
NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

HORTUS HS CL
2/2019

65

Traktor je Zetor. Od roku 1946.

66/201/20199



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZETOR 
 

Návod k obsluze pro traktory, který Vám předkládáme, Vás seznámí s obsluhou a údržbou nového 
traktoru. 
Přesto, že mnozí z Vás mají bohaté zkušenosti z provozu jiných traktorů, prosíme, abyste se s 
obsahem tohoto návodu seznámili co nejdůkladněji. 
Najdete v něm mnoho nových informací a získáte dokonalý přehled, jakým způsobem můžete traktor 
při různých pracích nejlépe využít. 
Při dodržení uvedených zásad obsluhy, údržby traktoru a bezpečnosti jízdy se stane Váš nový 
traktor spolehlivým a dlouholetým společníkem. 
Tisíce spokojeně odpracovaných hodin Vám přeje výrobce traktoru. 

 
ZETOR 

Brno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Údaje o technických datech, konstrukci, vybavení, materiálu, vnějším vzhledu jsou platné v okamžiku tisku. 
Výrobce si vyhrazuje právo změny. 
 
Návod k obsluze a údržbě je součástí stroje. 
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Vnější pohled
*Údaje v tomto návodu jsou určeny pro model HORTUS CL65 / HS65

HODP001

1 - Střecha 
2 - Vnější zpětné zrcátko 
3 - Dveře pravé 
4 - Zadní blatník 
5 - Pneumatika (zadní) 
6 - Schod 
7 - Pneumatika (přední) 
8 - Světlomet 
9 - Čelní sklo (spodní) 
10 - Stěrač (přední) 
11 - Pracovní světlo

ZÁKLADNÍ INFORMACE

9



HODP002

1 - Čelní sklo 
2 - Směrové a obrysové světlo
3 - Kapota 
4 - Dveře levé 
5 - Tlumič výfuku
6 - Boční okno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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HODP003

1 - Stěrač (zadní) 
2 - Zadní sklo 
3 - SPZ 
4 - Táhlo třetího bodu 
5 - Svislé táhlo levé 
6 - Vývodový hřídel 
7 - Spodní závěs 
8 - Spodní táhlo 
9 - Omezovací táhlo 
10 - Svislé táhlo pravé 
11 - Vývod vnějších hydraulických okruhů
12 - Zásuvka osvětlení pro přípojná vozidla 
13 - Zadní sklo (spodní) 
14 - Směrové světlo 
15 - Zadní světlomet
16 - Pracovní světlomet (zadní)

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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Identifikace traktoru
Číslo motoru je vyraženo na levé straně bloku motoru.
Číslo traktoru je zobrazeno na levé straně traktoru, jak je znázorněno na obrázku.

HODP004

1 - Vyobrazení pozice typu nebo čísla motoru
2 - Vyobrazení pozice typu nebo čísla traktoru

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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Záruka produktu
Výrobce se zaručuje za tento výrobek, úplné podrobnosti o záruce jsou uvedeny v samostatném záručním 
listu.

Díly
Chcete-li objednat jakékoli náhradní díly, kontaktujte nejbližšího prodejce, nebo autorizovaný servis a sdělte 
podrobnosti uvedené níže. 

 Model traktoru 
 Sériové číslo traktoru 
 Číslo motoru traktoru 
 Číslo dílu a popis 
 Požadované množství

O tomto manuálu
Tento manuál vám pomůže se seznámením se / dodržováním správných postupů pro proces záběhu 
a údržby vašeho nového traktoru od  společnosti Zetor (dále jen Zetor).
Váš traktor byl navržen a vyroben tak, aby poskytoval maximální výkon při zachování výborné spotřeby 
paliva, se snadnou obsluhou za nejrůznějších provozních podmínek. Před dodáním stroje byl traktor pečlivě 
zkontrolován jak ve výrobním závodě, tak u vašeho prodejce / distributora Zetor. Pro zachování tohoto stavu 
a zajištění bezproblémového provozu je důležité, aby se servisní úkony uvedené v této příručce prováděly 
v doporučených intervalech.

Přečtěte si pečlivě tento návod a udržujte jej na vhodném místě pro budoucí použití. Pokud kdykoli budete 
potřebovat technickou podporu ohledně vašeho traktoru, neváhejte kontaktovat svého autorizovaného 
prodejce / distributora Zetor. Disponuje vyškoleným personálem, originálními díly a potřebným vybavením, 
aby splnil veškeré servisní úkony.

Pravidlem výrobce je neustálé zlepšování, proto je vyhrazeno právo na změny cen, specifikací nebo 
příslušenství kdykoli bez předchozího oznámení.
Veškeré údaje uvedené v této knize jsou předmětem změn podle produktu. Rozměry a hmotnost jsou pouze 
orientační a obrázky nutně neukazují traktory ve standardním stavu. Přesné informace o konkrétním traktoru 
získáte od svého prodejce / distributora Zetor.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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Úvod a popis

Traktor - úvod
V této příručce jsou užitečné pokyny pro provoz, údržbu a skladování daného modelu traktorů Zetor.
Tato uživatelská příručka byla zpracována za účelem lepšího porozumění údržbě a efektivnímu provozu 
stroje.

Pokud potřebujete informace, které nejsou uvedeny v této příručce, nebo služby vyškoleného mechanika, 
kontaktujte prosím prodejce / distributory Zetor ve vaší lokalitě. Prodejci / distributoři jsou udržování 
v informovanosti o nejmodernějších postupech servisu našich traktorů. Mají k dispozici specifické díly a 
mají technickou podporu společnosti ZETOR TRACTORS a.s.
Napříč tímto manuálem musí být sjednocené porozumění výrazů LEVÁ, PRAVÁ, PŘEDNÍ a ZADNÍ (a jejich 
dalších tvarů), aby nedocházelo k záměně při dodržování návodů. LEVÁ a PRAVÁ (-Ý) označují levou 
a pravou stranou traktoru, při pohledu dopředu ze sedadla řidiče. 

Pokud požadujete náhradní díly, vždy specifikujte traktor a motor. (Viz obrázek HODP004). To umožní 
rychlejší dodávku a pomůže zajistit, aby byly zajištěny správné díly pro váš konkrétní traktor. Sériové číslo 
traktoru je na štítku připevněném k levé straně bloku motoru), pro snadnou orientaci doporučujeme zapsat 
číslo v prostoru uvedeném v osobních údajích majitele.

1 - otáčení vpravo (po směru hodinových ručiček) 
2 - pravá 
3 - přední 
4 - levá
5 - zadní 
6 - otáčení vlevo (protisměru hodinových ručiček)

HODP005

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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Popis

Konstrukce všeobecně
Převodová skříň, spojka, skříň spojky, konzole motoru a přední nápravy jsou sešroubovány dohromady 
a tvoří tak celistvou jednotku. 

Přední hnaná náprava
Přední 4WD náprava je náprava se středovým čepem. Mechanismus pohonu předních kol je součást 
nápravy.
Výkon pohonu předních kol je přejímán ze zadní převodovky a přenášen na diferenciál v přední nápravě, 
kde je výkon rozdělen na pravé a levé a na příslušné koncové rozvody.
V koncových převodech jsou přenášené otáčky redukovány pomocí ozubeného soukolí do pohonu 
samotného předního kola. Mechanismus 4WD s kuželovými ozubenými koly poskytuje širší úhel řízení 
a prodlouženou životnost.

Motor
Traktory jsou vybaveny úspornými čtyřválcovými motory s turbodmychadlem HORTUS HS65, které byly 
vyvinuty společností DEUTZ Engines Company.

Spojka a převodovka
U traktorů se používá jednokotoučová suchá spojka (průměr 11,81'). Traktor s IPTO (nezávislý zadní 
vývodový hřídel) je vybaven hydraulickou spojkovou sestavou. Převodovka traktoru HORTUS HS65 má 24 
rychlostí vpřed a 24 vzad ve dvou skupinách high/low. V současné době jsou traktory Zetor vybaveny 
synchronizací převodových stupňů.

Brzdy
Traktory Zetor jsou vybaveny samostatnými kotoučovými brzdami obsluhovanými dvěma pedály. Páka ruční 
brzdy je určena pro parkování.

Zadní náprava a kola
Zadní osa je uložena v kuličkových ložiscích, které jsou skrze pouzdra přišroubována k převodové skříni. 
Ráfky a disk se zadními pneumatikami jsou přišroubovány k vnější přírubě zadní osy. 

Hydraulický systém a táhla
Traktory Zetor jsou vybaveny Live (tj. Systém je v provozu i při odpojení spojky) nezávislým hydraulickým 
systémem. Tříbodový závěs lze použít pro typy nářadí kategorie 2.

Řízení
Se skládá z hydraulického válce a tandemového hydraulického čerpadla.

Elektrický systém
Ke startování motoru pomocí startéru se používá olověnová kyselinová 12V propylenová baterie, stejně tak 
pro napájení elektrického systému zahrnujícího klakson, čelní světlomety, boční směrovky, osvětlení 
příslušenství, brzdové světlo, osvětlení přístrojové desky, výstražná světla. Pojistková skříň je součástí 
elektrického systému.

Při práci s traktorem ve vyšších rychlostech se nepokoušejte provádět ostré otáčky pomocí 
brzd. To může vést k přetočení traktoru, což může způsobit vážné zranění nebo smrt.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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Asistence vlastníkům
My ve společnosti Zetor spolu s Vaším dealerem si přejeme, abyste byli se svoji investicí zcela 
spokojeni. Technické problémy s vaším zařízením budou řešeny servisními odděleními prodejce / dealera. 
Pokud máte pocit, že váš problém nebyl vyřešen, doporučujeme obrátit se na vlastníka nebo ředitele 
autorizovaného dealerství.

ROPS (Roll Over Protective Structure)

Roll Over Protective Structure - ROPS - ochranná konstrukce při převrácení
Traktory Zetor jsou vybaveny rámem pro ochranu obsluhy.

V případě traktorů s kabinou je rám vestavěn do konstrukce kabiny.
Cílem konstrukce rámu nebo kabiny je ochrana obsluhy v případě převrácení a jsou navrženy tak, aby 
v takovém případě unesly celou hmotnost traktoru.

Každá Zetor ROPS konstrukce rámu nebo kabiny byla navržena a testována tak, aby splňovala požadavky 
průmyslových a / nebo vládních norem. 
V těchto zkouškách byly zahrnuty všechny montážní základny a šrouby nebo jiné spojovací prvky.

Aby rámy ROPS byly účinné a chránily obsluhující osoby, musí být obsluha připoutána 
bezpečnostním pásem, aby v případě převrácení zůstala v chráněném prostoru ROPS. Nepoužití 
bezpečnostního pásu může způsobit vážné zranění nebo smrt.

U některých modelů má rám ROPS skládací funkci, která může být použita pro vjezd do nízkých budov atd. 
Dávejte pozor při spouštění horní části rámu ROPS a při jízdě se sníženým rámem ROPS buďte velmi 
opatrní. 
Nepoužívejte bezpečnostní pás se spuštěným ROPS a nezapomeňte, že mechanismus skládání je 
určen pouze pro zvláštní použití a nikoliv pro každodenní běžný provoz.

Používání traktoru se sníženým ROPS může způsobit vážná zranění!

Vzhledem k tomu, že rám nebo kabina ROPS společně s bezpečnostním pásem ROPS byly navrženy tak, 
aby splňovaly určité normy, musí být udržovány v dobrém stavu a podmínkách. Proto by měla být konstrukce 
i bezpečnostní pás pravidelně kontrolovány. (Pokaždé, když je traktor servisován)
V případě poškození nebo roztržení bezpečnostního pásu 
je třeba jej vyměnit a v případě, že je rám ROPS nebo 
jakákoliv část jeho montážní konstrukce poškozena nebo 
prasklá, musí být vadná součást nahrazena novou 
jednotkou. Taková jednotka musí splňovat všechna 
zkušební kritéria původní jednotky. Jakákoliv vestavba 
nebo montáž součástí, nebo dílů nižší certifikace, 
ovlivňuje certifikaci celé struktury ROPS a účinnost 
konstrukce v případě nehody. Vrtání nebo svařování či 
jakékoli jiné zasahování do struktury ROPS je zakázáno.

HODP006

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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Poškození ROPS
Pokud došlo k převrácení traktoru nebo byl ROPS poškozen (například při zásahu nízko položeným 
objektem nebo při přepravě), musí být vyměněn, aby zajistil původní ochranu. Po nehodě zkontrolujte 
poškození 1. ROPS, 2. Sedadla, 3. Bezpečnostního pásu a uchycení sedadla. Než začnete traktor používat, 
vyměňte všechny poškozené díly.

 ROPS nesvářejte, nevrtejte ani nerovnejte.

Nikdy nepřipojujte k ROPS řetězy nebo lana k tažení; to zapříčiní překlopení traktoru. K tažení 
používejte vždy k tomuto účelu určené body na traktoru. Buďte opatrní při jízdě do otevřených dveří 
nebo pod nízko položenými objekty. Zajistěte dostatečnou světlou výšku pro ROPS, abyste předešli 
smrtelným zraněním.

Pokud je ROPS odstraněn nebo nahrazen, ujistěte se, že pro výměnu ROPS je použito vhodné 
nářadí a upevňovací šrouby jsou utaženy doporučenými hodnotami točivého momentu.

Pokud je traktor vybaven systémem ROPS, vždy používejte bezpečnostní pás.

Posuv sedadla
Chcete-li nastavit polohu sedadla, přesuňte páku nastavení a posuňte sedadlo směrem k nebo od přístrojové 
desky a ovládacích prvků.

Před provozováním traktoru je důležité nastavit sedadlo do nejpohodlnější polohy, také zkontrolujte, zda je 
sedadlo správně zajištěno v dané poloze.
Pozn.: Nepoužívejte rozpouštědla k čištění sedadla. Používejte teplou vodu s malým množstvím čistícího 
prostředku.

Při nastavování polohy sedadla nepokládejte ruku mezi sedák a kolejnici. Může dojít ke 
zranění.

Před jízdou zkontrolujte, zda je sedadlo řádně zajištěno.

Vždy používejte bezpečnostní pás, pokud je nainstalována a zvednuta konstrukce ROPS. 
Nepoužívejte bezpečnostní pás, pokud je konstrukce ROPS sklopena nebo není nainstalována. 
Pravidelně kontrolujte bezpečnostní pás a vyměňte jej, pokud je roztřepený nebo poškozený.

1 - Bezpečnostní pásy
2 - Vpřed / Vzad nastavovací páčka

HODP007
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Polohování zádové opěrky
Chcete-li změnit úhel opěradla, zvedněte páku na levé straně sedadla. Potom nastavte úhel při zdvižené 
páce. Po nastavení pusťte páku. Ujistěte se, že je páka vrácena do původní polohy a sedadlo je po 
nastavení pevně zajištěno.

Nastavení tvrdosti výplně
Tvrdost polštáře sedadla lze nastavit podle hmotnosti řidiče
Otočením páky pro nastavení tuhosti sedadla proti směru hodinových ručiček (k poloze 50 kg) výplň povoluje 
a otáčením páky ve směru hodinových ručiček (k poloze 130 kg) výplň tvrdne.

1 - Sedadlo
2 - Páčka uzpůsobení polohy opěradla

HODP008

1 - Bezpečnostní pásy
2 - Páka pro nastavení dle hmotnosti

HODP009
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Bezpečnostní pokyny

Seznamte se s bezpečnostními informacemi

Tento symbol znamená POZOR! VAŠE BEZPEČNOST JE OHROŽENA. Zpráva která následuje 
po symbolu, obsahuje důležité informace o bezpečnosti. Důkladně si zprávu přečtěte.

Výstražná slova

Nebezpečí

Výstraha

Upozornění

Výstražná slova- NEBEZPEČÍ, VÝSTRAHA nebo UPOZORNĚNÍ - se používají s bezpečnostním výstražným 
symbolem. NEBEZPEČÍ označuje nejzávažnější rizika. Bezpečnostní značky s výstražnými slovy -
NEBEZPEČÍ nebo VÝSTRAHA - jsou obvykle umístěné blízko specifickým nebezpečím. Obecné 
bezpečnostní pokyny jsou uvedeny na bezpečnostních značkách UPOZORNĚNÍ.

Seznámení s bezpečnostními pokyny.

Ochrana osob

Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny uvedené 
v této příručce, pro vaši bezpečnost. Nedbalé zacházení 
s některým z bezpečnostních zařízení může způsobit 
vážné zranění nebo smrt. Udržujte všechny bezpečnostní 
značky v dobrém stavu. Vyměňte chybějící nebo 
poškozené bezpečnostní značky.

Udržujte traktor v dobrém stavu a zamezte neoprávněným 
úpravám na traktoru, které by mohly poškodit funkci / 
bezpečnost a ovlivnit životnost traktoru.

HODP010

Při používání traktoru zabraňte přístupu jiných osob do 
blízkosti traktoru.

Jízda na zpětný chod

 Ujistěte se, zda za traktorem někdo nestojí. 
 Nedovolte, aby se na traktoru nebo na nářadí 

někdo vozil.

HODP011
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Použití ROPS a bezpečnostních pásů

Opatření pro zabránění převrácení

Bezpečné parkování traktoru

Zacházejte s palivem bezpečně - předejdete požárům

Struktura ochrany při převrácení (ROPS) byla 
certifikována podle průmyslových a / nebo vládních 
norem. Jakékoli poškození nebo záměna ROPS, 
montážního materiálu nebo bezpečnostního pásu 
zneplatňuje certifikaci a sníží nebo odstraní ochranu 
obsluhy v případě převrácení. ROPS, montážní materiál 
a bezpečnostní pás by měly být zkontrolovány po prvních 
100 hodinách provozu traktoru a potom každých 500 
hodin, zda na nich nejsou známky poškození, opotřebení 
nebo praskliny. V případě známek poškození nebo změny 
musí být ROPS vyměněn před dalším použitím traktoru.
Během provozu stroje musí být používán bezpečnostní 
pás, pokud je stroj vybaven certifikovaným zařízením 
ROPS.
V opačném případě dojde ke snížení nebo kompletnímu 
selhání ochrany obsluhy v případě převrácení.

HODP012

Nejezděte s traktorem do míst, kde by mohlo dojít 
ke zapadnutí traktoru nebo kde by se mohl traktor 
převrátit.
Dávejte pozor na jámy a kameny v terénu a na všechna 
skrytá nebezpečí.
Před ostrým zatočením zpomalte.
Pokud se budete snažit s traktorem vyjet z příkopu nebo 
podmáčeného povrchu kam traktor zapadl, může dojít 
k jeho převrácení.
Těmto situacím se snažte předejít.

HODP013

Před prací na traktoru spusťte veškerá 
agregovaná zařízení na podložku.
Zastavte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

HODP014

S palivem manipulujte opatrně; je vysoce hořlavé. Během 
kouření nebo blízko otevřeného plamene nebo jisker 
netankujte palivo.
Před doplňováním paliva vždy zastavte motor.
Vždy udržujte traktor čistý od nahromaděných nečistot 
a oleje. Vždy vyčistěte rozlité palivo.

HODP016
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Nedovolte jezdit na traktoru

Zdržujte se dále od rotačních hřídelů

Vždy použijte bezpečnostní světla a zařízení

Nedovolte dalším osobám vozit se na traktoru. 
Osoby vezoucí se na traktoru jsou vystaveny nebezpečí 
zranění, např. v důsledku nárazu cizího předmětu nebo 
spadnutí z traktoru. 

HODP015

Zásah do rotujícího vývodu může způsobit vážné zranění 
nebo smrt.
Udržujte vývodový hřídel neustále zakrytý krytem.
Noste přiléhavé oblečení. Před prováděním seřizování, 
připojování nebo čištění zařízení poháněného vývodovým 
hřídelem zastavte motor a přesvědčte se, že je pohon 
vývodového hřídele zastaven.

HODP017

Používání výstražných světel a směrových světel se 
doporučuje při připojeném taženém zařízení na veřejných 
komunikacích, pokud to není zakázáno státními nebo 
místními předpisy.
Při jízdě po veřejné komunikaci během dne i noci 
používejte značku pomalu se pohybujícího vozidla (SMV), 
pokud to zákon nezakazuje.

HODP018
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Provádějte bezpečnostní údržbu

Bezpečně podepřete všechny prvky traktoru, které musí být zdviženy při servisním úkonu. 
Udržujte všechny části stroje v bezvadném stavu. 
Vyměňte opotřebované nebo rozbité součásti. Nahraďte poškozené / chybějící štítky. 
Odstraňte z traktoru veškeré nánosy mastnoty a nečistot. 
Odpojte zemnící kabel baterie (-) před započetím opravy na elektrických systémech nebo svařováním 
traktoru.

Vyhněte se kontaktu s vysokotlakými kapalinami

Před zahájením práce se ujistěte, že rozumíte pracovním 
postupům. 
Udržujte okolí traktoru čisté a suché. 
Nepokoušejte se opravovat traktor, když je v pohybu. 
Zdržujte se (platí i pro oblečení!) dále od rotačních hřídelů.

Vždy spusťte agregované nářadí na podložku. Zastavte 
motor. 
Vyjměte klíč. Nechte traktor vychladnout před započetím 
opravy.

HODP019

Unikající tekutina pod tlakem může proniknout pokožkou 
a způsobit vážná zranění. Dbejte zvýšené opatrnosti při 
manipulaci se vstřikovacími elementy - hrozí nebezpečí 
vstřiku kapaliny pod vysokým tlakem pod pokožku. Pokud 
se Vám pod pokožku dostane jakákoliv tekutina, okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc.

HODP020
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Předejděte explozi baterie

Předcházejte poleptání kyselinou

Pro dostatečnou bezpečnost vždy:

1. Plňte baterie na dobře větraném místě. 
2. Používejte ochranu očí a rukavice odolné proti kyselinám 
3. Zabraňte dýchání přímých výparů při doplňování elektrolytu. 
4. Nepřidávejte vodu k elektrolytu, protože může expandovat a způsobit závažné popáleniny.

Pokud dojde k potřísnění kyselinou:

1. V případě zasažení pokožky, oplachujte postižené místo vodou. 
2. V případě zasažení očí, vyplachujte oči vodou po dobu 10 - 15 minut.

Vždy vyhledejte lékařskou pomoc.

Odpojení baterie

Z dosahu baterie udržujte veškeré hořlavé materiály, 
otevřený oheň, nebo jiný zdroj zapálení (např. jiskření). 
Plyn uvolňující se z baterie při dobíjení může být výbušný. 
Nabití baterie nikdy nezkoušejte propojením jejích pólů 
vodivým předmětem.

HODP021

Kyselina sírová v elektrolytu baterie je jedovatá. Je 
dostatečně silná na to, aby leptala kůži, 
způsobila poškození oděvu a způsobila slepotu při 
zasažení očí.

HODP022

1. Při práci s elektrickými spotřebiči traktoru musíte 
nejprve odpojit kabely baterie 

2. Aby nedošlo k náhodnému jiskření, musíte nejprve 
odpojit záporný kabel baterie.

HODP023

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UŽIVATELE 

23



Traktor opravujte s důrazem na bezpečnost

Pracujte ve větraných prostorech

Bezpečné startování

1. Traktor se může nastartovat i v případě, že je v převodovce zařazen rychlostní stupeň, což může 
způsobit, že se traktor rozjede a způsobí vážné zranění obsluze stroje i osobám stojícím v blízkosti 
traktoru. 

2. Pro dodatečné zajištění bezpečnosti zajistěte tlačítko pro zastavení (ovládání přívodu paliva) v plně 
vytažené poloze. Řazení v neutrální poloze, parkovací brzda sepnutá a páka ovládání PTO 
v uvolněné poloze při sepnutí bezpečnostního spínače startéru nebo jiné práci na traktoru.

Bezpečnostní spínač startéru

1. Na všech traktorech je montován bezpečnostní spínač ovládaný spojkou, který umožňuje, aby 
spouštěcí systém byl funkční pouze tehdy, když je pedál spojky zcela sešlápnut. 

2. Neobcházejte tento bezpečnostní spínač startéru ani jej neupravujte. 
3. U některých modelů je k dispozici přepínač bezpečnostní spouštěč na páce řadicí páky High-low 

a páce řazení PTO. Traktor lze spustit pouze tehdy, je-li páka řazení High-low v neutrální poloze.

 POZOR: Bezpečnostní spínač startéru musí být vyměněn po každých 2 000 hodinách/4 letech, 
podle toho, co nastane dříve.

Při práci v blízkosti pohyblivých částí nenoste kravaty, 
šátky a šály ani jakýkoliv volný oděv. Pokud by byla 
některá z těchto částí oděvu zachycena rotující součástí, 
mohlo by dojít k vážnému zranění. 
Nenoste prsteny a další šperky, abyste zabránili 
elektrickým zkratům nebo zachycení do pohyblivých částí.

HODP024

Nestartujte traktor v uzavřené budově, pokud není 
zajištěné důkladné odvětrání, protože výfukové 
plyny traktoru mohou způsobit nevolnost, otravu nebo 
smrt. Je-li nutné spouštět motor v uzavřeném prostoru, 
zajistěte dostatečné větrání, nebo odvod výfukových 
plynů.

HODP025
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Nouzové výstupy
Je-li výstup z bočních dveří kabiny blokován (po nehodě nebo převrácení vozidla) jsou alternativní 
bezpečnostní výstupy označeny štítky.

Bezpečnostní opatření při použití nakladače

Možné bezpečnostní výstupy jsou:

 Zadní okno (všechny traktory) 
 Přední okno (pro verze s otvíratelným předním 

oknem).

HODP027

Zamezte vstupu osob do připojeného adaptéru nakladače 
či do pracovní plochy výložníku nakladače. V opačném 
případě může dojít k vážnému zranění nebo dokonce 
k úmrtí.

HODP028

Nezdržujte se pod zvednutým výložníkem nakladače ani 
se k němu nepřibližujte. Před opuštěním traktoru 
spusťte výložník nakladače na zem. V opačném případě 
může dojít k vážnému zranění nebo dokonce k úmrtí.

HODP029

Při připevňování nebo odpojování nakladače zajistěte 
pevně všechny díly, které jsou připojeny k adaptéru 
a výložníku. Adaptér nebo výložník mohou nečekaně 
poklesnout, což může vést k poranění nebo dokonce 
k úmrtí.

HODP030
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Důležité: ROPS (Ochranná konstrukce při 
převrácení), sluneční clona ani kabina nejsou 
ochrannou konstrukcí FOPS (Konstrukce ochrany 
proti padajícím předmětům). Nikdy nemůže ochránit 
jezdce před padajícími předměty. Vyhněte se jízdě do 
nebezpečného prostoru, jako jsou například místa, 
kde hrozí sesuv okolní horniny, laviny či pád kamení.

HODP031

Nedovolte, aby se výložník či připojený adaptér dostaly do 
kontaktu s elektrickým vedením, či jiným elektrickým 
zařízení. Elektrický proud způsobuje vážná poranění nebo 
smrt.

HODP032

Pro bezpečnou manipulaci s břemeny použijte vždy 
vhodný a pro danou práci určený typ adaptéru. Během 
jízdy udržujte přepravovaný předmět v malé výšce nad 
zemí. V opačném případě může dojít k vážnému 
poškození stroje, zranění nebo dokonce k úmrtí.

HODP033

Při připevňování nebo odpojování nakladače zajistěte 
pevně všechny díly, které jsou připojeny k adaptéru 
a výložníku. Adaptér nebo výložník mohou 
náhodně poklesnout, což může vést k poranění nebo 
dokonce k úmrtí.

HODP034
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Tažné zařízení

Maximální přípustné zatížení tažného zařízení naleznete v kapitole 'Maximální povolené zatížení tažného 
zařízení' v sekci Technické údaje. 

 Udržujte vhodnou rychlost s přihlédnutím k hmotnosti taženého či neseného břemene traktorem a k 
sklonu okolního terénu, pamatujte, že brzdné vzdálenosti budou větší než u traktoru bez nákladu. 
Tažené návěsy či přívěsy bržděné nebo bez brzd, které překračují stanovenou maximální povolenou 
technicky přípustnou hmotnost nebo které jsou taženy příliš vysokou rychlostí, mohou způsobit ztrátu 
kontroly nad soupravou. 

 Vždy berte v úvahu celkovou hmotnost nářadí a jeho nákladu.

Pokud je na traktor agregováno jakékoliv nesené nářadí nebo přívěs/ návěs, nezapomeňte 
zanechat všechny ovládací prvky v neutrální poloze, parkovací brzdu zataženou, vypněte motor, 
zařaďte první převodový stupeň (pokud má traktor mechanický převod) a vyjměte ze spínače startéru 
klíč, než opustíte sedadlo řidiče. Pokud není traktor zaparkován na rovném podkladu, VŽDY 
umísťujte klíny pod kola traktoru i přívěsu. Další informace o bezpečných pracovních postupech 
naleznete v kapitole 'Parkování traktoru' v kapitole o bezpečnosti  v tomto návodu

  Doporučeným způsobem přepravy poškozeného traktoru je jeho převoz na podvalníku. Traktor vždy 
připevněte k podvalníku řetězem. Před přepravou traktoru na podvalníku nebo na železničním voze 
se ujistěte, že motorový kryt, dveře, otevíratelná střecha (pokud jsou k dispozici) a okna jsou uzavřeny 
a bezpečně upevněny. Traktor nikdy nevlečte rychlostí vyšší než 10 km / h. V tomto případě musí 
zůstat obsluha v sedadle řidiče, aby řídila a brzdila traktor.

Konstrukce ochrany proti padajícím předmětům (FOPS)
Termín FOPS označuje konstrukci namontovanou na traktoru, která má za cíl snížit riziko poranění obsluhy 
padajícími předměty.

Důležité: 

 Tento traktor je vybaven konstrukcí FOPS.
 Hodnota energie při testu ochrany FOPS je 1365J.

Konstrukce ochrany obsluhy (OPS)
Termín OPS označuje ochrannou konstrukci namontovanou na traktoru, která má za cíl minimalizovat riziko 
poranění obsluhy, způsobené předměty pronikajícími do oblasti obsluhy.

 NEBEZPEČÍ: Tento traktor není vybaven konstrukcí OPS. Pokud je třeba pracovat v oblastech, 
kde hrozí pronikání předmětů do oblasti obsluhy, poraďte se s prodejcem před zahájením práce, aby 
byl traktor vybaven vhodnou ochrannou konstrukcí.
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Bezpečný provoz vašeho traktoru
Výrobce vašeho traktoru vynaložil veškeré úsilí, aby byl tak bezpečný, jak je to možné.
Dále je zodpovědností provozovatele, aby se vyhnul nehodám, proto vás žádáme, abyste si přečetli 
a dodržovali naše doporučení pro zajištění vaší bezpečnosti.
Zajistěte, aby tento traktor používala pouze vyškolená a kompetentní obsluha. Zajistěte, aby obsluha byla 
plně seznámena se strojem a rozuměla všem jeho ovládacím a bezpečnostním prvkům.
Operátoři by neměli provozovat traktor ani agregované stroje, pokud nejsou řádně proškoleni či jsou fyzicky 
nezpůsobilí k obsluze stroje.
Abyste se vyhnuli nehodám, ujistěte se, že obsluha nosí oblečení, které se nezachytí do pohyblivých částí 
traktoru nebo stroje a naopak jej chrání před těmito prvky.
Při aplikaci nebo používání chemikálií se ujistěte, že jsou používány oděvy a ochranné prostředky, které 
zabraňují problémům s dýcháním nebo podráždění pokožky.
Podrobné informace získáte u výrobce chemikálií.
Abyste zabránili dlouhodobému vystavení hluku, zajistěte, aby byla používána ochrana sluchu.
Je-li nutno provést úpravu traktoru nebo stroje, zajistěte, aby byl traktor nebo stroj před započetím 
opravy vypnut.
Při provozu traktoru je nutné používat certifikovanou ochrannou konstrukci proti převrácení (ROPS).
Při provozu traktoru je nutné používat bezpečnostní pás.
Za každých okolností používaní stroje je nezbytné zajistit bezpečnost obsluhy i ostatních osob v blízkosti 
stroje.
Zajistěte, aby nikdo nebyl mezi traktorem a taženým vozidlem (přívěsem nebo nářadím).

Bezpečnostní tipy na údržbu

1. Alespoň jednou denně kontrolujte všechny hladiny oleje, úroveň vody v chladiči a úroveň elektrolytu 
v baterii a provádějte servis podle servisního rozpisu stroje. 

2. Zajistěte, aby byl tlak v pneumatikách rovnoměrný a aby byl zachován správný tlak pro vykonávanou 
práci. 

3. Zkontrolujte, zda všechny ovládací prvky a ochranné mechanismy traktoru a nářadí řádně fungují. 
4. Ujistěte se, že je k dispozici odpovídající nářadí pro opravu a údržbu stroje. 
5. Zajistěte, aby veškeré servisní práce a opravy probíhaly na plochém povrchu s betonovou 

nebo zpevněnou podlahou. Neprovádějte servisní práce na traktoru, pokud není vypnut motor, 
parkovací brzda zabržděna a kola zajištěna klíny. Pokud je traktor spuštěn v uzavřeném prostoru, 
zajistěte, aby byl prostor dobře větrán, protože výfukové plyny jsou velmi škodlivé a mohou způsobit 
otravu, či smrt. 

6. Je zakázáno provádět servisní úkony na neseném zařízení ve zdvižené poloze. 
7. Při výměně kol nebo pneumatik se ujistěte, že před odpojením kola je umístěn pod nápravou vhodný 

podstavec a kola jsou zajištěna klíny. 
8. V případě, že je třeba odstranit ochranné kryty nebo štíty, aby bylo možné provést servis nebo 

opravu, zajistěte, aby byl ochranný kryt nebo ochranný štít správně nainstalován před spuštěním 
traktoru. 

9. Nikdy nedoplňujte palivo v blízkosti otevřeného plamene nebo při přehřátém motoru. Před 
doplňováním paliva vypněte motor. 

10. Chladicí systém pracuje pod tlakem, dbejte opatrnosti, při demontáži víčka chladiče ze zahřátého 
motoru, aby nedošlo k popálení parou nebo horkou vodou. Nepřidávejte do chladiče vodu, pokud je 
motor horký. Přidejte do chladiče vodu až po úplném vychladnutí motoru. 

11. Aby nedošlo k požáru, udržujte traktor včetně motoru čistý a bez hořlavých materiálů a daleko od paliv 
a jiného hořlavého materiálu.
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Montáž a demontáž nářadí

1. Ujistěte se, že veškerá montáž a demontáž nářadí probíhá na bezpečném rovném povrchu. Zajistěte, 
aby se nikdo nenacházel mezi traktorem a nástrojem nebo pod ním, aby nedošlo k náhodnému 
zranění. 

2. Po montáži zařízení zajistěte, aby byly všechny součásti jako například řetězy či hadice správně 
nastaveny, a - pokud se používají PTO hřídele - hřídel je správně namontován a zajištěn. 

3. Pokud se používá těžké nářadí, ujistěte se, že souprava je dobře vyvážená nebo použijte protizávaží 
pro dosažení optimálního rozložení hmotnosti. 

4. Předtím, než opustíte traktor, spusťte nářadí na podložku, případně zastavte vývodový hřídel, 
zajistěte parkovací brzdu a vypněte motor. 

5. Během používání nářadí využívající vývodový hřídel udržujte všechny okolní osoby mimo dosah 
pohyblivých částí a nepokoušejte se provádět úpravy během chodu stroje. 

6. Na traktoru by měl jet pouze řidič s nasazeným rámem ROPS a se správně upevněným 
bezpečnostním pásem. 

7. Pokud se v bezprostřední blízkosti stroje či soupravy pohybují děti, je nutná zvýšená opatrnost 
a předvídání možných rizik spojených s pohybem a provozem stroje 

8. Traktory by měli obsluhovat pouze vyškolení operátoři a dbát tak na to, aby ostatní pracovníci nebyli 
zraněni. Zejména by měli být opatrní při práci v prašném prostředí, kdy je zásadně snížena viditelnost. 

9. Traktor nikdy nestartujte, pokud je zařazený převodový stupeň, obsluha není v sedadle a nebyla 
důkladně prověřena bezpečnost v okolí. 

10. Ovládat traktor může jedině osoba sedící na sedadle řidiče. Ve vysoké rychlosti nikdy prudce 
nezabočujte ani nebrzděte, protože může dojít k převrácení traktoru, které může mít za následek 
vážné zranění nebo smrt.   

11. Při jízdě po veřejných komunikacích se ujistěte, že traktor i řidič splňují veškeré zákonné požadavky 
týkající se bezpečnosti a oprávnění. Při práci s širokými nástroji používejte výstražná zařízení určená 
platnou legislativou dané země, ve které je stroj provozován a dodržujte všechny zákonné požadavky, 
včetně případného požadavku na doprovod. 

12. Při práci v nepříznivých podmínkách, v kopcovitém terénu nebo na povrchu se sníženou přilnavostí 
pneumatik upravte rychlost traktoru tak, aby vyhovovala podmínkám; bezpečnost je na prvním místě. 
Nikdy nejezděte z kopce vysokou rychlostí nebo na neutrál. Brzděte motorem, stejně jako brzdami. Při 
jízdě z prudkého svahu zvolte rychlostní stupeň na který by byla souprava schopna tento svah vyjet. 
Během sjíždění svahu nikdy neměňte rychlostní stupeň. Při jízdě do prudkého stoupání se taktéž 
vyhněte podřazování v pomalých rychlostech soupravy - může dojít k nechtěnému zastavení 
soupravy a jejímu neřízenému rozjetí zpětným směrem. 

13. Buďte opatrní při jízdě do kopce s těžkým nástrojem, ujistěte se, že se nepřeváží a nedojde ke ztrátě 
přilnavosti přední nápravy a následné ztrátě kontroly nad soupravou. 

14. Nikdy neodstraňujte nebo neupravujte bezpečnostní pás. 
15. Nikdy neodstraňujte, neupravujte nebo neopravujte rám ROPS.

Nezapomeňte, že trochu dodatečné péče může zabránit vážnému zranění nebo smrti a poškození traktoru.
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Následující opatření pomohou předcházet úrazům
Opatrný operátor je nejlepší operátor. Většině nehod lze zabránit dodržováním bezpečnostních opatření. 
Před provozováním traktoru si prostudujte a přijměte následující opatření, abyste předešli nehodám. Traktor 
mohou obsluhovat pouze odpovědné osoby, které jsou pro tuto činnost řádně vyškoleny.

Traktor

1. Před použitím traktoru si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Nedostatek provozních znalostí může vést 
k nehodám, či zdravotním úrazům. 

2. Pro bezpečný provoz použijte schválenou ochranu při převrácení a bezpečnostní pás. Převrácení 
traktoru bez ochrany ROPS může mít za následek smrt nebo zranění. 

3. Neodstraňujte ROPS (ochranná konstrukce při převrácení). Vždy používejte bezpečnostní pásy. 
4. Sklolaminátová střecha neposkytuje ochranu proti vniknutí těles o vyšší hmotnosti. 
5. Abyste zabránili pádu při vstupu a výstupu z kabiny, udržujte obuv i plošinu v čistotě od bláta a oleje. 
6. Nedovolte, aby se na traktoru vezl někdo jiný než obsluha. Na traktoru není pro spolujezdce žádné 

bezpečné místo ani schválené sedadlo spolujezdce. 
7. Vyměňte všechny nečitelné, chybějící nebo poškozené bezpečnostní značky. 
8. Udržujte bezpečnostní značky bez nečistot a mastnoty

Servis traktoru

1. V zájmu bezpečnosti udržujte traktor v dobrém provozním stavu. Nesprávně udržovaný traktor může 
být nebezpečný. 

2. Před prováděním jakékoli údržby či opravy na traktoru zastavte motor. 
3. Chladicí systém pracuje pod tlakem, který je řízen víčkem chladiče. Je nebezpečné toto víčko 

odstraňovat, pokud je systém horký. Nejprve otočte víčkem pomalu a nechte uniknout tlak předtím, 
než sejmete víčko úplně. 

4. Během tankování paliva do traktoru nekuřte. Chraňte palivo a palivový okruh před všemi druhy 
otevřeného ohně. 

5. Palivo je ve vstřikovacím systému pod vysokým tlakem a může proniknout pokožkou. Nekvalifikované 
osoby nesmí provádět demontáž palivového čerpadla, vstřikovačů, trysek ani ostatních částí 
palivového systému.  

6. Baterii i pomůcky pro startování v chladném počasí chraňte před otevřeným ohněm, abyste zabránili 
požáru nebo výbuchu.  

7. Na traktoru nic neměňte ani neupravujte a nikomu nedovolte, aby na traktoru ani na žádné jeho části 
nebo funkci něco měnil nebo upravoval.
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Obsluha traktoru

1. Před spuštěním traktoru zajistěte parkovací brzdu, umístěte páku vývodového hřídele PTO do polohy 
'VYPNUTO', ovládací páku hydrauliky do dolní polohy a zařaďte neutrál. 

2. Nespouštějte motor nebo ovládací prvky, když stojíte vedle traktoru. Při startu motoru nebo 
ovládacích prvků vždy seďte na sedadle traktoru. 

3. Aby nedošlo k náhodnému spuštění traktoru, je instalován bezpečnostní spínač. Startovací systém 
traktoru je zapojen přes tento spínač, který umožní uvedení do provozu pouze tehdy, když je stlačený 
spojkový pedál (u modelů vybavených mechanickou převodovkou). Na některých modelech musí být 
také páka řazení reverzace i tlačítko PTO v neutrální poloze pro sepnutí startovacího obvodu. 
Neobcházejte, ani nijak nevyřazujte z provozu bezpečnostní spínač startéru. V případě selhání 
bezpečnostního spínače kontaktujte autorizovaný servis / prodejce Zetor a poraďte se s ním. 

4. Vyhněte se během chodu motoru náhodnému kontaktu s pákou řazení. Při takovém kontaktu může 
dojít k neočekávanému pohybu traktoru. 

5. Nesestupujte z traktoru ani do něj nenastupujte, pokud je stroj v pohybu. 
6. Vypněte motor, vyjměte klíč ze zapalování a zajistěte parkovací brzdu předtím, než opustíte traktor. 
7. Nepoužívejte traktor v uzavřené budově bez přiměřeného větrání. Výfukové plyny mohou způsobit 

otravu nebo smrt. 
8. Traktor neparkujte na strmém svahu. 
9. Pokud dojde k zablokování posilovače řízení nebo motoru, okamžitě zastavte traktor. 

10. K tažení používejte pouze spodní výkyvný závěs nebo táhlo spojené s rozporkou spodních ramen 
TBZ ve spuštěné poloze. Pro zajištění vždy použijte čep s kolíkem zajištěným pojistkou. Uchycení 
tažné tyče za konzolu zadní nápravy či jakýkoli jiný bod zadní nápravy může způsobit 
odlehčování/zdvíhání přední nápravy a ztrátu kontroly nad strojem. 

11. Pokud má přední část traktoru tendenci se zdvíhat, když je k tříbodovému závěsu připojeno těžké 
nářadí, namontujte přední závaží nebo závaží přední nápravy. Traktor který má odlehčenou přední 
nápravu nikdy neuvádějte do provozu. 

12. Vždy používejte páku ovládání polohy hydrauliky při připojování příslušenství / nářadí a při přepravě 
zařízení. Ujistěte se, že hydraulické spojky jsou řádně namontovány a bezpečně se odpojí v případě 
náhodného oddělení nářadí. 

13. Nenechávejte zařízení / nářadí ve zdvižené poloze. 
14. Při jízdě po veřejných komunikacích během denního i nočního provozu použijte výstražná 

světla, směrové svítilny / výstražné znamení a značky pomalého pohybu (SMV), pokud nejsou 
zákonem zakázány. 

15. Ztlumte světla traktoru při setkání s jiným vozidlem v noci. Ujistěte se, že světla jsou nastavena tak, 
aby se zabránilo oslnění obsluhy protijedoucího vozidla. 

16. Instrukce pro nouzové zastavení: Pokud se traktor nezastaví ani po zabrzdění, vytáhněte ovládací 
páčku přívodu paliva.

Řízení traktoru

1. Sledujte, kam jedete, zvláště na kraji cesty, souvratí, kolem stromů a nízko umístěných překážek. 
2. Abyste předešli převrácení traktoru, řiďte traktor bezpečnou rychlostí, zejména když jedete po 

nerovném povrchu, při přejíždění příkopů nebo svahů a při zatáčení v rozích prostor a pozemků. 
3. Při přepravě po silnici zamkněte brzdové pedály traktoru k sobě, abyste zajistili správné brzdění kol. 
4. Při jízdě ze svahu ponechte zařazenou stejnou rychlost, jakou jste použili při jízdě do kopce. Jízda ze 

svahu bez zařazeného rychlostního stupně je zakázána. 
5. Jakékoli tažené vozidlo a / nebo návěs, jehož celková hmotnost převyšuje hmotnost tažného traktoru, 

musí být vybaveno vlastními brzdami pro bezpečný provoz. 
6. Pokud traktor uvízne nebo jeho pneumatiky přimrznou k zemi, snažte se couvat, abyste zabránili 

převrácení traktoru.  
7. Vždy kontrolujte, zda máte nad sebou dostatek místa, zejména když traktor převážíte.
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Obsluha PTO

1. Při práci s příslušenstvím poháněným vývodovým hřídelem vypněte motor a počkejte, až se vývodový 
hřídel zastaví předtím, než opustíte traktor a odpojíte zařízení. 

2. Nenoste volné oděvy při obsluze PTO nebo v blízkosti rotujícího zařízení. 
3. Při provozu stacionárního zařízení poháněného PTO vždy zajistěte parkovací brzdu traktoru 

a zablokujte zadní kola zepředu i zezadu klíny. 
4. Abyste se vyhnuli zranění, vždy zaklopte vývod PTO. Pokud je spuštěn motor traktoru, nečistěte, 

neupravujte ani neopravujte zařízení poháněné vývodovým hřídelem. 
5. Vždy se ujistěte se, že je kryt PTO nainstalován, a kdykoliv se PTO nepoužívá, vždy nasaďte kryt 

koncovky vývodového hřídele.

Nafta

1. Zařízení udržujte čisté a řádně udržované. 
2. Benzín, alkohol nebo smíšená paliva by za žádných okolností neměly být přidávány do nafty, kvůli 

hrozbě výbuchu. Takové směsi jsou výbušnější než čistý benzin. V uzavřených nádobách, jakou je 
palivová nádrž. NEPOUŽÍVEJTE TYTO SMĚSI. 

3. Nikdy nevytahujte uzávěr palivové nádrže nebo netankujte, pokud motor traktoru běží. 
4. Během doplňování paliva u palivového stojanu, nekuřte. 
5. Při plnění nádrže proveďte kontrolu potrubí palivové nádrže. 
6. Neplňte palivovou nádrž do plné kapacity. Ponechte prostor pro roztažnost. 
7. Rozlité palivo okamžitě setřete. 
8. Vždy pevně utáhněte uzávěr nádrže. 
9. Pokud dojde ke ztrátě původního uzávěru nádrže, nahraďte jej originálním uzávěrem. Neschválené 

uzávěry nejsou bezpečné. 
10. Se zařízením nemanipulujte v blízkosti otevřeného ohně. 
11. Nikdy nepoužívejte palivo k čištění. 
12. Uspořádejte nákup paliva tak, aby vám zimní nafta nepřebývala a netankovali jste ji i na jaře.

Pozn.: Doporučuje se, aby po provedené opravě byly případně poškozené bezpečnostní štítky / značky 
vyměněny v zájmu vaší bezpečnosti.

Nafta motorová odpovídající normě EN 590

POZOR!
Používáním motorové nafty se zvýšeným obsahem síry se může 
životnost filtru pevných částic výrazně snížit.
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Co dělat a co nedělat

ANO - Zajistěte, aby byly bezpečnostní kryty na svém místě a v dobrém stavu.

ANO - Před zahájením provozu traktoru si prostudujte všechny návody k obsluze.

ANO - Všechny úkoly údržby provádějte úplně a bez chybně.

ANO - Vzduchový filtr udržujte v čistotě.

ANO - Zajistěte, aby se používaly mazací oleje odpovídající normy a kvality a aby se v doporučených 
intervalech vyměňovaly.

ANO -Namontujte nové těsnicí kroužky, když měníte filtrační prvek.

ANO - Sledujte, zda se na tlakoměru oleje nerozsvítí varovná kontrolka a ihned prověřte jakoukoli 
abnormalitu.

ANO - Plňte chladič čistou vodou a v chladném prostředí použijte nemrznoucí směs. Systém vypusťte pouze 
v nouzových případech a naplňte jej před spuštěním motoru.

ANO - Před spuštěním motoru se ujistěte, že převodovka je v neutrální poloze.

ANO - Skladujte palivo v čistém prostředí a při plnění nádrže používejte filtr.

ANO - Menší seřízení a opravy provádějte ihned jakmile je jejich nezbytnost zřejmá.

ANO - Nechte motor vychladnout před sejmutím víčka plnicího otvoru chladiče a přidáním vody, demontujte 
víčko chladiče pomalu.

ANO - Před jízdou ze strmých svahů zařaďte nižší rychlostní stupeň.

ANO - Zajistěte brzdové pedály k sobě při jízdě po silnici.

ANO - Pokud se páka silové regulace nepoužívá, ponechte ji ve spodní krajní poloze.
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Co nedělat - pro bezpečnost provozu

NEPOUŽÍVEJTE - motor s odpojeným čističem vzduchu.

NESTARTUJTE - traktor v uzavřené budově, pokud nejsou dveře a okna otevřené pro správné větrání.

NEPOUŽÍVEJTE - během mazání nebo čištění traktor nebo motor.

NENECHTE - úplně dojít motorovou naftu v nádrži, jinak bude nutné odvzdušnit palivový systém.

NEZASAHUJTE - do vstřikovacího čerpadlo paliva. Při porušení pečeti zaniká záruka. 

NENECHTE - motor běžet na volnoběh delší dobu. 

NENECHTE - motor běžet pokud nefungují všechny válce.

NEJEZDĚTE - se sešlápnutým spojkovým nebo brzdovým pedálem. To vede k nadměrnému opotřebení 
brzdového obložení, spojkou poháněných členů a spojkového ložiska.

NEPOUŽÍVEJTE - nezávislé brzdy pro otáčení při vysokých rychlostech.

NEDOPLŇUJTE - palivo do traktoru s běžícím motorem.

NEMONTUJTE - ani nedemontujte z pravé strany traktoru.

NENASTAVUJTE - ovládací páky hydrauliky přes horní limit zastavení. 

NEPOUŽÍVEJTE - pro zdvihání nářadí páku silové regulace.

NESTARTUJTE - motor s připojeným PTO. 

NEPOUŽÍVEJTE - během jízdy po silnicích ovládací páku regulátoru (ruční plyn).

NEPOSOUVEJTE - ovládací páky hydrauliky do zadní krajní polohy.
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Bezpečnostní značky

Obecné bezpečnostní informace

DŮLEŽITÉ: Tyto 'obecné bezpečnostní informace' by měly být uchovávány se strojem jako 
referenční data.

 POZOR: Tento symbol znamená: POZOR! VAŠE BEZPEČNOST JE OHROŽENA! Zpráva, která 
následuje po symbolu, obsahuje důležité informace o bezpečnosti. Dodržujte doporučená opatření 
a bezpečné provozní postupy.

Lokace umístění štítku

HODP035

1 - Varování: Nepoužívejte páku plynu jinde než při práci na poli (platí pro modely s mechanickou 
převodovkou)

2 - Varování: Při jízdě po silnici musí být pedály brzd vždy spojeny dohromady. Tím zajistíte rovnoměrný 
brzdný ůčinek a dosáhnete maximálního zastavovacího účinku. Ostré zatáčky projíždějte vždy při nízké 
rychlosti. 

3 - Varování: Nenastavujte polohu volantu za jízdy.
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HODP036

1 - ROPS byl testován podle normy AS1636.1-1996 a OECD Standardu (Code 7) pro použití na traktorech 
s maximální hmotností (GVM) 2 600 kg.

2 - Upozornění:

Nedotýkejte se, pokud je systém horký. Může způsobit vážné popáleniny.

3 - Varování:

Netankujte palivo, pokud u toho kouříte nebo je v blízkosti otevřený plamen nebo zdroj jiskření. 
Před tankováním vždy vypněte motor.

4 - EPA regulace:

Používejte pouze paliva s velmi nízkým obsahem síry.

5 - Varování:

Nepoužívejte páku řazení reverzace v poloze H pokud couváte.

6 - Vnitřní / vnější ventilace:

 Když jsou zadní a obě postranní mřížky otevřené, dochází k vnitřní ventilaci. 
 Pro maximální efektivitu je otevřete, když potřebujete zatopit nebo klimatizovat, a uzavřete, když má 

proudit vzduch zvenčí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UŽIVATELE 

36



HODP037

1 - Varování:

Pracujte ve větraných prostorech.

2 - Návod k obsluze

3 - Nebezpečí:

Pravidelně větrejte, abyste předešli otrvě, když používáte topení nebo klimatizaci. Je zakázáno 
spát v kabině.

4 - Varování:

Vždy si zapínejte bezpečnostní pásy.

5 - Upozornění:

Při vykonávání všech prací používejte vhodné (předepsané) osobní ochranné prostředky 
(pracovní obuv, rukavice, brýle atd.)

6 - Upozornění:

Neotevírejte víčko chladiče, hrozí poranění horkou párou. Doplňování chladicí kapaliny by mělo 
být prováděno skrze expanzní nádobku.

7 - Varování:

Neotevírejte víčko chladiče, pokud je motor zahřátý, hrozí poranění horkou párou.
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HODP038

1 - Práce v plazivé rychlosti! Varování:

 Nepoužívejte plazivou rychlost pro práci viz. níže. 
1) Tažení nákladů 
2) Při práci s čelním nakladačem
3) Práce s radlicí 
4) Práce ve stavebnictví 
5) Při transportu stroje 
6) Těžkých aplikací 

 Brždění při plazivé rychlosti. 
1) Před sešlápnutím brzdy sešlápněte spojku. 
2) Nešlapejte na brzdu příliš silně, protože redukční poměr hřídele plazivé rychlosti je vysoký, 
stejně jako krouticí moment.

- Páka řazení pohonu předních kol

- Páka řazení plazivých rychlostí

2 - Nebezpečí:

Mimo řidiče by neměl na traktoru nikdo jezdit. 1200-910-016-0
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3 - Varování:

Rychle - pomalu (regulátor průtoku hydrauliky) 
Vždy zajistěte zámek, pokud 

1. Jedete po silnici. 
2. Výměna nožů na nářadí. 
3. Provádíte úpravy nebo nastavování nářadí. Náhlé spuštění nářadí může způsobit vážné 

zranění nebo smrt.

4 - Upozornění:

Ventil B vnější hydrauliky je ventil s plovoucí zarážkou.

 Vždy zvolte neutrál před nastartováním motoru. 
 Vždy zvolte neutrál po dokončení práce s hydraulikou. 

- Nářadí vnější hydrauliky:

 Spojky jsou označené odspodu nahoru A a B, ovládají se odpovídající pákou po pravé ruce. 
Otvor - B - Plovoucí typ: ACT/ N/ ACT 

- B - Pružinový typ: ACT /N /ACT 
 Zapojte nářadí do odpovídajících spojů.

Vyjmutí spojek.

Vyjmutí ovládacích pák.

5 - Varování:

Nikdy nepoužívejte zámek diferenciálu při jízdě po silnici nebo ve vysokých rychlostech; může dojít 
k poškození stroje, vážnému zranění či nehodě..
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HODP039

1 - Varování:

Pro připojování strojů a zařízení používejte k tomuto účelu pouze určené závěsy.

2 - Nebezpečí:

Kontakt s rotujícími částmi může způsobit úmrtí. DRŽTE SE OD NICH DÁLE! Udržujte veškeré 
ochranné prvky na místě.
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Univerzální symboly
Některé univerzální symboly jsou uvedeny níže s uvedením jejich významu

Otáčky motoru ot / 
min x 100) Vzduchový filtr PTO zařazený Parkovací 

brzda

Hodiny, 
zaznamenané Dobíjení baterie PTO odpojený Pracovní 

světla

Teplota chladící 
kapaliny

Pod tlakem, otevírejte 
pomalu

Ramena TBZ/ 
zdvíhání 

Zámek 
diferenciálu

Hladina paliva Variátor Ramena TBZ/ 
spouštění

Viz. návod 
k obsluze

Kontrolka zastavení 
motoru Varování Korozivní látka

-

Obrysová světla Upozornění na 
nebezpečí

Tlak 
převodového oleje

-

Houkačka Neutrál Směrová světla
-

Tlak motorového 
oleje Ventilátor Teplota 

převodového oleje
-
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Přístroje a přepínače
Následující stránky v této části podrobně popisují polohu a funkci různých přístrojů, spínačů a ovládacích 
prvků traktoru. Dokonce i pokud provozujete jiné traktory, měli byste si přečíst tuto část manuálu a ujistit se, 
že opravdu rozumíte umístění a používání všech funkcí vašeho nového traktoru. 
Nestartujte ani se nepokoušejte řídit nebo obsluhovat traktor, dokud nebudete plně seznámeni se všemi 
ovládacími prvky. Je příliš pozdě učit se, když se traktor už pohybuje. Pokud máte pochybnosti o jakékoliv 
oblasti provozu traktoru, poraďte se se svým prodejcem / autorizovaným servisem traktorů Zetor. 
Zvláštní pozornost je zapotřebí věnovat doporučením ohledně zajíždění traktoru. Tato doporučení zajistí 
vašemu traktoru spolehlivý provoz a dlouhou životnost, pro kterou byl traktor určen.

Model CL

HODP040

1. Spínač výstražných světel 
2. Spínač klaksonu 
3. Spínač směrových světel 
4. Spínač hlavních světel (majáku) 
5. Přepínač režimu PTO 
6. Spínací skříňka 
7. Palivoměr 
8. Kontrolka pravého směrového světla 
9. Otáčkoměr 

10. Kontrolka levého směrového světla 
11. Kontrolky
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Model HS

HODP041

1. Spínač výstražných světel 
2. Spínač pohonu přední nápravy (4WD) 
3. Páka reverzace 
4. Spínač klaksonu 
5. Spínač hlavních světel (majáku) 
6. Nastavení režimu PTO 
7. Spínací skříňka 
8. Palivoměr 
9. Kontrolka levého směrového světla 

10. Otačkoměr 
11. Kontrolka pravého směrového světla 
12. Kontrolky
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Hlavní spínač

Spínač hlavních světlometů (majáku), směrových světel a klaksonu

Spínání majáku (pokud je instalován), je prováděno současně při sepnutí tlumených nebo 
dálkových světel.

Spínač světlometu (v případě instalace majáku i majáku)
Dálková a tlumená světla se ovládají páčkou (2) na hlavním spínači 
Poloha 3 - Dálková světla (maják)
Poloha 4 - Tlumená světla (maják)

Spínací páčka směrových světel 
Pro signalizaci odbočení doleva páčku směrových světel (1) stlačte dolů. 
Pro signalizaci odbočení doprava páčku směrových světel (1) zvedněte nahoru.

Klakson 
Stiskněte červené tlačítko (5).

 OFF (Vypnuto) - Klíč lze vložit nebo vyjmout. 
 ON - elektrický okruh je sepnutý. 
 START - Startér motoru je sepnutý. Po uvolnění se 

klíč vrátí do polohy ON. 
 GLOW - Předehřev spalovacího prostoru

HODP042

1 - Spínací páčka směrových světel 
2 - Spínač světlometu 
3 - Dálková světla (maják)
4 - Tlumená světla (maják)
5 - Klakson

U18N012
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Otáčkoměr

Počítadlo hodin

Palivoměr

Teplota vody

POZOR: Provoz traktoru při zvýšené teplotě chladící kapaliny může poškodit motor.

Tento měřič zobrazuje otáčky motoru a vývodových 
hřídelů, stejně jako i rychlost jízdy při 
nejvyšším převodovém stupni.

HODP044

Zobrazuje celkovou dobu používání stroje. Poslední 
číslice označuje desetinu hodiny. (za desetinnou čárkou). 
Pokud je v provozu počítadlo hodin v levé části, kontrolka 
pod ním bliká.

HODP045

Zobrazuje množství paliva v nádrži, když je spínač 
zapalování v zapnuté 'on' poloze.

HODP046

Zobrazuje teplotu chladicí kapaliny, pokud je spínač 
zapalování v zapnuté poloze
Když se rozsvítí kontrolka během jízdy, znamená to, že 
motor je přehřátý.

HODP047
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HODP048

Výstražné kontrolky

Indikátor dobíjení
Kontrolka zhasne, jakmile je motor v chodu a alternátor začne generovat elektrický proud. 
(Upozorňujeme, že popraskaný klínový řemen může způsobit rozsvícení kontrolky, zastavte 
v tom případě motor, protože může dojít k přehřátí, pokud nedojde k okamžitému odstranění 
závady.)
Kontrolka tlaku oleje
Kontrolka se rozsvítí když dojde k problémům mazání motoru olejem. Zastavte motor 
a zkontrolujte hladinu motorového oleje, nebo zajistěte odstranění poruchy autorizovaným 
servisem.

Kontrolka monitorující PTO
Indikuje aktivaci vývodového hřídele. (viz strany 3 - 6.)

Kontrolka znečištění filtru čističe vzduchu Tato kontrolka se rozsvítí při zanesení čističe 
vzduchu cizími materiály. Když se rozsvítí, otevřete kryt a vyčistěte vnitřní část čističe. Vyčistěte 
vložku filtru pomocí proudu stlačeného vzduchu skrz filtr ve směru nasávaného vzduchu, nebo 
vyměňte filtr za nový.

Kontrolka indikuje aktivaci dálkových světel.

Kontrolka indikuje aktivaci tlumených světel.

Kontrolka indikuje aktivaci parkovací brzdy.

Hladina paliva: pokud se rozsvítí během chodu motoru, doplňte palivo do nádrže.

Kontrolka žhavení: svíticí kontrolka indikuje činnost systému žhavení
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Nezávislý PTO

Kontrolka PTO

Spínač PTO zapnuto / vypnuto

Přepínač ovládání PTO

Páka řazení vývodového hřídele na levé straně pod 
sedadlem řidiče by měla být posunuta do polohy 1 (540 
ot / min) nebo 2 (750RPM) podle specifikace připojených 
strojů.
V žádném případě nesmí být překročeny stanovené 
rychlosti, neboť v důsledku toho může dojít k vážnému 
poškození traktoru / zařízení.
Pokud není vývodový hřídel používán, řadicí páka musí 
být umístěna v neutrální poloze, aby nedošlo 
k zbytečnému nebo náhodnému použití

1. PTO zapnutí /vypnutí 
2. Spínací skříňka 
3. Spínač režimu PTO

HODP049

Kontrolka PTO na přístrojové desce indikuje stav 
vývodového hřídele PTO.

1. Pokud kontrolka svítí: PTO se otáčí. 
2. Pokud kontrolka nesvítí: PTO je vypnutý 
3. Pokud kontrolka bliká: Vývodový hřídel 

momentálně není v pohybu, ale po povolení 
spojkového pedálu nebo spuštění nářadí do 
pracovní polohy se opětovně aktivuje.

HODP050

Dva spínače ovládají nezávislý vývodový hřídel. 
Spínač PTO ZAPNUTO / VYPNUTO: Spínač PTO 
ZAPNUTO / VYPNUTO je umístěn na pravé straně na 
sloupku řízení a lze jej snadno identifikovat pomocí 
zabudované červené kontrolky. 
Když je spínač zatlačen dolů dojde k zapnutí PTO, 
kontrolka vývodového hřídele se rozsvítí a indikuje, že 
spínač a vývodový hřídel jsou v poloze 'zapnuto'. Pokud je 
spínač opět zatlačen dolů, kontrolka zhasne na znamení, 
že vývodový hřídel je vypnutý.

HODP051

Tento přepínač se nachází poblíž klíčového spínače na 
přístrojové desce. Tento přepínač má tři polohy.

 'Vypnuto' uprostřed. 
 'Manuální' vlevo. 
 'Automatický' vpravo.

HODP052
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Vývodový hřídel se nebude otáčet, pokud je jeden ze dvou spínačů v poloze 'OFF'. Následující tabulka 
vysvětluje, jak funguje pohon vývodového hřídele ve dvou různých polohách (MANUAL a AUTO) přepínače 
PTO se spínačem 'ZAPNTO / VYPNUTO' vývodového hřídele v zapnuté poloze.

Nejprve vyberte požadovanou rychlost otáčení vývodového hřídele pomocí PTO přepínače na levé straně 
pod sedadlem řidiče.

 Z výše uvedené tabulky se dozvídáme o bezpečnostních prvcích PTO. Když kontrolka na palubní 
desce bliká, signalizuje provozovateli, že vývodový hřídel je v poloze 'ON', ale dočasně se neotáčí 
buď proto, že je stlačen spojkový pedál nebo proto, že je zařízení zdviženo ze země, případně obojí. 
PTO se začne okamžitě otáčet, když je uvolněn pedál spojky a / nebo je nástroj spuštěn na zem. 

 Provozovatel musí na základě tohoto blikání zajistit, aby v oblasti okolo traktoru nebyli žádní lidé, 
protože rotující součásti některých přípojných nářadí mohou způsobit zranění osob stojících v 
blízkosti traktoru. 

 Zastavení vývodového hřídele při zvedání nástroje ze země spolu s kontrolou pozice zabraňuje 
poškození nářadí nebo vývodového hřídele.

VAROVÁNÍ : Pokud je přepínač ovládání vývodového hřídele v manuální poloze, vývodový 
hřídel se nezastaví ani po stisknutí pedálu spojky. Při práci s rotačním nářadím na tvrdém podkladě 
musí být přepínač 'PTO ZAPNTO / VYPNUTO' uveden do polohy 'vypnuto', aby se vývodový hřídel 
zastavil. Pokud není, otáčející se lopatky nářadí opřením se o tvrdý povrch mohou uvést traktor do 
pohybu, takže může dojít k nehodě, která může vést k vážným zraněním nebo k úmrtí.

 VAROVÁNÍ: 

 Je třeba přijmout taková opatření, aby v okolí traktoru nestály/nepřihlížely osoby při práci 
s příslušenstvím poháněným PTO. Otáčející se nože nářadí mohou při kontaktu způsobit vážná 
zranění. Výstraha, která je indikována blikající kontrolkou PTO, uvědomuje obsluhu, že 
vývodový hřídel je v zapnutém stavu a okamžitě se začne otáčet, pokud je uvolněn pedál 
spojky nebo je spuštěno nářadí, případně obojí.

 V žádném případě nesmí být překročeny stanovené rychlosti otáčení, uvedené výrobcem 
nářadí, protože to může vést k vážnému poškození traktoru / zařízení a k vážným zraněním 
osob v okolí.

PTO 
zapnuto / 
vypnuto 
spínač

Spínač 
ovládání 
PTO

spojkový 
pedál

Páka řízení 
polohy 
hydrauliky

Kontrolka 
PTO na 
přístrojové 
desce

Vývodový 
hřídel

ON / 
Zapnuto

Manuální 
režim

Stisknuto 
nebo 
uvolněno

Stisknuto 
nebo 
uvolněno

Svítí Otáčí se

ON / 
Zapnuto

Automatický 
režim

Stisknuto Zdviženo 
nebo 
spuštěno

bliká Neotáčí se

ON / 
Zapnuto

Automatický 
režim

Stisknuto 
nebo 
uvolněno

Zdviženo bliká Neotáčí se

ON / 
Zapnuto

Automatický 
režim

Uvolněno Spuštěno Svítí Otáčí se
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Obsluha ovládacích prvků traktoru (model CL)

HODP053

1. Volant 
2. Páka řazení reverzace 
3. Spojkový pedál 
4. Páka parkovací brzdy 
5. Páka řazení silničních a redukovaných rychlostí 
6. Páka řazení plazivých rychlostí 
7. Páka pohonu přední nápravy 
8. Páka řazení PTO 
9. Ovládací páky vnějšího hydraulického okruhu 
10. Nastavení silové regulace 
11. Nastavení polohové regulace 
12. Páka řazení rychlostních stupňů
13. Pedál ovládání uzamčení diferenciálu 
14. Joystik 
15. Pedál plynu 
16. Pedál brzdy 
17. Páka nastavení volantu 
18. Páka ruční regulace plynu
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Obsluha ovládacích prvků traktoru (model HS)

HODP054

1. Volant 
2. Páka nastavení volantu 
3. Spojkový pedál 
4. Páka parkovací brzdy  
5. Páka řazení silničních a redukovaných rychlostí 
6. Páka řazení plazivých rychlostí 
7. Páka řazení PTO 
8. Ovládací páky vnějšího hydraulického okruhu 
9. Nastavení silové regulace
10. Nastavení polohové regulace 
11. Páka řazení rychlostních stupňů
12. Pedál ovládaní uzamčení diferenciálu 
13. Páka joystik 
14. Pedál plynu 
15. Brzdový pedál 
16. Páka parkovací brzdy 
17. Páka ruční regulace plynu
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Ruční plyn (páka plynu)

Odpojení ramene spojky

Brzdový pedál
Pravý a levý brzdový pedál jsou určeny k tomu, aby pomáhaly při otáčení traktoru v terénu a na 
nezpevněném povrchu.

 POZOR: 

 Spojovací západka je k dispozici pro spojení levého a pravého brzdového pedálu při jízdě 
vysokou rychlostí nebo použití na silnici.

 V zájmu bezpečnosti jej vždy používejte na silnici nebo při jízdě vysokou rychlostí, protože 
brždění pouze jedné strany může mít za následek poškození stroje, vážnou nehodu a vznik 
těžkých úrazů nebo smrt.

 Při údržbě traktoru se ujistěte, že nastavení obou stran je stejné.

Táhnutí ručního plynu směrem k řidiči zvyšuje otáčky.
Tlačení směrem od řidiče snižuje otáčky.

1. Páka plynu

HODP055

Pro dlouhodobé skladování traktoru je možné spojku 
zablokovat v odpojené poloze.
Zatlačte spojku dolů a zajistěte západku.

1. Pedál spojky

HODP056

 VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se spustit motor 
když je spojka odpojená.

1 - Západka

HODP057
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Pedál plynu

Parkovací brzda

 DŮLEŽITÉ: Při jízdě se zajištěnou parkovací brzdou dojde k poškození brzd.

Páka parkovací brzdy

Pozn.: Brzdové kotouče se předčasně opotřebí při jízdě s částečně zajištěnou parkovací brzdou.

Tento pedál má přednost před nastavením ruční páky 
plynu.

1. Pedál plynu

HODP058

1. Páku úplně vytáhněte pro zajištění parkovací brzdy.

2. Stiskněte tlačítko na konci páky a spusťte páku, 
abyste brzdu uvolnili.

1. Páka parkovací brzdy

HODP059

1. Spojeným levým a pravým brzdovým pedálem 
sešlápněte brzdový pedál silně pravou nohou 
a vytáhněte páku parkovací brzdy, abyste zamkli 
pedály. 

2. Chcete-li uvolnit parkovací brzdu, silně sešlápněte 
pedál brzdy.

1. Páka parkovací brzdy

HODP060
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Páka řazení reverzace - model CL

DŮLEŽITÉ: Před zacházením s pákou reverzace stiskněte plně pedál spojky.

DŮLEŽITÉ: Při změně směru jízdy zepředu vzad nebo zezadu kupředu se ujistěte, že je traktor 
před změnou směru zastavený. Pokud tak neučiníte, pravděpodobně dojde k poškození mechanismu 
a řidič bude vystaven nebezpečí zranění.

 POZOR: 

 Páku řazení reverzace používejte pouze, pokud jste usazeni v traktoru
 Nepoužívejte páku reverzace, abyste rozjeli traktor pro tažení nebo jízdu do kopce, namísto 

toho použijte spojku.
 Před vystoupením z traktoru vždy zastavte.

Tento ovládací prvek umožňuje řazení směru zepředu 
vzad a zezadu vpřed. Pokud stojíte, přesuňte páku do 
pozice 'N' pro neutrál.

 Zatlačte páku směrem od řidiče pro jízdu směrem 
dopředu. 

 Zatáhněte páku směrem k řidiči pro jízdu směrem 
dozadu.

1. Páka reverzace

HODP061
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Páka řazení reverzace - model HS

Pozn.: Vozidlo se může rozjet pomocí ovládání páky reverzace bez ohledu na polohu pedálu spojky. Proto je 
třeba opatrnosti.

 VAROVÁNÍ: 

 Nepoužívejte páku řazení reverzace během jízdy. Můžete se zranit nárazem kvůli setrvačnosti. 
Směr jízdy změňte po zastavení vozidla.

 Páku řazení reverzace používejte pouze, pokud jste usazeni v traktoru

Pozn.: Rychlost odezvy se může následovně měnit v závislosti na provozní rychlosti nebo provozním 
prostředí (teplotě) hydraulické spojky:

 Nízká provozní teplota oleje (za chladného počasí nebo na počátku provozu traktoru): Odezva může 
být rychlejší (náhlý start). Proto, manipulujte se spojkou při nízké rychlosti a s pákou řazení reverzace 
až po dostatečném zahřátí motoru. 

 Vysoká provozní teplota oleje (po delším používání stroje): Odezva může být pomalejší.

Páka řazení rychlostních stupňů
Tato páka musí být používána při použití spojky, a to jak v případě, že traktor stojí, tak i v případě, kdy je 
v pohybu.
Je umístěna na pravé straně sedadla řidiče.

Tato páka přepíná mezi jízdou vpřed a vzad. Nastavte ji 
do polohy N, pokud stojíte.

 Jízda vpřed- Zvedněte páku a zatlačte ji dopředu, 
abyste se rozjeli dopředu.

 Jízda vzad - Zvedněte páku a zatáhněte ji dozadu, 
abyste se rozjeli dozadu.

1. Páka reverzace

HODP062

1. Bezpečnostní pásy 
2. Páka řazení rychlostních stupňů 
3. Ovladač nastavení sedáku  
4. Páčka přizpůsobení polohy sedačky 
5. Páka řazení silničních a redukovaných rychlostí

HODP063
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Páka řazení silničních a redukovaných rychlostí (páka lineárního řazení)
Používejte ji při použití spojky pro výběr vhodné rychlosti pro různé činnosti.
Je umístěna na levé straně sedadla řidiče.

DŮLEŽITÉ: ZABRAŇTE POŠKOZENÍ!

Zvolte správný rozsah rychlosti a převod pro danou úlohu.

 Stroj může pracovat s jakýmkoli převodovým stupněm s otáčkami motoru mezi 945 - 2,200 
ot/min. V rámci těchto limitů může být motor podroben různým operacím.

 Nikdy nepřetěžujte motor v tahu při nízkých otáčkách
 Zvyšte otáčky motoru podle očekávaného zatížení. Pokud dojde k nepatrnému nárůstu otáček 

motoru současně s pohybem ruční páky plynu, motor není přetížen.

Páčka řazení silničních a redukovaných rychlostí (A) poskytuje tři rozsahy otáček. Páka řazení rychlostí (B) 
poskytuje čtyři převody. Páka reverzace (C) ovládá směr jízdy.
Používejte všechny tři páky v různých kombinacích, abyste měli k dispozici čtyřiadvacet předních 
a čtyřiadvacet zpětných rychlostí.
Pohyb stroje musí být zastaven a pedál spojky musí být sešlápnutý před změnou převodů. Pokud je stroj 
v pohybu, převod může být změněn, pokud je pedál spojky zcela sešlápnut.

1. Zvolte rozsah rychlostí, který odpovídá potřebám vykonávané práce:

A: Pracovní operace s nízkou rychlostí / vysokým výkonem, jako je například orba tvrdé půdy, sečení 
vysokého trávníku nebo tažení podvalníku.
B: Pracovní operace v částečném zatížení, jako orba běžné půdy, tažení a kosení trávy.

2. Vyberte převod, který odpovídá okamžitému požadavku na výkon a rychlost.

 1. Převod - Vysoký výkon, nízká rychlost. 
 2. Převod - Střední výkon, střední rychlost. 
 3. Převod - Nízký výkon, střední rychlost

 DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte řadicí páky bez zastavení traktoru a bez použití spojky.

1. Bezpečnostní pásy 
2. Páka řazení rychlostních stupňů 
3. Ovladač nastavení sedáku 
4. Páčka přizpůsobení polohy sedačky 
5. Páka řazení silničních a redukovaných rychlostí

HODP064
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Páka plazivého převodu

2. Plazivá rychlost by se neměla používat pro žádné z následujících aktivit

 Dopravní využití 
 Práce s čelním nakladačem 
 Práce s přední radlicí 
 Překládka zeminy 
 Vjezd a výjezd z pole 

3. Abyste předešli zranění:

 Při opuštění traktoru nezapomeňte zajistit parkovací brzdu a vypnout motor 
 Při použití brzd:

- Krouticí moment nápravy kola je extrémně vysoký při použití plazivých otáček. Ujistěte se, že jste před 
použitím brzd úplně sešlápli spojkový pedál, v opačném případě může dojít k jejich poškození.

- Při uvedení traktoru do provozu se ujistěte, že jsou uvolněny parkovací brzdy. Nesprávné použití brzd 
může způsobit poškození převodovky a je proto pro společnost Zetor nepřijatelné krytí v rámci záruky.

4. 'M' nebo 'H' převod reverzace nelze zapnout, když je využívána plazivá rychlost.

 DŮLEŽITÉ: Před použitím plazivého převodu úplně sešlápněte spojkový pedál a zastavte 
traktor.

1. Páka plazivého převodu

Páku posuňte do polohy 'OFF' pro vysokou rychlost a do 
polohy 'ON' pro nízkou rychlost. 
Přeřazení vyžaduje sešlápnutí spojky.

1. Plazivá rychlost (dosaženo posunutím páky plazivé 
rychlosti do polohy ON) by měla být využita pouze 
při provádění jedné z následujících úloh

 Hluboká rotační orba a práce s pluhem  
 Setba, atd.

HODP065
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Pedál zámku diferenciálu

 NEBEZPEČÍ: Pokud je uzávěrka diferenciálu zapnutá, je obtížné s traktorem zatočit. Před 
zatočením volantem uzávěrku vypněte - předejdete tak poškození mechanizmu.

DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte vysoké otáčky motoru při zapnutém zámku diferenciálu. Pokud se 
zámek diferenciálu po sundání nohy z pedálu zámku neuvolní, střídavě brzděte levou a pravou 
směrovou brzdou dokud nedojde k jeho uvolnění.

 POZOR: Nikdy nepoužívejte zámek diferenciálu při vysoké rychlosti nebo na silnici, protože 
může způsobit převrácení stroje a zranění.

Páka pohonu přední nápravy (model CL)

1. Pedál zámku diferenciálu

V případě prokluzu zadních kol použijte zámek 
diferenciálu tak, že sešlápnete pedál zámku.
Chcete-li jej uvolnit, sundejte nohu z pedálu.

HODP066

1. Páka řazení pohonu přední nápravy

V poloze 'ON' je pohon přední nápravy připojen a v poloze 
'OFF' odpojen. 
Zapojujte a odpojujte pohon přední nápravy, pokud 
jsou přední kola v rovné poloze a při nízkých otáčkách 
motoru

HODP067
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Páka pohonu přední nápravy (model HS)

DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte pohon přední nápravy při vysoké rychlosti nebo na zpevněném 
povrchu, protože dojde k předčasnému opotřebení součástí.

DŮLEŽITÉ: Vždy používejte spojku při  řazení a vyřazování pohonu přední nápravy.
Použití pohonu přední nápravy zlepšuje průjezdnost v obtížném terénu a tahový výkon traktoru. 

Sedadlo řidiče

 POZOR: Před jízdou zkontrolujte, zda je sedadlo řádně zajištěno.

Páka nastavení polohy volantu

 NEBEZPEČÍ: Před rozjezdem traktoru se ujistěte, že je páka nastavení volantu zablokována.

1. Přepínač pohonu předních kol

 ON - Funkce pohonu přední nápravy je aktivována 
stisknutím horní části přepínače. 

 OFF - Funkce pohonu přední nápravy je 
deaktivována stisknutím spodní části přepínače

HODP068

1. Bezpečnostní pás 
2. Ovladač nastavení sedáku 
3. Páka pro nastavení polohy sedadla

Chcete-li nastavit sedadlo dopředu / dozadu, zdvihněte 
páku a nastavte jej do požadované polohy.

HODP069

1. Páka nastavení volantu

Pro nastavení sklonu volantu do požadované polohy ve 
třech stupních.

HODP070
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Páka řazení PTO

DŮLEŽITÉ: Vždy používejte spojku při zapojování nebo odpojování vývodového hřídele nebo 
při změně jeho otáček. Před změnou nechte nástroj poháněný vývodovým hřídelem úplně zastavit.

Provoz hydraulického okruhu

 POZOR: Při práci s tříbodovým závěsem je nutno zdržovat se mimo dosah zdvihacích ramen 
a veškerého připojeného zařízení. Tím je zabráněno nebezpečí zranění v případě nesprávné či 
neoprávněné manipulace.

Nastavení pozice
Nářadí může být zdviženo a spuštěno pomocí ovládací páky a může být zastaveno v libovolné poloze 
zastavením páky. Aby byla zajištěna konzistentní pracovní hloubka, lze umístit nastavitelnou zarážku, aby 
bylo zajištěno, že se nástroj vždy vrátí do stejné hloubky.

 Zvednutí nářadí: zatáhněte páku dozadu. 
 Sklopení nářadí: zatlačte páku dopředu.

 VAROVÁNÍ: Po dokončení práce vždy spusťte nářadí na podložku a vypněte motor. Zajistěte 
parkovací brzdu, abyste zabránili úrazům a nehodám.

Váš traktor je vybaven 2 rychlostmi vývodového hřídele.

1. Páka řazení PTO

HODP071

MODEL POZICE
PRVNÍ DRUHÁ TŘETÍ

HORTUS 
CL65 / HS65

540 750 1,000

Vnější a vnitřní okruh hydrauliky je poháněn hydraulickým 
čerpadlem poháněným motorem a je řízena pákou 
umístěnou vedle řidiče.

1. Páka ovládání polohy

HODP072
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Ovladač rychlosti tříbodového závěsu

 POZOR: 

Ovladač vždy uzamkněte, pokud 

 Jedete po pozemní komunikaci
 Provádíte servis nebo údržbu stroje agregovaného v TBZ
 Náhlé spuštění nástroje kvůli poruše hydrauliky může způsobit vážné poranění nebo smrt.

Tento ovladač ovládá spodní rychlost hydraulického 
tříbodového závěsu a je umístěn před sedadlem řidiče.
Chcete-li snížit rychlost reakce, otočte ovladač ve směru 
hodinových ručiček.

1. Ovladač rychlosti tříbodového závěsu

HODP073

Chcete-li zvýšit rychlost spouštění tříbodového závěsu 
směrem dolů, otáčejte ovladačem proti směru hodinových 
ručiček.
Pro uzamčení spouštění tříbodového závěsu otočte 
ovladač na doraz ve směru hodinových ručiček.

HODP074
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Páka vnějšího okruhu hydrauliky (volitelně)

DŮLEŽITÉ:

 Nedržte páky stlačené nebo zatažené, jakmile je dosaženo koncového bodu zdvihu, protože to 
zapříčiní tok oleje přes pojistný ventil. Tok oleje přes pojistný ventil po delší dobu vede 
k přehřátí oleje, jeho následné degradaci a ztrátě funkce.

 Při použití hydraulického systému traktoru k pohonu čelního nakladače nepoužívejte současně 
dvě funkce nakladače.

Připojení a odpojení hydraulických rychlospojek

Připojení

1. Očistěte oba protikusy rychlospojek. 
2. Odstraňte protiprachové záslepky 
3. Vložte spojku nástroje do hydraulické spojky traktoru. 
4. Mírně zatáhněte za spojku nástroje, abyste se ujistily, že spojky jsou pevně spojeny.

Odpojení

1. Spusťte nejprve zařízení na podložku, abyste uvolnili hydraulický tlak v hadicích. 
2. Očistěte rychlospojky. 
3. Uvolněte tlak pohybem hydraulických ovládacích páček s vypnutým motorem. Vytáhněte hadici přímo 

z hydraulické rychlospojky, abyste ji uvolnili. 
4. Vyčistěte olej a prach ze spojky a potom vložte prachové zátky

Pohněte pákou nahoru nebo dolů a podržte ji. To zdvihne 
nebo sklopí nářadí. (Rotavátor nebo hydraulický pluh)
Páka se sama vrátí do polohy neutrál.

1. Pozice B
2. Pozice C

HODP075

1. Pozice B
2. Pozice C

HODP076
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Obsluha tříbodového závěsu

HODP077

1. Horní táhlo 
2. Vzpěra spoje 
3. Svislé táhlo 
4. Omezovací táhlo 
5. Rameno spodního táhla 
6. Spodní závěs  
7. Délkové nastavení svislého táhla
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Nastavení omezovacích táhel

Nastavení horního táhla
Prodloužení nebo zkrácení horního táhla změní úhel nástroje.
Umisťovací otvor horního táhla se liší podle typu použitého nástroje.
Nejčastějšími místy jsou první a druhý otvor z horní strany. 

 Pro obecné nástroje: Použijte kolík v bodu 'A' 
 Pro kontrolu tahu Použijte kolík v bodu 'B'

Nastavení svislého táhla (levé, pravé)

Omezovací táhla  jsou určeny k omezení nebo 
k zamezení bočního pohybu nářadí. 
Délka omezovacích táhel se nastavuje vyjmutím kolíku 
a otáčením matice napínáku, kterou jsou navzájem 
spojeny závitové konce.

1. Matice 
2. Kolík

HODP078

1. Nastavovací rukojeť délky horního táhla 
2. Pojistná matice 
3. Umístění horního táhla 
4. Poloha A  
5. Poloha B

HODP079

Nastavte délku svislého táhla šroubováním nastavitelné 
rukojeti na jednu nebo druhou stranu. Nastavte délku 
zvedacího táhla podle potřeby tak, aby bylo agregované 
nářadí ve své pracovní poloze rovnoběžně s podložkou.

1 - Rukojeť nastavení délky svislého táhla

HODP080
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Vzájemné nastavení spodních a svislých táhel
Pro různé případy agregace může být provedena změna výšky zdvihu spodních táhel přestavením čepů 
v otvorech svislých táhel. Při manipulaci s nářadím a při práci se secími stroji, zemními vrtáky, frézami a 
podobnými nástroji by neměla být vůle (poloha 'A'). Je však nutná mírná vůle (poloha 'B') při práci s pluhy, 
rypadly, kultivátory a podobně, která slouží ke kontrole seřízení závěsného stroje.

 Pro běžná zařízení: Použijte kolík v bodu 'A' 
 Pro půdu obdělávající zařízení: Použijte kolík v bodu 'B'

 NEBEZPEČÍ:

 Pro vlečení použijte spodní závěs či tažnou lištu do TSB, který výškově nastavíte do výšky 
spodního závěsu. Pro zachování bezpečnosti a tahových schopností je nezbytné aby 
nedocházelo k odlehčování přední nápravy.

 Špatné výškové nastavení TSB nebo použití nesprávného uchycení může způsobit poškození 
strojů, vážná zranění či smrt.

Spodní výkyvný závěs
Slouží k agregaci nářadí s požadavkem na spodní závěs. Při připojování stroje do spodního výkyvného 
závěsu dbejte aby nedošlo ke kolizi se spodními rameny TBZ. Čep závěsu vždy zajistěte pojistným kolík aby 
nedošlo k samovolnému uvolnění a rozpojení sestavy čož může mít na svědomí poškození stroje, havárii či 
vážná zranění. Zamezte aby se na výkyvném závěsu kdokoliv vozil. 

 Upozornění

 Maximální horizontální zatížení (D) - 29.4 KN 
 Maximální vertikální zatížení - 500 kg 

1. Svislé táhlo 
2. Spodní táhlo 
3. Otvor A  
4. Otvor B

HODP081

1. Pojistný kolík  
2. Čep 

U18N050
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Demontáž spodního závěsu

Etážový závěs
Slouží k připojení dvounápravových nebo lehčích jednonápravových přívěsů. Naváděcí hubice je výškově 
stavitelná. Při práci s různými zemědělskými stroji je nutno podle potřeby závěs výškově přestavit, případně 
demontovat.

POZOR:  Pro připojení přípojného zařízení se automatická hubice (pokud jejím stroj vybaven) 
odjišťuje pomocí ovládací páky hubice závěsu jejím zdvihem do horní polohy kde dojde k jejímu 
samovolnému zajištění v otevřené poloze. Po přiblížení oje do správné polohy vůči závěsu dojde 
k automatickému zajištění - spřažení strojů. Nikdy neumisťujte ruce ani cizí předměty do hubice 
s ovládací pákou zajištěnou v horní poloze. Hrozí nebezpečí těžkého úrazu. 

Výškové nastavení a demontáž hubice etážového závěsu

Upozornění 

 Maximální horizontální zatížení (D) - 42.8 KN 
 Maximální povolené vertikální zatížení - 1200kg

Po odjištění pojistek demontujte čepy (1).
Spodní závěs vyjmete tahem směrem dozadu ve směru 
šipky.

Montáž spodního závěsu se provedete opačným 
postupem.

UCL18NN009

1. Konzola etážového závěsu 
2. Kryt zadního vývodového hřídele (PTO) 
3. Hubice etážového závěsu 
4. Spodní výkyvný závěs

UCL18NN006

Před manipulací s hubicí etážového závěsu demontujte 
kryt zadního vývodového hřídele a v případě potřeby 
i spodní závěs. Uchopte pevně hubici etážového závěsu. 
Přesunutím páky (1) ve směru šipky (směrem nahoru) 
dojde k zasunutí aretačních čepů (2) a těleso hubice je 
volně posuvné v drážkách konzoly etážového závěsu. 
Hubici etážového závěsu nastavte do vhodné výšky, aby 
aretační čepy (2) byly souosé s otvory v konzole 
etážového závěsu a povolte páku (1), aretační čepy (2) se 
vysunou do otvorů v konzole etážového závěsu. 
Zkontrolujte zda čepy (2) mírně přesahují vnější okraj 
konzoly etážového závěsu. Demontáž hubice etážového 
závěsu proveďte po zatažení páky (1) vysunutím hubice 
směrem nahoru mimo drážky konzoly etážového závěsu. 
Montáž proveďte opačným postupem.

UCL18NN008
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* Vzduchové brzdy
Na přání může být traktor z výroby vybaven dvouhadicovými vzduchovými brzdami. V tomto případě je 
potřeba připojit obě koncovky vzduchových brzd přívěsu do příslušných protikusů (odlišeno barevně). Vždy 
dbejte na správné zapojení koncovek hadic vzduchových brzd. Špatné zapojení může mít za následek 
vážnou nehodu a zranění. V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte svého dealera/autorizovaný servis.

POZOR: Nezapojení či špatné zapojení hadic vzduchových brzd může vést k vážnému zranění 
a dopravné nehodě. Vždy zkontrolujte správné zapojení.

Signalizace tlaku vzduchu

  Pokud při jízdě traktoru s připojeným přívěsem nebo návěsem se vzduchovými brzdami 
klesne ručička tlakoměru do červeného pole, nesmí traktor s připojeným přívěsem nebo návěsem se 
vzduchovými brzdami v jízdě pokračovat. Je nutno zastavit soupravu a vyčkat, pokud nedojde ke 
zvýšení tlaku vzduchu a ručička tlakoměru neukazuje do zeleného pole tlakoměru.

Dvouhadicové brzdy
Záklopka levé hadice (1) je označena žlutě (brzdící větev), 
záklopka pravé hadice (2) je označena červeně (plnící 
větev).

UCL18NN030

Tlak vzduchu ve vzduchových brzdách přívěsu nebo 
návěsu je signalizován na tlakoměru vzduchu umístěném 
na panelu přístrojové desky.

Pokud je ručička tlakoměru vzduchu v červeném poli, je 
tlak vzduchu v systému vzduchových brzd přívěsu nebo 
návěsu nízký. 
Pokud je ručička tlakoměru vzduchu v zeleném poli, má 
tlak vzduchu v systému vzduchových brzd přívěsu nebo 
návěsu správnou hodnotu. 
Pokud je ručička tlakoměru vzduchu ve žlutém poli, je tlak 
vzduchu v systému vzduchových brzd přívěsu nebo 
návěsu vysoký, jedná se o závadu, kontaktujte neprodleně
servis. Při jízdě traktoru s připojeným přívěsem nebo 
návěsem se vzduchovými brzdami musí být ručička 
tlakoměru vzduchu v zeleném poli.

UCL18NN016
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Tlačítko dočasné deaktivace brzd přívěsu nebo návěsu
Tlačítko dočasné deaktivace brzd přívěsu nebo návěsu (1) je umístěno na panelu přístrojové desky.

Před použitím tlačítka dočasné deaktivace brzd přívěsu nebo návěsu je nutno vždy zajistit 
dostatečný volný prostor před traktorem a za připojeným přívěsem nebo návěsem, ve kterém 
nebudou žádné překážky ani jakékoli osoby pro případ, že účinek parkovacího brzdění nebude 
dostatečný a souprava popojede.

Tlačítko dočasné deaktivace brzd přívěsu nebo návěsu deaktivuje pouze vzduchové brzdy.

* Přední tříbodový závěs

 Poznámka: Požadovanou šíři předních ramen hydrauliky lze v daném rozsahu regulovat 
přestavením koncovek. 
Více informací v návodu k obsluze výrobce předního TBZ.

Tlačítko dočasné deaktivace brzd přívěsu nebo návěsu 
slouží k tomu, aby se obsluha traktoru s připojeným 
přívěsem nebo návěsem mohla ujistit, že účinek 
parkovacího brzdění traktoru s připojeným přívěsem nebo 
návěsem je při zabrzdění traktoru ruční brzdou 
dostatečný. 
Pokud při stojícím traktoru s připojeným přívěsem nebo 
návěsem, který je zabrzděný ruční brzdou a klíček ve 
spínací skříňce je v poloze (I), stiskneme tlačítko dočasné 
deaktivace brzd přívěsu nebo návěsu, jsou po dobu 
stisknutí tlačítka deaktivovány brzdové systémy přívěsu 
nebo návěsu (přívěs nebo návěs nebrzdí). Po uvolnění 
tlačítka dočasné deaktivace brzd přívěsu nebo návěsu 
jsou brzdy přívěsu nebo návěsu aktivovány (přívěs nebo 
návěs brzdí).

Slouží k připojení čelně nesených strojů a nářadí se 
závěsnými body kategorie I. dle ISO.

UCL18NN005
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Ovládání předního tříbodového závěsu

Po spuštění nebo zdvižení ramen předního tříbodového závěsu do požadované polohy 
zablokujte páku joysticku pojistkou (5) proti pohybu při náhodném opření o páku joysticku.

Pracovní a transportní poloha předního tříbodového závěsu

Jízda se zemědělskými stroji uchycenými v předním tříbodovém závěsu

Při jízdě traktoru se zemědělskými stroji zavěšenými v předním tříbodovém závěsu je největší 
dovolená rychlost 15 km.h-1. Pokud není v předním tříbodovém závěsu připojeno nářadí nebo závaží, 
doporučujeme zvednout spodní zvedací táhla do transportní polohy.

Závěs je opatřen dvěma hydraulickými válci. 
Zvedání a spouštění se provádí pákou joysticku 
umístěnou na pravé straně sedadla řidiče.

1 - zvedání ramen předního tříbodového závěsu 
2 - spouštění ramen předního tříbodového závěsu 
3, 4 - pouštění tlaku oleje do rychlospojek vnějšího okruhu 
hydrauliky, umístěných na předním tříbodovém závěsu 
5 - Páka joysticku zablokována 
6 - Páka joysticku odblokována

Tlačítko na hlavici joysticku není v tomto případě funkční.
UCL18N036

Změna polohy táhel předního tříbodového závěsu: 
1. odjistíme a vyjmeme čep  z otvoru (1)
2. zvedneme rameno z polohy (A) do polohy (B) 
3. zajistíme rameno vložením čepu do otvoru (2) a čep 
zajistíme 

Do otvorů vkládejte jen čep, nikdy nekontrolujte 
průchodnost prsty!

A Pracovní poloha předního 
tříbodového závěsu

B Transportní poloha předního 
tříbodového závěsu

PCLPN062
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Spuštění motoru

DŮLEŽITÉ:

 Během chodu motoru nikdy neotáčejte klíč do polohy start, protože to může způsobit vážné 
poškození startéru a setrvačníku motoru.

 Startujte nejdéle 10 sekund.
 Pokud motor nenaskočí, vyčkejte přibližně 20 sekund a opětovně startujte maximálně po dobu 

10 sekund. Pokud se motor po opakovaných pokusech nespustí, přečtěte si příručku pro 
řešení poruch.

 Zejména v chladném počasí vždy nechte traktor chvíli běžet na volnoběh, aby se zahřál 
a vytvořil se dostatečný tlak oleje pro zajištění normální provozní teploty pro delší životnost 
motoru.

Zastavení motoru
Po pracovním zatížení nechte motor chvíli běžet na volnoběh a vypněte otočením klíče.

DŮLEŽITÉ: Po dlouhodobé nebo těžké práci nechte motor běžet na volnoběh po dobu 5 až 10 
minut a vypněte otočením klíče.

Před spuštěním motoru proveďte kontrolu dle kapitoly 
Bezpečnostní pokyny pro uživatele.

1. Usaďte se na sedadlo řidiče. 
2. Sešlápněte nožní brzdu. 
3. Páky ovládání hydrauliky přesuňte do spodní polohy. 
4. Sešlápněte pedál spojky , aby se deaktivoval 
bezpečnostní spínač. 
5. Přesuňte hlavní řadicí páku do polohy (N) neutrál. 
6. Vložte klíč zapalování do spínací skříňky. 
7. Otočte klíčem ve směru hodinových ručiček do polohy 
'ON' ve které dojde k aktivaci elektroinstalace 
a zkontrolujte funkci všech ukazatelů a kontrolek. Pro 
spuštění motoru dále otočte do polohy 'START' ve které 
dojde k sepnutí startéru a nastartování motoru. V tomto 
okamžiku uvolněte klíč zpět do polohy 'ON'.
8. Ujistěte se, že po nastartování motoru všechny 
výstražné kontrolky zhasly.

HODP082
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Řízení traktoru

Zahřívání
Při spouštění motoru jej nechte ohřát na provozní teplotu tak, že jej necháte 5 - 10 minut na volnoběh, aby 
bylo zajištěno plné mazání a provozní teplota.
Pokud tak neučiníte, můžete podstatně zkrátit životnost motoru.

Zahřívaní v chladném počasí
Studené počasí změní viskozitu oleje, což vede ke snížení výkonu čerpadla motorového oleje, které může 
způsobit poškození motoru, pokud není správně zahřátý. 
Současně mohou vznikat problémy s hydraulickým systémem a synchronizací v převodovce.

Zahřívací časy

 DŮLEŽITÉ : 

 Ujistěte se, že ruční brzda je zajištěna během zahřívání.
 Nedostatečné zahřátí může způsobit problémy nebo zkrácení životnosti daných součástí.

Když je motor zahřátý, sešlápněte spojku a zařaďte obě řadicí páky do požadované polohy. 
Sešlápněte brzdové pedály a uvolněte ruční brzdu. 
Zvyšte otáčky motoru a plynule uvolněte spojku pro plynulý rozjezd. 
Při jízdě měňte převodové stupně pouze s pomocí (hlavní) řadicí páky a vždy při plně sešlápnutém 
spojkovém pedálu.

 Pozor:

 Nepoužívejte prokluz spojky k regulaci rychlosti, vždy použijte nižší převodový stupeň.
 Nepoužívejte spojkový pedál jako opěrku pro nohu.

 Nebezpečí:

 Při jízdě po silnici vždy spojte brzdové pedály.
 K tahu používejte pouze vhodné závěsy.
 Nepřetěžujte traktor agregací neúměrné zátěže odporující platné legislativě dané země. Je 

nutné zachovat konstrukční brzdný účinek brzd.
 Při vlečení nebo nesení nadměrných agregací dbejte zvýšené opatrnosti a zohledněte rozměry 

a hmotnost soupravy. Použijte výstražné prvky dle legislativy dané země.
 Je zakázáno vést další osobu.
 Vždy dodržujte místní předpisy a pravidla silničního provozu.

Teplota Doba zahřívání
Přes 10 °C 5~10 min.

0 °C ~ 10°C 10~20 min.

-10 °C ~ 0 20~30 min.

-20 °C~ -10 30~40 min.

Pod -20 °C Více než 40 min.

JÍZDNÍ PROVOZ

72



Změna směru jízdy v poli za pomoci brzdových pedálů

 POZOR:

 Zatáčení pomocí brzdových pedálů provádějte pouze v nízkých rychlostech na nezpevněném 
povrchu.

 Při vysokých rychlostech může dojít k převrácení a velmi vážnému zranění nebo smrti.

Běžné brždění a parkování

 POZOR:

 Vždy používejte při parkování parkovací brzdu.
  V opačném případě může dojít k nehodám a škodám.
  Jako zvláštní opatření při parkování ve svahu zajistěte zadní kola klíny.

Odpojte západku, která spojuje levý a pravý brzdový 
pedál, aby bylo možné používat jednotlivé pedály.
Pro zatočení používejte současně volant i brzdový pedál.
Pro otáčení doleva použijte levý pedál a otáčení doprava 
použijte pravý pedál.

HODP083

Nechte otáčky motoru klesnout na volnoběh, současně 
sešlápněte spojku a zabrzděte.
Když se traktor zastaví, spusťte na zem nářadí připojené 
v tříbodovém závěsu a vyřaďte hlavní řadící páku do 
neutrálu.
Zajistěte parkovací brzdu, zastavte motor a vyjměte klíč.

HODP084
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Jízda do svahu

Jízda ze svahu
Při jízdě z kopce využijte brzdný účinek motoru.
Nikdy se nespoléhejte pouze na brzdy a nikdy nejezděte ze svahu bez zařazeného rychlostního stupně.

POZOR:

 Při práci v kopcovitém terénu se výrazně zvyšuje riziko poškození stroje - převrácení a úrazu. 
Je potřeba zohlednit okolní podmínky.

 Při tažení přívěsů a návěsů v kopcovitém terénu se ujistěte, že jsou brzdy těchto strojů ve 
funkčním a bezvadném stavu. Ke sjíždění kopců používejte brzdný účinek motoru v kombinaci 
s nižším převodovým stupněm.

Použití zámku diferenciálu
I když je zámek diferenciálu velmi užitečnou funkcí, je třeba věnovat pozornost jeho použití, protože 
nevhodné použití může vést k nebezpečným situacím. Zámek diferenciálu se používá pouze v situacích, kdy 
na jednom ze zadních kol není dostatečná trakce a stroj se nachází na nezpevněné ploše.

 VAROVÁNÍ

 Řazení uzávěrky provádějte pouze při nízkých otáčkách motoru, přímé jízdě a malé rychlosti.
 Pokud při uvolnění pedálu uzávěrky nedojde k jejímu vyřazení během přímé jízdy brzděte 

střídavě levým a pravým pedálem dokud nedojde k jejímu vyřazení.
 Nepokoušejte se zablokovat nebo používat uzávěr diferenciálu v ostrých zatáčkách, protože by 

mohlo dojít k vážnému poškození mechanismu.

Se spojenými pedály sešlápněte brzdy a sešlápněte 
spojku.
Nastavte všechny řadicí páky na nízké otáčky a plyn na 
střední otáčky motoru.
Uvolňujte spojku a při záběru uvolněte brzdové pedály.
Nastavte plyn na požadovanou rychlost.

HODP085
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Kontrola během jízdy
Neustále sledujte výstražné kontrolky na palubní desce a, pokud se nějaké rozsvítí, zastavte traktor a určete 
příčinu poruchy.

Kontrolka tlaku oleje

Dobíjení baterie

Palivoměr

Pokud se rozsvítí kontrolka tlaku oleje nejprve zkontrolujte 
hladinu oleje. 
Je-li hladina oleje v pořádku, požádejte svého 
prodejce/autorizovaný servis, aby odstranili příčinu 
poruchy.

HODP086

Pokud se rozsvítí kontrolka alternátoru, zkontrolujte 
všechny spoje a ujistěte se, že není poškozený klínový 
řemen alternátoru. Pokud jsou všechna spojení a klínový 
řemen v pořádku, poraďte se s prodejcem nebo 
autorizovaným servisem o způsobu odstranění problému.

HODP087

Aby nedocházelo k nadměrné kondenzaci vody v palivové 
nádrži, na konci každodenní práce dotankujte palivovou 
nádrž do plna. Při práci zajistěte, aby nedošlo k poklesu 
paliva v nádrži na nízkou úroveň, kdy bude palivový 
systém vyžadovat odvzdušnění. 

HODP088
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Kontrola během jízdy
Vzhledem k tomu, že modely HORTUS CL65 / HS65 značky Zetor mají připojitelná přední kola, lze přední 
stopu nastavit ve dvou polohách. Zadní stopu lze nastavit ve 4 polohách, jak je znázorněno na obrázku.

HODP089

Připojení a odpojení nářadí

Připojení
1. Nezapomeňte před připojováním nářadí zastavit motor. 
2. Proveďte odtlakování vnějšího okruhu hydrauliky opakovaným pohybem ovládací páky do krajních poloh. 
V opačném případě může dojít k obtížnému propojení spojek nebo může dojít k expanzi oleje z hadic při 
připojování. 
3. Odstraňte veškeré nečistoty z rychlospojek. Pokud dojde ke kontaminaci hydraulického okruhu 
nečistotami, může dojít k poruše systému. 
4. Otevřete protiprachový kryt rychlospojky traktoru a zasuňte protikus nářadí. Po zapojení rychlospojky 
byste měli slyšet cvaknutí. 
5. Zatáhněte za hydraulickou hadici nářadí ke kontrole, zda jsou spojky správně připojeny. 
6. Spusťte motor a zkontrolujte provozní stav a úniky. 
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Odpojení
1. Nezapomeňte před odpojováním zastavit motor. 
2. Uvolněte jakýkoli zbytkový tlak v hydraulických hadicách stroje a traktoru opakovaným pohybem ovládací 
páky do koncových poloh. 
3. Odstraňte veškeré nečistoty v okolí rychlospojek. 
4. Nářadí spusťte na podložku. Pokud je odpojena hadice při zatížení nástroje, bude těžké ji opětovně 
připojit. 
5. Rozpojte rychlospojky vytažením směrem dozadu. 
6. Zakryjte rychlospojky na traktoru i na nářadí prachovkami aby se zamezilo vnikáni nečistot.

 VAROVÁNÍ:

 Nikdy nepřipojujte nebo neodpojujte hydraulickou hadici nářadí, pokud není uvolněný tlak 
nebo motor běží. V opačném případě je obtížné připojit nebo rozpojit rychlospojky 
a hydraulická kapalina může vystříknout z hadic a zasáhnout oči nebo pokožku.

 Před montáží/demontáží zastavte motor a nasaďte si ochranné brýle a rukavice.

Připojení nářadí

Připojte hřídel PTO k traktoru, a ujistěte se, že je zajištěn. 
Proveďte seřízení tříbodového závěsu a proveďte zajištění nastavených poloh. Při odpojování nářadí 
postupujte v opačném pořadí.

Pokud se používá vývodový hřídel, odstraňte ochranný 
kryt z hřídele PTO. 
Proveďte nastavení tříbodového závěsu, aby bylo 
umožněno bezproblémové agregování příslušného nářadí.

1. Kryt PTO

HODP090

 POZOR:  Nepřipojujte hřídel PTO za chodu 
motoru a ujistěte se, že všechny ochranné kryty jsou 
na svém místě.

HODP091
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Montáž čelního nakladače
Detailní informace naleznete v návodu na montáž a obsluhu konkrétního nakladače.

Upevňovací body nakladače
 Velikost šroubu: M16 X 2 
 Pevnost šroubu: 9T 
 Počet: 20

HODP092

HODP093
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Páka joysticku

POZNÁMKA: Joystick lze používat i pro jiné aplikace, pokud čelní nakladač není připevněn. 
3. funkce nakladače je ovládaná tlačítkem na hlavici joysticku.

Blokování páky joysticku

 Varování: 
Hydraulická kapalina unikající pod tlakem může mít dostatečnou sílu k tomu, aby pronikla kůží.
Hydraulická kapalina může navíc znečistit ránu nebo trhlinu v kůži.
Při úrazu unikající kapalinou ihned navštivte lékaře.
Pokud není okamžitě poskytnuta lékařská péče, může se rozvinout vážná infekce. Před vpuštěním 
tlaku do systému zkontrolujte, zda jsou všechny spoje utaženy a hadice a vedení jsou v pořádku.
Před odpojením všech vedení nebo před prováděním jiné práce na hydraulickém systému uvolněte 
veškerý tlak.
Chcete-li nalézt netěsnost pod tlakem, použijte malý kousek lepenky nebo dřeva. Nikdy nepoužívejte 
ruce.

Páka joysticku slouží k ovládání čelního nakladače 
a předního tříbodového závěsu. 
Umožňuje ovládat zvedání, spouštění a vyklápění čelního 
nakladače jednou pákou. 
Pro zvednutí čelního nakladače: přitáhněte páku vzad. 
Pro spuštění čelního nakladače: zatlačte páku vpřed. 
Pro zaklopení adaptéru: zatlačte páku doleva. 
Pro vyklápění adaptéru: zatlačte páku doprava. 
K ovládání třetí funkce nakladače slouží tlačítko umístěné 
na hlavici ovládací páky.

U18N038

1. Zdvižení výložníku čelního nakladače 
2. Spuštění výložníku čelního nakladače 
3. Zaklopení adaptéru čelního nakladače 
4. Vyklápění adaptéru čelního nakladače

UCL18N035

1 - Zajištění páky
2 - Odjištění páky

Tímto jednoduchým bezpečnostním systémem lze zajistit 
joystick zmáčknutím a odjistit vytažením ovladače.

U18N040
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Přední blatníky
Na traktor lze domontovat přední blatníky jako dodatečnou výbavu. jejich montáž může být s ohledem na 
legislativní požadavky dané země povinná.
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Kontroly a servis 

Obecné informace
Tato část obsahuje podrobné informace o servisních postupech nezbytných pro zachování bezproblémové 
funkce stroje. Konkrétní hodnoty pro jednotlivé úkony se nacházejí v přiložené tabulce.

Servisní prohlídky
Servisní prohlídky jsou prováděny takto: 
První servisní prohlídka při stavu počítadla motohodin maximálně 50 mth, nejpozději však do 6 měsíců od 
uvedení traktoru do provozu. 
Druhá servisní prohlídka po ujetí dalších 450 mth (při stavu počítadla motohodin maximálně 500 mth), 
nejpozději však do 12 měsíců od provedení první servisní prohlídky. 
Další servisní prohlídky vždy po ujetí dalších 500 mth, nejpozději však 12 měsíců od provedení předchozí 
servisní prohlídky. 
Provedení servisních prohlídek je součástí údržby traktoru. 
Autorizované servisy Zetor Vám zajistí odborné provedení prohlídek dle pokynů výrobce. 

Kontroly před startem
Abyste předešli problémům doporučujeme před každým uvedením traktoru do provozu provést řadu kontrol. 
Podrobné informace o položkách a frekvenci naleznete v kapitole Údržba traktoru.

Kontrola chladiva motoru

Kontrola

 VAROVÁNÍ:  Neotvírejte víčko chladiče, pokud je motor zahřátý. V opačném případě Vás může 
horká pára vážně popálit. Počkejte, až bude motor dostatečně ochlazen.

Zkontrolujte, zda je hladina chladicí kapaliny v nádrži mezi 
hodnotou MAX. a MIN. úrovně. Pokud není dostatečná, 
doplňte chladicí kapalinu.

1. Víčko expanzní nádobky

HODP094

Pokud je v chladicí kapalině patrná přítomnost koroze, 
vypusťte kompletně celý systém a naplňte novou směsí 
vody a nemrznoucí kapaliny nebo inhibitoru koroze.

1. Výpustný kohoutek

HODP095
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Motorový olej

DŮLEŽITÉ: Nepřeplňujte klikovou skříň olejem.

Vytáhněte měrku, utřete ji a ponořte do olejové vany. 
Ujistěte se, že hladina oleje je mezi horní a dolní značkou 
v blízkosti horní značky. Pokud hladina oleje neodpovídá 
předepsanému stavu, doplňte předepsaným olejem na 
správnou úroveň.

1. Ryska minimální hladiny 
2. Ryska maximální hladiny

HODP096

1. Plnící otvor olejové náplně motoru

HODP097

1. Měrka motorového oleje
2. Vypouštěcí zátka motorového oleje

HODP098
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Převodový olej

 POZOR:  Vždy se ujistěte, že používáte správný olej pro doplnění nebo výměnu oleje.

Zkontrolujte hladinu pomocí měrky na vrchní straně 
rozvodovky v zadní části traktoru. 
Pokud je hladina příliš nízká, doplňte olej na předepsanou 
hladinu. 

1. Ryska maximální hladiny 
2. Ryska minimální hladiny

HODP099

1. Plnící otvor

HODP100

1. Olejoznak

HODP101

2. Vypouštěcí zátka

HODP102
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Palivo

Tlak pneumatik
Tlak vzduchu v pneumatikách má přímý vliv na životnost pneumatiky a její chování v terénu. 
Ujistěte se, že tlak v pneumatikách je správný a je v souladu s tabulkou v kapitole Údržba traktoru. 
Před každým započetím jízdy zkontrolujte tlak v pneumatikách vizuálně viz přiložený obrázek. 

 DŮLEŽITÉ: Doporučujeme provádět kontrolu tlaku v pneumatikách měřičem tlaku a nespoléhat 
pouze na vizuální kontrolu tlaku v pneumatikách.

 NEBEZPEČÍ: Vysoký tlak pneumatik může zapříčinit nehodu!

Řízení
Ubezpečte se, že volant nemá nadměrnou vůli (max. 50mm výseč obvodu volantu).

Brzdy
Ujistěte se, že levá a pravá brzda jsou správně nastaveny tak, aby mohly pracovat se stejným účinkem. 
Správná vůle brzdového pedálu je 1,18 ~ 1,57in. (30~40 mm).

Spojka
Ujistěte se, že je spojka správně nastavena.
Správná vůle pedálu spojky je 0,78 ~ 1,18 palce (20 ~ 30 mm).

POZOR: Nesprávné nastavení spojky může způsobit nadměrné opotřebení a snížení výkonu 
traktoru.

Elektroinstalace
Zkontrolujte funkci všech elektrospotřebičů a indikátorů.

Pomocí palivoměru kontrolujte hladinu paliva a doplňte jej, 
pokud je příliš nízká
Je dobré doplnit nádrž okamžitě po používání traktoru, 
aby se zabránilo kondenzaci vody.

1. Víčko palivové nádrže

HODP103

1. Přehuštěná pneumatika 
2. Správná hodnota nahuštění
3. Podhuštěná pneumatika

HODP104
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Rozvrh údržby a nastavení

Periodické kontroly a servisní tabulka

 POZOR: Tyto intervaly se vztahují k provozu za normálních podmínek a je třeba je v náročných 
podmínkách přehodnotit a upravit na vyšší frekvenci.

O zkontrolujte, doplňte nebo upravte
xx první výměna 
x vyměňte

No. Položka Denně Servisní interval (počítadlo hodin, hodnota) Každý 
rok

Každé 
dva 
roky50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

1 Motorový olej 
a filtr

O xx x x

2 Čistič vzduchu O x

3 Chladící 
kapalina

O x 

4 Palivo O

5 Palivový filtr 
(A) Hlavní

O x x

6 Palivový filtr 
(B) Hrubý

O x x

7 Klínový řemen O O

8 Rozvodový 
řemen

O O

9 Baterie O

10 Uvolněné 
matice 
a šrouby

O

11 Spoje hadic 
chladiče

O

12 Převodový 
olej a filtr

xx O x x
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O zkontrolujte, doplňte nebo upravte 
xx první výměna 
x vyměňte 

Rozměry pneumatik a huštění

No. Položka Denně Servisní interval (počítadlo hodin, hodnota) Každý 
rok

Každé 
dva 
roky50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

13 Vůle pedálu 
spojky

O

14 Stav obou 
pedálů brzd

O

15 Chod každé 
páky

O

16 Vůle otáčení 
volantu

O

17 Sbíhavost O O

18 Mazání náboje 
předního kola

O O

19 Kontrola 
kulového čepu 
spoje řízení

O O

20 Kontrola 
utažení kol

O

21 Přístroje 
a kontrolky

O

22 Nastavení 
pedálů plynu

O O

23 Mazání každé 
hlavice

O O O O O O O O O O O

24 Olej přední 
nápravy 4WD

xx O x x

25 Zkontrolujte 
elektrické 
vedení

O

26 Hydraulické 
trubky a hadice

O

TŘÍDA DIVIZE VELIKOST TLAK VZDUCHU 
(PSI)

MODEL

Pneumatika 
(Agro - Mitas)

Přední 280/85 R20 34PSI HORTUS 
CL65/HS65Zadní 380/85 R30 23PSI
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Schéma plnění a tabulka kapacity

HODP105

Maziva

Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé použitím provozních náplní, které 
neodpovídají požadavkům uvedeným v tomto návodu k obsluze.

Č. MÍSTO PLNĚNÍ NÁPLŇ OBJEM LITRŮ (gal.)
1 Chladič DQC CA-14 

DQC CB-14 
DQC CC-14 

10L

2 Motor Deutz třída kvality 
DQCIIILA 
DQCIVLA 

API:CJ-4

8L

3 Převodová skříň SAE 80W / 90APIGL-4 Třída 42L

4 Přední hnaná náprava SAE 80W / 90APIGL-4 Třída 16,4L

5 Hřídel spojkového pedálu Mazací tuk Podle potřeby

6 Kulový kloub Mazací tuk Podle potřeby

7 Palivová nádrž Nafta motorová odpovídající normě EN 590 70L

ÚDRŽBA TRAKTORU
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Provozní náplně ZETOR
Pro zachování nejlepších provozních vlastností Vašeho traktoru doporučujeme používat originální provozní 
náplně Zetor.

Oleje pro motory
Motorový olej Zetor 10W40 L-SAPS 

Oleje do převodových ústrojí traktorů
(převodovka s rozvodovkou, portály zadní nápravy)
Olej do převodových ústrojí traktorů ZETOR EXTRA 10W30 STOU

Oleje do přední hnací nápravy
Olej do přední nápravy ZETOR LS 80W

Otevření kapoty
Pro uvolnění kapoty zatáhněte za aretační páku.

HODP106

HODP107
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Palivo
Používejte pouze čistou motorovou naftu, dle normy EN 590

 DŮLEŽITÉ: Palivová soustava naftového motoru je citlivá vůči přítomnosti nečistot a vody 
proto minimalizujte riziko kontaminace soustavy.

Odvzdušnění palivového systému

HODP108

1 - Palivová nádrž 
2 - Hrubý palivový filtr 
3 - Dopravní palivové čerpadlo (elektricky poháněné) 
4 - Jemný palivový filtr 
5 - Vysokotlaké čerpadlo s řídící jednotkou FCU (jednotka řízení paliva) 
6 - Vysokotlaká palivová lišta (Rail)
7 - Vstřikovač 
8 - Zpětný ventil 
9 - Vratná větev
10 - Přepad do palivové nádrže
11 - Řídící jednotka motoru
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Výměna olejových náplní v traktoru
Vždy používejte předepsané druhy a třídy olejů a dodržujte intervaly výměny. (viz kapitola Údržba traktoru).

Výměna motorového oleje
Zaparkujte traktor na rovném povrchu, vypněte motor. Vyšroubujte zátku olejové vany a vypusťte olej.
Zkontrolujte a zašroubujte zátku olejové vany a naplňte olejem do správné úrovně na měrce.

DŮLEŽITÉ:

 Při výměně oleje vyměňte vždy i filtr.
 Vždy používejte stejný olej, protože při použití různých druhů olejů nebo specifikací může dojít 

k poškození.
 Po ukončení životnosti zlikvidujte olej podle platných předpisů.

Výměna převodového oleje

1. Plnící otvor olejové náplně motoru

HODP109

1. Měrka motorového oleje
2. Vypouštěcí zátka motorového oleje

HODP110

1. Výpustná zátka

HODP111
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Vyšroubujte vypouštěcí zátku ze spodní části převodovky a vypusťte olej. 
Zkontrolujte a zašroubujte zpět vypouštěcí zátku. 
Doplňte olej v převodovce na správnou hladinu dle měrky. 

 Kapacita 18 US gal (68L)

DŮLEŽITÉ

 Při výměně náplně vždy používejte stejnou třídu a specifikaci oleje.
 Po ukončení životnosti zlikvidujte olej podle platných předpisů.

1. Ryska maximální hladiny
2. Ryska minimální hladiny

HODP113

1. Plnící otvor

HODP113

1. Olejoznak

HODP114
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Výměna oleje v přední nápravě

Doplňte požadované množství oleje dle měrky.

 Kapacita 4.3 US gal (16.4L)

DŮLEŽITÉ:

 Po doplnění předepsaného množství nové náplně může být naměřená hladina měrkou vyšší 
než je povoleno - je to způsobeno nedokonalým zaplněním mechanizmu pohonu přední 
nápravy - po opětovném uvedení do provozu tato nesrovnalost zmizí.

 Vyšroubováním odvzdušňovacích zátek urychlíte řádné načerpání oleje pohonným 
mechanizmem přední nápravy. 

1. Ryska maximální hladiny
2. Ryska minimální hladiny

HODP115

1. Horní odvzdušňovací zátka

HODP116

1. Olejová měrka
2. Vypouštěcí zátka

HODP117
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Čištění a výměna filtrů

Filtr motorového oleje

Čištění separátoru vody a oleje

Výměna / odvzdušnění hrubého filtru

Pomocí klíče na olejový filtr povolte filtr, šroubujte proti 
směru hodinových ručiček, abyste jej vyjmuli. Lehce 
namažte olejem těsnění nového olejového filtru čímž 
dosáhnete jeho fixace ve správné poloze a dokonalé 
těsnosti. Otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud se 
těsnění nedostane na základnu a poté otočte o další 2/3 
otáčky pro správné utažení.

1. Filtr motorového oleje

HODP118

1. Palivový filtr
2. Jemný palivový filtr
3. Hrubý palivový filtr

HODP119

1. Vývod paliva k čerpadlu
2. Odvzdušňovací šroub 
3. Elektrické připojení snímače hladiny vody 
4. Odkalovací zátka 
5. Vložka filtru 
6. Přívod paliva z palivové nádrže 

HODP120
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Vyprázdnění nádržky odlučovače vody

 Vypněte motor. 
 Podložte filtr zespodu vhodnou sběrnou nádobou. 
 Elektrické připojení - Odpojte kabelové přípojky. 
 Uvolněte vypouštěcí zátku. 
 Vypusťte tekutinu, dokud nevychází čistá motorová nafta. 
 Namontujte zpět vypouštěcí zátku. 
 Utáhněte utahovacím momentem  1,6 ± 0,3 Nm 
 Elektrické připojení - Zapojte kabelové přípojky.

Výměna vložky hrubého filtru

 Vypněte motor. 
 Vypněte přívod paliva k motoru. 
 Podložte filtr vhodnou sběrnou nádobou. 
 Elektrické připojení¨- Odpojte kabelové přípojky. 
 Vyšroubujte odkalovací zátku a vypusťte kapalinu. 
 Demontujte vložku filtru. 
 Očistěte veškeré nečistoty z těsnicích ploch nové filtrační patrony a opačné strany hlavy filtru. 
 Mírně navlhčete těsnicí plochy filtrační vložky palivem a zašroubujte zpět na hlavu filtru ve směru 

hodinových ručiček a dotáhněte utahovacím momentem (17-18 Nm). 
 Našroubujte zpět odkalovací zátku. 
 Odkalovací zátku dotáhněte utahovacím momentem 1,6 ± 0,3 Nm 
 Elektrické připojení - Zapojte kabelové přípojky. 
 Otevřete přívod paliva a odvzdušněte systém, viz odvzdušnění palivového systému.

Odvzdušnění palivového systému
Palivový systém se odvzdušňuje prostřednictvím elektrického palivového dopravního čerpadla. 
Během procesu odvzdušňování neprovádějte startování motoru - vyhnete se tak chybovým hlášením 
palivového systému. 

Tento proces se provádí následovně:

 Zapalování 'ON' Elektronické palivové čerpadlo se spustí na dobu 20 sekund, aby se odvzdušnil 
palivový systém a vznikl požadovaný tlak paliva. Počkejte, dokud se čerpadlo elektrického paliva 
neodpojí od řídicí jednotky. 

 Zapalování 'OFF' Tento proces opakujte nejméně dvakrát, dokud není palivový systém odvzdušněn.

ÚDRŽBA TRAKTORU
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Výměna vložky filtru paliva

 NEBEZPEČÍ: Filtrační vložka by nikdy neměla být předem naplněna. Existuje nebezpečí 
zanesení palivového systému nečistotami.

Filtr hydraulického oleje a vložka filtru motorového oleje

 Demontujte svorky ochrany proti zkroucení 
(montována volitelně). 

 Povolte a odšroubujte filtr pomocí přípravku. 
 Zachyťte veškeré unikající palivo. 
 Očistěte těsnicí plochu držáku filtru čistou textilií, 

která nezanechává vlákna.

HODP121

 Namažte lehce palivem těsnění nové originální 
vložky filtru ZETOR. 

 Ručně zašroubujte nový filtr, dokud se těsnění 
nedotýká a utáhněte momentem: 10-12 Nm. 

 Upevněte svorky ochrany proti zkroucení 
(volitelně). 

 Odvzdušněte palivový systém.

HODP122

Odstraňte filtr pomocí klíče nebo přípravku na filtry.

Chcete-li jej vyměnit, naneste olej na těsnění, ručně jej 
usaďte, dokud se těsnění nedotýká základny, a potom jej 
otočte o další 2/3 otáčky, abyste jej utáhli. Zkontrolujte 
případné netěsnosti.

HODP123

1. Filtr motorového oleje

HODP124
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Výměna chladící kapaliny
1. Otevřete výpustní kohout před filtrem motorového oleje, abyste vypustili chladicí kapalinu. 
2. Současně otevřete víčko expanzní nádobky chladicí kapaliny. 
3. Pro důkladné vyčištění, vypláchněte chladící okruh tekoucí vodou. 
4. Uzavřete výpustní kohout a naplňte chladič směsí vody a inhibitoru koroze nebo nemrznoucí kapaliny. 
5. Spusťte motor a nechte jej běžet po dobu cca 5 minut, poté opět zkontrolujte hladinu vody a v případě 
potřeby ji doplňte.

 POZOR

 Neodstraňujte víčko chladiče při zahřátém motoru.
 Nechte motor vychladnout a pak pomalu otáčejte víčkem, abyste se ujistili, že v chladiči už 

není tlak.

 POZOR

 Obsah natlakovaného horkého chladiče může způsobit vážné popáleniny.
  Před otevřením víka chladiče nechte motor zcela vychladnout.

Nemrznoucí směs
Zamrzlá chladicí kapalina může poškodit motor.
Před výměnou nemrznoucí kapaliny vypláchněte chladič.
Namíchejte nemrznoucí roztok v souladu s pokyny dané značky nemrznoucí kapaliny a podle místních 
klimatických podmínek.
Vyměňte roztok v chladiči.
V případě ztráty roztoku v důsledku odpařování nebo přetečení změňte původní poměr směsi.

1. Víčko expanzní nádobky chladící kapaliny

HODP125

1. Výpustní kohout

HODP126
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Čištění chladiče

DŮLEŽITÉ: Voda nebo vzduch pod vysokým tlakem mohou deformovat chladicí žebra a snížit 
účinnost chladiče. Čištění tlakovou vodou nebo vzduchem proto provádějte z přiměřené vzdálenosti.

Mazání traktoru
Traktor udržujte podle plánu údržby (viz.kapitola Údržba traktoru).
Ujistěte se, že mazací body jsou řádně vyčištěny předtím, než je budete mazat.

Hmyz, stébla trávy a prach mohou ucpávat chladič a snížit 
tak jeho účinnost. Odstraňte kryt chladiče. Uvolněte šroub 
a vytáhněte kryt. Poté vyčistěte plochu chladiče a jeho 
žebrování.

HODP165

1 - Mazací bod

HODP166

1 - Mazací bod

HODP129

1 - Mazací bod

HODP130
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Nastavení vůlí ovládacích prvků

Nastavení spojky

Nastavení brzd

Metoda nastavení

 POZOR:

 Nerovnoměrné nastavení levého a pravého pedálu bude mít za následek jednostranné brzdění, 
když jsou pedály spojeny, což může způsobit vážné nehody, zejména při vysokých 
rychlostech.

 Znovu ověřte, že vůle je stejná na obou pedálech.

Používání spojky časem zvýší vůli.
Správná vůle pedálu spojky je 0,78 ~ 1,18 palce (20 ~ 30 
mm)
Chcete-li ji nastavit, uvolněte pojistnou matici na napínáku 
a nastavte ji.
Zkontrolujte nastavení a pokud je vůle správná dotáhněte 
matici.

HODP131

Stejně jako v případě spojky, používání brzd změní vůli 
v pedálu a vyrovnání mezi pravým a levým pedálem.
Správná vůle pedálů je 1,18 ~ 1,57 palce (30 ~ 40 mm).

HODP132

Uvolněte dvojitou pojistnou matku pro nastavení brzdy.
Otočením zvýšíte nebo snížíte vůli.
Utáhněte dvojité pojistné matice a ujistěte se, že jsou 
zajištěny.
Zkontrolujte, zda je vůle nastavena správně a stejně na 
obou pedálech pro rovnoměrné brzdění.

HODP133
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Nastavení páky plynu
Pokud je páka ručního plynu volná nebo se pohybuje špatně, obraťte se na autorizovaný servis pro vyřešení 
problému.

Nastavení sbíhavosti
Pokud je sbíhavost nastavena špatně, může to způsobit silné vibrace jak volantu, tak i celého traktoru. 
Správná sbíhavost je 0,08 ~ 0,24in. (2 ~ 6 mm). Doporučujeme, aby toto nastavení provedl autorizovaný 
servis.

Údržba baterie

Kontrola baterie
Baterie je vybavena kontrolkou stavu. 

 ZELENÁ: Dobrý stav 
 ČERNÁ: Nabití nutné 
 BÍLÁ: Vyměňte baterii

 POZOR:

 Elektrolyt obsahuje kyselinu a může způsobit vážné popáleniny.
 Pokožku potřísněnou elektrolytem opláchněte a zneutralizujte mýdlem a vodou, stejně jako 

potřísněný oděv

Údržba baterie
Nízké teploty ovlivňují výkon baterie, proto jí v zimě věnujte zvláštní pozornost.
Pro dlouhodobé skladování traktoru baterii vyjměte a uchovávejte ji v chladné, suché místnosti.
Pokud je traktor dlouhodobě odstaven, odpojte záporný pól.
Baterie se samovolně vybíjejí, pokud jsou delší dobu nepoužívány.
Aby zůtaly v dobrém stavu, nabíjejte je jednou měsíčně v létě a každý druhý měsíc v zimě.
Při výměně originální baterie zkontrolujte, zda je nová baterie stejného výkonu a kapacity.
V opačném případě může dojít k problémům s elektrickým obvodem.

1 - kontrolka stavu

HODP134
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Dobíjení baterie

 POZOR:

 Při vyjímání akumulátoru vždy nejprve odpojte záporný pól a při montáži baterie vždy připojte
nejprve kladný pól.

 Při připojování vodičů baterie se ujistěte, že nedošlo k otočení polarity.
 Rychlonabíjení snižuje životnost baterie
 Odpojte konektory před nabíjením baterie, aby nedošlo k poškození obvodu a elektrických

přístrojů

Rychlonabíjení je pouze pro naléhavé případy. Baterii 
částečně nabije vysokou rychlostí v krátké době.

HODP135

Při použití rychlonabíjení baterie, je nutné ji co nejdříve opět plnohodnotně dobít. 
Pokud tak neučiníte, zkrátíte životnost baterie.

HODP136
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Odpojení baterie
Funkce vypínače pro odpojení akumulátoru spočívá v odpojení napájecího napětí od elektrického systému 
přerušením připojení k baterii. Hlavním přínosem tohoto řešení jsou:  

1. Ochrana elektrického systému před zkratem. 
2. Omezení samovolného vybíjení akumulátoru, zejména při dlouhodobějším odstavení stroje. 
3. Umožňuje provádění údržby a oprav v bezpečných podmínkách.

Otočte odpojovač baterie do polohy 'OFF', abyste odpojili akumulátor, a vraťte jej do polohy 'ON', aby došlo 
k propojení obvodu. Odpojovač baterie 1 se nachází na konzoli napravo od baterie. Zabezpečení 
odpojovače baterie: pro odpojení akumulátoru může být z bezpečnostních důvodů odstraněn způsobem 
popsaným níže.

Demontáž odpojovače baterie
1. Otočte odpojovač baterie do polohy 'vypnuto';  nemůže být v této poloze vyjmutý.
2. Stiskněte odpojovač a pokračujte otáčením proti směru hodinových ručiček až na doraz.
3. Odpojovač baterie vyjměte.

Opětovná montáž odpojovače baterie
1. Odpojovač baterie nasaďte zpět
2. Stiskněte a otočte jím ve směru hodinových ručiček do úhlu 45°

1 - Odpojovač baterie

HODP137

1 - Odpojovač baterie

HODP138
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Ostatní údržba

Kontrola hnacího řemene

 POZOR:

 Provádějte jakoukoli údržbu pouze pokud je motor v klidu.
 Po opravách: Zkontrolujte, že všechny kryty byly správně nasazeny a veškeré nářadí z motoru 

odstraněno.

 Zkontrolujte celý hnací řemen, zda není poškozen. 
 Vadný kus vyměňte. 
 Znovu namontujte ochranné prvky. 
 Věnujte pozornost správnému nasazení nového řemene, po 15 minutách chodu, zkontrolujte jeho 

správné napětí.

V případě že je stroj dodatečně vybaven kompresorem pro vzduchové brzdy přívěsu je nutné pravidelně 
kontrolovat jeho řemenový pohon.

Výměna klínového řemene

 Stiskněte napínací kladku klíčem ve směru šipky, dokud nelze upevnit aretační přípravek v 
montážním otvoru. Klínový řemen je nyní volný. 

 Nejprve vytáhněte klínový řemen z řemenice o nejmenším průměru nebo z napínacího kladky. 
 Namontujte nový klínový řemen. 
 Stiskněte napínací kladku pomocí klíče a demontujte aretační přípravek. 
 Napněte klínový řemen napínací kladkou a klíčem. Zkontrolujte, zda je klínový řemen správně 

usazen.

1. Napínací kladka
2. Aretační přípravek
3. Montážní otvor

HODP139
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Kontrola a údržba čističe vzduchu

Upozornění pro kontrolu a údržbu čističe vzduchu
(1) Použijte předepsané náhradní díly filtru. 
(2) Důkladně odstraňte prach z krytu. 
(3) Pevně jej namontujte tak, aby prach nemohl vnikat pod kryt. 
(4) Nikdy nejezděte s vyjmutou vložkou a jemným filtrem. 
(5) Vyměňte filtr čističe vzduchu a vložku filtru podle jejich plánu výměny nebo při rozsvícení kontrolky podle 
toho, co nastane dřív.

Pozn.:

 Vložku nevyklepávejte, k čištění použijte tlakový vzduch. Vložku filtru vyfoukávejte proti směru toku 
vzduchu do motoru. Dbejte aby nedošlo k potrhání vložky filtru tlakem vzduchu. 

 Ujistěte se, že jste nainstalovali vložku pevně. 
 Utáhněte důkladně všechny části vzduchového filtru, abyste úplně zamezili vstupu prachu a nečistot.

Vyměňte vložku po pěti čištěních nebo pokud je poškozena.

Kontrola hadic a spojů
Palivové potrubí, hadice chladiče, hydraulické a pryžové hadice jsou spotřební materiály, které stářím 
a používáním degradují.
Pravidelně je kontrolujte a vadné vyměňte.

 POZOR:

 Poškozené palivové potrubí  není těsné a může způsobit požár.
 Poškozené hadice chladiče mohou způsobit popáleniny horkou vodou a v těžkých případech 

poškodit motor.

Kontrola kabelových svazků a pojistek
Uvolněné vodiče mají horší vodivost a poškozené vodiče mohou způsobit zkrat, spálit kabeláž nebo snížit 
účinnost komponentů.
Vyměňte nebo opravte vadné vedení nebo izolaci.
Pokud po výměně pojistky opět vyhořela, nevyměňujte ji za drát nebo pojistku s vyšší kapacitou, najděte 
příčinu poruchy a odstraňte  ji.
Pokud je izolace poškozená nebo odloupnuta, opravte ji kvalitní izolační páskou. Pokud je vodič vytahaný, 
vyměňte jej za nový.

DŮLEŽITÉ

 Nesprávné kabely nebo pojistky mohou způsobit požár jak traktoru tak i okolní oblasti, nechte 
je tedy každoročně zkontrolovat autorizovaným servisem.

 Obdobně postupujte i u palivového vedení.
 Požádejte autorizovaný servis, aby je zkontroloval nejméně jednou za 2 roky a podle potřeby 

vyměňte.

1 - Tělo filtru
2 - Jemný filtr
3 - Vložka vzduchového filtru
4 - Odvětrání

HODP140
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Výměna pojistek

Obvod má v pojistném okruhu 8 pojistek nožového typu. (viz kapitola Doplněk)
Pokud jsou pojistky spálené, vyměňte je za pojistky stejných hodnot.
Použitím pojistky nebo drátu o příliš velké kapacitě spálíte systém kabeláže.
K výměně pojistek použijte pojistkové kleště.

Hlavní pojistky

DŮLEŽITÉ:

 Vždy odstraňte příčinu spálení pojistky, jinak je pravděpodobné, že se spálí i nová pojistka. 
Nikdy nepoužívejte vodič namísto pojistky o správné hodnotě.

1 - Funkční stav
2 - Spálená

HODP141

Kabelový svazek je vybaven třemi hlavními pojistkami, 
jejichž funkcí je ochrana elektrospotřebičů. 
Nicméně když dojde ke spálení hlavní pojistky, nefunguje 
celý obvod. 
Před výměnou pojistky za pojistku stejné hodnoty vždy 
zjistěte důvod a zajistěte nápravu. 
Spálenou pojistku poznáte podle vyblednutí.

HODP142
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Umístění pojistek

HODP163
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Schéma elektrického zapojení

HODP166

1. Čelní světlomet (12V 55W) 
2. Pojistka 
3. Relé směrových světel  
4. Kontrolka PTO 
5. Pojistková skříň 
6. Pojistka napájení pro maximální hodnotu ampér 
7. Zadní světlomet (12V 21W) 
8. Spojka pro návěs 
9. Pracovní světlo (12V 35W) 

10. Směrové světla (12V 21W), Zadní brzdové světlo (12V 21,5W) 
11. Podsvícení panelu přístrojů  (12V 3,4W) 
12. Směrové světla (12V 21W), Boční světlo (21V 5W)
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Servis před denním a krátkodobým odstavením
Traktor umyjte a udržujte jej čistý. 
Naplňte palivovou nádrž, aby nedošlo ke kondenzaci vody v nádrži a následné korozi palivového systému. 
Před zaparkováním traktoru spusťte agregované nářadí k zemi. 

Denní nebo krátkodobé odstavení
Očistěte traktor a odstraňte všechny nečistoty. 
Naplňte palivovou nádrž, aby nedošlo ke kondenzaci vody v nádrži a následné korozi palivového systému. 
Spusťte agregované nářadí na zem. 
Traktor parkujte v zastřešeném a suchém prostotu, pokud to není možné doporučujeme traktor překrýt 
celistvým materiálem například fólií či plachtou. Za velmi chladných podmínek je vhodné vyjmout baterii 
a uchovávat ji v teplém prostředí, což zajistí funkční startování. Pokud je venkovní teplota nižší než 32 °F(0 °
C), kompletně vyměňte chladící kapalinu nebo vypusťte chladicí obvod, aby byl motor chráněn před 
poškozením zmrzlou chladicí kapalinou.

DŮLEŽITÉ :

 Při mytí traktoru se ujistěte, že voda nezatéká do elektroinstalace či palivové a mazací 
soustavy traktoru.

 Vyjměte klíč ze spínací skříňky jako prevenci před zkratem.
 Nemyjte traktor, pokud je motor nastartovaný.

Dlouhodobé odstavení
Pokud traktor nebudete delší dobu používat, proveďte jeho vyčištění jako při krátkodobém odstavení . 
Olej vypusťte a vyměňte za nový. Spusťte motor cca na 5 minut aby došlo k načerpání nově olejové náplně 
motorem. 
Vypusťte chladicí kapalinu z chladiče a vyjměte klíč ze zapalování. 
Připojte značku s informací 'BEZ CHLADIVA' jak ke klíči, tak k volantu. 
Namažte všechny mazací body na traktoru. 
Zkontrolujte nahuštění pneumatik popřípadě proveďte mírné přehuštění z důvodů dlouhodobé nehybnosti 
stroje. 
Spusťte veškeré agregované nářadí na podložku, popřípadě proveďte rozpojení soupravy. 
Odpojte spojku pomocí odpojovacího ramene spojky. 
Umístěte pod každou pneumatiku dřevěnou podložku pro zachování jejích vlastností. 
Naplňte palivovou nádrž, aby nedošlo ke kondenzaci vody v nádrži a následné korozi palivového systému.

DŮLEŽITÉ:

 Po naplnění chladicí kapalinou spusťte motor na dobu cca. 5 ~ 10 min. při 1500 až 2 000 ot / 
min každý měsíc jako preventivní opatření proti korozi.

 Vyjměte baterii nebo odpojte zápornou svorku.
 Vyjměte klíč ze zapalování a uložte jej na bezpečném místě.

Uvedení do provozu po dlouhodobém odstavení
Proveďte úplnou kontrolu všech olejů a chladicí kapaliny.
Znovu namontujte baterii a motor spusťte na volnoběh na dobu 30 min. abyste zajistili optimální životnost 
motoru.
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Úspora paliva
V rámci úspory paliva a zajištění maximální životnosti olejové náplně respektujte následující:

Systém čištění vzduchu
1. Provádějte pravidelnou údržbu čističe vzduchu, aby se v něm neusazoval prach. 

2. Každých 50 hodin a každý den v prašných podmínkách. 

 Čistěte vložku vzduchového filtru stlačeným vzduchem. 
 Pokud je pryžové těsnění poškozeno nebo neplní svou funkci, proveďte jeho výměnu za nové. 

Pravidelně kontrolujte jeho těsnost. 
 Stejně tak provádějte kontrolu vzduchového potrubí filtru, případné netěsnosti okamžitě odstraňte.

POZN.: Pokud není čistič vzduchu řádně udržován, dochází k předčasnému opotřebení pístních 
kroužků a vložek. To vede k problémům, jako je ztráta výkonu motoru, nadměrná spotřeba paliva 
nebo oleje.

Motor
1. Po nastartování studeného motoru nezatěžujte motor na maximum. Sledujte ukazatel teploty chladící 
kapaliny pro kontrolu zahřátí motoru (prodloužíte tím jeho životnost). 
2. Pokud je patrný nadměrný černý kouř z výfuku, proveďte kontrolu vložky vzduchového filtru 
a vysokotlakého palivového okruhu.
3. Nenechte motor bez zatížení déle než 2 minuty. Je lepší zastavit motor, než jej nechat v běhu na 
volnoběh. Tím snížíte spotřebu paliva.

Spojka a brzdy
1. K redukci rychlosti či překonání chvilkového přetížení nepoužívejte prokluzu spojky. Vždy podřaďte na 
nižší převodový stupeň. 
2. Pokud bude traktor odstaven na delší dobu, doporučujeme zařadit řadící páku do neutrální polohy 
a uvolnit spojkový pedál. 
3. Nepřepínejte pedály spojky a brzdy. 
4. Při sjíždění ze svahu uberte plyn a použijte nízký převodový stupeň. Při zpomalování nespoléhejte pouze 
na brzdný účinek brzd.

Olejový systém
 1. Vždy používejte doporučenou třídu a druh oleje. 
2. Každý den před spuštěním motoru zkontrolujte hladinu oleje pomocí měrky a doplňte na požadovanou 
úroveň. 
3. Provádějte pravidelnou výměnu olejové náplně motoru dle servisního intervalu. S výměnou palivového 
filtru proveďte současně výměnu těsnění filtru.
Mazací oleje jsou vždy složeny ze základového oleje a aditiv upravující vlastnosti výsledného maziva jako 
např. antikorozní účinnost, neutralizace kyselin, prevence vzniku karbonu a jeho hromadění a zamezení 
usazování sazí původem z paliva.

Palivový systém
1. Používejte vždy pouze čistou naftu..
2. Po skončení práce je vhodné dotankovat palivovou nádrž, aby se zabránilo kondenzaci vody v nádrži. 
3. V případě, že dojde ke snížení výkonu motoru vyměňte filtr. Filtry neměňte současně. Pokud nejsou tyto 
pokyny dodržovány, zkracuje se životnost palivového systému. Také dochází k nadměrné kouřivosti 
a nadměrné spotřebě nafty.

Přípustné palivo

Pokud jsou používána jiná paliva, která nesplňují požadavky provozní příručky, záruka zaniká.
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Zimní provoz s naftovým palivem
Na zimní provoz naftového motoru jsou kladeny jiné požadavky (filtrovatelnost) než na provoz během 
ostatních ročních období.
Zvláštní požadavky kladené na chování v chladu (teplotní limit filtrační schopnosti) pro zimní provoz. 
V zimních měsících jsou na čerpacích stanicích k dispozici vhodná paliva.

DŮLEŽITÉ: U motorů s common rail vstřikováním není přípustné míchání benzinu a přidávání 
nízkomazacích aditiv.

Při nízkých okolních teplotách mohou parafínové výboje vést k zablokování palivového systému a způsobit 
poruchy provozu. Pod okolní teplotou 0 °C použijte zimní motorovou naftu (až do -20 °C) (čerpací stanice ji 
poskytují v dostatečném předstihu před začátkem zimní sezóny).

 Speciální motorová nafta může být použita pro arktické klima až do -44°C

Chladící systém
1. Pravidelně kontrolujte napnutí řemenu ventilátoru. Upravte, pokud je to zapotřebí
2. Kontrolujte hladinu chladicí kapaliny v chladiči. Žebra chladiče udržujte vždy čistá.
3. V případě potřeby vyměňte víčko chladiče za originální.
4. Neodstraňujte termostat, ale v případě potřeby ho vyměňte za nový.
5. Neměňte náplň chladiče často.

 POZOR: Nikdy nepoužívejte motor bez chladicí kapaliny!

V motorech s vodním chlazením musí být chladivo upravováno podle podmínek a sledováno, jinak by mohlo 
dojít k poškození motoru:

 Korozí 
 Kavitací 
 Zamrznutím 
 Přehřátím

Kvalita vody
Správná kvalita vody je důležitá pro vytvoření právně fungující chladící směsi. Měla by být použita čistá 
a průzračná voda s následujícími hodnotami analýzy:

Specifikace kvality vody provádí místní vodárenské instituty. 
V případě že voda neodpovídá výše uvedeným kritériím, musí být upravena do požadovaného stavu.

Hodnoty analýzy min max ASTM
Hodnota 
PH

6,5 8,5 D1293

Chlor (Cl) [mg/l] - 100 D512

D4327

Sulfát 
(SO4)

[mg/l] - 100 D516

Celková 
tvrdost
(CaCO3)

[mmol/l]
[mg/l]

3,56

356

D1126

[°dGH] 20,0 -

[°e] 25,0

[°fH] 35,6
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Ochrana chladícího systému proti korozi

 POZOR:  Při smíchání čpavkových prostředků zabraňujících korozi s dusíkatými vznikají 
zdraví nebezpečné výpary!

POZN.: 

 Použité prostředky proti korozi chladicího systému musí být zlikvidovány s ohledem na životní 
prostředí! 

 Dodržujte pokyny uvedené na bezpečnostním listu.

Upravování chladicí kapaliny pro chladicí systémy kompaktních motorů DEUTZ se provádí mícháním 
nemrznoucí náplně s inhibitory koroze založenými na ethylen-glykolu s vodou.

Chladicí systém musí být pravidelně kontrolován.
To zahrnuje mimo kontroly hladiny chladicí kapaliny také kontrolu koncentrace prostředku proti korozi 
chladicího systému.

Koncentraci ochranného prostředku proti korozi chladícího systému lze ověřit pomocí běžných zkušebních 
přístrojů (např. Refraktometru).

Koncentrace 
antikorozní 
ochrany 
náplně
chladicího
systému

Obsah
 vody

Teplotní 
rozsah 
použití

min.35 % 65% -22 °C

40% 60% -28 °C

45% 55% -35 °C

min.50 % 50% -41 °C
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Hlavní vlastnosti
Kabina plně splňuje mezinárodní standardy týkající se bezpečnosti a hlukové izolace.
Kabina může být vybavena větráním, topením a klimatizačním systémem. 

Kabina je k dispozici v následujících verzích:

 Kabina s ventilací a topným systémem 
 Kabina s ventilačními a topnými systémy a klimatizací.

 POZOR:

 Kabina je plně v souladu s mezinárodními standardy, pokud jde o zvukovou izolaci kabiny.
 Při práci v malých prostorách a se specifickým (hlučným) nářadím dbejte zvýšené opatrnosti 

a chraňte si sluch použitím příslušných ochranných pomůcek.

POZOR:  Při přepravě těžkých břemen (překračujících hmotnost traktoru) snižte rychlost pod 
15 km/h.

POZOR: Nezapomeňte, že řízení, brzdění a provozní výkony jsou ovlivněny zatížením traktoru 
a agregovaným nářadím (nesené/polonesené stroje, přívěsy a návěsy). 

POZOR: Každé připojené zařízení musí být správně agregováno a zajištěno dle návodu 
k obsluze.

POZOR: Během připojování a odpojování nářadí dbejte zvýšené opatrnosti. Ujistěte se že před 
odpojením stroje jsou podpěry a vzpěry ve správných polohách a zajištěny.

1 - Kabinový filtr 
2 - Pracovní světlomety (zadní) 
3 - Zadní stěrač 
4 - Klika zajištění zadního okna

HODP144

1 - Zpětné zrcátko 
2 - Pracovní světlomety (přední) 
3 - Přední stěrač 
4 - Střešní okno

HODP143
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Nástroje a související části

Dveře

Zadní okno

Boční okno

Střešní okno
Otevření - zatlačte západku směrem k přední části traktoru a poté zatlačte okno nahoru.
Nouzový výstup - zatlačte pevně nahoru a uvolněte podpěry ze spodních příchytných svorek.

Dveře jsou opatřeny klíčovými zámky.
Chcete-li otevřít zvenku zamknuté dveře, stiskněte 
tlačítko.
Chcete-li otevřít zevnitř, zatlačte páčku směrem dolů.

HODP146

Zadní okno je vybaveno centrální klikou pro otevření.
Při otevření je přidržováno dvěma plynovými vzpěrami.

HODP147

Boční okno je vybaveno centrální klikou pro otevření.
Při otevření je přidržováno držákem.

HODP148

1 - Střešní okno
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Pracovní světlomety (přední a zadní)
Pracovní svítilny jsou umístěny na střeše kabiny (dvě vpředu a dvě vzadu). Zapínají se pomocí 
samostatných spínačů na střešní konzole.

Zpětná zrcátka
Kabina je vybavena zpětnými zrcátky na obou stranách. Mohou být nastaveny a sklopeny, kdykoli je to 
nutné, aby se zabránilo kontaktu s vnějšími překážkami. Zrcadlo má teleskopické rameno, které umožňuje 
uživateli nastavit pozici pro maximální pohodlí. Nezapomeňte, že při jízdě na veřejné silnici musí být zrcadla 
vždy umístěna v souladu s předpisy o silničním provozu.

Strop kabiny
Strop je čalouněn izolačním materiálem, který blokuje tepelné záření do kabiny a udržuje nízkou teplotu při 
práci ve velmi slunných oblastech. 
Podlaha kabiny je pokryta pevně držící podložkou. 
Doporučuje se, aby byla podlaha udržována v čistotě z důvodu bezpečného vystupování a nastupování 
obsluhy z/do kabiny.

1 - Pracovní světla (vpředu)

HODP149

1 - Pracovní světla (vzadu)

HODP150
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Ovládací prvky v kabině

Vybavení interiéru

Spínače na pravém sloupku kabiny

Spínače pracovních světel
Přední a zadní pracovní světla se rozsvítí po stisknutí příslušného tlačítka. Rozsvícení příslušného světla 
indikuje kontrolka.

Spínač stěrače

Tlačítko zapnuto

 Spuštění stěrače čelního skla 
 Podržením tlačítka se spustí stěrače a čerpadlo ostřikovače.

Tlačítko vypnuto

 Stěrače čelního skla i čerpadlo ostřikovače jsou vypnuté.

Nádržka ostřikovače čelního skla

1 - Střešní okno 
2 - Recirkulace vzduchu 
3 - Rádio 
4 - Otočný výdechy ventilace 
5 - Vnitřní osvětlení 
6 - Ovládání klimatizace a topení

HODP151

1 - Spínače stěračů
2 - Spínače ostřikovačů 
3 - Spínače pracovních světel

HODP152

Zkontrolujte hladinu kapaliny ostřikovače čelního skla 
v plastové nádržce umístěné vpředu traktoru. Během zimy 
doporučujeme přidávat vhodnou nemrznoucí směs nebo 
methylalkohol do kapaliny ostřikovače čelního skla.
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Vnitřní osvětlení

Ovládání ventilátoru

Řízení teploty

Spínač klimatizace
K ovládání klimatizační jednotky musí být ventilátor zapnutý. Regulace rychlosti ventilace a všechny 
ventilační otvory musí být nastaveny tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího ochlazování interiéru kabiny.
Za normálních provozních podmínek a při zavřených dveřích a oknech dochází ke snížení teploty v kabině 
o 6 °C až 15 °C (10 °F až 25 °F) oproti venkovní teplotě. Při provozu klimatizačního systému se sníží hladina 
vlhkosti vzduchu interiéru kabiny.

POZN.:

 Během chladného počasí, s okolní teplotou nad 32 °F (0 ºC) provozujte klimatizaci alespoň jednou za 
měsíc po dobu 10 až 15 minut. Tím se promaže těsnění, aby se zabránilo jeho zkřehnutí a zabránilo 
se úniku chladiva ze systému. 

 Systém je naplněn chladícím prostředkem bezpečným pro životní prostředí, R134a. Nikdy neplňte 
klimatizační systém jiným chladicím prostředkem než R134a, to by vedlo ke ztrátě funkce chlazení 
a trvalému poškození všech klimatizačních prvků.

Pro rozsvícení stiskněte tlačítko a pro vypnutí jej stiskněte 
znovu.

1 - Vnitřní osvětlení

HODP152

Třípolohový přepínač

HODP155

Pro maximální chlazení nastavte regulátor teploty na 
doraz ve směru hodinových ručiček.
Pro maximální topení nastavte regulátor teploty na 
doraz proti směru hodinových ručiček.

HODP154
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Ventilace
Ventilace je umístěna ve stropě kabiny.
Chcete-li ji zapnout a nastavit, otočte spínač elektrického ventilátoru na požadovanou rychlost.
Když je systém větrání v provozu, kabina se mírně natlakuje tak, aby čerstvý vzduch mohl proniknout pouze 
skrze filtr instalovaný v zadní části střechy kabiny.
Spínač ventilátoru lze ovládat pouze po vložení klíčku zapalování.
Průtok vzduchu lze regulovat a řídit vhodným směrováním ventilačních difuzorů.
Vzduch může být přiváděn čerstvý zvenčí nebo zrecirkulován v kabině pomocí bočních klapek.

Vnější cirkulace
Vzduch je přiváděn z prostoru zcela mimo kabinu přes zadní mřížku a filtrován přes kabinový filtr umístěný 
za mřížkou.

Poznámka - je velmi důležité, aby ventilační difuzory nebyly nikdy zcela uzavřeny, aby bylo zajištěno stálé 
proudění vzduchu.
Pro dosažení většího tlaku uvnitř kabiny je nutné přivádět vzduch zvenčí, proto musí být vnitřní mřížka pro 
recirkulaci vzduchu zcela uzavřena.

Cirkulace vzduchu v kabině
Pro recirkulaci vzduchu v kabině otevřete vstupy 
recirkulovaného vzduchu na boku stropnice kabiny. 

1 - Otočné výdechy

HODP157
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Systém topení
Vytápění se zapíná a nastavuje otočením ovladače ve střešní konzoli, zapnutím větráku a nastavením voliče 
na požadovanou rychlost.
Chcete-li rychle zahřát kabinu, otočte ovladač na doraz ve směru hodinových ručiček a větrák nastavte na 
rychlost 3.
Sklo je odmlženo nebo odmrazeno vzduchem směřujícím přes štěrbinový otvor. Pro odmrazování nebo 
rychlé odmlžování by měly být všechny ostatní větrací otvory uzavřeny.

DŮLEŽITÉ:

 Větrání je zajištěno jedinou jednotkou ventilátoru, která slouží jak topnému systému, tak 
klimatizačnímu systému.

 Po dosažení požadované teploty nastavte systém tak, aby vyhovoval vašim potřebám

POZN.:  Pro ideální fungování systému musí motor běžet minimálně při 1000 ot / min.

 VAROVÁNÍ:

 Před spuštěním motoru se ujistěte, že je systém vypnutý (vypnutím ventilátoru), aby nedošlo 
k přetížení baterie.

 Po dlouhém provozu systému na plný výkon jej nikdy náhle nevypínejte, ale nechte jej po dobu 
cca 20 sekund ve stavu lehkého zatížení, vypněte vytápění a nechte systém dochladit.

Konfigurace topného systému
Topný systém se skládá ze dvou jednotek: 1. Topení a ventilátor instalovaný za střešní konzolou. 
2. Napájecí sada sestávající se z kompresoru klimatizace umístěného před motorem 
a poháněného řemenem přímo spojeným s řemenicí motoru. Pokud proud vzduchu po aktivaci 
systému, okamžitě nezačne proudit z difuzorů, okamžitě vypněte traktor a zjistěte příčinu poruchy.

Pozn .: Nikdy nezapínejte topný systém při práci v prašném prostředí.

1. Ventilátor  
2. Elektrické topné těleso  
3. Kabinový filtr 
4. Vstup recirkulace 
5. Otočný vzduchový výdech

HODP158
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Klimatizační systém
Systém je navržen tak, aby zajistil optimální teplotu uvnitř kabiny, maximální komfort a bezpečnost obsluhy. 
Případné opravy a servis systému doporučujeme přenechat na autorizovaném servisu. 
Nepřibližujte se k systému s otevřeným plamenem, protože jakýkoli únik z okruhu může produkovat výbušný 
plyn.

Kabinový filtr
Papírová vložka filtru není vhodná pro práci s pesticidy, a proto musí být v tomto případě nahrazená filtrem 
s aktivním uhlím. Jakmile je manipulace s pesticidy ukončena, je nutné znovu filtr s aktivním uhlí nahradit 
papírovým filtrem, jenž je vhodný pro běžný provoz.

VAROVÁNÍ: Vzduchové filtry kabiny odstraňují prach ze vzduchu, nejsou schopny odstraňovat 
chemikálie používané při postřiku plodin nebo při ničení plevele. Mnoho chemikálií používaných pro 
tyto účely je při nesprávném použití toxické a může tak být nebezpečné pro obsluhu i ostatní v dané 
oblasti. Dodržujte bezpečnostní pokyny pro nakládání s pesticidy podle platné legislativy dané země, 
ve které je traktor používán, druhu nebezpečné látky, pokyny výrobce nebezpečné látky a výrobce 
neseného nebo taženého postřikovače.

1. Alternátor 
2. Kompresor klimatizace 
3. Ventilátor čerstvého vzduchu 
4. Elektrické topné těleso
5. Výparník 
6. Kabinový filtr 
7. Kondenzátor 
8/9. Výdech vzduchu 
10. Klapka recirkulace vzduchu

HODP159

1 - Kabinový filtr

HODP161
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Rádio, CD přehrávač

Popelník
Nachází se na pravé straně blízko bočního okna v kabině
1 - Zapalovač
2 - Popelník
3 - Držák nápojů

Držák nápojů
Slouží k odkládání nápojů a drobných věcí.

Zapalovač

Pro provoz viz návod výrobce Rádia / cd přehrávače.

HODP162

Pro zapnutí jej stiskněte. Pro vypnutí opětovně stiskněte.

HODP163
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Kontrola systému klimatizace
1. Ekologické chladivo: R134a (0,7 ~ 0,85 kg)

Přítomnost vzduchu a vody v systému by mohla ohrozit jeho účinnost.

 Vzduch je zbytečně stlačován kompresorem a nevytváří se tak žádný chladící účinek. 
 Vlhkost vede ke vzniku odporu, což snižuje účinnosti chlazení.

1. Zkontrolujte napětí řemene, zatlačením prstem do středu mezi oběma napínáky.

2. Žebrování kondenzátoru musí být vždy řádně očištěna pomocí vody nebo stlačeného vzduchu.

Kontrola náplně systému klimatizace
1.Zkontrolujte náplň chladiva. 

 Spusťte motor při 1 500 ot / min. 
 Nastavte klimatizaci na nejnižší teplotu po dobu 5 minut. 
 Zkontrolujte vysušení nebo zakalení skleněným průhledem.

 POZOR: 

 Pokud je klimatizace provozována bez náplně, mazivo v kompresoru může způsobit poškození.

2. Zkontrolujte chladicí kapalinu skleněným průhledem.

KABINA
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Diagnostika poruch

1. Nalezení závady
PŘÍZNAK STAV PŘÍČINA NÁPRAVA

1. 
Kompresor

Abnormální zvuk Zvuk sání

Zvuk výfuku

Nedostatečné mazání Doplňte

Nedostatečné napnutí 
řemenu

Nastavte

Uvolněný držák Dotáhněte spoje

Selhání spojky Zkontrolujte

Abnormální otáčky Přerušení pohonu Poškozené součástky Zkontrolujte, 
vyměňte

Prokluzování spojky Zkontrolujte, 
vyměňte

Nedostatek maziva Doplňte

Uvolnění napnutí 
řemene

Nastavte

Únik chladiva nebo 
oleje

Únik chladiva nebo 
oleje

Poškozené těsnění Vyměňte

Šroub hlavy je uvolněn Utáhněte šrouby

D-kroužek poškozen Vyměňte

Mimořádný tlak Příliš nízký / vysoký 
tlak

Nedostatečné chlazení Nastavte

Kompresor Vyměňte

2. Motor Slabý tlak nebo 
nefunguje

Normální funkce 
motoru

Přívod vzduchu je 
ucpaný

Vyjměte

Výparník zamrzá Řízení minimálního 
tlaku

Poškození spínače 
ventilátoru

Vyměňte spínač

Kompresor Vyměňte

Abnormální projev 
motoru

Selhání motoru Vyměňte

Přerušený drát Vyměňte

Únik vzduchu Únik trubice Zkontrolujte, 
utáhněte

Nelze ovládat 
ventilátor

Motor Selhání přepínače Zkontrolujte, 
utáhněte

Abnormální projev 
motoru

Selhání motoru Vyměňte

PŘÍZNAK STAV PŘÍČINA NÁPRAVA
3. 
Spojka

Hluk Pravidelný/nepravidelný 

Hluk

Vzájemný kontakt 
s kladkou

Zkontrolujte upevnění 
kompresoru

Odpojená občasný záběr chyba kabelu Zkontrolujte kabel

stlačitelné stiskem ruky Velká mezera spojky Seřídit

nízké napětí zkontrolujte baterii

bez vadného vodiče porucha vyměňte

Proklouznutí Prokluz během otáčení nízké napětí zkontrolujte baterii

Mastná tyč na spojce Vyčistěte

Porucha Vyměňte
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2. Kontrola klimatizace za pomoci tlakoměru.
Připojením manomentru k potrubí zjistíte příčinu problému klimatizačního systému. Vzhledem k tomu, že 
citlivost měření tlaku v potrubí je různá. (Údaje vychází z teploty okolí 30 ~ 35 ° C)

 POZOR:  Je nutné nechat motor mezi 1500 ~ 2000 ot./min, tak můžete zkontrolovat klimatizaci 
a správně určit příčiny. (V případě viz. níže údaj o indikovaném tlaku má určité nedostatky, potvrďte 
jej s přibližnými údaji indikovanými měřidlem)

3. Konverze měření tlaku

 lb/in2=PSI 
 1 kgf/cm2 = 14.22 lb/in2 (Ex) 200 PSI=14 kgf/cm2

KABINA
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Technická data

Hlavní specifikace
Model HORTUS CL65 HORTUS HS65

Motor

Výrobce Deutz Deutz

Model TCD2.9L4 TCD2.9L4

Typ CRDI, vertikální, vodou 
chlazený, čtyřtaktní, 
dieselový

CRDI, vertikální, vodou 
chlazený, čtyřtaktní, 
dieselový

Počet válců 4 4

Celkový zdvihový objem cm3 2925 2925

Jmenovitý výkon kW(PS) 50.0(67.9) při 2200ot/min 50.0(67.9) při 2200ot/min

Jmenovité otáčky ot./min 2200ot/min 2200ot/min

Maximální kroutící moment Nm při 
ot./min

272 při 1600ot/min 272 při 1600ot/min

Elektrický 
systém

Baterie 12V110AH 12V110AH

Alternátor 12V95A 12V95A

Hnací Ústrojí

Převodovka Mechanická reverze Mechanická reverze

Počet rychlostí F24/R24 F24/R24

Brzdy Mokré kotoučové Mokré kotoučové

Řízení Hydrostatické Hydrostatické

Spojka Suchá jednolamelová Mokrá vícelamelová

Hydraulický 
systém

Kapacita čerpadla (Hlavní) L/min 39.1 39.1

Kapacita čerpadla (posilovač 
řízení) L/min

22 22

Počet vnějších hydraulických 
okruhů

2(3) 2(3)

Zadní tříbodový 
závěs

Typ Kategorie II Kategorie II

Zvedací 
síla

V bodě zvedání 1517 1517

640mm od závěsných 
ok

974 974

Regulace Mechanická -
polohová/silová

Mechanická -
polohová/silová

Přední tříbodový

závěs

Typ Kategorie I Kategorie I

Zdvih (mm) 500 500

Kapacita (kg) 1100 1100

Ovládání - joystick SCV Mechanický Mechanický

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 
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Povolená hmotnost taženého vozidla

Model HORTUS CL65 HORTUS HS65
PTO Typ Nezávislý Nezávislý

Ovládání Elektrohydraulické Elektrohydraulické

Zadní ot./min 540/750/1000 540/750/1000

Průměr mm 35 mm, 6 drážek 35 mm, 6 drážek

Objemy 
kapalin

Palivová nádrž Litrů 72 72

Chladící systém Litrů 10 10

Kliková skříň s filtrem Litrů 8 8

Převodový a hydraulický systém Litrů 42 42

Přední náprava Litrů 16.4 16.4

Rozměry Celková délka vč. 3 bodového 
závěsu

mm 3982 3982

Celková šířka mm 1840 1840

Celková výška (bez/s majákem) mm 2575/2619 2575/2619

Rozvor mm 2155 2155

Min. světlá výška mm 420 420

Min. rádius otáčení bez brzd mm 3930 3930

Hmotnost s ROPS nebo kabinou 2615 2615

Pneumatiky Přední 280/85 R20 280/85 R20

Zadní 380/85 R30 380/85 R30 

Nebržděné přívěsy/návěsy 1100 kg

S nájezdovou brzdou 6000 kg

S pneumatickými brzdam 17 000 kg

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 
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Pojezdová rychlost

*Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Nastavení převodů Pojezdová rychlost
Plazivá Zařazená Hlavní Vpřed Vzad
ZAPNUTO L 1 0.39 (0.28) 0.28 (0.20)

2 0.57 (0.40) 0.42 (0.30)

3 0.82 (0.58) 0.6 (0.43)

4 1.09 (0.77) 0.79 (0.56)

M 1 1.24 (0.88) 0.90 (0.64)

2 1.82 (1.29) 1.33 (0.94)

3 2.61 (1.85) 1.9 (1.35)

4 3.48 (2.47) 2.54 (1.80)

H 1 3.95 (2.80) 2.88 (2.04)

2 5.82 (4.13) 4.24 (3.01)

3 8.35 (5.92) 6.09 (4.32)

4 11.13 (7.90) 8.12 (5.76)

VYPNUTO L 1 1.28 (0.91) 0.94 (0.67)

2 1.89 (1.34) 1.38 (0.98)

3 2.71 (1.92) 1.98 (1.40)

4 3.62 (2.57) 2.64 (1.87)

M 1 4.1 (2.91) 2.99 (2.12)

2 6.04 (4.29) 4.41 (3.13)

3 8.66 (6.14) 6.32 (4.48)

4 11.55 (8.20) 8.43 (5.98)

H 1 13.13 (9.32) 9.58 (6.80)

2 19.33 (13.72) 14.10 (10.00)

3 27.73 (19.68) 20.23 (14.35)

4 36.97 (26.23) 26.97 (19.14)

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 
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Úrovně hluku
Traktor je schválen v souladu s platnými směrnicemi ES.

Abyste předešli zvýšeným hladinám hluku, postupujte následovně:

 Po údržbových pracích nebo opravách znovu správně namontujte všechny zvukotěsné panely 
a materiály 

 Neprovádějte úpravy na traktoru, které mohou vést ke zvýšení emisí hluku. 
 Sledujte na jakýkoli abnormální hluk nebo vibrace; pokud zjistíte neobvyklý hluk nebo vibrace, 

odstavte traktor na bezpečném místě. Informujte o situaci autorizovaný servis. Vyhněte se delšímu 
provozu.

Referenční normy pro měření hladin hluku:

 Maximální úrovně hluku při měřeni hluku pro sluch řidiče podle evropské direktivy 2009/76EC

 Maximální hladina hluku měřená při traktoru v pohybu a při stojícím traktoru, podle metody popsané 
v evropské směrnici 2009/63 / ES

Model ÚROVEŇ HLUKU
Maximální hladina hluku v kabině 
s otevřenými dveřmi (střešní poklop, přední 
a zadní okna otevřeny), 

Maximální hladina hluku v kabině 
s uzavřenými dveřmi, db (A)

HORTUS 
HS65

81.5 82

Model ÚROVEŇ HLUKU
Maximální hladina vnějšího hluku při pohybu 
traktoru 

Maximální hladina vnějšího hluku při 
stojícím traktoru,  db(A)

HORTUS 
HS65

80 77.5

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 
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Úroveň vibrací na sedadle řidiče
Hodnota se vztahuje na množství mechanických vibrací přenášených traktorem na WHOLE-BODY podle 
definice UNI ISO2631-1:2008. 

Uvedená hodnota musí být použita pro posouzení rizika expozice vibrací, ale nemůže pokrývat všechny 
možné podmínky použití traktoru, protože se může lišit v závislosti na parametrech, které se ne vždy vztahují 
k traktoru (terén, nářadí apod.) Pokud riziko může překročit hodnoty definované v 2002/44 / ES, je 
předepsáno používání antivibračních materiálů.

Aby se minimalizovaly vibrace přenášené na celé tělo, je třeba dodržovat následující osvědčené 
postupy

 Vždy používejte nejvhodnější agregované nářadí pro daný typ práce.. 
 Sedadlo nastavte tak, aby odpovídalo vaší hmotnosti a posezu. 
 Pravidelně kontrolujte stav odpružení kabiny a vyměňte jej, pokud je poškozené. 
 Kontrolujte tlak v pneumatikách. 
 Používejte odpružení přední nápravy, pokud je namontováno. 
 Během převozů nastavte rychlost traktoru tak, abyste minimalizovali úroveň vibrací.

Hodnoty vibrací sedadla získané z procesu schvalování sedadla podle směrnice 78/764 / EHS (ve znění 
směrnice 1999/57 / ES) jsou uvedeny v následující tabulce.

Vstupní vibrace: Kategorie A, třída I a třída II

Teplota okolí: 23°C

Typ sedadla korigovaná úroveň vibrací na 
sedadlo

WOOCHANG 
W2100

Lehké 
zatížení

59 kg 1.18 m/s²

Těžké 
zatížení

98 kg 0.95 m/s²

Grammer DS 
44/1HB

Lehké 
zatížení

59 kg Viz EHS certifikát: e1-100506

Těžké 
zatížení

98 kg

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 
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Odstraňování problémů motoru
PROBLÉM PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ
MOTOR Spouštěč nefunguje  Spojkový pedál uvolněný  Sešlápněte pedál spojky

 PTO přepínač nastaven 
do polohy ON (Zapnuto) 

 Vadný bezpečnostní 
spínač 

 Vybitá baterie 
 Volný kontakt 
 Vadný spínač 
 Vadný startér

 Nastavte spínač PTO do 
polohy OFF 

 Opravu svěřte 
autorizovanému servisu 

 Nabijte baterii 
 Zkontrolujte uvolnění 

a korozi kontaktů. Vyčistěte, 
utáhněte 

 Opravu svěřte 
autorizovanému servisu 

 Opravu svěřte 
autorizovanému servisu

Nízké otáčky 
spouštěče

 Slabá baterie 
 Špatné uzemnění 
 Nesprávná viskozita 

motorového oleje

 Nabijte baterii 
 Očistěte a dotáhněte 

kontakty 
 Vyměňte za motorový olej 

se správnou viskozitou

Spouštěč funguje, 
ale motor 
nenastartuje

 Vzduch v palivovém 
systému 

 Zanesený palivový filtr 
 Bez přívodu paliva 
 Vadný motor 
 Vadná spínací skříňka

 Odvzdušněte systém 
 Vyčistěte nebo vyměňte filtr 
 Otevřete kohoutek pro 

zvýšení přívodu paliva 
 Opravu svěřte 

autorizovanému servisu 
 Opravu svěřte 

autorizovanému servisu

Nepravidelný chod 
motoru

 Vzduch v palivovém 
systému 

 Zanesený palivový filtr

 Odvzdušněte systém 
 Vyčistěte nebo vyměňte filtr

ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ
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PROBLÉM PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ
Motor Nepravidelný 

chod motoru
 Zanesená vstřikovací tryska  Opravu svěřte autorizovanému 

servisu

 Netěsnost palivového 
systému

 Utáhněte spoje, vyměňte trubku 
a těsnící podložky

 Špatná funkce vstřikování 
paliva

 Opravu svěřte autorizovanému 
servisu

Motor zhasíná 
při nízkých 
otáčkách

 Vadné čerpadlo vstřikování 
paliva

 Opravu svěřte autorizovanému 
servisu

 Špatně nastavená ventilová 
vůle

 Opravu svěřte autorizovanému 
servisu

 Nízké otáčky volnoběhu  Nastavte na standardní

 Chybná tryska  Opravu svěřte autorizovanému 
servisu

Přetáčení 
motoru

 Omezená funkce regulátoru  Opravu svěřte autorizovanému 
servisu

 Stoupající hladina oleje  Opravu svěřte autorizovanému 
servisu

Motor 
samovolně 
vypíná

 Nízká hladina paliva  Doplňte palivo a odvzdušněte 
systém

 Chybná tryska  Opravu svěřte autorizovanému 
servisu

 Zadření motoru vlivem 
nedostatku oleje nebo 
špatnou funkcí mazaní

 Opravu svěřte autorizovanému 
servisu

Motor je 
přehřátý

 Nedostatečné množství 
chladící kapaliny

 Doplňte chladící kapalinu

 Poškozený řemen ventilátoru  Vyměňte řemen

 Zanesený chladič  Vyčistěte chladič

 Nedostatek motorového oleje  Zkontrolujte a doplňte
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PROBLÉM PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ
Motor Motor produkuje bílý 

kouř
 Zanesený čistič vzduchu  Zkontrolujte a vyčistěte

 Nadměrné množství 
motorového oleje

 Zkontrolujte a upravte 
množství

 Nedostatečné množství 
dodávaného paliva

 Opravu svěřte 
autorizovanému servisu

Motor produkuje 
černý kouř

 Nízká kvalita paliva  Doplňte palivo dle 
specifikace

 Nadměrné množství 
dodávaného paliva

 Opravu svěřte 
autorizovanému servisu

 Nedostatečný tlak trysek  Opravu svěřte 
autorizovanému servisu

Motor nemá 
dostatečný výkon

 Ucpané nebo zakarbonované 
vstřikovače

 Opravu svěřte 
autorizovanému servisu

 Nedostatečná komprese nebo 
únik paliva ze sedla ventilu

 Opravu svěřte 
autorizovanému servisu

 Nesprávně nastavená vůle 
ventilu

 Opravu svěřte 
autorizovanému servisu

 Nesprávné časování vstřikování  Opravu svěřte 
autorizovanému servisu

 Nízká hladina paliva  Doplňte palivo

 Zanesený čištič vzduchu  Vyčistěte vložku

Kontrolka oleje se 
rozsvítí během jízdy

 Nízká hladina motorového oleje  Doplňte olej dle specifikace

 Nízká viskozita motorové oleje  Vyměňte za motorový olej 
s vhodnou viskozitou

 Vadný tlakový spínač  Vyměňte spínač

PROBLÉM PRAVDĚPODOBNÁ 
PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

Motor Kontrolka oleje se 
rozsvítí během jízdy

Vadné čerpadlo oleje Opravu svěřte autorizovanému servisu

Ucpaná vložka olejového 
filtru

Vyměňte olejový filtr

Kontrolka nabíjení se 
rozsvítí během jízdy

Vadná kabeláž Zkontrolujte uvolněné, nebo chybějící kontakty, 
zkrat, špatné zemnění a případně opravte

Vadný alternátor Opravu svěřte autorizovanému servisu

Vadná baterie Vyměňte baterii

Poškozený řemen 
alternátoru

Vyměňte řemen

ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

131



Odstraňování problémů spojky, brzd a hydraulických systémů

*U dalších problémů týkajících se hydraulického okruhu se obraťte na autorizovaný servis, který má správné 
vybavení pro diagnostiku a opravu systému.

PŘÍZNAK PŘÍČINA NÁPRAVA
Spojka Spojka 

prokluzuje
 Nesprávné nastavení  Nastavte vůli

 Opotřebené nebo spálené 
obložení

 Opravu svěřte 
autorizovanému servisu

Spojka se 
nerozepne

 Nesprávné nastavení, 
zarezlé obložení

 Nastavte vůli, obraťte se na 
autorizovaný servis

Brzda Brzdy nefungují  Nesprávné nastavení vůle, 
opotřebené nebo spálené 
obložení

 Nastavte vůli, obraťte se na 
autorizovaný servis

Brzdový pedál 
se nevrací

 Vadná vratná pružina, 
nedostatek maziva 
v ložiscích

 Vyměňte pružinu 
 Odstraňte rez a namažte 

mazivem

Hydraulický 
systém

Hydraulika 
nezdvíhá

 Otáčky motoru jsou příliš 
nízké 

 Nedostatek převodového 
oleje 

 Vzduch uniká z potrubí 
 Zanesený sací filtr 
 Vadné čerpadlo 
 Vadný hydraulický 

rozvaděč 
 Vadný hydraulický válec

 Zvyšte otáčky motoru. 
 Doplňte olej na správnou 

úroveň 
 Dotáhněte spoje, nebo 

vyměňte trubku a těsnící 
O-kroužek 

 Vyčistěte filtr a vyměňte 
olej 

 Obraťte se na autorizovaný 
servis 

 Obraťte se na autorizovaný 
servis 

 Obraťte se na autorizovaný 
servis

Únik oleje 
z potrubí

 Uvolněné spoje potrubí, 
prasklé potrubí

 Utáhněte spoj 
 Vyměňte nebo opravte 

potrubí

Při zdvihání se 
ozývá pískání

 Špatně nastavený 
omezovač

 Nastavte omezovač
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Odstraňování problémů s řízením a elektrickými přístroji
PŘÍZNAK PŘÍČINA NÁPRAVA
Volant Cukání volantu  Nesprávná sbíhavost 

 Rozdílný tlak 
v pneumatikách 

 Uvolněné komponenty

 Nastavte sbíhavost 
 Dohustěte pneumatiky na 

správný tlak 
 Utáhněte, případně vyměňte 

Nadměrná vůle 
v řízení

 Opotřebený hřídel řízení 
 Opotřebované 

komponenty

 Opravu svěřte autorizovanému 
servisu 

 Opravu svěřte autorizovanému 
servisu

Elektrické 
zařízení

Vybitá baterie  Vada v kabeláži 
 Vadný alternátor 
 Vadný regulátor 
 Prasklý nebo uvolněný 

řemen 

 Opravte, znovu připojte nebo 
utáhněte podle potřeby 

 Opravu svěřte autorizovanému 
servisu 

 Opravu svěřte autorizovanému 
servisu 

 Nahraďte nebo opravte

Nejdříve zkontrolujte hladinu elektrolytu akumulátoru a všechna připojení. Pokud je nutné, 
doplňte a vyčistěte a znovu utáhněte kontakty

Světlomety svítí 
slabě

 Slabá baterie 
 Vada v kabeláži

 Nabijte nebo vyměňte 
 Opravte nebo vyměňte podle  

potřeby

Světlomety 
nefungují

 Spálená žárovka 
 Vypálená pojistka 
 Chybný kontakt

 Vyměňte žárovku 
 Vyměňte pojistku 
 Opravte nebo vyměňte 

a zkontrolujte

Klakson 
nefunguje

 Vadné tlačítko klaksonu 
 Vada v kabeláži 
 Vadný klakson

 Vyměňte tlačítko 
 Opravte nebo vyměňte. 
 Vyměňte

Indikátor 
nefunguje

 Spálená žárovka 
 Vadný přerušovač 

směrového osvětlení 
 Vadná kabeláž

 Vyměňte žárovku 
 Vyměňte jednotku 
 Opravte nebo vyměňte
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Vlečení traktoru
Traktor může být vlečen pouze na krátkou vzdálenost, např. zevnitř budovy ven.

HODP164

Poškozený traktor by měl být vlečen pouze minimální, nezbytnou vzdálenost, abyste jej odstranili 
z potenciálně nebezpečných situací. Dodržujte všechna zákonná ustanovení, která jsou uvedena 
v pravidlech silničního provozu ve vztahu k vnitrostátním právním předpisům, pokud jde o vlečení.

 POZOR: Doporučujeme přepravu traktoru na podvalníku v případě delších přepravních 
vzdáleností. Dodržujte maximální povolenou šířku a výšku pro silniční dopravu. Zkontrolujte, zda je 
podvalník vhodný pro hmotnost přepravovaného traktoru.

POZOR: Při vlečení traktoru musí obsluha vždy sedět na sedadle řidiče.

NEBEZPEČÍ: Nikdy neumožnujte neoprávněným osobám přístup na místo řidiče, během tažení 
traktoru.

Vlečení s nastartovaným motorem
Vlečení s běžícím motorem je nutné z důvodu nuceného mazání převodovky, dodržujte následující body 

 Otáčky motoru mezi 1200 - 1300 ot./min. 
 Maximální rychlost vlečení 8 km / h  
 Maximální odtahová vzdálenost 1 km

Pro tažení traktoru používejte pouze standardní tyč montovanou na přední tažné zařízení, která je schválená 
výrobcem.
Ujistěte se, že používáte správný čep pro tažné zařízení a že je zajištěn pomocí pojistného kolíku.
Vyčistěte všechna přední a zadní světla pro použití na silnici a ujistěte se, že jsou ve funkčním stavu.

Před zahájením tažení zkontrolujte následující:

 Odpojte jakýkoli nářadí od traktoru 
 Spojte oba brzdové pedály 
 Odpojte PTO a uzávěr diferenciálu 
 Nastavte řadicí páku a páku řazení reverzace do neutrálu 
 Přepněte páku reduktoru plazivých rychlostí do polohy neutrální 
 Použijte značku SMV (pomalu jedoucí vozidlo) a zapněte výstražný maják a výstražná světla

 VAROVÁNÍ: Zapněte výstražná světla a maják. Přiložte vhodnou informaci o tom, že traktor je 
vlečen. Zjistěte a dodržte příslušnou národní legislativu. Dodržujte místní bezpečnostní předpisy

ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

134



Během jízdy na silnici dodržujte následující pokyny:

 Před nájezdem do silnice počkejte, než se zklidní provoz. Buďte velmi opatrní v křižovatkách bez
řízení provozu.

 Zpomalte, abyste měli jasný výhled v obou směrech.
 Udržujte vozidlo ve svém pruhu a jeďte co nejblíže pravému okraji vozovky. Pokud se za vámi objeví

vozidla, co nejdříve zajeďte ke straně, abyste umožnili vozidlům projet.
 Při zastavení traktoru (za všech okolností) zajistěte parkovací brzdu.
 Rychlost jízdy musí vždy být taková, abyste měli úplnou kontrolu nad vozidlem nebo soupravou a byla

zajištěna jeho stabilita.

NEBEZPEČÍ: Nikdy se nepokoušejte táhnout traktor pomocí lan, nebo řetězu (včetně 
ocelových lan) protože prasknutí lana, nebo řetězu může způsobit vážné zranění.

Vlečení s vypnutým motorem

 DŮLEŽITÉ: Při vypnutém motoru a při nefunkčnosti systému nuceného mazání převodovky 
může být traktor převezen do servisního střediska pouze na podvalníku.

Při vypnutém motoru a při nefunkčnosti systému nuceného mazání převodovky může být traktor vlečen 
pouze v případě ohrožení všeobecné bezpečnosti.
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Výstražná slova 19 
Výstražné kontrolky 47 
Výškové nastavení a demontáž hubice etážového 
závěsu 66 
Vzájemné nastavení spodních a svislých táhel 65 
Vzduchové brzdy 67 
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Vždy použijte bezpečnostní světla a zařízení 21 
Z 

Zadní náprava a kola 15 
Zadní okno 112 
Zahřívací časy 72 
Zahřívání 72 
Zahřívaní v chladném počasí 72 
Zacházejte s palivem bezpečně - předejdete požárům 20 
Základní informace 9 

Zapalovač 119 
Záruka produktu 13 
Zastavení motoru 71 
Závady a jejich odstranění 129 
Zdržujte se dále od rotačních hřídelů 21 
Zimní provoz s naftovým palivem 109 
Změna směru jízdy v poli za pomoci brzdových pedálů 73 
Zpětná zrcátka 113 
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