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ZETOR

SZANOWNY NABYWCO!
Gratulujemy zakupu ciągnika ZETOR, wyrobu o światowych parametrach technicznych i eksploatacyjnych.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją a uzyskane informacje wykorzystać zarówno w pracach
polowych jak i w transporcie.
Przy przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa pracy oraz zasad eksploatacji i obsługi technicznej ciągnik będzie dla
Ciebie niezawodnym i wieloletnim partnerem.
Pełnego zadowolenia i bezawaryjnej pracy ciągnika życzy

ZETOR POLSKA
Importer ciągników ZETOR

Instrukcja obsługi stanowi
podstawowe wyposażenie maszyny.

Po wyeksploatowaniu ciągnik musi
być oddany do odpowiedniego
punktu skupu złomu, który jest
upoważniony do wystawienia
zaświadczenia umożliwiającego
wyrejestrowanie ciągnika!

Na wyrób został wydany certyfikat

 nr .........................,
 z okresem ważności od

 ........................ do ......................
 przez Jednostkę Certyfikującą
Wyroby IMBER Warszawa.
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Dane techniczne dotyczące konstrukcji, wyposażenia, materiału, wyglądu zewnętrznego są obowiązujące w chwili druku
instrukcji. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.
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SPIS TREŚCI

Niniejsza instrukcja obsługi ciągników
ZETOR obejmuje opis działania oraz
czynności obsługi technicznej
poszczególnych zespołów i układów
zarówno w wykonaniu standard jak i w
wykonaniu na specjalne zamówienie.
Zawiera również opis podstawowych
zasad bezpieczeństwa pracy przy
użytkowaniu samego ciągnika jak
również przy eksploatacji agregowanych
z nim maszyn rolniczych i przyczep.

Niniejszym symbolem są ozna-
czone rozdziały dotyczące różnic
w obsłudze technicznej i ogólnych
zasadach bezpieczeństwa pracy
ciągników Z 11741 Forterra.
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CIĄGNIK Z 8641, Z 9641, Z 10641, Z 11441, Z 11741
Zetor   8641 Forterra turbo ........... 60 kW
Zetor   9641 Forterra turbo ........... 66 kW
Zetor 10641 Forterra turbo ........... 74 kW
Zetor 11441 Forterra turbo ........... 81 kW
Zetor 11741 Forterra turbo ........... 88 kW

F_02_10
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UMIESZCZENIE NUMERÓW PRODUKCYJNYCH Z 8641, Z 9641, Z 10641, Z 11441

F_02_154p
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UMIESZCZENIE NUMERÓW PRODUKCYJNYCH Z 11741

F_02_187p



9

UMIESZCZENIE NUMERÓW PRODUKCYJNYCH
Przy wszystkich kontaktach z producentem, importerem i dealerem należy się posługiwać numerami produkcyjnymi ciągnika,
które prosimy zapisać do poniżej zamieszczonych tabliczek.

Typ ciągnika

ZETOR   8641
ZETOR   9641
ZETOR 10641
ZETOR 11441
ZETOR 11741

Oznaczenie „w prawo“, „w lewo“, „z
przodu“, „z tyłu“ oznacza w kierunku
jazdy.

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

Numer podwozia Numer silnika

Ftr-02-101
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OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY
Szczególną uwagę należy poświęcać
częściom instrukcji, które są
oznaczone poniższymi symbolami.

Zamieszczony znak znajduje się
obok wszystkich informacji doty-
czących  bezpieczeństwa pracy
podczas eksploatacji ciągnika.
W takich przypadkach należy
postępować zgodnie z uwaga-
mi i zachowywać szczególną
ostrożność!
Niniejszym symbolem są ozna-
czone rozdziały dotyczące różnic
w obsłudze technicznej i ogól-
nych zasadach bezpieczeństwa
pracy ciągników Z 11741
Forterra.

Rozdziały oznaczone niniejszym
symbolem należy dokładnie
przestudiować przed rozpoczę-
ciem obsługi technicznej, wyko-
nywaniem napraw i regulacją
ciągnika.
Zamieszczony znak znajduje się
obok wszystkich informacji doty-
czących obsługi, regulacji na-
praw rozrusznika.
W takich przypadkach należy
postępować zgodnie z uwaga-
mi i zachowywać szczególną
ostrożność!

Znak symbolizuje podstawowe
dane dotyczące ochrony
środowiska.

∗∗∗∗ Niniejszym symbolem jest ozna-
czone wyposażenie ciągnika
montowane na specjalne
życzenie.

Tylko podzespoły montowane
na specjalne zamówienie w
zakładzie produkcyjnym lub u
importera podlegają gwarancji.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
PRACY
1. Ciągnik może użytkować wyłącznie
osoba dorosła posiadająca ważne prawo
jazdy kategorii ciągnikowej, która do-
kładnie zapoznała się z zasadami działa-
nia i eksploatacji oraz obsługi technicz-
nej i bezpieczeństwa pracy.
2. Oprócz zasad i zaleceń zawartych w
niniejszej instrukcji należy bezwzględnie
przestrzegać ogólnie obowiązujące prze-
pisy higieny i bezpieczeństwa pracy.
PRAWIDŁOWA ODZIEŻ
3. Zabrania się użytkowania ciągnika
przez osobę posiadającą odzież luźno
zwisającą oraz luźno zwisające długie
włosy.
4. We wszystkich rodzajach prac należy
używać odpowiednie (zalecane) przed-

mioty ochrony osobistej (kombinezon
roboczy, rękawice, buty i itp.)
URUCHAMIANIE SILNIKA
5. Uruchamianie silnika poprzez jazdę ze
zbocza jest zabronione.
6. Uruchamianie silnika na tzw. zaciąg
(przy użyciu drugiego ciągnika lub inne-
go pojazdu mechanicznego) dozwolone
jest tylko w przypadku zastosowania do
tej czynności sztywnego drążka holow-
niczego.

7. Uruchomienie silnika ciągników
Z 11741 jest wykluczone bez
akumulatora, z  wyładowanym

akumulatorem, lub bez zewnętrznego
źródła prądu stałego (elektroniczna re-
gulacja pompy wtryskowej).
8. Silnik należy uruchamiać tylko ze
stanowiska pracy kierowcy poprzez
przekręcenie kluczykiem w stacyjce przy
wciśniętym pedale sprzęgła głównego i
położeniu dźwigni zmiany biegów w
położeniu neutralnym.

Przy uruchamianiu silnika przez
zwarcie styków rozrusznika
zagraża niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym

9. Kluczyk w stacyjce musi się
znajdować w położeniu “I“.
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OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY
10. Przy ogrzewaniu silnika przy
pomocy zabudowanej grzałki
elektrycznej należy wtyczkę sznura
elektrycznego najpierw wsunąć do
gniazdka grzałki a następnie do
gniazdka sieci elektrycznej.

Niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym!

JAZDA CIĄGNIKIEM
11. Przewody giętkie hydrostatycznego
układu kierowniczego, układu
hamulcowego i układu paliwowego
należy systematycznie kontrolować i w
przypadku stwierdzenia objawów
uszkodzenia należy przeprowadzić ich
wymianę. Jako objawy uszkodzenia
przewodów giętkich można wymienić:
pęknięcia powierzchniowe przewodów,
obluzowanie połączeń przewodów (co
można stwierdzić przez łatwe
ściągnięcie przewodu z króćca) oraz
mechaniczne uszkodzenie przewodów
giętkich. Węże, które mają zaznaczony
czas eksploatacji należy po upływie tego
czasu wymienić.
12. Jeżeli ciągnik pracuje na biopaliwie
należy zamontować do układu paliwo-
wego przewody oznaczone REP. W
zakładzie produkcyjnym są montowane
węże REP 6.
13. Układ kierowniczy i hamulce
ciągnika muszą być zawsze w
doskonałym stanie.

14. W czasie jazdy po drogach publicz-
nych pedały hamulca roboczego muszą
być bezwzględnie połączone zapadką
blokującą.
15. Jazda z góry bez włączonego biegu
jest zabroniona!
16. Należy zachowywać szczególną os-
trożność w czasie jazdy na zboczach,
oraz na terenach błotnistych, piaszczy-
stych, zlodowaciałych i wyboistych.
17. Zabrania się użytkowania ciągnika
na zboczach o kącie pochylenia
większym niż 12° jest.
18. Zabrania się przekraczania dopusz-
czalnej masy całkowitej agregatu, której
wielkość podana jest na tabliczce
znamionowej ciągnika (ewentualnie na
błotniku koła tylnego) oraz w dowodzie
rejestracyjnym ciągnika.
19. Przy jeździe na zakrętach nie wolno
włączać blokady mechanizmu różnico-
wego.
20. Zabrania się wsiadać lub wysiadać
z jadącego ciągnika.
21. Należy zwracać uwagę na obcią-
żenie pionowe osi przedniej, szczególnie
w czasie jazdy z maszynami zawieszo-
nymi na tylnym TUZ. Nie może ono być
mniejsze niż 18 % masy całkowitej
agregatu (mniejsze obciążenie powoduje
pogorszenie sterowności ciągnika).
22. W czasie jazdy z maszynami
rolniczymi zawieszonymi na przednim
trzypunktowym układzie zawieszenia
(TUZ) nie należy przekraczać prędkości

20 km.h-1 lub prędkości określonej przez
producenta maszyny.
23. Należy zwracać uwagę na obcią-
żenie pionowe osi przedniej, szczególnie
w czasie jazdy z maszynami zawieszo-
nymi na tylnym TUZ. Nie może ono być
mniejsze niż 18% masy całkowitej
agregatu (mniejsze obciążenie powoduje
pogorszenie sterowności ciągnika).
24. Przy zastosowaniu maszyn lub
narzędzi  z dużym oporem roboczym, gdy
prędkość obrotowa spada i silnik ma
tendencję do zatrzymania się, nie należy
stosować biegu polowego 1R, 2R i 3R
(grozi przekręcenie wałka).
OBSŁUGA
25. Zabrania się przebywania w kabinie
ciągnika poza kierowcą innej osoby
(przepisy zabraniają stosowania w
kabinie siedzenia pomocnika kierowcy).
26. Zabrania się przebywania między
ciągnikiem i maszyną osobom nieupo-
ważnionym do obsługi dodatkowych
urządzeń.
27. Zabrania się ruszania ciągnikiem
lub włączania napędu WOM maszyn
napędzanych bez upewnienia się, czy w
obszarze działania agregatu nie znajdują
się przeszkody lub osoby postronne.
Szczególną uwagę należy zwracać na
dzieci i młodzież. Sprawdzenie działania
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OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY
napędu WOM należy dokonywać na
niskim położeniu TUZ.
28. Nie należy przekraczać dopuszczal-
nego kąta pochylenia zbocza, które dla
ciągników Z 8641 - Z 11741, wynosi 12°.
HOLOWANIE, PCHANIE
29. Do holowania lub wyciągania
zapadniętego ciągnika należy używać
linę lub drążek holowniczy – do tego
służy przedni hak.

Nie wolno używać łańcuchów!.
Przy pęknięciu grozi niebezpie-
czeństwo śmierci!

30. Przebywanie podczas wyciągania
ciągnika w pobliżu liny holowniczej jest
niebezpieczne.
31. Surowo zabronione jest używanie
kół napędowych jako wciągarki.
32. Przymocowany do ramy przedniej
zaczep służy wyłącznie do holowania
ciągnika. Holowanie agregatu jest
zabronione.
33. W przypadku wyciągania
zapadniętego ciągnika, zabronione jest
używanie biegów polowych.
34. Przy pchaniu ciągnikiem innych
pojazdów jest zabronione stosowanie do
tego celu luźno włożonych i nie umo-
cowanych belek lub drążków.
35. Napędu przedniego nie wolno
używać w czasie jazdy na twardej
powierzchni i zakrętach. Max. prędkość

jazdy z włączonym napędem wynosi
10km/h.
WYSIADANIE Z CIĄGNIKA
36. Zabrania się pozostawiania ciągnika
zagregatowanego z maszyną rolniczą w
górnym położeniu TUZ.
37. Opuszczając kabinę i oddalając się
od ciągnika należy wyłączyć silnik,
zaciągnąć hamulec postojowy (ręczny),
wyjąć kluczyk ze stacyjki i zamknąć ka-
binę na klucz.
38. W ciągnikach posiadającym rewers
dźwignię rewersacji należy ustawić w
położeniu - jazda do przodu.
39. Wysiadając z kabiny ciągnika przy
włączonym silniku należy zaciągnąć ha-
mulec postojowy.
40. Do wysiadania z ciągnika zaleca się
korzystać z lewych drzwi kabiny. Przed
otwarciem drzwi należy się rozejrzeć,
czy ciągnik nie jest wyprzedzany przez
inny pojazd zagrażający bezpiecznemu
opuszczeniu kabiny.
41. Przy wysiadaniu należy korzystać ze
schodków kabiny i uchwytów. W przy-
padku wysiadania z kabiny prawymi
drzwiami należy zachować zwiększoną
ostrożność obok dźwigni biegów oraz
ręcznej dźwigni gazu.
PRACA PRZY WYŁĄCZONYM SILNIKU
42. Czynności obsługowe związane z
uzupełnianiem paliwa lub oleju, regula-
cjami ciągnika lub zagregowanej maszy-

ny poza czynnościami związanymi ze
sprawdzaniem działania układu hamul-
cowego i hydraulicznego oraz ładowania
akumulatora muszą być przeprowad-
zane przy wyłączonym silniku.
43. Silnik należy wyłączyć również
przed zdjęciem osłon bocznych silnika.
Ciągnik z włączonym silnikiem może
pracować tylko w pomieszczeniach,
które posiadają dobrą wentylację
ponieważ spaliny są niebezpieczne dla
zdrowia.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZE-
CIWPOŻAROWEGO
44. Uzupełnianie paliwa należy
przeprowadzać po zakończeniu pracy i
wyłącznie przy wyłączonym silniku.
45. W okresie letnim dolewanie paliwa
do pełnego zbiornika jest zabronione.
46. W czasie uzupełniania zabrania się
palenia papierosów.
47. Podczas sprawdzania poziomu ele-
ktrolitu w akumulatorze zabrania się pa-
lenia papierosów i używania otwartego
ognia.
48. W środowisku o zwiększonym nie-
bezpieczeństwie pożaru (stodoły, stogi
ze słomą lub sianem, źle wentylowane
pomieszczenia gospodarcze itp.) należy
bezwzględnie przestrzegać przepisy
ochrony przeciwpożarowej.
49. Znajdująca się w wyposażeniu
ciągnika gaśnica musi być sprawna i
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OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY
posiadać świadectwo legalizacji, zgodnie
z obowiązującymi przepisami

OCHRONA ZDROWIA I ŚRODO-
WISKA NATURALNEGO

50. Ciągniki nie są wyposażone w
specjalne filtry oczyszczające powietrze
dostarczane do kabiny, które umożli-
wiałyby prace z aerozolami lub niebez-
piecznymi dla zdrowia substancjami che-
micznymi.
51. Nafta, olej napędowy oraz inne
produkty naftowe stosowane podczas
eksploatacji i przy obsłudze technicznej
ciągnika przy bezpośrednim kontakcie
z naskórkiem mogą spowodować różne
choroby skóry oraz wywołać pod-
rażnienie śluzówki, oczu, narządu pokar-
mowego oraz górnych dróg oddecho-
wych. Niektóre z nich przy ich spożyciu
mogą spowodować ogólne zatrucie.
52. Osoby mające bezpośredni kontakt
z produktami naftowymi muszą bez-
względnie przestrzegać przepisy bezpie-
czeństwa i higieny pracy i stosować
odpowiednie środki ochrony osobistej
oraz pracować w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.

PRACA Z PRODUKTAMI NAFTO-
WYMI

53. Po zakończeniu pracy lub przed
jedzeniem kierowca ciągnika musi do-
kładnie umyć ręce przy pomocy nie

drażniącego środka do mycia i natrzeć je
maścią reparacyjną lub kremem.
54. Przy podłączaniu i odłączaniu
szybkozłączy obwodów hydraulicznych
należy przy pomocy szmatki usunąć
resztki oleju pozostałego w gniazdku lub
we wtyczce szybkozłącza.

LIKWIDACJA ODPADÓW
55. Po wyeksploatowaniu ciągnik musi
być oddany do odpowiedniego skupu
złomu, który jest upoważniony do wysta-
wienia zaświadczenia umożliwiającego
wyrejestrowanie ciągnika.
56. Wyeksploatowane opony, akumula-
tory, oleje należy likwidować zgodnie
z przepisami (Dz.U. Nr 63).
CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA
57. Należy wykonywać codziennie lub
najpóźniej po każdych 10 odpracowa-
nych motogodzinach.
KABINA BEZPIECZEŃSTWA
58. Kabinę bezpieczeństwa należy bez-
względnie wymienić w przypadku
uszkodzenia ramy ochronnej kabiny na
skutek korozji, awarii lub uszkodzenia w
jakiś inny sposób.
KLIMATYZACJA
59. Zabrania się jakiejkolwiek mani-
pulacji ze złączami systemu klimatyza-
cyjnego. Zagraża to gwałtownym

wyciekiem substancji chłodzącej co
może doprowadzić do gwałtownego
miejscowego ochłodzenia lub zamarz-
nięcia części metalowej w rękach
spowodować poważne uszkodzenie
miękkich tkanek.
60. Układ klimatyzacji wyposażony jest
w szybkozłączki, które służą do
szybkiego i bezpiecznego rozłączenia
układu. Naprawy klimatyzacji należy
zgłosić do odpowiedniego serwisu.
ELEKTROINSTALACJA

61. Do układu elektroinstalacji
nie wolno wprowadzić żadnych
zmian czy podłączać dodatko-
wych urządzeń!

62. Dane instalacji elektrycznej:
Napięcie znamionowe 12 V =
minus na masie ( - )
Używanie wózków rozruchowych czy
urządzeń dodatkowych może spowo-
dować poważne uszkodzenia ciągnika.
63. Przy manipulacji z akumulatorem
wskazana jest większa ostrożność. Nie
należy dopuścić do zwarcia. Jeżeli
ciągnik jest wyposażony w wyłącznik
prądu należy używać go przy każdej
naprawie.
64. Surowo jest zabronione eksploa-
tować ciągniki bez podłączonego aku-
mulatora.
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CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA
W ramach obsługi codziennej lub po każdych 10 motogodzinach należy sprawdzić lub wykonać następujące czynności.

F_02_148
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CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA

F_02_192 F_02_2 F_02_3a

SZCZELNOŚĆ UKŁADU PALIWOWEGO
Sprawdzić szczelność układu paliwowe-
go włącznie ze zbiornikiem. W przypad-
ku stwierdzenia nieszczelności należy je
natychmiast usunąć.

POZIOM OLEJU W SILNIKU
Sprawdzić szczelność układu smaro-
wania silnika oraz poziom oleju. W razie
konieczności ilość oleju uzupełnić do
poziomu określonego na wskaźniku.

UKŁAD CHŁODZENIA
Sprawdzić szczelność połączeń układu
chłodzenia oraz ilość płynu chłodzącego
w zbiorniczku wyrównawczym. Braku-
jącą ilość należy uzupełnić do poziomu
"MAX". Minimalny dopuszczalny poziom
określa dolna kreska wskaźnika poziomu
płynu chłodzącego ”MIN”.

Korek chłodnicy odkręcać po
ochłodzeniu silnika (niebez-
pieczeństwo oparzenia).
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CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA

F_02_4 F_02_56 F13

HAMULCE HYDRAULICZNE
Sprawdzić szczelność hydraulicznego
układu hamulcowego, hydraulicznego
układu wyłączania sprzęgła oraz poziom
płynu hamulcowego w zbiorniczku
wyrównawczym.

HAMULCE PNEUMATYCZNE PRZY-
CZEPY
Sprawdzić szczelność pneumatycznego
obwodu hamulców oraz uczynność
hamulców ciągnika z przyczepą. (patrz
"Kontrola szczelności hamulców pneu-
matycznych”).

HAMULCE HYDRAULICZNE PRZY-
CZEPY
Sprawdzić szczelność obwodu hydrauli-
cznego hamulców przyczepy.
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CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA

F_02_5 F_02_6a F_02_9

UKŁAD KIEROWNICZY
- Sprawdzić poziom płynu hydrau-

licznego w zbiorniczku wyrównawczym
hydrostatycznego układu kierow-
niczego.

-  Sprawdzić i dokręcić śruby i nakrętki
drążków kierowniczych i dźwigni.

- Sprawdzić wszystkie węże układu
hydrostatycznego.

FILTR POWIETRZA
Stan zanieczyszczenia filtru powietrza
sygnalizuje czujnik zanieczyszczenia,
który w przypadku silnego zanieczy-
szczenia zapali lampkę kontrolną na
tablicy przyrządów.

WENTYLACJA KABINY
Sprawdzić i w razie potrzeby wyczyścić
filtry wentylacji kabiny umieszczone
przedniej części występu dachu.
Częstotliwość wymiany filtrów jest uza-
leżniona od zapylenia środowiska pracy.
Częściową regenerację można prze-
prowadzić przez wytrzepanie lub prze-
dmuchanie sprężonym powietrzem.
Czyszczenie lub wymianę wkładek filtru
można przeprowadzić po odkręceniu
siatek ochronnych w występie dachu.
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CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA

F18 F_02_100 F_02_7

TYLNY UKŁAD ZAWIESZENIA
Sprawdzić stan techniczny wszystkich
elementów trzypunktowego układu za-
wieszenia (TUZ) oraz systemów zaczepu
ciągnika i przyczepy.

PRZEDNI UKŁAD ZAWIESZENIA
Po pracy z maszynami zawieszonymi na
przednim układzie zawieszenia zdjąć
przednią część płatu bocznego przy
pomocy sprężonego powietrza przed-
muchać od strony silnika przednią
ścianę chłodnicy silnika, chłodnicy oleju
skrzyni przekładniowej oraz kondensator
klimatyzacji. Pozostałe zanieczyszczenia
pod maską usunąć ręcznie, aby nie
nastąpiło ich ponowne zassanie.
Sprawdzić szczelność połączeń zewnę-
trznego obwodu hydraulicznego stero-
wania przedniego trzypunktowego ukła-
du zawieszenia.

OGUMIENIE I KOŁA
Sprawdzić ciśnienie powietrza w ogu-
mieniu kół przednich i tylnych. Ciśnienie
nastawić według rodzaju prowadzonych
prac. Sprawdzić, ewentualnie dokręcić
śruby kół przednich i tylnych

Jazda z nie dokręconymi śrubami
kół jest zabroniona.
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CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA

F_02_102a

KRÓTKA PRÓBA DZIAŁANIA
Po uruchomieniu silnika sprawdzić, czy
zgasła lampka kontrolna smarowania
silnika, lampka kontrolka sygnalizacji
usterki w hydrostatycznym układzie
kierowniczym oraz lampka kontrolna
ładowania akumulatora. Sprawdzić
działanie oraz szczelność obwodu
hydrostatycznego układu kierowniczego.
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UWAGI
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM

F_02_8 F_02_11 F23

KABINA BEZPIECZEŃSTWA
Przy wsiadaniu i wysiadaniu z
kabiny należy używać:
− lewych drzwi kabiny
− stopni
− uchwytów

OTWIERANIE DRZWI Z ZEWNĄTRZ
Drzwi kabiny posiadają zamek, który
można zamykać z zewnątrz.

OTWIERANIE DRZWI OD WEWNĄTRZ
 1. Dźwigienka do otwierania drzwi od

wewnątrz.
 2. Dźwigienka blokady zamka w stanie

zamkniętym od wewnątrz.
Drzwi w pozycji otwartej są przytrzy-
mywane przy pomocy teleskopu gazo-
wego.
Jazda z otwartymi drzwiami nie jest
zalecana z powodu niebezpieczeństwa
uszkodzenia.
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM

F24 F25 F_02_14

OKNO TYLNE
Okno tylne posiada uchwyt. W położeniu
otwartym jest przytrzymywane przy po-
mocy teleskopu gazowego. Tylną szybę
można zamówić * z ogrzewaniem.

Przy jeździe po nierównym tere-
nie okno należy zamknąć (nie-
bezpieczeństwo pęknięcia szy-
by). Przed rozpoczęciem pracy
z maszynami zawieszonymi na
tylnym TUZ ciągnika należy się
upewnić, czy nie zagraża kolizja
między zawieszonym narzędziem
przy maksymalnym podniesieniu
tylnego TUZ i otwartym oknem.
W przypadku niebezpieczeństwa
kolizji zalecana jest praca
z zamkniętym oknem tylnym.

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

∗∗∗∗  POKRYWA DACHOWA WYCHYLNY
Szyberdach otwiera się przestawiając
dźwignię.

Po otwarciu pokrywy dachowej
zwiększa się wysokość całkowita
ciągnika. Dlatego pokrywę przed
jazdą lub parkowaniem ciągnika
w miejscach ze zmniejszoną
wysokością stropu należy
zamknąć.
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM

F28 F_02_152 F_02_137

ROZPYLACZ SPRYSKIWACZA
Nastawienie rozpylacza można
regulować przy pomocy igły o grubości
maks. 0,8 mm.

ZBIORNICZEK SPRYSKIWACZA
Zbiornik spryskiwacza zamontowany jest
na zewnętrznej tylnej ścianie kabin.

WŁĄCZANIE SPRYSKIWACZA
Spryskiwacz przedniej szyby jest uru-
chamiany poprzez wciśnięcie przełącz-
nika dwubiegowej wycieraczki przedniej,
który jest umieszczony na prawym
słupku kabiny. Maksymalny ciągły czas
prac pompy spryskiwacza wynosi 20 s.
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM

F_02_13 F31 F_02_12

SIEDZENIE PASAŻERA
Siedzenie pasażera można zamontować
na lewym błotniku kabiny.
Uwaga: siedzenie można zamontować
na swoją odpowiedzialność po upływie
okresu gwarancji.

SKRZYNKA PODRĘCZNA I SKRZYN-
KA NARZĘDZIOWA
Skrzynka podręczna znajduje się z lewej
strony siedzenia kierowcy.
Skrzynka narzędziowa umieszczona jest
w tylnej części kabiny za siedzeniem
kierowcy.

LUSTERKA WSTECZNE
Przed jazdą lub przed rozpoczęciem
pracy należy nastawić lusterka wsteczne
tak, aby umożliwiały obserwację całej
drogi lub strefy pracy.
Lusterka można zamówić * ogrzewane.
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM

F33 F34 F35

REGULACJA SIEDZENIA W ZALEŻ-
NOŚCI OD MASY KIEROWCY (MARS
SVRATKA)
Amortyzację siedzenia można regulować
w zależności od masy kierowcy w
zakresie od 50 do 120 kg. Regulację
przeprowadza się przy pomocy czworo-
kątnego pokrętła. Wskaźnik znajduje się
w tylnej osłonie siedzenia.
Skok amortyzacyjny wynosi 120 mm.

Podczas jazdy nie należy prze-
prowadzać regulacji! Grozi
niebezpieczeństwo wypadku!

REGULACJA WZDŁUŻNE SIEDZENIA
Regulację wzdłużną w zakresie ± 75 mm
(11 pozycji) przeprowadza się przy
pomocy dźwigienki znajdującej się z le-
wej strony siedzenia.

REGULACJA PIONOWA SIEDZENIA
Regulację wysokości siedzenia w za-
kresie ± 30mm ( 3 pozycje) przeprowa-
dza się przy pomocy dźwigienki znajdu-
jącej się z prawej strony siedzenia.
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM

F36 F37 F38

∗∗∗∗   SIEDZENIE GRAMMER
Na specjalne życzenie ciągnik może być
wyposażony w siedzenie Grammer.

REGULACJA SIEDZENIA W ZALEŻ-
NOŚCI OD MASY KIEROWCY
Do regulacji służy pokrętło z masy
plastycznej znajdujące się w przedniej
części wspornika siedzenia.

REGULACJA WZDŁUŻNA SIEDZENIA
Regulację wzdłużną przeprowadza się
przy pomocy dźwigni znajdującej się
z lewej strony siedzenia.
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM

B12 B13 B14

KIEROWNICA WYCHYLNA
Wychylny wał kierownicy umożliwia do-
wolne nastawienie położenia kierownicy
pod względem kąta pochylenia i wy-
sokości koła kierownicy.

NASTAWIENIE KĄTA
Konstrukcja wału kierownicy umożliwia
nastawienie 10 pozycji ze skokiem 4° w
zakresie od -16° do góry do +24° na dół.

NASTAWIENIE WYSOKOŚCI
Wysokość można nastawiać w zakresie
0 - 80 mm przy jakimkolwiek nastawieniu
kąta.
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM

F_02_15 F_02_16 F_02_17a

PULPIT STEROWANIA OGRZEWANIA,
∗∗∗∗  KLIMATYZACJA I ∗∗∗∗  RADIO
A - włącznik ogrzewania
B - włącznik wentylatora
C - włącznik klimatyzacji
D - regulacja przepływu powietrza
E - miejsce na zamontowania radia

WŁĄCZNIK OGRZEWANIA (A)
a -  ogrzewanie zamknięte
b - ogrzewanie otwarte

WŁĄCZNIK WENTYLATORA (B)
0 - wyłączony
1 - pierwszy stopień
2 - drugi stopień
3 - trzeci stopień

WŁĄCZNIK KLIMATYZACJI (C)
Włączenie i wyłączenie klimatyzacji (C).
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM

F_02_17b F_02_52 F_02_18a

PRZEŁĄCZNIK PRZEPŁYWU
POWIETRZA (D)
a - zewnętrzne powietrze naciągane

przez filtry kabiny
b - obieg wewnętrznego powierza w

kabinie
W tej pozycji zamknięty jest
dopływ świeżego powietrza.

PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE
OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI
Aby układ ogrzewania i klimatyzacji
działał prawidłowo należy zamknąć
drzwi, okna i szyberdach.

SZYBKIE OGRZANIE KABINY
Wykaz czynności:
1 - przełącznik (A) ustawić w pozycji max

w prawo
2 - przełącznik przepływu powietrza (D)

ustawić w pozycji wewnętrznego
obiegu powietrza

3 - przełącznik wentylatora ustawić na 2
lub 3 bieg

4 - dysze ustawić pod odpowiednim
kątem, aby ogrzane powietrze nie
dmuchało bezpośrednio na operatora
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM

F_02_18 F_02_19 F_02_20

SZYBKIE SCHŁODZENIE KABINY
Wykaz czynności:
1 - przełącznik (A) ustawić w pozycji

max w prawo
2 - przełącznik przepływu powietrza (D)

ustawić w pozycji wewnętrznego
obiegu powietrza

3 - przełącznik wentylatora ustawić na 2
lub 3 bieg

4 - włącznikiem (C) włączyć klimatyzację
5 - dysze ustawić pod odpowiednim

kątem, aby ogrzane powietrze nie
dmuchało bezpośrednio na operatora

PRACA OGRZEWANIA LUB
KLIMATYZACJI W CZASIE PRACY
CIĄGNIKA
Przy zamkniętym dopływie zewnętrz-
nego powietrza istnieje możliwość braku
świeżego powietrza. Uwaga: Przełącznik
(D) ustawić w położeniu wybranej
temperatury (a) i (b) tak aby wentylator
naciągał świeże powietrze.

CZYNNOŚCI PO SCHŁODZENIU
KABINY :
− przełącznik (D) przestawić z poz. (b) do

poz. (a)
− stopniową regulację temperatury

powietrza przy włączonej klimatyzacji
należy przeprowadzać włącznikiem (A)
lub zmniejszeniem wydajności powietrza
przez wentylator przełącznik (B)
przestawić z biegu 3 na bieg 2
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM

F_02_151

DMUCHAWY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI (A) (∗∗∗∗ REPRODUKTORY RADIOWE)
Dmuchawy nastawialne wentylacji, ogrzewania (2) i ∗  klimatyzacji. (1).
Reproduktory radiowe (tylko w przypadku montażu przygotowawczego dla ∗  radia).

ODMRAŻANIE OKNA PRZEDNIEGO (B)
W celu zapewnienia szybkiego rozmrożenia okna przedniego należy skierować
dmuchawy środkowe ogrzewania (3) pod kątem 45° w kierunku na okno przednie.
Dmuchawy skrajne (4) należy nastawić pod kątem 45° do rogów kabiny.
Po rozmrożeniu okna przedniego skrajne dmuchawy można skierować w razie
potrzeby na okna boczne drzwi i powoli je odmrażać. Po rozmrożeniu dmuchawy
należy nastawić tak, aby strumień powietrza nie był skierowany bezpośrednio na
kierowcę, ale aby strumień był skierowany na dół na nogi kierowcy.
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F53
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
ANALOGOWA TABLICA
PRZYRZĄDÓW
Analogowa tablica przyrządów jest stan-
dardowym wyposażeniem ciągników
Z 8641, Z 9641, Z 10641, Z 11441.

OPIS PRZYRZĄDÓW
A -  lampki kontrolne
B -  ciśnieniomierz
C -  obrotomierz z mechanicznym liczni-

kiem motogodzin
D -  paliwomierz
E -  czujnik temperatury płynu chłodzą-

cego

LAMPKI KONTROLNE
 1. Światła drogowe (niebieska). Pali się

przy włączonych światłach drogo-
wych.

 2. Lampka kontrolna świateł kierunko-
wskazów ciągnika (zielona).

 3. Lampka kontrolna świateł kierunko-
wskazów 1. przyczepy (zielona).

 4. Lampka kontrolna świateł kierunko-
wskazów 2. przyczepy (zielona).

 5. Lampka kontrolna minimalnego ciś-
nienia powietrza w pneumatycznym
układzie hamulcowym (czerwona).
Pali się przy spadku ciśnienia
powietrza w obwodzie hamulcowym
przyczepy poniżej wartości krytycznej
tj. 450 kPa.

 6. Hamulec ręczny (czerwona). Pali się
przy zaciągnięciu hamulca ręcznego

 7. Ładowanie akumulatora (czerwona).
Pali się przy awarii obwodu łado-
wania.

 8. Smarowanie (czerwona). Pali się
przy spadku ciśnienia oleju w
układzie smarowania silnika poniżej
120 aż 60 kPa.

 9. Zanieczyszczenie filtru powietrza
(żółta). Zapali się po zanieczyszcze-
niu filtru powietrza.

 10. Lampka kontrolna świateł awaryjnych.
 11. Lampka kontrolna temperatury kryty-

cznej płynu chłodzącego (czerwona).
Zapali się przy osiągnięciu tempera-
tury 100°C (nie podłączona).

 12. Lampka kontrolna włączenia wzmac-
niacza  momentu (zielona - 1. Sto-
pień).

 13. Lampka kontrolna włączenia wzmac-
niacza momentu (zielona - 2. Sto-
pień).

 14. Lampka kontrolka sygnalizacji usterki
w hydrostatycznym układzie kiero-
wniczym.

 15. Paliwo (pomarańczowa). Pali się przy
spadku ilości paliwa w zbiorniku
poniżej 1/6 - 1/10 objętości zbiornika.

 16. Lampka kontrolna włączenia WOM.
 17. Lampka kontrolna sygnalizacji zu-

życia okładzin hamulca wału
przedniej osi napędowej.

 18. Lampka kontrolna świec żarowych
(żółta).

 19. Rezerwa
 20. Rezerwa
 21. Lampka kontrolna (czerwona) pali się

przy spadku ciśnienia w układzie
pneumatycznym poniżej 450 kPa lub
przy zaciągniętym hamulcu ręcznym.
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F54
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
∗∗∗∗  CYFROWA TABLICA PRZYRZĄDÓW
Cyfrowa tablica przyrządów jest stan-
dardowym wyposażeniem ciągników
Z 11741 na specjalne życzenie może
być montowana w ciągnikach Z 8641,
Z 9641, Z 10641, Z 11441.

OPIS PRZYRZĄDÓW
A -  lampki kontrolne
B -  ciśnieniomierz powietrza
C -  obrotomierz z licznikiem motogodzin
D -  paliwomierz
E -  wskaźnik temperatury płynu

chłodzącego
F -  wyświetlacz

LAMPKI KONTROLNE I PRZYCISKI
Rozmieszczenie lampek kontrolnych
cyfrowej tablicy przyrządów odpowiada
rozmieszczeniu na analogowej tablicy
przyrządów.

 21. Lampka kontrolna rzeczywistej pręd-
kości jazdy.

 22. Lampka kontrolna włączenia pręd-
kości obrotowej WOM 1000 obr.min-1 .

 23. Lampka kontrolna włączenia pręd-
kości obrotowej WOM 540 obr.min-1.

 24. Symbol rzeczywistej prędkości jazdy
- km.h-1.

 25. Symbol prędkości obrotowej -
obr.min-1.

 26. Symbol napięcia - V.
 27. Symbol - km.
 28. Symbol akumulatora.
 29. Symbol przejechanej odległości.
 30. Przycisk zerowania (dziennych) da-

nych wyświetlonych na wyświetlaczu.
 31. Przycisk napięcia akumulatora. Dane

o napięciu są wyświetlone na wyś-
wietlaczu (z dokładnością 0,1 V) i
jednocześnie zapalą się lampki
kontrolne 26 i 28.

 32. Przycisk liczby przejechanych kilo-
metrów (w ciągu dnia lub od osta-
tniego zerowania). Liczba kilometrów
jest wyświetlona na wyświetlaczu i
jednocześnie zapalą się lampki kont-
rolne 27 i 29.

 33. Przycisk rzeczywistej prędkości jazdy
w km.h-1, która zostanie wyświetlona
na wyświetlaczu i jednocześnie zapa-
lą sią lampki kontrolne 21 a 24.

 34. Przycisk prędkości obrotowej WOM
1000 obr min-1. Liczba obrotów zo-
stanie wyświetlona na wyświetlaczu z
dokładnością 10 obr. min-1 i jedno-
cześnie zapalą się lampki kontrolne
22 i 25.

 35. Przycisk prędkości obrotowej WOM
540 obr min-1. Liczba obrotów zo-
stanie wyświetlona na wyświetlaczu i
jednocześnie zapalą się lampki
kontrolne 23 i 25.



38

ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM

F_02_149a

PRZEŁĄCZNIKI, WYŁĄCZNIKI I DŹWI-
GIENKI
a -  przełącznik świateł
b -  przełącznik świateł między maską i

kabiną (mijania)
c -  przełącznik światła przeciwmgielne-

go (wyłączone - włączone). Włącze-
nie i działanie światła przeciwmgiel-
nego jest sygnalizowane
zapaleniem się symbolu na
przełączniku

d -  przełącznik światła roboczego (wy-
łączone - włączone). Włączenie i
działanie światła roboczego jest syg-
nalizowane zapaleniem się symbolu
na przełączniku

e -  wyłącznik świateł awaryjnych
f -  wyłącznik przedniej osi napędowej.

Włączenie przedniej osi napędowej
jest sygnalizowane zapaleniem się
symbolu na przełączniku

g -  zaślepiony
h -  zaślepiony
i -  Przycisk świec żarowych

(ciągnik Z 11741 z silnikiem EKO)
j -  przycisk włączania blokady tylnego

(przedniego) mechanizmu różnico-
wego

k -  unieruchomienie silnika
(ciągniki Z 8641 - Z 11441)

l -  przełącznik świateł kierunkowska-
zów, mijania, drogowych oraz syg-
nału dźwiękowego
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F56 F57 F58

PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ (a)
a -  oświetlenie wyłączone
b -  włączone światła pozycyjne i końco-

we, oświetlenie tablicy
rejestracyjnej, oświetlenie
przyrządów

c -  włączone wszystkie światła jak w
punkcie �b�. Oprócz tego są włączo-
ne światła mijania lub drogowe, w
zależności od położenia dźwigienki
przełącznika świateł kierunkowska-
zów, świateł i sygnału dźwiękowego.

WYŁĄCZNIK WŁĄCZANIA PRZEDNIEJ
OSI NAPĘDOWEJ (f)

Przednią oś napędową należy
włączać przy poślizgu kół tylnych
w celu zwiększenia siły uciągu
ciągnika.

a -  przednia oś napędowa wyłączona
b -  przednia oś napędowa włączona
Podczas postoju ciągnika (ciągnik jest
zahamowany; silnik unieruchomiony)
przednia oś napędowa jest włączona.
Przednia oś napędowa w położeniu
wyjściowym jest włączona (lampka
kontrolna się pali). Wyłącza się przy
pomocy wyłącznika

WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWARYJNYCH
(e)
a -  światła awaryjne wyłączone
b -  światła awaryjne włączone
Włączenie świateł awaryjnych jest syg-
nalizowane światłem migającym lampki
kontrolnej na tablicy przyrządów.
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F59 F60 F_02_181

PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ MIĘDZY
MASKĄ I KABINĄ (b)
a -  światła w dachu kabiny wyłączone
b -  światła w dachu kabiny włączone
Przełącznik włącza światła w masce lub
w dachu kabiny ciągnika. Światła w
dachu kabiny należy używać tylko w
przypadku, kiedy na przednim TUZ jest
zawieszone narzędzie zakrywające re-
flektory umieszczone w masce. Włącze-
nie świateł w dachu kabiny jest sygna-
lizowane zapaleniem się symbolu
świateł na przełączniku.
Światła drogowe mogą się świecić tylko
w reflektorach maski.

PRZYCISK WŁĄCZENIA BLOKADY
TYLNEGO (PRZEDNIEGO) MECHANI-
ZMU RÓŻNICOWEGO (j)
a -  blokada mechanizmu różnicowego

wyłączona
b -  blokada mechanizmu różnicowego

włączona
W ciągnikach z przednią osią napędową
włączenie następuje jednocześnie w
przedniej i tylnej osi po wciśnięciu przy-
cisku, który po uwolnieniu powróci do
pozycji wyjściowej.
Włączenie blokady mechanizmu różni-
cowego sygnalizuje świecący się symbol
na przycisku.
Po wciśnięciu pedałów hamulców nas-
tąpi automatyczne wyłączenie blokady.

PRZEŁĄCZNIK KIERUNKOWSKA-
ZÓW, ŚWIATEŁ MIJANIA, ŚWIATEŁ
DROGOWYCH I SYGNAŁU DŹWIĘKO-
WEGO (l)
a -  sygnał dźwiękowy - przełącznik

wcisnąć w kierunku osi dźwigienki
b -  światła mijania
c -  kierunkowskazy prawe
d -  kierunkowskazy lewe
e -  sygnał światełny
f -  światła drogowe
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F62 S43 S44

STACYJKA
Stacyjka jest umieszczona na przedniej
części obudowy wspornika układu
kierowniczego pod tablicą przyrządów.

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

KLUCZYK W POZYCJI "I"
Zasilanie urządzeń elektrycznych jest
włączone oprócz rozrusznika. W tej
pozycji kluczyk się znajduje podczas
pracy silnika.
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S45

KLUCZYK W POZYCJI �II�
W tym położeniu kluczyka jest włączone
zasilanie wszystkich urządzeń elektry-
cznych oprócz wycieraczek, spryski-
wacza, wentylatorów kabiny i klima-
tyzacji. Po uruchomieniu silnika kluczyk
automatycznie powróci z powrotem do
pozycji �I�.
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F 67 F 68 F 69

DŹWIGNIA RĘCZNEJ REGULACJI
DAWKOWANIA PALIWA
A -  maksymalna dawka
B -  minimalna dawka
Tylko w ciągnikach Z 8641 - Z 11441.

UCHWYT CIĘGNA URZĄDZENIA
UNIERUCHAMIAJĄCEGO SILNIK
Po zaciągnięciu uchwytu i jego przytrzy-
maniu nastąpi natychmiastowe zatrzy-
manie pracy silnika.
Tylko w ciągnikach Z 8641 - Z 11441.

RĘCZNE STEROWANIE ELEKTRONI-
CZNEJ REGULACJI DAWKI PALIWA

System elektroniccznie steruje
prędkość obrotową silnika i regu-
luje dawkowanie paliwa. (szcze-

góły w rozdziale Elektroniczny regulator
paliwa). U tego systemu unieruchomie-
nie silnika (stopping device) następuje
po przełączeniu kluczyka w stacyjce do
pozycji �0�.
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F_02_83 F_02_21 F72

PEDAŁY I DŹWIGNIE
 1. Pedały sprzęgła głównego
 2. Pedały hamulca nożnego połączone

zapadką
 3. Pedał nożnej regulacji dawki paliwa

GŁÓWNA DŹWIGNIA ZMIANY BIE-
GÓW I DŹWIGNIA REWERSU
 1. Główna dźwignia zmiany biegów

z przyciskami włączania trzystopnio-
wego wzmacniacza momentu obro-
towego

 2. Dźwignia włączania rewersu

DŹWIGNIA WŁĄCZANIA PRĘDKOŚCI
SZOSOWYCH I PRĘDKOŚCI REDUKO-
WANYCH (TERENOWYCH)
Dźwignia znajduje się z prawej strony
siedzenia kierowcy.
H - prędkości szosowe
N - położenie neutralne
L - prędkości redukowane
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F73 F74 F_02_213

DŹWIGNIA WŁĄCZANIA ZALEŻNEJ I
NIEZALEŻNEJ PRĘDKOŚCI OBROTO-
WEJ WOM
Dźwignia znajduje z prawej strony
siedzenia kierowcy.
PTO - włączona niezależna pręd-

kość obrotowa WOM

N - położenie neutralne

PTO
synchro -

włączona zależna prędkość
obrotowa WOM (prędkość
obrotowa wału jest zależna
od prędkości jazdy
ciągnika)

DŹWIGNIA HAMULCA RĘCZNEGO I
DŹWIGNIA STEROWANIA ZACZEPEM
DLA PRZYCZEP JEDNOOSIOWYCH
 1. Dźwignia hamulca ręcznego
 a -  ciągnik odhamowany
 b -  ciągnik zahamowany
 2. Dźwignia sterowania zaczepem dla

przyczep jednoosiowych
 a -  położenie transportowe
 b -  zaczep odbezpieczony (spuszczo-

ny)

STEROWANIE UKŁADU PODNOŚNIKA
Jest umieszczone obok prawego
błotnika kabiny.
a -  Podnośnik mechaniczny
b -  Elektropodnośnik
Wykaz czynności (patrz. �Podnośnik
mechaniczny� i �Elektropodnośnik�).
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F_02_51 F_02_156 F_02_175a

STEROWANIE DODATKOWEGO
ROZDZIELACZA
Umieszczony jest w górnej części
prawego tylnego błotnika
Dokładny opis � patrz. �Urządzenie
hydrauliczne�.

PANEL STEROWANIA NA PRAWYM
SŁUPKU KABINY
1 - Włączanie tylnego WOM
2 - ∗  Włączanie przedniego WOM
3 - Oświetlenie kabiny
4 - Dwubiegunowy przełącznik przed-

niej wycieraczki i spryskiwacza okna
przedniego

5 - Przełącznik wycieraczki okna
tylnego

6 - * włącznik ogrzewania lusterek
7 - * włącznik ogrzewania tylnej szyby

∗ Przełącznik elektropneumatycz-
nego sterowania układu hydrau-
licznego

WYŁĄCZNIK AKUMULATORA
1 - akumulator załączony
2 - akumulator wyłączony

Przy naprawach, codziennej
obsłudze technicznej, końcu pracy
ciągnikiem należy wyłączyć
akumulator.
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F_02_150p
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ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
UMIESZCZENIE NAKLEJEK OSTRZEGAWCZYCH I INFORMACYJNYCH NA CIĄGNIKU

1. ręczny gaz

2. absorpcja

3. Uwaga! Przed pierwszym uruchomie-
niem ciągnika należy zapoznać się
z Instrukcją Obsługi Ciągnika

4. naklejka EHK

5. naklejka EPA

6. oznaczenie rozrusznika

7. naklejka zawiasu

8. oznaczenie strefy roboczej

9. Zabrania się przebywania pomiędzy
ciągnikiem a sprzężoną z nim maszyną!

10. włączanie WOM
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11. biegi szosowe i polowe

12. ręka

13. biegi

14. Uwaga! Przed rozpoczęciem
regulacji i napraw należy wyłączyć
kluczyk ze stacyjki i zapoznać się
z �Instrukcją Obsługi�

15. miejsce podniesienie ciągnika

16. przedni WOM

17. tylny WOM
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F_02_22 F_02_23 F_02_24

ZBIORNIK PALIWA
We wszystkich typach ciągników mon-
towany jest zbiornik z tworzywa sztucz-
nego o pojemności 180 litrów.

Stawanie na zbiornik jest
zabronione.

OTWÓR SPUSTOWY ZBIORNIKA PA-
LIWA
Otwór spustowy zanieczyszczeń i paliwa
znajduje się w dnie zbiornika.

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

100% 80% 50%
Z 8641 18,42 14,44 9,21
Z 9641 20,34 16,27 10,17

Z 10641 22,63 18,11 11,32
Z 11441 25,27 20,21 12,63
Z 11741 26,04 21,60 15,10
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UWAGI
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UWAGI
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ELEKTRONICZNA REGULACJA DAWKI PALIWA

Elektronicznie sterowany regula-
tor posiadają wszystkie ciągniki
Z 11741.
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1. Wybór prędkości obrotowej WOM ........................................................................ 62
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ELEKTRONICZNA REGULACJA DAWKI PALIWA

RPM

SCHEMAT ELEKTRONICZNEGO SYS-
TEMU STEROWANIA PRACY SILNIKA
System składa się z następujących ele-
mentów głównych oraz kabli łączących.

A -  Elektroniczna jednostka sterująca.
B -  Regulacja ręczna - w jej skład

wchodzą trzy przyciski membranowe
i dioda świetlna.

C -  Potencjometr - mechanicznie połą-
czony z pedałem nożnej regulacji
dawki paliwa.

D -  Czujnik prędkości obrotowej silnika.
E -  Regulator - jednostka aktywna.
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RPM1 RPM2 RPM3

PRZYCISK MAX
służy do zwiększania prędkości obroto-
wej silnika. Zwiększanie prędkości obro-
towej przy pomocy przycisku MAX mo-
żna przeprowadzić dwoma sposobami.
 1. Wciskanie przycisku wielokrotnie po

sobie spowoduje stopniowy wzrost
prędkości obrotowej silnika.

 2. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku
spowoduje natychmiastowy wzrost
prędkości obrotowej. Prędkość obro-
towa wzrasta aż do chwili ponowne-
go uwolnienia przycisku.

Inną funkcją przycisku w kombinacji z
przyciskiem MEM jest praca z pamięcią.

PRZYCISK MIN
służy do zmniejszania prędkości obro-
towej silnika. Zmniejszanie prędkości ob-
rotowej przy pomocy przycisku MIN
przebiega w sposób identyczny z działa-
niem przycisku do zwiększania pręd-
kości obrotowej (1, 2).
Inną funkcją przycisku w kombinacji z
przyciskiem MEM jest praca z pamięcią.

PRZYCISK MEM
służy do zapisywania, wywoływania i ze-
rowania nastawionych wartości obrotów
silnika w pamięci systemu. Używany jest
samodzielnie (1) lub w połączeniu
z przyciskami MAX (2) albo MIN (3).
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RPM4 RPM5 RPM6

LAMPKA KONTROLNA H/O
Sygnalizuje wyłączenie lub włączenie
funkcji przycisku MEM. Sygnalizuje zapi-
sywanie, wywoływanie i zerowanie war-
tości w pamięci oraz ograniczenie za-
kresu zwiększania lub zmniejszania
prędkości obrotowej.

FUNKCJE ELEKTRONICZNEGO
REGULATORA
 1. Nastawienie pamięci tymczasowej
 2. Wyłączenie i zerowanie pamięci tym-

czasowej
 3. Nastawienie pamięci długookresowej
 4. Wywołanie pamięci długookresowej -

lampka kontrolna H/O nie pali się
 5. Wywołanie pamięci długookresowej -

lampka kontrolna H/O pali się
 6. Wyłączenie pamięci długookresowej

- powrót do sterowania przy pomocy
pedału

Wartości obrotów silnika przeznaczone
do zapisania w pamięci można nas-
tawiać przy pomocy ręcznej lub nożnej
regulacji dawki paliwa (pedału gazu).
Zapisywanie wywoływanie i zerowanie
pamięci można przeprowadzać wy-
łącznie na pulpicie ręcznej regulacji.

NASTAWIENIE PAMIĘCI TYMCZASOWEJ
 1. Lampka kontrolna H/O nie może się

palić.
 2. Przy pomocy regulacji ręcznej (przy-

cisk MIN lub MAX) lub nożnej należy
nastawić wymaganą prędkość obrot-
ową silnika np. 1600 obr.min-1.

 3. Wcisnąć przycisk MEM; lampka kon-
trolna H/O się zapali.

 4. Nastawiona wartość 1600 ot.min-1

jest zapisana do pamięci.
Od tej chwili przebiega automatyczna
regulacja prędkości obrotowej silnika,
która jest utrzymywana na stałej nasta-
wionej wartości (np. 1600 obr.min -1)
zapisanej w pamięci tymczasowej bez
względu na obciążenie silnika.   
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RPM7 RPM8 RPM9

Przy w ten sposób nastawionej stałej
wartości (np. 1600 obr.min-1) prędkość
obrotową silnika można regulować przy
pomocy regulacji ręcznej lub nożnej bez
obawy utraty wartości zapisanej w pa-
mięci.
a -  Przy pomocy regulacji ręcznej mo-

żna prędkość obrotową zwiększyć
lub zmniejszyć. Zwiększanie lub
zmniejszanie należy przeprowadzać
przy pomocy przerywanego wciska-
nia przycisków MIN lub MAX.

b -  Przy pomocy regulacji nożnej pręd-
kość obrotową można tylko zwię-
kszać. Po uwolnieniu pedału gazu
prędkość obrotowa silnika spadnie
do wartości zapisanej w pamięci
tymczasowej (np. 1600 obr.min-1).

WYŁĄCZENIE I ZEROWANIE PAMIĘCI
TYMCZASOWEJ
 1. Lampka kontrolna H/O pali się.
 2. Wcisnąć przycisk MEM.
 3. Lampka kontrolna H/O zgaśnie.

Pamięć tymczasowa jest wyłączona.
Nie można ją odnowić. W tym mo-
mencie nastawiona wartość (np.
1600 obr. min-1) jest definitywnie
wyzerowana. Ten sam przypadek
nastanie przy wyłączeniu silnika i
wyjęciu kluczyka ze stacyjki.

NASTAWIENIE PAMIĘCI DŁUGO-
OKRESOWEJ
 1. Lampka kontrolna H/O nie może się

palić.
 2. Przy pomocy regulacji ręcznej

(przyciski MIN lub MAX) lub regulacji
nożnej należy nastawić wymaganą
prędkość obrotową silnika.

 3. Jednocześnie z przyciskiem MEM
należy wcisnąć przycisk MIN lub
MAX w zależności od tego, czy do
pamięci ma być zapisana minimalna
lub maksymalna prędkość obrotowa
silnika.

 4. Lampka kontrolna H/O pali się. Od
tej chwili jest prędkość obrotowa
silnika zapisana do pamięci długo-
okresowej.
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RPM10 RPM11 RPM12

 1. W przypadku zapisywania minimal-
nej prędkości obrotowej nie jest
możliwe zapisanie wartości większej
niż 1500 obr. min-1. Przy próbie zapi-
sania wartości wyższej automatycz-
nie zostanie zapisana prędkość obro-
towa 1500 obr. min-1

.
 2. W przypadku zapisywania maksy-

malnej prędkości obrotowej nie jest
możliwe zapisanie wartości mniejszej
niż 1500 obr. min-1. Przy próbie za-
pisania wartości mniejszej automa-
tycznie zostanie zapisana prędkość
obrotowa 1500 obr. min-1

.

Do pamięci długookresowej można zapi-
sać dwie wartości tzn. wybraną minimal-
ną i maksymalną prędkość obrotową sil-
nika. Zapisane wartości zostaną zacho-
wane w pamięci i po unieruchomieniu
silnika oraz wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Jeżeli do pamięci długookresowej będą
zapisywane nowe minimalne i maksy-
malne wartości, wówczas wartości zapi-
sane poprzednio zostaną wyzerowane i
zastąpione przez aktualnie nowo wybra-
ne i nastawione.

WYWOŁYWANIE PAMIĘCI DŁUGO-
OKRESOWEJ - LAMPKA KONTROL-
NA H/O NIE PALI SIĘ
 1. Lampka kontrolna H/O nie pali się.
 2. Należy wcisnąć przycisk MIN lub

MAX (w zależności od tego, czy z
pamięci długookresowej są wywo-
ływane minimalne czy maksymalne
prędkości obrotowe). Przycisk należy
przytrzymać dłużej niż 0,5 s.

 3. Lampka kontrolna H/O się zapali.
Pamięć jest wywołana. Silnik będzie
utrzymywał stałą prędkość obrotową.
Prędkość obrotową silnika można w
dalszym ciągu regulować.
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RPM13 RPM14 RPM15

a -  przy pomocy ręcznej regulacji po-
przez przerywane wciskanie przyci-
sków MIN lub MAX. Po uwolnieniu
przycisków prędkość obrotowa zo-
stanie nastawiona na wartość pręd-
kości obrotowej wywołanej z pamię-
ci.

b -  przy pomocy nożnej regulacji (przy
pomocy pedału gazu) prędkość ob-
rotową można tylko zwiększać. Po
uwolnieniu pedału gazu prędkość
obrotowa powróci do prędkości ob-
rotowej wywołanej z pamięci.

WYWOŁYWANIE PAMIĘCI DŁUGO-
OKRESOWEJ - LAMPKA KONTROL-
NA H/O PALI SIĘ
 1. Lampka kontrolna H/O pali się. Lam-

pka kontrolna się pali w przypadku,

że z pamięci długookresowej została
już wywołana minimalna lub maksy-
malna wartość prędkości obrotowej
silnika, lub że do pamięci tymcza-
sowej została zapisana nastawiona
prędkość obrotowa.

 2. Należy wcisnąć i przytrzymać dłużej
niż 0,5 s przycisk MIN lub MAX w
zależności od tego na jakie prędkości
obrotowe ma być przełączona pa-
mięć systemu.

UWAGA! W przypadku, że lampka kon-
trolna H/O sygnalizowała funkcję pa-
mięci tymczasowej (w pamięci tymcza-
sowej była zapisana nastawiona pręd-
kość obrotowa) po wywołaniu wartości
z pamięci długookresowej wartość z pa-
mięci tymczasowej będzie definitywnie
stracona.

WYŁĄCZENIE PAMIĘCI - POWRÓT DO
REGULACJI PRZY POMOCY PEDAŁU
 1. Lampka kontrolna H/O pali się. Ciąg-

nik pracuje z prędkością obrotową
silnika zapisaną w pamięci tymcza-
sowej lub długookresowej.

 2. Należy wcisnąć przycisk MEM.
 3. Lampka kontrolna H/O zgaśnie. Pa-

mięć tymczasowa i długookresowa
jest wyłączona. Wartość w pamięci
tymczasowej jest stracona, nasta-
wiona prędkość obrotowa w pamięci
długookresowej jest zachowana

Obecnie bez ograniczenia można regu-
lować prędkość obrotową silnika peda-
łem gazu lub przy pomocy regulacji
ręcznej (przerywanym wciskaniem przy-
cisków MIN i MAX).
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RPM16

1. NASTAWIENIE OBROTÓW POD-
CZAS ORKI NA POCZĄTKU I NA
KOŃCU BRUZDY I ICH ZAPISANIE DO
PAMIĘCI
 1. Lampka kontrolna H/O nie pali się.
 2. Przy pomocy przycisku MIN lub MAX

należy nastawić prędkość jazdy ciąg-
nika na początku i końcu bruzdy (np.
1600 obr. min-1).

 3. Następnie jednocześnie wcisnąć
przycisk MAX i MEM. (prędkość jest
zapisana do pamięci długookreso-
wej).

 4. Lampka kontrolna H/O pali się.

2. NASTAWIENIE OBROTÓW ROBO-
CZYCH I ICH ZAPISANIE DO PAMIĘCI
TYMCZASOWEJ
 1. Przy pomocy przycisku MEM należy

zgasić lampkę kontrolną H/O.
 2. Przy pomocy pedału gazu nastawić

robocze prędkości obrotowe silnika.
 3. Następnie wcisnąć przycisk MEM.

Lampka kontrolna H/O zapali się.
Prędkości obrotowe silnika zostały
zapisane do pamięci tymczasowej.

3. ORKA Z OBROTAMI ROBOCZYMI
ZAPISANYMI DO PAMIĘCI TYMCZA-
SOWEJ
Od chwili, kiedy do pamięci tymczasowej
zostały zapisane prędkości robocze sil-
nika nie zachodzi konieczność ich ko-
rekcji.
System automatycznie utrzymuje stałą
wartość roboczej prędkości obrotowej
silnika zapisaną do pamięci tymczaso-
wej bez względu na obciążenie silnika.
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RPM16

4. WYŁĄCZENIE PAMIĘCI TYMCZA-
SOWEJ I WYWOŁANIE Z PAMIĘCI
DŁUGOOKRESOWEJ OBROTÓW NA
POCZĄTKU I NA KOŃCU BRUZDY
 1. Przy pomocy pedału gazu należy

zwiększyć prędkość obrotową silnika,
aby nie nastąpił jej gwałtowny spa-
dek.

 2. Po wciśnięciu przycisku MEM zgaś-
nie lampka kontrolna H/O. Pamięć
tymczasowa jest wyłączona a
zapisana do niej wartość definitywnie
stracona.

 3. Następnie należy wcisnąć i przytrzy-
mać dłużej niż 0,5 s przycisk MAX.
Zostanie wywołana wartość zapisana
w pamięci długookresowej. Silnik
będzie pracował z prędkością wyma-
ganą na początku i końcu bruzdy.

5. WYŁĄCZENIE PAMIĘCI DŁUGO-
OKRESOWEJ, NASTAWIENIE OBRO-
TÓW ROBOCZYCH SILNIKA I ICH ZA-
PISANIE DO PAMIĘCI TYMCZASOWEJ
 1. Należy wcisnąć przycisk MEM. Lam-

pka kontrolna H/O zgaśnie. Pamięć
długookresowa została wyłączona.

 2. Przy pomocy pedału gazu należy
ponownie nastawić roboczą pręd-
kość obrotową silnika.

 3. Następnie należy wcisnąć przycisk
MEM. Lampka kontrolna H/O zapali
się a prędkość obrotowa silnika zo-
stanie zapisana do pamięci tymcza-
sowej.

6. ORKA Z OBROTAMI ROBOCZYMI
ZAPISANYMI W PAMIĘCI TYMCZASO-
WEJ
Tryb pracy w punkcie 6 jest zgodny
z trybem pracy w punkcie 3.
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RPM17

1. WYBÓR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
WOM
Prędkość obrotowa tylnego WOM 540
lub 1000 obr.min-1 jest uzależniona od
doboru końcówki wału.

2. NASTAWIENIE STAŁEJ PRĘDKOŚCI
JAZDY
 1. Przy pomocy przycisków MIN lub

MAX należy nastawić prędkość obro-
tową silnika odpowiadającą wymaga-
nej prędkości jazdy.

 2. Lampka kontrolna H/O nie pali się.

3. WYŁĄCZENIE WOM I NASTAWIE-
NIE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNI-
KA DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
540 LUB 1000 OBR.MIN-1

 1. Należy włączyć obroty niezależne
WOM.

 2. Przy pomocy pedału gazu należy
nastawić prędkość obrotową silnika
odpowiadającą wymaganej prędkości
obrotowej WOM w zakresie 540 lub
1000 obr.min-1.
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4. ZAPISANIE NASTAWIONEJ PRĘD-
KOŚCI OBROTOWEJ WOM DO
PAMIĘCI TYMCZASOWEJ
 1. Należy wcisnąć przycisk MEM.

Lampka kontrolna H/O zapali się.
Od tej chwili nastawiona prędkość obro-
towa silnika odpowiadająca prędkości
obrotowej WOM 540 lub 1000 obr.min-1

jest zapisana do pamięci tymczasowej.
System będzie automatycznie utrzymy-
wał nastawioną prędkość obrotową
WOM bez względu na obciążenie ciąg-
nika.

5. MANEWROWANIE Z CIĄGNIKIEM,
WYŁĄCZENIE PAMIĘCI TYMCZASO-
WEJ
 1. Przy manewrowaniu ciągnika z ma-

szyną należy wyłączyć napęd WOM.
 2. W tym celu należy wcisnąć przycisk

MEM. Lampka kontrolna H/O zgaś-
nie.

Od tej chwili pamięć tymczasowa jest
wyłączona a wartości do niej zapisane
są definitywnie stracone. Silnik będzie
pracował z prędkością obrotową
nastawioną przy pomocy przycisków
MIN lub MAX.
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Przed pierwszą jazdą ciągnikiem należy
zapoznać się ze schematem zmiany bie-
gów i wypróbować działanie poszcze-
gólnych dźwigni przy unieruchomionym
silniku.
Sprawdzić, czy stan techniczny ciągnika
odpowiada warunkom bezpiecznej
pracy.
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F_02_28 F_02_31 F_02_32

PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA
Przed rozruchem silnika należy
upewnić się:
1. czy ciągnik jest zahamowany
2. czy główna dźwignia zmiany

biegów i dźwignia włączania
rewersu jest w położeniu
neutralnym

3. sprawdzić czy są odłączone
włączniki tylnego TUZ-u na
prawym słupku kabiny

Przed rozruchem należy
wycisnąć pedał sprzęgła � na
pedale jest dodatkowa blokada
rozruchu.

PRÓBA PONOWNEGO URUCHAMIANIA
Przestawić kluczyk stacyjki do pozycji
�0�. Ponowny rozruch po upływie 30
sekund.

Nie pomagać rozrusznikiem za-
trzymującemu się silnikowi. Grozi
niebezpieczeństwo uszkodzenia
rozrusznika.

NIEDOZWOLONY SPOSÓB
URUCHAMIANIA

Zabroniony jest rozruch ciąg-
nika poprzez zwieranie zacis-
ków rozrusznika. Obowiązuje
zasada uruchamiania silnika
tylko z siedzenia kierowcy.
Przy jakiejkolwiek manipulacji lub
naprawie rozrusznika należy
bezwzględnie odłączyć zacisk
minusowy od akumulatora a
wszystkie dźwignie ustawić w
położeniu neutralnym. Zaciski
rozrusznika są chronione przy
pomocy osłon.
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F_02_29 F_02_30 F_02_176

URUCHAMIANIE SILNIKA Z 8641-Z 11441
Ciągniki Z 8641 - 11441 są standardowo
wyposażone w świece żarowe.
 1. Włożyć kluczyk do stacyjki i

sprawdzić czy jest wyłączony tylny
TUZ. Wcisnąć pedał sprzęgła.

 2. Główną dźwignię zmiany biegów
oraz dźwignię włączania rewersu
ustawić w położeniu neutralnym.

 3. Nastawić zwiększoną dawkę paliwa
(około 3/4 dawki maksymalnej).

 4. Przekręcić kluczyk do pozycji �I�. Na
tablicy przyrządów zapali się żółta
lampka kontrolna sygnalizująca pra-
widłową funkcję świec żarowych.

 5. Należy poczekać aż lampka kontrol-
na świec żarowych zgaśnie (czas
podgrzewania świec uzależniony jest
od temperatury silnika)

W przypadku, że kontrolka
zamiast zapalenia się tylko
migota, oznacza, że w systemie
świec żarowych pojawiła się
usterek (patrz do rozdziału
sygnalizacja usterek układu
świec żarowych). Silnik można
jednak uruchomić i bez działa-
jących świec. Sygnalizowaną
usterkę należy usunąć w
warsztacie serwisowym.

 6. Przekręcić kluczyk do pozycji �II�
(start).

 7. Po uruchomieniu kluczy należy na-
tychmiast uwolnić. Nie uruchamiać
dłużej niż 15 sek.

 8. Stopniowo zmniejszać dawkę paliwa,
aby silnik zbytecznie nie pracował na
wysokich obrotach.

SYGNALIZACJA USTEREK ŚWIEC
ŻAROWYCH Z 8641 - Z 11441
Usterka zgłaszana jest przez zapalenie
lampki kontrolnej układu
- Jeżeli zapala się lampka o kolorze

białym przy nie uruchomionym silniku
1X na sekundę układ pracuje bez
automatycznego sprawdzenia tempe-
ratury silnika.

- Jeżeli zapala się lampka o kolorze
białym przy nie uruchomionym silniku
2X na sekundę układ jest odłączony.

- Jeżeli lampka kontrolna pulsuje dłużej
niż 3 min sygnalizuje to usterkę na
regulatorze świec żarowych. Usterkę
należy usunąć jak najszybciej � w
przypadku nie usunięcia usterki grozi
to rozładowaniem akumulatora.
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F_02_191 F_02_182 F_02_183

URUCHAMIANIE SILNIKA Z 11741
WYPOSAŻONEGO ELEKTRONICZNY
TERMOSTART

Ciągniki Z 11741 z silnikiem
wersji EKO są standardowo wy-
posażone w elektroniczny termo-
start.

Termostart ułatwia uruchamianie silnika
przy niższych temperaturach. Czas
żarzenia i właściwy proces zapalenia
paliwa w rurze ssącej jest sterowany
automatycznie.
Uwaga: Przed uruchamianiem zaleca
się napełnić układ paliwowy przy
pomocy ręcznej pompy zasilającej.

 1. Włożyć kluczyk do stacyjki i
sprawdzić wyłączenie tylnego TUZ-u
na prawym słupku kabiny.

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

oraz dźwignię włączania rewersu
ustawić w położeniu neutralnym.

 4. Przekręcić kluczyk w stacyjce przez
pozycję "I" do pozycji "II" (start) i
wałem silnika tylko otoczyć (przy tzw.
�ciepłym uruchamianiu� niniejszy
punkt można przeskoczyć.

 5. Przekręcić kluczyk do pozycji �I�. Na
tablicy przyrządów zapali się żółta
lampka kontrolna symbolizująca pra-
widłową funkcję żarzenia termostartu
(przy wyższych temperaturach zew-
nętrznych termostart nie jest urucha-
miany).

 6. Poczekać aż zgaśnie lampka kontrol-
na żarzenia termostartu.

 7. Przekręcić kluczyk do pozycji �II�
(start).

 8. Po uruchomieniu silnika kluczyk na-
leży natychmiast uwolnić. Nie uru-
chamiać dłużej niż 10 sek.

 9. Po uruchomieniu silnika nie należy
natychmiast zwiększać dawki paliwa,
aby silnik nie pracował na wysokich
obrotach.
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F_02_191 F_02_176

SILNIK Z 11741 WYPOSAŻONY W
ŚWIECĘ ŻAROWE

Ciągnik Z 11741 z silnikiem EKO
standardowo wyposażony jest w
świece żarowe w kolektorze

ssącym. Świece żarowe służą do
łatwego rozruchu silnika przy niskich
temperaturach.
Praca świecy żarowej uzależniona jest
od temperatury cieczy chłodzącej.
Uwaga: Przed uruchamianiem zaleca
się napełnić układ paliwowy przy
pomocy ręcznej pompy zasilającej.

SYGNALIZACJA USTEREK ŚWIEC
ŻAROWYCH SILNIKA Z 11741
WYPOSAŻONEGO W ŚWIECĘ
ŻAROWA
Usterka układu świec żarowych
sygnalizowana jest powtórnym
zapaleniem lampki kontrolnej, pulso-
waniem z przerwami:
- 2x zapali się � i zgaśnie

Podgrzewania nie można
zakończyć. Usterkę należy jak
najszybciej usunąć. Grozi
rozładowanie akumulatora.

- 3x, 4x lub 5x zapali się � i zgaśnie
Podgrzewanie jest nieczynne.
Należy zwrócić uwagę na bez-
pieczniki, przewody elektryczne,
itd.
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F_02_212

URUCHAMIANIE SILNIKA Z 11741 WYPOSAŻONEGO W ŚWIECĘ ŻAROWĄ
1) Włożyć kluczyk do stacyjki i sprawdzić wyłączenie tylnego TUZ-u na prawym

słupku kabiny.
2) Wcisnąć pedał sprzęgła.
3) Główną dźwignię zmiany biegów oraz dźwignię włączania rewersu ustawić w

położeniu neutralnym.
4) Przekręcić kluczyk w stacyjce przez pozycję "I" do pozycji "II" (start) i wałem

silnika tylko otoczyć (przy tzw. �ciepłym uruchamianiu� niniejszy punkt można
przeskoczyć).

5) Przekręcić kluczyk do pozycji �I�.
6) Jeżeli żółta lampka kontrolna na desce rozdzielczej krótko zapali się to

temperatura cieczy chłodzącej jest prawidłowa i nie należy korzystać z
podgrzewania świec (nie jest aktualny pkt. 7). Silnik można uruchomić. Jeżeli
żółta lampka kontrolna pali się należy użyć świec żarowych.

7) Świece żarowe uruchamiamy przy pomocy przycisku z symbolem świec
żarowych na desce rozdzielczej Lampka kontrolna sygnalizuje podgrzewanie
pulsowaniem (3x za 2 sek.). Należy poczekać, aby lampka zgasła.

W przypadku, gdy lampka kontrolna po kilku pulsach zgaśnie � pojawia się
usterka �patrz. �Sygnalizacja usterek świec żarowych Z 11741�.
 Usterka powinna być usunięta w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Uwaga: Przycisk świec żarowych należy przycisnąć tylko jeden raz � drugi
raz powoduje wyłączenie podgrzewania.

8) Przekręcić kluczyk do pozycji �II� (start).
9) Po uruchomieniu silnika kluczyk należy natychmiast uwolnić. Nie uruchamiać

dłużej niż 10 sek.
10) Po uruchomieniu silnika nie należy natychmiast zwiększać dawki paliwa, aby

silnik nie pracował na wysokich obrotach.
11) Po rozruchu silnika kontrolka sygnalizuje dogrzewanie silnika. Po upływie 1,5 do

7 minut kontrolka zgaśnie. Jest to uzależnione od temperatury na zewnątrz.
Jeżeli po rozruchu silnika kontrolka nie pulsuje może być to spowodowane
przeciążeniem układu elektrycznego, który automatycznie odłączył prąd od
świec żarowych � nie jest to usterka wystarczy nacisnąć przycisk, aby znów
dogrzewały się świece.
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F_02_185a F91

∗  GRZAŁKA PŁYNU CHŁODZĄCEGO
Grzałka płynu chłodzącego jest mon-
towana do bloku silnika.
W ciągnikach Z 8641 - Z 11441 grzałka
ma moc 1000 W przy napięciu prądu
zmiennego 220 V.

Ciągniki Z 11741 posiadają grzał-
kę płynu chłodzącego o mocy
550 W przy napięciu prądu
zmiennego 220 V.

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

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

Po zakończeniu ogrzewania sznur elektryczny należy odłączyć najpierw od
sieci  elektrycznej a następnie wyciągnąć wtyczkę z gniazdka grzałki.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
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F_02_33a F_02_35

BEZPOŚREDNIO PO URUCHOMIENIU
SILNIKA

Po uruchomieniu silnika należy
nastawić jego prędkość obrotową
na 800 - 1000 obr. min-1i praco-
wać bez obciążenia przez około 2
minuty.

W tym czasie należy sprawdzi smarowa-
nie silnika, hydrostatyczny układ
kierowniczy, ładowanie akumulatora
oraz pozostałe funkcje zapewniające
prawidłową pracę silnika. Czas pracy
silnika bez obciążenia należy
bezwzględnie przestrzegać, szczególnie
w okresie zimowym.

ZAGRZEWANIE SILNIKA
Dalsze grzanie silnika należy przeprowadzać podczas jazdy. Długie grzanie
silnika na biegu jałowym lub poprzez gwałtowne zwiększanie obrotów jest
szkodliwe.
Jeżeli temperatura płynu chłodzącego jest mniejsza niż 45°C nie należy
przekraczać prędkości obrotowej silnika 2000 obr. min-1.
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F_02_34 F_02_43 F96

WŁĄCZANIE BIEGÓW
Ciągnik posiada czterostopniową syn-
chronizowaną skrzynię przekładniową
trzystopniowy wzmacniacz momentu
obrotowego, rewers oraz dwustopniowy
reduktor.
Do włączania biegów czterostopniowej
przekładni służy główna dźwignia zmiany
biegów z przyciskami do włączania
wzmacniacza momentu obrotowego (1).
Do zmiany kierunku jazdy ciągnika do
przodu i do tyłu służy dźwignia włączania
rewersu (2).

Przy jeździe do tyłu nie można
włączyć czwartego biegu (jest
zablokowany)!

DŹWIGNIA WŁĄCZANIA REWERSU
Zmiany kierunku jazdy (do przodu, do
tyłu) dokonuje się przy pomocy dźwigni
włączania rewersu
F - jazda do przodu (24 prędkości)
N - położenie neutralne
R - jazda do tyłu (18 prędkości)
Skrzynia biegów z rewersem umożliwia
18 prędkości wstecznych, które są
przybliżenie takie same jak przy jeździe
do przodu. Dlatego z rozwagą należy
dobierać prędkość wsteczną dla danego
charakteru pracy.

Rewers należy włączać przy wci-
śniętym pedale sprzęgła i przy
stojącym ciągniku. Dźwignię włą-
czania rewersu należy przesunąć
do położenia R.

WŁĄCZANIE PRĘDKOŚCI DROGO-
WYCH I REDUKOWANYCH
H - prędkości drogowej
N - położenie neutralne
L - prędkości redukowane
Zmiana biegów głównej skrzyni przekła-
dniowej przy prędkościach redukowa-
nych odbywa się w ten sam sposób jak
przy prędkościach drogowych.

Zmianę biegów drogowych na
redukowane można dokonywać
tylko na postoju.
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F_02_44 F_02_45 F99

ZMIANA BIEGU NIŻSZEGO NA BIEG
WYŻSZY
Należy wcisnąć pedał sprzęgła (sprzęgło
wyłączone). Jednocześnie uwolnić pedał
nożnej regulacji dawki paliwa włączyć
wyższy bieg. Następnie należy płynnie
uwalniać pedał sprzęgła i jednocześnie
zwiększać prędkość obrotową silnika.

ZMIANA BIEGU WYŻSZEGO NA BIEG
NIŻSZY
Należy wcisnąć pedał sprzęgła i przesu-
nąć dźwignię zmiany biegów na odpo-
wiednio niższy bieg.
Uwaga: W celu przedłużenia żywotności
sprzęgieł synchronizacyjnych zmianę
biegu wyższego na niższy można
przeprowadzać z tzw. �przygazówką�.

TRZYSTOPNIOWY WZMACNIACZ MO-
MENTU OBROTOWEGO
Trzystopniowy wzmacniacz momentu
obrotowego posiada wszystkie typy
ciągników.
Włączanie poszczególnych stopni
wzmacniacza momentu obrotowego
przebiega przy pomocy dwóch przy-
cisków na głowicy głównej dźwigni
zmiany biegów.
Włączanie przeprowadza się bez wcis-
kania pedału sprzęgła (pod obciąże-
niem) i jest w pełni automatyczne.
H - przełożenie 1,00 (najwyższy

stopień)
M - przełożenie 1,16 (średni stopień)
L - przełożenie 1,34 (najniższy

stopień)
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F100 F101 F102

SYGNALIZACJA DZIAŁANIA WZMAC-
NIACZA MOMENTU OBROTOWEGO
Włączenie poszczególnych stopni
wzmacniacza (H, M, L) momentu obro-
towego jest sygnalizowane przy pomocy
lampek kontrolnych na tablicy
przyrządów.
H - symbole nie palą się
M - pali się jedna lampka kontrolna z

symbolem żółwia
L - palą się dwie lampki kontrolne z

symbolem żółwia
Uwaga: Przy uruchomieniu lub unieru-
chomieniu silnika ciągnika zawsze auto-
matycznie się włączy stopień H.

WŁĄCZANIE STOPNI WZMACNIACZA
MOMENTU OBROTOWEGO
H - zwiększenie prędkości jazdy
L - zmniejszenie prędkości jazdy

ZMIANA PRĘDKOŚCI JAZDY O DWA
BIEGI
2xH zwiększy prędkość jazdy o dwa

stopnie
2xL zmniejszy prędkość jazdy  o dwa

stopnie
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F_02_36

RUSZANIE Z MIEJSCA
 1. W zależności od potrzeby włączyć

prędkości drogowe lub redukowane.
 2. Wcisnąć pedał sprzęgła.
 3. Główną dźwignię zmiany biegów

przesunąć do położenia neutralnego.
 4. Uruchomić silnik.
 5. Prędkość obrotową silnika nastawić

na 750-800 obr. min-1.
 6. Dźwignię włączania rewersu nasta-

wić do położenia odpowiadającego
wymaganemu kierunkowi jazdy (jaz-
da do przodu lub do tyłu).

 7. Włączyć odpowiedni bieg umożliwia-
jący łagodne ruszenie z miejsca.

 8. Lekko zwiększyć prędkość obrotową
silnika.

 9. Przygotować hamulec ręczny od
hamowania.

 10. Powoli uwalniać pedał sprzęgła aż
do początku momentu przenoszenia
napędu i przy jednoczesnym
zwiększaniu prędkości obrotowej
silnika kontynuować płynne uwalnia-
nie sprzęgła.

 11. Ręczny hamulec zupełnie zwolnić.
 12. Ruszać łagodnie i powoli.
Gwałtowne ruszanie może spowodować
przeciążenie układu napędowego,
wzrost zużycia paliwa, nadmierne zuży-
cie opon oraz uszkodzenie ładunku znaj-
dującego się na ciągnionej przyczepie
lub naczepie. Do ruszania z miejsca
pierwszego biegu używać tylko przy
jeździe z ciężkim ładunkiem pod górę i w
ciężkim terenie.
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F_02_37 F_02_38 F106

JAZDA POD GÓRĘ
Zmianę biegu wyższego na
niższy przy jeździe pod górę
należy przeprowadzić tak, aby
nie nastąpił spadek prędkości
obrotowej silnika poniżej 800 obr.
min-1. Nie należy dopuścić do
zatrzymania silnika.

JAZDA Z GÓRY
Jazda z góry bez włączonego
biegu jest zabroniona. Przy zje-
żdżaniu z długiego zbocza należy
włączyć tym niższy bieg, im wię-
ksze jest pochylenie zbocza przy
czym bieg ten należy włączyć
jeszcze przed zjeżdżaniem.

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

HAMULCE NOŻNE
Są tarczowe, mokre, sterowane hydra-
ulicznie, dwupedałowe z automatycznym
wyrównywaczem ciśnienia.

Podczas jazdy na drogach oby-
dwa pedały muszą być połączo-
ne przy pomocy zapadki. Rozłą-
czone pedały można stosować
tylko przy pracach polowych do
hamowania prawego lub lewego
koła.
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F108 F_02_39 F_02_55

∗∗∗∗  PRZEDNI HAMULEC WAŁU
Hamulec wału należy do wyposażenia
podstawowego.

Podczas hamowania tylko przy
pomocy jednego pedału hamulec
wału nie działa.

HAMULCE PNEUMATYCZNE PRZY-
CZEP I NACZEP
System sterowania hamulców pneuma-
tycznych przyczep (naczep) jest wykona-
ny tak, że ich działanie jest synchro-
nizowane z działaniem hamulców robo-
czych ciągnika.
Ciśnienie robocze regulatora ciśnienia
ustawione jest na 740 ± 20 kPa. Przy
spadku ciśnienia poniżej 550 - 40 kPa
zawór odcinający odłącza pozostałe
odbiorniki sterowane pneumatycznie
(włączanie blokady mechanizmu różni-
cowego, przedniej osi napędowej, pneu-
matyczne podnoszenie TUZ, włączanie
wzmacniacza momentu obrotowego oraz
włączanie WOM).

SYGNALIZACJA SPADKU CIŚNIENIA
POWIETRZA
Spadek ciśnienia w instalacji sterowania
hamulcami pneumatycznymi przyczep
poniżej poziomu krytycznego 450 kPa
jest sygnalizowane zapaleniem się
czerwonej lampki kontrolnej na tablicy
przyrządów.

Jazda ciągnika z przyczepą lub
naczepą w przypadku spadku
ciśnienia poniżej 380 kPa jest
zabroniona.
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F_02_56 F_02_57 F_02_58

HAMULCE PNEUMATYCZNE JEDNO- I
DWUWĘŻOWE
1. Gniazdo złącza hamulców jedno--

wężowych.
2. Gniazda złącz hamulców dwu-

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

HAMULCE JEDNO-WĘŻOWE
Ciśnienie robocze jest nastawione przy
pomocy zaworu sterującego na 600 ± 20
kPa. Objętość zbiornika sprężonego
powietrza wynosi 24 l.

Dopuszczalna prędkość jazdy
agregatu składającego się z ciąg-
nika i przyczepy (naczepy) z ha-
mulcami pneumatycznymi jedno-
wężowymi wynosi max.25 km.h-1

HAMULCE DWU-WĘŻOWE
Ciśnienie robocze jest nastawione przy -
pomocy zaworu sterującego na 740 ± 20
kPa. Objętość zbiornika sprężonego
powietrza wynosi 24 l. Klapka ochronna
głowicy lewego złącza jest żółta, klapka
ochronna głowicy prawego złącza jest
czerwona.

Dopuszczalna prędkość jazdy
agregatu składającego się
z ciągnika i przyczepy (naczepy)
z hamulcami pneumatycznymi
dwu-wężowymi wynosi max. 40
km.h -1.
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F111a

ZBIORNIKI SPRĘŻONEGO POWIE-
TRZA
Ciągniki standardowo posiadają zbiorniki
sprężonego powietrza o pojemności 12 l.
Zbiornik jest umieszczony z prawej stro-
ny ciągnika przed tylną półosią.
Jeżeli ciągniki są wyposażone w hamul-
ce pneumatyczne wówczas z lewej stro-
ny ciągnika przed tylną półosią posia-
dają jeszcze jeden zbiornik sprężonego
powietrza o pojemności 12 l.

W ciągnikach Z 11741 obydwa
zbiorniki są montowane jako
wyposażenie standardowe.

F114

HAMULCE HYDRAULICZNE PRZYCZEPY
Sterowanie hamulców hydraulicznych przyczepy jest zsynchronizowane ze sterowaniem
hamulca roboczego ciągnik włącznie z efektem hamowania ciągnika. Ciśnienie robocze
zapewnia pompa olejowa układu hydraulicznego (1). Do obwodu niezależnej (niewyłączalnej)
olejowej pompy zębatej układu hydraulicznego jest zamontowany zawór hamulcowy (2).
Zawór hamulcowy przyczepy jest sterowany przy pomocy ciśnienia płynu hamulcowego
z głównej pompy hamulcowej w zależności wielkości siły działającej na pedał hamulcowy. Przy
maksymalnym wciśnięciu pedału hamulcowego ciśnienie w głowicy złącza (4) musi wynosić
12 - 15 MPa. Zawór hamulcowy przyczepy uwzględnia pierwszeństwo działania hamulców
przed sterowaniem układu hydraulicznego. Przy odpowietrzaniu hamulców ciągnika należy
pamiętać również o odpowietrzeniu zaworu hamulcowego (2) przy pomocy śruby
odpowietrzającej (3). W przypadku, kiedy przy wciśnięciu pedału hamulca roboczego w
obwodzie układu hydraulicznego występują uderzenia, należy koniecznie odpowietrzyć przewód
(5) prowadzący od zaworu hamulcowego (2) do szybkozłącza (4).
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F116 F_02_47 F_02_40

WŁACZANIE PRZEDNIEJ OSI NAPĘ-
DOWEJ
Przednia oś napędowa w położeniu pod-
stawowym jest włączona (lampka kontro-
lna pali się). Napęd osi włącza się przy
pomocy wyłącznika na tablicy przyrzą-
dów.
a -  przednia oś napędowa wyłączona
b -  przednia oś napędowa włączona
Podczas postoju ciągnika (ciągnik zaha-
mowany, silnik nie pracuje) przednia oś
napędowa jest włączona.

JAZDA Z WŁĄCZONĄ PRZEDNIĄ
OSIĄ NAPĘDOWĄ

Przednią oś napędową należy
włączać przy poślizgu kół tylnych
w celu zwiększenia siły uciągu
ciągnika. Jazda ciągnikiem po
drogach lub twardym terenie
z włączoną przednią osią napę-
dową powoduje uszkodzenie osi
przedniej skrzyni przekładniowej.

Trwałe włączenie przedniej osi
napędowej jest dopuszczalne przy
jeździe lub pracy z maszyną zawieszoną
na przednim TUZ. Powyższy warunek
jest zamieszczony w instrukcji obsługi
danej maszyny. Max prędkość do-
puszczalna ciągnika z włączonym napę-
dem wynosi 10 km/h.

ZABEZPIECZENIE PRZESTRZENI WA-
ŁU CARDANA PRZEDNIEJ OSI NAPĘ-
DOWEJ

Przy montażu agregatu lub
podczepianiu maszyny należy w
pobliżu wału napędzającego oś
przednią, na całej jego długości,
zapewnić wolną przestrzeń min
10 mm przy wszystkich wychy-
leniach osi.
W przeciwnym przypadku grozi
niebezpieczeństwo uszkodzenia
ciągnika i maszyny!
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F_02_60 F_02_186 F_02_177

ZATRZYMANIE CIĄGNIKA - HAMULEC
RĘCZNY
W normalnych warunkach ciągnik należy
zatrzymywać powoli. Przed zatrzyma-
niem należy:
 1. wcisnąć pedał sprzęgła
 2. dźwignię zmiany biegów ustawić w

położeniu neutralnym
 3. Przy każdym zatrzymaniu ciągnik

zabezpieczyć przed samowolnym
ruszeniem z miejsca przy pomocy
hamulca postojowego (ręcznego).
Zaciągnięcie hamulca jest sygnalizo-
wane zapaleniem się lampki kontrol-
nej na tablicy przyrządów

Uwaga: Po zatrzymaniu silnika
automatycznie załącza się napęd
przedni.

UNIERUCHOMIENIE SILNIKA
Z 8641 - Z 11441
Po pracy ciągnika, gdy silnik pracował
z pełnym obciążeniem, należy zapewnić
jego schłodzenie.
 1. Przed zatrzymaniem silnika należy

zmniejszyć jego prędkość obrotową
na 800 - 1000 obr.min-1 i pozostawić
na luzie bez obciążenia przez około
5 minut.

 2. Przesunąć dźwignię regulacji dawki
paliwa do położenia STOP.

 3. Zaciągnąć uchwyt mechanizmu za-
trzymania silnika (stopping device) i
przytrzymać w wyciągniętym położe-
niu do chwili zatrzymania silnika.

 4. Kluczyk w stacyjce można przekręcić
z pozycji "I" do pozycji "0" tylko przy
zatrzymanym silniku - musi się palić
lampka kontrolna ładowania akumu-
latora.

UNIERUCHOMIENIE SILNIKA Z 11741
W ciągnikach Z 11741 z elektro-
niczny regulatorem zatrzymanie
silnika nastąpi po przekręceniu
kluczyka w stacyjce do pozycji �0�.

Po pracy ciągnika, gdy silnik pracował
z pełnym obciążeniem, należy zapewnić
jego schłodzenie.
Przed zatrzymaniem silnika należy
zmniejszyć jego prędkość obrotową na
800 - 1000 obr.min-1 i pozostawić na
luzie bez obciążenia przez około 5
minut.
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F_0267 F_02_68

WYJŚCIE Z CIĄGNIKA
Kluczyk w stacyjce można przekręcić
z pozycji "I" do pozycji "0" tylko przy za-
trzymanym silniku - musi się palić lamp-
ka kontrolna ładowania akumulatora.
Ciągnik na postoju należy zabezpieczyć
przed samowolnym ruszeniem - zaha-
mować, wyłączyć silnik, na zboczu w
zależności od kierunku pochylenia
zbocza dźwignię rewersu ustawić do
położenia jazda do przodu lub do tyłu,
włączyć najniższy bieg i podłożyć kliny
pod koła tylne.

Opuszczając kabinę bezpieczeń-
stwa i oddalając się od ciągnika
należy wyjąć kluczyk ze stacyjki i
zamknąć kabinę na klucz.

AWARYJNA SYGNALIZACJA UKŁADU
KIEROWNICZEGO
W przypadku spadku ciśnienia w
układzie kierowniczym poniżej (120 kPa)
na desce rozdzielczej zapali się
kontrolka.
Uwaga: Przy niskich obrotach silnika lub
zimnym oleju w układzie kontrolka się
zapali. Po zwiększeniu obrotów kontrolka
zgaśnie.
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DOCIERANIE CIĄGNIKA

F_02_48 F_02_49

OGÓLNE ZASADY PRZY DOCIERANIU
NOWEGO CIĄGNIKA PODCZAS PIER-
WSZYCH 100 MOTOGODZIN EKSPLO-
ATACJI
W okresie pierwszych 100 motogodzin
eksploatacji należy:
 - obciążać silnik normalnie
 - unikać pracy silnika z częściowym ob-

ciążeniem
 - unikać nadmiernie długiej pracy sil-

nika na biegu jałowym
 - często sprawdzać poziom oleju w sil-

niku (w tym okresie zwiększone zu-
życie oleju jest normalne)

 - sprawdzać połączenia gwintowe
konstrukcji nośnej ciągnika

 - stwierdzone niedociągnięcia natych-
miast usunąć. Uniknie się w ten spo-
sób ewentualnych uszkodzeń i zagro-
żenia bezpieczeństwa pracy

 - w ten sam sposób należy ciągnik do-
cierać po naprawie

W OKRESIE PIERWSZYCH 10 MOTO-
GODZIN
- docieranie należy prowadzić jedynie w

transporcie,
- dokręcenie śrub kół przednich i tylnych
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F_02_50 F_02_69 F_02_70

PO 10 MOTOGODZINACH
Zaleca się  zagrzany olej ze skrzyni
przekładniowej przefiltrować przy pomo-
cy urządzenia filtracyjnego ze zdolnością
filtrowania 20 mikronów poprzez wypu-
szczenie go do urządzenia filtracyjnego.
Zespół przekładniowy posiada 5
otworów spustowych (1x skrzynia
sprzęgłowa, 1x skrzynia przekładniowa,
3x skrzynia przekładni głównej).

PO 10 MOTOGODZINACH
Wyciągnąć i wyczyścić magnes (jest częścią pokrywy) wkład filtra ssącego (1) pomp
hydraulicznych a skrzyni przekładniowej rys. 02-69.
Obydwie części należy wypłukać w benzynie, osuszyć i zamontować.
Zgodnie z punktem � układ hydrauliczny � należy uzupełniać stan oleju w skrzyni
przekładniowej. Poziom oleju w skrzyni przekładniowej sprawdzamy przy postoju
ciągnika.

Poziom
oleju Przeznaczenie do pracy

A min standard
B  max standard
C 7 l więcej praca w terenach górzystych
D 15 l  więcej praca z maszynami, które wymagają dużego

zapotrzebowania oleju
Od tej chwili można używać bez ograniczenia cały system hydrauliczny ciągnika.
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F125 F126 F_02_61

PO 50 MOTOGODZINACH
W ciągnikach Z 11741 należy
wypuścić ciepły olej silnikowy i
wymienić filtr przepływowy oleju

silnikowego. Następnie silnik napełnić
nowym olejem do wymaganego pozio-
mu. Po krótkim uruchomieniu silnika
sprawdzić poziom oleju i w razie
potrzeby uzupełnić do górnej kreski
wskaźnika.

PO 70-100 MOTOGODZINACH
W ciągnikach Z 8641 - 11441 należy wy-
puścić olej z silnika i wymienić filtr prze-
pływowy oleju silnikowego. Następnie
silnik napełnić nowym olejem do wyma-
ganego poziomu. Po krótkim urucho-
mieniu silnika sprawdzić poziom oleju i w
razie potrzeby uzupełnić do górnej kreski
wskaźnika.

PO 70-100 MOTOGODZINACH
W ciągnikach Z 8641 - 11441 należy
sprawdzić dokręcenie głowic cylindrów
(na zimnym silnika wymaganym mo-
mentem dokręcenia i w zalecanej kolej-
ności dokręcania poszczególnych śrub).
Sprawdzenie dokręcenia głowic i nasta-
wienie luzu zaworowego należy przepro-
wadzić w specjalistycznym warsztacie
serwisowym.
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F_02_25 F_02_178

PO 70-100 MOTOGODZINACH
Wyjąć i wyczyścić:
wkładkę magnetyczną i siatkową filtru
ssącego (1)
Wymieni:
wkład filtra (2) pompy hydraulicznej

OD 100 MOTOGODZIN
Po zakończeniu docierania ciągnikiem
można pracować bez ograniczenia.
Tryb pracy silnika ciągników
Z 8641 - Z 11441:
zalecane prędkości
obrotowe 1400 - 2300 min-1

prędkość obrotowa
biegu jałowego 700 ± 25 min-1

ciśnienie robocze
oleju silnikowego 0,2 - 0,5 MPa
ciśnienie oleju przy
biegu jałowym min. 0,05 MPa
temperatura płynu
chłodzącego 106°C

OD 100 MOTOGODZIN
Po zakończeniu docierania ciąg-
nikiem można pracować bez
ograniczenia. Tryb pracy silnika
ciągnika Z 11741:

maksymalna
prędkość obrotowa 2500 min-1

zalecane prędkości
obrotowe 1400 - 2450 min-1

prędkość obrotowa
biegu jałowego 675 ± 25 min-1

ciśnienie robocze
oleju silnikowego 0,45 MPa
ciśnienie oleju przy
biegu jałowym min. 0,15 MPa
temperatura płynu
chłodzącego 106°C
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WYKORZYSTANIE CIĄGNIKA W TRANSPORCIE

Przed jazdą ciągnikiem spraw-
dzić, czy stan techniczny ciągni-
ka spełnia wymagania przepisów
drogowych i bezpieczeństwa pra-
cy. Sprawdzić prawidłowość pod-
łączenia przyczepy lub innego
urządzenia oraz umocowanie ła-
dunku. Podczas przyczepiania
przyczepy lub naczepy należy
korzystać z pomocy innej osoby.
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Hak mechaniczny górnego zaczepu transportowego ............................................... 92
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F_02_127 F133 F134

ZACZEP PRZEDNI
Służy do holowania ciągnika bez przy-
czepy lub innego przyczepionego urzą-
dzenia. Miejsce dla włożenia sworznia
jest w uchwycie obciążników (A).

Do wyciągania ciągnika należy
używać drążka holowniczego lub
linę.
Używanie łańcuchów jest zabro-
nione! Grozi niebezpieczeństwo
wypadku śmiertelnego w przy-
padku zerwania łańcucha!

Uwaga: W przypadku zastosowania
przednich obciążników przed maską do
wyciągania ciągnika można wykorzystać
warunkowo sworzeń włożony do otworu
obciążników (B).

GÓRNY ZACZEP TRANSPORTOWY
Służy do zaczepiania przyczep dwuosio-
wych lub lżejszych przyczep jednoosio-
wych. Hak zaczepu jest przestawiony do
3 pozycji co 100 mm. Przy pracy
z różnymi maszynami rolniczymi zaczep
należy według potrzeby przestawić, od-
chylić ewentualnie i z konsolą wymonto-
wać.

HAK MECHANICZNY GÓRNEGO
ZACZEPU TRANSPORTOWEGO
Średnica sworznia haka wynosi 30 mm.
Dopuszczalne statyczne obciążenie za-
czepu wynosi 10 kN.
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F135 F136

HAK AUTOMATYCZNY GÓRNEGO ZA-
CZEPU TRANSPORTOWEGO
Przed przyłączaniem należy wyciągnąć
zapadkę (1) i jednocześnie przy pomocy
dźwigni (2) podnieść do góry sworzeń
główny (3). Po najechaniu haka na oko
dyszla nastąpi samoczynne połączenie
sworznia zaczepu z okiem dyszla przy-
czepy. Po połączeniu należy sprawdzić,
czy zapadka znajduje się we właściwej
pozycji. Dopuszczalne statyczne obcią-
żenie pionowe zaczepu wynosi 10 kN.

CIĘGŁO WAHLIWE
Cięgło w płaszczyźnie poziomej można
umieścić w 5 położeniach co 80 mm. Do
umocowania w danym położeniu służy
jarzmo.
Wzdłużnie cięgło można umieścić w 2
położeniach 350 lub 400 mm od koń-
cówki WOM.
Poprzeczka nad cięgłem umożliwia pra-
cę z maszynami wymagającymi pływają-
ce położenie cięgła (przy zdemontowa-
nym jarzmie).
Dopuszczalne statyczne obciążenie pio-
nowe zaczepu wynosi 12 kN.
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F138 F139 F140

ZACZEP DLA PRZYCZEPY UNIWER-
SALNY KOMBINOWANY Z ZACZEPEM
ROLNICZYM
Służy do przyczepiania przyczep jedno-
osiowych posiadających dyszel spełnia-
jący wymagania normy ISO 5692 (wew-
nętrzna średnica oka wynosi 50 mm, wy-
sokość oka 30 mm). Hak zaczepu jest
podnoszony i opuszczany  przy pomocy
hydraulicznie sterowanych cięgieł pod-
noszących.
Dopuszczalne statyczne obciążenie pio-
nowe zaczepu u ciągników  Z 8641 -
Z 11741- patrz tabela str.98.
Zaczep jest przystosowany do przeno-
szenia maksymalnej siły uciągu
ciągnika.

WYMIANA CIĘGŁA Z HAKIEM ZACZE-
POWYM ZA CIĘGŁO WAHLIWE
Zaczep jest wyposażony również w cięg-
ło wahliwe, którego hak znajduje się na
odwrotnym końcu cięgła. Cięgło wahliwe
ma 3 położenia robocze. W celu wy-
miany należy opuścić urządzenie nośne
tak, aby było możliwe wyciągnięcie czo-
pów zabezpieczających (a). Następnie
cięgło należy wyciągnąć i po obróceniu
założyć tak, aby przed urządzeniem noś-
nym był zaczep dla cięgła wahliwego.

CIĘGŁO WAHLIWE DLA PRZYCZEPY
JEDNOOSIOWEJ ZACZEPU KOMBI-
NOWANEGO
Dopuszczalne statyczne obciążenie pio-
nowe zaczepu wynosi 12 kN. Cięgło
przeniesie maksymalną siłę uciągu ciąg-
nika.
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F142 F143a F_02_143a

MECHANICZNE UWALNIANIE I ZA-
BEZPIECZENIE HAKÓW NOŚNYCH
Przeprowadza się przy pomocy dźwigni
umieszczonej z lewej strony siedzenia
kierowcy.
a -  położenie transportowe
b -  opuszczony zaczep uniwersalny

1. Podnieść ramiona układu hydraulicz-
nego do położenia górnego przy
włączonej regulacji pozycyjnej (patrz
pkt. elekrtopodnośnik - amortyzator
pulsowania powinien być wyłączony).
Dźwignię sterowania zaczepu prze-
sunąć do położenia (b) i przytrzymać.

2. Opuścić ramiona układu hydraulicz-
nego do położenia dolnego - podczas
opuszczania uwolnić dźwignię

sterowania zaczepu - powróci do po-
łożenia wyjściowego.

3. Przyczepić lub odczepić przyczepę.
4. Podnieść ramiona układu hydraulicz-

nego do położenia górnego.
5. Haki nośne zatrzasną się pod czopy

po czym ramiona hydrauliki należy
lekko opuścić Unikać trwałego
obciążenia cięgieł podnoszących!
Należy zachować minimalny luz (x)! �
(patrz rys. nr  F142!).

6. Przełączyć dźwignię podnoszenia do
położenia STOP.

HYDRAULICZNE UWALNIANIE I ZA-
BEZPIECZENIE HAKÓW NOŚNYCH
W ciągnikach wyposażonych w
∗  hydrauliczne sterowanie zaczepu dla
przyczep jednoosiowych do opuszczania
zaczepu służy dźwignia rozdzielacza
dodatkowego (zazwyczaj prawa
dźwignia rozdzielacza lub w zależności
od wyboru).
1. Podnieść ramiona hydrauliki do poło-
żenia górnego (przy włączonej regu-
lacji pozycyjnej) amortyzator pulso-
wania powinien być wyłączony.

2. Przy jałowych obrotach silnika
doprowadzić olej pod ciśnieniem do
szybkozłącza, do którego jest podłą-
czony siłownik. Nastąpi uwolnienie
haków nośnych i dźwignię przesunąć
do położenia neutralnego.

3. Opuścić tylny TUZ do położenia
dolnego.
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F143a F144 F_02_39

4. W trakcie opuszczania przestawić
dźwignię do przełożenia do
przedniego przełożenia. Sprężyny
przeciągną haki do położenia
roboczego. Przyczepić lub odczepić
przyczepę.

5. Ramiona układu hydraulicznego pod-
nieść do położenia górnego.

6. Haki nośne zatrzasnąć pod czopy.
7. Lekko opuścić ramiona hydrauliki.

Unikać trwałego obciążenia cięgieł
podnoszących! Należy zachować
minimalny luz (x) � patrz rys. nr  F
142!

8. Dźwignię sterownia przestawić do
położenia neutralnego.

9. Dźwignię sterowania przestawić do
położenia STOP.

BELKA ZACZEPOWA
W kierunku pionowym położenie belki
można zmieniać płynnie w całym zakre-
sie podnoszenia. Do belki mogą być
przyczepione tylko te maszyny rolnicze,
które ją trwale obciążają w kierunku na
dół.
Max pionowe obciążenie belki wynosi 5
kN.

Przy pracy z belką zaczepową
należy demontować konsolę gór-
nego zaczepu transportowego
wraz z hakiem.

AGREGOWANIE Z NACZEPĄ I PRZY-
CZEPĄ
Ciągnik należy agregować wyłącznie
z przyczepą ciągnikową po synchroniza-
cji hamulców roboczych ciągnika z ha-
mulcami pneumatycznymi przyczepy.
Przy agregowaniu z naczepą obciążenie
statyczne osi tylnej ciągnika nie może
przekroczyć maksymalnego dopuszczal-
nego obciążenia.
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Typ Dopuszczalne

statyczne
obciążenie
pionowe

Typ Dopuszczalne
statyczne

obciążenie
pionowe

10 kN 12 kN

12 kN

5 kN

patrz. tabela
na

str. 98

Maksymalna masa hamowanej przez ciągnik przy-
czepy lub naczepy nie może przekroczyć masy do-
puszczalnej podanej na tabliczce ostrzegawczej i w
dowodzie technicznym pojazdu. Maksymalną pręd-
kość pojazdową agregatu określa maksymalna pręd-
kość dopuszczalna pojazdu wolniejszego wchodzą-
cego w skład agregatu.
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DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ZACZEPU DLA PRZYCZEPY JEDNOOSIOWEJ CIĄGNIKÓW Z 8641 - Z 11741.

Wartości dotyczą ciągnika z obciążeniem dodatkowym osi przedniej wg tabeli bez obciążników kół tylnych, przy maks.
dopuszczalnym obciążeniu osi tylnej a rozstaw kół 1725 mm.
Prędkość
(km.h-1) Opony Gz dov

(kg)
F

(kN)
Typ

ciągnika Wyposażenie ciągnika

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

Z 10641, Z 11441,
Z 11741

obciążniki dolne (2 szt.) = 68 kg
obciążniki przed maską  (5+5) = 500 kg

bez obciążników kół tylnych

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

Z 10641, Z 11441,
Z 11741

przedni TUZ + obciążniki (16 szt.) = 456 kg
przedni WOM

bez obciążników kół tylnych
8

18,4-38 6800 30 Z 11741
obciążniki dolne (2 szt.) = 68 kg

obciążniki przed maską  (7+7) = 700 kg
bez obciążników kół tylnych

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

Z 10641, Z 11441,
Z 11741

obciążniki dolne (2 szt.) = 68 kg
obciążniki przed maską  (5+5) = 500 kg

bez obciążników kół tylnych

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

Z 10641, Z 11441,
Z 11741

przedni TUZ + obciążniki (16 szt.) = 456 kg
przedni WOM

bez obciążników kół tylnych

20
30
40

18,4-38 5500 25 Z 11741
obciążniki dolne (2 szt.) = 68 kg

obciążniki przed maską  (7+7) = 700 kg
bez obciążników kół tylnych

Gz dov (kg) = max obciążenie osi tylnej
F (kN) = dopuszczalne obciążenie zaczepu dla jednoosiowej przyczepy
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NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH

Przed włączeniem maszyny na-
pędzanej z WOM należy obo-
wiązkowo sprawdzić, czy prędko-
ści obrotowe wału maszyny i
WOM ciągnika są zgodne z wy-
maganiami producenta maszyny
(540 nebo 1000 obr.min-1). Róż-
nica w prędkości może spowo-
dować uszkodzenie maszyny lub
wypadek.
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Max moc przedniego i tylnego WOM Z 8641 - Z 11441.......................................... 104
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NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH

F146 F_02_179 F73

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
PRZY PRACY Z WOM

1. Przy pracy z WOM należy zwracać uwagę
na właściwe zamocowanie wszystkich osłon.

2.  Po pracy należy ponownie zamontować
osłonę końcówki WOM!

3. Podłączanie i odłączanie wału przegubowo
- teleskopowego przyczepionej maszyny do
ciągnika należy zawsze przeprowadzać przy
dźwigni włączania zależnych i niezależnych
prędkości obrotowych WOM nastawionej w
położeniu neutralnym N!

4. Jakiekolwiek naprawy lub czyszczenie przy-
czepionych maszyn napędzanych WOM
należy przeprowadzać wyłącznie przy
unieruchomionym silniku, wyłączonym sprzę-
gle WOM i przy dźwigni włączania zależ nych
i niezależnych prędkości obrotowych WOM
nastawionej w położeniu neutralnym N!

WŁĄCZANIE PRZEDNIEGO I TYLNEGO
WOM
Sprzęgła WOM są włączane (przy min.
obrotach silnika 1 500 min-1) i wyłączane
elektrohydraulicznie.
Do włączania i wyłączania służą przełą-
czniki na prawym słupku kabiny.
Włączniki wyposażone są w bezpieczniki
mechaniczne (1) przy przełączaniu
naciskać bezpiecznik w kierunku
pionowym.
P - przełącznik steruje zawór elektro-

magnetyczny przedniego WOM
Z - przełącznik steruje zawór tylnego

WOM
Po włączeniu obydwu przełączników
zostaną włączone obydwa WOM (przed-
ni i tylny).
Włączenie WOM jest sygnalizowane
poprzez zapalenie się symbolu na
przełączniku.

TYLNY WOM - WŁĄCZANIE ZALEŻ-
NYCH I NIEZALEŻNYCH PRĘDKOŚCI
OBROTOWYCH WOM
PTO - włączone niezależne pręd-

kości obrotowe WOM

N - położenie neutralne
Ułatwia założenie wałka
napędzającego. Wałkiem
WOM można wolno
obracać.

PTO
synchro -

włączone zależne prędkości
obrotowe WOM (zależne od
prędkości jazdy ciągnika)
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F149 F150 F_02_64

ZMINA NIEZALEŻNYCH PRĘDKOŚCI
OBROTOWYCH TYLNEGO WOM
Zmianę prędkości obrotowej WOM prze-
prowadza się poprzez obrócenie wokół
osi wzdłużnej końcówki WOM ∅  35 mm.
 1. Demontować osłonę końcówki WOM.
 2. Odkręcić śruby mocujące pokrywki.
 3. Wyjąć i obrócić końcówkę WOM.
 4. Końcówkę włożyć odwrotnym koń-

cem z powrotem
Sprawdzić prawidłowość załą-
czonych obrotów WOM zgodnie
z wymogami zaczepionej maszyny.
Wymianę końcówek WOM 1000
obrotów/min (lub  750 a 1000
obrotów/min) należy prowadzić
przy zatrzymanym silniku.

KOŃCÓWKI WOM
Prędkość obrotowa

(obr.min1)
Końcówka

540 a 1000
standard (A)

540 - 6 rowków
1000-21 rowków

standard
540 - 1000

standard (B)
540 - 6 rowków
1000-6 rowków

na życzenie
∗ 750 a 1000

na życzenie (A)
750 - 6 rowków

1000-21 rowków
∗ 1000

na życzenie
zmiana -

prędkości obr.
niemożliwa -
końcówka

niewymienialna

∗∗∗∗  PRZEDNI WOM - KIERUNEK OBRO-
TÓW
Prędkość obrotowa

(obr.min1)
Końcówka

1000 1000-21 rowków
W ciągnikach Z 8641 - Z 11741 są moż-
liwe dwa kierunki obrotów WOM:
a -  zgodne z kierunkiem obrotów silnika
b -  odwrotne do kierunku obrotów

silnika
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F_02_63 F_02_46

WOM - OSŁONY
1. Osłona końcówki WOM - metalowa
2. Osłona końcówki przedniego WOM

ISO
3. Uniwersalna osłona końcówki WOM
4. Osłona końcówki WOM dla zaczepu

górnego przyczepy.
Po pracy należy zawsze zamontować
z powrotem osłonę końcówki WOM.

NAPĘD MASZYN, KTÓRE MAJĄ DUŻE
OBROTY (KOSIARKA ROTACYJNA LUB
ROTACYJNE BRONY).

Wałek napędzający stosowany
do napędu maszyn specjalnych
musi być wyposażony w sprzęgło
przeciążeniowe.

MAX MOC PRZEDNIEGO I TYLNEGO
WOM Z 8641 - Z 11441

WOM Moc max.
przedni 1000 min-1 max. 35 kW

tylny 1000 min-1 max. moc
540 min-1 max. 55 kW •
750 min-1 max. 55 kW •

•  - ograniczenie mocy na 55 kW w
ciągnikach Z 8641 a Z 96 41 wyposa-
żone w 4 tarczowe sprzęgło WOM.
Ciągniki Z 106 41 - Z 117 41 wyposa-
żone są standardowo w 5-tarczowe
sprzęgło WOM-u, które przenosi w
100% moc przy obrotach WOM-u 540
lub 750/min.

MAX MOC PRZEDNIEGO I
TYLNEGO WOM Z 11741

WOM Moc max.
przedni 1000 min-1 max. 60 kW

tylny 1000 min-1 max. moc
540 min-1 max. moc
750 min-1 max. moc
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NAPĘD MASZYN, KTÓRE MAJĄ DUŻE
OBROTY (KOSIARKA ROTACYJNA LUB
ROTACYJNE BRONY).
Wałek napędzający stosowany do
napędu maszyn specjalnych musi być
wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe.
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F_02_112 F_02_113 F_02_53

UKŁAD HYDRAULICZNY
Składa się z zewnętrznego i wewnętrz-
nego obwodu hydraulicznego. Źródłem
ciśnienia oleju jest olejowa pompa
zębata.
Olej jest czerpany ze skrzyni przekła-
dniowej i tylnego mostu.

POMPA OLEJOWA UKŁADU HYDRA-
ULICZNEGO
Pompa olejowa układu hydraulicznego
jest niewyłączalna. Pracuje zawsze, je-
żeli silnik ciągnika jest w ruchu.
Pompa jest dostarczana alternatywnie w
dwóch wielkościach:

Typ pompy Dostarczana ilość
1. UC 20 55 l/min
2. UC 25 69 l/min

Ciągnik Z 11741 standardowo
wyposażony jest tylko w pompę o
UC 25 z wydajnością 73 l/min.

Ciśnienie oleju w układzie hydraulicznym
wynosi max. 20 MPa.

UMIESZCZENIE ELEMENTÓW
STERUJĄCYCH ELEKTROPODNOŚNIK
EHR B - BOSCH
Panel sterowania (1) jest zamontowany
na prawym tylnym błotniku. Opis
sterowania jest w punkcie �Elektro-
podnośnik�.
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F_02_H15 F_02_71 F_02_124

UMIESZCZENIE ELEMENTÓW STERUJĄ-
CYCH PODNOŚNIKA MECHANICZNEGO
Panel sterowania jest zamontowany na
prawym tylnym błotniku. Opis sterowania
jest w punkcie �Podnośnik mecha-
niczny�.

ZEWNĘTRZNY OBWÓD UKŁADU
HYDRAULICZNEGO
Dostarcza olej do zewnętrznych
urządzeń hydraulicznych podłączonych
przy pomocy szybkozłączy. Gniazda
tylnych (A) i przednich (B) szybkozłączy
posiadają średnicę wewnętrzną 12,5 mm
i odpowiadają normie międzynarodowej
ISO 5675.

ZAŁĄCZANIE I ODŁĄCZANIE
SZYBKOZŁĄCZEK

Przy podłączaniu i rozłączaniu
szybkozłączy należy zachowywać
szczególną ostrożność ze wzglę-
du na resztki oleju pozostające w
gnieździe lub wtyczce szybko-
złącza. Z ekologicznych powo-
dów resztki oleju po każdym
rozłączeniu należy natychmiast
usunąć przy pomocy ścierki.
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F_02_210

MAX. ILOŚĆ ODBIERANEGO OLEJU ZE
SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ.
Patrz. tab. obok.

Przy większym poborze, przy
nadmiernym spadku poziomu
oleju w skrzyni przekładniowej
zachodzi niebezpieczeństwo
zassania powietrza i uszkodzenia
tak pompy jak wzmacniacza
momentu obrotowego lub
sprzęgła WOM!

Typ pracy: równy teren
Max. odbiór oleju oleje: 12 l.
Ilość oleju: górna krawędź płaskiej
części miarki oleju (B).

Typ pracy: górzysty teren
Max. odbiór oleju: 12 l.
Ilość oleju: pierwsza kreska nad
płaską częścią (C).

Typ pracy: teren równy
Max. odbiór oleju: 27 l.
Ilość oleju: druga kreska nad
płaską częścią (D).

Typ pracy: teren górzysty
Max. odbiór oleju: 20 l.
Ilość oleju: druga kreska nad
płaską częścią (D).

Typ pracy: teren równy
Max. odbiór oleju: 8 l.
Ilość oleju: dolna kreska płaskiej
części miarki (A).
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F_02_H10 F_02_H14

DŹWIGNIA ZEWNĘTRZNEGO OBWODU UKŁADU HYDRAULICZNEGO
PODNOŚNIKA MECHANICZNEGO
Posiada cztery położenia oznaczone na tabliczce prowadnicy.
a - Ciśnienie na szybkozłączu �1�, szybkozłącze "2" jest połączone ze spływem.

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

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

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

d - Ciśnienie na szybkozłączu �2�, szybkozłącze "1" jest połączone ze spływem.
Dźwignia jest przesunięta do przodu do skrajnego położenia. W tym poło-
żeniu dźwignia musi być trzymana, w przeciwnym razie wraca samoczynnie
do położenia "c" ( położenie pływające).

WYPROWADZENIA ZEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNEGO OBWODU UKŁADU
HYDRAULICZNEGO
Ciągnik w wykonaniu standardowym po-
siada z tyłu trzy gniazda szybkozłączy,
których "1" i "2" w zależności od poło-
żenia dźwigni zewnętrznego obwodu
hydraulicznego są na zmianę ciśnienio-
we. Trzecie gniazdo oznaczone "O" jest
połączone bezpośrednio z przestrzenią
skrzyni przekładniowej i służy do odpro-
wadzania oleju powracającego z zew-
nętrznych urządzeń hydraulicznych (np.
silniki hydrauliczne, siłowniki itd.).
Powyższe rozmieszczenie gniazd szyb-
kozłączy odpowiada wyposażeniu ciąg-
nika z podnośnikiem mechanicznym bez
rozdzielacza zewnętrznego.
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F_02_H11 F_02_H12 F_02_H13

STEROWANIE SIŁOWNIKA JEDNO-
STRONNEGO DZIAŁANIA
Siłownik należy podłączać zawsze do
szybkozłącza "1":
podnoszenie dźwignia w położeniu "a"

(ciśnienie w szybkozłączu
"1")

koniec
podnoszenia

dźwignię przesunąć do
położenia neutralnego "b"

opuszczanie dźwignia w położeniu "c"
- pływającym

koniec
opuszczania

dźwignię przesunąć do
położenia neutralnego "b"

Uwaga: Na rysunku F_02_H11 znajduje
się rozmieszczenie szybkozłączy układu
hydraulicznego w standardowym wyko-
naniu.

STEROWANIE SIŁOWNIKA
DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA
Siłownik należy podłączyć do szybkozłą-
cza "1" i "2":
ruch w
jednym
kierunku

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

koniec ruchu dźwignię przesunąć do
położenia neutralnego "b"

ruch w
kierunku
odwrotnym

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

koniec ruchu dźwignię przesunąć do
położenia neutralnego "b"

Uwaga: Na rysunku F_02_H12 jest
rozmieszczenie szybkozłączy układu hy-
draulicznego w standardowym wyko-
naniu.

STEROWANIE SIŁOWNIKA
DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA

Przy pracy z siłownikiem dwu-
stronnego działania dźwignię ste-
rowania należy przesuwać jak
najszybciej przez położenie "c"
(położenie pływające), przy któ-
rym obydwie strony siłownika są
połączone ze spływem i zachodzi
niebezpieczeństwo niekontrolo-
wanego ruchu siłownika.
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F170 F172 F173

DODATKOWY ROZDZIELACZ HYDRA-
ULICZNY
Zabezpiecza funkcjonowanie wewnę-
trznego układu hydraulicznego. Rozdzie-
lacz jest umieszczony z lewej strony
ciągnika pod kabiną.
Montowany jest trzysekcyjny lub
dwusekcyjny rozdzielacz ze wszystkimi
sekcjami czteropozycyjnymi. Na brzegu
jest położenie pływające.

∗∗∗∗ DWUSEKCYJNY DODATKOWY
ROZDZIELACZ
W ciągnikach, które są wyposażone w
podnośnik mechanicznie sterowany
montowany jest dodatkowy rozdzielacz
dwusekcyjny. Dźwignie sterujące
dodatkowego rozdzielacza umieszczone
są w kabinie na prawym tylnym błotniku.

TRZYSEKCYJNY DODATKOWY
ROZDZIELACZ
W ciągnikach z elektropodnośnikiem
można montować dwusekcyjny lub
trzysekcyjny dodatkowy rozdzielacz.
Dźwignie sterujące dodatkowego
rozdzielacza umieszczone są w kabinie
na prawym tylnym błotniku.
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F_02_96 F_02_72

STEROWANIE DODATKOWEGO ROZDZIELACZA
Położenie dźwigni Funkcje

1 Tylne (górne)
położenie

ciśnienie oleju znajduje się szybkozłączu �2�,"4" i "6"
szybkozłącza są połączone ze zwrotem �1�, �3�, �5�

2 Położenie średnie położenie neutralne
3 Przednie

(dolne)położenie
ciśnienie oleju znajduje się szybkozłączu "1", "3", "5"
szybkozłącza są połączone ze spływem �2�, �4�, �6�

4 Przednie skrajne
położenie

Dźwignię sterowania można przesunąć przez położenie
(3) w kierunku do przodu do położenia (4) tzw.
pływające (wolne) po opuszczeniu dźwigni przesunie się
do neutralnego położenia. Obydwa szybkozłącza każdej
sekcji są połączone ze spływem.

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

Siłownik jednostronnego działania podłączamy zawsze do szybkozłączek:
  �4�, �6� w dwusekcyjnym rozdzielaczu
  �2�, �4�, �6� w trzysekcyjnym rozdzielaczu

Siłownik dwustronnego działania należy podłączać do jednej sekcji.

Pierwsza (prawa) sekcja dodatkowego
rozdzielacza jest wyposażona w powrót
do początkowego wyjścia.
A -  w dwusekcyjnym rozdzielaczu jest to

sekcja sterowania szybkozłączki �3�
i �4�

B -  w trzysekcyjnym rozdzielaczu jest to
sekcja sterowania szybkozłączki �1�
a �2�.

Wyjście �4� (A) lub wyjście �2� (B) są
wyposażone w zawór zwrotny � służy on
do podłączenia maszyn rolniczych lub
transportu maszyn z minimalnym
obniżeniem się wysokości podnoszenia.
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F163c F163b F168

WYPROWADZENIA ZEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNEGO OBWODU UKŁADU
HYDRAULICZNEGO
W ciągniku, który nie jest wyposażony w
przednie wyprowadzenie układu
hydraulicznego ani w przedni TUZ
wyposażony jest jednak w podnośnik
mechaniczny i dwusekcyjny dodatkowy
rozdzielacz tylne wyjścia są zakończone
ciśnieniowymi szybkozłączkami �1� i
�6�. Szybkozłączki �3�, 4�, �5� i �6�
sterowane są dźwigniami. Gniazdo
oznaczone "O" jest połączone
bezpośrednio z przestrzenią skrzyni
przekładniowej i służy do odprowadzania
oleju powracającego z zewnętrznych
urządzeń hydraulicznych (np. silniki
hydrauliczne, siłowniki itd.).

WYPROWADZENIA ZEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNEGO OBWODU UKŁADU
HYDRAULICZNEGO
W ciągniku, który nie jest wyposażony w
przednie wyprowadzenie układu
hydraulicznego ani w przedni TUZ a
wyposażony jest w elektropodnośnik i
trzysekcyjny dodatkowy rozdzielacz tylne
wyjścia są zakończone ciśnieniowymi
szybkozłączkami �1� i �6� sterowane
dźwigniami.
Gniazdo oznaczone "O" jest połączone
bezpośrednio z przestrzenią skrzyni
przekładniowej i służy do odprowadzania
oleju powracającego z zewnętrznych
urządzeń hydraulicznych (np. silniki
hydrauliczne, siłowniki itd.).

PRZEDNIE WYPROWADZENIA ZEW-
NĘTRZNEGO OBWODU HYDRAU-
LICZNEGO
Znajdują się na panelu w przedniej pra-
wej części ciągnika. Montowane są w
ciągnikach posiadających dodatkowy ro-
zdzielacz hydrauliczny. Wyprowadzenia
przednie są przeznaczone do sterowania
urządzeń zawieszonych na przednim
TUZ. Oznaczenie i ich zastosowanie jest
takie samo jak u wyprowadzeń tylnych.
A -  Ciągnik z podnośnikiem

mechanicznym z dwusekcyjnym
rozdzielaczem.

B -  Ciągnik z elektrohydrauliką i trzy-
sekcyjnym rozdzielacze.
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PODŁĄCZANIE MASZYN I NARZĘDZI DO ZEWNĘTRZNEGO OBWODU UKŁADU
HYDRAULICZNEGO
Podłączanie maszyn i narzędzi składających się z wielu sekcji
Ciągnik wyposażony w podnośnik mechaniczny
 Przy pracy z maszynami rolniczymi składającymi się z kilku sekcji (agregaty, włóki,
brony), u których do ramy głównej są podłączone przegubowo ramy boczne
podnoszone przy transporcie do położenia pionowego przy pomocy siłowników
hydraulicznych zasilanych z zewnętrznego obwodu hydraulicznego, ramy boczne
należy zawsze podnosić przesuwając dźwignię obwodu zewnętrznego do położenia
górnego. Ten kierunek ruchu dźwigni zewnętrznego obwodu hydraulicznego zape-
wnia, że ciśnienie oleju jest w szybkozłączu "1" i powoduje podnoszenie ram bocz-
nych do położenia transportowego. Szybkozłącze "2" jest połączone ze spływem.
Ciągnik wyposażony w dodatkowy rozdzielacz
Przy pracy z maszynami rolniczymi składającymi się z kilku sekcji (kultywatory,
talerzówki), u których do ramy głównej są podłączone przegubowo ramy boczne
podnoszone przy transporcie do położenia pionowego przy pomocy siłowników
hydraulicznych zasilanych z zewnętrznego obwodu hydraulicznego, ramy boczne
należy zawsze podnosić przez dźwignię dodatkowego rozdzielacza do góry (do tyłu).
Węże podnośników należy podłączyć do szybkozłączek nr �2�, �4� lub �6�.
Podłączanie obrotowego silnika hydrostatycznego
Jeżeli do zewnętrznego obwodu hydraulicznego jest podłączony obrotowy silnik
hydrostatyczny, należy bezwzględnie jego gałąź odprowadzającą podłączyć do
szybkozłącza "0".
Podłączanie rewersowego silnika hydrostatycznego
Rewersowy obrotowy silnik hydrostatyczny ze względu na jego działanie należy
koniecznie podłączyć do szybkozłączy �1� i �2�, lub �3� i �4� nie wolno podłączać do
przykładowo �1� i �3�, �2� i �5�. W tym przypadku jednak do obydwu gałęzi muszą być
zabudowane zawory bezpieczeństwa, które niezawodnie ograniczą szczyty
ciśnieniowe przy zatrzymywaniu maszyny. Odprowadzenia z wymienionych zaworów
należy podłączyć do szybkozłącza "0".
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F_02_H1 F_02_H2
FUNKCJE STEROWANIA
1. Dźwignia zewnętrznego obwodu

układu hydraulicznego (patrz rozdz.
�Układ hydrauliczny�).

2. Dźwignia wewnętrznego obwodu
układu hydraulicznego.

3. Dźwignia wyboru systemu regulacji.
4. Dźwigienka zaworu szybkości

reakcji.

WEWNĘTRZNY OBWÓD UKŁADU
HYDRAULICZNEGO
Wewnętrzny obwód układu hydrau-
licznego jest sterowany przy pomocy
dźwigni głównej (1) wewnętrznego
obwodu hydraulicznego, dźwigni wyboru
systemu regulacji (2) i dźwigienki
szybkości reakcji (3). Blokadę położenia
dźwigni wewnętrznego obwodu
hydraulicznego zapewnia ogranicznik
(4).



119

PODNOŚNIK MECHANICZNY

F_02_H3 F_02_H4

DŹWIGNIA WEWNĘTRZNEGO OBWO-
DU UKŁADU HYDRAULICZNEGO
Steruje:
a -  podnoszenie maszyn do położenia

transportowego (maks. podniesie-
nie)

b -  ustawienie wysokości podniesienia
TUZ przy regulacji pozycyjnej i usta-
wienie głębokości orki (dla oporu
ziemi) przy regulacji siłowej lub
mieszanej

c -  ustawienie tzw. wolnego (pływające-
go) położenia przy pracy z maszyną
posiadającą własne kółko kopiujące

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

mywana samoczynnie w stałym położeniu względem ciągnika.
M - Regulacja mieszana, która jest kombinacją regulacji siłowej i pozycyjnej. Na-

daje się zwłaszcza do orki na polach ze zmiennym oporem gleby.
D - Regulacja siłowa, przy której maszyna zawieszona na TUZ jest samoczynnie

podnoszona i opuszczana w zależności od oporu gleby.
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F_02_H5 F_02_H6

DŹWIGIENKA ZAWORU SZYBKOŚCI
REAKCJI
Steruje zaworem rozdzielacza, który
zmienia wielkość przepływu oleju do
wewnętrznego obwodu hydraulicznego.
Przy przestawieniu dźwigienki do poło-
żenia poziomego w kierunku do przodu
występuje najmnieszy przepływ oleju do
wewnętrzego obwodu hydraulicznego.
Poprzez ograniczenie przepływu oleju
przy regulacji siłowej lub mieszanej
zmniejsza się szybkość reakcji układu
hydraulicznego np. przy orce w zmien-
nych warunkach glebowych.

∗∗∗∗ ELEKTROPNEUMATYCZNE STEROWANIE UKŁADU HYDRAULICZNEGO
Jest dodatkowym systemem sterowania układu hydraulicznego, umożliwiającym
podniesienie TUZ do najwyższego położenia bez zmiany nastawienia położenia
głównej dźwigni sterowania wewnętrznego obwodu układu hydraulicznego. Do
sterowania z miejsca kierowcy służy przełącznik umieszczony na prawym bocznym
słupku kabiny (1 - zmiana skrajnego położenia), natomiast do sterowania z zewnątrz
kabiny służą przyciski umieszczone na końcach tylnych błotników (2).
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F_02_H7 F_02_H8 F_02_H9

PRZEŁĄCZNIK W KABINIE
Używany jest do podnoszenia maszyn
przy dojeździe do końca pola, gdzie
ciągnik zawraca. Przestawiając
przełącznik do pozycji włączony,
maszyna zostanie podniesiona a po
przestawieniu do pozycji wyłączony,
maszyna opadnie do pierwotnego poło-
żenia nastawionego przy pomocy dźwig-
ni głównej wewnętrznego obwodu układu
hydraulicznego.

Zabronione jest używanie
przycisku w kabinie do
podnoszenia narzędzi przy
transporcie. Przy podnoszeniu
narzędzi wskazane jest używać
dźwigni wewnętrznego układu,
którą przestawiamy do położenia
górnego.

PRZYCISK NA BŁOTNIKU
Umożliwia kierowcy łatwiejsze podłącze-
nie maszyny dzięki temu, że może
z zewnątrz ciągnika sterować ruchem
dolnych cięgieł TUZ. W czasie wciśnię-
cia przycisku cięgła TUZ się podnoszą,
po jego uwolnieniu opadają aż do poło-
żenia odpowiadającego nastawieniu
głównej dźwigni wewnętrznego obwodu
układu hydraulicznego.

Jeżeli ciągnik posiada zaczep dla
przyczep jednoosiowych, podno-
szenie tylnego TUZ do najwyżs-
zego położenia przy pomocy
przycisków na błotniku jest za-
bronione! Zagraża niebezpie-
czeństwo uszkodzenia zaczepu!

UŻYWANIE PRZYCISKÓW
Przy manipulacji z TUZ przy po-
mocy przycisków pracownik musi
stać poza zasięgiem podłączanej
maszyny by nie nastąpił wypadek
podczas podłączania.

Do podnoszenia maszyny do położenia
transportowego  należy używać dźwigni
głównej wewnętrznego obwodu układu
hydraulicznego, którą w tym celu należy
przesunąć do położenia górnego. Przy
zatrzymaniu ciągnika z maszyną zawie-
szoną na TUZ-ie należy bezwzględnie
maszynę opuścić (ciągnika nie wolno
parkować z maszyną zawieszoną w
górnym położeniu TUZ-u).
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ELEKTROPODNOŚNIK
SCHEMAT DZIAŁANIA ELEKTRO-
PODNOŚNIKA EHR B - BOSCH
Pompa układu hydraulicznego (1) dos-
tarcza olej do rozdzielacza dodatkowego
układu hydraulicznego (2), z którego olej
przepływa do rozdzielacza regula-
cyjnego (3), sterującego poszczególne
siłowniki (4, 5) ramion podnoszących
układu hydraulicznego. Ramiona są
połączone z cięgłami dolnymi TUZ, w
których jest umocowana maszyna
rolnicza. Po podłączeniu cięgła górnego
maszyna rolnicza może być podno-
szona, opuszczana lub utrzymywana w
określonej pozycji w stosunku do
ciągnika. Elektroniczny zespół sterujący
(6) za pośrednictwem instalacji
elektrycznej otrzymuje sygnały z czopów
tenzometrycznych (7), a z czujnika 8),
które są porównywane z wymaganymi
wartościami nastawionymi na pulpicie
sterowania elektrohydrauliki (9).
Z porównania wartości wymaganej
z wartością rzeczywistą wypłynie
odchyłka regulacyjna, która jest
przesyłana jako sygnał do rozdzielacza
regulacyjnego (3). Rozdzielacz
regulacyjny jest przestawiany przy
pomocy dwóch proporcjonalnych
elektromagnesów. Podnoszenie i opusz-
czanie maszyn jest niezależne od
obciążenia.

F_02_161a
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F_02_162 F_02_188

FUNKCJE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH
1. Podnoszenie:

a - transport, podnoszenie
b - położenie stopa
c - regulacja, opuszczanie (robocze)
d - położenie pływające, szybkie zagłębianie (dźwigienka powraca samoczynnie

do położenia c)
 2. Blokowanie w położeniu transport
 3. Szybkość opuszczania
 4. Nastawienie wymaganego położenia TUZ
 5. Ograniczenie położenia górnego
 6. Regulacja mieszana. Nastawienie płynne od siłowej do pozycyjnej
 7. LED � diagnostyka
 8. LED � podnoszenie
 9. LED � opuszczenie
 10. Załączanie amortyzatora pulsowania
 11. LED � sygnalizacja załączonego amortyzatora pulsowania

WYŁĄCZANIE ELEKTROPODNOŚNIKA
Wyłączanie zasilanie elektronicznego
zespołu sterującego odbywa się przy
pomocy kluczyka stacyjki. Po wyłączeniu
elektroniki TUZ jest zablokowany.
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F_02_164 F_02_163

WYŁĄCZANIE BLOKADY TUZ
Po włączeniu zasilania przy pomocy
kluczyka stacyjki uruchamiania silnika
TUZ jest nadal zablokowany. TUZ nie
podnosi ani nie opuszcza, na panelu
sterowania EHR-B na krótko zapali się
lampka LED-diagnostyka (7) i LED-
amortyzator pulsowania (11) � autotest
podnośnika. LED-podnoszenie (8) i
LED-opuszczenie (9) nie pali się lampka
kontrolna. Po krótkim czasie znów zapali
się lampka LED-diagnostyka (7) co
sygnalizuje zablokowanie EHR-B.
Jeżeli lampka LED-diagnostyka (7) pali
się obwód jest odłączony.

Rozruch silnika możliwy jest
tylko w przypadku ustawienia
dźwigni (1) w położeniu (b).

Elektropodnośnik EHR-B działa tylko
przy uruchomionym silniku.
Aktywacja systemu  EHR-B możliwa jest
po zgaszeniu lampki smarowania silnika
Usunięcie blokady podnośnika jest
możliwe dopiero przy pracującym silniku
przestawiając dźwignie (1) do pozycji
(a). Po powrocie dźwigienki (1) do
położenia "c" TUZ zajmie położenie
odpowiadające nastawieniu elementów
sterujących., tzn. wróci do wcześniejsze-
go położenia (4), (5) a (6).

Po aktywacji podnośnika EHR-B
z powodu bezpieczeństwa obni-
żona jest szybkość podnoszenia
ramion podnośnika. Po pierw-
szym osiągnięciu ustawień wy-
sokości podnoszenia ramion
usunięta jest wolna praca pod-
nośnika i przy kolejnym pod-
noszeniu ramion szybkość pod-
noszenia jest normalna.
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F_02_165 F_02_166 F_02_167

SZYBKIE ZAGŁĘBIANIE
Dźwigienkę (1) należy przesunąć do po-
łożenia "d" - położenie wolne. W tym po-
łożeniu dźwigienka musi być trzymana,
po uwolnieniu zajmie położenie "c" �
elektropodnośnik działa zgodnie z usta-
wieniem sterowników (3), (4), (5) a (6).

TRANSPORT MASZYN
Dźwigienkę podnoszenia (1) należy
przesunąć do położenia "a" i zabez-
pieczyć przy pomocy dźwigienki bloku-
jącej (2).
Zablokowanie dźwigni podnoszenia (1)
odbywa się bezpiecznikiem (2) w poło-
żeniu "a":
A -  dźwignia jest zablokowana
B -  nie ma blokady

Po zgaszeniu ciągnika należy
opuścić podpięte do ciągnika
maszyny

POŁOŻENIE STOP
Po przesunięciu dźwigienki (1) do poło-
żenia "b� - stop, nastąpi natychmiastowe
wstrzymanie ruchu TUZ.
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F_02_168 F_02_169

AMORTYZATOR PULSOWANIA
Używa się do przejazdów z ciężkimi
maszynami podłączonych do tylnego
TUZ-a.
Dźwignia podnoszenia (1) musi
znajdować się w położeniu "a" położenie
transportowe zabezpieczone bezpieczni-
kiem (2) i amortyzator pulsowania (10)
załączony. Załączenie amortyzatora
pulsowania wyświetlane jest  LED (11).
Po załączeniu amortyzatora pulsowania
(10) opuszczą się ramiona tylnego TUZ-
u w granicach 4% i to spowoduje
pulsowanie max do 8% wysokości
udźwigu. Pulsowanie ramion do góry jest
zawsze ograniczone górnym położeniem
ramion (5).

Zalety amortyzatora pulsowania przy
przejazdach z ciężkim narzędziem
zaczepionym w tylnym TUZ-ie:
1. większe bezpieczeństwo przejazdu
2. stabilizacja narzędzia
3. obniżenie obciążenia układu  pod-

nośnika i TUZ-a

Przy regulacji hitcha amortyzator
pulsowania powinien być wyłą-
czony.

OGRANICZENIE GÓRNEGO POŁOŻE-
NIA TUZ
Do tego celu służy dźwigienka (5). Ogra-
niczenie można przeprowadzić w górnej
połowie skoku TUZ.
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F_02_170 F_02_171

SZYBKOŚĆ OPUSZCZANIA
Szybkość opuszczania ustawia się
dźwignią (3).

Symbol max szybkości
opuszczania

Szybkość min szybkości
opuszczania

Ustawienie szybkości opuszcza-
nia związane jest z amortyza-
torem pulsowania przy użyciu
tylnych wyłączników sterowania
jest nieczynne.

POŁOŻENIE PŁYWAJĄCE
Do włączania trwałej pracy w systemie
regulacji z hydrauliką kopiującą, np. przy
pracy z pługiem z kółkiem kopiującym,
służy guzik (4), który należy nastawić na
zakres z oznaczeniem "A", oraz dźwi-
gienka (6) ustawiona na symbol regulacji
pozycyjnej.
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F_02_172

PRACE POLOWE
Należy przeprowadzić czynność �Wyłą-
czenie blokady TUZ� i uwzględniając
charakter wykonywanej pracy nastawić
wymagane nastawienie elementów. Do
nastawiania wymaganej głębokości pra-
cy służy guzik (4). Do nastawiania
rodzaju regulacji służy dźwigienka (6).

Symbol regulacji siłowej

Symbol regulacji pozycyj-
nej

Działanie regulacji (podnoszenie i opu-
szczanie) można śledzić przy pomocy
dwóch diod świetlnych (8) i (9).
Przestawiając dźwigienkę (1) należy
przesunąć do położenia "a" i po
zawróceniu przesunąć z powrotem do
położenia "c". System regulacji powróci
do poprzedniego położenia roboczego
(pamięć orki). Do nastawiania wyma-
ganej szybkości opuszczania służy
dźwigienka (3).
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F_02_98 F_02_78 F_02_65

ZASTOSOWANIE STEROWANIA
TYLNEGO
Przyciski sterowania tylnego są przezna-
czone wyłącznie do manipulacji przy
podłączaniu i odczepianiu maszyn rolni-
czych. Dźwignia podnoszenia (1) na
panelu sterowania elektropodnośnika
EHR-B powinna znajdować się w
położeniu �b� lub �c�. Symbole
oznaczające przyciski odpowiadają kie-
runkowi ruchu TUZ przy ich wciśnięciu.
TUZ porusza się tylko przy wciśnięciu
przycisków.
Każde zastosowanie sterowania tylnego
powoduje zablokowanie systemu regu-
lacyjnego i konieczność powtórzenia
operacji �Wyłączanie blokady TUZ".

PRZYCISKI ZEWNĘTRZNEGO STERO-
WANIA ELEKTROPODNOŚNIKA
 1. podnoszenie
 2. opuszczanie
TUZ porusza się tylko przy wciśnięciu
przycisków.

Przyciski zewnętrznego sterowa-
nia elektropodnośnika czynne są
bez aktywacji elektropodnośnika.

UŻYWANIE PRZYCISKÓW
Aby uniknąć wypadkowi podczas
manipulacji z TUZ przy pomocy
przycisków pracownik musi stać
poza zasięgiem podłączanej
maszyny.
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F -02 -173
SYGNALIZACJA USTEREK EHR-B
Elektroniczna część elektropodnośnika
ciągle sprawdza prawidłowe działanie
elektropodnośnika. Pojawienie się
usterki sygnalizuje zapalona lampka
kontrolna LED diagnostyka (7).
Po usunięciu usterki LED diagnostyka
(7) zgaśnie.
System LED diagnostyka (7) sygnalizuje
również zablokowanie elektropodnoś-
nika.

SYGNALIZACJA USTEREK ELEKTROPODNOŚNIKA  EHR-B
pulsowanie LED
diagnostyka (7)
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usterki opis usterki

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

ważna
usterka

Usterka z wewnętrznym uszkodzeniem
elektropodnośnika. Elektropodnośnik

nieczynny � zakończyć pracę.

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

średnia
usterka

Usterka z wewnętrznym uszkodzeniem.
Elektropodnośnik nieczynny.

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

mniej
ważna
usterka

Elektropodnośnik czynny oprócz
sygnalizowanej usterki.

Usunięcie usterek EHR-B powinien wykonywać
serwis.
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F_02_174

OPIS MNIEJ WAŻNYCH USTEREK ELEKTROPODNOŚNIKA EHR-B
pulsowanie LED
diagnostyka (7)

dł
ug

a
pr

ze
rw

a

ilo
ść

pu
ls

ów
kr

ót
ka

pr
ze

rw
a

ilo
ść

pu
ls

ów lokalizacja usterki możliwa przyczyna usterki

3x 1x siłomierny sworzeń prawy(A) wadliwy siłomierny sworzeń
3x 2x siłomierny sworzeń lewy (A) wadliwe łączenie podłączenie

zwarcie przewodu siłomiernego sworznia
możliwe przeciążenie siłomiernego sworznia
wadliwy potencjometr sterowania (3)3x 4x dźwignia sterowania szybkości

opuszczenia (3) zwarcie lub uszkodzony przewód sterowania
wadliwy potencjometr sterowania (6)3x 6x dźwignia sterowania regulacji (6)
zwarcie lub uszkodzony przewód sterowania
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UKŁADY ZAWIESZENIA
TYLNY TUZ
Służy do podłączania zawieszanych i pół
zawieszanych maszyn i narzędzi rol-
niczych kategorii II wg ISO. Odległość
środków dolnych kuli przegubów cięgieł
dolnych TUZ wynosi 870 mm. Średnica
otworów dolnych kuli cięgieł dolnych
TUZ wynosi 28,5 mm. Średnica otworu
kuli przegubu cięgła górnego wynosi
25,5 mm.
A -  tylny TUZ
B -  tylny TUZ z końcówkami CBM
 1. cięgło górne
 2. wieszak lewy
 3. wieszak prawy
 4. cięgna dolne TUZ

Przy regulacji wieszaków (2,3)
należy zwrócić uwagę na długość
regulacji. Lewy wieszak max
85 mm, a prawy 45 mm.

F_02_157
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UKŁADY ZAWIESZENIA

F_02_79 F193

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY
PRZY PRACY Z TUZ

Zabrania się przebywania między
ciągnikiem, a maszyną zawie-
szoną na TUZ osób nie upo-
ważnionych - (A). Ciągnika nie
wolno parkować z maszyną w
górnym położeniu TUZ - (B).

PODŁĄCZANIE MASZYN DO TUZ
Długość lewego wieszaka (1) można regulować po odłączeniu od ramienia pod-
nośnika. Wieszak lewy umożliwia wstępną regulację położenia maszyny w stosunku
do ciągnika. Dokładne nastawienie umożliwia wieszak prawy posiadający nakrętkę
rzymską z dwuramienną rękojeścią (2).
Zakres regulacji wzajemnego położenia końców cięgieł dolnych wynosi 200 mm.
Niezależne położenie maszyny w stosunku do ciągnika i jej wychylanie w okół osi
wzdłużnej ciągnika umożliwia przesunięcie sworznia (3) do otworu dolnego (4). W
tym przypadku obydwa końce cięgieł dolny mogą się poruszać względem siebie w
kierunku pionowy o 100 mm. Cięgła napinające (5) służą do ograniczenia
wychylenia bocznego cięgieł dolnych TUZ. Końce cięgieł dolnych z podłączoną
maszyną mogą się wychylać na każdą stronę z położenia środkowego o 100 mm (u
wzmocnionego TUZ o 125 mm). Wychylenie boczne można ograniczyć poprzez
zablokowanie cięgieł napinających.
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UKŁADY ZAWIESZENIA

F197 F194

CIĘGŁA DOLNE Z WYSUWANYMI
KOŃCÓWKAMI
Końcówki wysuwne ułatwiają zawiesza-
nie maszyn. Po ściśnięciu obejmy (1)
nastąpi uwolnienie końcówki (2). Uwol-
nione końcówki należy nasadzić na
czopy maszyny i zabezpieczyć przety-
czkami (3), które są umieszczone w
uchwycie na wysuwnej końcówce - (A).
Po cofnięciu ciągnikiem końcówki wsuną
się do cięgieł i samoczynnie się zabez-
pieczą w położeniu roboczym - (B).

PODŁĄCZANIE MASZYN DO TUZ Z KONCÓWKAMI CBM
Cięgła dolne i górne TUZ posiadają końcówki półautomatyczne typu CBM,
ułatwiające tzw. dwufazowe podłączanie i odczepianie maszyn bez konieczności
bezpośredniego działania kierowcy. Końcówki są sterowane z miejsca kierowcy przy
pomocy linek. W pierwszej fazie po cofnięciu i częściowym podniesieniu TUZ są
podłączone do maszyny cięgła dolne, a w drugiej fazie jest podłączane z kabiny
cięgło górne umocowane w jednym z otworów wspornika. Przed podłączaniem do
ciągnika maszynę należy wyposażyć w kule zaczepowe CBM i przy pomocy rozpórki
nastawić długość osi zaczepu (tylko u ciągników ze wzmocnionym TUZ).
U ciągników posiadających wzmocniony TUZ z końcówkami CBM dokładne na-
stawienie położenia maszyny względem ciągnika przeprowadza się przy pomocy
przesuwnej obejmy prawego wieszaka z uchwytami.

Po regulacji obejmę wieszaka należy ustawić zawsze uchwytami w kierunku
jazdy ciągnika.



139

UKŁADY ZAWIESZENIA

F195a F196

BLOKOWANIE WYCHYLENIA BOCZ-
NEGO CIĘGIEŁ DOLNYCH
Sworzeń (1) należy wsunąć do otworu II
(maszyny kategorii II) . Cięgła dolne są
nastawione w położeniu środkowym.
Dokładne nastawienia położenia cięgieł
przeprowadza się przy pomocy śruby
(2). Blokowanie wychylenia cięgieł bocz-
nych przeprowadza się przy transporcie
maszyn zawieszanych i wymagających
dokładnego prowadzenia za ciągnikiem
podczas prac polowych.
U wzmocnionego TUZ ograniczenie
bocznego wychylenia można przeprowa-
dzać w całym zakresie płynnie przy po-
mocy obrotowej obejmy.

Na ciągniku muszą być zamontowane zawsze obydwa cięgła napinające
z jednakowo umocowanymi sworzniami - obydwa odblokowane lub obydwa
zablokowane. Przy pracy z maszynami kategorii II., wymagających przy pracy
wychylenie boczne (np. pługi), rozstaw kół tylnych musi wynosić minimalnie
1500 mm. W przeciwnym przypadku grozi kolizja cięgieł dolnych z oponami.
Podczas jazdy bez maszyny cięgła dolne należy koniecznie połączyć przy
pomocy sprężyny, a cięgło górne włożyć do sprężystego uchwytu.
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UKŁADY ZAWIESZENIA

F 198 F 199 F 199a

CIĘGŁO GÓRNE
Długość cięgła górnego (1) można regu-
lować w zakresie 270 mm.
Mocowane może być mocowane do
jednego ze czterech otworów wspornika
(2), który przenosi siłę z zawieszonej
maszyny na wałek skrętny umieszczony
w pokrywie układu hydraulicznego
(podnośnik mechaniczny).
Ciągniki wyposażone w elektrohydrauli-
kę posiadają nieruchomy wspornik ma-
jący tylko dwa otwory (A).

CIĘGŁO GÓRNE
Przy regulacji długości cięgła
górnego należy zwaracać uwagę
na to, aby obie jego końcówki
były wykręcone z rury na jedna-
kową długośći zabezpieczone na-
krętkami z obywu stron.

WYBÓR OTWORU WSPORNIKA
Podłączenie cięgła górnego do jednego
ze czterech otworów 1 - 4 ma wpływ na:
 - czułość hydrauliki przy systemie regu-

lacji "D" lub " M". Przy podłączeniu
cięgła do otworu "1" czułość jest naj-
większa.

 - wychylenie poprzeczne maszyny w
pozycji podniesionej w zależności od
wysokości stojaka  (460 mm - 610
mm). Przy podłączeniu cięgła do ot-
woru �1� wychylenie maszyny jest naj-
mniejsze.



141

UKŁADY ZAWIESZENIA

F206 F_02_209 F208

PRZEDNI TUZ
Służy do zawieszania maszyn i narzędzi
rolniczych kategorii II wg ISO.
Maksymalna siła udźwigu przedniego
TUZ wynosi 24 kN. Do niniejszego typu
TUZ można zawiesić tylko okrągłe
obciążniki dodatkowe..

Przy transporcie maszyn zawie-
szanych należy układ zabezpie-
czyć hydraulicznie przy pomocy
kulistego zaworu dławiącego
umieszczonego po lewej stronie
ciągnika nad osią przednią ciąg-
nika.

Takie zabezpieczenie zaleca się stoso-
wać również w przypadku gdy narzędzie
nie jest zawieszone.

STEROWANIE PRZEDNIEGO TUZ
Układ zawieszenia posiada dwa siłowniki
dwustronnego działania, do których olej
doprowadzany jest z zewnętrznego roz-
dzielacza. Podnoszenie i opuszczanie
jest sterowane przy pomocy dźwigni (1)
zewnętrznego rozdzielacz hydraulicz-
nego:
położenie funkcje

4 podnoszenie
N zabezpieczenie TUZ.
3 opuszczenie
F opuszczenie (wolne �

pływające)

REGULACJA I ZABEZPIECZENIE
HYDRAULICZNE PRZEDNIEGO TUZ
Szybkość opuszczania maszyny zawie-
szanej można regulować przy pomocy
zwrotnego zaworu dławiącego.
Zabezpieczenie hydrauliczne przedniego
TUZ można przeprowadzić w dowolnym
położeniu przy pomocy zaworu kulistego
poprzez obrócenie dźwigni zaworu z po-
łożenia A o 90° (pionowo w stosunku do
osi zaworu) do położenia B.
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UKŁADY ZAWIESZENIA

F209 F210 F211

REGULACJA ZAWORU DŁAWIĄCEGO
Przed rozpoczęciem pracy z maszyną
zawieszoną na przednim TUZ zaleca się
przeprowadzenie ustawienia zaworu dła-
wiącego (3) tak, aby czas opadania
maszyny z położenia najwyższego do
najniższego nie przekroczył 1 - 1,5 se-
kundy. Dźwignia sterowania w położeniu
F (patrz rys. F207). Obracając korpus
zaworu w lewo (w kierunku strzałki)
prędkość opadania wzrasta.

POŁĄCZENIE ZAWIESZANYCH
MASZYN
Maszyna jest umocowana w wideł-
kowych uchwytach przy pomocy czopów
mocujących. Połączenie stałe lub pły-
wające względem ciągnika umożliwia
odpowiednie umieszczenie sworzni za-
bezpieczających:
 - włożenie sworzni do otworów 1 za-

pewnia połączenie stałe maszyny
z ciągnikiem

 - włożenie sworzni do otworów 2 za-
pewnia połączenie pływające

JAZDA Z MASZYNAMI ROLNICZYMI
ZAWIESZONYMI NA PRZEDNIM TUZ

Podczas jazdy z maszynami
rolniczymi zawieszonymi na
przednim TUZ należy ograniczyć
prędkość jazdy do 20 km.h-1.

Jeżeli na przednim TUZ nie jest za-
wieszona maszyna zaleca się zdjęcie
dolnych cięgieł podnoszących (1). De-
montaż przeprowadza się po wyjęciu
zawleczek zabezpieczających i sworzni
(2).
W ciągnikach, które nie są wyposażone
w hamulec osi przedniej zalecana jest
jazda z podłączoną maszyną w
przednim TUZ z włączonym napędem.
Zalecana max. prędkość � 10km/h.
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ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ
Strona
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ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ
ROZSTAWY KÓŁ PRZEDNIEJ OSI NAPĘDOWEJ CIĄGNIKÓW Z 8641 - Z 11741

Rozmiary opon
12,4-24 13,6-24 12,4-28 14,9-24 Położenie obręczy

Rozstawy kół przednich w mm

1590∗ - - -

1645 1730 1730

1740 1655 1730 -

1800 1880 1810 1880

1890 1810 1880 1810

1945 2030 1955 2030

2040 1955 2030 1955

∗  - rozstaw standardowy
Nakrętki przednich kół dokręcać - 250 - 290 Nm.
Nakrętki kół tylnych dokręcać  - 230 Nm.
Zmianę rozstawu przeprowadza się poprzez zmianę położenia obręczy i tarczy koła

Ciągnik należy zabezpieczyć
przed ruszeniem z miejsca, oś
przednią podnieć i podstawić.

− Odkręcić nakrętki śrub łączących
obręcz z tarczą koła i śruby wyjąći.

 - Przeprowadzić zmianę rozstawu usta-
wiając wymagane położenie obręczy.

 - Z powrotem włożyć śruby z podkład-
kami i zabezpieczyć przy pomocy na-
krętek. Nakrętki dokręcić momentem
230 - 250 Nm.

 - Po każdym poluzowaniu połączenia
obręczy koła z tarczą śruby łączące
należy dokręcić wymaganym momen-
tem.

 - Po przejechaniu z nieobciążonym
ciągnikiem odległości 100 m należy
śruby ponownie dokręcić wymaganym
momentem.

 - Po pracy z obciążonym ciągnikiem
połączenie należy dokręci po 3 mtg.
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ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ

F_02_189

ZBIEŻNOŚĆ KÓŁ OSI PRZEDNIEJ
NAPĘDOWEJ
Prawidłowa zbieżność kół przednich u
ciągników z osią przednią napędową
wynosi 0 ÷ 2 mm i mierzy się na koł-
nierzach piast kół przednich (przy za-
montowanych kołach zbieżność można
mierzyć na obręczach kół).



148

ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ

F_02_81

W CIĄGNIKACH Z PRZEDNIĄ OSIĄ NAPĘDOWĄ NALEŻY:
− Ustawić koła równolegle do osi wzdłużnej ciągnika.
- Zmierzyć odległość między obręczami  kół  i zaznaczyć z przodu  w płaszczyźnie

poziomej.
- Podjechać z ciągnikiem tak, aby oznaczone miejsca znalazły się w płaszczyźnie

poziomej  w tyle (obrócone o 180°) i znowu zmierzyć odległość między
oznaczonymi miejscami.

- Poluzować nakrętki zabezpieczające(2) przegubów kulistych drążka łączącego z
siłownikiem  hydraulicznym.

- Obracając drążkiem (3) ustawić wymaganą zbieżność. Regulację przeprowadzić
dla obydwu przegubów tak, aby był zachowany jednakowy kąt skrętu w obydwu
kierunkach (mierzyć na boku obręczy koła).

− Nakrętki zabezpieczające (2)należy dokręcić momentem 122 - 136 Nm.
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ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ
Bez przedniego TUZ

bez błotników z błotnikami
Opony Rozstaw kół

(mm)
Ogranicznik

prawy
A (mm)

Ogranicznik
lewy

A (mm)

Ogranicznik
prawy

A (mm)

Ogranicznik
lewy

A (mm)
12,4- R24 1590

1740
1890

38
28
17

31
21
10

37
32
23

37
31
21

380/70R24
13,6-R24

1730
1880

34
23

28
17

40
31

40
29

12,4-28
10PR

1730
1880

29
18

27
18

40
31

40
31

14,9-24
420/70R24

1730
1880

33
22

30
18

41
31

41
32

Z przednim TUZ
bez błotników z błotnikami

Opony Rozstaw kół
(mm)

Ogranicznik
prawy

A (mm)

Ogranicznik
lewy

A (mm)

Ogranicznik
prawy

A (mm)

Ogranicznik
lewy

A (mm)
12,4-R24 1590

1740
1890

50
33
19

47
33
20

50
33
19

47
35
25

380/70R24
13,6-R24

1730
1880

43
28

39
27

43
28

45
34

12,4-28
10PR

1730
1880

41
26

38
28

38
28

45
36

14,9-24
420/70R24

1730
1880

44
29

41
31

44
29

46
36

F216

USTAWIENIE OGRANICZNIKÓW
SKRĘTU OSI PRZEDNIEJ NAPĘDO-
WEJ
Ustawienie ograniczników należy prze-
prowadzić po każdej zmianie rozstawu
kół według zamieszczonej tabeli poprzez
poluzowaniu nakrętki (2) i wykręceniu
lub wkręceniu śruby (1) na wielkość (A)
określoną w tabeli.
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ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ

F_02_99 F218

ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ TYLNYCH
W zależności od szerokości opon tyl-
nych rozstawy można nastawić w nastę-
pujących zakresach:

Szerokość opon
tylnych

Rozstaw
(mm)

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

1650 - 1800
1575 - 1800
1650 - 1800

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

1500 - 1800
1575 - 1800
1500 - 1800

Rozstaw kół tylnych można zmieniać
skokowo co 75 mm poprzez zmianę
położenia obręczy i tarczy koła.

USTAWIENIE ROZSTAWU KÓŁ TYLNYCH
Rozstaw kół tylnych można zmieniać co 75 mm poprzez zmianę położenia obręczy i
tarczy koła po podniesieniu osi tylnej ciągnika tak, aby koła się lekko obracały.

Przed podniesieniem osi tylnej należy ciągnik zabezpieczyć przez podłożenie
klinów pod koła przednie ciągnika.

Po zmianie rozstawu wszystkie śruby łączące obręcz z tarczą koła należy dokręcić
momentem 230 - 250 Nm a nakrętki mocujące tarczę koła z kołnierzem wału na-
pędowego kół tylnych momentem 400 - 470 Nm.
 - Po każdym poluzowaniu połączenia śruby dokręcić wymaganym momentem.
 - Po przejechaniu z nie obciążonym ciągnikiem odległości  100 m śruby dokręcić

ponownie wymaganym momentem.
 - Po obciążeniu ciągnika śruby dokręcić po przepracowaniu 3 mtg.
 - Po 10 mtg ponownie sprawdzić dokręcenie tarczy i obręczy kół.
 - Podczas pierwszych 100 mtg pracy należy sprawdzać dokręcenie nakrętek tarczy

i obręczy kół przednich i tylnych minimalnie 6 razy.
 - Następne kontrole dokręcenia nakrętek tarcz i obręczy kół przednich i tylnych

należy przeprowadzać po każdych 100 mtg.
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DODATKOWE OBCIĄŻNIKI

Dodatkowe obciążniki służą do zwię-
kszenia dociążenia osi oraz do zapew-
nienia sterowności ciągnika lub zapew-
nienia stabilności.

Strona
Obciążniki kół tylnych.............................................................................................. 154
Obciążniki dolne...................................................................................................... 154
Obciążniki przednie................................................................................................. 155
Obciążniki przedniego TUZ..................................................................................... 155
Zawór do napełniania opon cieczą ......................................................................... 156
Napełnianie opon cieczą ......................................................................................... 156
Wypuszczanie cieczy z opon .................................................................................. 157
Kliny zabezpieczające koła przednie ...................................................................... 157
Dopuszczalna masa cieczy w zależności od rozmiarów opon................................ 158
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DODATKOWE OBCIĄŻNIKI

F222 F223

OBCIĄŻNIKI KÓŁ TYLNYCH
Kombinacje
obciążników

(sztuk)

Masa obciążników
(kg)

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

Z 8641 - Z 11741
2+6 2x25 + 6x30 230

2+10 2x25 + 10x30 350

OBCIĄŻNIKI DOLNE
Obciążniki dolne

Kombinacje
obciążników

(sztuk)

Masa obciążników
(kg)

2 2x34 68
Wymienione obciążniki są montowane
tylko w przypadku, gdy ciągnik nie jest
wyposażony w przedni WOM do
przestrzeni w odlewie wanny i umo-
cowane przy pomocy śrub dostępnych
po demontażu uchwytów akumulatora.
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DODATKOWE OBCIĄŻNIKI

F_02_26 F_02_82

OBCIĄŻNIKI PRZEDNIE
obciążniki przednie

Kombinacje
obciążników

(sztuk)

Masa obciążników
(kg)

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

Obciążniki przednie są zawieszone na
belce obciążników. Przed bocznym
przesunięciem obciążniki są zabezpie-
czone przy pomocy sworznia włożonego
między środkowymi obciążnikami.
Pozostałe obciążniki są przymocowane
do środkowych przy pomocy dwóch
zacisków.

Obciążniki 7+7 wskazane są
tylko do Z11741

Uwaga: Po włożeniu sworznia przednie
obciążniki oraz belkę obciążników
można wykorzystać jako przedni zaczep.

OBCIĄŻNIKI PRZEDNIEGO TUZ
Obciążniki okrągłe

Kombinacje
obciążników

(sztuk)

Masa obciążników
(kg)

belka +16 belka 8+16x28 456
Obciążniki z belką są zawieszone na
cięgłach dolnych przedniego TUZ. Za-
pewniają one stabilność wzdłużną ciąg-
nika przy pracy z ciężkimi maszynami
rolniczymi zawieszonymi na tylnym TUZ.
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F_02_109 F226

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

Napełnianie cieczą dętek kół
przednich i dętek tylnych kół bliź-
niaczych jest zabronione.

NAPEŁNIANIE OPON CIECZĄ
 - Podnieść oś tylną ciągnika i obrócić oponę zaworem powietrza do góry (A).
 - Wypuścić powietrze z dętki i wykręcić zawór powietrza.
 - Wkręcić końcówkę do napełniania cieczą i zamontować wąż doprowadzający

ciecz.. Dętkę napełnić zalecaną ilością cieczy. Napełniać można ze zbiornika wg
rysunku (B) lub pod ciśnieniem wg rysunku (C).

 - Po napełnieniu zdjąć wąż i wykręcić końcówkę do napełniania opon cieczą.
 - Wkręcić zawór powietrza i napompować do wymaganego ciśnienia (D).
 - Po napompowaniu na zawór powietrza nakręcić osłonkę.
 - W ten sam sposób napełnić i drugą oponę.
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F227 F_02_110

WYPUSZCZANIE CIECZY Z OPON
 - Podnieść tylną oś ciągnika i obrócić oponę zaworem powietrza do góry (A).
 - Wypuścić powietrze z dętki i wykręcić zawór powietrza. Następnie koło obrócić

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

 - Resztę cieczy należy usunąć po wkręceniu końcówki do napełniania cieczą i przy
pomocy sprężonego powietrza (C) usuwać tak długo aż ciecz przestanie
wyciekać.

 - Wykręcić końcówkę do napełniania wodą, wkręcić zawór powietrza i oponę na-
pompować do wymaganego ciśnienia. (D).

 - Po napompowaniu na zawór powietrza nakręcić osłonkę.
 - W ten sam sposób wypuścić ciecz z drugiej opony.

KLINY ZABEZPIECZAJĄCE KOŁA
PRZEDNIE

Przed podniesieniem osi tylnej
należy ciągnik zabezpieczyć pod-
kładając kliny pod koła przednie.



158

DODATKOWE OBCIĄŻNIKI
DOPUSZCZALNA MASA CIECZY W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARÓW OPON

Rozmiar Zawartość
75%

czysta woda
(l), (kg)

Roztwór chlorku wapnia

CaCl2
(kg)

woda (l) obciążenie
dodatkowe (kg)

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

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

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

W tabeli są podane wartości dla temperatury - 30°C.

Przygotowanie roztworu:
 1. Bezwodny chlorek wapnia CaCl2 należy dodawać do wody, nigdy odwrotnie!
 2. Roztwór nie jest niebezpieczny, ale należy z nim pracować ostrożnie. Rozlane krople należy zmyć wodą.
 3. Przed nalaniem roztwór musi wystygnąć. Przy przygotowywaniu przestrzegać zalecaną ilość wapna gaszonego.
 4. Unikać kontaktu roztworu z metalowymi częściami i z instalacją elektryczną. Zaworowi dętki roztwór nie szkodzi.
 5. Stosowanie roztworu niezamarzającego na bazie chlorku wapnia do układu chłodzenia silnika jest zabronione.
 6. Środki niezamarzające po wypuszczeniu należy likwidować jako odpady specjalne.

Uwaga: Objętość cieczy w oponie odpowiada napełnieniu aż do zaworu.
Roztwór niezamarzający można przygotować dodając chlorek wapnia CaCl2 lub chlorek magnezowy MgCl2 do wody.
Dawkowanie 0,40 kg CaCl2 na 1 l wody chroni oponę aż do temperatury - 30°C (0,3 kg /l chroni oponę do temperatury - 20°C,
0,2 kg /l chroni oponę do temperatury - 15°C).
Dawkowanie 0,55 kg MgCl2 na 1 l wody chroni oponę aż do temperatury - 30°C.
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Większość czynności obsługi technicz-
nej może wykonywać użytkownik we
własnym zakresie. Jeżeli jednak nie po-
siada dostatecznego zaplecza należy
zlecić wykonanie trudniejszych czyn-
ności do zakładu specjalistycznego.

Prace związane z czyszczeniem,
smarowaniem i regulacją ciąg-
nika i agregowanych maszyn
należy wykonywać jedynie po
zatrzymaniu silnika i pozostałych
części ruchomych (oprócz spraw-
dzania hamulców, układu hydra-
ulicznego i doładowania akumu-
latora).
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F_02_27 F_02_84 F_02_85

DEMONTAŻ PŁATU BOCZNEGO
MASKI � CZĘŚĆ PRZEDNIA
Prawy i lewy płat boczny maski można
zdjąć z ciągnika po odbezpieczeniu
zacisków zabezpieczających.

Uwaga: Demontaż i montaż należy
prowadzić z pozycji � przed osią
przednią.

DEMONTAŻ PŁATU BOCZNEGO �
CZĘŚĆ TYLNA
Prawy i lewy płat boczny tylny maski
można zdjąć z ciągnika po
odbezpieczeniu zawiasów, wyciągając
do przodu z gumowych wkładek.
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F_02_193 F_02_195

SPRAWDZANIE ILOŚCI OLEJU W
SILNIKU
Poziom oleju należy sprawdzać codzien-
nie przed rozpoczęciem pracy przy po-
ziomo stojącym ciągniku. Wskaźnik
wykręcić, wytrzeć szmatką i wkręcić. Po
powtórnym wykręceniu wskaźnika po-
ziom oleju nie powinien znajdować się
poniżej dolnej kreski. W razie potrzeby
olej dolać otworem wlewowym.

SPUSZCZANIE OLEJU Z SILNIKA
Do spuszczania oleju służy korek spu-
stowy (3), który w tym celu należy
wykręcić. Najlepiej spuszczać po pracy
lub po zagrzaniu silnika do temperatury
roboczej. Przed wkręceniem korek spus-
towy należy oczyścić i sprawdzić stan
podkładki uszczelniającej.

WYMIANA FILTRU SZEREGOWEGO
OLEJU SILNIKOWEGO
Wymianę filtru przeprowadza się przy
każdej wymianie oleju silnikowego.
Przed nakręceniem nowego filtru należy
oczyścić powierzchnię uszczelniającą
korpusu (1) oraz filtru (2). Uszczelkę gu-
mową filtru należy posmarować olejem,
którym będzie napełniony silnik i filtr
dokręcić ręką. Po przylgnięciu uszczelki
do powierzchni uszczelniającej korpusu
filtr dokręcić jeszcze o 3/4 aż 1 i 1/4
obrotu. Szczelność sprawdzić po uru-
chomieniu silnika.
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F_02_196 F238 F_02_194

NALEWANIE OLEJU DO SILNIKA
Otworem wlewowym (2) wlać wymaganą
ilość oleju silnikowego, uruchomić silnik i
przy prędkości obrotowej 750 - 800 obr.
min-1 pracować  przez 2 -3 minuty.
Po zatrzymaniu silnika i ustaleniu pozio-
mu oleju sprawdzić przy pomocy wskaź-
nika (1) ilość oleju oraz sprawdzić
szczelność filtru, korka spustowego i po-
zostałych połączeń układu smarowania.

WYMIANA WKŁADU FILTRU PALIWA
Przed wymianą wkładu filtru należy pod-
stawić pod silnik odpowiednie naczynie
na wyciekające paliwo.
Wymianę wkładu filtru przeprowadzić po
poluzowaniu nakrętki (1) i wykręceniu
obudowy (2). Przy montażu wyczyszczo-
nej obudowy wraz z nowym wkładem
należy się upewnić o prawidłowym przyl-
gnięciu uszczelki obudowy. Następnie
przeprowadzić odpowietrzenie układu
paliwowego.

WYCZYSZCZENIE WKŁADU FILTRU
PALIWA
Odkręcić nakrętkę (1) i zdjąć szklankę
(2) filtru z uszczelką i z siatką. Szklankę i
siatkę umyć w oleju napędowym. Przy
montażu szklanki sprawdzić położenie
uszczelki przed dokręceniem nakrętki.
Następnie przeprowadzić odpowietrze-
nie układu paliwowego.
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F_02_93 F_02_197 F_02_198

ODPOWIETRZANIE UKŁADU
PALIWOWEGO

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

W Z 8641 - Z 11441 należy postępować:
 - napompować układ paliwowy przy

pomocy ręcznej pompy podającej (1)
 - poluzować złącze śrubowe

doprowadzenia paliwa do filtru (2)
umożliwiając w ten sposób
wyciekanie spienionego paliwa
zawierającego powietrze

 - śrubę (2) dokręcić i operację
powtarzać do momentu, gdy po
poluzowaniu śruby zacznie wyciekać
nie spienione paliwo

- w ten sam sposób przeprowadzić
odpowietrzenie pompy wtryskowej
przy pomocy śruby odpowietrzającej
umieszczonej w korpusie pompy (3)

ODPOWIETRZANIE UKŁADU
PALIWOWEGO Z 11741
Przed odpowietrzaniem należy
podstawić pod silnik odpowiednie
naczynie na paliwo wyciekające
z filtru.

W Z 11741 należy postępować:
 - napompować układ paliwowy przy

pomocy ręcznej pompy podającej (1)
 - poluzować złącze śrubowe

doprowadzenia paliwa do filtru (2)
umożliwiając w ten sposób
wyciekanie spienionego paliwa
zawierającego powietrze

 - śrubę (2) dokręcić i operację
powtarzać do momentu, gdy po
poluzowaniu śruby zacznie wyciekać
nie spienione paliwo
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F_02_92a F_02_86 F_02_87

OBSŁUGA SUCHEGO FILTRU PO-
WIETRZA
Czyszczenie filtru należy koniecznie
przeprowadzić po zapaleniu się lampki
kontrolnej na tablicy przyrządów, sygna-
lizującej zanieczyszczenie, lub przynaj-
mniej raz w ciągu roku.

Czynności :
- demontaż prawego przedniego płatu

maski
- poluzować nakrętkę zabezpieczającą

pokrywę filtra

- zasobnik pyłu wraz z gumowym
króćcem opróżniającym
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F_02_88 F_02_89 F_02_90

DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE WKŁADU
GŁÓWNEGO
- poluzować nakrętkę zabezpieczającą

główny wkład

- wymontować główny wkład
Jeżeli wkład główny nie jest uszkodzony
(na wewnętrznej tronie wkładu nie może
się znajdować pył)czyszczenie przepro-
wadzić przez przedmuchanie z wewnę-
trznej strony  sprężonym powietrzem o
ciśnieniu maks. 700 kPa.
Czyszczenie w ten sposób można prze-
prowadzić max 3-krotnie. Wkład główny
należy wymieniać bezwzględnie raz w
roku.

DEMONTAŻ WKŁADKI ZABEZPIE-
CZAJĄCEJ
- poluzować nakrętkę zabezpieczającą

wkład zabezpieczający
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F_02_91 F_02_104 F_02_108

- wymontowanie wkładu zabezpieczają-
cego

Wkładki zabezpieczającej nie
można regenerować!

Należy ją zawsze wymieniać w nastę-
pujących przypadkach:
 - uszkodzenia wkładu głównego
 - po 5-ciu czyszczeniach wkładu
 - przynajmniej raz na dwa lata

MONTAŻ WKŁADEK
Przy montażu wkładek należy zwracać
uwagę:
 - na czystość powierzchni przylegania
 - aby nie nastąpiła deformacja wkładek
 - aby wkładki i poprzeczka koła łopat-

kowego po montażu nie wibrowały
 - aby gumowa uszczelka przysłony

przylegała na całym obwodzie płasz-
cza

POŁOŻENIE KRÓĆCA OPRÓŻNIAJĄ-
CEGO
Po montażu wkładek filtr należy zam-
knąć przy pomocy oczyszczonego  zaso-
bnika pyłu, który należy ustawić tak, aby
króciec opróżniający był skierowany na
dół.
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F_02_105 F_02_106 F_02_107

SZCZELNOŚĆ FILTRU
Po założeniu gumowej podkładki
uszczelniającej należy dokręcić nakrętkę
tak, aby zasobnik pyłu swym obrzeżem
stłoczył uszczelkę na przysłonie szczeli-
nowej i zapewnił w ten sposób szczel-
ność całego filtru.

WYMIANA WKŁADU FILTRU HYDRO-
STATYCZNEGO UKŁADU KIEROWNI-
CZEGO
1 - Zdemontować przednią część maski

ciągnika.
2 - Wyjąć akumulator.
3 - Pod zbiorniczek hydrostatycznego

układu kierowniczego podłożyć od-
powiednie naczynie.

4 - Poluzować śrubę spustową.
5 - Spuścić olej ze zbiorniczka.
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F_02_141 F_02_114 F_02_123

6 - Odkręcić pokrywę zbiorniczka.
7 - Wyjąć wkładkę filtru.
8 - Założyć wkładkę nową.

9 - Odłączyć obydwa przewody elasty-
czne od siłownika roboczego i końce
razem z przewodem odprowa-
dzającym włożyć do naczynia na
zużyty olej.

10 - Uruchomić silnik i przy prędkości
biegu jałowego (w czasie nie
dłuższym niż 10 sekund) obrócić
kołem kierownicy 2-3 razy w obie
strony w celu usunięcia oleju z zes-
połu sterującego i z przewodów.

11 - Ciągnik zabezpieczyć przez
podłożenie klinów pod koła tylne i
podnieść oś przednią.

12 - Pod siłownik roboczy podstawić na-
czynie na olej i poruszając ręcznie
kołami przednimi w jedną i w drugą
stronę usunąć olej z siłownika.

13 - Przeprowadzić montaż wszystkich
rozłączonych połączeń.

14 - Napełnić zbiorniczek olejem i prze-
prowadzić odpowietrzenie obwodu
hydraulicznego hydrostatycznego
układu kierowniczego.
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F_02_115 F_02_5

ODPOWIETRZANIE OBWODU
HYDRAULICZNEGO HYDROSTATYCZ-
NEGO UKŁADU KIEROWNICZEGO
1 - Uruchomić silnik i pozostawić go na

biegu jałowym przez około 1 minutę.
2 - Przy prędkości obrotowej biegu

jałowego obrócić kołem kierownicy
kilka razy w prawo i w lewo.

3 - Przy maksymalnej prędkości obro-
towej silnika obrócić kołem kierow-
nicy 3x na zmianę powoli i szybko w
prawo i w lewo do oporu z ogra-
nicznikami kół.

4 - Unieruchomić silnik i opuścić ciągnik
na koła przednie.

Podczas wykonywania wszyst-
kich czynności odpowietrzają-
cych należy śledzić poziom oleju
w zbiorniczku, aby nie nastąpiło
zassanie powietrza do hydrosta-
tycznego układu kierowniczego.

Po zakończeniu odpowietrzania spraw-
dzić ewentualnie uzupełnić ilość oleju do
poziomu kreski na wskaźniku. Sprawdzić
szczelność wszystkich połączeń i
przewodów.
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F_02_116

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

W przypadku awarii pompy, lub przy nie pracującym silniku sterowność
ciągnika jest zachowana, ale wymaga zwiększonego wysiłku kierowcy do
obracania koła kierownicy. Przy zmniejszonej prędkości jazdy można
dojechać do najbliższego punktu serwisowego w celu usunięcia usterki.
Koło kierownicy nie należy przetrzymywać przez długi okres czasu w
skrajnych położeniach (maks. 20 sekund). Prowadzi to do nadmiernego
zagrzewania oleju w obwodzie hydraulicznym hydrostatycznego układu
kierowniczego.
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F_02_117 F_02_199

WYMIANA PŁYNU CHŁODZĄCEGO
W tym celu należy:
 1. Otworzyć zawór ogrzewania i po-

luzować korek wlewowy (C) (z za-
worem nadciśnieniowym) zbiorniczka
wyrównawczego układu chłodzenia.

 2. Wypuścić płyn z chłodnicy. Kurek
spustowy (A) jest dostępny po
odchyleniu lewego płatu bocznego
maski.

 3. Wypuścić płyn z bloku silnika. Kurek
spustowy (B) jest dostępny po zde-
montowaniu prawego płatu bocz-
nego.

3. Z 11741 - Wypuścić płyn z blo-
ku silnika. Kurek spustowy (B)
jest dostępny po zde-
montowaniu lewego płatu
bocznego.

 4. Po wypuszczeniu płynu oba kurki
spustowe zamknąć (zawór ogrzewa-
nia pozostawić otwarty).

 5. Układ chłodzenia napełnić płynem
niezamarzającym do poziomu króćca
wlewowego zbiorniczka wyrównaw-
czego i zakręcić korek.

 6. Uruchomić silnik na około 1 minutę.
 7. Uzupełnić płyn w zbiorniczku wyrów-

nawczym do poziomu kreski "MAX".
 8. Zakręcić korek na zbiorniczku.
W ciągnikach Z 10641 i Z 114 41 należy
sprawdzić odpowietrzenie chłodnicy
pomocniczej.
Po poluzowaniu śrub w komorze górnej
chłodnicy musi wyciekać nie spieniony
płyn.

Przy wymianie cieczy chłodzącej
należy stosować zalecany pro-
dukt.
Surowo zabronione jest napełnia-
nie układu chłodzącego zwykłą
wodą.
Użycie innego produktu niż
zalecany może spowodować po-
ważne uszkodzenie silnika.
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F_02_118 F_02_111

OTWORY I KORKI SPUSTOWE OLEJU
W SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ

Poz. Korek
1 - oleju ze skrzyni sprzęgłowej
2 - oleju ze skrzyni przekład-

niowej
3,4,5 - oleju ze skrzyni przekładni

głównej

CZYNNOŚCI PO SPUSZCZENIU
OLEJU:
1 - oczyścić wkładkę magnetyczną (jest

częścią pokrywy) a wkład siatkowy
filtra ssącego (1)

2 - wyciągnąć wkład z filtra (2). Zamiana
wkładu na papierowy jest zakazana.
Śrubę naczynia filtru dokręcić ręką,
nie używać klucza

3 - po oczyszczeniu wkręcić wszystkie
śruby spustowe

4 - wlać olej przekładniowy (około 40
litrów), uruchomić silnik na około 2
minuty

5 - po zatrzymaniu silnika i ustaleniu
poziomu sprawdzić ilość oleju w
skrzyni przekładniowej i uzupełnić
wg potrzeby
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F_02_136

SPRAWDZANIE I WYMIANA OLEJU W SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ
Poziom oleju w skrzyni przekładniowej uzupełnić wg tabeli

poziom oleju rodzaj pracy
A min. standard
B max. standard
C +7 l praca w terenie górzystym
D +15 l praca z maszyną, która ma duży odbiór oleju

Otwór wlewowy oleju przekładniowego (2) znajduje się w pokrywie układu hydrauli-
cznego i jest dostępny od strony tylnej ciągnika.



177

ZALECENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ

C730 C731 C732

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

mostu napędowego
3 - otwór spuszczający oleju przekładni

głównej
4 - otwór wlewowy i kontrolny oleju

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

OTWÓR WLEWOWY, KONTROLNY I
SPUSZCZAJĄCY REDUKTORÓW
PRZEDNICH KÓŁ
Kontrolę wlewania i spuszczania oleju
wykonuje się przez jeden otwór po
przekręceniu reduktora wg rysunku.
1 - kontrola ilości oleju � otwór w

poziomej osi reduktora
(po wykręceniu śruby kontrolnej musi
poziom oleju sięgać do dołu otworu
kontrolnego)

2 - wlewanie oleju � otwór u góry
3 - spuszczanie oleju � otwór w dole

SKRZYNKA PRZEDNIEGO WOM
1 - otwór wlewowy
2 - otwór spustowy
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F_02_4 F_02_119 F_02_120

UZUPEŁNIANIE PŁYNU HAMULCO-
WEGO
Dojście do zbiorniczka układu jest
możliwe po zdemontowaniu lewego
tylnego płatu maski. Poziom płynu
hamulcowego należy utrzymywać w
zakresie od 3/4 (max poziom) do 1/2
(min. poziom) pojemności zbiorniczka.
Przy pracy z płynem hamulcowym na-
leży utrzymywać bezwzględną czystość.
Poziom płynu hamulcowego należy
sprawdzać codziennie przed pracą.

CZYSZCZENIE FILTRU OGRZEWANIA
Filtry znajdujące się na zewnątrz kabiny i
umieszczone pod kratkami odsłaniają-
cymi nad szybą przednią kabiny czyści
się poprzez przedmuchanie sprężonym
powietrzem. Zanieczyszczenie  należy
sprawdzać codziennie. Filtry wyraźnie
zanieczyszczone wymienić.

Ciągniki nie są wyposażone w
specjalne filtry powietrza zasy-
sanego do kabiny. Nie są więc
przeznaczone do pracy z aero-
zolami i innymi substancjami
szkodliwymi dla zdrowia.!
Przy myciu ciągnika woda nie
powinna dostać się do filtrów.

OBSŁUGA KLIMATYZACJI
Najważniejszym elementem ob-
sługi systemu klimatyzacyjnego
jest czyszczenie skraplacza (jest
umieszczony przed chłodnicą
silnika).
Zanieczyszczony skraplacz kli-
matyzacji pogarsza nie efekty-
wność chłodzenia systemu kli-
matyzacyjnego, ale i efektywność
chłodzenia silnika.

Ściągnąć przedni boczny płat maski,
poluzować chłodnicę i wyciągnąć na
bok. Przedmuchać sprężonym
powietrzem lub przepłukać strumieniem
wody ( w przeciwnym kierunku do jazdy
ciągnika).
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F267 F268 F_02_121

Po przeczyszczeniu zamontować
chłodnicę na powrót. Należy pilnować
prawidłowego podłączenia przewodów.
Przy prawidłowym działaniu klimatyzacji
występuje skraplanie pary wodnej w
sufitowej części kabiny, kondensat wody
jest odprowadzany wężykami w słup-
kach kabiny i wycieka w dolnej części
słupka. Należy więc zapewnić przelo-
towość wężyków odprowadzających kon-
densat.

SPUSZCZANIE KONDENSATU ZE
ZBIORNIKA SPRĘŻONEGO POWIE-
TRZA
Należy przeprowadzić poprzez wciśnię-
cie lub wychylenie wystającej części
zaworu.
Zbiornik sprężonego powietrza jest
umieszczony przed osią tylną ciągnika.
Ciągniki Z 8621 - Z 11441 są standard-
owo wyposażone w jeden zbiornik
umieszczony po lewej stronie ciągnika
lub ∗  dwa zbiorniki umieszczone po pra-
wej i lewej stronie ciągnika (w przypadku
zastosowania hamulców pneumatycz-
nych).

W ciągnikach Z 11741 obydwa
zbiorniki są montowane jako
wyposażenie standardowe.

SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI UKŁA-
DU PNEUMATYCZNEGO
 - Zbiornik sprężonego powietrza napeł-

nić do maksymalnego ciśnienia.
 - Przy zatrzymanym silniku ciśnienie

powietrza w instalacji w ciągu 10 mi-
nut nie może spaść o więcej niż 10
kPa.

Szczelność instalacji sprawdzać
codziennie prze jazdą z przycze-
pą lub naczepą. W przypadku
awarii układu hamulcowego lub
spadku ciśnienia poniżej 420
kPa zapali się lampka kontrolna
na tablicy przyrządów.
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F_02_56 F_02_122

CIŚNIENIE ROBOCZE HAMULCÓW
PNEUMATYCZNYCH
Ciśnienie powietrza w gnieździe złącza
hamulców dwuprzewodowych (czerwona
osłonka) wynosi 740 ± 20 kPa a w
gnieździe złącza hamulców jednoprze-
wodowych wynosi maks. 600 ± 20kPa (w
chwili, kiedy regulator ciśnienia odciąży
kompresor - wypuści).

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

Opony, w których stwierdzono uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu
pracy należy bezwzględnie wymienić.

POMPOWANIE OPON
Wartości zalecanego ciśnienia powietrza w oponach są zamieszczone w tabelach.
Ciśnienie należy sprawdzać przed jazdą na zimnych oponach. Do pompowania
można wykorzystać regulator ciśnienia (B), który pełni funkcję wyrównawczą
ciśnienia, zaworu bezpieczeństwa i służy do napełniania opon. Odkręcić nakrętkę
skrzydełkową regulatora ciśnienia (lub gumową osłonkę) i na jej miejsce nakręcić
wąż do pompowania opon. Nakrętkę węża należy dokręcić do oporu tak, aby został
wciśnięty zawór zwrotny. W przypadku, że w zbiorniku sprężonego powietrza jest
maksymalne ciśnienie 0,6 MPa (lub 0,7 MPa u dwuprzewodowych hamulców) opon
nie można napompować. W takim przypadku należy koniecznie najpierw ciśnienie
obniżyć przy pomocy zaworu do spuszczania kondensatu (A) umieszczonego w
dolnej części zbiornika powietrza. Po napompowaniu opon niezbędne jest
zakręcenie na regulator ciśnienia nakrętki skrzydełkowej (lub gumowej osłonki).
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ZALECANE CIŚNIENIE POWIETRZA W KOŁACH PRZEDNICH CIĄGNIKA
Wartość dopuszczalna obciążenia osi przedniej nie może przekroczyć sumy wartości dopuszczalnej nośności obydwu opon,
które są zamontowane na oś przednią. Wartości dopuszczalnej nośności osi są zamieszczone w rozdziale �Podstawowe
parametry techniczne� danego typu ciągnika. Montowanie na ciągnik na tą samą oś opon o różnej konstrukcji jest zabronione!.
(konstrukcja opon jest diagonalna i radialna)

Rozmiary opon i wykonanie
Rodzaj pracy 12,4-24

8 PR
12,4R24 13,6R24

Prace polowe ciśnienie (kPa) 100-170 130-160 130-160
nośność (kg) 895-1200 1190-1360 1270-1450

Transport drogowy ciśnienie (kPa) 200-250 130-160 130-160
nośność (kg) 1330-1415 1190-1360 1270-1450

Praca z ładowaczem
czołowym, max prędkość
8 km.h-1

ciśnienie (kPa) 290 max. 200 max.200

nośność (kg) max. 2830 max. 2040 max.1910

Rozmiary opon i wykonanie
Rodzaj pracy t 14,9R24 380/70R24 420/70R24 12,4-28

10PR
Prace polowe ciśnienie (kPa) 130-160 130-160 130-160 130-170

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

nośność (kg) 1490-1700 (1445)-1650 (1665)-1900 1275-1790
Praca z ładowaczem
czołowym, max prędkość
8 km.h-1

ciśnienie (kPa) max. 200 max. 200 max. 200 max. 280

nośność (kg) max. 2550 max. 2300 max. 2300 max. 2500

Uwaga: Opona 380/70R24 jest odpowiednikiem opony 13,6R24.
Opona 420/70R24 jest odpowiednikiem opony 14,9R24.
Nośność opon do prac polowych i do transportu są zgodne z max prędkością ciągnika: w oponach radialnych 40 km.h-1;
w oponach diagonalnych 30 km.h-1. Dane w tabeli  uwzględniają obciążenie jednej opony.
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ZALECANE CIŚNIENIE POWIETRZA W KOŁACH TYLNYCH CIĄGNIKA
Wartość dopuszczalna obciążenia osi tylnej nie może przekroczyć sumy wartości dopuszczalnej nośności obydwu opon, które
są zamontowane na oś tylną. Wartości dopuszczalnej nośności osi są zamieszczone w rozdziale �Podstawowe parametry
techniczne� danego typu ciągnika. Montowanie na ciągnik na tą samą oś opon o różnej konstrukcji jest zabronione

Rozmiary opon i wykonanie
Rodzaj pracy 16,9-34

8 PR
16,9R34 18,4-34

8 PR
18,4R34

Prace polowe ciśnienie (kPa) 110-150 140-160 110-140 130-160
nośność (kg) 1830-2200 2130-2430 2250-2565 2450-2800

Transport drogowy ciśnienie (kPa) 170-200 130-160 170-200 130-160
nośność (kg) max. 2380 2130-2430 max. 2565 2450-2800

Rozmiary opon i wykonanie
Rodzaj pracy 16,9-38

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

Prace polowe ciśnienie (kPa) 110-140 130-160 120-160 130-160 110-160 130-140
nośność (kg) 1940-2230 2255-2575 2500-2900 2625-3000 2635-3350 2595-2715

Transport drogowy ciśnienie (kPa) 170-200 130-160 140-160 130-160 110-160 130-140
nośność (kg) max. 2520 2255-2575 2700-2900 2625-3000 2635-3350 2595-2715

Uwaga:Opony 480/70R38 można w zupełności zastąpić oponami 16,9R38.
Opony 570/70R38 można w zupełności zastąpić oponami 18,4R38.
Na niższą podaną wartość ciśnienia opony przednie i tylne należy pompować do prac polowych na glebach lekkich
(suchych, piaszczystych). Na wyższe ciśnienie opony należy pompować do pracy na glebach ciężkich i zwięzłych.
Podczas orki przy minimalnym ciśnieniu jest niedopuszczalne boczne marszczenie opon. Podane wartości nośności są
gwarantowane pod warunkiem, że prędkość pojazdowa ciągnika nie przekroczy 30 km.h-1. Podane wartości nośności
dotyczą jednej opony. U ciągnika maksymalne obciążenie osi nie może przekroczyć wartości maksymalnych obciążeń
opon.
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Przy obciążaniu ciągnika nie można przekroczyć wartości dopuszczalnego obciążenia osi zamieszczonych w tabeli �Parametry
techniczne ciągnika". Zmiana nośności opon od podstawowych wartości jest podana w następujących tabelach.
Uwaga: Wartości ciśnienia powietrza w oponach 100% są podane w tabelach zalecanego pompowania opon w części �Rodzaj
pracy - prace polowe�.

OPONY DLA KÓŁ OSI NAPĘDOWEJ
Koła napędowe - opony diagonalne

Prędkość
km.h-1

Nośność % Ciśnienie
%

10
20
25
30
35
40

140**
120
107
100
90
80

125
100
100
100
100
100

** minimalna wartość dla 6 PR
Podwyższanie nośności opon oprócz
wymienionych przypadków poprzez
dalsze zwiększanie ciśnienia powyżej
wartości podanych w tabeli przy jedno-
czesnym zmniejszaniu prędkości jest
zabronione.

OPONY DLA KÓŁ OSI NAPĘDOWEJ
Koła napędowe - opony radialne

Prędkość
km.h-1

Nośność % Ciśnienie
%

10
20
25
30
35
40

150
123
111
107
103
100

125
100
100
100
100
100

WYŁĄCZENIE CIĄGNIKA Z EKSPLOA-
TACJI
Jeżeli ciągnik jest wyłączony z eksploa-
tacji na krótki okres czasu, należy opony
napompować jak do transportu drogo-
wego. Przy wyłączeniu ciągnika na dłuż-
szy okres (garażowanie) pod osie kół
należy podłożyć podstawki a ciśnienie w
oponach obniżyć do minimum (koła nie
powinny dotykać ziemi).
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REGULACJA

Większość prac regulacyjnych wymaga
doświadczenia i odpowiedniego wyposa-
żenia serwisowego. Dlatego zaleca się
zlecenie wykonania tych prac warszta-
tom autoryzowanym lub specjalistycz-
nym.
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Napięcie paska klinowego Z 8641 - Z 11441.......................................................... 186
∗  Napięcie paska klinowego sprężarki klimatyzacji................................................. 186
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Dokręcenie głowic cylindrów................................................................................... 186
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Regulacja luzu zaworowego Z 11741 ..................................................................... 187
Regulacja wtryskiwaczy .......................................................................................... 187
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Sprawdzenie prędkości pojazdu (deska rozdzielcza numeryczna)............................... 195
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F273 F_02_201 F_02_202

NAPIĘCIE PASKA KLINOWEGO
Z 8641 - Z 11441
Pasek klinowy jest prawidłowo napięty,
gdy po naciśnięciu siłą 25 N, jego
ugięcie wynosi 7,5 mm.
Napięcie paska na wymaganą wartość
należy przeprowadzić po poluzowaniu
śrub mocujących (1, 2).

∗∗∗∗  NAPIĘCIE PASKA KLINOWEGO
SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI
Pasek klinowy jest prawidłowo napięty,
gdy po naciśnięciu siłą 25 N, jego
ugięcie wynosi 7,5 mm.
Napięcie paska na wymaganą wartość
należy przeprowadzić po poluzowaniu
śrub mocujących sprężarki klimatyzacji.

NAPIĘCIE PASKA KLINOWEGO
Z 11741

U ciągników Z 11741 przy prawidłowo
napiętym pasku klinowym jego ugięcie
wynosi 25 mm przy działaniu siły 50 N
na 1 pasek.
Napięcie paska na wymaganą wartość
należy przeprowadzić po poluzowaniu
śrub mocujących (1, 2).

DOKRĘCENIE GŁOWIC CYLINDRÓW
Dokręcanie głowic cylindrów silnika
należy przeprowadzać na zimnym silniku
w określonej kolejności.
Typ ciągnika Z 8641 - Z 11441 - (A)
Moment
dokręcania 160 - 180 Nm
Luz zaworowy 0,25± 0,05 mm
Typ ciągnika Z 11741 - (B)
Moment
dokręcania

 1. najpierw 19 Nm
 2. potem 50 Nm
 3. następnie dokręcić

o kąt 90° ± 5�)
Luz zaworowy 0,30± 0,05 mm
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F276 F_02_203a F278

REGULACJA LUZU ZAWOROWEGO
Z 8641 - Z 11441
Regulacja luzu zaworowego należy prze-
prowadzić na zimnym silniku. Luz za-
worów ssących i wydechowych wynosi
0,25 ± 0,05 mm.

Przy zmianie ruchu dźwigienek:
Zmiana w
cylindrze:

Regulacja na
cylindrze:

1 4
2 3
3 2
4 1

REGULACJA LUZU ZAWORO-
WEGO Z 11741

U ciągników Z 11741 regulację luzu za-
worowego należy przeprowadzać na
zimnym silniku Luz zaworów ssących i
wydechowych wynosi 0,30 ± 0,05 mm.

Przy zmianie ruchu dźwigienek:
Zmiana w
cylindrze:

Regulacja na
cylindrze:

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

REGULACJA WTRYSKIWACZY
Z 8641 - Z 11441
Ciśnienie wtrysku wynosi 22,0 - 0,8
MPa. Podczas regulacji przy pomocy
podkładek regulacyjnych (1) o różnej
grubości, wkładanych pod sprężynę (2),
należy nastawić górną granicę zakresu
(22,0 MPa). Prawidłowe położenie rozpy-
lacza (3) określają kołki ustalające na
powierzchni uszczelniającej. Moment do-
kręcenia nakrętki mocującej rozpylacza
(4) wynosi 50 - 60 Nm. Przed dokrę-
caniem nakrętki rozpylacz, po oparciu o
drewnianą podkładkę, należy wcisnąć
pokonując opór sprężyny.
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REGULACJA WTRYSKIWACZY
Z 11741

U ciągników Z 11741 ciśnienie wtrysku
wynosi 18 MPa. Jeżeli stwierdzona war-
tość się różni od podanej regulację nale-
ży przeprowadzić poprzez włożenie lub
wyjęcie specjalnych podkładek regula-
cyjnych, służących do zmiany napięcia
sprężyny.
Ciśnienie wtrysku należy sprawdzać przy
pomocy przyrządu kontrolnego.

REGULACJA LUZU PEDAŁÓW HA-
MULCÓW ROBOCZYCH
Prawidłowy luz między tłoczyskiem pe-
dałów hamulcowych a tłoczkiem pompy
hamulcowej wynosi 0,5-1,0 mm. Regu-
lację należy przeprowadzić przy rozłą-
czonych pedałach i po poluzowaniu na-
krętki regulacyjnej (1), do której jest
wkręcone tłoczysko.
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F_02_147 F_02_128

ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO HAMULCA TYLNEGO
Odpowietrzać należy każde koło oddzielnie przy rozłączonych pedałach.
 - Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym, uzupełnić

do poziomu maksymalnego.
 - Na śruby odpowietrzające nasunąć wężyk, którego drugi koniec należy zanurzyć

na dno przezroczystego naczynia napełnionego częściowo płynem hamulcowym.
 - Wcisnąć pedał hamulca i poluzować nakrętkę odpowietrzającą maksymalnie o

1/4 obrotu, pedał wcisnąć do oporu i z powrotem dokręcić śrubę odpowietrzającą.
 - Zwolnić pedał hamulca i powtarzać czynność tak długo, aż przestaną z wężyka

uchodzić pęcherzyki powietrza.

Podczas odpowietrzania należy
obserwować poziom płynu hamulcowego
w zbiorniczku wyrównawczym, aby nie
doszło do zassania powietrz (A).

Podczas odpowietrzania należy
zwracać uwagę, aby koniec wę-
żyka był ciągle zanurzony w pły-
nie hamulcowy a naczynie było
utrzymywane możliwie najwyżej
(B). Po dwóch latach należy
wymienić płyn w układzie
hamulcowym.
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F_02_205 F284

REGULACJA LUZU PEDAŁU SPRZĘ-
GŁA
Regulacji prawidłowego luz między tło-
czyskiem i tłoczkiem pompy sprzęgłowej
nie przeprowadza się - jest nastawiony w
zakładzie produkcyjnym. Ustawia się
natomiast wzajemne położenie tłoczyska
i oka tłoczyska (1) tak, aby tłoczysko
było maks. wyciągnięte z cylindra a przy
tym luz między pedałem hamulcowym a
śrubęm oporowym (2) wynosi 0,1-
0,2mm. Następnie położenie tłoczyska
względem oka należy zabezpieczyć przy
pomocy nakrętki (3). Po ustawieniu
należy sprawdzić, czy nie jest
zdeformowana osłona pyłoszczelna i w
razie potrzeby osłonę prawidłowo
założyć.

ODPOWIETRZANIE OBWODU HYDRA-
ULICZNEGO SPRZĘGŁA
Odpowietrzanie należy przeprowadzić
takim samym sposobem jak odpowie-
trzanie układu hamulcowego. Śruba od-
powietrzająca umieszczona jest na kor-
pusie cylinderka wyłączającego sprzęgła
(1).

Po dwóch latach eksploatacji
należy koniecznie wymienić płyn
hamulcowy w całym układzie ha-
mulcowym oraz w obwodzie hy-
draulicznym wyłączania sprzęgła.
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F285 F287

ODPOWIETRZANIE HAMULCA WAŁU
Odpowietrzanie układu hamulcowego hamulca wału w ciągnikach posiadających
przednią oś napędową należy przeprowadzić kolejno u obydwóch par cylinderków
hamulcowych. Jedna para cylinderków hamulca ma 2 śruby odpowietrzające (1),
druga para ma 3 śruby odpowietrzające (2). Odpowietrzać należy przy rozłączonych
pedałach tak, że jeden z pedałów należy lekko wcisnąć a przy pomocy drugiego
należy odpowietrzać jedną parę cylinderków hamulca w obwodzie I. Następnie role
pedałów zmienić i odpowietrzyć drugą parę cylinderków w obwodzie II. Po
odpowietrzeniu hamulca wału należy odpowietrzyć hamulce osi tylnej.

SPRAWDZANIE HAMULCA ROBO-
CZEGO
Przy rozłączonych pedałach hamulca ro-
boczego należy wcisnąć pedał siłą
maks. 500 N. W przypadku, że pedał
przy wciśnięciu opadnie aż do oporu
z nadlewem na dolnej części wspornika
pedałów, wówczas należy koniecznie
przeprowadzić regulację hamulca
roboczego.
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F_02_139 F_02_138

REGULACJA HAMULCA ROBOCZEGO
Przed regulacją hamulca roboczego dźwignia hamulca
ręcznego (postojowego) musi być w położeniu dolnym a
między nakrętką (1) i sworzniem (2) w dźwigni hamulca
tarczowego (3) musi być luz. W przypadku stwierdzenia luzu
zerowego nakrętkę (1) należy nieznacznie poluzować. Oś tylną
podnieść i osoba pomagająca powinna ręką obracać jednym
kołem. Jednocześnie należy dokręcać śrubę regulacyjną (4)
tak długo, aż kołem nie można obrócić. Dalej nie dokręcać.
Następnie należy nakrętkę regulacyjną poluzować o 5/6 obrotu
(o 5 powierzchni płaskich nakrętki) i sprawdzić obracanie koła.
Po wykonanych czynnościach regulacyjnych sprawdzić
działanie hamulców roboczych, czy obydwa koła hamują
jednakowo. Jeżeli nie, wówczas w zależności od potrzeby na
stronie, która hamuje więcej należy poluzować nakrętkę
regulacyjną (4).

REGULACJA HAMULCA POSTOJOWEGO
Regulację hamulca postojowego należy przeprowadzić po
regulacji hamulca roboczego. Dźwignia hamulca postojowego
(ręcznego) musi być w położeniu dolnym. Regulację należy
przeprowadzić tak, aby nakrętka samo zabezpieczająca (1) w
cięgle hamulca postojowego dotykała się sworznia (2) w
dźwigni hamulca tarczowego (3).
Po przeprowadzeniu regulacji podstawowej należy sprawdzić
działanie hamulca postojowego, czy obydwa koła jednakowo
hamują. Jeżeli nie, wówczas w zależności od potrzeby na
stronie, która hamuje więcej należy poluzować nakrętkę
regulacyjną (1).
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F291 F_02_142

WYMIANA KLOCKÓW CIERNYCH
HAMULCA WAŁU
Klocki cierne należy koniecznie wymie-
nić, jeżeli ich grubość się zmniejszy do 2
mm. Klocki cierne są dostępne po wy-
ciągnięciu dwóch zawleczek zabezpie-
czających osłonę.
Zużycie klocków ciernych hamulca wału
kardana sygnalizuje lampka kontrolna na
tablicy przyrządów.
Uwaga: W okładzinie ciernej klocków
znajdują się kontakty, które po osiąg-
nięciu określonego zużycia okładziny
zamkną obwód elektryczny lampki
kontrolnej.

REGULACJA CIĘGIEŁ PODNOSZĄ-
CYCH ZACZEPU DLA PRZYCZEP
JEDNOOSIOWYCH
− Dźwignie wyboru systemu regulacji

układu hydraulicznego ustawić w
położeniu �P� (regulacja pozycyjna)
Przy regulacji amortyzator pulsowania
powinien być wyłączony. Ramiona
podnośnika ustawić do górnej pozycji.

− Nakrętki na cięgłach teleskopowych
dokręcić do zetknięcia z tuleją
prowadzącą (bez luzu).

− Nakrętki następnie dokręcić o 4,5
obroty.

− Sprawdzić czy możliwe jest
przestawienie haków nośnych w inne
położenie.

− Opuszczeniem i następnie podnosze-
niem ramion podnośnika do górnej
pozycji można sprawdzić prawidłowe
działanie zaczepu uniwersalnego.

− Ramiona opuścić � patrz. rys. 142
rozdział �Wykorzystanie w
transporcie�.
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F_2_132

REGULACJA LINKI
Przeprowadza się, kiedy belka nośna
wraz z hakiem zaczepu znajduje się w
bezpośrednim kontakcie z hakami noś-
nymi. Linka  musi być napięta tak, aby
na dźwigni sterowania nie było żadnego
luzu. Przy takim napięciu linkę należy
zabezpieczyć przed poluzowaniem
nakrętki.
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F_02_129 F_02_130 F_02_131

SPRAWDZENIE PRĘDKOŚCI POJAZDU
(DESKA ROZDZIELCZA NUMERYCZNA)
KALIBRACJA PRĘDKOŚCIOMIERZA
PO CZĘŚCIOWYM ZUŻYCIU OGUMIENIA
Deska rozdzielcza jest w zakładzie
produkcyjnym ustawiona.
Nowe ustawienie należy przeprowadzić:
 - po częściowym zużyciu opon
− przy montażu nowych opon
− przy wymianie deski rozdzielczej

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

zalecane ciśnienie
− uruchomić silnik
− ustawić ciągnik na początek

wyznaczonego odcinka (1)
− jednocześnie włączyć przycisk (A) i

przycisk (B). Przyciski przytrzymać od
3-6 sekund. Deska rozdzielcza
przełączy się do ustawienia. Na desce
pulsuje �0�

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

− na desce rozdzielczej wyświetli się
ilość impulsów z czujnika pojazdu

− po przejechaniu odcinka 100 m
zatrzymać ciągnik na końcu odcinka  -
patrz. rys. F-02_129

− Nacisnąć włącznik (B). Ilość impulsów
zostanie zapamiętana. Od tej chwili
deska rozdzielcza jest ustawiona
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F_02_135 F_02_125a F_02_134b

UKŁAD ELEKTRYCZNY
Napięcie znamionowe
(minus na masie)

12 V

Akumulator (1)
Z 8641 - Z 11441

AKUMA 12V/135Ah
CENTRA 12V/140Ah
AKUMA 12V/165Ah HD

12 V

Z 11741
AKUMA 12V/180Ah 12 V

Alternator z zabudowanym regulatorem
napięcia (2)

Z 8641 - Z 11441 14V/70 A
Z 11741 14V/85A

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

CHARAKTERYSTYKA UKŁADU
ELEKTRYCZNEGO
Zacisk "minus" akumulatora musi być
zawsze podłączony do masy a zacisk
"plus" podłączony do alternatora.
Odwrotne podłączenie akumulatora
zniszczy cały układ półprzewodnikowy
alternatora. Przy zastosowaniu do
uruchamiania silnika pomocniczego
źródła prądu (akumulatora
pomocniczego) należy zaciski podłączyć
"plus" na "plus" a "mínus" na "mínus�.
Przy wymianie niektórych elementów
obwodu ładowania należy odłączyć
akumulator od masy ciągnika (-), aby
zapobiec przypadkowym zwarciom.

Do instalacji elektrycznej nie
wolno wprowadzać żadnych
zmian.

AKUMULATOR, WYŁĄCZNIK
AKUMULATORA
Akumulator jest dostępny po odchyleniu
przedniej części maski ciągnika (1).
∗  Wyłącznik akumulatora (2)
zamontowany jest na lewej stronie
ciągnika � umieszczony na wierzchu
A -  akumulator odłączony
B -  akumulator załączony

Jeżeli ciągnik nie jest wykorzys-
tywany przez dłuższy okres cza-
su akumulator należy dołado-
wywać raz na 3 miesiące z
powodu prądu spoczynkowego
przerywacza świateł awaryjnych.
W takim przypadku zaleca się
odłączenie akumulatora przy
pomocy wyłącznika.
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F298

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

Dolewać wyłącznie wodę destylowaną!
 1. Przy pracy z akumulatorem należy najpierw przeczytać instrukcję obsługi!
 2. Przy pracy z akumulatorem należy chronić oczy przy pomocy okularów lub przy pomocy maski ochronnej!
 3. Elektrolit jest substancją żrącą, należy więc obchodzić się z nim ostrożnie! Naskórek zabrudzony elektrolitem opłukać

i zneutralizować mydłem i wodą, podobnie jak zabrudzoną odzież.
 4. Podczas ładowania z elektrolitu na elektrodach uwalnia się wodór wytwarzający z powietrzem mieszankę

wybuchową. W pobliżu akumulatora zabrania się więc pracować z otwartym ogniem!
 5. Wybuch może nastąpić nawet od iskry powstałej przy odłączaniu lub poluzowaniu zacisku przy włączonym obwodzie

ładowania!
 6. Chronić przed dziećmi!
 7. Zużyty akumulator jest ekologicznie niebezpiecznym odpadem, jego likwidację należy zlecić specjalizowanym firmom.
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ŁADOWANIE I OBSŁUGA AKUMULA-
TORA
A) Ładowanie w pojeździe i poza po-

jazdem
 1. Trwałe przeładowanie i nie dołado-

wanie jest dla akumulatora szkodliwe
i wpływa na skrócenie jego żywot-
ności. Prawidłowo wyregulowany ob-
wód ładowania utrzymuje akumulator
w stanie zbliżonym do stanu pełnego
naładowania. Przy prawidłowo nasta-
wionym poziomie napięcia ładowania
(13,8 - 14,4 V) i średnich jazdach wy-
starczy tylko sprawdzać poziom elek-
trolitu w akumulatorze i po 6-ciu mie-
siącach dolewać destylowaną wodę.

 2. Przy trudniejszych warunkach robo-
czych i innym poziomie napięcia ła-
dowania poziom elektrolitu należy
sprawdzać częściej. Przeładowywa-
nie akumulatora w pojeździe (napię-
ciem wyższym niż 14,4 V) przejawia
się wielkim ubytkiem elektrolitu.

 3. Akumulator wymontowany z pojazdu
lub w pojeździe wyłączonym z eks-
ploatacji należy doładować! (patrz
Magazynowanie naładowanych aku-
mulatorów z elektrolitem). Akumu-
lator zaleca się również doładować
przed zimą w pojeździe eksploato-
wanym w zimie. Przy silnych mro-
zach u rozładowanego akumulatora
(gęstość elektrolitu 1,12 - 1,15 g/cm3)
może nastąpić zamarznięcie
elektrolitu powodujące znaczne
skrócenie żywotności akumulatora
(rozpad masy aktywnej, rozerwanie

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

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

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

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

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

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

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

 3. Orientacyjny przykład stanu nałado-
wania: stan naładowania = gęstość
elektrolitu. Stan naładowania jest
charakteryzowany gęstością elektro-

litu, którego gęstość mierzy się przy
pomocy areometru w każdym ogni-
wie oddzielnie.

Stan naładowania = Gęstość
elektrolitu

Stan
naładowania

Gęstość
 elektrolitu

100 % 1,28 g/cm3

70 % 1,23 g/cm3

50 % 1,20 g/cm3

20 % 1,15 g/cm3

0 % 1,12 g/cm3

C) Magazynowanie naładowanych
akumulatorów z elektrolitem

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

 2. Akumulatory w naczyniach z polipro-
pylenu wymagają ładowania po
3 miesiącach magazynowania
z powodu niewielkiego samorozłado-
wania.

 3. Stan elektrolitu należy sprawdzać -
przy ładowaniu lub minimalnie 1x w
ciągu 6 miesięcy dolać tylko wodę
destylowaną! Jeżeli są podłączone
odbiorniki prądu i przy trwale wy-
łączonym układzie zapalania należy
koniecznie sprawdzać stan nałado-
wania - tj. napięcie spoczynkowe
oraz gęstość elektrolitu minimalnie
1x w ciągu miesiąca.
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F299 F_02_207 F_02_208

ALTERNATOR
Jest dostępny po demontażu prawego
płatu bocznego maski. Kontrolę łado-
wania zapewnia czerwona lampka kon-
trolna na tablicy przyrządów.
Spaloną żarówkę lampki kontrolnej
(12 V  2 W ) należy koniecznie natych-
miast wymienić.

Przy naprawach ciągnika z uży-
ciem spawarki elektrycznej na-
leży odłączyć od alternatora
wszystkie przewody. Przewód
"+ B" chronić przed zwarciem.

OBSŁUGA TECHNICZNA ALTERNATORA
Przy myciu i czyszczeniu ciągnika należy chronić alternator przed
wniknięciem wody lub oleju napędowego.
Podczas pracy silnika alternator nie może być odłączony od akumulatora!
Alternatora nigdy nie można uruchamiać z odłączonym przewodem od
zacisku �+B� i podłączonym zaciskiem �+D�. Taki stan powoduje, że przy
zwiększaniu prędkości obrotowej silnika następuje bardzo wysoki wzrost
napięcia alternatora, które może zniszczyć półprzewodniki.
Podczas pracy alternator należy chronić przed zwarciem!
Alternator nie może być wzbudzany. Przy takiej próbie nastąpi uszkodzenie
półprzewodników.
Należy zwracać uwagę na stan złączy elektrycznych i prawidłowe podłączenie
akumulatora do masy ciągnika!
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F301

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW
Jest dostępna po zdjęciu lewej osłony
wspornika układu kierowniczego.
Bezpieczniki są nożowe. Przy wymianie
przestrzegać zalecaną wartość prądową
bezpiecznika. Przy powtarzającym się
przepaleniu bezpiecznika należy się
zwrócić do najbliższego serwisu.
Bezpiecznik świec żarowych dostępny
jest po ściągnięciu prawego przedniego
boku maski.

W ciągniku Z 11741 z silnikiem
EURO 2 układ podgrzewania
silnika wyposażony jest w dwie
sztuki bezpieczników o wartości
100A.

Umieszczenie bezpieczników
w skrzynce bezpieczników

Poz. Wartość
prądowa

Chroniony obwód

1 15A przerywacz świateł awaryjnych,
światła hamulcowe

2 15A sygnał dźwiękowy, wyprowadze-
nie 30 przekaźnika wyłącznika
ochronnego rozrusznika

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

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

tlenie tablicy rejestracyjnej
6 15A światła pozycyjne prawe, reflek-

tory robocze z lampką kontrolną
7 15A światła mijania prawe i prze-

ciwmgielne z lampką kontrolną
8 15A światła mijania lewe, lampka kon-

trolna świateł w masce / dachu
kabiny ciągnika

9 15A przednia i tylna wycieraczka,
spryskiwacz, przekaźnik �4�

10 15A wentylator ogrzewania, przeka-
źnik �5� a �6�

11 15A rezerwa
∗ 12 7,5A klimatyzacja (sprzęgło kompre-

sora)
∗ 13 15A ogrzewanie lusterek
∗ 14 15A ogrzewanie szyby tylnej
15 80A świeca żarowa
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F_02_145 F_02_126

SPRAWDZANIE USTAWIENIA ŚWIATEŁ W MASCE CIĄGNIKA
Sprawdzenia dokonywać na ścianie kontrolnej przy czym ciągnik musi stać na po-
wierzchni poziomej z prawidłowo napompowanymi oponami. Podstawowe pionowe
ustawienie świateł przy standardowym obciążeniu ciągnika wynosi 3,5 %. W
kierunku poziomym promienie świateł muszą być równoległe z osią wzdłużną
symetrii ciągnika.

I - odległość ściany kontrolnej od reflektora (5 m)
h - wysokość środka reflektora nad jezdnią
∆∆∆∆h - pochylenie reflektora (-3,5 %) odległość ściany kontrolnej = 17,5 cm
αααα - podniesienie zarysu światła reflektora (15%)

REGULACJA USTAWIENIA ŚWIATEŁ
W MASCE CIĄGNIKA
Regulację świateł przeprowadza się
jednocześnie obydwoma śrubami (1) w
kierunku pionowym i poziomym. W kie-
runku poziomym ± 2°; w pionowym
od +1°do -6°.
Każdy reflektor należy regulować od-
dzielnie. Wymianę żarówki przeprowa-
dza się od tyłu reflektora po wysunięciu
lub wyjęciu akumulatora.
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F_02_143

SPRAWDZANIE USTAWIENIA ŚWIATEŁ W DACHU KABINY
W kierunku pionowym żaden punkt powierzchni oświetlonej, leżący w płaszczyźnie
drogi w lewo od podłużnej płaszczyzny pionowej przechodzącej przez środek
reflektora, nie może być dalej niż 30 m od przedniego obrysu ciągnika
W kierunku poziomym promienie światła reflektora muszą być równoległe z osią
wzdłużną symetrii ciągnika.
Ustawianie reflektorów należy przeprowadzać przy standardowym obciążeniu
ciągnika. Reflektory w dachu kabiny mogą być używane podczas jazdy po drogach
publicznych tylko w przypadku, kiedy na przednim TUZ zawieszone są maszyny lub
urządzenia zakrywające reflektory główne umieszczone w masce ciągnika.
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F_02_144

WYKAZ ŻARÓWEK
Poz. Umieszczenie żarówek Napięcie Moc Trzonek Uwaga

1 reflektory przednie w masce H 4 12 V 55/60 W P 43 t
2 reflektory w dachu kabiny H4 12 V 55/60 W P 43 t (podłączone włókna świateł mijania)
3 przednie lampy zespolone

kierunkowskazy 12 V 21 W BA 15 s
światła pozycyjne 12 V 10 W BA 15 s

4 reflektory robocze 12 V 55 W PK 22 s
5 tylne lampy zespolone

światła tylne 12 V 10 W BA 15 s
światła hamulcowe 12 V 21 W BA 15 s
kierunkowskazy 12 V 21 W BA 15 s

6 oświetlenie tablicy rejestracyjnej 12 V 2 W S 8,5
12 V 1,2 W B 8,5 d lampki kontrolne7 tablica przyrządów - zespolony przy-

rząd KMGY 12 V 2 W B 8,5 d lampka kontrolna ładowania, oświetlenie
8 oświetlenie kabiny 12 V 5 W S 8,5
9 przełącznik elektromagnetycznego

sterowania hydrauliki 12 V 1,2 W W 2x4,6 d
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA
RÓŻNICE W OBSŁUDZE TECHNICZNEJ CIĄGNIKA Z 11741
W tabeli �Obsługa techniczna ciągnika Z 11741� pokazane są różnice w czynnościach i długości przebiegu silnika
ciągnika Z 11741.

Po przepracowaniu po każdych mtg

Obsługa techniczna ciągnika Z 11741 10 50 15
0

30
0
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00
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00
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00
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00
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00
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00
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00
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00

SILNIK
Wymiana oleju docierającego ∗∗∗∗ X
Wymiana oleju silnikowego ∗∗∗∗ X X co 300 Mtg
Wymiana filtra szeregowego oleju silnikowego ∗∗∗∗ X X co 300 Mtg
Sprawdzanie poziomu oleju i szczelności połączeń ukł. smarowania X co 10 Mtg
Wymiana wkładu filtra paliwa X co 300 Mtg
Sprawdzanie i regulacja luzu zaworowego X co 600 Mtg
Sprawdzanie ciśnienia otwarcia wtryskiwaczy i działania rozpylaczy X co 600 Mtg
Sprawdzanie i regulacja pompy wtryskowej X co 1200 Mtg
Sprawdzanie i regulacja napięcia paska klinowego silnika X co 50 Mtg
Dokręcenie śrub głowic cylindrów nie dokręcać

∗∗∗∗ po rozpoczęciu eksploatacji ciągnika lub po naprawie głównej
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA
SPRAWDZANIE I OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA

Po przepracowaniu po każdych mtg
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SILNIK
Wymiana oleju silnikowego X X co 300 Mtg
Wymiana filtra szeregowego oleju silnikowego X X co 300 Mtg
Dokręcenie śrub głowic cylindrów X
Sprawdzanie i regulacja luzu zaworowego X X X X X X
Sprawdzanie ciśnienia oleju w silniku po jego uruchomieniu X co 10 Mtg
Sprawdzanie poziomu oleju i szczelności połączeń ukł. smarowania X co 10 Mtg
Czyszczenie skrzyni kompresora turbosprężarki i rury ssącej X X
Sprawdzanie szczelności turbosprę. i luzu w łożyskach turbosprężarki X X
Sprawdzanie luzu w łożyskach pompy wodnej X X

OPRZYRZĄDOWANIE SILNIKA
Sprawdzanie ilości płynu i szczelności połączeń układu chłodzenia X co 10 Mtg
Sprawdzanie szczelności zbiornika paliwa i układu paliwowego X co 10 Mtg

1 Oczyszczenie rurek wodnych chłodnicy sprężonym powietrzem X X co 300 Mtg
2 Oczyszczenie rurek kondensatora klimatyzacji co 50 Mtg

Obsługa filtra powietrza (w zależności od idykatora zanieczyszczenia) X min.co 100 Mtg
3 Wymiana płynu chłodzącego X X X X X

Sprawdzanie i regulacja pompy wtryskowej X X
Sprawdzanie szczelności połączeń układu smarowania turbosprężarki X X X X
Sprawdzanie szczelności rury wydechowej X X X X X X X X X X X X
Sprawdzanie ciśnienia otwarcia wtryskiwaczy i działania rozpylaczy X X X X X X X
Wymiana wkładu filtra paliwa X X X X X X X X X X
Sprawdzanie i regulacja napięcia paska klinowego silnika X X co 300 Mtg
Sprawdzanie i czyszczenie wstępnego filtra paliwa X X co 300 Mtg
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA
SPRAWDZANIE I OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA

Po przepracowaniu po każdych mtg
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Sprawdzanie szczeln. i działania hydraulicznego sterowania sprzęgła X co 10 Mtg
PRZEKŁADNIE

Wymiana papierowego wkładu filtra oleju przekładniowego X X co 300 Mtg
Czyszczenie magnetycznego i siatkowego wkładu filtra oleju przekładn. ∗ X X co 300 Mtg
Sprawdzanie ilości oleju w skrzyni przekładniowej ∗ X X co 10 Mtg

3 Wymiana oleju w skrzyni przekładniowej X X X
Sprawdzanie ilości oleju w skrzyni przekładni napędu przedniego WOM X co 100 Mtg

3 Wymiana oleju w skrzyni przekładni napędu przedniego WOM ∗ X X X X X
Smarowanie smarem przegubów przedniego WOM X X co 100 Mtg

OSIE I UKŁAD KIEROWNICZY
3 Wymiana oleju w zwolnicach i w korpusie przedniej osi napędowej ∗ X X X X X

Sprawdzanie ilości oleju w zwoln. i w korpusie przedniej osi napęd. X co 300 Mtg
Wymiana oleju i wkładu filtra hydrostatycznego ukł. kierowniczego ∗ X X X X X

4 Wymiana przewodów hydrostatycznego układu kierowniczego X X
Smarowanie smarem sworznia centralnego wspornika osi przedniej X co 300 Mtg
Smarowanie czopów kulistych układu kierowniczego X X X X X X X X X X

3 Smarowanie krzyżaków X X X
3 Smarowanie smarem czopów i wielowypustu wału przegubowego X X X

Sprawdzanie luzu w łożyskach kół przednich X X X X X X X X X X X
Sprawdzanie zbieżności kół przednich X X X X X X X X X X X
Dokręcenie śrub i nakrętek drążków i dźwigni ukł. kierowniczego i kół X co 300 Mtg
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA
SPRAWDZANIE I OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA

Po przepracowaniu po każdych mtg
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UKŁAD HYDRAULICZNY
Smarowanie smarem czopów pomocniczego siłownika hydraulicznego X X co 300 Mtg
Smarowanie wieszaków tylnego TUZ X X co 300 Mtg
Smarowanie smarem sworzni przedniego TUZ X X X X X X X X X X
Sprawdzanie szczelności połączeń zewnętrznego obwodu hydraulicznego
przedniego TUZ X X X X X X X X X X
Sprawdzanie szczelności i działania systemów hydraulicznych X X co 300 Mtg

UKŁADY HAMULCOWE
Sprawdzanie ilości płynu hamulcowego i szczelności hamulców hydr. X co 10 Mtg
Sprawdzanie szczeln. hamulców pneumat. działania ham. przyczepy X co 10 Mtg
Sprawdzanie działania i regulacji hamulca roboczego i postojowego X X X X X X X X X X
Regulacja hamulca pneumatycznego X X X X X X
Regulacja układu hydraulicznych hamulców X X X
Wypuszczenie wody ze zbiornika sprężonego powietrza X X X X X X X X X X X
Smarowanie wszystkich powierzchni ciernych ukł. pneumatycznego X X X

5 Wymiana elementów gumowych układu hamulcowego X X
6 Rewizja zbiornika sprężonego powietrza X X

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Sprawdzanie działania ładowania akumulatora X co 10 Mtg

7 Sprawdzanie stanu i działania osprzętu elektrycznego X X co 300 Mtg
Sprawdzanie napięcia ładowania X X

8 Sprawdzanie poziomu elektrolitu w akumulatorze X X co 300 Mtg
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA
SPRAWDZANIE I OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA

Po przepracowaniu po każdych mtg
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8 Oczyszczenie i zakonserwowanie smarem zacisków kabli X co 300 Mtg
Sprawdzanie rozrusznika, łożysk, szczotek i ich szczotkotrzymaczy X X
Sprawdzanie alternatora, łożysk, prostowników, szczotek zbierających X X

3 Smarowanie łożysk mech. napędowego przedniej i tylnej wycieraczki X X X X X
KABINA BEZPIECZEŃSTWA I WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA

Czyszczenie i smarowanie mech. zabezp. wychylnego drążka kierown. X X X X X X X X X X
Sprawdzanie i smarow. ruchomych części mech. siedzenia kierowcy X co 300 Mtg

9 Sprawdzanie szczelności hydraulicznego amortyzatora siedzenia X X
Smarowanie zawiasów drzwi, okien, czopów i zamków drzwi X X X X X X X X X X
Smarowanie automatycznego haka zaczepu dla przyczep X co 300 Mtg
Smarowanie zaczepu dla przyczep jednoosiowych X X X X X X X X X X
Sprawdzanie i ew. wyczyszczenie filtra powietrza wentylacji kabiny X co 10 Mtg
Sprawdzanie stanu techn. urządzeń przyczepianych i zawieszanych X co 10 Mtg

Uwaga
∗ po rozpoczęciu eksploatacji ciągnika lub po naprawie głównej
1 - w zależności od zanieczyszczenia powietrza (słoma, pył itd.) po każdych 50 - 200 mtg
2 - przy pracy z maszynami zawieszonymi na przednim TUZ czyścić codziennie, w przypadku wielkiego zanieczyszczenia czyścić kilka razy

dziennie
3 - maksymalny okres 2 lata
4 - wymianę należy przeprowadzić najpóźniej po 4 latach od daty produkcji przewodów. Nowe przewody nie mogą być starsze niż 2 lata od

daty produkcji przewodu, która jest podana na jego powierzchni
5 - maksymalny okres 5 lat od daty produkcji ciągnika
6 - maksymalny okres 5 lat od daty produkcji zbiornika sprężonego powietrza lub po awarii układu pneumatycznego
7 - obejmuje sprawdzanie ustawienia reflektorów przednich oraz regulację luzu na przełącznikach świateł hamulcowych   (max. luz między

przełącznikiem i ogranicznikiem pedałów hamulca roboczego musi być w granicach 0,5 - 1,0 mm)
8 - w miesiącach letnich po każdych 100 mtg
9 - przy wyciekaniu oleju należy wymienić uszczelkę tłoczyska, amortyzator wypłukać benzyną i wlać 70 cm3 oleju amortyzatorowego



213

OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA � WYKAZ PUNKTÓW SMAROWANIA

F_02_155
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA � WYKAZ PUNKTÓW SMAROWANIA
Poz. Miejsca smarowania ciągnika Rodzaj płynu

SILNIK
1 wymiana oleju (tab. 1)
2 wymiana oleju -
3 wymiana filtrów -

OPRZYRZĄDOWANIE SILNIKA
4 wymiana płynu niezamarzającego (tab. 8,9)
5 smarowanie dźwigni gazu ręcznego, nożnego i stopu (tab. 5)

PRZEKŁADNIE
6 skrzynia przekładniowa  (tab. 2)
7 skrzynia przekładniowa -
8 skrzynia sprzęgłowa -
9 tylny most -
10 skrzynia napędowa przedniego WOM  (tab. 2)
11 skrzynia przekładniowa przedniego WOM -

OSIE I UKŁAD KIEROWNICZY
12 przednia oś napędowa (wlew)  (tab. 3)
13 przednia oś napędowa (korek spustowy) -
14 zwolnice osi przedniej  (tab. 3)
15 smarownice przegubów kulistych (2x)  (tab. 5)
16 zbiorniczek oleju układu kierowniczego  (tab. 4)
17 czopy kuliste dźwigni układu kierowniczego  (tab. 5)
18 krzyżaki i wielowpusty wałka osi przedniej  (tab. 5)
19 sworzeń centralny wspornika osi przedniej (2 smarowniczki) (tab. 5)

UKŁAD HYDRAULICZNY
20 sworznie pomocniczego siłownika hydr. (tab. 5)
21 sterowanie cięgła zaczepu dla przyczepy jednoosiowej i hamulca

postojowego (ręcznego)
(tab. 5)

22 czop lewego ramienia podnoszącego  (tab. 5)
23 sworznie przedniego WOM  (tab. 5)
24 hak automatyczny zaczepu dla przyczep  (tab. 5)
25 hak dolnego zaczepu uniwersalnego  (tab. 5)
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA � WYKAZ PUNKTÓW SMAROWANIA
Poz. Miejsca smarowania ciągnika Rodzaj płynu

UKŁADY HAMULCOWE
26 zbiorniczek płynu hamulcowego  (tab. 6)

KABINA BEZPIECZEŃSTWA I WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA
27 siedzenie kierowcy (rękojeść i rolki siedzenia) (tab. 5)
28 amortyzator siedzenia kierowcy olej amortyzatorowy
29 łożysko i napęd dźwigniowy przedniej i tylnej wycieraczki  (tab. 5)
30 czopy drzwi kabiny  (tab. 5)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
31 akumulator woda destylowana



216

OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA
NAPRAWA ŚREDNIA CIĄGNIKÓW Z 8641 - Z 11741
Wykonuje się po przepracowaniu 2400 mtg
 1. Należy zdemontować korpus turbosprężarki wraz z rurą ssącą

silnika.
 2. Wymontować koła spiralne sprężarki.
 3. Pędzelkiem namoczonym w rozpuszczalniku usunąć zanie-

czyszczenia nagromadzone w korpusie i na łopatkach wirnika.
Zabrania się czyszczenia ostrym przedmiotem lub drucianą
szczoteczką.
Pokrzywione łopatki nie prostować!

SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI TURBOSPRĘŻARKI I LUZU
W ŁOŻYSKACH
Jeżeli przez łożyska obok wału wycieka olej, albo stwierdzi się
nadmierny luz osiowy lub radialny w łożyskach, należy turbosprężarkę
przekazać do naprawy w zakładzie specjalistycznym.
Przy powtórnym montażu turbosprężarki na silnik należy wymienić
przewody elastyczne rury ssącej i rury odprowadzającej olej obwodu
smarowania turbosprężarki. Przy montażu turbosprężarki na silnik
należy wlać do otworu wlewowego turbosprężarki 0,2 litra oleju
silnikowego.

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

Jej odnowienie nastąpi po krótkookresowym uruchomieniu silnika. U
ciągnika wyłączonego z eksploatacji zaleca się krótkookresowe
uruchamianie turbosprężarki po każdych 3 miesiącach w celu
odnowienia wewnętrznej konserwacji turbosprężarki.
SMAROWANIE CZĘŚCI RUCHOMYCH HAMULCÓW
HYDRAULICZNYCH
Części ruchome pomp hamulcowych, pompy sprzęgłowej, cylinderków
hamulcowych, wysprzęglika i wyrównywacza ciśnienia w układzie
hamulcowym, tzn. ich powierzchnie cierne w kierunku do
zewnętrznych osłon pyłoszczelnych, należy smarować smarem do
hamulców hydraulicznych (np. Aral). Jednocześnie należy sprawdzić

wszystkie części gumowe hamulców. Uszkodzone części gumowe
wymienić. Wszystkie części gumowe należy wymienić najpóźniej do 5
lat od daty produkcji ciągnika.

NAPRAWA GŁÓWNA CIĄGNIKÓW Z 8641 - Z 11741
Naprawę główną ciągnika należy przeprowadzić wówczas, jeżeli jego
dalsza eksploatacja jest nieekonomiczna, jeżeli naprawy wymaga
większość jego części lub jeżeli jego ogólny stan techniczny zagraża
bezpieczeństwu pracy.
Pod warunkiem przestrzegania wszystkich zasad obsługi technicznej,
zgodnie z dokumentacją techniczną producenta, średnia żywotność
silnika i mechanizmów napędowych ciągnika w klimacie
umiarkowanym i na terenach nizinnych wynosi 8000 motogodzin, przy
procentowym wykorzystaniu ciągnika do następujących prac:
orka i przygotowanie przedsiewne gleby 15 - 25 %
siew i sadzenie 10 - 15 %
prace żniwne i wykopkowe 10 - 20 %
transport rolniczy 40 - 65 %

Jeżeli ciągnik pracuje w warunkach górskich i podgórskich, zmniejsza
się żywotność silnika i mechanizmów napędowych o 15 - 20 %.
Jeżeli ciągnik pracuje w trudnych warunkach klimatycznych wówczas
żywotność silnika i mechanizmów napędowych się zmniejsza o 15-20 %.

Uwaga:
Do mechanizmów napędowych zalicza się również przednią oś
napędową.

OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKÓW PO NAPRAWIE
GŁÓWNEJ POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW
Docieranie ciągnika po naprawie głównej należy przeprowadzić
zgodnie z zaleceniami dotyczącymi docierania ciągnika nowego.
Obsługę techniczną należy wykonywać tak samo jak i dla ciągnika
nowego.
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA
OLEJE DLA SILNIKÓW Z TURBO DOŁADOWYWANIEM Z 8641 - Z 11441 TAB.1

Producent Oznaczenie oleju Klasa lepkości
(SAE)

Kategoria
obciążenia (API)

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

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

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

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

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

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

CD/SG
CD

OLEJE DLA SILNIKÓW Z TURBO DOŁADOWYWANIEM Z 11741
Producent Oznaczenie oleju Klasa lepkości

(SAE)
Kategoria
obciążenia

Akros Akros D/S 15W40/C Docieranie
Akros Akros Turbo 15W 40 15W/40 API CF

ACEA E3-96
SDFG OM-1991A

MB 228.3 level
MIL-L-2104 E level
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA
OLEJE DO SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ, PRZEKŁADNI PRZEDNIEGO WOM Z 8641 - Z 11741 TAB. 2
Klasa lepkości

SAE J 306 MAR 85
Kategoria obciążenia

SAE J 308 NOV 82
Stosowanie Kategoria

obciążenia

80 W GL-4 uniwersalny MIL-L-2105

OLEJE DO SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ, PRZEKŁADNI PRZEDNIEGO WOM Z 8641 - Z 11741 TAB. 2
Producent Oznaczenie oleju Klasa lepkości

(SAE)
Kategoria
obciążenia

(API)
Paramo Pardubice Gyrol - UTTO 80W GL-4

Gyrol - PP80 80W GL-4
Esso Torque Fluid 62 80W GL-4 •
Koramo Kolín Mogul Trans 80 80W GL-4

Mogul Traktol UTTO/EKO 80W GL-4 ••
Aral EP 80 80W GL-4

Fluid HGS 80W GL-4 •
Super Traktoral 10W/30 GL-4 ••

ÖMV Austromatic HGN 80W GL-4
Getriebeol MP 80W - 85W GL-4

Shell Donax TT 80W
Fuchs Titan Hydramot 1030MC 10W/30 GL-4 ••

•  -  olej przeznaczony do mokrych hamulców
•• - uniwersalny
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA
OLEJE DO PRZEDNIEJ OSI NAPĘDOWEJ Z 8641 - Z 11741 TAB. 3

Producent Oznaczenie oleju Klasa lepkości
(SAE)

Kategoria
obciążenia

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

•  -  olej przeznaczony do mokrych hamulców
•• - uniwersalny

HYDROSTATYCZNY UKŁAD KIEROWNICZY Z 8641 - Z 11741 TAB. 4
Nazwa Klasyfikacja

Aral Vitam DE 32 HL PD DIN 51524

SMAR PLASTYCZNY Z 8641 - Z 11741 TAB. 5
Nazwa Klasyfikacja

Aral Mehrzweckfett ISO 6743/9 CCEB 2/3, ISO - L - XBCEA 2
LV 2M ISO 6743/9 CCEB 2/3

PŁYNY DO HAMULCÓW HYDRAULICZNYCH Z 8641 - Z 11741 TAB. 6
Nazwa Klasyfikacja

Aral
Fuchs Stopred

PND 31-656-80, ISO 4925, SAE - J 1703
SAE - J 1703
Uwaga!
1 - Płyn nie jest przeznaczony do tem. poniżej �30OC.
2 -  Płyn hamulcowy należy koniecznie wymienić

minimalnie raz za dwa lata bez względu na liczbę
przepracowanych motogodzin

3 - Płyny hamulcowe jednakowej klasyfikacji można
wzajemnie mieszać.
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA
PALIWO TAB. 7

Olej napędowy letni wg PN na okres od 1.4. do 31.10.
Olej napędowy zimowy wg PN na okres od 1.11. do 31.3.
Uwaga! Surowo wzbronione jest używanie oleju opałowego! W przypadku używania
tego oleju grozi utrata gwarancji na ciągnik!

PŁYN DO UKŁADU CHŁODZENIA SILNIKA I SYSTEMU
OGRYEWANIA KABINY W CIĄGNIKACH  Z 8641 - Z 11441

TAB. 8

Płyn niezamarzający FRIDEX - STABIL, FRICOFIN S,.FRIDOL 91 i woda
destylowana w stosunku 1:1,5 (do uzupełniania należy stosować roztwór o takiej
samej proporcji składników). Płyn niezamarzający musi zawierać składniki
antykorozyjne chroniące wszystkie materiały (w tym gumy i uszczelki głowicy)
układu chłodzenia silnika i ogrzewania kabiny ciągnika.
Zalecany PETRYGO.
UWAGA
1. W ciągnikach Z 8641 - Z 11441 jest zabronione używanie do chłodzenia wody bez

płynu niezamarzającego!
2. Płyn do chłodzenia należy wymienić po dwóch latach eksploatacji
3. Płyn niezamarzający FRIDEX - STABIL, FRIDOL 91 można wzajemnie mieszać.

Mieszanie z innymi płynami niezamarzającymi nie jest sprawdzona!

PŁYN DO UKŁADU CHŁODZENIA SILNIKA I SYSTEMU
OGRYEWANIA KABINY W CIĄGNIKACH Z 11741

TAB. 9

Do układu chłodzenia silnika ciągnika Z 11741 Forterra należy używać wyłącznie
płyn niezamarzający:

AKROS FLUID!
UWAGA
1. W ciągnikach Z 11741 jest zabronione używanie do chłodzenia wody

bez płynu niezamarzającego!
2. Wymianę należy przeprowadzić po przepracowaniu 1200 mtg lub najpóźniej po

dwóch latach eksploatacji.
3. Mieszanie wymienionego płynu niezamarzającego z wodą lub innymi płynami jest

zabronione!
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OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA
ILOŚCI OLEJÓW I PŁYNÓW W LITRACH Z 8641 - Z 11741

Nazwa Rodzaj Ilość w litrach
Płyn chłodzący
Z 8641 - Z 9641 tab. 8 19,5
Z 10641 - Z 114 41 tab. 8 23,5
Z 117 41 tab. 9 19
Paliwo tab. 7 180
Olej w silniku
Z 8641 - Z 114 41 tab. 1 10
Z 117 41 tab. 1 15
Olej do przekładni tab. 2 52 •
Olej do skrzyni osi przedniej tab. 3 6,5
Olej do zwolnic osi przedniej tab. 3 2 x 0,6
Olej do skrzyni przedniego WOM tab. 2 1,2
Płyn hamulcowy tab. 6 0,5
Olej do układu hydrostatycznego tab. 4 2,7
Olej do amortyzatora siedzenia (Mars) olej hydrauliczny 0,07

•  - dotyczy standardowej ilości oleju w skrzyni przekładniowej i tylnym moście. W przypadku wykorzystywania ciągnika w
terenach górzystych lub w pracy z maszynami, które mają duże zapotrzebowanie oleju należy uzupełnić stan oleju � patrz.
�Układ hydrauliczny�.
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UWAGI
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE SILNIKÓW CIĄGNIKÓW Z 8641, Z 9641, Z 10641, Z 11441

Typ ciągnika Z 8641 Z 9641 Z 106 41 Z 114 41
Typ silnika 1204 1004 1304 1404

Rodzaj silnika
wysokoprężny, czterosuwowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa,

przeładowywany turbosprężarką
Konstrukcja silnika szeregowy, stojący, chłodzony płynem
Liczba cylindrów 4 4 4 4
Objętość cylindrów cm3 4156 4156 4156 4156
Średnica x skok mm 105x120 105x120 105x120 105x120
Znamionowa prędkość obrotowa min-1 2200 2200 2200 2200
Kolejność pracy cylindrów 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2
Stopień sprężania 17 17 17 17
Maks. prędkość obrotowa min-1 2460 2460 2460 2460
Prędkość obr. biegu jałowego min-1 750±25 750±25 750±25 750±25
Moc znamionowa przy prędkości
znamionowej wg ISO 2288 kW 60 66 74 81
Zużycie paliwa przy mocy
znamionowej silnika g.kW-1.h-1 253 254 252 257
Max moment obrotowy Nm 351 391 440 480
Przewyższenie momentu
obrotowego % 35 36 37 36
Układ smarowania silnika ciśnieniowe z pompą
Max zużycie oleju po 100 mtg
docierania silnika g.kW-1.h-1 0,7 0,7 0,7 0,7
Ciśnienie oleju przy prędkości
znamionowej silnika i tempe-
raturze oleju 80°C MPa 0,2 - 0,5 0,2 - 0,5 0,2 - 0,5 0,2 - 0,5
Minimalne ciśnienie oleju przy
prędkości obr. silnika 700 min-1 i
temperaturze oleju 80°C MPa 0,05 0,05 0,05 0,05
Temperatura płynu chłodzenia °C 106
Rodzaj rozrządu OHV
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE SILNIKÓW CIĄGNIKÓW Z 8641, Z 9641, Z 10641, Z 11441

Filtr oleju szeregowy jednokrotnego zastosowania
Filtr paliwa jednostopniowy z wymienialną wkładką
Typ pompy wtryskowej PP4M10P1f3424 PP4M10P1i3735 PP4M10P1i3734 PP4M10P1i3733

Typ rozpylacza
DOP 150 S 428 -

4104
DOP 150 S 428 -

4104
DOP 150 S 428 -

4104
DOP 150 S 428 -

4104
Ciśnienie wtrysku MPa 22-0,8
Kąt wyprzedzenia wtrysku ° 14+1

Luz zaworowy zimnego silnika
1. zaworów ssących
2. zaworów wydechowych

mm
mm

0,25±0,05
0,25±0,05

0,25±0,05
0,25±0,05

0,25±0,05
0,25±0,05

0,25±0,05
0,25±0,05
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE SILNIKÓW CIĄGNIKÓW Z 11741

Typ ciągnika Z 11741
Typ silnika 1000.6.WT1E
Rodzaj silnika wysokoprężny, czterosuwowy z bezpośrednim

wtryskiem paliwa, przeładowywany turbosprężarką
Konstrukcja silnika szeregowy, stojący, chłodzony płynem
Liczba cylindrów 6
Objętość cylindrów cm3 6 001
Średnica x skok mm 105x115,5
Znamionowa prędkość obrotowa min-1 2 350
Kolejność pracy cylindrów 1-5-3-6-2-4
Stopień sprężania 17,1
Maks. prędkość obrotowa min-1 2 500
Prędkość obr. biegu jałowego min-1 750±25
Moc znamionowa przy prędkości
znamionowej wg ISO 2288 kW 88

Zużycie paliwa przy mocy
znamionowej silnika g.kW-1.h-1 245

Max moment obrotowy Nm 480
Przewyższenie momentu
obrotowego % 34

Układ smarowania silnika ciśnieniowe z pompą
Max zużycie oleju po 100 mtg
docierania silnika g.kW-1.h-1 0,8

Ciśnienie oleju przy prędkości
znamionowej silnika i tempe-
raturze oleju 80°C

MPa 0,45

Minimalne ciśnienie oleju przy
prędkości obr. silnika 700 min-1 i
temperaturze oleju 80°C

MPa 0,15

Temperatura płynu chłodzenia °C 106
Rodzaj rozrządu OHV
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE SILNIKÓW CIĄGNIKÓW Z 11741

Filtr oleju szeregowy jednokrotnego zastosowania
Filtr paliwa dwustopniowy z wymienialną wkładką
Typ pompy wtryskowej BOSCH B 412010519
Typ rozpylacza BOSCH DLLA 150PV3 193 964
Ciśnienie wtrysku MPa 18±1
Kąt wyprzedzenia wtrysku ° 13+0,5
Luz zaworowy zimnego silnika
1. zaworów ssących
2. zaworów wydechowych

mm
mm

0,30±0,05
0,30±0,05
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
MAX OBCIĄŻENIE OSI PRZEDNIEJ CARRARO 20.19 (KG)

Rozstaw kół (mm)Prędkość w
km.h-1

1 590 - 1 655 1 730 - 1 740 1 800-1880 1 890 -1 955 2 030 - 2 040

8 5 600 5 100 4 400 4 100 3 800

20 4 300 3 900 3 380 3 150 2 900

30 4 300 3 900 3 380 3 150 2 900

40 4 300 3 900 3 380 3 150 2 900

Podane obciążenie dotyczy osi przedniej. Nośność opon - patrz. tabela  Nośność opon przednich.

MAX OBCIĄŻENIE OSI TYLNEJ (KG)

Rozstaw kół (mm)Prędkość
km.h-1

1500 1575 1650 1725 1800

8 7500 7500 7300 6800 6500

20 6000 6000 5900 5500 5150

30 6000 6000 5900 5500 5150

40 5500 5500 5500 5500 5150

Podane obciążenie dotyczy osi tylnej. Nośność opon - patrz. tabela  Nośność opon tylnych.
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
MAX WAGA ZESPOŁU POJAZDU  (KG)
Prędkość (km.h-1) Max waga zespołu
8 16 800
20 14 500
30 13 200
40 11 900

OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI
Prędkość (km.h-1) Waga osi przedniej  z całkowitej wagi zespołu (%)
max.40 min. 25
max.15 min. 18
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
NOŚNOŚĆ OPON PRZEDNICH Z 8641 - Z 11441

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

Nośność
opon
(kg)

Nośność opon
(kg)

Nośność opon
(kg)

Nośność opon
(kg)

Rozmiar
opon

opona
1 szt

cała
oś

ciśnienie
(kPa)

opona
1 szt

cała
oś

ciśnienie
(kPa)

opona
1 szt

cała
oś

ciśnienie
(kPa)

opona
1 ks

cała
oś

ciśnienie
(kPa)

12,4-24 1140 2280 220 1425 2850 220 1710 3420 220 1995 3990 220
12,4R24 1360 2720 160 1455 2910 160 1670 3340 160 2040 4080 160
12,4-28 10PR 1432 2864 280 1790 3580 280 1950 3900 250 2505 5010 280
13,6R24 1450 2900 160 1550 3100 160 1780 3560 160 2175 4350 160
14,9-24 1408 2816 180 1760 3520 180 1950 3900 160 2464 4930 180
14,9R24 1700 3400 160 1820 3640 160 1950 3900 150 2550 5100 160
380/70R24 1650 3300 160 1765 3530 160 1950 3900 150 2475 4950 160
420/70R24 1900 3800 160 1950 3900 160 1950 3900 130 2550 5100 140
Nośność opon przy rozstawie kół przednich 1730 - 1740 mm.
Przy wykorzystaniu ciągnika podczas jazdy po twardej powierzchni należy zwiększyć ciśnienie w oponach o 30 kPa.

ZMIANA NOŚNOŚCI OPON PRZEDNICH Z 8641 - Z 11441 (%)
Prędkość
(km.h-1) diagonalne radialne

8 + 40 + 50
20 + 20 + 23
30 0 + 7
40 - 20 0
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
NOŚNOŚĆ OPON PRZEDNICH Z 11741

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

Nośność opon
(kg)

Nośność opon
(kg)

Nośność opon
(kg)

Nośność opon
(kg)

Rozmiar
opon

opona
1 szt

cała
oś

ciśnienie
(kPa)

opona
1 szt

cała
oś

ciśnienie
(kPa)

opona
1 szt

cała
oś

ciśnienie
(kPa)

opona
1 szt

cała
oś

ciśnienie
(kPa)

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

Nośność opon przy rozstawie kół przednich 1730 - 1740 mm.
Uwaga: Opona 380/70R24 jest odpowiednikiem opony 13,6R24.

Opona 420/70R24 jest odpowiednikiem opony 14,9R24.
Przy wykorzystaniu ciągnika podczas jazdy po twardej powierzchni należy zwiększyć ciśnienie w oponach o 30 kPa.

ZMIANA NOŚNOŚCI. OPON PRZEDNICH Z 11741 (%)
Prędkość
(km.h-1) radialne

8 + 50
20 + 23
30 + 7
40 0
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
NOŚNOŚĆ OPON TYLNYCH Z 8641 - Z 11441

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

nośność opon
(kg)

nośność opon
(kg)

nośność opon
(kg)

nośność opon
(kg)

Rozmiar
opon

opona
1 ks całość ciśnienie

(kPa)
opona
1 ks całość ciśnienie

(kPa)
opona
1 ks całość ciśnienie

(kPa)
opona
1 ks całość ciśnienie

(kPa)
16,9-34 1900 3800 170 2380 4760 170 2750 5500 170 3330 6660 170
16,9R34 2430 4860 160 2600 5200 160 2750 5500 150 3400 6800 150
18,4-34 8 PR 2050 4100 140 2565 5130 140 2750 5500 120 3400 6800 130
18,4R34 2750 5500 160 2750 5500 160 2750 5500 120 3400 6800 120
16,9-38 2060 4120 170 2575 5150 160 2750 5500 150 3400 6800 160
16,9R38 2575 5150 160 2750 5500 160 2750 5500 130 3400 6800 130
18,4-38 2170 4340 140 2715 5430 140 2750 5500 110 3400 6800 110
18,4R38 2750 5500 140 2750 5500 140 2750 5500 110 3400 6800 120
480/70R38 2750 5500 150 2750 5500 150 2750 5500 110 3400 6800 110
520/70R38 2750 5500 120 2750 5500 120 2750 5500 90 3400 6800 90

Nośność opon przy rozstawie 1725 mm.
Przy wykorzystaniu ciągnika podczas jazdy po twardej powierzchni należy zwiększyć ciśnienie w oponach o 30 kPa.
ZMIANA NOŚNOŚCI OPON TYLNYCH Z 8641 - Z 11441(%)

Prędkość
(km.h-1) diagonalna radialna

8 + 40 + 50
20 + 20 + 23
30 0 + 7
40 - 20 0
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
NOŚNOŚĆ OPON TYLNYCH Z 11741

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

Nośność opon
(kg)

Nośność opon
(kg)

Nośność opon
(kg)

Nośność opon
(kg)

Rozmiar
opon

opona
1 szt

cała
oś

ciśnienie
(kPa)

opona
1 szt

cała
oś

ciśnienie
(kPa)

opona
1 szt

cała
oś

ciśnienie
(kPa)

opona
1 szt

cała
oś

ciśnienie
(kPa)

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

Nośność opon przy rozstawie 1725 mm.
Uwaga: Opona 480/70R38 jest odpowiednikiem opony 16,9R38.

Opona 570/70R38 jest odpowiednikiem opony 18,4R38.
Przy wykorzystaniu ciągnika podczas jazdy po twardej powierzchni należy zwiększyć ciśnienie w oponach o 30 kPa.

ZMIANA NOŚNOŚCI OPON TYLNYCH Z 11741 (%)
Prędkość
(km.h-1) radialne

8 + 50
20 + 23
30 + 7
40 0
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary opon przednich Typ ciągnika
Z 8641 Z 9641 Z 10641 Z 11441 Z 11741

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

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

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

Wymiary opon tylnych Typ ciągnika
Z 8641 Z 9641 Z 10641 Z 11441 Z 11741

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

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

◊◊ - nośność ograniczona dla 40 km.h-1
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
SIŁY (KN) Typ ciągnika

Z 8641 Z 9641 Z 10641 Z 11441 Z 11741
Maksymalna siła uciągu na cięgle wahliwym
- na betonie, ciągnik z podstawowym standardowym wyposażeniem

z maks. masą obciążników dodatkowych i z kierowcą w kabinie przy
poślizgu 15% 31,96 34,30 37,26 38,90 46,8

Maksymalna siła uciągu na zaczepie dla przyczepy
- w położeniu środkowym, na betonie, ciągnik z podstawowym stan-

dardowym wyposażeniem z maks. masą obciążników dodatkowych,
z wodą w oponach i z kierowcą w kabinie 35,64 37,85 42,31 44,20 51

Udźwig z siłownikiem pomocniczym na końcu cięgieł dolnych TUZ w
całym zakresie podnoszenia przy maksymalnym ciśnieniu 48,4
Udźwig na końcu cięgieł dolnych przedniego TUZ w całym zakresie
podnoszenia przy maksymalnym ciśnieniu 24

MOC NA WOM Typ ciągnika
Z 8641 Z 9641 Z 10641 Z 11441 Z 11741

Moc na WOM (kW±2%) - po zakończeniu docierania ciągnika
- przy znamionowej prędkości obrotowej (2200 obr/min) i włączonej

prędkości obrotowej 1000 obr. min-1 WOM 52,07 57,18 64,21 70,33 77,6
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
PRĘDKOŚCI CIĄGNIKÓW Z 8641 - Z 114 41 FORTERRA (40 km.h-1)

Ciągnik z czterostopniową skrzynią przekładniową z prędkością jazdy 40 km.h-1, reduktorem, trzystopniowym wzmacniaczem momentu
obrotowego, rewersem i przednią osią napędową (24 biegów do przodu 18 biegów do tyłu)

PRĘDKOŚCI JAZDY DO PRZODU PRĘDKOŚCI JAZDY DO TYŁU
Prędkość ciągnika przy
znamionowej prędkości

obrotowej

Prędkość ciągnika przy
znamionowej prędkości

obrotowej

Bieg Przełożenie
całkowite

16,9-38
(795 mm)

18,4-38
(820 mm)

Bieg Przełożenie
całkowite

16,9-38
(795 mm)

18,4-38
(820 mm)

H 17,920 36,8 37,9 H 22,187 29,7 30,6
4 Hi M 20,719 31,8 32,8 3 Hi M 25,653 25,7 26,5

L 23,985 27,5 28,3 L 29,696 22,2 22,9
H 25,653 25,7 26,5 H 33,608 19,6 20,2

3 Hi M 29,661 22,2 22,9 2 Hi M 38,858 17,0 17,5
L 34,336 19,2 19,8 L 44,983 14,7 15,1
H 38,859 17,0 17,5 H 51,883 12,7 13,1

2 Hi M 44,930 14,7 15,1 1 Hi M 59,987 11,0 11,3
L 52,012 12,7 13,1 L 69,443 9,49 9,79
H 59,989 11,0 11,3 H 91,730 7,19 7,41

1 Hi M 69,360 9,50 9,80 3 Lo M 106,059 6,22 6,41
L 80,293 8,21 8,47 L 122,777 5,37 5,54
H 74,089 8,90 9,18 H 138,952 4,74 4,89

4 Lo M 85,663 7,70 7,94 2 Lo M 160,658 4,10 4,23
L 99,166 6,65 6,86 L 185,981 3,54 3,66
H 106,063 6,22 6,41 H 214,506 3,07 3,17

3 Lo M 122,631 5,38 5,54 1 Lo M 248,015 2,66 2,74
L 141,961 4,64 4,79 L 287,109 2,30 2,37
H 160,663 4,10 4,23 Czwartego biegu nie można włączyć!!

2 Lo M 185,760 3,55 3,66 Koła Zamiennik
L 215,041 3,07 3,16 16,9-38 16,9 R 38; 480/70 R 38
H 248,023 2,66 2,74 18,4-38 18,4 R 38; 520/70 R 38

1 Lo M 286,768 2,30 2,37 14,9-24 14,9 R 24; 420/70 R 24
L 331,969 1,99 2,05 12,4 R 28; 360/70 R 28
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
PRĘDKOŚCI CIĄGNIKÓW Z 11741 FORTERRA (40 KM.H-1)

Ciągnik z czterostopniową skrzynią przekładniową z prędkością jazdy 40 km.h-1, reduktorem, trzystopniowym wzmacniaczem momentu
obrotowego, rewersem i przednią osią napędową (24 biegów do przodu 18 biegów do tyłu))

PRĘDKOŚCI JAZDY DO PRZODU PRĘDKOŚCI JAZDY DO TYŁU
Prędkość ciągnika przy
znamionowej prędkości

obrotowej

Prędkość ciągnika przy
znamionowej prędkości

obrotowej

Bieg Przełożenie
całkowite

16,9-38
(795 mm)

18,4-38
(820 mm)

Bieg Przełożenie
całkowite

16,9-38
(795 mm)

18,4-38
(820 mm)

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

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

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

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

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

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

3 Lo M 131,390 5,36 5,53 1 Lo M 265,731 2,65 2,73
L 152,101 4,63 4,78 L 307,616 2,29 2,36
H 172,139 4,09 4,22 Czwartego biegu nie można włączyć!

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

1 Lo M 307,251 2,29 2,36 14,9-24 14,9 R 24; 420/70 R 24
L 355,682 1,98 2,04 12,4 R 28; 360/70 R 28
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
TYLNY NIEZALEŻNY WOM

Przełożenie prędkość obrotowa
WOM / silnika

prędkość obrotowa
WOM / silnika

prędkość obrotowa
WOM / silnika

prędkość obrotowa
WOM / silnika

Z 8641 - Z 11741 Z 8641 - Z 11441 Z 11741 Z 11741
3,54 540/1913 621/2200 540/1914 663/2350
1,95 1000/1950 1128/2200 1000/1950 1205/2350
2,89 750/2171 760/2200 750/2170 812/2350

PRZEDNI NIEZALEŻNY WOM
Przełożenie prędkość obrotowa

WOM / silnika
prędkość obrotowa

WOM / silnika
prędkość obrotowa

WOM / silnika
prędkość obrotowa

WOM / silnika
Z 8641 - Z 11741 Z 8641 - Z 11441 Z 11741 Z 11741

1,95 1000/1955 1126/2200 1000/1955 1204/2350
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
ŚLADOWA I GABARETOWA ŚREDNICA ZAWRACANIA Z 8641, Z 9641, Z 10641, Z 11441

przednie 1730 mm przednie 420/70 R24 14,9 R24Rozstaw kół tylne 1725 mm Rozmiar opon tylne 520/70 R38 18,4 R38
bez włączonego napędu przedniego 12 410 11 280
bez włączonego napędu przedniego z przyhamowanym tylnym kołem 10 695 9 690
z włączonym napędem 13 130 12 180

Śladowa
średnica (mm)

z włączonym napędem i przyhamowanym tylnym kołem 8 795 8 360
bez włączonego napędu przedniego 12 625 11 800
bez włączonego napędu przedniego z przyhamowanym tylnym kołem 11 230 11 140
z włączonym napędem 13 580 12 750

Gabaretowa
średnica (mm)

z włączonym napędem i przyhamowanym tylnym kołem 9 435 8 945

ŚLADOWA I GABARETOWA ŚREDNICA ZAWRACANIA Z 11741
przednie 1730 mm przednie 14,9 R24Rozstaw kół tylne 1725 mm Rozmiar opon tylne 18,4 R38
bez włączonego napędu przedniego 12 635
bez włączonego napędu przedniego z przyhamowanym tylnym kołem 10 795
z włączonym napędem 13 525

Śladowa
średnica (mm)

z włączonym napędem i przyhamowanym tylnym kołem 9 175
bez włączonego napędu przedniego 13 160
bez włączonego napędu przedniego z przyhamowanym tylnym kołem 11 255
z włączonym napędem 14 130

Gabaretowa
średnica (mm)

z włączonym napędem i przyhamowanym tylnym kołem 9 755
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UWAGI
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SPIS TREŚCI

A
Agregowanie z naczepą i przyczepą 96
Akumulator, wyłącznik akumulatora 198
Alternator 201
Analogowa tablica przyrządów 35
Awaryjna sygnalizacja układu kierowniczego 84

B
Belka zaczepowa 96
Bezpośrednio po uruchomieniu silnika 73
Blokowanie wychylenia bocznego cięgieł dolnych 139

C
Cięgła dolne z wysuwanymi końcówkami 138
Cięgło górne 140
Cięgło wahliwe 93
Cięgło wahliwe dla przyczepy jednoosiowej zaczepu
kombinowanego 94
Ciśnienie robocze hamulców pneumatycznych 180
Codzienna obsługa techniczna 14
Cyfrowa tablica przyrządów 37
Czynności po schłodzeniu  kabiny : 32
Czynności po spuszczeniu oleju: 175
Czyszczenie filtru ogrzewania 178

C
Dane techniczne silników ciągników Z 11741 226
Dane techniczne silników ciągników
Z 8641, Z 9641, Z 10641, Z 11441 224
Demontaż i czyszczenie wkładu głównego 168
Demontaż płatu bocznego - część tylna 163

Demontaż płatu bocznego maski - część przednia 163
Demontaż wkładki zabezpieczającej 168
Dmuchawy wentylacji i klimatyzacJI (A) (reproduktory radiowe) 33
Docieranie ciągnika 85
Dodatkowe obciążniki 153
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny 111
Dokręcenie głowic cylindrów 186
Dopuszczalna masa cieczy w zależności od rozmiarów opon 158
Dopuszczalne obciążenie zaczepu dla przyczepy jednoosiowej
ciągników Z 8641 - Z 11741. 98
Dwusekcyjny dodatkowy rozdzielacz 111
Dźwignia hamulca ręcznego i Dźwignia sterowania zaczepem dla
przyczep jednoosiowych 45
Dźwignia ręcznej regulacji dawkowania paliwa 43
Dźwignia włączania prędkości szosowych i prędkości
redukowanych (terenowych) 44
Dźwignia włączania rewersu 74
Dźwignia włączania zależnej i niezależnej prędkości obrotowej
wom 45
Dźwignia zewnętrznego obwodu układu hydraulicznego -
Podnośnika mechanicznego 109

E
Elektroniczna regulacja dawki paliwa 53
Elektroniczna regulacja dawki paliwa 53
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - 1. Nastawienie obrotów
podczas orki na początku i na końcu bruzdy i ich zapisanie do
pamięci 59
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - 1. Wybór prędkości
obrotowej WOM 61
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SPIS TREŚCI
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - 2. Nastawienie obrotów
roboczych i ich zapisanie do pamięci tymczasowej 59
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - 2. Nastawienie stałej
prędkości jazdy 61
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - 3. Orka z obrotami
roboczymi zapisanymi do pamięci tymczasowej 59
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - 3. Wyłączenie WOM i
nastawienie prędkości obrotowej silnika dla prędkości obrotowej
540 lub 1000 obr.min-1 61
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - 4. Wyłączenie pamięci
tymczasowej i wywołanie z pamięci długookresowej obrotów na
początku i na końcu bruzdy 60
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - 4. Zapisanie nastawionej
prędkości obrotowej WOM do pamięci tymczasowej 62
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - 5. Manewrowanie z
ciągnikiem, wyłączenie pamięci tymczasowej 62
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - 5. Wyłączenie pamięci
długookresowej, nastawienie obrotów roboczych silnika i ich
zapisanie do pamięci tymczasowej 60
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - 6. Orka z obrotami
roboczymi zapisanymi w pamięci tymczasowej 60
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - Funkcje elektronicznego
regulatora 55
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - Lampka kontrolna H/O 55
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - Nastawienie pamięci
długookresowej 56
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - Nastawienie pamięci
tymczasowej 55
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - Przycisk max 54
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - Przycisk mem 54
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - Przycisk min 54

Elektroniczna regulacja dawki paliwa - Schemat elektronicznego
systemu sterowania pracy silnika 53
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - Wyłączenie i zerowanie
pamięci tymczasowej 56
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - Wyłączenie pamięci -
powrót do regulacji przy pomocy pedału 58
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - Wywoływanie pamięci
długookresowej - lampka kontrolna H/O nie pali się 57
Elektroniczna regulacja dawki paliwa - Wywoływanie pamięci
długookresowej - lampka kontrolna H/O pali się 58
Elektropodnośnik 123
Elektropodnośnik - Amortyzator pulsowania 128
Elektropodnośnik - Funkcje elementów sterujących 125
Elektropodnośnik - Ograniczenie górnego położenia TUZ 128
Elektropodnośnik - Opis mniej ważnych usterek
elektropodnośnika EHR-B 133
Elektropodnośnik - Położenie pływające 129
Elektropodnośnik - Położenie stop 127
Elektropodnośnik - Prace polowe 130
Elektropodnośnik - Przyciski zewnętrznego sterowania 131
Elektropodnośnik - Schemat działania elektropodnośnika
EHR B - BOSCH 124
Elektropodnośnik - Sygnalizacja usterek EHR-B 132
Elektropodnośnik - Szybkie zagłębianie 127
Elektropodnośnik - Szybkość opuszczania 129
Elektropodnośnik - Transport maszyn 127
Elektropodnośnik - Używanie przycisków elektropodnośnika 131
Elektropodnośnik - Wyłączanie blokady TUZ 126
Elektropodnośnik - Wyłączanie elektropodnośnika 125
Elektropodnośnik - Zastosowanie sterowania tylnego 131
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SPIS TREŚCI

G
Główna dźwignia zmiany biegów i dźwignia rewersu 44
Górny zaczep transportowy 92

H
Hak automatyczny górnego zaczepu transportowego 93
Hak mechaniczny górnego zaczepu transportowego 92
Hamulce dwu-wężowe 80
Hamulce hydraulicZne przyczepy 81
Hamulce jedno-wężowe 80
Hamulce nożne 78
Hamulce pneumatyczne jedno- i dwuwężowe 80
Hamulce pneumatyczne przyczep i naczep 79
Hydrauliczne uwalnianie i zabezpieczenie haków nośnych 95
Hydrostatyczny układ kierowniczy Z 8641 - Z 11741 219

CH
Charakterystyka układu elektrycznego 198

I
Ilości olejów i płynów w litrach Z 8641 - Z 11741 221
Instalacja elektryczna 197

J
Jazda ciągnikiem 65
Jazda ciągnikiem 67
Jazda ciągnikiem 68
Jazda pod górę 78
Jazda z góry 78
Jazda z maszynami rolniczymi zawieszonymi na przednim TUZ 142
Jazda z włączoną przednią osią napędową 82

K
Kabina bezpieczeństwa 23
Kierownica wychylna 29
Kliny zabezpieczające koła przednie 157
Kluczyk w pozycji "0" 41
Kluczyk w pozycji "I" 41
Kluczyk w pozycji "II" 42
Końcówki WOM 103

L
Ładowanie i obsługa akumulatora 200
Lampki kontrolne 35
Lampki kontrolne i przyciski 37
Lusterka wsteczne 26

M
Max moc przedniego i tylnego WOM Z 11741 104
Max moc przedniego i tylnego WOM Z 8641 - Z 11441 104
Max obciążenie osi przedniej Carraro 20.19 (kg) 228
Max obciążenie osi tylnej (kg) 228
Max waga zespołu pojazdu  (kg) 229
Max. ilość odbieranego oleju ze skrzyni przekładniowej. 108
Mechaniczne uwalnianie i zabezpieczenie haków nośnych 95
Miejsca smarne i wlewowe przedniego mostu napędowego 177
Moc na WOM 235
Montaż wkładek 169

N
Nalewanie oleju do silnika 165
Napęd maszyn rolniczych 101



244

SPIS TREŚCI
Napęd maszyn, które mają duże obroty (kosiarka rotacyjna lub
rotacyjne brony). 104
Napełnianie opon cieczą 156
Napięcie paska klinowego sprężarki klimatyzacji 186
Napięcie paska klinowego Z 11741 186
Napięcie paska klinowego Z 8641 - Z 11441 186
Naprawa główna ciągników Z 8641 - Z 11741 216
Naprawa średnia ciągników Z 8641 - Z 11741 216
Nastawienie kąta 29
Nastawienie wysokości 29
Niedozwolony sposób uruchamiania 67
Nośność opon przednich Z 11741 231
Nośność opon przednich Z 8641 - Z 11441 230
Nośność opon tylnych Z 11741 233
Nośność opon tylnych Z 8641 - Z 11441 232

O
Obciążniki dolne 154
Obciążniki kół tylnych 154
Obciążniki przednie 155
Obciążniki przedniego TUZ 155
Obsługa i konserwacja opon 180
Obsługa klimatyzacji 178
Obsługa suchego filtru powietrza 167
Obsługa techniczna akumulatora 199
Obsługa techniczna alternatora 201
Obsługa techniczna ciągnika 207
Obsługa techniczna ciągnika - wykaz punktów smarowania 213

Obsługa techniczna ciągników po naprawie głównej
poszczególnych zespołów 216
Od 100 motogodzin 89
Odmrażanie okna przedniego (B) 33
Odpowietrzanie hamulca wału 191
Odpowietrzanie obwodu hydraulicznego hydrostatycznego
układu kierowniczego 172
Odpowietrzanie obwodu hydraulicznego sprzęgła 190
Odpowietrzanie układu hamulcowego hamulca tylnego 189
Odpowietrzanie układu paliwowego 166
Odpowietrzanie układu paliwowego Z 11741 166
Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy 10
Ogólne zasady przy docieraniu nowego ciągnika podczas
pierwszych 100 motogodzin eksploatacji 86
Ograniczenie prędkości 229
Okno boczne 24
Okno tylne 24
Oleje dla silników z turbo doładowywaniem Z 11741 217
Oleje dla silników z turbo doładowywaniem Z 8641 - Z 11441 217
Oleje do przedniej osi napędowej Z 8641 - Z 11741 219
Oleje do skrzyni przekładniowej, przekładni przedniego WOM
Z 8641 - Z 11741 218
Opis przyrządów 35
Opis przyrządów 37
Opony dla kół osi napędowej 183
Opony dla kół osi napędowej 183
Otwieranie drzwi od wewnątrz 23
Otwieranie drzwi z zewnątrz 23
Otwór spustowy zbiornika paliwa 50
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SPIS TREŚCI
Otwór wlewowy, kontrolny i spuszczający reduktorów przednich
kół 177
Otwory i korki spustowe oleju w skrzyni przekładniowej 175

P
Paliwo 220
Panel sterowania na prawym słupku kabiny 46
Pedały i dźwignie 44
Płyn do układu chłodzenia silnika i systemu ogryewania kabiny w
ciągnikach Z 11741 220
Płyn do układu chłodzenia silnika i systemu ogryewania kabiny w
ciągnikach Z 8641 - Z 11441 220
Płyny do hamulców hydraulicznych Z 8641 - Z 11741 219
Po 10 motogodzinach 87
Po 50 motogodzinach 88
Po 70-100 motogodzinach 88
Po 70-100 motogodzinach 89
Podłączanie maszyn do TUZ 137
Podłączanie maszyn do TUZ z koncówkami CBM 138
Podłączanie maszyn i narzędzi do zewnętrznego obwodu układu
hydraulicznego 114
Podnośnik mechaniczny 117
Podnośnik mechaniczny - Dźwigienka zaworu szybkości reakcji 120
Podnośnik mechaniczny - Dźwignia wewnętrznego obwodu
układu hydraulicznego 119
Podnośnik mechaniczny - Dźwignia wyboru systemu regulacji 119
Podnośnik mechaniczny - Elektropneumatyczne sterowanie
układu hydraulicznego 120
Podnośnik mechaniczny - funkcje sterowania 118
Podnośnik mechaniczny - Przełącznik w kabinie 121
Podnośnik mechaniczny - Przycisk na błotniku 121

Podnośnik mechaniczny - Używanie przycisków 121
Podnośnik mechaniczny - Wewnętrzny obwód układu
hydraulicznego 118
Podstawowe parametry techniczne 223
Pokrywa dachowa wychylny 24
Połączenie zawieszanych maszyn 142
Położenie króćca opróżniającego 169
Pompa olejowa układu hydraulicznego 106
Pompowanie opon 180
Praca ogrzewania lub klimatyzacji w czasie pracy ciągnika 32
Prawidłowe działanie ogrzewania i klimatyzacji 31
Prędkości ciągników Z 11741 Forterra (40 km.h-1) 237
Prędkości ciągników Z 8641 - Z 114 41 Forterra (40 km.h-1) 236
Próba ponownego uruchamiania 67
Przed uruchomieniem silnika 67
Przedni hamulec wału 79
Przedni niezależny WOM 238
Przedni tuz 141
Przedni wom - kierunek obrotów 103
Przednie wyprowadzenia zewnętrznego obwodu hydraulicznego 113
Przełącznik kierunkowskazów, świateł mijania, świateł
drogowych i sygnału dźwiękowego (l) 40
Przełącznik przepływu powietrza (D) 31
Przełącznik świateł (a) 39
Przełącznik świateł między maską i kabiną (b) 40
Przełączniki, wyłączniki i dźwigienki 38
Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z WOM 102
Przycisk włączenia blokady tylnego (przedniego) mechanizmu
różnicowego (j) 40
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SPIS TREŚCI
Pulpit sterowania ogrzewania, klimatyzacja i  radio 30

R
Ręczne sterowanie elektronicznej regulacji dawki paliwa 43
Regulacja 185
Regulacja cięgieł podnoszących zaczepu dla przyczep
jednoosiowych 193
Regulacja hamulca postojowego 192
Regulacja hamulca roboczego 192
Regulacja i zabezpieczenie hydrauliczne przedniego TUZ 141
Regulacja linki 194
Regulacja luzu pedałów hamulców roboczych 188
Regulacja luzu pedału sprzęgła 190
Regulacja luzu zaworowego Z 11741 187
Regulacja luzu zaworowego Z 8641 - Z 11441 187
Regulacja pionowa siedzenia 27
Regulacja siedzenia w zależności od masy kierowcy 28
Regulacja siedzenia w zależności od masy kierowcy (Mars
Svratka) 27
Regulacja ustawienia świateł w masce ciągnika 203
Regulacja wtryskiwaczy 187
Regulacja wtryskiwaczy Z 11741 188
Regulacja wzdłużna siedzenia 28
Regulacja wzdłużne siedzenia 27
Regulacja zaworu dławiącego 142
Różnice w obsłudze technicznej ciągnika Z 11741 208
Rozpylacz spryskiwacza 25
Rozstawy kół przedniej osi napędowej ciągników
Z 8641 - Z 11741 146
Ruszanie z miejsca 77

S
Siedzenie Grammer 28
Siedzenie pasażera 26
Silnik Z 11741 wyposażony w świecę żarowe 70
Siły (kN) 235
Skrzynka bezpieczników 202
Skrzynka podręczna i skrzynka narzędziowa 26
Skrzynka przedniego WOM 177
Śladowa i gabaretowa średnica zawracania Z 11741 239
Śladowa i gabaretowa średnica zawracania
Z 8641, Z 9641, Z 10641, Z 11441 239
Smar plastyczny Z 8641 - Z 11741 219
Smarowanie części ruchomych hamulców hydraulicznych 216
Sprawdzanie hamulca roboczego 191
Sprawdzanie i obsługa techniczna ciągnika 209
Sprawdzanie i wymiana oleju w skrzyni przekładniowej 176
Sprawdzanie ilości oleju w silniku 164
Sprawdzanie szczelności turbosprężarki i luzu w łożyskach 216
Sprawdzanie szczelności układu pneumatycznego 179
Sprawdzanie ustawienia świateł w dachu kabiny 204
Sprawdzanie ustawienia świateł w masce ciągnika 203
Sprawdzenie prędkości pojazdu (deska rozdzielcza numeryczna) 195
Spuszczanie kondensatu ze zbiornika sprężonego powietrza 179
Spuszczanie oleju z silnika 164
Średnie zużycie paliwa w litrach na godzinę pracy ciągnika Zetor 50
Stacyjka 41
Sterowanie dodatkowego rozdzielacza 112
Sterowanie dodatkowego rozdzielacza 46
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SPIS TREŚCI
Sterowanie przedniego TUZ 141
Sterowanie siłownika dwustronnego działania 110
Sterowanie siłownika jednostronnego działania 110
Sterowanie układu elektropodnośnika (wewnętrzne) 45
Sygnalizacja działania wzmacniacza momentu obrotowego 76
Sygnalizacja spadku ciśnienia powietrza 79
Sygnalizacja usterek Świec żarowych silnika Z 11741
wyposażonego w świecę żarowa 70
Sygnalizacja usterek świec żarowych Z 8641 - Z 11441 68
Szczelność filtru 170
Szybkie ogrzanie kabiny 31
Szybkie schłodzenie kabiny 32

T
Trzysekcyjny dodatkowy rozdzielacz 111
Trzystopniowy wzmacniacz momentu obrotowego 75
Tylny niezależny WOM 238
Tylny TUZ 136
Tylny WOM - włączanie zależnych i niezależnych prędkości
obrotowych WOM 102

U
Uchwyt cięgła urządzenia unieruchamiającego silnik 43
Układ elektryczny 198
Układ hydrauliczny 105
Układ hydrauliczny 106
Układy zawieszenia 135
Układy zawieszenia 138
Umieszczenie elementów sterujących elektropodnośnik
EHR B - Bosch 106

Umieszczenie elementów sterujących podnośnika
mechanicznego 107
Umieszczenie naklejek ostrzegawczych i informacyjnych na
ciągniku 48
Umieszczenie numerów produkcyjnych 7
Unieruchomienie silnika 83
Unieruchomienie silnika Z 11741 83
Uruchamianie silnika przy wykorzystaniu grzałki płynu
chłodzącego 72
Uruchamianie silnika Z 11741 wyposażonego elektroniczny
termostart 69
Uruchamianie silnika Z 11741 wyposażonego w świecę żarową 71
Uruchamianie silnika Z 8641-Z 11441 68
Ustawienie ograniczników skrętu osi przedniej napędowej 149
Ustawienie rozstawu kół tylnych 150
Uzupełnianie płynu hamulcowego 178

W
W ciągnikach z przednią osią napędową należy: 148
W okresie pierwszych 10 motogodzin 86
Włączanie biegów 74
Włączanie prędkości drogowych i redukowanych 74
Włączanie przedniego i tylnego WOM 102
Właczanie przedniej osi napędowej 82
Włączanie spryskiwacza 25
Włączanie stopni wzmacniacza momentu obrotowego 76
Włącznik klimatyzacji (C) 30
Włącznik ogrzewania (A) 30
Włącznik wentylatora (B) 30
WOM - osłony 104
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SPIS TREŚCI
Wybór otworu wspornika 140
Wyczyszczenie wkładu filtru paliwa 165
Wyjście z ciągnika 84
Wykaz żarówek 205
Wykorzystanie ciągnika w transporcie 91
Wyłączenie ciągnika z eksploatacji 183
Wyłącznik akumulatora 46
Wyłącznik świateł awaryjnych (e) 39
Wyłącznik włączania przedniej osi napędowej (f) 39
Wymiana cięgła z hakiem zaczepowym za cięgło wahliwe 94
Wymiana filtru szeregowego oleju silnikowego 164
Wymiana klocków ciernych hamulca wału 193
Wymiana płynu chłodzącego 174
Wymiana przewodów hydrostatycznego układu kierowniczego 173
Wymiana wkładu filtru hydrostatycznego układu kierowniczego 170
Wymiana wkładu filtru paliwa 165
Wymiary opon przednich 234
Wymiary opon tylnych 234
Wyprowadzenia zewnętrzne zewnętrznego obwodu układu
hydraulicznego 109
Wyprowadzenia zewnętrzne zewnętrznego obwodu układu
hydraulicznego 113
Wypuszczanie cieczy z opon 157

Z
Zabezpieczenie przestrzeni wału Cardana przedniej osi
napędowej 82
Zaczep dla przyczepy uniwersalny kombinowany z zaczepem
rolniczym 94

Zaczep przedni 92
Zagrzewanie silnika 73
Załączanie i odłączanie szybkozłączek 107
Zalecane ciśnienie powietrza w kołach przednich ciągnika 181
Zalecane ciśnienie powietrza w kołach tylnych ciągnika 182
Zalecenia dotyczące obsługi technicznej 161
Zapoznanie się z ciągnikiem 21
Zasady bezpieczeństwa pracy przy pracy z TUZ 137
Zatrzymanie ciągnika - hamulec ręczny 83
Zawór do napełniania opon cieczą 156
Zbieżność kół osi przedniej napędowej 147
Zbiorniczek spryskiwacza 25
Zbiornik paliwa 50
Zbiorniki sprężonego powietrza 81
Zewnętrzny obwód układu hydraulicznego 107
Zmiana biegu niższego na bieg wyższy 75
Zmiana biegu wyższego na bieg niższy 75
Zmiana nośności opon przednich Z 8641 - Z 11441 (%) 230
Zmiana nośności opon tylnych Z 11741 (%) 233
Zmiana nośności opon tylnych Z 8641 - Z 11441(%) 232
Zmiana nośności. opon przednich Z 11741 (%) 231
Zmiana prędkości jazdy o dwa biegi 76
Zmiana rozstawu kół 145
Zmiana rozstawu kół tylnych 150
Zmina niezależnych prędkości obrotowych tylnego WOM 103
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WYMIARY I MASY DLA TYPU CIĄGNIKA Z 8641, Z 9641

WYMIARY (mm)
(tolerancja ± 2%)

Opony przednie 12,4-24 12,4R24 12,4 - 28, 10PR 13,6R24
Opony tylne 16,9R34 16,9R38 18,4R34 480/70R38 16,9-38 16,9R34 16,9R38 18,4R34 480/70R38 16,9-38 16,9R38 18,4R38 480/70R38 520/70R38 16,9-38 18,4-38 16,9R38 18,4R34 18,4R38 480/70R38 520/70R38 16,9-38 18,4-38

Długość z układem zawieszania 5047 5047 5047 5047
Szerokość włącznie z błotnikami (szerokimi) 2164 2164 2164 2164
Szerokość włącznie z oponami przy rozstawie
1725 mm 2154 2154 2192 2204 2154 2154 2154 2192 2204 2154 2154 2192 2204 2241 2154 2192 2154 2192 2192 2204 2241 2154 2192

Wysokość do górnej krawędzi tłumika 2702 2719 2711 2716 2727 2692 2709 2701 2705 2717 2756 2768 2753 2750 2765 2772 2724 2716 2735 2720 2718 2732 2738
Wysokość ciągnika do górnej krawędzi kabiny 2685 2720 2704 2712 2736 2681 2715 2699 2708 2731 2736 2759 2729 2724 2753 2766 2722 2706 2744 2714 2710 2738 2751
Prześwit pod wspornikiem osi przedniej 422 406 481 429
Prześwit pod zaczepem cięgła wahliwego w
najniższym położeniu 185 251 221 237 282 191 256 226 243 288 229 271 216 207 260 286 248 218 290 234 226 279 305

Wysokość zaczepu dla przyczepy
(środek haka przesuwalny co 100 mm) 586-786 650-850 621-821 637-837 681-881 591-791 656-856 626-826 642-842 687-887 630-830 672-872 616-816 608-808 661-861 686-886 648-848 618-818 690-890 634-834 626-826 679-879 704-904

Wysokość cięgła wahliwego (do wewnętrznej
dolnej powierzchni haka) 245 311 281 297 342 251 316 286 303 348 289 331 276 267 320 346 308 278 350 294 286 339 365

Wysokość zaczepu dla  przyczepy 1-osiowej
(do powierzchni oporowej haka) 341 398 372 386 486 344 401 375 389 439 386 324 275 268 414 437 397 370 434 385 378 424 447

Wysokość tylnego WOM 583 640 614 628 668 586 643 617 631 671 628 666 616 609 656 679 639 612 676 627 620 666 689
Wysokość przedniego WOM 678 666 672 669 661 658 646 652 649 641 739 732 742 743 734 729 675 680 667 677 679 669 667
Rozstaw kół przednich
 - standardowy 1590 1590 1730 1655
 - do prac w rolnictwie nastawialny 1590 - 2040 1590 - 2040 1730-2030 1655-2030
Rozstaw kół tylnych
 - standardowy 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650

 - do prac w rolnictwie - nastawialny 1500-
1800

1575-
1800

1500-
1800

1575-
1800

1575-
1800

1500-
1800

1575-
1800

1500-
1800

1575-
1800

1575-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1500-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

Rozstaw osi 2390 2390 2390 2390

MASA (kg)
(tolerancja ± 2%)

Opony przednie 12,4-24 12,4R24 12,4 - 28, 10PR 13,6R24
Opony tylne 16,9R34 16,9R38 18,4R34 480/70R38 16,9-38 16,9R34 16,9R38 18,4R34 480/70R38 16,9-38 16,9R38 18,4R38 480/70R38 520/70R38 16,9-38 18,4-38 16,9R38 18,4R34 18,4R38 480/70R38 520/70R38 16,9-38 18,4-38

Masa własna ciągnika z kabiną 4309 4396 4510 4426 4396 4309 4396 4510 4426 4396 4440 4572 4470 4505 4440 4572 4450 4564 4582 4480 4515 4450 4582
 - oś przednia 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
 - oś tylna 2345 2432 2546 2462 2432 2345 2432 2546 2462 2432 2432 2564 2462 2497 2432 2564 2432 2546 2564 2462 2497 2432 2564
Masa przednich obciążników dodatkowych
obciążniki dolne przednie
1+1 68 (2x34)
obciążniki przednie
2+2 200 (2x50 + 2x50)
3+3 300 (3x50 + 3x50)
5+5 500 (5x50 + 5x50)
Masa tylnych obciążników dodatkowych
2+4 170 (2x25 + 4x30)
2+6 230 (2x25 + 6x30)
2+10 350 (2x25 + 10x30)
Obciążniki przedniego TUZ
16 sztuk (okrągłe) 456 (belka 8 + 16x28)

Masa własna jest masą ciągnika kompletnego bez obciążników bez kierowcy z pełnym zbiornikiem paliwa.



WYMIARY I MASY DLA TYPU CIĄGNIKA Z 8641, Z 9641

WYMIARY (mm)
(tolerancja ± 2%)

Opony przednie 14,9-24 14,9R24 380/70R24 420/70R24

Opony tylne 16,9R38 18,4R38 480/70
R38

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

R38
520/70

R38 16,9-38 18,4-38 16,9R38 18,4R34 18,4R38 480/70
R38

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

R38
520/70

R38 16,9-38 18,4-38

Długość z układem zawieszania 5047 5047 5047 5047
Szerokość włącznie z błotnikami (szerokimi) 2164 2164 2164 2164
Szerokość włącznie z oponami przy rozstawie
1725 mm 2154 2192 2204 2241 2154 2192 2154 2192 2204 2241 2154 2192 2154 2192 2192 2204 2241 2154 2192 2154 2192 2204 2241 2154 2192

Wysokość do górnej krawędzi tłumika 2746 2757 2742 2740 2754 2761 2736 2747 2732 2730 2744 2751 2716 2708 2727 2712 2710 2724 2730 2740 2751 2736 2734 2749 2755
Wysokość ciągnika do górnej krawędzi kabiny 2732 2754 2724 2720 2748 2762 2727 2749 2720 2716 2743 2757 2718 2702 2740 2711 2707 2734 2748 2729 2751 2722 2717 2745 2759
Prześwit pod wspornikiem osi przedniej 464 448 417 455
Prześwit pod zaczepem cięgła wahliwego w
najniższym położeniu 235 278 222 214 267 293 241 283 227 219 272 298 252 222 295 239 231 284 310 239 281 225 217 270 296

Wysokość zaczepu dla przyczepy
(środek haka przesuwalny co 100 mm) 636-836 677-877 622-822 614-814 667-867 692-892 671-871 683-883 628-828 620-820 672-872 698-898 652-852 622-822 694-894 639-839 630-830 683-883 708-908 639-839 681-881 625-825 617-817 670-870 695-895

Wysokość cięgła wahliwego (do wewnętrznej
dolnej powierzchni haka) 295 338 282 274 327 353 301 343 287 279 332 358 312 282 355 299 291 344 370 299 341 285 277 330 356

Wysokość zaczepu dla  przyczepy 1-osiowej
(do powierzchni oporowej haka) 390 427 378 371 417 440 393 430 381 374 421 443 399 373 436 387 380 427 450 392 429 380 372 419 442

Wysokość tylnego WOM 632 669 620 613 659 682 635 672 623 616 663 685 641 615 678 629 622 669 692 634 671 622 614 661 684
Wysokość przedniego WOM 718 711 721 722 713 708 699 691 701 702 693 688 660 665 653 662 664 654 650 707 700 710 711 702 697
Rozstaw kół przednich
 - standardowy 1730 1730 1655 1730
 - do prac w rolnictwie nastawialny 1730-2030 1730-2030 1655-2030 1730-2030
Rozstaw kół tylnych
 - standardowy 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1725 1725 1725 1725 1725 1725

 - do prac w rolnictwie - nastawialny 1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1500-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

Rozstaw osi 2390 2390 2390 2390

MASA (kg)
(tolerancja ± 2%)

Opony przednie 14,9-24 14,9R24 380/70R24 420/70R24

Opony tylne 16,9R38 18,4R38 480/70
R38

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

R38
520/70

R38 16,9-38 18,4-38 16,9R38 18,4R34 18,4R38 480/70
R38

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

R38
520/70

R38 16,9-38 18,4-38

Masa własna ciągnika z kabiną 4485 4617 4515 4550 4485 4617 4485 4617 4515 4550 4485 4617 4455 4569 4587 4485 4520 4455 4587 4497 4629 4527 4562 4497 4629
 - oś przednia 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2065 2065 2065 2065 2065 2065
 - oś tylna 2432 2564 2462 2497 2432 2564 2432 2564 2462 2497 2432 2564 2432 2546 2564 2462 2497 2432 2564 2432 2564 2462 2497 2432 2564
Masa przednich obciążników dodatkowych
obciążniki dolne przednie
1+1 68 (2x34)
obciążniki przednie
2+2 200 (2x50 + 2x50)
3+3 300 (3x50 + 3x50)
5+5 500 (5x50 + 5x50)
Masa tylnych obciążników dodatkowych
2+4 170 (2x25 + 4x30)
2+6 230 (2x25 + 6x30)
2+10 350 (2x25 + 10x30)
Obciążniki przedniego TUZ
16 sztuk (okrągłe) 456 (belka 8 + 16x28)

Masa własna jest masą ciągnika kompletnego bez obciążników bez kierowcy z pełnym zbiornikiem paliwa.



WYMIARY I MASY DLA TYPU CIĄGNIKA Z 10641, Z 11441

WYMIARY (mm)
(tolerancja ± 2%)

Opony przednie 12,4 - 28, 10PR 13,6R24 14,9-24 14,9 R 24 380/70R24 420/70R24

Opony tylne 16,9R38 18,4R38 480/70
R38

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

R38
520/70

R38 16,9R38 18,4R38 480/70
R38

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

R38
520/70

R38 16,9R38 18,4R34 18,4R38 480/70
R38

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

R38
520/70

R38
Długość z układem zawieszania
Szerokość włącznie z błotnikami (szerokimi) 5047 5047 5047 5047 5047 5047
Szerokość włącznie z oponami przy rozstawie 1725 mm 2164 2164 2164 2164 2164 2164
Wysokość do górnej krawędzi tłumika 2154 2192 2204 2241 2154 2192 2192 2204 2241 2154 2192 2204 2241 2154 2192 2204 2241 2154 2192 2192 2204 2241 2154 2192 2204 2241
Wysokość ciągnika do górnej krawędzi kabiny 2756 2768 2753 2750 2724 2716 2735 2720 2718 2746 2757 2742 2740 2736 2749 2732 2730 2716 2708 2727 2712 2710 2740 2751 2736 2734
Prześwit pod wspornikiem osi przedniej 2736 2759 2729 2724 2722 2706 2744 2714 2710 2732 2754 2724 2720 2727 2747 2720 2716 2718 2702 2740 2711 2707 2729 2751 2722 2717
Prześwit pod zaczepem cięgła wahliwego w najniższym
położeniu 481 429 464 448 417 455

Wysokość zaczepu dla przyczepy
(środek haka przesuwalny co 100 mm) 229 271 216 207 248 218 290 234 26 235 278 222 214 241 283 227 219 252 222 295 239 231 239 281 225 217

Wysokość cięgła wahliwego (do wewnętrznej dolnej
powierzchni haka) 630-830 672-872 616-816 608-808 648-848 618-818 690-890 634-834 626-826 636-836 677-877 622-822 614-814 671-871 683-883 628-828 620-820 652-852 622-822 694-894 639-839 630-830 639-839 681-881 625-825 617-817

Wysokość zaczepu dla  przyczepy 1-osiowej (do
powierzchni oporowej haka) 289 331 276 267 308 278 350 294 286 295 338 282 274 301 343 287 279 312 282 355 299 291 299 341 285 277

Wysokość tylnego WOM 386 324 275 268 397 370 434 385 378 390 427 378 371 396 432 383 376 399 373 436 387 380 392 429 380 372
Wysokość przedniego WOM 628 666 616 609 639 612 676 627 620 632 669 620 613 635 672 623 616 641 615 678 629 622 634 671 622 614
Rozstaw kół przednich 739 732 742 743 675 680 667 677 679 718 711 721 722 699 691 701 702 660 665 653 662 664 707 700 710 711
 - standardowy 1730 1655 1730 1730 1655 1730
 - do prac w rolnictwie nastawialny 1730-2030 1655-2030 1730-2030 1730-2030 1655-2030 1730-2030
Rozstaw kół tylnych
 - standardowy 1725 1725 1725 1725 1650 1650 1650 1650 1650 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1650 1650 1650 1650 1650 1725 1725 1725 1725

 - do prac w rolnictwie - nastawialny 1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1500-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1500-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

1575-
1800

1650-
1800

Rozstaw osi 2390 2390 2390 2390 2390 2390

MASA (kg)
(tolerancja ± 2%)

Opony przednie 12,4 - 28, 10PR 13,6R24 14,9-24 14,9 R 24 380/70R24 420/70R24

Opony tylne 16,9R38 18,4R38 480/70
R38

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

R38
520/70

R38 16,9R38 18,4R38 480/70
R38

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

R38
520/70

R38 16,9R38 18,4R34 18,4R38 480/70
R38

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

R38
520/70

R38
Masa własna ciągnika z kabiną 4440 4572 4470 4505 4450 4564 4582 4480 4515 4485 4617 4515 4550 4485 4696 4515 4550 4455 4569 4587 4485 4520 4497 4629 4527 4562
 - oś przednia 2008 2008 2008 2008 2018 2018 2018 2018 2018 2053 2053 2053 2053 2053 2102 2053 2053 2023 2023 2023 2023 2023 2065 2065 2065 2065
 - oś tylna 2432 2564 2462 2497 2432 2546 2564 2462 2497 2432 2564 2462 2497 2432 2594 2462 2497 2432 2546 2564 2462 2497 2432 2564 2462 2497
Masa przednich obciążników dodatkowych
obciążniki dolne przednie
1+1 68 (2x34)
obciążniki przednie
2+2 200 (2x50 + 2x50)
3+3 300 (3x50 + 3x50)
5+5 500 (5x50 + 5x50)
Masa tylnych obciążników dodatkowych
2+6 230 (2x25 + 6x30)
2+10 350 (2x25 + 10x30)
Obciążniki przedniego TUZ
16 sztuk (okrągłe) 456 (belka 8 + 16x28)

Masa własna jest masą ciągnika kompletnego bez obciążników bez kierowcy z pełnym zbiornikiem paliwa.



WYMIARY I MASY DLA TYPU CIĄGNIKA Z 11741
WYMIARY (mm)
(tolerancja ± 2%)

Opony przednie 13,6R24 14,9 R 24 380/70R24 420/70 R24
Opony tylne 16,9R38 18,4R34 480/70R38 16,9R38 18,4R38 18,4R38 480/70R38 520/70R38 16,9R38 18,4R34 480/70R38 16,9R38 18,4R34 18,4R38 480/70R38 520/70R38

Długość z układem zawieszania 5305 5305 5305 5305
Szerokość włącznie z błotnikami (szerokimi) 2164 2164 2164 2164
Szerokość włącznie z oponami przy rozstawie 1725 mm 2154 2192 2204 2154 2192 2192 2204 2241 2154 2192 2204 2154 2192 2192 2204 2241
Wysokość do górnej krawędzi tłumika 2725 2718 2722 2738 2730 2748 2732 2733 2717 2709 2714 2743 2735 2753 2739 2737
Wysokość ciągnika do górnej krawędzi kabiny 2724 2710 2718 2731 2716 2751 2725 2721 2720 2705 2714 2729 2719 2754 2727 2723
Prześwit pod wspornikiem osi przedniej 429 448 417 455
Prześwit pod zaczepem cięgła wahliwego w najniższym
położeniu 249 219 236 243 213 284 230 222 253 223 240 241 210 282 228 220

Wysokość zaczepu dla przyczepy
(środek haka przesuwalny co 100 mm) 649-849 619-819 636-836 673-873 613-813 684-884 630-830 622-822 653-853 623-823 640-840 641-841 611-811 682-882 628-828 620-820

Wysokość cięgła wahliwego (do wewnętrznej dolnej
powierzchni haka) 309 279 296 303 273 344 290 282 313 283 300 301 270 342 288 280

Wysokość zaczepu dla  przyczepy 1-osiowej (do
powierzchni oporowej haka) 398 370 386 394 367 431 382 375 400 373 388 393 366 429 381 374

Wysokość tylnego WOM 640 612 628 636 609 673 624 617 642 615 630 635 608 671 623 616
Wysokość przedniego WOM 674 679 676 697 702 690 699 701 659 664 662 706 711 699 708 709
Rozstaw kół przednich
 - standardowy 1655 1730 1655 1730
 - do prac w rolnictwie nastawialny 1655-2030 1730-2030 1655-2030 1730-2030
Rozstaw kół tylnych
 - standardowy 1650 1650 1650 1725 1725 1725 1725 1725 1650 1650 1650 1725 1725 1725 1725 1725
 - do prac w rolnictwie - nastawialny 1575-1800 1500-1800 1575-1800 1575-1800 1650-1800 1650-1800 1575-1800 1650-1800 1575-1800 1500-1800 1575-1800 1575-1800 1500-1800 1650-1800 1575-1800 1650-1800
Rozstaw osi 2648 2648 2648 2648

MASA (kg)
(tolerancja ± 2%)

Opony przednie 13,6R24 14,9 R 24 380/70R24 420/70 R24
Opony tylne 16,9R38 18,4R34 480/70R38 16,9R38 18,4R38 18,4R38 480/70R38 520/70R38 16,9R38 18,4R34 480/70R38 16,9R38 18,4R34 18,4R38 480/70R38 520/70R38

Masa własna ciągnika z kabiną 4528 4643 4559 4563 4678 4696 4594 4624 4533 4648 4564 4575 4690 4708 4606 4636
 - oś przednia 2068 2068 2068 2102 2102 2102 2102 2102 2072 2072 2072 2114 2114 2114 2114 2114
 - oś tylna 2461 2576 2492 2461 2576 2594 2492 2522 2461 2576 2492 2461 2576 2594 2492 2522
Masa przednich obciążników dodatkowych
obciążniki dolne przednie
1+1 68 (2x34)
obciążniki przednie
2+2 300 (3x50 + 3x50)
3+3 500 (5x50 + 5x50)
5+5 700 (7x50 + 7x50)
Masa tylnych obciążników dodatkowych
2+6 230 (2x25 + 6x30)
2+10 350 (2x25 + 10x30)
Obciążniki przedniego TUZ
16 sztuk (okrągłe) 456 (belka 8 + 16x28)

Masa własna jest masą ciągnika kompletnego bez obciążników bez kierowcy z pełnym zbiornikiem paliwa.
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  1 - prze³¹cznik œwiate³
  2 - œwiat³a awaryjne
  3 - prze³¹cznik 
  4 - prze³¹cznik oœwietlenia
  5 - prze³¹cznik œwiate³ mijania
  6 - œwiat³a robocze
  7 - œwiat³o mgielne
  8 - przednie œwiat³o lewe
  9 - tylne œwiat³o lewe
10 - œwiat³o tablicy rejestracyjnej
11 - gniazdo siedmiobiegunowe
12 - tylne œwiat³o prawe
13 - przednie œwiat³o prawe
14 - akumulator 
15 - lampka ³adowania
16 - obrotomierz 
17 - stacyjka 

18 - rozrusznik 
19 - elektropodnoœnik - EHR  Bosch
20 - gniazdo monta¿owe
21 - lampka smarowania
22 - ciœnieniomierz 
23 - lampka ciœnienia powietrza
24 - lampka usterki
25 - lampka rêcznego hamulca
26 - czujnik temperatury
27 - paliwomierz 
28 - lampka paliwa
29 - przedni napêd
30 - blokada mechanizmu ró¿nicowego
31 - no¿ny hamulec
32 - od³¹cznik pr¹du
33 - alternator 
34 - œwiat³o deski rozdzielczej 

35 - zawór blokady
36 - lampka zanieczyszczenia filtra
       powietrza
37 - czujnik zanieczyszczenia filtra 
       powietrza
38 - czujnik ciœnienia w
       uk³adzie kierowniczym
39 - lampka ciœnienia w uk³adzie
       kierowniczym
40 - czujnik pojazdu
41 - numeryczna deska rozdzielcza
42 - zawór dawki paliwa rozruchu
43 - tylna wycieraczka
44 - prze³¹cznik przedniej wycieraczki
45 - spryskiwacz
46 - silniczek przedniej wycieraczki
47 - kompresor klimatyzacji

48 - prze³¹cznik wentylatora
49 - silniczek wentylatora
50 - ogrzewanie tylnej szyby
51 - ogrzewanie lusterek
52 - ¿arzenie
53 - lampka ¿arzenia
54 - œwiece ¿arowe
55 - zawór wzmacniacza momentu 
       obrotowego II
56 - lampka wzmacniacza momentu
57 - zawór wzmacniacza momentu
       obrotowego I
58 - lampka wzmacniacza momentu
59 - sterowanie przedniego WOM
60 - sterowanie tylnego WOM
61 - sterownie wzmacniacza momentu 
       (przycisk I)

62 - sterowanie wzmacniacza momentu
       (przycisk II)
63 - uk³ad elektroniczny wzmacniacza
64 - œwiat³a dachu
65 - œwiat³a w masce
66 - lampka d³ugich œwiate³
67 - p³ywak
68 - zawór przedniego napêdu
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  1 - prze³¹cznik œwiate³ 18 - rozrusznik 35 - zawór blokady 48 - prze³¹cznik wentylatora 62 - sterowanie wzmacniacza momentu
  2 - œwiat³a awaryjne 19 - elektropodnoœnik - EHR  Bosch 36 - lampka zanieczyszczenia filtra 49 - silniczek wentylatora        (przycisk II)
  3 - prze³¹cznik 20 - gniazdo monta¿owe        powietrza 50 - ogrzewanie tylnej szyby 63 - uk³ad elektroniczny wzmacniacza
  4 - prze³¹cznik oœwietlenia 21 - lampka smarowania 37 - czujnik zanieczyszczenia filtra 51 - ogrzewanie lusterek 64 - œwiat³a dachu
  5 - prze³¹cznik œwiate³ mijania 22 - ciœnieniomierz        powietrza 52 - termostart 65 - œwiat³a w masce
  6 - œwiat³a robocze 23 - lampka ciœnienia powietrza 38 - czujnik ciœnienia w 53 - lampka termostartu 66 - lampka d³ugich œwiate³
  7 - œwiat³o mgielne 24 - lampka usterki        uk³adzie kierowniczym 54 - œwieca ¿arowa termostartu 67 - p³ywak
  8 - przednie œwiat³o lewe 25 - lampka rêcznego hamulca 39 - lampka ciœnienia w uk³adzie 55 - zawór wzmacniacza momentu 68 - zawór przedniego napêdu
  9 - tylne œwiat³o lewe 26 - czujnik temperatury        kierowniczym        obrotowego II 69 - prze³¹cznik tylnej wycieraczki
10 - œwiat³o tablicy rejestracyjnej 27 - paliwomierz 40 - czujnik pojazdu 56 - lampka wzmacniacza momentu
11 - gniazdo siedmiobiegunowe 28 - lampka paliwa 41 - numeryczna deska rozdzielcza 57 - zawór wzmacniacza momentu
12 - tylne œwiat³o prawe 29 - przedni napêd 42 - zawór dawki paliwa termostartu        obrotowego I
13 - przednie œwiat³o prawe 30 - blokada mechanizmu ró¿nicowego 43 - tylna wycieraczka 58 - lampka wzmacniacza momentu
14 - akumulator 31 - no¿ny hamulec 44 - prze³¹cznik przedniej wycieraczki 59 - sterowanie przedniego WOM
15 - lampka ³adowania 32 - od³¹cznik pr¹du 45 - spryskiwacz 60 - sterowanie tylnego WOM
16 - obrotomierz 33 - alternator 46 - silniczek przedniej wycieraczki 61 - sterownie wzmacniacza momentu 
17 - stacyjka 34 - œwiat³o deski rozdzielczej 47 - kompresor klimatyzacji        (przycisk I)
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