuaro.
Nuvalykite ir sutepkite plonu tepalo sluoksniu akumuliatoriaus kontaktus.

Žingsniai, atliekami kas 500 darbo valandų
Patikrinkite V diržų įtempimą. 
Patikrinkite visos hidrostatinės vairavimo sistemos veikimą.
Patikrinkite priekinės ašies kaiščių veikimą.
Patikrinkite sankabos ir stabdžių pedalų reguliavimo veikimą.
Patikrinkite rankinio ir kojinio stabdžių funkcionavimą.
Patikrinkite priekabos stabdžių funkcionavimą.
Patikrinkite suslėgto oro sistemos sandarumą ir funkcionavimą.
Patikrinkite vairuotojo sėdynės funkcionavimą, tepalu patepkite judančias dalis.
Įpurškimo siurblio sustojimų kalibravimas.
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Žingsniai, atliekami peržengus 500 darbo valandų intervalą

Kas mėnesį atliekami veiksmai
Jei traktoriuje įmontuota oro kondicionavimo sistema, kuri nenaudojama, būtina bent kartą per mėnesį ją 
įjungti mažiausiai 5 minutėms,aplinkos temperatūrai esant aukštesnei nei 4°C.

naujame traktoriuje arba traktoriuje po visapusiško patikrinimo

valandų skaitiklio rodmenys 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 vėliau po... valandų

Patikrinkite ir sureguliuokite 
vožtuvo veikimą o o 2000

Patikrinkite purkštukų angų 
slėgį ir purkštukų antgalių 
funkcionavimą 

o 3000

Dyzelino dalelių filtro priežiūra o 3000

Hidrostatinės vairavimo 
sistemos žarnų keitimas

kas 3500 valandų 
arba kas 4 metus

Priekinių ratų suvedimo 
patikrinimas o 2000
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Pripildymas ir filtro pakeitimas
naujame traktoriuje arba traktoriuje po visapusiško patikrinimo

valandų skaitiklis 100 500 1000 1500 2000 vėliau kas ... 
valandų

Variklio alyvos keitimas o o o o o 500

Variklio alyvos filtro elemento keitimas o o o o o 500

Kuro filtro elemento keitimas o o o o 500

Oro filtro elemento keitimas o o 1000

Oro filtro saugos įdėklo keitimas o 2000

Šildymo filtravimo elemento keitimas o o kas 1000 valandų 
arba kas 2 metus

Aušinimo skysčio keitimas kas 2 metus

Stabdžių skysčio keitimas kas 2 metus

Alyvos pavarų dėžėje ir galiniame korpuse 
keitimas o o 1000

Hidraulinio siurblio įsiurbimo filtro 
elemento ir magneto valymas o o o o o 500

Transmisijos alyvos filtro elemento ir 
hidraulinio siurblio įsiurbimo filtro keitimas o o o o o 500

Pavarų dėžės paskirstytojo spaudimo filtro 
alyvos filtro elemento keitimas o o o o o 500

Priekinio varančiojo tilto dėžės alyvos 
keitimas o o o 1000

Priekinio varančiojo tilto reduktorių alyvos 
keitimas o o o 1000

Hidrostatinės vairavimo sistemos alyvos 
keitimas o 1500

Hidrostatinės vairavimo sistemos 
filtravimo elemento keitimas o 1500

Priekinio GTV dėžės alyvos keitimas ir 
alyvos filtro valymas o o o o 500

Variklio alsuoklio filtro įdėklo keitimas o o 1000
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Naudojami eksploatavimo skysčiai ir pildymo kiekis

*- Tai standartinis pavarų dėžės ir galinio korpuso pildymas. Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir traktoriaus 
naudojimo (įkalnėje, lygiame paviršiuje ir t.t.) pavarų dėžės pripildymas turėtų būti padidintas (žr. šio 
vartotojo vadovo skyrių 'Hidraulinė sistema', dalį 'Alyvos kiekis, išleidžiamas iš išorinių hidraulinių angų'). 
Pirmam pavarų dėžės ir galinio korpuso pripildymui reikia apytiksliai 4 l didesnio alyvos kiekio.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl skysčių pildymo, neatitinkančio 
šio aptarnavimo vadovo reikalavimų. 

ZETOR eksploataciniai skysčiai
Siekiant išlaikyti geriausias Jūsų traktoriaus eksploatacines charakteristikas, rekomenduojame naudoti 
originalius Zetor užpildus.

Variklio alyvos
Variklio alyva Zetor 15W40 L-SAPS

Pavarų dėžės ir galinio korpuso alyva
Traktoriaus pavarų sistemos alyva ZETOR 80W

Priekinio varančiojo tilto alyva
Priekinio varančiojo tilto alyva ZETOR LS 80W

Traktorių hidrostatinės vairavimo sistemos alyva
Hidraulinė alyva ZETOR HM 32

Alyvų Zetor varikliams su dyzelino dalelių filtru specifikacijos

Traktoriaus transmisijos mechanizmų alyvos specifikacija

Paskirtis Kiekis litrais

Stabdžių skystis 0,5

Aušinimo skystis 20,5

Variklio alyva 10

Hidrostatinės vairavimo sistemos alyva 2,7

Priekinio varančiojo tilto dėžės alyva 6,5

Priekinio varančiojo tilto reduktorių alyva 2x0.6

Pavarų dėžės ir galinio korpuso alyva 52*

Priekinio GTV pavarų dėžės alyva 2,7

Karbamido tirpalas 30

Kuras 230

Klasifikacija ACEA Klampumo klasė SAE Eksploatacijos klasė API
E9/E7 15W-40 API CJ-4/SM

Klampumo klasė 
SAE

Eksploatacijos klasė 
API

80W GL-4
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Priekinio varančiojo tilto alyvos specifikacija

Naudokite alyvą su priedais siekiant apriboti diferencialo praslydimą.

Alyvos specifikacija traktoriaus hidrostatinei kontrolės sistemai

Klampumo klasė 
SAE

Eksploatacijos 
klasė API

80W
80W-90
10W - 30

GL-4 / GL-5

Kiti rekomenduojami eksploatavimo skysčiai, išbandyti Zetor traktoriuose

Alyvos Zetor varikliams su dyzelino dalelių filtru

Pavarų dėžės alyva

Specifikacija DIN
51524 HLP

Alyvos žymėjimas Klampumo 
klasė SAE

Eksploatacijos klasė 
API

MOGUL DIESEL L-SAPS 15W-40 API CJ-4/SM

Gamintojas Alyvos pavadinimas Klampumo klasė
SAE

Eksploatacijos 
klasė API

Shell Shell Donax TD 80W GL-4

Shell spirax GX 80W GL-4

Aral EP 80 80W GL-4

Fluid HGS 80W GL-4

Super Traktoral 10W - 30 GL-4

Esso Torque Fluid 62 80W GL-4

Paramo Pardubice Mogul Trans 80 80W GL-4

Mogul Traktol UTTO/EKO 80W GL-4

Gyrol - UTTO 80W GL-4

Gyrol 80W 80W GL-4

ÖMV Austromatic HGN 80W GL-4

Gear Oil EC 4 80W - 85 GL-4

Austrotrac 10W - 40 GL-4

Austrotrac 10W - 30 GL-4

Fuchs Titan Hydramot 1030MC 10W - 30 GL-4

Renolin G 100 80W GL-4

MOL Farm NH Ultra (UTTO) 80W GL-4

ORLEN OIL Hipol® 6 80W GL-4
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Priekinio varančiojo tilto alyva

Traktorių hidrostatinės vairavimo sistemos alyva

Gamintojas Alyvos žymėjimas Klampumo klasė 
SAE

Eksploatacijos klasė 
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 80W - 90 GL-5

ORLEN OIL Platinum Gear 80W-90 80W - 90 GL-5

Gamintojas Alyvos 
pavadinimas

Klasifikacija

Shell TELLUS DO 32 HLP DIN 51524

Aral Vitam DE 32 HLP DIN 51524

Fuchs RENOLIND10VG32 HLP DIN 51524-2

ÖMV Hyd HLP 32 HLP DIN 51524

PARAMO MOGUL H-LPD 32 HLP DIN 51524

MOGUL HM 32 HLP DIN 51524

MOL Hydro HV 32 HVLP DIN 51524-3

ORLEN OIL Hydrol L-HM 32 HLP DIN 51524-2

Hydrol L-HM 46 HLP DIN 51524-2
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Priekinio GTV alyva

Traktorių plastinis tepalas

Gamintojas Alyvos pavadinimas
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

Traktorių hidraulinių stabdžių skystis

Tipas Klasifikacija
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

Tipas Klasifikacija
Shell Donax YB SAE J 1703, ISO 4925

Synthol 205 PND 31-656-80, ISO 4925, SAE - J 1703

Fuchs Stopred SAE - J 1703

Brake Fluid DOT 4 ISO 4925, SAE - J 1703

EVOX DOT 4+ ISO 4925/4 SAE - J 1704

DĖMESIO!
1. Skystis nėra skirtas arktinėms sąlygoms!
2. Pakeiskite stabdžių skystį kartą per du metus 
nepriklausomai nuo darbo valandų skaičiaus!
3. Tos pačios klasifikacijos skysčiai gali būti 
maišomi tarpusavyje. 
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Kuras Zetor varikliams su dyzelino dalelių filtru

Karbamidas (karbamido tirpalas AUS 32)
Karbamidas yra vandens tirpalas gryno 32,5% karbamido pagrindu, kuris naudojamas kaip NOx redukuojanti 
medžiaga papildomoje išmetamųjų dujų valymo sistemoje. 
Produktas žymimas pavadinimais 'Karbamidas' ar AUS 32 (AUS: Karbamido vandens tirpalas) 
Pildykite tirpalu, tik atitinkančiu nurodytas specifikacijas. 

Pastaba:
JAV ir Šiaurės Amerikoje, karbamido tirpalas AUS 32 žinomas pavadinimu Diesel Exhaust Fluid (DEF). 

Karbamido tirpalo galiojimo trukmė be kokybės praradimo priklauso nuo laikymo sąlygų.
Prie -11°C aplinkos temperatūros jis kristalizuojasi, o aplinkos temperatūrai pakilus virš +35°C 
prasideda hidrolizė, t.y. lėtas skilimas į amoniaką ir anglies dioksidą. 
Svarbu apsaugoti pakuotes nuo tiesioginių saulės spindulių.

Dyzelinas, atitinkantis EN 950 standartą

SVARBU!
Naudojant variklių alyvą su padidintu sieros kiekiu, dyzelino 
dalelių filtro tarnavimo laikas gali žymiai sumažėti.

Specifikacija
DIN 70070 
ISO 22241-1 
ASTM D 7821

TRAKTORIAUS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

160



Traktoriaus tepimo schema

Saugumo nurodymai atliekant traktoriaus tepimą
Traktoriaus priežiūrą gali atlikti tik apmokytas personalas, puikiai susipažinęs su eksploatavimo ir 

saugumo principais. 
Traktoriaus priežiūros metu dėvėti tinkamą (specialią) asmeninę apsauginę aprangą (darbo avalynę, 

apsaugines pirštines, apsauginius akinius ir kt.). 
Prieš pradedant darbą, užtikrinti traktoriaus stabilumą rankiniu stabdžiu. 

Tepimas atliekamas tik užgesinus variklį!

Transmisijos velenas

Standus priekinis varantysis tiltas

Vienos ašies puspriekabės kablys

Pozicija Pavadinimas Tepimo taškų 
skaičius

1 Transmisijos veleno sankabos 2

FHD14N089

Poz. 
nr.

Pavadinimas Tepimo taškų 
skaičius

1 Sukamieji kaiščiai 4

2 Centrinis kaištis 2

03F

Nr. Identifikacija Tepimo taškų 
skaičius

1 Kablio kaiščio guoliai Nuo 0 iki 4 
(pagal versiją)

01F
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Priekinis trijų taškų kablys

Trijų taškų kablys

Priekabos kablio žiotys

Reverso svirties kaištis

Traktorių techninė priežiūra po visapusiško pagrindinių grupių patikrinimo
Po visapusiško patikrinimo įvažinėkite traktorių pagal naujo traktoriaus įvažinėjimo instrukcijas. Prižiūrėkite 
taip pat kaip ir naują traktorių. 

Nr. Identifikacija Tepimo taškų 
skaičius

1 Priekinio trijų taškų kablio 
cilindrų kaiščiai

4

02F

Nr. Identifikacija Tepimo taškų 
skaičius

1 Pagalbinių hidraulinių cilindrų 
kaiščiai

2

2 Keliamosios dviašės 2

21

Nr. Identifikacija Tepimo taškų 
skaičius

1 Priekabos kablio žiotys 1

5P

Nuimkite prietaisų skydelio kairės pusės dangtelį.
Nuimkite reverso svirties kaiščio apsauginį žiedą (1).
Dalinai pastumkite reverso svirtį link prietaisų skydelio.
Patepkite reverso svirties kaištį tepimo alyva. Atstumkite 
atgal reverso svirtį ir uždėkite apsauginį žiedą (1).

P15N066
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Traktoriaus vairuotojas daugelį techninės priežiūros darbų gali atlikti pats. Vis dėlto, jei neturite tinkamos 
techninės įrangos, patikėkite sudėtingesnių užduočių atlikimą specializuotoms remonto dirbtuvėms.

Visas darbas, susijęs su traktoriaus ar prikabintų padargų valymu, tepimu ir reguliavimu, gali 
būti atliekamas tik užgesinus variklį ir kitas judančias dalis, išskyrus stabdžių kontrolę, įkrovimą ir 
hidraulinę sistemą.

Gaubto atidarymas

Alyvos lygio variklyje tikrinimas

Gaubto atidarymas: 
Atlaisvinkite gaubtą mygtuko (1) paspaudimu, paimkite už 
rodyklėmis pažymėtų vietų ir pakelkite. Dėl dujinio įtaiso 
veikimo gaubtas atsidarys automatiškai ir užsifiksuos 
pakeltoje pozicijoje. 
Gaubto uždarymas: 
Patraukite gaubtą žemyn, paimkite už rodyklėmis 
pažymėtų vietų ir spustelėkite žemyn, kol spragtelės 
gaubto užraktas. 

Nenaudokite pernelyg didelės jėgos priekinio 
dangčio uždarymui, kad nepažeistumėte dangtyje 
esančių priekinių žibintų lempučių kaitinimo siūlų. W2

Kasdien prieš pradėdami darbą patikrinkite horizantalioje 
pozicijoje stovinčio traktoriaus alyvos lygį. Atsukite 
matuoklį, nuvalykite jį audeeklo gabalėliu ir įsukite atgal. 
Po pakartotino matuoklio išėmimo alyvos lygis neturi būti 
nnukritęs žemiau žemiausios žymės. Jei reikia, papildykite 
alyvos kiekį per pildymo angą.

H193
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Alyvos išleidimas iš variklio

H195

Išleiskite alyvą atsukdami išleidimo kamštį (3), geriausia iškart po važiavimo ar variklio pašildymo iki darbinės 
temperatūros. Nuvalykite išleidimo kamštį prieš grąžindami jį į vietą. Patikrinkite sandarinimo žiedo 
vientisumą.

Pilno srauto variklio alyvos filtro keitimas
Filtras keičiamas kiekvieną kartą po variklio alyvos pakeitimo. Prieš įstatydami naują filtrą, nuvalykite korpuso 
(1) ir filtro (2) sandarinimo paviršius. Padenkite sandarinimo gumą alyva, kuria užpildote variklį ir prisukite 
filtrą ranka. Kai sandarinimo žiedas prisiliečia prie variklio bloko, priveržkite filtrą nuo 3/4 iki 1 1/4 apsisukimo. 
Užvedę variklį, patikrinkite filtro sandarumą.

Variklio alsuoklio filtro įdėklo keitimas

Variklio pripildymas alyva

Alsuoklis yra variklio dešinėje ir pasiekiamas pakėlus 
gaubtą. Norėdami pakeisti filtro įdėklą, atsukite keturis 
varžtus (1) ir nuimkite dangtelį (2). Norėdami išimti įdėklą 
(3), spustelėkite jį. Pirmiausia išvalykite alsuoklio vidų ir 
patikrinkite grįžtamojo vožtuvo veikimą, esantį alsuoklio 
dangtelyje, tuomet įdėkite naują filtro įdėklą. Patikrinkite, 
ar teisingoje padėtyje filtro elemento tarpiklis, uždėkite 
alsuoklio dangtelį ir priveržkite keturis varžtus (1).

FHD15N014

Įpilkite nustatytą variklio alyvs kiekį į pildymo angą (2), 
užveskite variklį ir leiskite dirbti 2 - 3 minutes prie 750 -
800 aps/min. Po variklio užgesinimo ir alyvos lygio 
stabilizavimosi, matuokliu (1) patikrinkite alyvos lygį, filtro, 
išleidimo angos (3) ir kijų sujungimų sandarumą. 

H196
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Kuro filtro elemento keitimas

Kuro sistemos nuorinimas

Pakeiskite filtro elementą atlaisvinė veržlę (1) ir atsukę 
gaubtą (2). Surinkdami išvalytą gaubtą su nauju filtro 
elementu patikrinkite gaubto tarpiklio sandarumą. 
Nuorinkite kuro sistemą. Valymo ir filtro elemento 
pakeitimo metu varvantį kurą surinkite į talpą pasatatytą 
po varikliu. 

F238

  Prieš nuorindami pastatykite tinkamą talpą po 
varikliu, kad surinktumėte iš filtro ir įpurškimo siurblio 
varvantį kurą. 

F_02_93a

1. Pripildykite kuro sistemą keliais, rankiniu būdu valdomo, 
pildymo siurblio (1) paspaudimais. 
2. Atlaisvinkite kuro įleidimo varžtą (2) į filtrą ir leiskite 
putoms ištekėti.
3. Vėl priveržkite varžtą ir kartokite procedūrą tol, kol po 
varžto atlaisvinimo iš filtro nepertraukiamai ims tekėti 
švarus kuras. 

E707

4. Nuorinkite pildymo siurblį tuo pačiu būdu.
5. Atlikite nuorinimą ant siurblio esančiu varžtu (3). 

E708
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Sauso oro filtro priežiūros nurodymai

Oro filtro pagrindinio elemento atstatymas

Oro filtro saugos elemento keitimas

Oro filtro elementų surinkimas

Oro filtrą prižiūrėkite tokiu būdu:
1. pakelkite priekinį gaubtą
2. atlaisinkite oro filtro dangtelio apkabą (pažymėta 
rodyklėmis)
3. nuimkite oro filtro dangtelį (1)

G712

Nuimkite pagrindinį sauso filtro (2) elementą 
traukdami. Jei pagrindinis elementas nepažeistas (neturi 
būti jokių dulkių vidinėje elemento dalyje), atstatykite jį 
pūsdami suslėgtą orą iš vidinės elemento pusės.  Tokiu 
būdu galite atstatyti pagrindinį elementą daugiausia 
3 kartus. Elementas turi būti keičiamas kartą per metus.

NM14D015

- nuimkite sauso filtro saugos elementą (3) traukdami

Saugos elementas negali būti atstatomas. Jis 
visada turi būti keičiamas tokiais atvejais:
- jei pažeistas pagrindinis elementas
- 5 kartus atlikus oro filtro priežiūros darbus
- mažiausiai kartą per dvejus metus

NM14D016

Oro filtro elementų surinkimą atlikite atbuline tvarka. 
Elementų surinkimo metu laikykitės šių nurodymų: 
- Įsitikinkite, kad kontaktiniai paviršiai yra švarūs. 
- Surinkimo metu elementai neturi būti deformuojami ir 
neturi vibruoti. 
- Po filtro uždengimo dangteliu visas filtras turi būti 
nepriekaištingai sandarus. 
- Po sauso oro filtro surinkimo vėl užtikrinkite tinkamą 
užsikimšimo indikatoriaus funkcionavimą.

G715
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Hidrostatinės vairavimo sistemos alyvos bakas
Bakas pasiekiamas atidarius dangtį. Jis yra kairės 
traktoriaus pusės priekinėje dalyje. Matuokliu (A) 
patikrinkite alyvos lygį hidrostatinės vairavimo sistemos 
bake, išlaikykite alyvos lygį tarp MIN. ir MAX. žymų, žr. 
pav. (A). Jei būtina, papildykite alyvos kiekį bake 
atsukdami veržlę (1) ir nuimdami dangtelį.

W3
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Hidrostatinės vairavimo sistemos filtravimo elemento keitimas
1 - Nuimkite dangčio kairės galinės pusės plokštelę.
2 - Pastatykite tinkamą talpą po hidrostatinės vairavimo 
sistemos baku.
3 - Atlaisvinkite išleidimo varžtą.
4 - Išleiskite alyvą iš bako.

F_02_107

5 - Atsukite bako dangtelį. 
6 - Pakeiskite filtravimo elementą. 
7 - Įdėkite naują elementą.

XF_02_141

8 - Atjunkite nuo darbinio cilindro abi žarnas ir kartu su 
grąžinimo žarna įstatykite jų į alyvos atliekų talpą. 
9 - Užveskite variklį ir laisvosios eigos metu (maks. 10 s) 
pasukite vairą 2 - 3 kartus į abi puses, kad išstumtumėte 
alyvą iš vairavimo sistemos sekcijos ir vamzdžių. 

F_02_114

10 - Apsaugokite traktorių nuo pajudėjimo ir pakelkite 
priekinę ašį. 
11 - Padėkite alyvos surinkimo talpą po darbiniu cilindru ir 
sukdami ratus (rankomis) išstumkite alyvą. 
12 - Prijunkite visus atjungtus sujungimus.
13 - Pripildykite baką alyva ir nuorinkite hidrostatinę 
vairavimo sistemą. 

F11N036
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Hidrostatinės vairavimo sistemos hidraulinės grandinės nuorinimas

Visuose hidrostatinės vairavimo sistemos nuorinimo žingsniuose stebėkite alyvos lygį bake, 
kad išvengtumėte oro aspiracijos į vairavimo sistemą. 

Baigę nuorinimą patikrinkite ir, jei reikia, papildykite alyvos lygį iki matuoklio žymės. Patikrinkite visų 
sujungimų ir kanalų sandarumą. 

Hidrostatinės vairavimo sistemos žarnų keitimas

F11N037

Žarnos turi būti keičiamos po keturių metų nuo pagaminimo datos (data nurodyta ant jų paviršiaus) arba po 
3500 traktoriaus darbo valandų arba nedelsiant po jų pažeidimo ženklų (žarnų rasojimo, sulinkimų, 
nutekėjimų galuose ir ant jų paviršiaus, nusitrynimų į metalinę armatūrą, išorinės žemo slėgio žarnų siūlų 
pynės pažeidimo). 

Siurblio gedimo atveju ar užgesinus variklį, vairavimo funkcija išlieka, bet reikia didesnės 
jėgos. Jūs galite nuvažiuoti iki artimiausių remonto dirbtuvių sumažintu greičiu. Vairas neturi būti 
laikomas apriboto sukimo kampo pozicijoje ilgą laiką (daugiausia 20 sek.); priešingu atveju, alyva 
hidrostatinėje vairavimo sistemoje pernelyg įkaista. 

1 - Užveskite variklį ir leiskite jam dirbti laisvąja eiga 
maždaug 1 minutę. 
2 - Variklio darbo laisvąja eiga metu pasukite vairą keletą 
kartų į abi puses. 
3 - Varikliui dirbant didžiausiu pajėgumu, vairu kiek 
įmanoma pasukite traktoriaus ratus 3 kartus pakaitomis 
lėtai ir greitai į abi puses. 
4 - Užgesinkite variklį ir nuleiskite traktorių ant priekinių 
ratų. 

F11N035
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Aušinimo skysčio keitimas

Alyvos lygio tikrinimas pavarų dėžėje

Alyvos tikrinimas ir keitimas pavarų dėžėje

Išleidimo ir tikrinimo angos

Atlikite šiuos veiksmus:
1 - Atidarykite šildymo vožtuvą ir atsukite viršslėginį kamštį 
(C) kompensaciniame bake.
2 - Išleiskite aušinimo skystį iš radiatoriaus. Išleidimo 
kamštis (A) pasiekiamas atidarius gaubtą.
3 - Išleiskite aušinimo skystį iš variklio bloko. Išleidimo 
vožtuvas (B) pasiekiamas nuėmus dešinės pusės dangčio 
plokštelę.
4 - Po aušinimo skysčio išleidimo  uždarykite varžtą ir 
vožtuvą (palikite šildymo vožtuvą atvirą).
5 - Pripildykite aušinimo sistemą aušinimo skysčiu iki bako 
kaklelio viršaus ir užsukite viršslėginiu kamščiu.

FH12N084

6 - Užveskite variklį ir leiskite jam veikti apie 1 min.
7 - Pripildykite kompensacinį baką aušinimo skysčiu iki 
MAX žymės.
8 - Užsukite baką su viršslėginiu kamščiu (C).

Variklio aušinimo sistemos pripildymui visada 
naudokite nurodytą aušinimo skystį. Niekada 
nepildykite aušinimo sistemos vandeniu. Kito nei 
nurodyta aušinimo skysčio naudojimas gali pažeisti 
variklį.

XF_02_199

Alyvos lygis pavarų dėžėje tikrinamas alyvos lygio 
indikatoriumi, esančiu dešinėje galinėje pavarų dėžės 
dalyje už dešiniojo hidraulinio cilindro. 
A - Standartinis alyvos užpildymas

Patikrinimą visada atlikite esant užgesintam 
varikliui.

FH12N016

1. sankabos dėžės alyvos išleidimo kamštis
2. pavarų dėžės alyvos išleidimo kamštis
3. alyvos išleidimo kamštis iš galinės pavaros korpuso
4. alyvos išleidimo kamštis iš galinės pavaros korpuso 
dėžės
5. alyvos išleidimo kamštis iš galinio korpuso pavarų 
dėžės
6. Alyvos įpylimo į pavarų dėžę kamštis yra hidraulinio 
mechanizmo korpuse. Prieinamas iš galinės traktoriaus 
pusės

FH12N015
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Po alyvos išleidimo

Transmisijos alyvos filtro elemento ir hidraulikos siurblio įsiurbimo kanalo filtro keitimas

Alyvos filtro su pavarų dėžės komutatoriaus pristatymo filtru įdėklo keitimas

Priekinio varančiojo tilto alyvos pildymo, patikrinimo ir išleidimo anga

1 - nuvalykite magnetą (jis yra dangčio dalis) ir siurbimo 
filtro įtempimo elementą (2) 
2 - po valymo įsukite visus išleidimo varžtus atgal
3 - pripildykite alyva, užveskite variklį ir leiskite jam veikti 
apie 2 minutes 
4 - po variklio užgesinimo ir alyvos lygio stabilizavimosi 
pavarų dėžėje patikrinkite alyvos kiekį ir papildykite iki 
viršutinės matuoklio žymos. Jei reikalingas didesnis 
užpildymas - iki žemesnės ar aukštesnės matuoklio 
žymos.  

FH12N078

Alyvos filtras yra kairėje pavarų dėžės pusėje. 

Prieš pakeisdami alyvos filtro elementą, 
pastatykite po traktoriumi talpą, tinkančią varvančiai 
alyvai surinkti. 
1. Atsukite filtro korpusą (1) 
2. Pakeiskite filtro elementą 
3. Surinkite filtro korpusą 

F11N038

Alyvos filtras yra kairėje pavarų dėžės pusėje. Apie 
užsikišusį filtrą signalizuoja apšviestas valdymo pultelis 
prietaisų skydelyje. 

Prieš pakeisdami alyvos filtro įdėklą, 
pastatykite po traktoriumi talpą, tinkančią varvančiai 
alyvai surinkti. 
1. Atsukite filtro korpusą (1).
2. Pakeiskite filtro įdėklą
3. Surinkite filtro korpusą.

FH12N055

1 - pasukamojo kakliuko šerdeso įmovos tepimas 
2 - priekinio varančiojo tilto slydimo guoliai (2 vienetai)
3 - galinės pavaros korpuso alyvos išleidimo anga
4 - galinės pavaros korpuso alyvos pildymo ir tikrinimo 
angos (išėmus tikrinimo angos varžtą, alyvos lygis turi 
pasiekti tikrinimo angos apatinį kraštą)

E733
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Priekinių ratų reduktorių alyvos pildymo, patikrinimo ir išleidimo anga

Priekinis GTV

Stabdžių skysčio keitimas

Alyva tikrinama, papildoma ir išleidžiama per vieną angą 
pasukus reduktorių taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
1. alyvos lygio tikrinimas - anga ant horizontaliosios 
reduktoriaus ašies (atsukus tikrinimo angos varžtą, alyvos 
lygis turi pasiekti tikrinimo angos apatinį kraštą)
2. alyvos papildymas - anga viršuje
3. išleidimo anga - anga apačioje

C731

Alyvos tikrinimo ir pildymo kamštis (1) yra priekinio GTV 
gaubto priekyje. 

Pastaba: Priekiniame GTV su standartine sukimo kryptimi 
yra įrengta alyvos aušintuvo žarna su tuščiaviduriu varžtu 
vietoje patikrinimo ir išleidimo kamščio.  Atlikite patikrinimą 
išėmę tuščiavidurį varžtą. 

Atsukus tikrinimo angos varžtą, alyvos lygis 
turi siekti tikrinimo angos apatinį kraštą. Alyvos 
keitimo metu alyvos filtras (2) turi būti išvalytas. 
Filtras pasiekiamas nuėmus fiksavimo žiedą ir 
dangtelį. F206

Bakelis yra dešinėje pusėje ir pasiekiamas pakėlus variklio 
gaubtą. Išlaikykite stabdžių skysčio lygį tarp 3/4 bakelio 
talpos (maksimalus lygis) ir  1/2 bakelio talpos (minimalus 
lygis).  

Darbo su stabdžių skysčiu metu palaikykite 
absoliučią švarą. Kasdien prieš pradėdami darbą 
patikrinkite stabdžių skysčio lygį. 

FH12N017
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Anglies filtro įdėjimo instrukcijos

Šildymo filtrų valymas

Oro filtras su aktyvuota anglimi

1. Išimkite seną filtrą iš ortakio angos jo montavimo 
vietoje. 
2. Nuimkite apsauginę pakuotę nuo naujo filtro.  
3. Įdėkite filtrą į ortakio angą taip, kad oro srauto kryptis 
atitiktų rodyklės ant filtro kryptį. Įeinantis oras pirmiausia 
turi praeiti per baltą dulkių filtravimo sluoksnį. 
4. Patikrinkite filtro sandarumą.
5. Pritvirtinkite filtrą. 

F13BN029

Atstatykite filtrus, esančius po dengiamosiomis grotelėmis 
virš priekinio lango kabinos išorėje, atsižvelgdami į 
užsikimšimo laipsnį: 
- purtant 
- pučiant suspaustą orą 
Patikrinkite filtrų užsikimšimą kasdien. Pakeiskite stipriai 
užsikimšusius filtrus.  

Traktoriaus saugumo kabinoje nėra įrengti 
specialūs oro filtrai pučiamam į kabiną orui. Jie 
neapsaugo operatoriaus nuo aerozolių ir kitų 
kenksmingų medžiagų poveikio! Darbui su 
kenksmingomis medžiagomis naudokite filtrus su 
aktyvuota anglimi.

F13BN030

Filtrai su aktyvuota anglimi yra įdedami vietoje standartinio 
dulkių filtro ir jie keičiami taip pat kaip ir įprasti filtrai. Filtras 
turi būti įdėtas balta puse link grotelių. 
Filtras naudojamas tik pesticidų purškimo metu; po to jis 
turi būti vėl pakeistas popieriniu filtru, nes skraidančios 
dulkės labai greitai užkimštų anglies filtrą. 
Jo naudojimo metu, recirkuliacijos kontrolė turi būti 
nustatyta 'oras siurbiamas iš išorės' pozicijoje. 
Ventiliatorius turi būti pozicijoje 'maximum'. 

Filtras neužtikrina visapusiškos apsaugos nuo 
toksinių medžiagų:
- Keisdami filtrą mūvėkite apsaugines pirštines 
- Nevalykite ar nepūskite filtro suslėgtu oru

Keiskite aktyvuotos anglies filtrą kas 200 
valandų arba kas 36 mėnesius (pagaminimo data 
atspausdinta ant filtro). Pajutę pesticidų kvapą 
kabinoje, skubiai pakeiskite filtrą ir patikrinkite 
kabinos sandarumą. Panaudoti filtrai turi būti 
sunaikinami specializuotuose surinkimo centruose.

F13BN031
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Oro kondicionavimo priežiūra

Kondensato išleidimas iš oro rezervuaro

Oro sistemų sandarumo patikrinimas

Svarbiausias oro kondicionavimo sistemos 
priežiūros elementas yra oro kondicionieriaus 
kondensatoriaus išvalymas (jis įrengtas variklio 
aušintuvo priekyje). Jei oro kondicionieriaus 
kondensatorius užsikimšęs, tai ne tik sumažins oro 
kondicionavimo sistemos aušinimo efektyvumą, bet ir 
variklio aušinimo efektyvumą. 

Atidarykite dangtelį, atlaisvinkite ir išstumkite aušintuvą į 
šoną, išvalykite kondensatorių suspaustu oru arba 
suspaustu vandeniu (prieš traktoriaus važiavimo kryptį). 
Tada pastumkite aušintuvą atgal ir tinkamai pritvirtinkite. 
Pasirūpinkite tinkamu žarnų nukreipimu į alyvos aušintuvą. 

F_02_120

Kai oro kondicionavimo sistema tinkamai funkcionuoja, 
vanduo kondensuojasi kabinos viršuje. Kondensatas 
išleidžiamas per kabinos atramose esančias žarnas ir 
išbėga atramos apačioje. Todėl turite įsitikinti, kad 
kondensato išleidimo žarnos nėra užsikimšusios.  

F267

Išleidimas atliekamas atitraukiant ar suspaudžiant 
išsikišusią vožtuvo dalį. Oro rezervuaras yra įrengtas 
galinės ašies priekyje. Traktoriai yra įrengti su vienu oro 
rezervuaru, standartiškai kairėje traktoriaus pusėje arba 
*su dviem rezervuarais, esančiais traktoriaus kairėje ir 
dešinėje (jei yra pneumatiniai stabdžiai). 

F268

- pripildykite oro rezervuarą iki maksimalaus slėgio (730 ±
20 kPa).
- užgesinus variklį oro slėgis neturi nukristi daugiau nei 10 
kPa per 10 minučių. 

Kasdien atlikite sandarumo patikrinimą prieš 
važiuodami su priekaba ar puspriekabe. Atsiradus 
gedimui stabdžių sistemoje arba slėgiui nukritus 
žemiau 450 ± 30 kPa, prietaisų skydelyje užsidegs 
įspėjamasis indikatorius. 

P15N060
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Pneumatinių stabdžių darbinis slėgis

Padangų priežiūra ir eksploatacija

F_02_122a

Reguliariai tikrinkite padangų išorinį paviršių; įsitikinkite, ar jos neturi defektų šonuose bei virš bortelio, ar 
sustiprinimas nėra pažeistas. 

Pastebėję defektus, padangų nenaudokite. 

Padangos pripūtimas
Pagrindinės rekomenduojamos pripūtimo reikšmės yra nurodytos lentelėje. Reguliariai tikrinkite padangų 
slėgį prieš važiavimą, kai padangos yra šaltos. Padangų pripūtimui naudokite slėgio reguliatorių (B), kuris 
veikia kaip slėgio subalansuotojas, padangos užpildymo prietaisas ir saugos vožtuvas. Nuimkite slėgio 
reguliatoriaus guminį dangtelį ir jo vietoje prisukite padangos pripūtimo žarną. Prisukite žarną prie sriegio 
galo ir suspauskite vienpusį vožtuvą. Jei oro rezervuare (A) slėgis yra maksimalus, padangos negali būti 
pripučiamos. Tokiu atveju turite sumažinti slėgį kondensatoriaus išleidimo vožtuvu, esančiu apatinėje oro 
rezervuaro dalyje (A). Pripūtę padangas vėl uždėkite guminį dangtelį ant slėgio reguliatoriaus. 

Viengubos ir dvigubos žarnos versijoje oro slėgis 
dviguboje žarnoje (2) (raudonas dangtelis) yra 740 ± 20 
kPa, o viengubos žarnos sujungimas (1) - maksimaliai 600 
± 20 kPa (šiuo momentu slėgio reguliatorius atleidžia 
kompresorių - išpučia orą). 

F_02_56
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Rekomenduojamos priekinių ratų padangų slėgio vertės

Rekomenduojamos galinių padangų pripūtimo reikšmės

Padangų matmenys ir dizainas 

Pagrindinė darbo 
veikla

540/65 R24 480/65 R28 14,9R24 420/70R24

Lauko darbams Pripūtimas (kPa) 130-160 130-160 130-160 130-170

Apkrova (kg) 2410-2725 2150-2430 1490-1700 1665-1900

Kelių transportui Pripūtimas (kPa) 160-190 160-190 130-160 190

Apkrova (kg) 2410-2725 2150-2430 1490-1700 1665-1900

Darbui su frontaliniu 
krautuvu, esant 
maksimaliam 8 km/val. 
greičiui

Pripūtimas (kPa) 200 200 200 200

Apkrova (kg) 4105 3680 2500 2300

Varančiųjų ratų padangos
Varantieji ratai - diagonalinės padangos 

** minimali reikšmė 6 PR 
Neleidžiama padidinti padangų apkrovos, išskyrus anksčiau minėtais atvejais, toliau didinant pripūtimo slėgį 
virš lentelėje paminėtų reikšmių ir tuo pačiu metu mažinant greitį.

Varantieji ratai - radialinės padangos 

Padangų matmenys ir dizainas

Pagrindinė 
darbo veikla

650/65R38 600/65R38 18,4R38 520/70R38 580/70R38

Lauko 
darbams

Pripūtimas
(kPa)

130-160 130-160 130-160 110-160 130-160

Apkrova (kg) 3620-4125 3200-3650 2625-3000 2635-3350 3475-3880

Kelių 
transportui

Pripūtimas 
(kPa)

160-190 160-190 130-160 110-160 160-190

Apkrova (kg) 3620-4125 3200-3650 2625-3000 2635-3350 3475-3880

Greitis 
km/val.

Apkrova % Pripūtimo 
slėgis %

10
20
25
30
35
40

140**
120
107
100
90
80

125
100
100
100
100
100

Greitis 
km/val.

Apkrova % Pripūtimo 
slėgis %

10
20
25
30
35
40

150
123
111
107
103
100

125
100
100
100
100
100
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Traktoriaus laikymas

Kietųjų dalelių filtro priežiūra

Jei traktorius nenaudojamas trumpą laiko tarpą, pripūskite 
padangas iki reikalaujamos reikšmės kelių transportui. 
Ilgesnio traktoriaus nenaudojimo (laikymo) laikotarpio 
atveju, paremkite traktorių ir sumažinkite slėgį padangose 
iki minimalios reikšmės (ratai neturi liesti žemės). 

E743

 Kietųjų dalelių filtro priežiūrą palikite autorizuotam 
servisui.

FH12N056
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PASTABOS 
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Dauguma šių užduočių reikalauja tam tikros patirties ir techninės priežiūros bei 
diagnostikos įrangos. Todėl mes rekomenduojame patikėti šį darbą specializuotoms arba įgaliotoms 
dirbtuvėms.

Vožtuvų tarpelio sureguliavimas
Variklio vožtuvai turi būti reguliuojami autorizuotuose servisuose.

Plokščiojo diržo įtempimas

Stabdžių pedalų veikimo reguliavimas

Traktoriaus stabdžių sistemos nuorinimas

Plokščiojo diržo (A) įtempimo nereikia nustatyti. Diržas yra 
įtemptas automatiškai.

* OK kompresoriaus V diržų įtempimas
Jei V diržas (B) yra tinkamai įtemptas, jo įlinkis 
spaudžiant 50 N jėga turi būti 5,5 mm. 
Atleidę OK kompresoriaus fiksavimo varžtus, įtempkite 
V diržus iki nurodytos reikšmės. 

FHD14N080

Tinkamas atstumas tarp stabdžių pedalų stūmoklio 
traukės ir pagrindinio cilindro yra 0,5 - 1,0 mm (3 - 6 mm 
matuojant stabdžių pedalų krašte esant atjungtiems 
pedalams). Reguliuokite su atjungtais pedalais ir atleidę 
reguliavimo veržlę (1), kad stūmoklio traukė būtų įsukta. 

F_02_204

Atlikite nuorinimą esant atjungtiems pedalams, kiekvienam 
ratui atskirai, kaip nurodyta: 

 Pastaba: Nuorindami hidraulinę stabdžių 
sistemą visuomet turite nuspausti vieną pedalą (1)  
7.5+0,5 mm, išmatuota pagrindiniame stabdžių 
cilindro stūmoklio traukėje, kuri pasiekia 3+0,2 mm 
reguliavimo varžte (2), ir atlikite nuorinimą su kitu 
pedalu. Tinkamam atstumui išlaikyti įstatykite tarp 
pedalo (1) ir reguliavimo varžto (2) atitinkamo storio 
tarpiklį, t.y. 3+0,2 mm.

C756
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Galinės stabdžių sistemos nuorinimas

FH12N018

- Patikrinkite stabdžių skysčio kiekį išsiplėtimo bakelyje; pripildykite nauju skysčiu iki maksimalaus lygio. 
- Uždėkite žarną ant atitinkamo stabdžių cilindro varžto ir panardinkite jos kitą galą į permatomą talpą, dalinai 
pripildytą stabdžių skysčio. 
- Spauskite stabdžio pedalą, atlaisvinkite nuorinimo varžtą daugiausia 1/4 apsisukimo, toliau nuspauskite 
stabdžio pedalą ir priveržkite nuorinimo varžtą. 
- Atleiskite stabdžio pedalą ir kartokite procedūrą tol, kol oro burbuliukai nustos veržtis iš žarnos. 

Nuorinimo metu stebėkite skysčio lygį išsiplėtimo bakelyje, 
kad išvengtumėte oro aspiracijos (A). 

Įsitikinkite, kad žarnos galas nuolatos 
panardintas į skystį ir laikykite talpą taip aukštai, kaip 
įmanoma (B). Po dvejų metų turite pakeisti stabdžių 
skystį visoje stabdžių sistemoje. 

FH12N019
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Sankabos pedalo laisvos eigos sureguliavimas

Hidraulinės sankabos grandinės nuorinimas

Kojinio stabdžio patikrinimas

Tinkamas tarpas tarp pedalo švaistiklio ir pagrindinio 
cilindro švaistiklio nereguliuojamas - jį sureguliuoja 
gamintojas.
Abipusė padėtis tarp švaistiklio ir švaistiklio ąselės (1) 
sureguliuojama taip, kad švaistiklis galėtų būti maksimaliai 
ištrauktas iš cilindro ir tuo pat metu tarpas tarp pedalo ir 
viršutinio stabdymo varžto (2) būtų 0,1 - 0,2 mm. Tada 
švaistiklis sutvirtinimas veržle (3) ąselėje. Patikrinkite 
galimą dulkių dangtelio formavimąsi, jei yra deformacija, 
ištaisykite ranka.

F_02_205

Nuorinkite sankabos hidraulinę grandinę tokiu pat būdu, 
kaip ir galinių stabdžių sistemą. Sankabos hidraulinės 
sistemos varžtas yra sankabos valdymo cilindre (1).

Įpilkite tik šviežio stabdžių skysčio į bakelį, 
kuris bendras tiek stabdžių, tiek sankabos 
grandinėms.
Kas dvejus eksploatacijos metus reikia stabdžių 
skystį pakeisti visoje stabdžių grandinėje, įskaitant 
sankabos hidraulinę grandinę.

F284

Esant atjungtiems kojinio stabdžio pedalams, nuspauskite 
pedalą su maksimalia apytikriai 500 N jėga. Jei pedalas 
gali būti nuspaustas beveik iki galo, neatsiejamo nuo 
stebulės ant apatinės konsolės dalies, kojinis stabdys turi 
būti reguliuojamas.

F287
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Kojinio stabdžio reguliavimas 

Stovėjimo stabdžio reguliavimas

Kablio traukių reguliavimas vienos ašies puspriekabei

Bowden kabelio reguliavimas

Prieš kojinio stabdžio reguliavimą stovėjimo stabdžio 
svirtis turi būti nestabdymo pozicijoje ir tarp veržlės (1) ir 
kaiščio (2) diskinių stabdžių svirtyje (3) turi turėti šiek tiek 
laisvumo. Jei nėra laisvumo, truputį atlaisvinkite veržlę (1). 
Pakelkite abu galinius ratus ir nurodykite asistentui pasukti 
vieną iš jų ranka. Tuo pačiu metu veržkite reguliavimo 
veržlę (4) tol, kol ratas nebegalės būti pasukamas. Tada 
atlaisvintą reguliavimo veržlę pasukite 5/6 apsisukimo (5 
veržlės pozicijas) ir patikrinkite rato sukimąsi. 
Po pagrindinio reguliavimo patikrinkite kojinio stabdžio 
veikimą, kad pamatytumėte ar abiejų ratų stabdymo 
efektas vienodas. Jei ne, atlaisvinkite reguliavimo veržlę 
(4) iki reikalingos reikšmės toje pusėje, kurioje stabdymo 
efektas yra didesnis.

FH12N070

Stovėjimo stabdžio reguliavimas atliekamas po kojinio 
stabdžio reguliavimo. Stovėjimo stabdžio svirtis turi būti 
nestabdymo pozicijoje. Reguliuokite taip, kad stovėjimo 
stabdžio dviašės savaiminio fiksavimo veržlė (1) galėtų 
paliesti kaištį (2) diskinių stabdžių svirtyje (3). 
Po pagrindinio reguliavimo patikrinkite stovėjimo stabdžio 
veikimą, kad pamatytumėte ar abiejų ratų stabdymo 
efektas vienodas. Jei ne, atlaisvinkite reguliavimo veržlę 
(4) iki reikalingos reikšmės toje pusėje, kurioje stabdymo 
efektas yra didesnis.

FH12N071 

- Pakelkite hidraulinius svertus aukštyn - transportavimo 
pozicija su pasirinka pozicijos kontrole ir išjungtu vibracijos 
kompensatoriumi. 
- Prisukite veržles ant reguliuojamų traukių link pagrindinio 
vamzdžio.
- Priveržkite veržles dar 3,5 prisukimais.
- Patikrinkite, ar įmanoma laisvai pakelti palaikančius 
kablius.  
- Nuleisdami ir pakartotinai pakeldami hidraulinius svertus 
į transportavimo poziciją patikrinkite ar variklis nelinkęs 
užgesti laisvosios eigos metu - hidraulinio siurblio 
vožtuvas neturi veikti.
- Tada palengva nuleiskite svertus. 

F_02_142

Jis atliekamas, jei kronšteinas su vilkimo kabliu 
kontaktuoja su palaikančiais kabliais. Bowden kabelis turi 
būti įtemptas, kad išvengtumėte laisvos valdymo svirties 
eigos kabinoje. Tada kabelis užfiksuojamas veržle, kad 
neatsilaisvintų.

F_2_132

SUREGULIAVIMAS

182



Pagrindiniai traktoriaus matmenys (mm)

Traktoriaus tipas
pastaba

Padangų 
matmenys

Priekinės 14,9R24

Galinės 580/70R38

Kontūro su kabliais ilgis, esant nuleistam 
priekiniam trijų taškų kabliui 4885 be balastinių svarmenų

Kontūro su kabliais ilgis be priekinio trijų 
taškų kablio 4340 be balastinių svarmenų

Plotis virš galinių purvasargių 2164

Aukštis iki išmetimo angos 2856

Traktoriaus aukštis iki viršutinio kabinos 
krašto 2870

Vidutinis aukštis po priekinės ašies 
atrama 520

Kablio žočių aukštis viršutinėje padėtyje 
(žočių centras) 1005

Ratų bazė 2490
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Variklio techniniai duomenys

Traktoriaus tipas
FORTERRA 
CL 100

FORTERRA 
CL 110

FORTERRA 
CL 120

FORTERRA 
CL 130

FORTERRA 
CL 140

Variklis 1017 1317 1417 1517 1617

Variklio tipas
dyzelinis, keturtaktis su tiesioginiu kuro įpurškimu, turbo 
kompresoriumi

Variklio konstrukcija vienaeilis, vertikalus, aušinamas skysčiu

Variklio apsukų kontrolė elektroninė

Cilindrų skaičius 4

Cilindro darbinis tūris cm3 4156

Cilindro skersmuo x eiga mm 105x120

Nominalūs sūkiai aps/min 2200

Įpurškimo seka 1-3-4-2

Suspaudimo laipsnis  17,8 : 1

Maks. variklio 
apsisukimai

aps/min
2460

Laisvosios eigos greitis aps/min 800 ± 25

Neto galia nominaliu 
greičiu (ECE R24)

kW
66 74 81

88 95

Kuro suvartojimas, 
esant nominaliam 
apsisukimų skaičiui 
(2200 aps/min) (ECE 
R24)

g/kWh

238 240 233

232 234

Maks. sukimo 
momentas (1480 
aps/min) (ECE R24)

Nm
408 459 491

542 591

Inklinacija Mt (ECE R24) % 42 43 40 42 43

Kuro suvartojimas, 
esant maksimaliam 
sukimo momentui (1480 
aps/min) (ECE R24)

g/kWh

220 206 212

215 210

Variklio tepimas slėgis palaikomas Gerotor siurbliu

Maksimalus alyvos 
sunaudojimas po 100 
variklio darbo valandų

g/kWh
0,5

Alyvos slėgis esant 
vardiniam variklio 
greičiui ir alyvos 
temperatūrai 80°C

MPa

0,2 - 0,5

Minimalus alyvos slėgis 
prie 750 aps/min ir 80°C 
alyvos temperatūros

MPa
0,08

Maks. aušinimo 
temperatūra

°C
110

Laiko tipas OHV

Uždegimo kampas ° 13

Vožtuvo tarpelis, esant 
šaltam varikliui 
- įsiurbimo 
- išmetimo

mm 
mm

0,3 

0,4
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Didžiausia leistina priekinės ašies apkrova (kg)

Apkrova nurodoma visai ašiai; leistina apkrova atsižvelgiant į padangas yra tiksliai apibrėžta lentelėje 
'Didžiausia leistina priekinių padangų apkrova'.

Didžiausia leistina galinės ašies apkrova (kg)

Apkrova nurodoma visai ašiai; leistina apkrova atsižvelgiant į padangas yra tiksliai apibrėžta lentelėje 
'Didžiausia leistina galinių padangų apkrova'.

Didžiausias leistinas 'Traktorius+mašina' agregato svoris (kg)

Važiavimo greitis
(km/h)

Ratų tarpuvėžis (mm)

1590 - 1655 1730 - 1740 1800-1880 1890 -1955 2030 - 2040

8 5600 5100 4400 4100 3800

20 4300 3900 3380 3150 2900

30 4300 3900 3380 3150 2900

40 3400 3400 3380 3150 2900

Važiavimo greitis
(km/h)

Ratų tarpuvėžis (mm)

1500 1575 1650 1725 1800

8 7500 7500 7300 6800 6500

20 6000 6000 5900 5500 5150

30 6000 6000 5900 5500 5150

40 5600 5600 5600 5600 5150

Manevringumo sąlygos

Važiavimo greitis
(km/h)

Didžiausias agregato svoris

8 9000

20 8000

30 8000

40 8000

Važiavimo greitis
(km/h)

Traktoriaus priekinio tilto svoris bendrame 
balansiniame agregato svoryje (%)

max. 40 min. 25 

max. 15 min. 20
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Priekinių padangų leistina apkrova

Padangos 
matmenys

Važiavimo greitis

40 km.h-1 30 km.h-1

Leistina padangos 
apkrova 
(kg)

Leistina padangos 
apkrova 
(kg)

Padanga 
1 vnt.

Ašis Pripūtimas 
(kPa)

Padanga 
1 vnt.

Ašis Pripūtimas 
(kPa)

12.4-24 1140 2280 220 1425 2850 220

12.4R24 1360 2720 160 1455 2910 160

12.4-28 10PR 1432 2864 280 1790 3580 280

13.6R24 1450 2900 160 1550 3100 160

14.9-24 1408 2816 180 1760 3520 180

14.9R24 1700 3400 160 1820 3640 160

380/70R24 1650 3300 160 1765 3530 160

420/70R24 1900 3800 160 1950 3900 160

Apkrovimo reikšmė nustatyta 1730 - 1740 mm priekinių ratų tarpuvėžiui. 
Pastaba: 380/70R24 padanga atitinka 13.6R24 padangos matmenis. 420/70R24 padanga atitinka 14.9R24 
padangos matmenis. 
Apibrėžtos pripūtimo reikšmės yra minimalios, pritaikomos prie esamos padangos apkrovos, kad padangos 
deformacija išliktų ribose, kuriose įvykdomi visi veikimo reikalavimai.
Veikimo ant kieto paviršiaus metu, atsižvelgiant į buksavimą ir trintį, tikslinga padidinti padangos slėgį iki 30 
kPa.

Priekinių padangų leistinos apkrovos keitimas (%)

Padangos 
matmenys

Važiavimo greitis

20 km.h-1 8 km.h-1

Leistina padangos 
apkrova (kg)

Leistina padangos 
apkrova (kg)

Padanga
1 vnt.

Ašis Pripūtimas 
(kPa)

Padanga 
1 vnt.

Ašis Pripūtimas 
(kPa)

12.4-24 1710 3420 220 1995 3990 220

12.4R24 1670 3340 160 2040 4080 160

12.4-28 10PR 1950 3900 250 2505 5010 280

13.6R24 1780 3560 160 2175 4350 160

14.9-24 1950 3900 160 2464 4930 180

14.9R24 1950 3900 150 2550 5100 160

380/70R24 1950 3900 150 2475 4950 160

420/70R24 1950 3900 130 2550 5100 140

Važiavimo greitis (km/h) diagonalinės radialinės

8 + 40 + 50

20 + 20 + 23

30 0 + 7

40 - 20 0
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Galinių padangų leistina apkrova

Padangos 
matmenys

Važiavimo greitis

40 km.h-1 30 km.h-1

Leistina padangos 
apkrova (kg)

Leistina padangos 
apkrova (kg)

Padanga 
1 vnt.

Ašis Pripūtimas 
(kPa)

Padanga 
1 vnt.

Ašis Pripūtimas 
(kPa)

16.9-34 1900 3800 170 2380 4760 170

16.9R34 2430 4860 160 2600 5200 160

18.4-34 2050 4100 140 2565 5130 140

18.4R34 2750 5500 160 2750 5500 160

16.9-38 2060 4120 170 2575 5150 160

16.9R38 2575 5150 160 2750 5500 160

18.4-38 2170 4340 140 2715 5430 140

18.4R38 2750 5500 140 2750 5500 140

480/70R38 2750 5500 150 2750 5500 150

520/70R38 2750 5500 120 2750 5500 120

600/65R38 2750 5500 80 2750 5500 80

Leistinos apkrovos reikšmės nurodytos 1725 mm ratų tarpuvėžiui. 
Pastaba: 480/70R38 padanga atitinka 16.9R38 padangos matmenis. 570/70R38 padanga atitinka 18.4R38 
padangos matmenis. 
Apibrėžtos pripūtimo reikšmės yra minimalios, pritaikytos prie esamos padangos apkrovos, kad padangos 
deformacija išliktų ribose, kuriose įvykdomi visi veikimo reikalavimai. 
Veikimo ant kieto paviršiaus metu, atsižvelgiant į buksavimą ir trintį, tikslinga padidinti padangos slėgį iki 30 
kPa.

Padangos 
matmenys

Važiavimo greitis

20 km.h-1 8 km.h-1

Leistina padangos 
apkrova (kg)

Leistina padangos 
apkrova (kg)

Padanga 
1 vnt.

Ašis Pripūtimas 
(kPa)

Padanga 
1 vnt.

Ašis Pripūtimas 
(kPa)

16.9-34 2750 5500 170 3330 6660 170

16.9R34 2750 5500 150 3400 6800 150

18.4-34 2750 5500 120 3400 6800 130

18.4R34 2750 5500 120 3400 6800 120

16.9-38 2750 5500 150 3400 6800 160

16.9R38 2750 5500 130 3400 6800 130

18.4-38 2750 5500 110 3400 6800 110

18.4R38 2750 5500 110 3400 6800 120

480/70R38 2750 5500 110 3400 6800 110

520/70R38 2750 5500 90 3400 6800 90

600/65R38 2750 5500 60 3400 6800 80
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Galinių padangų leistinos apkrovos keitimas (%)

Leidžiamos traktoriaus ratų kombinacijos

Dėmesio! Priekinių ir galinių ratų matmenų kombinacijos yra ribojamos pavarų dėžėje esančių 
krumpliaračių dydžiu. Dėl bet kokių priekinių ir galinių padangų matmenų keitimo, išskyrus 
traktoriuje sumontuotų padangų atitikmenis, pasitarkite su pardavėju. 

Važiavimo greitis (km/h) diagonalinės radialinės

8 + 40 + 50

20 + 20 + 23

30 0 + 7

40 - 20 0

Priekiniai ratai Galiniai ratai

13,6R24, 340/85R24, 
440/65R24, 280/85R28, 
11,2R28, 

420/85R38, 16,9R38, 
480/70R38

440/65R24, 280/85R28, 
11,2R28, 

18,4R38, 460/85R38, 
520/70R38, 600/65R38, 
270/95R48, 11,2R48, 

14,9R24, 380/85R24, 
420/70R24, 480/65R24, 
12,4-28

18,4R38, 600/65R38, 
460/85R38, 520/70R38, 
600/65R38, 270/95R48, 
11,2R48, 

PAGRINDINIAI TECHNINIAI PARAMETRAI

188



Galia

Trijų taškų kablio keliamoji galia

Traukos galia

Traktoriaus tipas FORTERRA 
CL 100

FORTERRA 
CL 110

FORTERRA 
CL 120

FORTERRA 
CL 130

FORTERRA 
CL 140

GTV galia (kW ± 2%) 
esant nominaliam variklio 
apsisukimų skaičiui ir GTV 1000 
aps/min

Variklio įvažinėjimo stadija (iki 
100 valandų)

53.6 60.8 66.5 73.9 78

Variklis po įvažinėjimo stadijos 
(po 100 valandų)

56.5 64.0 70.0 77.8 82

Traktoriaus tipas FORTERRA 
CL 100

FORTERRA 
CL 110

FORTERRA 
CL 120

FORTERRA 
CL 130

FORTERRA 
CL 140

Galinio trijų taškų kablio, 
esančio bedndrame didžiausio 
galinio slėgio (kN) kėlimo 
diapozone, kėlimo galia traukės 
gale. 

60

Priekinio trijų taškų kablio, 
esančio bendrame 
maksimalaus naudojamo slėgio 
(kN) kėlimo diapozone, kėlimo 
galia šlaunies gale - Zuidberg 
priekinis trijų taškų 
prikabinimas

35

Traktoriaus tipas FORTERRA 
CL 100

FORTERRA 
CL 110

FORTERRA 
CL 120

FORTERRA 
CL 130

FORTERRA 
CL 140

Maksimali traukos galia (kN) 
ant betoninio paviršiaus 
pasukamoje dviašejė, traktoriui 
esant su balastinias svoriais ir 
15% buksavimu

39 41 42,5 45 48
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Traktoriaus greitis (40 km/h)
Traktoriuje įrengta keturių greičių pavarų dėžė su 40 km/h greičiu, reduktorius, trijų pakopų sukimo momento 
multiplikatorius, atbulinė eiga ir priekinė varančioji ašis (24 priekinės pavaros, 18 atbulinės eigos pavaros).

Judėjimo į priekį greitis

Pavara Bendras 
pavaros 
perdavimo 
skaičius

Traktoriaus greitis, esant 
nominaliam variklio 
apsisukimų skaičiui

16.9-38
(795 mm)

18.4-38(820 
mm)

H 17.920 36.8 37.9

4 Hi M 20.719 31.8 32.8

L 23.985 27.5 28.3

H 25.653 25.7 26.5

3 Hi M 29.661 22.2 22.9

L 34.336 19.2 19.8

H 38.859 17.0 17.5

2 Hi M 44.930 14.7 15.1

L 52.012 12.7 13.1

H 59.989 11.0 11.3

1 Hi M 69.360 9.50 9.80

L 80.293 8.21 8.47

H 74.089 8.90 9.18

4 Lo M 85.663 7.70 7.94

L 99.166 6.65 6.86

H 106.063 6.22 6.41

3 Lo M 122.631 5.38 5.54

L 141.961 4.64 4.79

H 160.663 4.10 4.23

2 Lo M 185.760 3.55 3.66

L 215.041 3.07 3.16

H 248.023 2.66 2.74

1 Lo M 286.768 2.30 2.37

L 331.969 1.99 2.05
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Atbulinės eigos greitis

Ketvirto pavaros greičio negalima įjungti!

Pavara Bendras 
pavaros 
perdavimo 
skaičius

Traktoriaus greitis, esant 
nominaliam variklio 
apsisukimų skaičiui

16.9-38
(795 mm)

18.4-38
(820 mm)

H 22.187 29.7 30.6

3 Hi M 25.653 25.7 26.5

L 29.696 22.2 22.9

H 33.608 19.6 20.2

2 Hi M 38.858 17.0 17.5

L 44.983 14.7 15.1

H 51.883 12.7 13.1

1 Hi M 59.987 11.0 11.3

L 69.443 9.49 9.79

H 91.730 7.19 7.41

3 Lo M 106.059 6.22 6.41

L 122.777 5.37 5.54

H 138.952 4.74 4.89

2 Lo M 160.658 4.10 4.23

L 185.981 3.54 3.66

H 214.506 3.07 3.17

1 Lo M 248.015 2.66 2.74

L 287.109 2.30 2.37
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Nepriklausomi galinio GTV apsisukimai

Priklausomi GTV apsisukimai prie nominalių variklio apsisukimų

GTV greitis / variklio greitis GTV greitis / variklio greitis

540 540/1913 621/2200

540E 540/1595 745/2200

1000 1000/1950 1128/2200

1000E 1000/1626 1353/2200

į priekį atgal

pavara
reduktoriaus 
laipsnis 540 1000 540 1000

Kelio 
pavaros

4

H 706 1 283

M 611 1 110

L 528 959

3

H 493 896 570 1 037

M 427 775 493 896

L 369 670 426 774

2

H 326 592 377 684

M 282 512 326 592

L 243 442 281 511

1

H 211 383 244 443

M 182 332 211 383

L 158 286 182 331

Sulėtintos 
pavaros

4

H 706 1 283

M 611 1 110

L 528 959

3

H 493 896 570 1 037

M 427 775 493 896

L 369 670 426 774

2

H 326 592 377 684

M 282 512 326 592

L 243 442 281 511

1

H 211 383 244 443

M 182 332 211 383

L 158 286 182 331

PAGRINDINIAI TECHNINIAI PARAMETRAI

192



Priekinio GTV Zuidberg greitis

* - pasirinktinai 

F_02_64

Išorinio kontūro ir tarpuvėžio posūkio skersmuo - sparnai su pasukama konsole

Sukimo kryptis GTV greitis / variklio greitis GTV greitis / variklio greitis

į dešinę (a) 1000 / 1920 1146 / 2200

*į kairę (b) 1000 / 2000 1100 / 2200

Išorinio kontūro ir tarpuvėžio posūkio skersmuo - sparnai su vientisa konsole

Tarpuvėžio 
plotis

priekinis 1810 mm Padangos 
matmenys

priekinės 14,9 R24 480/65R24

galinis 1725 mm galinės 18,4 R38 600/65R38

Tarpuvėžio 
skersmuo

Neįjungus priekinio varančiojo tilto 9900 mm 10110 mm

Įjungus priekinį varantįjį tiltą 10880 mm 11030 mm

Kontūro 
skersmuo

Neįjungus priekinio varančiojo tilto 10575 mm 10715 mm

Įjungus priekinį varantįjį tiltą 11555 mm 11635 mm

Tarpuvėžio 
plotis

priekinis 1810 mm Padangos 
matmenys

priekinė 14,9 R24 480/65R24

galinis 1725 mm galinė 18,4 R38 600/65R38

Tarpuvėžio 
skersmuo

Neįjungus priekinio varančiojo tilto 10330 mm 11040 mm

Įjungus priekinį varantįjį tiltą 11280 mm 11885 mm

Kontūro 
skersmuo

Neįjungus priekinio varančiojo tilto 11025 mm 11775 mm

Įjungus priekinį varantįjį tiltą 11970 mm 12615 mm
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PASTABOS 
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A 
Agregacijos anga 30 
Agregatas: traktorius-mašina/priekaba 19 
Akumuliatoriaus atjungimas 39 
Akumuliatoriaus priežiūra 146 
Akumuliatoriaus skyriklis 146 
Akumuliatorius 145 
Alyvos filtro su pavarų dėžės komutatoriaus pristatymo 
filtru įdėklo keitimas 171 
Alyvos išleidimas iš variklio 164 
Alyvos kiekis, ištekėjęs iš išorinių hidraulinių pavarų 116 
Alyvos lygio tikrinimas pavarų dėžėje  170 
Alyvos lygio variklyje tikrinimas 163 
Alyvos specifikacija traktoriaus hidrostatinei kontrolės 
sistemai 157 
Alyvos tikrinimas ir keitimas pavarų dėžėje 170 
Alyvos Zetor varikliams su dyzelino dalelių filtru 157 
Alyvų Zetor varikliams su dyzelino dalelių filtru 
specifikacijos 156 
Anglies filtro įdėjimo instrukcijos 173 
Apatiniai svarmenys 141 
Apatinių hidraulinių traukių fiksuota ir laisva padėtys 130 
Apatinių šlaunų su CBM kabliais užfiksavimas 132 
Apdirbto ploto įrašymas 61 
Apdirbto ploto meniu 60 
Apdirbto ploto plotis 60 
Apiplovimo purkštukas 44 
Aptarnavimo intervalo viršijimas 55 
Aptarnavimo intervalų indikatoriaus panaikinimas (reset) 56 
Aptarnavimo meniu 58 
Atbulinės eigos (reverso) svirtis 84 
Atbulinės eigos greitis 191 
Atverčiamas stoglangis 28 
Aukšta aušinimo skysčio temperatūra 65 
Aukšta oro temperatūra variklio oro įsiurbimo sistemoje 65 
Aušinimo sistema 23 
Aušinimo skysčio keitimas  170 
Aušinimo skysčio šildytuvas 77 
Aušintuvų patikrinimas nuo užsiteršimo  25 
Automatinė dyzelino dalelių filtro regeneracija - EAT 
REGENERATION AUTO 75 
Automatinės CBM tipo kablio žiotys 100 
Automatinio GTV sankabos išjungimo nustatymas 111 
Automatinio GTV sankabos išjungimo nustatymas - ekrano 
aprašymas 111 
Automatinis ašies blokavimo valdymas 90 
Automatinis GTV sankabos išjungimas  110 
Automatinis GTV sankabos išjungimas - grįžimas prie 
pradinių nustatymų 111 
Automatinis priekinio varančiojo tilto valdymas 89 
Automatinis reduktoriaus pavarų perjungimas 87 
Avariniai išėjimai 28 

B 
Balastiniai svarmenys 141 
Bendrosios saugos taisyklės 13 
Blokavimo atšaukimas 122 
Bowden kabelio reguliavimas 182 

C 
CBM tipo kablio aukščio reguliavimas ir išardymas 99 
Centrinė traukė 132 
Daiktadėžė 29 
Darbas su automatiniu GTV sankabos išjungimu 112 
Darbas su GTV 105 
Didžiausia leistina galinės ašies apkrova (kg) 185 
Didžiausia leistina priekabų ir puspriekabių kablių vertikali 
statinė apkrova 103 
Didžiausia leistina priekinės ašies apkrova (kg) 185 
Didžiausias leistinas 'Traktorius+mašina' agregato svoris 
(kg) 185 
DPF filtro eksploatavimo sąlygos 68 
DPF ir SCR klaidų rodymas prietaisų skydelio ekrane 72 
DPF sistemos klaidos rodymas 69 
Draudžiamas užvedimas 77 
Durų atidarymas iš išorės 27 
Durų atidarymas iš vidaus 27 

Dvigubos žarnos stabdžiai 92 
Dyzelino dalelių filtro regeneracijos slopinimas - EAT 
REGENERATION INHIBIT  76 

E 
EHR-B elektrohidraulinės sistemos gedimų signalų 
aprašymas 127 
EHR-B elektrohidraulinės sistemos smulkių gedimų 
aprašymas 128 
EHR-B klaidų rodymas 126 
Ekranas - apdirbtas plotas 60 
Ekranas - aptarnavimo intervalų indikatorius 55 
Ekranas - aptarnavimo meniu 58 
Ekranas - duomenų panaikinimas (reset) 54 
Ekranas - duomenų rodymo keitimas 49 
Ekranas - gedimų istorija 59 
Ekranas - kalbos pasirinkimas 59 
Ekranas - klaidų pranešimai 57 
Ekranas - nustatymai ir kalibravimas 62 
Ekranas - rankinis stovėjimo stabdys 55 
Ekrano aprašymas 49 
Ekrano išvaizdos keitimas  49 
Ekrano klaidų pranešimų aprašymas 57 
Ekrano kontrasto keitimas 49 
Elektrohidraulinė sistema 121 
Elektrohidraulinės sistemos išorinės kontrolės mygtukai 126 
Elektros instaliacija 145 
Elektros instaliacijos perkrova 147 

G 
Gaisro prevencijos principai 15 
Galia 189 
Galinės ašies blokavimo mygtukas 89 
Galinės kontrolės naudojimas 126 
Galinės stabdžių sistemos nuorinimas  180 
Galinio GTV apsisukimų išankstinio nustatymo svirtis 106 
Galinio GTV apsisukimų pasirinkimo mygtukas 108 
Galinio GTV įjungimas - Nepriklausomi apsisukimai 109 
Galinio GTV įjungimas - Priklausomi apsisukimai 110 
Galinio GTV jungiklis 109 
Galinio lango valytuvas 44 
Galinio vaizdo veidrodėliai 30 
Galinis langas 28 
Galinis trijų taškų kablys 129 
Galinių padangų leistina apkrova 187 
Galinių padangų leistinos apkrovos keitimas (%) 188 
Galinių ratų svarmenys 141 
Galinių ratų tarpuvėžio keitimas 139 
Galinių ratų tarpuvėžis 138 
Galinių ratų tarpuvėžis traktoriuose su sumontuotais 
diskais. 138 
Galinių ratų tarpuvėžis traktoriuose su sumontuotais 
vientisais diskais  139 
Gaubto atidarymas 163 
Generatoriaus priežiūra 147 
Generatorius 147 
Greitas kabinos atvėsinimas 41 
Greitas kabinos pašildymas 41 
Greitas nuleidimas 122 
Greitieji sujungimai su lašų surinkimu 116 
Greitųjų sujungimų prijungimas ir atjungimas 116 
GTV apsisukimų perjungimo svirtis 38 
GTV apsisukimų rodymas 105 

H 
Hidraulinė sistema 115 
Hidraulinė sistema 115 
Hidraulinės sankabos grandinės nuorinimas 181 
Hidrauliniai priekabų stabdžiai 93 
Hidraulinio paskirstytojo valdymo svirčių atskirų pozicijų 
funkcijų aprašymas 118 
Hidraulinis siurblys 115 
Hidrostatinė vairavimo sistema 24 
Hidrostatinės vairavimo sistemos alyvos bakas 167 
Hidrostatinės vairavimo sistemos filtravimo elemento 
keitimas 168 
Hidrostatinės vairavimo sistemos hidraulinės grandinės 
nuorinimas 169 
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Hidrostatinės vairavimo sistemos žarnų keitimas 169 
I 

Ilgalaikis traktoriaus pastatymas 74 
Informacija apie pilną DPF filtrą 74 
Išankstinio reduktoriaus nustatymo jungiklis 86 
Išankstinio reduktoriaus pasirinkimo rodymas 86 
Iškart po kabinos atvėsinimo 42 
Iškart po užvedimo 79 
Išleidimo ir tikrinimo angos  170 
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistemos nustatymai 75 
Išmetamųjų dujų papildomo valymo sistema 67 
Išmetamųjų dujų papildomo valymo sistema - nustatymas 64 
Išmetamųjų dujų papildomo valymo sistemos taisymas ir 
priežiūra 74 
Išmetamųjų dujų papildomos valymo sistemos klaidų 
rodymas 81 
Išorinė hidraulinė grandinė 115 
Išorinės hidraulinės grandinės galinės išėjimo movos 118 
Išorinės hidraulinės grandinės hidraulinis paskirstytojas 117 
Išorinės hidraulinės grandinės priekinės išėjimo movos 119 
Išorinio kontūro ir tarpuvėžio posūkio skersmuo - sparnai 
su pasukama konsole 193 
Išorinio kontūro ir tarpuvėžio posūkio skersmuo - sparnai 
su vientisa konsole 193 

Į 
Įrangos išjungimas 'OFF' 121 
Įspėjamųjų šviesų jungiklis 35 
Įspėjimo apie hidrostatinės vairavimo sistemos gedimą 
rodymas 95 
Įspėjimo apie krentantį slėgį rodymas 92 

J 
Jei nepavyksta užvesti variklio 79 
Judėjimo į priekį greitis 190 

K 
Kabinos apsauga nuo aerozolių 18 
Kabinos oro filtravimas 25 
Kabinos stogo priekinių žibintų sureguliavimo tikrinimas 151 
Kabliai 25 
Kabliai 129 
Kablio traukių reguliavimas vienos ašies puspriekabei 182 
Kaitinimo žvakių saugiklis 148 
Karbamidas (karbamido tirpalas AUS 32) 160 
Karbamidas (karbamido tirpalas AUS 32, DEF) 70 
Karbamido bakas 45 
Karbamido kiekio bake rodymas 71 
Karbamido tirpalo (AUS 32, DEF) saugaus tvarkymo 
principai 70 
Karbamido tirpalo papildymas 64 
Kas mėnesį atliekami veiksmai 154 
Kasdienė prevencinė priežiūra 16 
Kasdienė prevencinė priežiūra 23 
Kasdienė prevencinė priežiūra 23 
Keičiama galinio GTV galinė dalis 108 
Keleivio sėdynė 32 
Keliančiųjų traukių aukščio reguliavimas 130 
Kelio ir sulėtintų pavarų perjungimo svirtis 38 
Kelio pavarų ir sulėtintų pavarų perjungimas 85 
Kietųjų dalelių filtras - sistemos eksploatavimo ir gedimų 
rodymas 82 
Kietųjų dalelių filtras (DPF) 82 
Kietųjų dalelių filtro priežiūra 177 
Kietųjų dalelių filtro regeneracija 83 
Kiti rekomenduojami eksploatavimo skysčiai, išbandyti 
Zetor traktoriuose 157 
Klaidos rodymas 56 
Klaidos rodymas 80 
Kojiniai stabdžiai 91 
Kojinio stabdžio patikrinimas 181 
Kojinio stabdžio reguliavimas  182 
Kondensato išleidimas iš oro rezervuaro 174 
Konsolė su 80 ø rutuliu 101 
Kuras Zetor varikliams su dyzelino dalelių filtru 160 
Kuro bakas 45 
Kuro bako išleidimo angos kamštis 45 
Kuro filtro elemento keitimas 165 

Kuro papildymas 64 
Kuro sistemos nuorinimas 165 
Kuro sistemos sandarumas 23 

L 
Laiko nustatymas 63 
Laisva pozicija 124 
Leidžiamos traktoriaus ratų kombinacijos 188 
Lempų sąrašas 151 

M 
Maksimali perduodama galia 114 
Manevringumo sąlygos 185 
Mašinų ir padargų prijungimas prie išorinės hidraulinės 
grandinės 119 
Mašinų su didesne inertine mase vairavimas 114 

N 
Naudojami eksploatavimo skysčiai ir pildymo kiekis 156 
Naujo traktoriaus įvažinėjimo per pirmas 100 valandų 
bendrieji principai 97 
Nepriklausomi galinio GTV apsisukimai 192 
Neužšąlantis skystis padangų užpildymui 144 
Nuleidimo greitis 124 
Nuo 100 eksploatavimo valandų 97 

O 
Oro cirkuliacijos kabinoje valdymas (D) 40 
Oro filtras 25 
Oro filtras su aktyvuota anglimi 43 
Oro filtras su aktyvuota anglimi 173 
Oro filtro elementų surinkimas  166 
Oro filtro pagrindinio elemento atstatymas 166 
Oro filtro saugos elemento keitimas 166 
Oro kondicionavimo ir šildymo angos (A) 42 
Oro kondicionavimo jungiklis (C) 40 
Oro kondicionavimo priežiūra  174 
Oro sistemų sandarumo patikrinimas 174 

P 
Padangos ir ratai 26 
Padangų priežiūra ir eksploatacija 175 
Padangų pripildymo skysčiu procedūra 142 
Padangų pripildymo skysčiu vožtuvas 142 
Padargo pločio nustatymas 61 
Padargų transportavimas 123 
Padėtis 'Stop' 123 
Pagalbinio hidraulinio skirstytuvo valdymas (išorinė 
hidraulinė grandinė) 38 
Pagrindinė aptarnavimo informacija 145 
Pagrindiniai techniniai parametrai 183 
Pagrindiniai traktoriaus matmenys (mm) 183 
Pajudėjimas 90 
Pasukamos dviašės konsolė su fiksuotu kaiščiu modulis 101 
Pasukamos dviašės konsolės modulis 100 
Pavaros perjungimas iš aukštesnės į žemesnę 84 
Pavaros perjungimas iš žemesnės į aukštesnę 84 
Pavarų dėžės alyva 157 
Pavarų dėžės ir galinio korpuso alyva 156 
Pavarų perjungimas 83 
Pavarų perjungimo svirtis 37 
Pedalai ir svirtys 37 
Per pirmas 10 eksploatavimo valandų 97 
Perspėjimas dėl priekinės keleivio sėdynės 18 
Plokščiojo diržo įtempimas 179 
Pneumatinių stabdžių darbinis slėgis 175 
Po alyvos išleidimo 171 
Po darbo su priekiniais padargais ir aušintuvo užsikimšimo 
atveju  26 
Posūkio signalo, artimųjų ir tolimųjų šviesų ir garso signalo 
selektoriai 35 
Priekabos hidraulinių stabdžių greitųjų sujungimų 
prijungimas ir atjungimas 93 
Priekabos kablio žiotys 162 
Priekabos stabdžiai 24 
Priekabų ir puspriekabių kablių modulinė sistema 100 
Priekabų ir puspriekabių penumatiniai (oro) stabdžiai 91 
Priekinės varančiosios ašies ribotuvų nustatymas 138 
Priekiniai svarmenys 141 
Priekinio GTV alyva 159 
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Priekinio GTV valdymas  113 
Priekinio GTV Zuidberg greitis 193 
Priekinio ir galinio GTV valdymas 105 
Priekinio stiklo (B) atitirpinimas 42 
Priekinio stiklo plovimas ir valymas 43 
Priekinio stiklo plovimo bakelis  44 
Priekinio trijų taškų kablio darbo ir transportavimo padėtys 133 
Priekinio trijų taškų kablio hidraulinis blokavimas 133 
Priekinio trijų taškų kablio nuleidimo tempo reguliavimas 133 
Priekinio trijų taškų kablio svarmuo 142 
Priekinio trijų taškų kablio valdymas 132 
Priekinio valytuvo greičio jungiklis 44 
Priekinio varančiojo tilto alyva 156 
Priekinio varančiojo tilto alyva 158 
Priekinio varančiojo tilto alyvos pildymo, patikrinimo ir 
išleidimo anga 171 
Priekinio varančiojo tilto alyvos specifikacija 157 
Priekinio varančiojo tilto priekinių ratų tarpuvėžis 
traktoriuose su nekeičiamais diskais 136 
Priekinio varančiojo tilto priekinių ratų tarpuvėžis 
traktoriuose su sumontuotais diskais. 135 
Priekinio varančiojo tilto purvasaugiai 137 
Priekinio varančiojo tilto ratų suvedimas 136 
Priekinio varančiojo tilto valdymas 88 
Priekinis GTV 112 
Priekinis GTV 172 
Priekinis kablys 99 
Priekinis trijų taškų kablys 132 
Priekinis trijų taškų kablys 162 
Priekinių grotelių ir stogo žibintų jungiklis 34 
Priekinių grotelių žibintų sureguliavimas 150 
Priekinių grotelių žibintų sureguliavimo tikrinimas 150 
Priekinių padangų leistina apkrova 186 
Priekinių padangų leistinos apkrovos keitimas (%) 186 
Priekinių ratų pleištavimas 143 
Priekinių ratų reduktorių alyvos pildymo, patikrinimo ir 
išleidimo anga 172 
Prieš užvedant 77 
Prietaisų skydelis 34 
Prietaisų skydelis 47 
Prietaisų skydelis - įspėjimas 64 
Prietaisų skydelis - mygtukai 48 
Prietaisų skydelis - prietaisai 48 
Prietaisų skydelis - signalinės lemputės 47 
Prietaisų skydelis ant galinio dešiniojo sparno 33 
Prietaisų skydelis dešinėje kabinos atramoje 33 
Prikabintos prie traktoriaus mašinos lanksčiojo veleno 
prijungimo palengvinimas 107 
Priklausomi GTV apsisukimai prie nominalių variklio 
apsisukimų 192 
Priklausomi ir nepriklausomi galinio GTV apsisukimai 107 
Pripildymas ir filtro pakeitimas 155 

R 
Raktas '0' pozicijoje  36 
Raktas 'I' pozicijoje 36 
Raktas 'II' pozicijoje 36 
Rankinio droselio svirtis 37 
Rankinio stabdžio svirtis ir puspriekabės prikabinimo 
valdymo svirtis 39 
Rankinis priekinio varančiojo tilto valdymas 88 
Ratų tarpuvėžio keitimas 135 
Reduktoriaus funkcionavimo rodymas 85 
Reguliuojama uždanga ir stoglangio dangtis 29 
Rekomenduojamos priekinių ratų padangų slėgio vertės 176 
Reverso svirties kaištis 162 
Reverso svirtis 38 

S 
Sankabos pedalo laisvos eigos sureguliavimas 181 
Saugiklių dėžė 148 
Saugiklių vieta saugiklių dėžėje 148 
Saugos ženklai 21 
Saugumo kabina 27 
Saugumo nurodymai atliekant traktoriaus tepimą 161 
Saugumo nurodymai naudotojams 13 
Saugumo principai dirbant su trijų taškų kabliu 130 

Sauso oro filtro priežiūros nurodymai 166 
SCR sistemos eksploatavimo sąlygos 69 
SCR sistemos klaidos rodymas 71 
Serijinių numerių vieta 11 
Skysčio išleidimo iš padangų procedūra 143 
Stabdžių pedalų veikimo reguliavimas  179 
Stabdžių skysčio keitimas 172 
Stabdžių skystis 24 
Stabilizatoriai 131 
Standartiniai ir ekonomiški nepriklausomi galinio GTV 
apsisukimai 106 
Standus priekinis varantysis tiltas 161 
Stovėjimo stabdys - rodymas 90 
Stovėjimo stabdžio reguliavimas 182 
Sukamasis grąžulas 100 
Supažindinimas su traktoriumi 27 
Sureguliavimas 179 
Svarbūs įspėjimai 95 

Š 
Šildymas ar oro kondicionavimas traktoriaus darbo metu 41 
Šildymo filtrų valymas 173 
Šildymo ir vėdinimo sistemų tinkamas funkcionavimas 41 
Šildymo valdymo skydelis, * oro kondicionavimas 39 
Šildymo vožtuvo valdymas (A) 40 
Šlaunys su CBM kabliais 131 
Šlaunys su prailgintais galais 131 
Šoninis langas 28 
Šviesų jungiklis 34 

T 
Techninės priežiūros instrukcijos 163 
Tinkama apranga 13 
Traktoriai su frontaliniu krautuvu 19 
Traktoriaus greitis (40 km/h) 190 
Traktoriaus įvažinėjimas 97 
Traktoriaus laikymas 177 
Traktoriaus mazgų simboliai 58 
Traktoriaus palikimas 94 
Traktoriaus priekinio varančiojo tilto priekinių ratų galimi 
reguliuojami tarpuvėžiai 135 
Traktoriaus stabdžių sistemos nuorinimas 179 
Traktoriaus su frontaliniu krautuvu valdymo principai 20 
Traktoriaus sustabdymas - stovėjimo stabdys 94 
Traktoriaus techninė priežiūra 153 
Traktoriaus tepimo schema 161 
Traktoriaus transmisijos mechanizmų alyvos specifikacija 156 
Traktoriaus vidutinis greitis ir kuro sąnaudos 54 
Traktorių hidraulinių stabdžių skystis 159 
Traktorių hidrostatinės vairavimo sistemos alyva 156 
Traktorių hidrostatinės vairavimo sistemos alyva 158 
Traktorių plastinis tepalas 159 
Traktorių su priekine varančiąja ašimi ratų suvedimo 
reguliavimas 137 
Traktorių techninė priežiūra po visapusiško pagrindinių 
grupių patikrinimo  162 
Transmisijos alyvos filtro elemento ir hidraulikos siurblio 
įsiurbimo kanalo filtro keitimas 171 
Transportavimas 99 
Traukos galia 189 
Trijų pakopų sukimo momento reduktorius 85 
Trijų taškų kablio automatinė kontrolė 125 
Trijų taškų kablio keliamoji galia 189 
Trijų taškų kablio kontrolės nustatymas 124 
Trijų taškų kablio kontrolės rankinis nustatymas 125 
Trijų taškų kablio viršutinės pozicijos apribojimas 124 
Trijų taškų kablys 162 
Triukšmo lygis traktoriaus išorėje 18 
Triukšmo lygis traktoriaus viduje 18 
Trumpas funkcinis bandymas 26 

U 
Užvedimo sistemos klaidų rodymas 79 
Užvedimo spynelė 36 

V 
Vairavimo procesas 14 
Vairavimo procesas 77 
Vairo pakėlimas ir prailginimas 37 
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Vairuotojo sėdynė 17 
Vairuotojo sėdynė Grammer 31 
Vairuotojo sėdynė Sears 32 
Vairuotojo sėdynės vibracijos lygis 19 
Valdymo elementų funkcijos 121 
Valdymo elementų vieta 115 
Varančiųjų ratų padangos  176 
Variklio alsuoklio filtro įdėklo keitimas 164 
Variklio alyvos 156 
Variklio alyvos lygis 23 
Variklio galios ir apsisukimų apribojimo rodymas 80 
Variklio galios ir variklio apsisukimų sumažinimas 73 
Variklio pašildymas 80 
Variklio pripildymas alyva 164 
Variklio techniniai duomenys 184 
Variklio užgesinimas 94 
Variklio užvedimas 14 
Variklio užvedimas 78 
Variklio užvedimas naudojant aušinimo skysčio šildytuvą 78 
Važiavimas įkalne 91 
Važiavimas nuokalne 91 
Važiavimas su įjungtu priekiniu varančiuoju tiltu 88 
Važiavimas su žemės ūkio mašinomis, prikabintomis prie 
priekinio trijų taškų kablio 133 

Važiavimo greičio didinimas/mažinimas dviem pavaromis 85 
Važiavimo greičio kalibravimas 62 
Vibracijos kompensatorius (slopintuvas) 123 
Vidinis apšvietimas 30 
Viengubos ir dvigubos žarnos stabdžiai 92 
Viengubos žarnos stabdžiai 92 
Vienos ašies CMB puspriekabės kablys 101 
Vienos ašies puspriekabės atkabinimas 102 
Vienos ašies puspriekabės kablys 161 
Vienos ašies puspriekabės prikabinimas 102 
Vožtuvų tarpelio sureguliavimas 179 

Z 
ZETOR eksploataciniai skysčiai 156 
Zetor traktorių naudojimas miške 21 

Ž 
Žemės ūkio mašinų vairavimas 105 
Žingsniai, atliekami kas 100 darbo valandų 153 
Žingsniai, atliekami kas 50 darbo valandų 153 
Žingsniai, atliekami kas 500 darbo valandų 153 
Žingsniai, atliekami kasdien prieš pradedant darbą 153 
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