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ZETOR 
 

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

ZETOR 
Brno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne dotyczące konstrukcji, wyposażenia, materiału, wyglądu zewnętrznego są obowiązujące w chwili druku 
instrukcji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. 

 
Instrukcja obsługi stanowi część maszyny. 
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Widok zewnętrzny
*Informacje zawarte w niniejszym podręczniku są przeznaczone dla modeli HORTUS CL65 / HS65

HODP001

1 - Dach 
2 - Zewnętrzne lusterko wsteczne 
3 - Drzwi prawe 
4 - Tylny błotnik 
5 - Opona (tylna) 
6 - Stopień 
7 - Opona (przednia) 
8 - Reflektor 
9 - Przednia szyba (dolna) 
10 - Wycieraczka (przednia) 
11 - Reflektor roboczy

INFORMACJE PODSTAWOWE
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HODP002

1 - Przednia szyba
2 - Kierunkowskaz i światło postojowe 
3 - Maska 
4 - Drzwi lewe 
5 - Tłumik wydechu
6 - Boczna szyba

INFORMACJE PODSTAWOWE
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HODP003

1 - Wycieraczka (tylna) 
2 - Tylna szyba 
3 - Rejestracja 
4 - Cięgno trzeciego punktu 
5 - Cięgno pionowe lewe 
6 - Wał odbioru mocy 
7 - Zaczep holowniczy 
8 - Cięgno dolne 
9 - Cięgno ograniczające 
10 - Cięgno pionowe prawe 
11 - Zewnętrzne wyprowadzenie układu hydraulicznego 
12 - Gniazdo oświetlenia dla pojazdów zaczepianych
13 - Przednia szyba (dolna) 
14 - Kierunkowskaz 
15 - Tylni reflektor 
16 - Reflektor roboczy (tylny)

INFORMACJE PODSTAWOWE
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Identyfikacja ciągnika
Numer silnika wybito na lewej stronie bloku silnika. 
Numer podwozia znajduje się po lewej stronie ciągnika, jak widać na rysunku.

HODP004

1 - Miejsce wybicia typu lub numeru silnika 
2 - Miejsce wybicia typu lub numeru ciągnika

INFORMACJE PODSTAWOWE
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Gwarancja na produkt
Producent zapewnia gwarancję na niniejszy produkt, szczegóły gwarancji podano w odrębnych warunkach 
gwarancji.

Części
W celu nabycia części zamiennych należy skontaktować się z najbliższym dealerem lub autoryzowanym 
serwisem i przekazać mu niżej wymienione dane. 

 Model ciągnika 
 Numer seryjny ciągnika 
 Numer silnika ciągnika 
 Numer i opis części 
 Wymagana ilość

O niniejszym podręczniku
Niniejszy podręcznik został przygotowany, aby pomógł Ci zapoznać się z prawidłowymi procedurami 
w procesie docierania oraz utrzymania nowego ciągnika Zetor (zwanego dalej Zetor) oraz przestrzegać 
tychże procedur.

Ciągnik został zaprojektowany i skonstruowany w taki sposób, aby zapewnił maksymalną wydajność, miał 
niskie zużycie paliwa i był łatwy w obsłudze w różnych warunkach roboczych. Przed dostawą maszyny, 
ciągnik został starannie skontrolowany w zakładzie produkcyjnym, jak i również u dealera / dystrybutora 
Zetor. Aby zachować ten stan i zapewnić bezproblemową pracę ciągnika, należy wykonywać rutynową 
obsługę techniczną w zalecanych odstępach serwisowych zawartych w niniejszym podręczniku.

Przeczytaj uważnie niniejszy podręcznik i przechowuj go w łatwo dostępnym miejscu w celu późniejszego 
użytku. Jeżeli będziesz potrzebować porady dotyczącej ciągnika, nie wahaj się skontaktować 
z autoryzowanym dealerem / dystrybutorem Zetor. Dysponuje on przeszkolonym personelem, oryginalnymi 
częściami i niezbędnym sprzętem, aby spełnić wszystkie wymagane czynności serwisowe.

Polityka produkcyjna opiera się o nieustanne doskonalenie, prawo do zmiany cen, specyfikacji lub 
wyposażenia w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

Wszelkie dane zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulegać zmianie w trakcie produkcji. Wymiary i masy 
są jedynie przybliżone a ilustracje niekoniecznie muszą przedstawiać ciągniki w standardowych warunkach. 
Dokładne informacje o konkretnym ciągniku uzyskasz u dealera / dystrybutora Zetor.

INFORMACJE PODSTAWOWE
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Wstęp i opis

Ciągnik - wstęp
Niniejszy podręcznik zawiera wskazówki dotyczące eksploatacji, konserwacji oraz magazynowania danego 
modelu ciągników Zetor. Niniejszy podręcznik użytkownika został szczegółowo opracowany, aby pomógł Ci 
lepiej zapoznać się z konserwacją i efektywnym działaniem maszyny.

Jeżeli potrzebujesz informacji, które nie zostały zawarte w tym podręczniku, lub usług przeszkolonego 
mechanika, skontaktuj się z dealerem / dystrybutorem Zetor w swojej miejscowości. Dealerzy i dystrybutorzy 
są na bieżąco informowani o najnowszych metodach serwisowania ciągnika. Są oni zaopatrzeni 
w oryginalne części zamienne oraz mają pełne wsparcie techniczne spółki ZETOR TRACTORS a.s.

Rozumienie pojęć LEWY, PRAWY, PRZEDNI i TYLNY (oraz ich odmiany) musi zostać ujednolicone, aby 
uniknąć nieporozumień podczas wykonywania zaleceń zawartych w podręczniku. LEWY i PRAWY (-
a) oznaczają lewą i prawą stronę ciągnika, patrząc do przodu z siedzenia kierowcy.

Jeżeli potrzebujesz części zamiennych, zamawiając je podaj zawsze numer fabryczny ciągnika i silnika. 
(patrz rys. HODP004). Dzięki czemu będzie można szybciej dostarczyć części, oraz pomoże to zapewnić, iż 
otrzymasz właściwe części do określonego modelu ciągnika. Numer fabryczny ciągnika wybito na tablice 
zamocowanej na lewej stronie korpusu silnika, dla uproszczenia sugerujemy zapisanie tego numeru w sekcji 
przeznaczonej dla danych osobowych właściciela. 

1 - obrót w lewo (w kierunku ruchu wskazówek zegara) 
2 - prawa 
3 - przednia 
4 - lewa
5 - tylna 
6 - obrót w prawo (w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara)

HODP005

INFORMACJE PODSTAWOWE
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Opis

Konstrukcja ogólnie
Skrzynia biegów, sprzęgło, skrzynia sprzęgłowa, konsola silnika i przedniego mostu są połączone przy 
użyciu śrub i tworzą wspólnie stałą jednostkę.

Przedni most napędowy
Przedni most z napędem 4WD to typ mostu ze sworzniem głównym. Mechanizm napędu przednich kół 
stanowi część mostu.

Moment obrotowy do napędzania przednich kół jest przenoszony z tylnej skrzyni biegów na mechanizm 
różnicowy przedniego mostu, gdzie jest on dzielony na napęd prawego i lewego koła i na odpowiednie 
przekładnie redukcyjne.

W przekładniach redukcyjnych przenoszone obroty są zmniejszane za pomocą przekładni zębatej do 
napędu samego przedniego koła. Mechanizm 4WD ze stożkowymi kołami zębatymi zapewnia lepsze 
sterowanie i dłuższą żywotność.

Silnik
Ciągniki są wyposażone w oszczędne silniki czterocylindrowe z turbosprężarką HORTUS H65 
wyprodukowane przez spółkę DEUTZ Engines Company. 

Skrzynia biegów i przekładnia główna
W przypadku tych ciągników stosuje się jednotarczowe suche sprzęgło (średnica 11,81 '). Ciągnik z IPTO 
(niezależny tylny wał odbioru mocy) jest wyposażony w zespół sprzęgła hydraulicznego. Skrzynia biegów 
silnika HORTUS HS65 posiada 24 biegi jazdy do przodu i 24 biegi wsteczne w dwóch grupach high/low. 
Obecnie ciągniki Zetor są wyposażone w synchronizowane przekładnie.

Hamulce
Ciągniki są wyposażone w niezależne hamulce tarczowe obsługiwanymi przy użyciu dwóch pedałów. 
Dźwignia hamulca ręcznego jest przeznaczona do parkowania.

Tylna oś koła
Tylna oś jest zamontowana na łożyskach kulkowych, które są poprzez tuleje przyśrubowane do skrzyni 
biegów. Obręcze i tarcza z tylnymi oponami są przyśrubowane do zewnętrznego kołnierza tylnej osi.

Układ hydrostatyczny i cięgna
Ciągniki Zetor są wyposażone w Live (tzn. układ działa nawet po odłączeniu sprzęgła) niezależny dotykowy 
układ hydrauliczny. Trzypunktowy układ zawieszenia może być użyty dla typów narzędzi kategorii 2.

Układ kierowniczy
Składa się z wałka hydraulicznego oraz hydraulicznej pompy tandemowej.

Układ elektryczny
Do uruchomiania silnika za pomocą rozrusznika silnika używa się 12 V kwasowo-ołowiowego akumulatora 
z polipropylenu, jest on używany również do zasilania układu elektrycznego z klaksonem, przednimi 
reflektorami, bocznymi światłami kierunkowskazami, oświetleniem przyrządów pomiarowych, światłami 
ostrzegawczymi. Część układu elektrycznego stanowi również szafa bezpieczników.

Podczas pracy ciągnika na wysokich obrotach nie próbuj ostro skręcać, używając hamulców. 
Ciągnik może się przewrócić i spowodować poważne obrażenia, czy nawet ŚMIERĆ.

INFORMACJE PODSTAWOWE
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Pomoc dla właścicieli
My w spółce Zetor wraz z Twoim dealerem / dystrybutorem życzymy pełnej satysfakcji z dokonanej 
inwestycji. Problemy techniczne z Twoim sprzętem będą rozwiązywane przez dział serwisowy dealera / 
dystrybutora. Jeśli uważasz, że Twój problem nie został rozwiązany, zalecamy skontaktować się 
z właścicielem lub dyrektorem autoryzowanego dealera.

ROPS (Roll Over Protective Structure)

Roll Over Protective Structure - ROPS - konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się 
pojazdu
Ciągniki Zetor są wyposażone w ramę chroniącą obsługę.

Jeżeli ciągnik posiada kabinę, rama ochronna jest wbudowana w konstrukcję kabiny.
Celem ramy czy konstrukcji kabiny jest ochrona obsługi w przypadku przewrócenia się ciągnika. Ramy są 
skonstruowane w taki sposób, aby pomagały nieść cały ciężar ciągnika w przypadku wystąpienia takiego 
zdarzenia.

Każda konstrukcja ROPS ramy lub kabiny została zaprojektowana w taki sposób, aby spełniała wymogi 
norm przemysłowych i / lub państwowych. 
Badaniom zostały poddane również wszystkie bazy montażowe, śruby czy też inne elementy mocujące.

Aby ramy ochronne ROPS skutecznie chroniły obsługę należy używać pasa bezpieczeństwa, 
który w przypadku przewrócenia się ciągnika utrzyma obsługę w chronionej przestrzeni ROPS. 
Nieużywanie pasa bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.

W przypadku wybranych modeli, rama ochronna ROPS może posiadać funkcję składania, co umożliwia np. 
wjazd do niskich budynków itd. 
Podczas opuszczania górnej części ramy ROPS zachowaj ostrożność a szczególną ostrożność zachowaj 
podczas jazdy z ciągnikiem ROPS z opuszczoną ramą. 
W przypadku opuszczonej ramy ROPS nie należy używać pasa bezpieczeństwa i należy pamiętać, że 
mechanizm składania jest przeznaczony do użytku jedynie w szczególnych okolicznościach i nie wolno go 
używać podczas codziennej normalnej pracy.

Używanie ciągnika z odpuszczaną ramą ROPS może spowodować śmiertelne obrażenia !

Ponieważ rama ochronna ROPS czy też kabina wspólnie z pasem bezpieczeństwa zostały zaprojektowane 
w taki sposób, aby spełniały określone normy, należy utrzymywać je w należytym i dobrym stanie. Aby to 
osiągnąć, należy regularnie sprawdzać konstrukcję i pas bezpieczeństwa (przy każdym serwisowaniu 
ciągnika).

Jeżeli pas bezpieczeństwa jest uszkodzony lub zaczyna 
się strzępić, należy dokonać jego wymiany, a jeżeli rama 
ochronna ROPS lub którakolwiek część jej konstrukcji 
montażowej jest uszkodzona lub pęknięta, należy 
wymienić uszkodzoną część na nową. Nowa część musi 
spełniać wszystkie kryteria poddawane próbom 
w pierwotnej jednostce. Wyposażenie konstrukcji 
w gorszej jakości elementy lub zamontowanie gorszej 
jakości części lub elementów będzie miało wpływ na 
certyfikację całej konstrukcji ROPS i na skuteczność 
konstrukcji w razie wypadku. Zabrania się wiercenia lub 
spawania konstrukcji czy jakiejkolwiek innej ingerencji 
w konstrukcję ROPS.

HODP006

INFORMACJE PODSTAWOWE
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Uszkodzenie konstrukcji ochronnej ROPS
Jeżeli ciągnik przewróci się lub jego konstrukcja ochronna zostanie uszkodzona (np. w skutek uderzenia 
w przedmiot przed konstrukcją w trakcie jazdy lub w trakcie transportu), konstrukcja musi zostać 
wymieniona, przez co zostanie osiągnięty pierwotny poziom ochrony. Po wypadku sprawdź uszkodzenie 1. 
ROPS, 2. siedzenia, 3. pasa bezpieczeństwa i zamocowania siedzenia. Przed ponownym użyciem ciągnika, 
należy wymienić wszystkie uszkodzone części

Nie spawać, nie prostować i nie wiercić ochronnej konstrukcji ROPS. 

Nigdy nie przyczepiaj łańcuchów lub lin do ROPS w celu holowania; ciągnik przewróciłby się 
do tyłu. Do holowania używaj zawsze punktów znajdujących się na ciągniku przeznaczonych do 
holowania. Zachowaj ostrożność podczas jazdy przez bramy lub podczas jazdy pod przedmiotami 
znajdującymi się nisko nad głową. Sprawdź, czy nad sobą masz wystarczająco dużo miejsca dla 
konstrukcji ochronnej ROPS, aby uniknąć śmiertelnych obrażeń.

Jeżeli konstrukcja ochronna ROPS zostanie usunięta lub wymieniona sprawdź, czy do 
wymiany ROPS użyto odpowiedniego sprzętu a do dokręcenia śrub zalecanych wartości momentu 
dokręcania.

Jeżeli ciągnik jest wyposażony w konstrukcję ochronną ROPS, zawsze używaj pasa 
bezpieczeństwa.

Przesuwanie siedzenia
Aby ustawić pozycję siedzenia, poruszaj dźwignią regulacji i przesuń siedzenie bliżej lub dalej od tablicy 
przyrządów i sterowników.

Przed użyciem ciągnika ważne jest, aby ustawić siedzenie w najwygodniejszej pozycji i sprawdzić, czy jest 
ono w tej pozycji właściwie zabezpieczone.

Komentarz: Do czyszczenia siedzenia nie używaj rozcieńczalników. Użyj ciepłej wody z dodatkiem 
detergentu.

Podczas ustawiania pozycji siedzenia nie wkładaj ręki pomiędzy fotel a szynę. Mogłoby to 
spowodować nieprzewidywany uraz.

Przed rozpoczęciem jazdy ciągnikiem upewnij się, że siedzenie jest prawidłowo 
zabezpieczone.

Niebezpieczeństwo: Jeśli ciągnik jest wyposażony w konstrukcję ochronną ROPS, zawsze 
należy używać pasa bezpieczeństwa. Nie należy używać pasa bezpieczeństwa, gdy konstrukcja 
ROPS jest opuszczona lub jeżeli ciągnik nie posiada ROPS. Regularnie sprawdzaj pas 
bezpieczeństwa i wymień go, jeśli jest uszkodzony lub zaczyna się strzępić.

1 - Pas bezpieczeństwa 
2 - Dźwignia regulacji do przodu/do tyłu

HODP007

INFORMACJE PODSTAWOWE

17



Regulacja położenia oparcia pleców
Aby zmienić kąt nachylenia oparcia, podnieś dźwignię na lewej stronie siedzenia. Następnie, gdy dźwignia 
zostanie podniesiona, wyreguluj kąt. Po ustawieniu zwolnij dźwignię. Upewnij się, że dźwignia powróciła do 
pierwotnego położenia, a po ustawieniu siedzenie jest stale zablokowane.

Regulacja twardości wypełnienia
Twardość poduszki siedzenia można regulować w zależności od ciężaru kierowcy 
Obracając dźwignię do regulacji twardości siedzenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
(do położenia 50 kg), wypełnienie staje się miększym a obracając dźwignię zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara (130 kg), wypełnienie twardnieje.

1 - Siedzenie
2 - Dźwignia dostosowania pozycji oparcia

HODP008

1 - Pasy bezpieczeństwa 
2 - Dźwignia regulacji według masy

HODP009
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa

Ten symbol oznacza UWAGA! TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST ZAGROŻONE. Komunikat 
znajdujący się za symbolem zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Przeczytaj 
uważnie ten komunikat.

Hasła ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Ostrzeżenie

Uwaga

Hasło ostrzegawcze - NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE LUB UWAGA - jest używane wraz 
z ostrzegawczym symbolem bezpieczeństwa. NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed najgroźniejszymi 
ryzykami. Oznakowanie bezpieczeństwa z hasłem ostrzegawczym - NIEBEZPIECZEŃSTWO LUB 
OSTRZEŻENIE - zazwyczaj umieszcza się w pobliżu konkretnych niebezpieczeństw. Ogólne środki 
bezpieczeństwa są wymienione na znakach bezpieczeństwa UWAGA!

Przeczytaj wskazówki dot. bezpieczeństwa

Ochrona osób

W trosce o własne bezpieczeństwo przeczytaj uważnie 
wszystkie wskazówki dot. bezpieczeństwa zawarte 
w niniejszym podręczniku. Niekonsekwentne stosowanie 
się do któregokolwiek z wymienionych środków 
bezpieczeństwa może skutkować poważnymi obrażeniami 
czy nawet śmiercią. Wszystkie znaki bezpieczeństwa 
utrzymuj w dobrym stanie. Wymień uszkodzone lub 
brakujące znaki bezpieczeństwa. 

Utrzymuj ciągnik w dobrym stanie i nie pozwól, aby 
dokonywano na nim jakichkolwiek modyfikacji, które 
mogłyby zagrażać jego funkcjonalności / bezpieczeństwu 
i wpłynąć na żywotność ciągnika.

HODP010

Podczas korzystania z ciągnika utrzymuj inne osoby 
z dala od ciągnika. 

Cofanie

 Rozejrzyj się, czy za ciągnikiem nie ma osób. 
 Nie pozwól żadnej osobie jeździć na ciągniku lub 

jakichkolwiek narzędziach. 

HODP011
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Użycie konstrukcji ochronnej ROPS i pasa bezpieczeństwa

Środki zapobiegające przewróceniu się ciągnika

Bezpiecznie parkowanie ciągnika

Konstrukcja ochronna chroniąca pojazd przed 
przewróceniem (ROPS) posiada certyfikat zgodnie 
z normami przemysłowymi i / lub państwowymi. Wszelkie 
uszkodzenia lub zmiany konstrukcji ochronnej ROPS, 
sprzętu montażowego lub pasa bezpieczeństwa 
unieważnią certyfikację i naruszą lub zupełnie wykluczą 
ochronę obsługi w razie przewrócenia ciągnika. 
Konstrukcję ochronną ROPS, sprzęt montażowy i pas 
bezpieczeństwa należy skontrolować po pierwszych 100 
godzinach roboczych ciągnika a następnie zawsze po 500 
godzinach, czy nie są na nich widoczne jakieś 
uszkodzenia, zużycie lub pęknięcia. W przypadku 
uszkodzenia lub zmiany należy przed dalszym 
użytkowaniem ciągnika dokonać wymiany konstrukcji 
ochronnej ROPS.
Jeżeli maszyna jest wyposażona w certyfikowaną 
konstrukcje ochronną ROPS, to w trakcie pracy maszyny 
należy używać pasa bezpieczeństwa.
Jeżeli pas nie jest używany, ochrona obsługi w przypadku 
przewrócenia ciągnika zostanie naruszona lub zupełnie 
wykluczona.

HODP012

Nie jeźdź z ciągnikiem w miejsca, w których mógłby się 
poślizgnąć lub przewrócić. 
Uważaj na dziury i kamienie w terenie oraz na wszelkie 
inne ukryte zagrożenia. 
Zanim gwałtownie skręcisz, zwolnij. 
Jeżeli będziesz się starać wyjechać z ciągnikiem z rowu 
lub z błota, w którym utknął ciągnik, ciągnik może się 
wywrócić do tyłu. 
Unikaj takich sytuacji o ile to możliwe.

HODP013

Przed parkowaniem ciągnika opuść wszelkie narzędzia do 
ziemi.
Zatrzymaj silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki

HODP014
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Z paliwem manipuluj w sposób bezpieczny - unikaj pożaru

Uniemożliw osobom, aby wchodziły na ciągnik w celu przejechania się ciągnikiem

Nie zbliżaj się do obracających się wałów

Zawsze używaj świateł bezpieczeństwa i urządzeń bezpieczeństwa

Z paliwem manipuluj zawsze w bezpieczny sposób, jest 
wysoce łatwopalne. Nie uzupełniaj paliwa w ciągniku 
w pobliżu otwartego ognia lub iskier oraz nie pal podczas 
pracy.
Przed uzupełnianiem paliwa do ciągnika zawsze wyłącz 
silnik.
Zawsze utrzymuj swój ciągnik w czystości, bez 
zgromadzonych resztek smaru oraz innych resztek. 
Zawsze zetrzyj rozlane paliwo.

HODP016

Nie pozwól, żeby na ciągniku jechał ktoś poza obsługą.
Osoby jadące na ciągniku są narażone na 
niebezpieczeństwo obrażeń, np. w wyniku uderzenia 
obcego przedmiotu lub upadku z ciągnika.

HODP015

Zaplątanie się do obracającego się wału może 
spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
Zawsze zakładaj osłonę na wał odbioru mocy.
Noś dopasowaną ciasną odzież. Przed przystąpieniem do 
jakichkolwiek modyfikacji, podłączania lub czyszczenia 
wyposażenia napędzanego wałem odbioru mocy, wyłącz 
silnik i sprawdź, czy napęd wału odbioru mocy jest 
unieruchomiony.

HODP017

Jeżeli przepisy krajowe lub miejscowe nie zabraniają tego, 
podczas ciągnięcia urządzeń na drogach publicznych 
zalecamy używanie świateł ostrzegawczych oraz 
sygnalizacji zmiany kierunku jazdy.
Jeżeli umożliwiają to przepisy krajowe i miejscowe, 
podczas jazdy po drogach publicznych, w dzień, jak 
i również w nocy, używaj trójkąta ostrzegawczego dla 
wolno poruszających się pojazdów.

HODP018
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Dokonuj bezpiecznej konserwacji

Wszystkie części ciągnika, które należy podnieść w celu serwisowania, muszą być bezpiecznie podparte.
Wszystkie części utrzymuj w dobrym stanie. 
Wymień zużyte lub uszkodzone części. Wymień uszkodzone / brakujące tabliczki. 
Usuń całkowicie zgromadzony smar czy brud z ciągnika.
Przed rozpoczęciem naprawy układów elektrycznych lub spawania na ciągniku odłącz kabel uziemiający 
akumulatora (-).

Unikaj płynów pod wysokim ciśnieniem

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że rozumiesz 
procedurę serwisową. 
Utrzymuj okolice ciągnika w czystości i suche. 
Nie próbuj serwisować poruszającego się ciągnika. 
Nie zbliżaj się (dotyczy również odzieży) do obracających 
się wałów. 
Opuść do ziemi wszelkie zaczepiane narzędzia ciągnika. 
Wyłącz silnik. 
Wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Przed jakąkolwiek naprawą 
zaczekaj zanim silnik ostygnie.

HODP019

Ciecz wyciekająca pod ciśnieniem może przeniknąć przez 
skórę i spowodować poważne obrażenia. Podczas 
manipulacji z elementami służącymi do wtryskiwania 
zachowaj szczególną ostrożność - grozi 
niebezpieczeństwo wtrysku cieczy pod wysokim 
ciśnieniem pod skórę. Jeżeli jakakolwiek ciecz wtryśnie Ci 
pod skórę natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

HODP020
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Unikaj eksplozji akumulatora

Unikaj poparzenia kwasem

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa: 

1. Uzupełniaj akumulatory w dobrze wentylowanym miejscu. 
2. Stosuj środki ochronne oczu i rękawice kwasoodporne. 
3. Po dodaniu elektrolitu nie wdychaj uwalniających się par. 
4. Nie dodawaj wody do elektrolitu, ponieważ kwas mógłby się rozprysnąć i spowodować poważne 

poparzenia.

Jeżeli wylejesz na siebie kwas: 

1. W przypadku kontaktu ze skórą, opłucz skórę wodą. 
2. W przypadku kontaktu z oczami, przemywaj oczy wodą przez 10-15 minut. 

Natychmiast zasięgnij porady lekarza.

Odłączenie akumulatora

Trzymaj wszystkie łatwopalne materiały, otwarty ogień lub 
inne źródła zapłonu (np. iskry) z dala od akumulatora. Gaz 
uwalniany z akumulatora podczas ładowania może 
wybuchnąć. Nigdy nie sprawdzaj naładowania 
akumulatora poprzez połączenie biegunów akumulatora 
przedmiotem przewodzącym.

HODP021

Kwas siarkowy w elektrolicie akumulatora jest trujący. Jest 
wystarczająco silny, aby podrażnił skórę, spalił ubranie 
a w przypadku przeniknięcia do oczu spowodował ślepotę.

HODP022

1. Podczas pracy z częściami elektrycznymi ciągnika 
należy najpierw odłączyć przewody akumulatora. 

2. Aby uniknąć przypadkowego iskrzenia, należy 
najpierw odłączyć ujemny przewód akumulatora.

HODP023
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Serwisuj ciągnik w bezpieczny sposób

Pracuj w miejscu posiadającym wentylację

Bezpieczny rozruch ciągnika

1. Ciągnik może uruchomić się, gdy w skrzyni biegów jest włączony bieg w wyniku czego ciągnik może 
zacząć się poruszać, a obsługa maszyny lub osoby stojące w pobliżu ciągnika mogą ucierpieć 
poważne obrażenia. 

2. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, pozostawiaj przycisk zatrzymania (regulacja doprowadzenia 
paliwa) w całkiem wyciągniętym położeniu. Przy załączeniu się wyłącznika bezpieczeństwa 
rozrusznika lub podczas innej pracy ciągnika skrzynia biegów musi znajdować się w położeniu 
neutralnym, pedał hamulca nożnego musi być wciśnięty a dźwignia regulacji wału odbioru mocy 
(PTO) w pozycji rozłączonej.

Wyłącznik bezpieczeństwa rozrusznika

1. Wszystkie ciągniki posiadają wyłącznik bezpieczeństwa sterowany przez sprzęgło, umożliwiający, aby 
układ rozruchowy działał jedynie wtedy, gdy pedał sprzęgła jest całkiem wciśnięty. 

2. Nie wyłączaj ani nie modyfikuj wyłącznika bezpieczeństwa rozrusznika. Zalecamy, aby manipulacji 
z wyłącznikiem bezpieczeństwa rozrusznika dokonywali jedynie autoryzowani dealerzy. 

3. W niektórych modelach wyłącznik rozruchowy jest dostępny na dźwigni zmiany biegów 'High-low' i na 
dźwigni włączania wału odbioru mocy. Ciągnik można uruchomić tylko wtedy, gdy dźwignia włączania 
'High-low' znajduje się w położeniu neutralnym.

 UWAGA: Wyłącznik bezpieczeństwa rozrusznika należy wymieniać co 2000 godzin roboczych / 
co 4 lata, według tego, co nastąpi wcześniej.

Podczas pracy w pobliżu części ruchomych nie noś 
krawata, chustki czy luźnej odzieży. W przypadku 
zaczepienia się którejkolwiek z tych części ubrania może 
dojść do poważnych obrażeń.
Nie noś pierścionków lub innej biżuterii, aby uniknąć 
zwarcia czy też zaplątania się do części ruchomych 
maszyny.

HODP024

Nie uruchamiaj ciągnika w zamkniętym budynku, jeżeli nie 
zapewniono odpowiedniej wentylacji, ponieważ gazy 
wydechowe z ciągnika mogą spowodować mdłości, 
zatrucie czy też śmierć. Jeżeli silnik musi 
w nieuniknionych przypadkach pracować w zamkniętej 
przestrzeni, należy zapewnić odpowiednią wentylację lub 
odprowadzanie gazów wydechowych.

HODP025
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Wyjścia awaryjne
Jeżeli wyjście z bocznych drzwi kabiny jest blokowane (po wypadku lub przewróceniu się pojazdu), 
alternatywne wyjścia bezpieczeństwa są oznaczone tabliczkami.

Środki bezpieczeństwa podczas użycia ładowacza

Możliwe wyjścia bezpieczeństwa to: 

 Tylna szyba (wszystkie ciągniki) 
 Przednia szyba (dla wersji z otwieraną przednią 

szybą).

HODP027

Nigdy nie pozwól nikomu, aby wstępował do 
podłączonego adaptera ładowacza lub do przestrzeni 
roboczej wysięgnika ładowacza. W odwrotnym wypadku 
może dojść do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

HODP028

Nie przebywaj pod uniesionym ładowaczem ani nie zbliżaj 
się do niego. Przed opuszczeniem ciągnika opuść ramię 
ładowacza do ziemi. W odwrotnym przypadku może dojść 
do poważnych obrażeń czy też śmierci.

HODP029

Ważne: ROPS (Konstrukcja chroniąca pojazd 
przed przewróceniem), przysłona słoneczna ani 
kabina nie są konstrukcją ochronną FOPS 
(Konstrukcja chroniąca przed spadającymi 
przedmiotami). Nigdy nie może ochronić kierowcy 
przed spadającymi przedmiotami. Unikaj jazdy 
w niebezpiecznym terenie, takim jak miejsca, 
w których występuje ryzyko lawin i spadania kamieni.

HODP031
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Nie pozwól, żeby wysięgnik lub podłączony adapter 
dostały się do kontaktu z linią elektryczną lub innym 
urządzeniem elektrycznym. Prąd powoduje poważne 
obrażenia lub śmierć.

HODP032

W celu bezpiecznej manipulacji z ładunkami używaj 
zawsze odpowiedniego adaptera przeznaczonego dla 
danego rodzaju pracy. Podczas jazdy utrzymuj 
przewożony przedmiot obciążony ciężarem nisko nad 
ziemią. W odwrotnym przypadku może dojść do 
poważnego uszkodzenia maszyny, obrażeń, a nawet 
śmierci.

HODP033

Podczas podłączania czy rozłączania ładowacza 
zabezpiecz mocno wszystkie części, które są podłączone 
do adaptera i wysięgnika. Adapter lub wysięgnik mogą 
nieoczekiwanie opaść, co może spowodować obrażenia, 
a nawet śmierć.

HODP034
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Urządzenie holownicze
Maksymalne dopuszczalne obciążenie urządzenia holowniczego znajduje się w ustępie 'Maksymalne 
obciążenie urządzenia holowniczego' w sekcji Dane techniczne. 

 Utrzymuj odpowiednią prędkość, uwzględniając masę obciążenia ciągnika i nachylenie terenu, 
pamiętaj o tym, że droga hamowania będzie większa niż w przypadku ciągnika bez ładunku. 
Holowane przyczepy lub naczepy z hamulcami lub bez, które przekraczają określoną maksymalną 
dopuszczalną masę lub które są holowane zbyt szybko, mogą spowodować utratę kontroli nad 
zespołem ciągnika. 

 Zawsze uwzględniaj całkowitą masę narzędzi i ładunku.

Jeżeli do ciągnika zamocowano jakiekolwiek narzędzia zaczepiane lub przyczepę czy naczepę, 
pamiętaj o przełączeniu wszystkich sterowników do położenia neutralnego, o zabezpieczeniu 
hamulca ręcznego, wyłączeniu silnika, włączeniu pierwszego biegu (w przypadku mechanicznej 
skrzyni biegów) oraz wyjęciu kluczyka ze stacyjki, zanim opuścisz siedzenie obsługi. Jeżeli ciągnik 
nie został zaparkowany na równym podłożu, ZAWSZE zabezpiecz koła ciągnika oraz przyczepy za 
pomocą klinów. Więcej informacji na temat bezpiecznych praktyk można znaleźć w rozdziale 
'Parkowanie ciągnika' w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji.

 Najlepszym sposobem transportu uszkodzonego ciągnika jest jego transport na naczepie 
wieloosiowej. Ciągnik zamocuj zawsze na naczepie łańcuchami. Przed transportem ciągnika na 
naczepie wieloosiowej lub na wagonie szynowym upewnij się, że osłona silnika, drzwi, szyberdach 
(jeżeli zostały zainstalowane) oraz okna są zamknięte i bezpiecznie zamocowane. Nigdy nie holuj 
ciągnika z prędkością wyższą niż10 km / h. Obsługa musi siedzieć na siedzeniu kierowcy, w celu 
prowadzenia i hamowania ciągnika.

Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS)
Określenie FOPS oznacza konstrukcję ciągnika, której celem jest zmniejszenie ryzyka skaleczenia obsługi 
przez spadające przedmioty.

Ważne: 

 Ten ciągnik jest wyposażony w konstrukcję FOPS.
 Wartość energii, na którą przetestowano FOPS, wynosi 1365J.

Określenie OPS oznacza konstrukcję ochronną zamontowaną na ciągniku, której celem jest minimalizacja 
ryzyka skaleczenia obsługi, spowodowanego przedmiotami przenikającymi do obszaru obsługi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ten ciągnik nie został wyposażony w konstrukcję OPS. Jeśli chcesz 
pracować w obszarach, w których istnieje ryzyko przeniknięcia przedmiotów do obszaru roboczego, 
przed rozpoczęciem pracy skonsultuj się z dealerem, aby upewnić się, że ciągnik będzie wyposażony 
w odpowiednią konstrukcję ochronną.

Konstrukcja zabezpieczająca operatora (OPS)
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Bezpieczna eksploatacja Twojego ciągnika
Producent ciągnika dołożył wszelkich starań, aby ciągnik był, w miarę możliwości, bezpieczny.

Od tej chwili obsługa jest odpowiedzialna za zapobieganie wypadkom. Oprócz tego prosimy o przeczytanie 
i realizację naszych propozycji dot. zapewnienia Twojego bezpieczeństwa.

Upewnij się, że ciągnik jest używany wyłącznie przez wyszkoloną i kompetentną obsługę, która jest w pełni 
zaznajomiona z maszyną oraz wszystkimi elementami sterowniczymi i urządzeniami bezpieczeństwa.
Obsługa nie może obsługiwać ciągnika lub zaczepianych maszyn, jeżeli nie została odpowiednio 
przeszkolona lub jest fizycznie niezdolna do obsługi maszyny.
Aby zapobiec wypadkom, zapewnij, aby obsługa nosiła odzież, która nie zapląta się do ruchomych części 
ciągnika lub maszyny, przeciwnie będzie chronić obsługę przed takimi częściami.

Podczas rozpylania lub używania substancji chemicznych, zapewnij stosowanie odzieży ochronnej i środków 
ochrony indywidualnej, które pomagają zapobiegać problemom oddechowym i skórnym.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, skontaktuj się z producentem substancji chemicznych.

Aby zapobiec długotrwałemu narażaniu się na hałas, należy stosować ochronę słuchu.

Jeżeli konieczne jest dokonanie pewnych modyfikacji ciągnika lub środków technicznych, zapewnij, żeby 
maszyna została uprzednio wyłączona.

Jeżeli ciągnik jest używany, musi być wyposażony w konstrukcje ochronną chroniącą przeciw przewróceniu 
się ciągnika (ROPS).

Podczas pracy z ciągnikiem należy używać pasa bezpieczeństwa.

Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa obsługi i innych osób w pobliżu maszyny przez cały czas jej 
użytkowania.

Zapewnij, żeby nikt nie znajdował się pomiędzy ciągnikiem a ciągniętym pojazdem (przyczepą lub 
narzędziem).

Zalecenia dla bezpiecznej konserwacji

1. Przynajmniej raz dziennie skontroluj wszystkie poziomy oleju. Kontroluj ilość wody w chłodnicy 
i poziom elektrolitu w akumulatorze oraz wykonuj prace serwisowe według harmonogramu. 

2. Zapewnij, żeby ciśnienie w oponach było równomierne i żeby odpowiadało wykonywanej czynności. 
3. Sprawdzaj, czy na ciągniku dokonuje się wszystkich kontroli i czy działają mechanizmy 

zapobiegawcze oraz czy praca jest wykonywana prawidłowo i efektywnie. 
4. Zapewnij, aby na potrzeby konserwacji i drobnych napraw był do dyspozycji zestaw narzędzi 
5. Zapewnij, żeby wszystkie czynności serwisowe były wykonywane na równej betonowej posadce lub 

na podobnej podłodze. Nie wykonuj prac serwisowych na ciągniku, dopóki nie jest on wyłączony, 
zahamowany przy użyciu hamulca postojowego a koła nie są podłożone klinami. Jeżeli ciągnik jest 
uruchomiony na zamkniętej przestrzeni zapewnij odpowiednią wentylację tej przestrzeni, ponieważ 
gazy wydechowe są bardzo szkodliwe i mogą spowodować śmierć. 

6. Nie pracuj z narzędziami w podniesionej pozycji. 
7. W przypadku wymiany kół lub opon zapewnij, żeby przed zdjęciem koła na oś został umieszczony 

odpowiedni stojak i żeby pozostałe koła były podłożone klinami. 
8. Jeżeli podczas przeprowadzania prac serwisowych lub napraw konieczne jest zdjęcie osłon, zapewnij, 

żeby te osłony zostały właściwie zamontowane przed uruchomieniem ciągnika. 
9. Nigdy nie dokonuj uzupełniania paliwa w pobliżu otwartego ognia lub na przegrzanym silniku. Przed 

uzupełnianiem paliwa należy wyłączyć silnik. 
10. Układ chłodzenia pracuje pod ciśnieniem, dlatego podczas zdejmowania kurka chłodnicy przy 

gorącym silniku bądź ostrożny, żebyś nie poparzył się parą lub gorącą wodą. Jeżeli silnik jest gorący, 
nie dolewaj wody do chłodnicy. Wodę do chłodnicy dolewaj jedynie po zupełnym ostygnięciu silnika. 

11. Aby zapobiec pożarowi, utrzymuj ciągnik wraz z silnikiem w czystości i bez substancji palnych, 
w bezpiecznej odległości od paliwa i innych materiałów palnych.
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Montaż i demontaż narzędzi

1. Zapewnij, żeby wszelki montaż i demontaż narzędzi odbywał się na bezpiecznej, równej powierzchni. 
Aby zapobiec przypadkowemu skaleczeniu, upewnij się, że nikt nie znajduje się pomiędzy ciągnikiem 
a narzędziem lub pod nim. 

2. Po zamontowaniu narzędzi zapewnij, aby wszystkie wiszące elementy, np. łańcuchy lub węże zostały 
odpowiednio zabezpieczone a tam, gdzie używa się wałów odbioru mocy, aby te wały były 
odpowiednio zamocowanie i zabezpieczone. 

3. Tam, gdzie używa się ciężkich narzędzi, zapewnij, żeby zespół był dobrze wyważony lub w celu 
zapewnienia takiej równowagi użyj odpowiednich obciążników. 

4. Przed opuszczeniem ciągnika opuść narzędzia, zatrzymaj wał odbioru mocy, jeżeli to możliwe, 
aktywuj hamulec postojowy i wyłącz silnik. 

5. Podczas pracy z narzędziem posiadającym wał odbioru mocy zapewnij, żeby osoby znajdujące się 
w pobliżu nie zbliżały się do ruchomych części oraz nie dokonuj żadnych modyfikacji narzędzi 
podczas pracy maszyny. 

6. Ciągnikiem wyposażonym w ramę ochronną ROPS może kierować jedynie kierowca z prawidłowo 
zapiętym pasem bezpieczeństwa. 

7. W przypadku obecności dzieci w pobliżu maszyny lub zespołu należy zachować szczególną 
ostrożność oraz przewidywać możliwe zagrożenia związane z ruchem oraz pracą maszyny. 

8. Ciągnika może używać jedynie przeszkolona obsługa, która musi zapewnić, żeby nie doszło do 
skaleczenia żadnego pracownika. Szczególną ostrożność należy zachować w zapylonym środowisku 
w warunkach znacznie obniżonej widoczności. 

9. Nigdy nie uruchamiaj ciągnika, jeżeli skrzynia biegów nie jest włączona, obsługa nie siedzi na 
siedzeniu kierowcy i jeżeli nie sprawdzono, czy w pobliżu ciągnika nie występuje zagrożenie. 

10. Obsługiwać ciągnik może jedynie osoba siedząca na siedzeniu kierowcy. Nie skręcaj ani nie hamuj 
gwałtownie przy wysokiej prędkości, ciągnik może się przewrócić, powodując tym samym poważne 
obrażenia lub śmierć. 

11. Podczas jazdy po drogach publicznych upewnij się, że ciągnik i kierowca spełniają wszystkie wymogi 
ustawowe dotyczące bezpieczeństwa i uprawnień. Podczas jazdy z szerokimi narzędziami stosuj 
urządzenia ostrzegawcze zgodne z przepisami kraju, w którym używany jest ciągnik i przestrzegaj 
wszystkich przepisów, włącznie z przepisami dotyczącymi konwoju. 

12. Podczas pracy w trudnych warunkach, na pagórkowatym terenie lub na powierzchniach 
o zmniejszonej przyczepności do opon, dostosuj prędkość ciągnika do warunków; Bezpieczeństwo 
jest najważniejsze. Nigdy nie zjeżdżaj z góry z dużą prędkością lub ze skrzynią biegów w położeniu 
neutralnym. Hamuj zarówno silnikiem, jak i hamulcami. Podczas zjeżdżania ze stromego zbocza 
wybierz bieg, na który zespół mógłby wjechać pod górę. Nigdy nie zmieniaj biegów podczas 
zjeżdżania z góry. Ponadto, podczas wjeżdżania na strome zbocza, unikaj zmiany biegów przy niskiej 
prędkości zespołu - zespół może przypadkowo zatrzymać się i niekontrolowanie się przewrócić. 

13. Podczas jazdy z góry z ciężkimi narzędziami zachowaj ostrożność, żeby nie doszło do przeważenia 
i przewrócenia się przedniej części ciągnika oraz do utraty kontroli nad zespołem. 

14. Nigdy nie usuwaj ani w żaden sposób nie modyfikuj pasa bezpieczeństwa. 
15. Nigdy nie usuwaj ani nie modyfikuj ramy ochronnej ROPS.

Pamiętaj, że nieco większa ostrożność może zapobiec poważnym obrażeniom lub śmierci czy też 
uszkodzeniu twojego ciągnika.
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Następujące środki ostrożności pomagają unikać urazów
Najlepsza obsługa to ostrożna obsługa. Większości wypadków można zapobiec, przestrzegając pewnych 
środków bezpieczeństwa. Przed użyciem ciągnika przeczytaj i zastosuj się do poniższych środków 
ostrożności zapobiegających wypadkom. Ciągnik mogą obsługiwać jedynie osoby odpowiedzialne, które 
zostały do tego odpowiednio przeszkolone.

Ciągnik

1. Przed użyciem ciągnika przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Niewystarczająca znajomość pracy 
maszyny może prowadzić do wypadków lub urazów.  

2. Aby zapewnić bezpieczną eksploatacje ciągnika, używaj homologowanej ramy ochronnej i pasa 
bezpieczeństwa. Przewrócenie się ciągnika bez ramy ochronnej może spowodować śmierć 
lub poważne obrażenia. 

3. Nie usuwaj ROPS (konstrukcji ochronnej chroniącej przeciw przewróceniu się pojazdu). Zawsze 
używaj pasa bezpieczeństwa. 

4. Szkłolaminatowy dach kabiny nie zapewnia żadnej ochrony przeciw przedostawaniu się cięższych 
obiektów z zewnątrz do kabiny. 

5. Aby zapobiec upadkowi podczas wchodzenia i wychodzenia do/z kabiny, utrzymuj stopnie i platformę 
w czystości, bez błota i oleju. 

6. Nie pozwól, aby ciągnik przewoził inną osobę niż operatora. Na ciągniku nie ma innego bezpiecznego 
miejsca ani homologowanego fotela dla pasażera. 

7. Wymień wszystkie brakujące, nieczytelne lub uszkodzone znaki bezpieczeństwa. 
8. Utrzymuj znaki bezpieczeństwa w czystości, bez zanieczyszczeń i smaru.

Serwis ciągnika

1. W trosce o własne bezpieczeństwo utrzymuj ciągnik w dobrym stanie. Nieprawidłowo utrzymywany 
ciągnik może być niebezpieczny. 

2. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności serwisowej na ciągniku, wyłącz silnik. 
3. Układ chłodzenia pracuje pod ciśnieniem, które jest regulowane poprzez pokrywę chłodnicy. Jeżeli 

układ jest gorący, zdejmowanie pokrywy jest niebezpieczne. Najpierw powoli obracaj korkiem do 
oporu, następnie pozwól ciśnieniu uniknąć a dopiero potem zdejmij korek. 

4. W trakcie uzupełniania paliwa do ciągnika nie pal. Chroń paliwo i układ paliwowy przed jakimkolwiek 
rodzajem otwartego ognia. 

5. Paliwo w układzie wtryskowym jest pod wysokim ciśnieniem i może wniknąć pod skórę. Osobom 
nieposiadającym odpowiedniej kwalifikacji nie wolno usuwać pompy paliwa, wtryskiwaczy, dyszy ani 
żadnej innej części układu paliwowego. 

6. Chroń akumulator oraz pomocnicze środki rozruchu przy zimnej pogodzie przed otwartym ogniem, 
aby uniknąć pożaru lub wybuchu. 

7. Nie zmieniaj ani nie modyfikuj niczego na ciągniku oraz nie pozwól nikomu na dokonywanie zmian lub 
modyfikacji na ciągniku ani żadnej jego części lub funkcji.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA

30



Obsługa ciągnika

1. Przed uruchomieniem ciągnika, aktywuj hamulec postojowy, dźwignię włączania wału odbioru mocy 
przestaw do położenia ''WYŁĄCZONO'', dźwignię układu hydraulicznego do położenia dolnego 
a skrzynię biegów do położenia neutralnego. 

2. Jeżeli stoisz obok ciągnika, nie uruchamiaj silnika ani elementów sterowniczych. Podczas obsługi 
silnika lub elementów sterowniczych siedź zawsze na siedzeniu kierowcy. 

3. W celu zapobiegania przypadkowemu rozruchowi ciągnika, ciągnik posiada wyłącznik 
bezpieczeństwa. Układ rozruchu ciągnika jest połączony z tym wyłącznikiem, który działa jedynie, 
jeżeli pedał sprzęgła jest wciśnięty (w przypadku modelów wyposażonych w mechaniczną skrzynię 
biegów). Aby zakończyć obwód rozruchowy ciągnika w przypadku niektórych modelów, należy 
przestawić dźwignię włączania rewersu i przycisk wału odbioru mocy do położenia neutralnego. Nie 
omijaj wyłącznika rozruchowego. W razie usterki wyłącznika rozruchowego skontaktuj się 
z autoryzowanym serwisem / dealerem Zetor. 

4. Jeżeli silnik pracuje, unikaj nieumyślnego dotknięcia dźwigni zmiany biegów. W wyniku takiego 
kontaktu może wystąpić nieoczekiwany ruch ciągnika. 

5. Nie wysiadaj z poruszającego się ciągnika lub nie wsiadaj do niego. 
6. Przed opuszczeniem ciągnika wyłącz silnik, wyciągnij kluczyk ze stacyjki i zahamuj ciągnik przy 

użyciu hamulca postojowego. 
7. Nie pracuj z ciągnikiem w zamkniętym budynku bez odpowiedniej wentylacji. Gazy wydechowe mogą 

spowodować zatrucie czy też śmierć. 
8. Nie parkuj ciągnika na stromym zboczu. 
9. Jeżeli dojdzie do zablokowania wspomagania kierownicy lub silnika, natychmiast zatrzymaj ciągnik. 

10. Holowania ciągnikiem dokonuj wyłącznie pomocą dolnego zaczepu wahliwego lub cięgna 
połączonego z orczykiem dolnych ramion TUZ w opuszczonym położeniu. W celu zabezpieczenia 
używaj wyłącznie sworznia z kołkiem zabezpieczonym blokadą. Zmocowanie drążka holowniczego 
przy użyciu konsoli tylnej osi lub jakiegokolwiek punktu tylnej osi może spowodować 
odciążenie/podniesienie przedniego mostu oraz utratę kontroli nad maszyną. 

11. Jeżeli przednia część ciągnika ma skłonności do podnoszenia się w momencie podłączenia ciężkich 
narzędzi do trzypunktowego układu zawieszenia, do przedniej części ciągnika lub na przednie koła 
zamontuj obciążniki. Nie używaj ciągnika z odciążoną przednią częścią. 

12. Podczas podłączania urządzeń/narzędzi i podczas transportu urządzenia zawsze używaj dźwigni 
regulacji położenia układu hydraulicznego. Upewnij się, czy sprzęgła hydrauliczne są prawidłowo 
zamontowane, a w razie przypadkowego poluzowania, narzędzia zostaną bezpiecznie odłączone. 

13. Nigdy nie pozostawiaj urządzeń/narzędzi w podniesionej pozycji. 
14. Jeżeli przepisy krajowe lub miejscowe nie zabraniają tego, to podczas jazdy po drogach publicznych 

w dzień, jak i również w nocy używaj światła ostrzegawczego / kierunkowskazów oraz trójkątów 
ostrzegawczych dla wolno poruszających się pojazdów. 

15. Przygaś światła ciągnika w przypadku mijania innego pojazdu w nocy. Sprawdź, czy światła są 
wyregulowane, żeby nie olśniewały kierowców pojazdów jadących z naprzeciwka. 

16. Instrukcje dla zatrzymania awaryjnego: Jeżeli ciągnik nie zatrzyma się przy użyciu hamulców, 
pociągnij za dźwignię drążka regulacyjnego doprowadzenia paliwa.
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Kierowanie ciągnikiem

1. Patrz, dokąd jedziesz, szczególnie na skraju drogi, końcach rządków, wokół drzew i w pobliżu nisko 
zawieszonych przeszkód. 

2. Aby uniknąć przewrócenia się ciągnika, kieruj ciągnikiem ostrożnie i z bezpieczną prędkością 
szczególnie, gdy jedziesz po nierównej powierzchni, podczas jazdy przez wykopy lub zbocza oraz 
podczas skręcania w rogach ogrodzonych terenów czy gruntów. 

3. Podczas jazdy po szosie połącz ze sobą oby dwa pedały hamulcowe, aby zapewnić poprawne 
hamowanie kół. 

4. Podczas jazdy z góry utrzymuj włączony ten sam bieg, jak podczas jazdy ciągnika pod górę. Nie 
zjeżdżaj z góry z wyłączonym silnikiem lub na obrotach jałowych. 

5. Jakikolwiek ciągnięty pojazd i/lub przyczepa, którego masa przekracza maksymalną masę ciągniętą, 
powinien ze względów bezpieczeństwa być wyposażony we własne hamulce. 

6. Jeżeli ciągnik utknie lub jego opony przymarzną do ziemi, staraj się cofać, aby zapobiec przewróceniu 
się ciągnika. 

7. Zawsze sprawdź, czy za tobą jest wystarczająco dużo miejsca, szczególnie jeżeli przewozisz ciągnik.

Obsługa wału odbioru mocy (PTO)

1. Jeżeli używasz urządzenia napędzanego wałem odbioru mocy, wyłącz silnik i zaczekaj aż wał odbioru 
mocy zatrzyma się. Dopiero potem wysiądź z ciągnika i odłącz urządzenie. 

2. Podczas pracy z wałem odbioru mocy lub w pobliżu urządzenia obrotowego nie noś luźnej odzieży. 
3. Jeżeli używasz urządzenia napędzanego wałem odbioru mocy, zawsze zahamuj ciągnik hamulcem 

postojowym a tylne koła zablokuj z przodu i z tyłu. 
4. Aby uniknąć ryzyka skaleczenia, zawsze przysłoń końcówkę wału odbioru mocy. Jeżeli silnik ciągnika 

pracuje, nie czyść, nie reguluj i nie wykonuj czynności serwisowych na urządzeniu napędzanym 
wałem odbioru mocy. 

5. Zawsze sprawdź, czy zamontowano główną osłonę wału odbioru mocy, a jeżeli wał odbioru mocy nie 
jest używany, zawsze wymień pokrywę głównej osłony wału odbioru mocy.
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Olej napędowy

1. Utrzymuj urządzenie w czystości i odpowiednio je pielęgnuj. 
2. W żadnym wypadku nie dodawaj benzyny, alkoholu lub mieszanki paliw do oleju napędowego, 

ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Takie mieszanki są bardziej wybuchowe niż czysta 
benzyna. NIE UŻYWAJ TAKICH MIESZANEK w zamkniętym pojemniku, np. w zbiorniku paliwa. 

3. Nigdy nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa, jeżeli silnik pracuje. 
4. Nie pal, w trakcie uzupełniania paliwa do ciągnika lub w pobliżu zbiornika paliwa ciągnika. 
5. W trakcie uzupełniania paliwa do zbiornika nieustannie sprawdzaj rurę zbiornika paliwa. 
6. Nie uzupełniaj zbiornika do maksymalnej pojemności. Pozostaw przestrzeń do rozprężenia paliwa. 
7. Natychmiast zetrzyj rozlane paliwo. 
8. Zawsze załóż korek zbiornika paliwa i mocno go dokręć. 
9. Jeżeli pierwotny korek zbiornika paliwa zgubi się, zastąp go oryginalnym zapasowym korkiem. 

Nieoryginalny korek nie musi być bezpieczny. 
10. Nie zbliżaj się z urządzeniem do otwartego ognia. 
11. Nigdy nie używaj paliwa do czyszczenia. 
12. Zapewnij zakupy paliwa w taki sposób, żeby zimowy olej napędowy nie pozostawał w zbiorniku do 

wiosny, gdy musiałby zostać zużyty.

Komentarz: Jeżeli podczas napraw odklei się lub zostanie uszkodzona któraś z tabliczek czy znaków 
bezpieczeństwa, po zakończeniu napraw zalecamy jej natychmiastowe zastąpienie nową

Olej napędowy spełnia wymagania normy EN 590

UWAGA!
W przypadku korzystania z oleju napędowego o większej 
zawartości siarki okres trwałości eksploatacyjnej filtra cząstek 
stałych może zostać wyraźnie skrócony.
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Co robić a czego nie robić

TAK - Po wymianie wkładek filtra, załóż nowe pierścienie uszczelniające.

TAK - Obserwuj, czy na ciśnieniomierzu oleju nie zapali się ostrzegawcza lampka kontrolna, natychmiast 
sprawdź jakąkolwiek nieprawidłowość.

TAK - Zapewnij, aby chłodnica była zawsze napełniona czystą wodą a w przypadku zimnej pogody użyj 
mieszanki niezamarzającej. Układ opróżniaj jedynie w sytuacjach awaryjnych i napełnij go przed 
uruchomieniem silnika.

TAK - Przed uruchomieniem silnika zapewnij, aby skrzynia biegów znajdowała się w położeniu neutralnym.

TAK - Paliwo przechowuj zawsze w czystym środowisku a podczas napełniania zbiornika używaj filtra.

TAK - Drobne regulacje i naprawy wykonuj w chwili, gdy okażą się konieczne.

TAK - Przed zdjęciem pokrywki otworu wlewowego chłodnicy i przed dodaniem wody, poczekaj aż silnik 
ostygnie, pokrywę chłodnicy zdejmuj powoli.

TAK - Podczas zjeżdżania ze stromych zboczy włącz niższy bieg.

TAK - Podczas jazdy po szosie połącz pedały hamulcowe do siebie.

TAK - Jeżeli nie używasz dźwigni regulacji ciągu, pozostaw ją całkowicie na dole. 

TAK - Zapewnij, aby osłony ochronne pozostały na swoim miejscu i to w dobrym stanie.

TAK - Przed rozpoczęciem pracy z ciągnikiem, zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami obsługi.

TAK - Wszystkie zadania konserwacyjne wykonuj bezbłędnie.

TAK - Zachowaj czystość filtra powietrza.

TAK - Zapewnij, aby były używane oleje smarowe odpowiedniej czystości i żeby uzupełniano je 
i wymieniano w zalecanych odstępach czasowych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA

34



Czego nie robić - w celu bezpiecznej eksploatacji

NIE używaj silnika, jeżeli filtr powietrza jest odłączony.

NIE uruchamiaj ciągnika w zamkniętym budynku, jeżeli drzwi i okna nie są otwarte, aby umożliwić 
odpowiednią wentylację.

NE używaj ciągnika ani silnika w trakcie smarowania lub czyszczenia.

NIE pozwól, żeby w ciągniku skończył się olej napędowy, inaczej będzie konieczne odpowietrzenie układu.

NIE podgrzewaj pompy wtryskowej paliwa zewnętrznym źródłem ciepła. Jeżeli pieczęć zostanie naruszona, 
gwarancja wygasa.

NIE pozostawiaj uruchomionego silnika na biegu jałowym przez dłuższy czas.

NIE uruchamiaj silnika, jeżeli nie dojdzie do zapłonu wszystkich cylindrów.

NIE jeźdź z wciśniętym pedałem sprzęgła lub hamulca. Inaczej dochodzi do nadmiernego zużywania się 
okładziny hamulca, członu napędzanego przez sprzęgło i łożyska poluzowania sprzęgła.

NIE używaj niezależnych hamulców w celu skręcania na jezdni lub przy wysokich prędkościach.

NIE uzupełniaj paliwa w ciągniku podczas pracy silnika.

NIE dokonuj montażu ANI demontażu z prawej strony ciągnika.

NIE ustawiaj dźwigni regulacji układu hydraulicznego ponad górną granicę zatrzymania.

NIE używaj dźwigni regulacji wysokości do podnoszenia narzędzi.

NIE uruchamiaj silnika, jeżeli wał odbioru mocy obraca się.

NIE używaj dźwigni sterowania regulatorem (gaz ręczny) podczas jazdy na jezdni.

NIE przesuwaj dźwigni układu hydraulicznego do tylnego położenia.
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Znaki bezpieczeństwa

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

WAŻNE: Niniejsze ''Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa'' powinny być zawsze 
dostępne przy maszynie jako dane odniesienia.

 UWAGA: Ten symbol oznacza UWAGA! TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST ZAGROŻONE! 
Komunikat znajdujący się za symbolem zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. 
Przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa oraz procedur bezpiecznej eksploatacji.

Lokalizacja tabliczek

HODP035

1 - Ostrzeżenie: Nie używaj dźwigni gazu, jeśli nie pracujesz na polu (dotyczy modelów z mechaniczną 
skrzynią biegów).

2- Ostrzeżenie: Podczas jazdy po szosie pedały hamulcowe muszą być zawsze ze sobą połączone. 
Zapewni to równomierne działanie hamujące i maksymalne działanie zatrzymujące. Jazda przez ostre 
zakręty musi odbywać się przy niskich prędkościach.

3- Ostrzeżenie: Nie reguluj położenia kierownicy podczas jazdy.
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HODP036

1 - ROPS został przetestowany zgodnie z normami AS1636.1-1996 i OECD Standard (Code 7) do 
stosowania w ciągnikach: o maksymalnej masie (GVM) 2 600 kg.

2 - Ostrzeżenie:

Nie dotykaj, gdy układ jest gorący. Może spowodować poważne oparzenia.

3 - Ostrzeżenie:

Nie tankuj paliwa, jeśli palisz lub jeżeli w pobliżu jest źródło otwartego ognia lub źródła iskier. Zawsze 
wyłączaj silnik przed tankowaniem.

4 - Rozporządzenie o EPA:

Używaj tylko paliw o bardzo niskiej zawartości siarki.

5 - Ostrzeżenie:

Nie używaj dźwigni włączania rewersu w położeniu H, jeśli się cofasz.

6 - Wentylacja wewnętrzna / zewnętrzna:

 Gdy tylna i dwie boczne kratki są otwarte, następuje wentylacja wewnętrzna. 
 Aby uzyskać maksymalną wydajność, otwórz je, gdy potrzebujesz włączyć ogrzewanie lub 

klimatyzację i zamknij, gdy powietrze ma płynąć z zewnątrz.
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HODP037

1 - Ostrzeżenie:

Pracuj w pomieszczeniach wentylowanych.

2 - Instrukcja obsługi

3 - Niebezpieczeństwo:

Wentyluj regularnie, aby uniknąć zadławienia podczas korzystania z ogrzewania lub klimatyzacji. Zabronione 
jest spanie w kabinie.

4 - Ostrzeżenie:

Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa.

5 - Ostrzeżenie:

Podczas wykonywania wszystkich prac należy używać odpowiednich (zalecanych) środków ochrony 
indywidualnej (obuwia roboczego, rękawic, okularów itp.)

6 - Ostrzeżenie:

Nie otwieraj pokrywy chłodnicy, ryzyko gorącymi parami. Wymiana płynu chłodzącego powinna odbywać się 
w zbiorniku pomocniczym.

7 - Ostrzeżenie:

Nie otwieraj pokrywy chłodnicy, gdy silnik jest ciepły, grozi obrażenie przez gorącą parę. 
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HODP038

1- Praca na biegu pełzającym! Ostrzeżenie:

 Nie używaj biegu pełzającego do pracy, patrz niżej. 
1) Ciągnięcie ładunków 
2) Podczas pracy z ładowaczem czołowym 
3) Praca z lemieszem 
4) Prace budowlane 
5) Podczas transportu maszyny 
6) Przemysł ciężki 

 Hamowanie na biegu pełzającym. 
1) Przed wciśnięciem hamulca, wciśnij sprzęgło. 
2) Nie naciskaj hamulca zbyt mocno, ponieważ przełożenie redukcyjne wału biegu pełzającego 
jest wysokie, tak samo jak moment obrotowy.

- Dźwignia włączania napędu przednich kół

- Dźwignia włączania biegu pełzającego

2- Niebezpieczeństwo:

Ciągnikiem nie powinien jeździć nikt poza kierowcą. 1200-910-016-0
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3- Ostrzeżenie:

Szybko - powoli (regulator przepływu układu hydraulicznego) 
Blokadę zabezpiecz zawsze, jeżeli 

1. Jedziesz po szosie. 
2. Wymieniasz lemiesze narzędzi. 
3. Dokonujesz modyfikacji czy regulacji narzędzi. Nagłe opuszczenie narzędzi może spowodować 

poważne obrażenia lub śmierć.

4- Ostrzeżenie:

Zawór B zewnętrznego układu hydraulicznego to zawór z ogranicznikiem pływającym.

 Przed uruchomieniem silnika zawsze wybierz położenie neutralne. 
 Po zakończeniu pracy z układem hydraulicznym zawsze wybierz położenie neutralne. 

- Narzędzia zewnętrznego układu hydraulicznego:

 Sprzęgła są oznaczone od dołu do góry jako A i B, są obsługiwane przez właściwą dźwignię po 
prawej ręce. 
Otwór - B - Typ pływający: ACT/ N/ ACT 
- B - Typ sprężynowy: ACT /N /ACT 

 Podłącz narzędzie do odpowiednich połączeń.

Wyjęcie sprzęgieł.

Wyjęcie dźwigni regulacyjnych.

5- Ostrzeżenie:

Nigdy nie używaj blokady mechanizmu różnicowego na szosie lub przy wysokich prędkościach, może to 
skutkować uszkodzeniem maszyny, poważnymi obrażeniami czy wypadkiem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA
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HODP039

1- Ostrzeżenie:

Podłączaj narzędzia i naczepy do ciągnika tylko za pomocą zalecanych zaczepów.

2 - Niebezpieczeństwo:

Kontakt z obracającymi się częściami może spowodować śmierć. NIE ZBLIŻAJ SIĘ DO NICH! Utrzymuj 
wszystkie elementy bezpieczeństwa na swoim miejscu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA
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Symbole uniwersalne
Poniżej znajdują się wybrane uniwersalne symbole, wraz z ich znaczeniem.

Obroty silnika 
obr. / min x 100) Filtr powietrza Włączony WOM 

(PTO)
Hamulec 

postojowy

Godziny, 
zarejestrowane

Ładowanie 
akumulatora

Wyłączony WOM 
(PTO)

Reflektory 
robocze

Temperatura 
płynu chłodzącego

Pod ciśnieniem, 
otwieraj powoli

Ramiona TUZ/ 
podnoszenie

Blokada 
mechanizmu 
różnicowego

Poziom paliwa Wariator Ramiona TUZ/ 
opuszczanie

Patrz instrukcja 
obsługi

Lampka kontrolna 
zatrzymania silnika Ostrzeżenie Substancja 

korodująca
-

Światła postojowe Ostrzeżenie przed 
niebezpieczeństwem

Ciśnienie oleju 
przekładniowego

-

Klakson Położenie neutralne Kierunkowskazy
-

Ciśnienie oleju 
silnikowego Wentylator Temperatura oleju 

przekładniowego
-

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA
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Urządzenia i przełączniki
Na następnych stronach w niniejszej części znajdują się szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji 
i funkcji różnych przyrządów, wyłączników oraz elementów sterowniczych ciągnika. Nawet jeżeli pracujesz 
z innymi ciągnikami, powinieneś przeczytać tę część instrukcji i upewnić się, że dokładnie znasz lokalizację 
i funkcje wszystkich elementów swojego nowego ciągnika. 
Dopóki nie będziesz w pełni zaznajomiony ze wszystkimi elementami sterującymi, nie próbuj uruchamiać 
silnika ani prowadzić lub używać ciągnika. Gdy ciągnik jest w ruchu, jest już za późno na naukę. Jeżeli masz 
jakieś wątpliwości dotyczące jakiegokolwiek obszaru eksploatacji ciągnika, skontaktuj się ze swoim 
dealerem / autoryzowanym serwisem ciągników Zetor. 
Szczególną uwagę należy poświęcić zaleceniom dotyczącym docierania ciągnika. Te zalecenia zapewnią 
ciągnikowi niezawodną pracę i długą żywotność zgodnie z jego przeznaczeniem.

Model CL

HODP040

1. Wyłącznik Ostrzegawczy sygnał niebezpieczeństwa 
2. Wyłącznik Klakson 
3. Wyłącznik Kierunkowskaz 
4. Wyłącznik Przedni reflektor 
5. Przełącznik trybu WOM (PTO) 
6. Wyłącznik kluczyk 
7. Paliwomierz 
8. Lampka kontrolna prawego kierunkowskazu 
9. Tachometr 

10. Lampka kontrolna lewego kierunkowskazu 
11. Lampka kontrolna

ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
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Model HS

HODP041

1. Wyłącznik ostrzegawczy sygnał niebezpieczeństwa 
2. Wyłącznik napędu na cztery koła (4WD) 
3. Dźwignia włączania rewersu 
4. Wyłącznik klakson 
5. Wyłącznik przedni reflektor 
6. Ustawienie trybu WOM (PTO) 
7. Stacyjka 
8. Paliwomierz 
9. Lampka kontrolna prawego kierunkowskazu 

10. Tachometr 
11. Lampka kontrolna lewego kierunkowskazu 
12. Lampka kontrolna

ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
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Wyłącznik główny

Wyłącznik reflektorów głównych (lampy ostrzegawczej), kierunkowskazów i klaksonu

Włączenie lampy ostrzegawczej (jeżeli została zainstalowana), odbywa się jednocześnie, gdy 
włączone są światła mijania lub światła drogowe.

Wyłącznik reflektora (jeżeli zainstalowano lampę ostrzegawczą również lampy ostrzegawczej)
Światła drogowe i światła mijania reguluje się przy użyciu dźwigienki (2) na wyłączniku głównym. 
Pozycja 4 - Światła mijania (lampa ostrzegawcza)
Pozycja 3 - Światła drogowe (lampa ostrzegawcza)

Dźwigienka wyłączania świateł kierunkowskazów 
W celu sygnalizowania skręcana w lewo opuść dźwigienkę kierunkowskazów (1) w dół. 
W celu sygnalizowania skręcana w prawo podnieś dźwigienkę kierunkowskazów (1) do góry.

Klakson
Naciśnij czerwony przycisk (5).

Obrotomierz

 Wyłączono - Można wsadzić lub wyciągnąć 
kluczyk. 

 ON - obwód elektryczny jest załączony. 
 START - Rozrusznik silnika jest podłączony. Po 

poluzowaniu kluczyk powróci do położenia ON. 
 GLOW - Wstępne podgrzewanie przestrzeni 

spalania.

HODP042

1 - Dźwigienka włączania kierunkowskazów 
2 - Włącznik reflektora 
3 - Światła drogowe (lampa ostrzegawcza) 
4 - Światła mijania (lampa ostrzegawcza) 
5 - Klakson

U18N012

Ten przyrząd pomiarowy wyświetla obroty silnika i wałów 
obrotu mocy, jak i również prędkość jazdy w górnym 
biegu.

HODP044

ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
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Licznik godzin roboczych

Paliwomierz

Temperatura wody

UWAGA: Eksploatacja ciągnika przy podwyższonej temperaturze płynu chłodzącego może 
uszkodzić silnik.

Wyświetla całkowity czas pracy. Ostatni cyfra wskazuje 
1/10 godziny. (po przecinku dziesiętnym). Jeżeli licznik 
godzin roboczych w lewej części pracuje, lampka 
kontrolna pod nim miga.

HODP045

Przy włączonym zapłonie w położeniu 'on' wyświetla ilość 
paliwa w zbiorniku. 

HODP046

Przy włączonym zapłonie wskazuje temperaturę płynu 
chłodzącego.
Jeżeli podczas jazdy zapali się lampka kontrolna, oznacza 
to, że silnik jest przegrzany.

HODP047

ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
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HODP048

Ostrzegawcze lampki kontrolne
Wskaźnik ładowania
Lampka kontrolna zgaśnie zaraz po rozruchu silnika i po rozpoczęciu generowania prądu przez 
alternator. (Należy pamiętać, że pęknięty pas klinowy może spowodować zapalenie się lampki 
kontrolnej, w takim przypadku zatrzymaj silnik, ponieważ może się przegrzać, jeżeli usterka nie 
zostanie natychmiast usunięta.)
Lampka kontrolna ciśnienia oleju
Lampka kontrolna zapali się, jeżeli wystąpią problemy ze smarowaniem silnika olejem. Zatrzymaj 
silnik i sprawdź poziom oleju silnikowego lub zapewnij usunięcie usterki przez autoryzowany 
serwis.

Lampka kontrolna monitorująca WOM (PTO)
Wskazuje aktywację wału odbioru mocy. (patrz strony 3 - 6.)

Lampka kontrolna zanieczyszczenia filtra powietrza Lampka kontrolna zapali się w przypadku 
zanieczyszczenia filtra powietrza obcymi materiałami. Jeżeli lampka zapali się, otwórz osłonę 
i wyczyść wewnętrzną część filtra. Wyczyść wkładkę filtra poprzez przedmuchanie strumienia 
spręźonego powietrza przez filtr w kierunku zasysanego powietrza lub wymień filtr za nowy.

Lampka kontrolna wskazuje aktywację świateł drogowych.

Lampka kontrolna wskazuje aktywację świateł mijania.

Lampka kontrolna wskazuje aktywację hamulca postojowego.

Poziom paliwa: jeżeli zapali się podczas pracy silnika, uzupełnij paliwo do zbiornika.

Lampka kontrolna żarzenia wstępnego: świecąca lampka kontrolna wskazuje czynność układu 
żarzenia wstępnego

ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
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Niezależny WOM (PTO)

Lampka kontrolna WOM (PTO)

Wyłącznik WOM (PTO) włączony / wyłączony

Przełącznik sterowania WOM (PTO)

Należy zauważyć, że dźwignia włączania wału odbioru 
mocy na lewej stronie pod siedzeniem kierowcy powinna 
zostać przesunięta do położenia 1 (540 obr. / min) lub 
2 (750 obr. / min) według specyfikacji podłączonych 
maszyn. 
W żadnym wypadku nie należy przekraczać określonych 
prędkości, ponieważ wskutek tego ciągnik / urządzenie 
mogą zostać poważnie uszkodzone. 
Jeżeli wał odbioru mocy nie jest używany, dźwignia 
zmiany biegów musi być umieszczona w położeniu 
neutralnym, żeby nie została niepotrzebnie lub 
przypadkowo użyta

1. WOM (PTO) włączenie /wyłączenie 
2. Kluczyk 
3. Wyłącznik trybu WOM (PTO) 

HODP049

Lampka kontrolna wału odbioru mocy (PTO) na tablicy 
przyrządów określa stan wału odbioru mocy.

1. Jeżeli lampka kontrolna pali się: Wał odbioru mocy 
(PTO) obraca się. 

2. Jeżeli lampka kontrolna nie pali się: Wał odbioru 
mocy (PTO) jest wyłączony. 

Jeżeli lampka kontrolna miga: Wał odbioru mocy znajduje 
się w stanie spoczynku, ale po poluzowaniu pedału 
sprzęgła lub po opuszczeniu narzędzia do położenia 
roboczego zacznie się ponownie obracać.

HODP050

Dwa wyłączniki sterują niezależnym wałem odbioru mocy. 
Wyłącznik WOM (PTO) WŁĄCZONY / WYŁĄCZONY: 
Wyłącznik WOM (PTO) WŁĄCZONY / WYŁĄCZONY 
znajduje się na prawej stronie słupka kierowniczego 
i można go łatwo rozpoznać według wbudowanej 
czerwonej lampki kontrolnej. 
Po naciśnięciu wyłącznika w dół włączy się WOM (PTO), 
zapali się lampka kontrolna WOM (PTO) i wskazuje ona, 
że wyłącznik jak i również wał odbioru mocy znajdują się 
w położeniu 'włączony'. Po ponownym naciśnięciu 
wyłącznika w dół, lampka kontrolna zgaśnie, co oznacza, 
że wał odbioru mocy jest wyłączony.

HODP051

Ten wyłącznik znajduje się w pobliżu pozycji kluczyka na 
tablicy przyrządów. Wyłącznik posiada trzy położenia.

 'Wyłączony' po środku.. 
 'Manualny' w lewo. 
 'Automatyczny' w prawo.

HODP052

ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
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Wał odbioru mocy nie zacznie się obracać, jeżeli któryś z dwóch wyłączników znajduje się w położeniu 
'OFF'. Następująca tabela wyjaśnia, w jaki sposób działa napęd wału odbioru mocy (PTO) w dwóch różnych 
położeniach (MANUAL i AUTO) przełącznika WOM (PTO) z wyłącznikiem 'WŁĄCZONO / WYŁĄCZONO' 
wału odbioru mocy w pozycji włączonej.
Najpierw wybierz wymaganą prędkość obrotową wału odbioru mocy za pomocą przełącznika WOM (PTO) 
na lewej stronie pod siedzeniem kierowcy.

 Z powyższej tabeli uzyskamy informacje o elementach bezpieczeństwa WOM (PTO). Jeżeli lampka 
kontrolna na tablicy przyrządów miga, sygnalizuje to operatorowi, że wał odbioru mocy znajduje się 
w położeniu 'ON', ale chwilowo się nie obraca, a to dlatego, że pedał sprzęgła jest wciśnięty, albo 
narzędzie znajduje się w podniesionym położeniu, ew. z obu powodów. WOM (PTO) zacznie się 
obracać natychmiast po poluzowaniu pedału sprzęgła i / lub po opuszczeniu narzędzia do ziemi. 

 Operator musi na podstawie migającego sygnału zapewnić, żeby w pobliżu ciągnika nie znajdowały 
się żadne osoby, ponieważ wirujące części niektórych narzędzi mogą przez przypadek spowodować 
obrażenia osobom przebywającym w pobliżu ciągnika. 

 Zatrzymanie wału odbioru mocy przy podnoszeniu narzędzi z ziemi wraz z jednoczesną kontrolą 
położenia zapobiegnie uszkodzeniu narzędzi lub wału odbioru mocy.

OSTRZEŻENIE: Jeżeli wyłącznik sterowania wałem odbioru mocy znajduje się w położeniu 
manualnym, wał odbioru mocy nie przestanie się obracać ani po wciśnięciu pedału sprzęgła. 
W trakcie pracy z narzędziem obrotowym na twardym podłożu wyłącznik 'WOM (PTO) WŁĄCZONY / 
WYŁĄCZONY' musi znajdować się w położeniu 'wyłączony', żeby wał odbioru mocy nie obracał się. 
Jeżeli tak się nie stanie, obracające się lemiesze narzędzia zetkną się z twardą ziemią pod 
narzędziem, w wyniku czego przesunie się cały ciągnik, co może prowadzić do wypadku, który może 
skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

OSTRZEŻENIE: 

 Podczas używania narzędzi napędzanych WOM (PTO) należy przestrzegać szczególnych 
środków bezpieczeństwa, aby w przestrzeni wokół ciągnika nie znajdowały się żadne osoby 
ani widzowie. Kontakt z obracającymi się nożami narzędzia może spowodować poważne 
obrażenia. Ostrzeżenie sygnalizowane przez migającą lampkę kontrolną WOM (PTO) służy do 
poinformowania obsługi o tym, że wał odbioru mocy jest włączony, co oznacza, że po 
poluzowaniu pedału sprzęgła lub po opuszczeniu narzędzi (ew. w obu przypadkach) wał 
zacznie się natychmiast obracać.

 W żadnym wypadku nie wolno przekroczyć prędkości obrotowych wskazanych przez 
producenta narzędzia, inaczej mogłoby dojść do poważnego uszkodzenia ciągnika / narzędzia 
i do poważnych obrażeń osób znajdujących się w pobliżu. 

WOM (PTO) 
włączony / 
wyłączony 
wyłącznik

Wyłącznik 
sterowania 
WOM (PTO)

Pedał 
sprzęgła

Dźwignia 
sterowania 
położenia 
układu 
hydraulicznego

Lampka 
kontrolna WOM 
(PTO) na 
tablicy przyrządów

Wał odbioru 
mocy

ON / Włączony Tryb 
manualny

Wciśnięty lub 
poluzowany

Na górze lub na 
dole Pali się Obraca się

ON / Włączony Tryb 
automatyczny Wciśnięty Na górze lub na 

dole Miga W stanie 
spoczynku 

ON / Włączony Tryb 
automatyczny

Wciśnięty lub 
poluzowany Na górze Miga W stanie 

spoczynku 

ON / Włączony Tryb 
automatyczny Poluzowany Na dole Pali się Obraca się

ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
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Obsługa elementów sterujących ciągnika (model CL)

HODP053

1. Kierownica 
2. Dźwignia włączania rewersu 
3. Pedał sprzęgła 
4. Dźwignia hamulca postojowego 
5. Dźwignia zmiany biegów szosowych i polowych 
6. Dźwignia włączania biegów pełzających 
7. Dźwignia napędu przedniego mostu 
8. Dźwignia włączania WOM (PTO) 
9. Regulacja dźwigni zewnętrznego układu hydraulicznego 
10. Ustawienie regulacji ciągu 
11. Ustawienie regulacji pozycyjnej 
12. Dźwignia zmiany biegów 
13. Pedał regulacji blokady mechanizmu różnicowego 
14. Joystik 
15. Pedał gazu 
16. Pedał hamulca 
17. Dźwignia regulacji kierownicy 
18. Dźwignia ręcznej regulacji gazu

ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
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Obsługa elementów sterujących ciągnika (model HS)

HODP054

1. Kierownica 
2. Dźwignia regulacji kierownicy 
3. Pedał sprzęgła 
4. Dźwignia hamulca postojowego 
5. Dźwignia zmiany biegów szosowych i polowych 
6. Dźwignia włączania biegów pełzających 
7. Dźwignia włączania WOM (PTO) 
8. Sterowanie dźwignią zewnętrznego układu hydraulicznego 
9. Ustawienie regulacji ciągu 
10. Ustawienie regulacji pozycyjnej 
11. Dźwignia zmiany biegów 
12. Pedał regulacji blokady mechanizmu różnicowego 
13.  Dźwignia joystik 
14. Pedał gazu 
15. Pedał hamulca 
16. Dźwignia hamulca postojowego
17. Dźwignia ręcznej regulacji gazu
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Gaz ręczny (dźwignia gazu)

Odłączenie ramienia sprzęgła

Pedał hamulcowy
Prawy i lewy pedał hamulcowy służą do tego, aby pomagały podczas obracania się ciągnika w terenie.

UWAGA: 

 Ciągnik posiada zapadkę łączącą do połączenia prawego i lewego pedału hamulca podczas 
jazdy z większą prędkością lub po szosie. 

 Ze względów bezpieczeństwa używaj zapadki zawsze podczas jazdy po szosie lub przy 
większych prędkościach, ponieważ hamowanie jednostronne może spowodować uszkodzenie 
maszyny, poważny wypadek, ciężkie obrażenia czy śmierć.

 Podczas serwisowania ciągnika zapewnij, aby ustawienie po obu stronach było zawsze 
identyczne.

Pociągnięcie gazu ręcznego w kierunku do kierowcy 
zwiększa obroty.
Pociągnięcie w kierunku od kierowcy zmniejsza obroty.

1. Dźwignia gazu

HODP055

W celu długotrwałego przechowania ciągnika można 
zablokować sprzęgło w rozłączonym położeniu. 
Przesuń sprzęgło na dół i zabezpiecz zapadkę, aby je tam 
przytrzymać.

1. Pedał sprzęgła

HODP056

 OSTRZEŻENIE: Nie próbuj uruchomić silnika, 
jeżeli sprzęgło jest odłączone.

1 - Połączenie

HODP057
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Pedał gazu

Hamulec postojowy

 WAŻNE: W przypadku jazdy z zabezpieczonym hamulcem postojowym, hamulce zostaną 
uszkodzone.

Dźwignia hamulca postojowego

Komentarz: Tarcze hamulców zużywają się przedwcześnie podczas jazdy z częściowo zabezpieczonym 
hamulcem postojowym.

Ten pedał może mieć pierwszeństwo przed ustawieniem 
ręcznej dźwigni gazu.

1. Pedał gazu

HODP058

1. W celu zabezpieczenia hamulca postojowego 
wyciągnij całkiem dźwignię.

2. Naciśnij przycisk na końcu dźwigni i opuść 
dźwignię w celu zwolnienia hamulca.

1. Dźwignia hamulca postojowego

HODP059

1. Połącz lewy i prawy pedał hamulcowy i 
wciśnij mocno prawą nogą pedał hamulcowy 
i podnieś dźwignię hamulca postojowego w celu 
zamknięcia pedałów. 

2. Wciśnij silnie pedał hamulcowy w celu jego 
zwolnienia.

1. Dźwignia hamulca postojowego

HODP060
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Dźwignia włączania rewersu - model CL

WAŻNE: Przed użyciem dźwigni rewersu wciśnij całkiem pedał sprzęgła.

WAŻNE: W przypadku zmiany kierunku jazdy z kierunku do przodu na kierunek do tyłu lub 
z kierunku do tyłu na kierunek do przodu, upewnij się, że ciągnik stoi w miejscu. Nieprzestrzeganie 
tego może spowodować uszkodzenie mechanizmu, a kierowca będzie narażony na ryzyko obrażeń.

UWAGA: 

 Używaj dźwigni włączania rewersu jedynie, jeżeli siedzisz w ciągniku
 Nie używaj dźwigni rewersu w celu rozjazdu ciągnika, do holowania lub jazdy z góry, użyj do 

tego sprzęgła.
 Zatrzymaj się zawsze, zanim opuścisz ciągnik.

Element sterowniczy służy umożliwia zmianę kierunku 
pomiędzy jazdą do przodu a do tyłu. Jeżeli ciągnik stoi, 
przestaw ją do położenia 'N' w celu włączenia położenia 
neutralnego.

 W celu jazdy do przodu przesuń dźwignię 
w kierunku od kierowcy. 

 W celu jazdy do tyłu pociągnij dźwignię w kierunku 
do kierowcy.

1. Dźwignia rewersu

HODP061
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Dźwignia włączania rewersu - model HS

Komentarz: Pojazd można uruchomić za pomocą regulacji dźwigni rewersu bez względu na położenie 
pedału sprzęgła. Dlatego należy zachować ostrożność.

OSTRZEŻENIE: 

 Nie używaj dźwigni włączania rewersu podczas jazdy. Możesz doznać obrażeń wskutek 
oddziaływania bezwładności. Kierunek jazdy zmień po zatrzymaniu pojazdu.

 Dźwigni włączenia rewersu używaj jedynie, jeżeli znajdujesz się w ciągniku

Komentarz: Szybkość reakcji może się następnie zmieniać w zależności od prędkości roboczej lub 
środowiska roboczego (temperatury) sprzęgła hydraulicznego: 

 Niska temperatura robocza oleju (przy niskiej temperaturze lub na początku eksploatacji ciągnika): 
Reakcja może być szybsza (nagły start). Dlatego manipuluj ze sprzęgłem przy niskiej prędkości i z 
dźwignią włączania rewersu aż po wystarczającym rozgrzaniu silnika. 

 Wysoka temperatura robocza oleju (po dłuższym używaniu maszyny): Reakcja może być wolniejsza, 
ale to jest normalne.

Dźwignia włączania biegów
Dźwigni należy używać jedynie, używając jednocześnie sprzęgła, w przypadku, gdy ciągnik stoi, jak i również 
w przypadku, gdy się porusza.
Znajduje się na prawej stronie siedzenia kierowcy.

Dźwignia służy do przełączania pomiędzy jazdą do przodu 
a do tyłu. Przestaw ją do położenia N, jeżeli ciągnik stoi.

 Jazda do przodu - Podnieś dźwignię i przestaw ją 
do przodu w celu jazdy do przodu.

 Jazda do tyłu - Podnieś dźwignię i pociągnij ją do 
tyłu w celu jazdy do tyłu.

1. Dźwignia rewersu

HODP062

1. Pasy bezpieczeństwa 
2. Dźwignia włączania biegów 
3. Regulator ustawienia siedzenia 
4. Dźwignia ustawienia pozycji siedzenia 
5. Dźwignia zmiany biegów drogowych i polowych

HODP063
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Dźwignia zmiany biegów drogowych i polowych (dźwignia zmiany liniowej)
Używaj jej, jednocześnie używając sprzęgła, w celu wybrania odpowiedniej prędkości dla różnych czynności. 

Znajduje się na lewej stronie siedzenia kierowcy.

 WAŻNE: UNIKAJ USZKODZENIA!
Wybierz właściwy zakres prędkości i bieg dla danego zadania.

 Maszyna może pracować z jakimkolwiek biegiem z obrotami silnika w zakresie 945 - 2,200 
obr./min. W ramach tych ograniczeń silnik może wykonywać różne operacje.

 Nigdy nie przeciążaj silnika ciągnięciem urządzenia przy niskich obrotach.
 Zwiększ obroty silnika według oczekiwanego obciążenia. Jeżeli obroty nieznacznie się 

zwiększą przy jednoczesnym poruszeniu dźwignią gazu ręcznego, silnik nie zostanie 
przeciążony.

Dźwignia zmiany biegów drogowych i polowych (A) posiada trzy zakresy obrotów. Dźwignia zmiany biegów 
(B) posiada cztery biegi. Dźwignia rewersu (C) reguluje kierunek jazdy. 
Używaj wszystkich trzech dźwigni w różnych kombinacjach, abyś miał do dyspozycji dwadzieścia cztery 
biegów jazdy po przodu i dwadzieścia cztery biegów wstecznych. 
Przed zmianą biegów ruch maszyny musi być zatrzymany a pedał sprzęgła wciśnięty. Jeżeli maszyna 
porusza się, bieg może zostać zmieniony, jeżeli pedał sprzęgła jest całkiem wciśnięty.

1. Wybierz zakres prędkości odpowiadający potrzebom czynności:

A: Czynności z niską prędkością / dużą mocą to na przykład orka twardej gleby, koszenie wysokiej trawy lub 
osadzanie naczepy wieloosiowej.
B: Czynności w umiarkowanych warunkach to na przykład orka gleby normalnej, ciągnięcie oraz koszenie 
trawy.

2. Wybierz bieg odpowiadający aktualnemu zapotrzebowaniu na moc i prędkość.

 1. bieg - Wysoka moc, niska prędkość. 
 2. bieg - Średnia moc, umiarkowana prędkość 
 3. bieg - Niska moc, umiarkowana prędkość

WAŻNE: Nie używaj dźwigni zmiany biegów, nie zatrzymując ciągnika i nie używając sprzęgła.

1. Pasy bezpieczeństwa 
2. Dźwignia włączania biegów 
3. Regulator ustawienia siedzenia 
4. Dźwignia ustawienia pozycji siedzenia 
5. Dźwignia zmiany biegów drogowych i polowych

HODP064
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Dźwignia biegu pełzającego

2. Bieg pełzający nie powinien być używany przy żadnej z poniższych czynności

 Zastosowanie w transporcie  
 Praca z ładowaczem czołowym 
 Praca z lemieszem przednim 
 Przeładunek gleby 
 Wjazd i wyjazd na pole i z pola 

3. Aby zapobiec obrażeniom:

 Opuszczając ciągnik, pamiętaj o zabezpieczeniu hamulca postojowego i wyłączeniu silnika 
 Przy użyciu hamulców:

- Moment obrotowy osi koła jest w przypadku użycia obrotów pełzających bardzo wysoki. Upewnij się, że 
przed użyciem hamulców w pełni wcisnąłeś pedał sprzęgła, inaczej hamulce mogą zostać uszkodzone.

- Po rozruchu ciągnika upewnij się, że hamulce postojowe zostały zwolnione. Niewłaściwe użycie hamulców 
może spowodować uszkodzenie skrzyni biegów, dlatego nie jest objęte gwarancją spółki Zetor.

4. 'M' lub 'H' nie można włączyć biegu wstecznego, jeżeli włączono pełzanie.

 WAŻNE: Przed użyciem biegu pełzającego wciśnij całkiem pedał sprzęgła i zatrzymaj ciągnik.

1. Dźwignia biegu pełzającego 

Przesuń dźwignię do położenia 'OFF' dla wysokiej 
prędkości a do położenia 'ON' dla niskiej prędkości. 
Przełączenie wymaga naciśnięcia sprzęgła.

1. Bieg pełzający (włączony poprzez przesunięcie dźwigni 
biegu pełzającego do położenia ON) powinien być 
wykorzystywany jedynie podczas wykonywania jednego 
z poniższych zadań 

 Głęboka orka rotacyjna oraz praca z pługiem 
 Siew itp. HODP065
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Pedał blokady mechanizmu różnicowego

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Jeżeli blokada mechanizmu różnicowego jest włączona, skręcanie 
ciągnika jest utrudnione. Przed obróceniem kierownicą wyłącz blokadę - zapobiegniesz w ten sposób 
uszkodzeniu mechanizmu.

WAŻNE: Włączając blokadę mechanizmu różnicowego, nie należy używać wysokich obrotów 
silnika. Jeżeli blokada mechanizmu różnicowego nie zwolni się po zdjęciu nogi z pedału, hamuj na 
przemian lewym i prawym hamulcem, dopóki blokada nie zostanie zwolniona.

 UWAGA: Nigdy nie używaj blokady mechanizmu różnicowego przy wysokich prędkościach lub 
na szosie, bowiem ciągnik może się przewrócić a w rezultacie spowodować obrażenia.

Dźwignia napędu przednich kół (model CL)

1. Pedał blokady mechanizmu różnicowego 

W przypadku poślizgu kół użyj blokady mechanizmu 
różnicowego, naciskając pedał blokady mechanizmu 
różnicowego.
Jeżeli chcesz zwolnić pedał, podnieś nogę z pedału.

HODP066

1. Dźwignia włączania napędu przedniego mostu 

W pozycji 'ON' napęd przedniego mostu jest załączony 
a w pozycji 'OFF' napęd przedniego mostu jest odłączony. 

Załączaj i odłączaj napęd przednich kół, gdy przednie koła 
zmierzają prosto oraz przy niskich obrotach silnika.

HODP067
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Dźwignia napędu przednich kół (model HS)

WAŻNE: Nie używaj napędu przedniego mostu przy wysokiej prędkości lub na utwardzonej 
powierzchni, ponieważ może to spowodować przedwczesne zużywanie części.

WAŻNE: Przy włączaniu i wyłączaniu napędu przedniego mostu, używaj zawsze sprzęgła.

Zastosowanie napędu przedniego mostu poprawia właściwości jezdne w trudnym terenie i wydajność 
ciągnika.

Siedzenie kierowcy

 UWAGA: Przed jazdą sprawdź, czy siedzenie jest prawidłowo zabezpieczone.

Dźwignia regulacji położenia kierownicy

 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Przed rozruchem ciągnika upewnij się, że dźwignia regulacji 
kierownicy jest zablokowana.

1. Przełącznik napędu przedniego mostu

 ON - Funkcja napędu przedniego mostu jest 
aktywowana poprzez naciśnięcie górnej części 
przełącznika. 

 OFF - Funkcja napędu przedniego mostu jest 
zdezaktywowana poprzez naciśnięcie dolnej 
części przełącznika.

HODP068

1. Pas bezpieczeństwa 
2. Regulator ustawienia siedzenia 
3. Dźwignia do ustawienia położenia siedzenia

Aby ustawić pozycję siedzenia do przodu / do tyłu, 
podnieś dźwignię i ustaw ją do wymaganego położenia.

HODP069

1. Dźwignia regulacji kierownicy 

Służy do ustawienia nachylenia kierownicy do 
odpowiedniego położenia w trzech stopniach.

HODP070
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Dźwignia włączania WOM (PTO)

WAŻNE: Włączając lub wyłączając wał odbioru mocy lub przy zmianie jego obrotów, zawsze 
używaj sprzęgła. Przed zmianą zaczekaj, aż narzędzie napędzane przez wał odbioru mocy całkowicie 
się zatrzyma.

Praca układu hydraulicznego

 OSTRZEŻENIE: Podczas pracy z trzypunktowym układem zawieszenia należy przebywać poza 
zasięgiem podnoszonych ramion oraz wszelkich zaczepianych urządzeń. W ten sposób zapobiega 
się ryzyku obrażeń w przypadku niewłaściwych manewrów.

Ciągnik jest wyposażony w 2 biegi wału odbioru mocy 
odpowiadające zakresowi zastosowań oraz warunkom.

1. Dźwignia włączania WOM (PTO)

HODP071

MODEL POZYCVJA
PRIEWSZY DRUGI TRZECI

HORTUS 
CL65 / HS65

540 750 1,000

Zewnętrzny i wewnętrzny układ hydrauliczny jest 
napędzany poprzez pompę hydrauliczną, napędzaną 
poprzez silnik i sterowany za pomocą dźwigni regulacyjnej 
znajdującej się obok kierowcy. 

1. Dźwignia regulacji położenia

HODP072
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Regulacja pozycji
Narzędzia można podnosić i opuszczać za pomocą hydraulicznej dźwigni regulacji pozycyjnej i można je 
zatrzymać w dowolnej pozycji po zatrzymaniu dźwigni. W celu zapewnienia stałej głębokości roboczej, 
można użyć regulowanego ogranicznika, zapewniającego, że narzędzie każdorazowo powraca do tej samej 
głębokości.

 Podniesienie narzędzia: pociągnij dźwignię do tyłu. 
 Opuszczenie narzędzia: przesuń dźwignię do przodu.

OSTRZEŻENIE: Po zakończeniu pracy zawsze opuść narzędzie do ziemi i wyłącz silnik. 
Zabezpiecz hamulec postojowy, aby zapobiec obrażeniom i wypadkom.

Regulator prędkości trzypunktowego układu zawieszenia

UWAGA: 

Zablokuj regulator zawsze, jeżeli

 Jedziesz po szosie
 Dokonujesz serwisu czy konserwacji maszyny podłączonej w TUZ
 Nagłe opuszczenie narzędzia z powodu problemów z układem hydraulicznym może 

spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Ten regulator reguluje prędkość opuszczania 
trzypunktowego układu zawieszenia i znajduje się przed 
siedzeniem kierowcy.
W celu zmniejszenia prędkości opuszczania obróć 
regulator w kierunku ruchu wskazówek zegara.

1. Regulator prędkości trzypunktowego układu 
zawieszenia

HODP073

W celu zwiększenia prędkości opuszczania 
trzypunktowego układu zawieszenia w kierunku na 
dół obróć regulatorem w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. 
W celu zablokowania opuszczania trzypunktowego układu 
zawieszenia obróć regulatorem do oporu w kierunku ruchu
wskazówek zegara.

HODP074
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Dźwignia zewnętrznego układu hydraulicznego (opcjonalnie)

WAŻNE:

 Gdy cylinder dojdzie do końca skoku, nie przytrzymuj dźwigni wciśniętych lub zaciągniętych, 
ponieważ spowoduje to przepływ oleju przez zawór bezpieczeństwa. Przepływ oleju przez 
zawór bezpieczeństwa przez dłuższy czas, powoduje przegrzanie oleju, jego degradację oraz 
utratę funkcji. 

 Podczas używania układu hydraulicznego ciągnika do napędzania ładowacza czołowego, nie 
używaj jednocześnie dwóch funkcji ładowacza.

Łączenie i rozłączanie sprzęgieł układu hydraulicznego

Łączenie

1. Oczyść oba elementy szybkozłączy. 
2. Oczyść zatyczki przeciwpyłowe. 
3. Włóż sprzęgło narzędzia do hydraulicznego sprzęgła ciągnika. 
4. Delikatnie pociągnij za sprzęgło narzędzia w celu sprawdzenia czy sprzęgła są mocno połączone.

Rozłączanie

1. Najpierw opuść narzędzie do ziemi w celu poluzowania ciśnienia hydraulicznego w wężach. 
2. Oczyść szybkozłącza. 
3. Poruszając dźwigniami sterującymi układu hydraulicznego poluzuj ciśnienie na wyłączonym silniku. 

Wyciągnij węża z szybkozłącza hydraulicznego w taki sposób, żeby go poluzować. 
4. Oczyść sprzęgło od oleju i pyłu a następnie włóż zatyczki przeciwpyłowe.

Pociągnij dźwignię do góry lub opuść w dół i przytrzymaj. 
Narzędzie zostanie w ten sposób podniesione lub 
opuszczone (glebogryzarka czy pług hydrauliczny).
Dźwignia samoczynnie powróci do położenia neutralnego.

1. Pozycja B
2. Pozycja C

HODP075

1. Pozycja B 
2. Pozycja C

HODP076
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Używanie trzypunktowego układu zawieszenia

HODP077

1. Górne cięgno 
2. Podpora połączenia 
3. Cięgno pionowe 
4. Cięgno ograniczające 
5. Ramię dolnego cięgna 
6. Dolny zaczep 
7. Regulacja wzdłużna cięgna pionowego
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Regulacja cięgien ograniczających

Ustawienie górnego cięgna
Przedłużenie lub skrócenie górnego cięgna zmieni kąt narzędzia.
Lokalizacja otworu górnego cięgna zmienia się według rodzaju użytego narzędzia.
Najczęstsze lokalizacje to pierwszy i drugi otwór od góry. 

 Dla narzędzi ogólnych: Użyj kołka w punkcie 'A' 
 Dla kontroli ciągu: Użyj kołka w punkcie 'B'

Regulacja cięgna pionowego (lewe, prawe)

Cięgna ograniczające są zaprojektowane tak, aby 
ograniczać lub zapobiegać bocznemu ruchowi narzędzia. 
Długość cięgien ograniczających jest regulowana po 
zdjęciu kołka poprzez obrócenie nakrętki naprężacza, 
przez który łączone są gwintowane końce.

1. Nakrętka
2. Kołek

HODP078

1. Uchwyt regulacji wzdłużnej górnego cięgna 
2. Nakrętka zabezpieczająca 
3. Osadzenie górnego cięgna 
4. Położenie A 
5. Położenie B

HODP079

Wyreguluj długość cięgna, wkręcając regulowany uchwyt 
w jedną czy drugą stronę. W razie potrzeby ustaw długość 
cięgna pionowego w taki sposób, aby narzędzie 
znajdowało się w położeniu roboczym równolegle do 
podłoża.

1 - Uchwyt regulacji wzdłużnej górnego cięgna 

HODP080
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Wzajemna regulacja cięgien dolnych i pionowych
Dla różnych zastosowań można dokonywać regulacji wysokości podniesienia dolnych cięgien poprzez 
przestawienie czopów w otworach cięgien pionowych. Podczas manipulacji z narzędziami i podczas pracy 
z siewnikami, wiertłami i podobnymi narzędziami nie jest dozwolony żaden luz (położenie 'A'). Niewielki luz 
(położenie 'B') jest niezbędny podczas pracy z pługami, bronami, koparkami, kultywatorami itp., służy on do 
kontroli regulacji maszyny zawieszanej.

 Dla narzędzi ogólnych: Użyj kołka w punkcie 'A' 
 Dla narzędzi do uprawy gleby: Użyj kołka w punkcie 'B'

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

 Do holowania użyj dolnego zaczepu lub dyszla TUZ, który ustawisz na wysokość dolnego 
zaczepu. Aby zachować bezpieczeństwo i właściwości holownicze, ważne jest, aby oś przednia 
nie była odciążana.

 Nieprawidłowa regulacja wysokości TUZ lub nieprawidłowe zamocowanie może spowodować 
uszkodzenie maszyn, poważne obrażenia lub śmierć.

Dolny zaczep wahliwy
Służy do podłączania narzędzi z wymaganiem dolnego zaczepu. Podczas podłączania maszyny do dolnego 
zaczepu wahliwego należy upewnić się, że nie dochodzi do kolizji z dolnymi ramionami TUZ. Sworzeń 
należy zawsze zabezpieczyć kołkiem zabezpieczającym, aby zapobiec spontanicznemu zwolnieniu 
i rozłączeniu zespołu, co może spowodować uszkodzenie maszyny, wypadek lub poważne obrażenia. Unikaj 
przewożenia osób na zaczepie wahliwym.

 Ostrzeżenie

 Maksymalne obciążenie poziome (D) - 29.4 KN 
 Maksymalne obciążenie pionowe - 500 kg 

1. Cięgno pionowe 
2. Dolne cięgno 
3. Otwór A  
4. Otwór B

HODP081

1. Kołek zabezpieczający 
2. Sworzeń

U18N050
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Demontaż dolnego zaczepu

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

UWAGA: W celu podłączenia urządzenia podłączanego automatyczna szczęka naprowadzająca 
(jeżeli maszyna została w nią wyposażona) odblokowuje się za pomocą dźwigni regulacji szczęki 
naprowadzającej zaczepu, podnosząc ją do górnego położenia, w którym samoczynnie zablokuje się 
w położeniu otwartym. Gdy dyszel zostanie ustawiony we właściwej pozycji względem zaczepu, 
maszyny zostaną automatycznie zablokowane - sprzężone. Nigdy nie wkładaj rąk ani obcych 
przedmiotów do szczęki z dźwignią sterującą zablokowaną w górnym położeniu. Istnieje ryzyko 
poważnych obrażeń.

Po zwolnieniu blokady, zdemontuj czopy (1). 
Dolny zaczep wyjmij, pociągając do tyłu w kierunku 
strzałki.

Montażu dolnego zaczepu dokonaj w odwrotnej 
kolejności.

UCL18NN009

1. Konsola zaczepu transportowego 
2. Osłona tylnego wału odbioru mocy (PTO) 
3. Dysza zaczepu transportowego 
4. Dolny zaczep wahliwy

UCL18NN006
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Regulacja wysokości i demontaż szczęki naprowadzającej zaczepu transportowego

 Ostrzeżenie

 Maksymalne obciążenie poziome (D) - 29.4 KN 
 Maksymalne obciążenie pionowe - 500 kg 

*Hamulce pneumatyczne
Na życzenie ciągnik może zostać wyposażony w hamulce pneumatyczne z dwoma wężami. W takim 
przypadku konieczne jest połączenie obu końców hamulców pneumatycznych przyczepy z odpowiednimi 
odpowiednikami (oznaczonymi kolorami). Zawsze upewnij się, że końce węży hamulców pneumatycznych 
są prawidłowo podłączone. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować poważny wypadek i obrażenia. 
W razie wątpliwości skontaktuj się z dealerem/autoryzowanym serwisem.

UWAGA: Niepodłączenie lub niepoprawne podłączenie węży hamulców pneumatycznych może 
spowodować poważne obrażenia czy wypadek drogowy. Zawsze sprawdź poprawność podłączenia.

Przed rozpoczęciem pracy z szczęką naprowadzającą 
zaczepu transportowego, zdemontuj osłonę tylnego wału 
odbioru mocy a w razie potrzeby również dolny zaczep. 
Chwyć mocno szczękę naprowadzającą zaczepu 
transportowego. Przesunięcie dźwigni (1) w kierunku 
strzałki (w górę) powoduje zablokowanie czopów 
blokujących (2), a korpus szczęki jest swobodnie ruchomy 
w rowkach konsoli zaczepu transportowego. Ustaw 
szczękę zaczepu transportowego na odpowiedniej 
wysokości, tak aby czopy blokujące (2) były wyrównane 
z otworami w konsoli zaczepu transportowego i poluzuj 
dźwignię (1), czopy blokujące (2) wsuną się w otwory 
w konsoli zaczepu transportowego. Sprawdź, czy czopy 
(2) delikatnie zachodzą na zewnętrzną krawędź konsoli 
zaczepu transportowego. Demontażu szczęki zaczepu 
transportowego dokonaj po pociągnięciu dźwigni (1) 
wysuwając szczękę w górę z rowków konsoli zaczepu 
transportowego. 
Montażu dokonaj w odwrotny sposób.

UCL18NN008

Hamulce dwuprzewodowe
Zawór lewego węża (1) jest oznaczony kolorem żółtym 
(gałąź hamująca), zawór prawego węża (2) jest 
oznaczony kolorem czerwonym (gałąź napełniająca).
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Sygnalizacja ciśnienia powietrza

 Jeżeli podczas jazdy ciągnika z podłączoną przyczepą lub naczepą z hamulcami 
pneumatycznymi, wskazówka manometru spadnie do czerwonego pola, ciągnik z podłączoną 
przyczepą lub naczepą z hamulcami pneumatycznymi nie może kontynuować jazdy. Konieczne jest 
zatrzymanie zespołu i poczekanie, aż ciśnienie powietrza wzrośnie, a wskazówka manometru nie 
wskazuje wartości w zielonym polu manometru.

Przycisk tymczasowej dezaktywacji hamulców przyczepy lub naczepy
Przycisk czasowej dezaktywacji hamulców przyczepy lub naczepy (1) znajduje się na tablicy przyrządów.

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

Przycisk tymczasowej dezaktywacji hamulców przyczepy dezaktywuje jedynie hamulce 
pneumatyczne.

Ciśnienie powietrza w hamulcach pneumatycznych 
przyczepy lub naczepy jest wskazywane na manometrze 
powietrza znajdującym się na panelu tablicy przyrządów.
Jeśli wskazówka manometru powietrza znajduje się na 
czerwonym polu, ciśnienie powietrza w układzie 
hamulców pneumatycznych przyczepy lub naczepy jest 
niskie. 
Jeśli wskazówka manometru znajduje się na zielonym 
polu, ciśnienie powietrza w układzie hamulców 
pneumatycznych przyczepy lub naczepy jest prawidłowe. 
Jeśli wskazówka manometru powietrza znajduje się 
w żółtym polu, ciśnienie powietrza w układzie hamulców 
pneumatycznych przyczepy lub naczepy jest wysokie, 
oznacza to awarię, należy natychmiast skontaktować się 
z serwisem.
Podczas prowadzenia ciągnika z przyczepą lub naczepą 
z hamulcami pneumatycznymi wskazówka manometru 
powietrza musi znajdować się na zielonym polu.

UCL18NN016

Przycisk tymczasowej dezaktywacji hamulców przyczepy 
lub naczepy służy temu, żeby obsługa ciągnika 
z podłączoną przyczepą lub naczepą mogła się upewnić, 
że działanie hamowania postojowego z podłączoną 
przyczepą lub naczepą jest przy hamowaniu ciągnika 
wystarczający. 
Jeżeli na stojącym ciągniku z podłączoną przyczepą lub 
naczepą, która jest zahamowana hamulcem ręcznym, 
a kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu (I), 
naciśniemy przycisk tymczasowej dezaktywacji hamulców 
przyczepy lub naczepy, na czas naciśnięcia przycisku 
zostaną zdezaktywowane układy hamulcowe przyczepy 
lub naczepy (przyczepa lub naczepa nie hamuje). Po 
zwolnieniu przycisku tymczasowej dezaktywacji hamulców 
przyczepy lub naczepy, hamulce przyczepy lub naczepy 
zostaną ponownie aktywowane (przyczepa lub naczepa 
ponownie hamują).
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* Przedni trzypunktowy układ zawieszenia

 Komentarz: Wymaganą szerokość przednich ramion układu hydraulicznego można regulować 
w danym zakresie, przestawiając końcówki. 
Więcej informacji w instrukcji producenta przedniego TUZ.

Regulacja prędkości podnoszenia przedniego trzypunktowego układu zawieszenia

Po opuszczeniu lub podniesieniu ramion przedniego trzypunktowego układu zawieszenia do 
wymaganego położenia, zablokuj dźwignię joysticka za pomocą blokady (5), przeciw poruszeniu się 
w razie przypadkowego oparcia się o dźwignię joysticka.

Położ ładu zawieszenia

Służy do podłączania maszyn i narzędzi zaczepianych 
z przodu z punktami zawieszenia kategorii I. zgodnie 
z ISO.

UCL18NN005

Zaczep jest wyposażony w dwa cylindry hydrauliczne. 
Podnoszenie i opuszczanie odbywają się za pomocą 
dźwigni joysticka znajdującej się po prawej stronie 
siedzenia kierowcy.

1 - podnoszenie ramion przedniego trzypunktowego 
układu zawieszenia 
2 - opuszczanie ramion przedniego trzypunktowego 
układu zawieszenia 
3, 4 - spuszczanie ciśnienia oleju do szybkozłączy 
zewnętrznego obwodu hydraulicznego, umieszczonych na 
przednim trzypunktowym układzie zawieszenia 
5 - Dźwignia joysticka zablokowana 
6 - Dźwignia joysticka odblokowana

W tym przypadku przycisk na gałce joysticka nie działa.

UCL18N036

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

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

A Położenie robocze przedniego 
trzypunktowego układu zawieszenia

B Położenie transportowe przedniego 
trzypunktowego układu zawieszenia

PCLPN062
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Jazda z maszynami rolniczymi zawieszonymi na przednim trzypunktowym układzie zawieszenia

Podczas jazdy ciągnika z maszynami rolniczymi zawieszonymi na przednim trzypunktowym 
układzie zawieszenia należy ograniczyć prędkość jazdy 15 km.h-1. 
Jeżeli na przednim trzypunktowym układzie zawieszenia nie ma zawieszonego narzędzia lub 
obciążnika, zalecamy podniesienie dolnych wieszaków w położenie transportowe.
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Uruchomienie silnika

WAŻNE:

 Nigdy nie przekręcaj kluczyka do położenia startowego, jeżeli silnik pracuje, ponieważ w ten 
sposób możesz poważnie uszkodzić rozrusznik i koło zamachowe silnika.

 Nie uruchamiaj rozrusznika na dłużej niż 10 sekund.
 Jeżeli silnik nie uruchomi się, zaczekaj ok. 20 sekund i spróbuj ponownie uruchomić 

rozrusznik maksymalnie przez 10 sekund. Jeżeli silnik nie uruchomi się nawet po kilku 
próbach, przeczytaj podręcznik w celu rozwiązania usterki.

 Szczególnie w niskich temperaturach pozwól ciągnikowi przez chwilę pracować na biegu 
jałowym, aby się rozgrzał i aby utworzyło się wystarczające ciśnienie oleju. Silnik może 
następnie pracować przy normalnej temperaturze roboczej, co wydłuża jego żywotność.

Zatrzymanie silnika
Po zakończeniu lekkiej pracy pozostaw silnik przez chwilę na biegu jałowym a następnie wyłącz go przy 
użyciu kluczyka

WAŻNE: Po zakończeniu dłuższej lub ciężkiej pracy, pozostaw ciągnik na biegu jałowym przez 
5-10 minut a następnie wyłącz go przy użyciu kluczyka

Przed uruchomieniem silnika dokonaj kontroli przed 
uruchomieniem, zgodnie z opisem w rozdziale Wskazówki 
dotyczące bezpieczeństwa.

1. Usiądź na siedzeniu kierowcy. 
2. Wciśnij hamulec nożny. 
3. Przesuń dźwignie regulacji układu hydraulicznego do 
położenia dolnego. 
4. Wciśnij pedał sprzęgła w celu aktywacji wyłącznika 
bezpiecznego rozruchu. 
5. Przestaw główną dźwignie zmiany biegów do położenia 
neutralnego (N). 
6. Włóż kluczyk do stacyjki.
7. Przekręć kluczyk w lewo, w ten sposób komora 
spalania zostanie wstępnie rozgrzana, co wskazuje 
lampka kontrolna na tablicy przyrządów. Gdy lampka 
kontrolna zgaśnie, poluzuj kluczyk. Następnie przekręć 
kluczyk w kierunku ruchu wskazówek zegara do położenia 
'ON', w którym aktywuje się instalacja elektryczna, 
i sprawdź działanie wszystkich wskaźników oraz lampek 
kontrolnych. Po uruchomieniu silnika przekręć kluczyk do 
położenia 'START', w którym zostanie 
załączony rozrusznik i uruchomiony silnik. W tym 
momencie poluzuj kluczyk z powrotem do położenia 'ON'. 
8. Upewnij się, że po uruchomieniu silnika zgasły 
wszystkie lampki kontrolne.

HODP082
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Prowadzenie ciągnika

Rozgrzewanie
Po uruchomieniu silnika zapewnij rozgrzanie silnika do temperatury roboczej, pozostawiając go przez 5-10 
minut na biegu jałowym, w celu zapewnienia jego pełnego smarowania i rozgrzania do wymaganej 
temperatury.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może wyraźnie skrócić żywotność silnika.

Rozgrzewanie przy niskiej temperaturze
Niska temperatura zmieni lepkość oleju, w wyniku czego obniży się moc pompy oleju silnikowego. 
W rezultacie, jeżeli silnik nie zostanie odpowiednio rozgrzany, może dojść do jego uszkodzenia. 
Może powodować to problemy układu hydraulicznego i problemy z przekładnią synchronizowaną.

Czas rozgrzewania

WAŻNE : 

 Zapewnij, aby w trakcie rozgrzewania hamulec ręczny (hamulec nożny) był zabezpieczony.
 Niewystarczające rozgrzanie silnika może skutkować problemami lub skróceniem żywotności 

danych komponentów.

Gdy silnik jest rozgrzany, wciśnij sprzęgło i przestaw główną i pomocniczą dźwignię zmiany biegów do 
wymaganego położenia. 
Wciśnij pedały hamulcowe i poluzuj hamulec ręczny. 
Zwiększ obroty silnika i płynnie poluzuj sprzęgło w celu płynnego rozjazdu. 
Podczas jazdy włączaj biegi tylko za pomocą (głównej) dźwigni zmiany biegów, zawsze przy w pełni 
wciśniętym pedale sprzęgła.

Uwaga:

 Nie używaj prześlizgu sprzęgła do regulacji prędkości, użyj niższego biegu.
 Nie używaj pedału sprzęgła jako oparcia na nogę.

Niebezpieczeństwo:

 Podczas jazdy po szosie zawsze połącz pedały hamulcowe.
 Do holowania używaj jedynie odpowiednich zaczepów.
 Nie przeciążaj ciągnika zaczepieniem nadmiernego ciężaru niezgodnego z przepisami danego 

kraju. Należy zachować zakładaną skuteczność hamulców ciągnika.
 Podczas holowania lub niesienia nadmiernych narzędzi zachowaj szczególną ostrożność 

i uwzględnij wymiary i masę zespołu. Zastosuj elementy ostrzegawcze zgodnie z przepisami 
danego kraju.

 Nie przewoź pasażerów.
 Zawsze przestrzegaj miejscowych przepisów oraz przepisów ruchu drogowego.

Temperatura Czas rozgrzewania
Ponad 10 °C 5~10 min.

0 °C ~ 10°C 10~20 min.

-10 °C ~ 0 20~30 min.

-20 °C~ -10 30~40 min.

Poniżej -20 °
C

Ponad 40 min.
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Ostre skręty na polu za pomocą pedałów hamulcowych

 UWAGA:

 Obrotów przy użyciu pedałów hamulcowych dokonuj wyłącznie przy niskiej prędkości.
 Obrót przy dużej prędkości może spowodować przewrócenie ciągnika oraz poważne obrażenia 

lub śmierć.

Normalne hamowanie i parkowanie

 UWAGA:

 Podczas parkowania zawsze używaj hamulca postojowego.
 Niezastosowanie się do tego zalecenia może prowadzić do wypadku i uszkodzenia.
 Szczególnym środkiem ostrożności podczas parkowania ciągnika na zboczu jest podłożenie 

tylnych kół klinami.

Jazda pod górę

Odłącz zapadkę łączącą lewy i prawy pedał hamulcowy, 
aby można było używać poszczególnych pedałów. 
Do obracania używaj jednocześnie kierownicy i pedału 
hamulcowego. 
W celu skręcenia w lewo użyj lewego pedału, w celu 
skręcenia w prawo prawego pedału.

HODP083

Przełącz silnik z powrotem na bieg jałowy a jednocześnie 
wciśnij pedał sprzęgłowy i hamulcowy.
Gdy ciągnik się zatrzyma, opuść wszelkie narzędzia 
podłączone do trzypunktowego układu zawieszenia do 
ziemi i główną dźwignię zmiany biegu przestaw do 
położenia neutralnego.
Aktywuj hamulec postojowy, zatrzymaj silnik i wyjmij 
kluczyk ze stacyjki.

HODP084

Po połączeniu pedałów wciśnij pedały hamulcowe i pedał 
sprzęgłowy.
Wszędzie włącz niskie biegi i przełącz obroty silnika na 
średnią wartość.
Poluzuj sprzęgło a po jego włączeniu poluzuj pedały 
hamulcowe.
Ustaw przysłonę dławiącą na wymagane obroty.
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Jazda z góry
Podczas zjeżdżania z góry wykorzystuj działanie hamujące silnika.
Nigdy nie polegaj tylko na hamulcach i nigdy nie zjeżdżaj z góry bez włączonego biegu.

UWAGA:

 Podczas pracy w pagórkowatym terenie wyraźnie zwiększa się ryzyko uszkodzenia maszyny -
przewrócenia ciągnika i obrażeń. Należy uwzględnić warunki.

 W przypadku ciągnięcia naczep i przyczep w terenie pagórkowatym upewnij się, że hamulce 
tych maszyn są sprawne i w idealnym stanie. Podczas zjeżdżania ze zbocza użyj działania 
hamującego silnika w połączeniu z niższym biegiem.

Używanie blokady mechanizmu różnicowego
Aczkolwiek blokada mechanizmu różnicowego jest bardzo przydatna, to podczas jej używania należy 
postępować ostrożnie, ponieważ jej błędne zastosowanie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. 
Blokady mechanizmu różnicowego należy używać tylko w sytuacjach, gdy jedno z tylnych kół traci trakcję 
a maszyna znajduje się na nieutwardzonej powierzchni.

OSTRZEŻENIE

 Włączania blokady mechanizmu różnicowego dokonuj jedynie przy niskich obrotach silnika, 
jeździe wprost i przy niskich prędkościach.

 Jeżeli blokada mechanizmu różnicowego nie zwolni się po zdjęciu nogi z pedału, hamuj na 
przemian lewym i prawym hamulcem, dopóki blokada się nie zwolni.

 Nie próbuj uruchamiać blokady mechanizmu różnicowego ani jej używać przy ostrych 
skrętach, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenie mechanizmu różnicowego.
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Kontrola podczas jazdy
Nieustannie śledź lampki ostrzegawcze na tablicy przyrządów, a jeżeli któraś się zapali, natychmiast 
zatrzymaj się w celu ustalenia przyczyny.

Lampka kontrolna ciśnienia oleju

Doładowywanie akumulatora

Paliwomierz

Jeżeli zapali się lampka kontrolna ciśnienia oleju, najpierw 
skontroluj poziom oleju. 
Jeżeli poziom oleju jest prawidłowy, poproś o pomoc 
swojego dealera/autoryzowany serwis w celu usunięcia 
przyczyny usterki. 

HODP086

Jeżeli zapali się lampka kontrolna alternatora, skontroluj 
wszystkie połączenia i sprawdź, czy pas klinowy 
wentylatora nie jest pęknięty. Jeżeli wszystkie połączenia 
wraz z pasem klinowym są w porządku, skonsultuj sposób 
usunięcia problemu ze swoim dealerem lub 
autoryzowanym serwisem.

HODP087

Aby zapobiec nadmiernemu skraplaniu wody w zbiorniku 
paliwa, pod koniec każdego dnia uzupełnij paliwo w 
zbiorniku do pełna. Podczas pracy zapewnij, żeby poziom 
paliwa nie spadł do wartości, przy której po uzupełnieniu 
paliwa do zbiornika paliwa należałoby dokonać 
odpowietrzenia układu paliwowego. 

HODP088
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Kontrola podczas jazdy
Ponieważ modele HORTUS CL65 / HS65 marki Zetor posiadają możliwość podłączenia przednich kół, 
przedni ślad można ustawić w dwóch położeniach. Tylny ślad można ustawić w 4 położeniach, jak 
przedstawiono na rysunku.

HODP089

Podłączenie i odłączenie narzędzi

Podłączenie
1. Przed podłączeniem narzędzi nie zapomnij wyłączyć silnika. 
2. Zwolnij ciśnienie zewnętrznego układu hydraulicznego, poruszając kilkakrotnie dźwignią regulacji do 
położeń skrajnych. W odwrotnym przypadku podłączenie sprzęgieł może okazać się trudne a olej może 
wytrysnąć z węży podczas podłączania. 
3. Usuń wszelkie zanieczyszczenia wokół szybkozłączy. Jeżeli zanieczyszczenie przedostanie się do 
układu hydraulicznego, może to spowodować usterkę układu. 
4. Otwórz pyłoszczelną osłonę szybkozłącza ciągnika i podłącz sprzęgło narzędzia. Po podłączeniu 
szybkozłącza powinieneś usłyszeć kliknięcie. 
5. Pociągnij za węża układu hydraulicznego w celu kontroli czy sprzęgła są poprawnie podłączone. 
6. Uruchom silnik, skontroluj stan roboczy oraz wycieki.
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Odłączenie
1. Przed odłączeniem nie zapomnij wyłączyć silnika. 
2. Zwolnij ciśnienie pozostałe w przewodzie hydraulicznym maszyny i ciągnika, poruszając kilkakrotnie 
dźwignią regulacyjną do położeń skrajnych. 
3. Usuń wszelkie zanieczyszczenia wokół szybkozłączy 
4. Opuść narzędzie do ziemi. Jeżeli wąż zostanie odłączony podczas obciążenia narzędzia, przyłączenie go 
w przyszłości może okazać się trudne. 
5. Rozłącz szybkozłącza, wyciągając je w kierunku do tyłu. 
6. Osłoń szybkozłącza ciągnika i narzędzi osłonami pyłoszczelnymi w taki sposób, żeby nie doszło do 
przenikania zanieczyszczeń.

OSTRZEŻENIE:

 Nigdy nie podłączaj lub nie odłączaj węża hydraulicznego narzędzia, jeżeli ciśnienie nie zostało 
zwolnione lub jeżeli silnik pracuje. W odwrotnym przypadku podłączenie lub rozłączenie 
szybkozłączy będzie bardzo trudne a płyn może wytrysnąć z węży i dostać się do oczu i na 
skórę.

 Przed montażem/demontażem pracy zatrzymaj silnik i załóż okulary i rękawice ochronne.

Podłączenie narzędzia

Podłącz wał odbioru mocy WOM (PTO) oraz upewnij się, czy jest zabezpieczony. 
Wyreguluj trzypunktowy układ zawieszenia i zabezpiecz ustawione pozycje. Aby odłączyć narzędzie, 
postępuj w odwrotnej kolejności. 

Jeżeli używasz wału odbioru mocy, usuń osłonę ochronną 
z wału WOM (PTO). 
Dokonaj ustawienia trzypunktowego układu zawieszenia, 
aby umożliwić bezproblemową agregację 
odpowiedniego narzędzia. 

1. Osłona WOM (PTO) 

HODP090

 UWAGA: Nie załączaj wału PTO podczas pracy 
silnika i upewnij się, że wszystkie osłony ochronne 
sąna swoich miejscach
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Montaż ładowacza czołowego
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji montażu i obsługi konkretnego ładowacza.

Punkty mocujące ładowacza

 Rozmiar śruby: M16 X 2 
 Twardość: 9T 
 Ilość: 20

HODP092

HODP093
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Dźwignia joysticka

KOMENTARZ: Joysticka można także używać do innych zastosowań, jeśli ładowacz czołowy nie jest 
podłączony. 3. funkcją ładowacza jest sterowana przyciskiem na głowicy joysticka.

Narzędzie bezpieczeństwa dla dźwigni joysticka

 Ostrzeżenie: Płyn hydrauliczny unikający pod ciśnieniem może mieć wystarczającą siłę do 
przeniknięcia przez skórę. 
Płyn hydrauliczny może dodatkowo zanieczyścić drobne skaleczenie lub otwór w skórze. 
W przypadku skaleczenia przez wyciekający płyn natychmiast skontaktuj się z lekarzem. 
Jeżeli nie zostanie natychmiast zapewniona opieka lekarza, może rozwinąć się poważne zakażenie 
lub reakcja. Przed wpuszczeniem ciśnienia do układu skontroluj, czy wszystkie połączenia są 
dociągnięte i czy wszystkie węże i przewody są w odpowiednim stanie. 
Przed odłączeniem wszystkich przewodów lub przed przystąpieniem do innych prac w układzie 
hydraulicznym poluzuj całkowicie ciśnienie. 
W celu znalezienia nieszczelności pod ciśnieniem, użyj małego kawałka taśmy klejącej lub 
drewna. Nigdy nie używaj rąk.

Dźwignia joysticka steruje ładowaczem czołowym 
i przednim trzypunktowym układem zawieszenia. 
Umożliwia regulować podnoszenie, opuszczanie 
i przechylanie ładowacza czołowego za pomocą jednej 
dźwigni. 
Aby podnieść ładowacz czołowy: pociągnij dźwignię do 
tyłu. 
Aby opuścić ładowacz czołowy: przesuń dźwignię do 
przodu. 
Aby złożyć adapter: popchnij dźwignię w lewo. 
Aby przechylić adapter: popchnij dźwignię w prawo. 
Do sterowania trzecią funkcją ładowacza służy przycisk 
znajdujący się na gałce dźwigni sterującej.

U18N038

1. Podniesienie wysięgnika ładowacza czołowego 
2. Opuszczenie wysięgnika ładowacza czołowego 
3. Złożenie adaptera ładowacza czołowego 
4. Przechylenie adaptera ładowacza czołowego

UCL18N035

1 - Zabezpieczenie
2 - Odbezpieczenie

Ten prosty bezpieczny układ zabezpieczający potrafi 
zabezpieczyć joystick poprzez naciśnięcie przycisku 
i odbezpieczyć go poprzez pociągnięcie.

U18N040
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Przednie błotniki
Na ciągnik można opcjonalnie zamontować przednie błotniki. Ich instalacja może być obowiązkowa z uwagi 
na wymogi prawne danego kraju.
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Kontrole i serwis

Informacje ogólne
Niniejsza część zawiera szczegółowe informacje dotyczące procedur serwisowych koniecznych do 
utrzymania pełnej wydajności ciągnika. Konkretne wartości dla poszczególnych czynności znajdują się 
w załączonej tabeli.

Przeglądy serwisowe
Przeglądy serwisowe są wykonywane w następujący sposób: 
Pierwszy przegląd serwisowy przy stanie licznika motogodzin maksymalnie 50 mtg, najpóźniej jednak do 
6 miesięcy po rozpoczęciu eksploatacji ciągnika. 
Drugi przegląd serwisowy po przejechaniu następnych 450 mtg (przy stanie licznika motogodzin 
maksymalnie 500 mtg), najpóźniej jednak do 12 miesięcy od wykonania pierwszego przeglądu serwisowego. 

Następne przeglądy serwisowe każdorazowo po przejechaniu następnych 500 mtg, najpóźniej jednak do 12 
miesięcy od wykonania poprzedniego przeglądu serwisowego. 
Wykonanie przeglądów serwisowych stanowi część konserwacji ciągnika.
Autoryzowane serwisy Zetor zapewnią profesjonalne wykonanie przeglądów zgodnie z instrukcjami 
producenta. 

Kontrole przed uruchomieniem ciągnika
Aby uniknąć problemów zalecamy wykonanie kontroli przed uruchomieniem ciągnika. Szczegółowe 
informacje dotyczące pozycji i częstotliwości kontroli znajdują się w rozdziale Obsługa ciągnika.

Kontrola chłodziwa silnika

Kontrola

 OSTRZEŻENIE: Nie otwieraj nakrętki chłodnicy, jeżeli silnik jest rozgrzany. Nieprzestrzeganie 
tego zalecenia może skutkować poparzeniem przez gorącą parę. Zaczekaj, aż silnik wystarczająco 
ostygnie

Skontroluj, czy poziom płynu chłodzącego w zbiorniku 
znajduje się pomiędzy wartością poziomu MAKS. a MIN. 
Jeżeli poziom jest zbyt niski, uzupełnij płyn chłodzący do 
zbiornika.

1. Nakrętka zbiornika wyrównawczego

HODP094

Jeżeli w kolorze płynu chłodzącego można rozpoznać 
korozję układu chłodzenia, spuść cały układ i napełń go 
odpowiednią mieszanką wody, dodatku niezamarzającego 
oraz inhibitora korozji.

1. Kurek spustowy

HODP095
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Olej silnikowy

WAŻNE: Nie przepełniaj skrzyni korbowej olejem.

Wyciągnij miarkę oleju, wytrzyj ją i zanurz w misce 
olejowej. 
Upewnij się, że poziom oleju będzie znajdował się 
pomiędzy górnym a dolnym znakiem w pobliżu górnego 
znaku. Jeżeli poziom oleju jest nieodpowiedni, uzupełnij 
zalecany olej do odpowiedniego poziomu.

1. Znak poziomu minimalnego 
2. Znak poziomu maksymalnego 

HODP096

1. Otwór wlewowy oleju silnikowego

HODP097

1. Miarka oleju silnikowego
2. Kurek spustowy oleju silnikowego

HODP098
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Olej przekładniowy

 UWAGA: Zawsze upewnij się, że do uzupełniania i wymiany oleju używasz właściwego oleju.

Skontroluj poziom oleju za pomocą miarki w górnej części 
przekładni głównej w tylnej części ciągnika. 
Jeżeli poziom oleju jest niski, uzupełnij olej do 
odpowiedniego poziomu.

1. Znak poziomu minimalnego 
2. Znak poziomu maksymalnego 

HODP099

1. Otwór wlewowy

HODP100

1. Wskaźnik oleju 

HODP101

3. Kurek

HODP102
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Paliwo

Ciśnienie opon
Ciśnienie powietrza w oponach ma bezpośredni wpływ na żywotność opony i jej właściwości w terenie. 
Upewnij się, że ciśnienie w oponach jest prawidłowe i zgodne z tabelą przedstawioną w rozdziale Obsługa 
techniczna ciągnika. 
Każdorazowo przed rozpoczęciem jazdy, sprawdź wzrokowo ciśnienie w oponach, patrz załączony rysunek.

WAŻNE: Zalecamy sprawdzanie ciśnienia w oponach za pomocą właściwego przyrządu 
pomiarowego i niepoleganie jedynie na kontroli wzrokowej ciśnienia opon.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nadmierne ciśnienie w oponach może prowadzić do wypadku!

Układ kierowniczy
Upewnij się, że kierownica nie ma nadmiernego luzu (maks. 50mm wycinek obwodu kierownicy).

Hamulce
Upewnij się, że lewy i prawy hamulec są prawidłowo wyregulowane tak, aby mogły pracować z takim samym 
działaniem hamującym. Prawidłowy luz pedału hamulcowego wynosi 1,18 ~ 1,57in. (30~40 mm).

Sprzęgło
Upewnij się, że sprzęgło jest prawidłowo wyregulowane.
Prawidłowy luz pedału sprzęgła wynosi 0,78 ~ 1,18 cala (20 ~ 30 mm).

UWAGA: Nieprawidłowa regulacja sprzęgła powoduje nadmierne zużycie i zmniejsza 
wydajność ciągnika.

Instalacja elektryczna
Sprawdź działanie wszystkich urządzeń elektrycznych i wskaźników.

Za pomocą paliwomierza sprawdzaj poziom paliwa 
i uzupełnij paliwo, jeżeli poziom jest zbyt niski. 
Zalecamy uzupełnianie paliwa zaraz po użyciu ciągnika, 
aby zapobiec skraplaniu paliwa.

1. Zamknięcie zbiornika paliwa

HODP103

1. Nadmierne ciśnienie opony 
2. Prawidłowe ciśnienie opony
3. Niewystarczające ciśnienie opony

HODP104
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Plan konserwacji i regulacji

Regularne kontrole i tabela serwisowa

 UWAGA: Podane okresy obowiązują w przypadku pracy w normalnych warunkach, w trudnych 
warunkach należy zwiększyć częstotliwość.

O - skontroluj, uzupełnij lub wyreguluj, wymień
xx - pierwsza wymiana
x - wymień

Č. Pozycja Codziennie Okres serwisowy (licznik godzin, wartość) Co 
roku

Co 
dwa 
lata50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

1 Olej slnikowy 
i filtr O xx x x

2 Filtr powietrza O x

3 Płyn 
chłodzący O x

4 Paliwo O

5 Filtr paliwowy 
(A) Główny O x x

6 Filtr paliwowy 
(B) Wstępny O x x

7 Pas klinowy O O

8 Pas rozrządu O O

9 Akumulator O

10 Poluzowane 
nakrętki 
i śruby

O

11 Połączenie 
węży 
chłodnicy

O

12 Olej 
przekładniowy 
i filtry

xx O x x
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O - skontroluj, uzupełnij lub wyreguluj, wymień 
xx - pierwsza wymiana 
x - wymień

Rozmiary opon i pompowanie

Nr Pozycja Codziennie Okres sewisowy (licznik motogodzin, wartość) Co 
roku

Co 
dwa 
lata50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

13 Luz pedału 
sprzęgła O

14 Stan obu 
pedałów 
hamulcowych

O

15 Ruch każdej 
dźwigni O

16 Luz obracania 
się kierownicy O

17 Zbieżność O O

18 Smarowanie 
piasty 
przedniego 
koła

O O

19 Kontrola 
sworznia 
kulistego 
połączenia 
układu 
kierowniczego

O O

20 Moment 
dokręcania 
nakrętek koła

O

21 Praca 
przyrządów O

22 Regulacja 
pedału gazu O O

23 Smarowanie 
każdej 
głowicy

O O O O O O O O O O O

24 Olej 
przedniego 
mostu 4WD

xx O x x

25 Skontroluj 
przewody 
elektryczne

O

26 Przewody 
i węże układu 
hydraulicznego

O

KLASA SEKCJA ROZMIAR CIŚNIENIE 
POWIETRZA (PSI)

MODEL

Opona
(Agro - Mitas)

Przednia 280/85 R20 34PSI HORTUS 
CL65/HS65Tylna 380/85 R30 23PSI
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Schemat napełniania i tabela pojemności

HODP105

Smary

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

Nr PUNKT ZAWARTOŚĆ POJEMNOŚĆ 
W LITRACH (gal.)

1 Chłodnica DQC CA-14 
DQC CB-14 
DQC CC-14 

2.64 USgal (10L)

2 Silnik Deutz klasa jakości 
DQCIIILA 
DQCIVLA 

API:CJ-4 klasa

8L

3 Skrzynia biegów SAE 80W / 90APIGL-4 klasa 11.1US gal (42L)

4 Przedni most SAE 80W / 90APIGL-4 klasa 4.33US gal (16.4L)

5 Wał pedału sprzęgłowego Smar Według potrzeby

6 Przegub kulisty Smar Według potrzeby

7 Zbiornik paliwa Olej napędowy spełnia wymagania normy
EN 590

18.48 US gal (70L)
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Media eksploatacyjne ZETOR
W celu zachowania najlepszych właściwości eksploatacyjnych Twojego ciągnika zalecamy korzystanie 
z oryginalnych czynników roboczych Zetor.

Oleje silnikowe
Olej silnikowy Zetor 10W40 L-SAPS 

Oleje do mechanizmów przekładniowych ciągników
(skrzynia biegów z przekładnią główną, osi tylne)
Olej do mechanizmów przekładniowych ciągników ZETOR EXTRA 10W30 STOU

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

Otwarcie maski
Dźwignia poluzowania maski może zostać wyjęta, 
pociągając ją w lewo przy uniesionej masce.

HODP106

HODP107
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Paliwo
Używaj włącznie czystego oleju napędowego, według normy EN 590

 WAŻNE: Układ paliwowy silnika wysokoprężnego jest wrażliwy na obecność zanieczyszczeń 
i wody, dlatego zminimalizuj ryzyko zanieczyszczenia układu.

Odpowietrzenie układu paliwowego

HODP108

1 - Zbiornik paliwa 
2 - Filtr wstępnego oczyszczania paliwa 
3 - Pompa doprowadzenia paliwa (napędzana elektrycznie) 
4 - Filtr dokładnego oczyszczania paliwa
5 - Pompa wysokociśnieniowa z jednostką centralną FCU (jednostka regulacji paliwa)
6 - Wysokociśnieniowa szyna paliwa (Rail) 
7 - Wtryskiwacz 
8 - Zawór zwrotny 
9 - Gałąź zwrotna
10 - Przelew do zbiornika paliwa 
11 - Jednostka centralna silnika

OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA

89



Wymiana olejów w ciągniku
Zawsze używaj zalecanych rodzajów i klas olejów oraz przestrzegaj okresów wymiany oleju. (patrz rozdział 
Obsługa techniczna ciągnika).

Wymiana oleju silnikowego
Zaparkuj ciągnik na równej powierzchni i wyłącz silnik. Usuń korek miski olejowej i spuść olej.
Wyjmij i skontroluj zamknięcie miski olejowej oraz napełnij ją olejem na właściwy poziom na miarce (ok. 2,11 
gal)
WAŻNE:

 Podczas wymiany oleju, jednocześnie wymień również filtr
 Używaj zawsze tego samego oleju, ponieważ stosowanie różnych olejów lub olejów o różnych 

specyfikacjach może spowodować uszkodzenie
 Stary olej zlikwiduj zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wymiana oleju przekładniowego

1. Otwór wlewowy oleju silnikowego

HODP109

1. Miarka oleju silnikowego 
2. Kurek spustowy oleju silnikowego

HODP110

1. Kurek spustowy

HODP111
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Z dolnej części skrzyni biegów usuń kurek spustowy i spuść olej. 
Skontroluj i włóż z powrotem kurek spustowy.
Uzupełnij olej w skrzyni biegów na odpowiednią wartość wg miarki

 Pojemność 18 US gal (68L)

WAŻNE

 Podczas wymiany używaj zawsze oleju o takiej samej klasie i specyfikacji.
 Stary olej zlikwiduj zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Znak poziomu minimalnego 
2. Znak poziomu maksymalnego 

HODP113

1. Otwór wlewowy

HODP113

1. Wskaźnik oleju

HODP114
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Wymiana oleju w przednim moście

Uzupełnij olej na właściwy poziom oleju na miarce. 

 Pojemność 4.3 US gal (16.4L)

WAŻNE:

 Po napełnieniu zalecanej ilości nowego oleju poziom zmierzony miarką może być wyższy niż 
dozwolony - z powodu niedoskonałego napełnienia mechanizmu napędu przedniego mostu - ta 
rozbieżność zniknie po ponownym uruchomieniu. 

 Odkręcając kurki odpowietrzające przyspieszysz prawidłowe napompowanie oleju przez 
mechanizm napędowy przedniego mostu.

1. Znak poziomu minimalnego 
2. Znak poziomu maksymalnego 

HODP115

1. Górny kurek odpowietrzający

HODP116

1. Miarka oleju silnikowego 
2. Kurek spustowy oleju silnikowego

HODP117
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Czyszczenie i wymiana filtrów

Filtr oleju silnikowego

Czyszczenie separatora wody i oleju

Wymiana / odpowietrzenie filtra wstępnego oczyszczania paliwa

Za pomocą klucza do filtra olejowego, obracaj filtrem 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
w celu jego wyjęcia. Gumowy uszczelniacz na nowym 
filtrze posmaruj cienką warstwą oleju w celu jego 
zabezpieczenia w poprawnym położeniu i doskonałej 
szczelności. Następnie obracaj filtrem w kierunku ruchu 
wskazówek zegara, dopóki uszczelniacz nie przylegnie do 
podstawy a następnie obróć go jeszcze o kolejne 2/3 
obrotu w celu jego prawidłowego dokręcenia. 

1. Filtr oleju silnikowego

HODP118

1. Filtr paliwowy 
2. Główny filtr paliwa 
3. Filtr wstępnego oczyszczania paliwa

HODP119

1. Doprowadzenie paliwa do pompy 
2. Śruba odpowietrzająca 
3. Elektryczne podłączenie czujnika poziomu wody 
4. Kurek odmulający
5. Wkładka filtra 
6. Doprowadzenie paliwa z zbiornika paliwa

HODP120
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Opróżnianie zbiornika separatora wody

 Wyłącz silnik. 
 Podłóż pod filtr odpowiednie naczynie zbiorcze. 
 Podłączenie elektryczne - Odłącz przyłącza kablowe. 
 Poluzuj kurek spustowy. 
 Spuść ciecz, dopóki nie wyleje się czysty olej napędowy. 
 Zamontuj z powrotem kurek spustowy. 
 Dokręć na moment dokręcania 1,6 ±0,3 Nm 
 Podłączenie elektryczne - Podłącz przyłącza kablowe.

Wymiana wkładki filtra wstępnego oczyszczania paliwa

 Wyłącz silnik. 
 Wyłącz doprowadzenie paliwa do silnika. 
 Podłóż pod filtr odpowiednie naczynie zbiorcze. 
 Podłączenie elektryczne - Odłącz przyłącza kablowe. 
 Poluzuj kurek spustowy i spuść ciecz. 
 Zdemontuj wkładkę filtra. 
 Oczyść wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni uszczelniających nowej wkładki filtra oraz 

z odwrotnej strony głowicy filtra. 
 Delikatnie zwilż powierzchnie uszczelniające wkładki filtra paliwem i wkręć z powrotem na głowicę 

filtra zgodnie z ruchem wskazówek zegara i dokręć na moment dokręcania (17-18 Nm). 
 Zamontuj z powrotem kurek odmulający. 
 Dokręć korek odmulający na moment dokręcania 1,6 ±0,3 Nm 
 Podłączenie elektryczne - Podłącz przyłącza kablowe. 
 Otwórz doprowadzenie paliwa i odpowietrz układ, patrz odpowietrzenie układu paliwowego.

Odpowietrzenie układu paliwowego
Układ paliwowy należy odpowietrzać za pośrednictwem pompy elektrycznej doprowadzenia paliwa. 
Podczas procesu odpowietrzania nie uruchamiaj silnika - unikniesz w ten sposób komunikatów o błędach 
układu paliwowego. 

Proces przebiega następująco:

 Zapłon 'ON' Elektroniczna pompa paliwa uruchomi się na 20 sekund w celu odpowietrzenia układu 
paliwowego i utworzenia wymaganego ciśnienia. Zaczekaj, dopóki elektroniczna pompa paliwa nie 
odłączy się od jednostki centralnej. 

 Zapłon 'OFF' Powtórz proces co najmniej dwa razy, dopóki układ paliwowy nie zostanie 
odpowietrzony.
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Wymiana wkładki filtra paliwowego

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wkładka filtrująca nie powinna być nigdy napełniana wcześniej. 
Istnieje ryzyko zamulenia układu paliwowego przez zanieczyszczenia.

Wkładka filtra oleju hydraulicznego i filtra oleju silnikowego

 Zdemontuj zaciski chroniące przeciw skrzywieniu 
(montowane opcjonalnie). 

 Poluzuj i odkręć filtr za pomocą narzędzia 
 Przechwyć całość wyciekającego paliwa. 
 Oczyść powierzchnię uszczelniającą uchwytu 

filtra czystym materiałem niepozostawiającym 
włókien.

HODP121

 Nasmaruj delikatnie uszczelniacz nowej oryginalnej 
wkładki filtra ZETOR. 

 Wkręć ręcznie nowy filtr, dopóki uszczelniacz nie 
przylega i dokręć go na moment 10-12 Nm 

 Zamocuj zaciski ochrony przeciw skrzywieniu 
(opcjonalnie). 

 Odpowietrz układ paliwowy

HODP122

Wyjmij filtr za pomocą klucza lub przyrządu do filtrów. 

Jeżeli chcesz go wymienić, posmaruj uszczelniacz filtra 
olejem, następnie załóż filtr ręcznie i wciśnij, dopóki 
uszczelniacz nie przylegnie do podstawy. Następnie obróć 
filtr jeszcze o 2/3 obrotu w celu jego dokręcenia. Sprawdź 
ewentualne nieszczelności.

HODP123

1. Filtr oleju silnikowego

HODP124
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Wymiana płynu chłodzącego
1. Otwórz kurek spustowy przed filtrem oleju silnikowego w celu spuszczenia płynu chłodzącego. 
2. Jednocześnie otwórz nakrętkę zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego. 
3. Starannie przepłucz układ chłodzenia bieżącą wodą. 
4. Zamknij kurek spustowy i napełń chłodnicę mieszanką wody oraz inhibitora korozji czy płynu 
niezamarzającego. 
5. Uruchom silnik i pozostaw go włączony przez ok. 5 min, następnie ponownie skontroluj poziom wody i w 
razie potrzeby uzupełnij ją.

 UWAGA

 Nie zdejmuj nakrętki chłodnicy, jeżeli silnik jest gorący. 
 Pozwól silnikowi ostygnąć, a następnie powoli obracaj nakrętką, aby upewnić się, że 

w chłodnicy nie ma już nadmiernego ciśnienia.

UWAGA

 Zawartość gorącej chłodnicy pod ciśnieniem może spowodować poważne poparzenia. 
 Przed otwarciem pokrywki chłodnicy pozwól silnikowi ostygnąć.

1. Nakrętka zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego

HODP125

1. Kurek spustowy

HODP126
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Mieszanka niezamarzająca
Jeżeli chłodnica zamarznie, może uszkodzić silnik.
Przed wymianą płynu niezamarzającego wypłucz chłodnicę.
Roztwór niezamarzający przygotowuj zgodnie ze wskazówkami dla konkretnej marki płynu 
niezamarzającego oraz zgodnie z lokalnymi warunkami klimatycznymi.
Wymień roztwór w chłodnicy.
W przypadku utraty roztworu wskutek odparowywania lub przelania, uzupełnij go mieszanką z pierwotnymi 
składnikami.

Czyszczenie chłodnicy

WAŻNE: Woda lub powietrze pod wysokim ciśnieniem mogą spowodować odkształcenie żeber 
chłodnicy, zmniejszając w ten sposób skuteczność chłodnicy. Dlatego czyszczenia wodą pod 
ciśnieniem lub sprężonym powietrzem dokonuj z odpowiedniej odległości.

Owady, źdźbła trawy oraz pył, to wszystko potrafi zapchać 
chłodnicę i zmniejszyć jej skuteczność. Zdejmij osłonę 
chłodnicy, w celu jej wyczyszczenia. Poluzuj śrubę 
i pociągnij za osłonę, aby ją zdjąć. Następnie wyczyść 
wnętrze chłodnicy i jej użebrowanie.

HODP165
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Smarowanie ciągnika
Smarowanie ciągnika wykonuj według harmonogramu konserwacji (patrz rozdział Obsługa ciągnika)
Zapewnij, aby smarownice zostały dobrze wyczyszczone przed jakąkolwiek próbą ich nasmarowania.

1 - Punkt smarowania

HODP166

1 - Punkt smarowania

HODP129

1 - Punkt smarowania

HODP130
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Regulacja luzów elementów sterowniczych

Regulacja sprzęgła

Ustawienie hamulców

Metoda regulacji

 UWAGA:

 Nierównomierna regulacja lewego i prawego pedału spowoduje hamowanie jednostronne przy 
połączonych pedałach i może spowodować poważne wypadki, zwłaszcza przy większych 
prędkościach. 

 Należy dokładnie sprawdzić, czy zapewniłeś, że luz na obu pedałach będzie jednakowy.

W przypadku używania sprzęgła po jakimś czasie 
powiększy się luz sprzęgła.
Prawidłowy luz sprzęgła wynosi 0,78 ~ 1,18 cala (20 ~ 30 
mm)
Ustawienia luzu dokonaj poprzez poluzowanie nakrętki 
zabezpieczającej na naprężaczu pasa i dokonaj regulacji.
Skontroluj regulację, a jeżeli luz jest prawidłowy, dokręć 
nakrętkę zabezpieczającą.

HODP131

Tak samo jak w przypadku sprzęgła, używanie hamulców 
zmieni luz w pedale i wyważenie pomiędzy prawym 
a lewym pedałem.
Prawidłowy luz pedałów wynosi 1,18 ~ 1,57 cala (30 ~ 40 
mm).

HODP132

W celu regulacji hamulca, poluzuj nakrętki 
zabezpieczające.
Poprzez obracanie zwiększysz lub zmniejszysz luz.
Dokręć podwójną nakrętkę zabezpieczającą i upewnij się, 
że jest zabezpieczona.
Aby zapewnić równomierne hamowanie skontroluj, czy luz 
na obu pedałach jest prawidłowy.

HODP133
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Regulacja dźwigni gazu
Jeśli dźwignia gazu ręcznego jest poluzowana lub trudno ją przesunąć, skontaktuj się z autoryzowanym 
serwisem, aby uzyskać pomoc przy rozwiązywaniu problemu.

Regulacja zbieżności
Jeżeli zbieżność nie jest wyregulowana poprawnie, może spowodować to drgania kierownicy oraz całego 
ciągnika. Prawidłowa zbieżność wynosi 2 ~ 6 mm (0,08 ~ 0,24in). Zalecamy, aby tę regulację wykonywał 
autoryzowany serwis.

Konserwacja akumulatora

Kontrola akumulatora
Akumulator posiada lampkę kontrolną ładowania. 

 ZIELONY: Dobry stan 
 CZARNY: Koniecznie doładuj 
 BIAŁY: Wymień akumulator

 UWAGA:

 Elektrolit zawiera kwas, który może spowodować poważne poparzenia. 
 Jeżeli elektrolit dostanie się na skórę, należy go natychmiast spłukać i zneutralizować mydłem 

i wodą, tak samo jak poplamioną odzież.

Konserwacja akumulatora
Niskie temperatury mają wpływ na moc akumulatora, dlatego w zimie poświęć mu szczególną uwagę.
Przed dłuższym odstawieniem ciągnika, wyjmij akumulator i przechowaj go w chłodnym, suchym miejscu.
Jeżeli akumulator pozostanie w ciągniku, odłącz zacisk ujemny. 5
Jeżeli akumulator nie będzie używany przez jakiś czas, samoczynnie się rozładuje.
Jeżeli chcesz zachować akumulator w dobrym stanie, doładowuj go raz w miesiącu w okresie letnim a raz na 
dwa miesiące w okresie zimowym.
W przypadku wymiany pierwotnego akumulatora skontroluj, czy akumulator zastępczy ma tę samą 
pojemność.
Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może skutkować problemami z obwodem elektrycznym.

1 - Lampka kontrolna ładowania

HODP134
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Doładowywanie akumulatora

 UWAGA:

 Przed wyjęciem akumulatora, zawsze najpierw odłącz zacisk ujemny a przy jego ponownym 
wkładaniu najpierw podłącz zacisk dodatni. 

 W trakcie podłączania przewodów akumulatora, skontroluj, czy nie została odwrócona 
biegunowość. 

 Szybkie ładowanie skraca żywotność akumulatora.
 Przed doładowywaniem akumulatora odłącz zaciski, aby w ten sposób zapobiec uszkodzeniu 

obwodu oraz przyrządów elektrycznych

Szybkiego ładowania należy używać jedynie w sytuacjach 
awaryjnych. Akumulator zostanie częściowo naładowany 
szybko i w krótkim czasie.

HODP135

W przypadku korzystania z szybko naładowanego 
akumulatora, należy jak najszybciej ponownie doładować 
akumulator. 
Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia skróci 
żywotność akumulatora.

HODP136
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Odłączenie akumulatora
Funkcją odłącznika akumulatora jest odłączenie napięcia zasilającego od układu elektrycznego poprzez 
przerwanie połączenia z akumulatorem. Główne zalety tego rozwiązania to: 

1. Ochrona instalacji elektrycznej przed zwarciem 
2. Ograniczenie samorozładowywania się akumulatora, zwłaszcza przy dłuższym przestoju maszyny 
3. Umożliwienie przeprowadzania prac konserwacyjnych i naprawczych w bezpiecznych warunkach

Ustaw wyłącznik akumulatora w położeniu 'OFF', aby odłączyć akumulator i przywróć go do położenia 'ON', 
aby przywrócić normalne działanie. Odłącznik akumulatora 1 znajduje się na konsoli po prawej stronie 
od akumulatora. Zabezpieczenie odłącznika akumulatora: w celu odłączenia akumulatora, może on zostać 
usunięty ze względów bezpieczeństwa w sposób opisany poniżej.

Demontaż odłącznika akumulatora
1. Przekręć odłącznik akumulatora do pozycji 'wyłączony'; w tej pozycji nie można go wyjąć. 
2. Naciśnij odłącznik i kontynuuj jego przekręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż 
do oporu. 
3. Wyjmij odłącznik akumulatora.

Ponowny montaż odłącznika akumulatora
1. Włóż z powrotem odłącznik akumulatora 
2. Naciśnij i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara do 45 °

1 - Odłącznik akumulatora

HODP137

1 - Odłącznik akumulatora

HODP138
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Pozostałe prace konserwacyjne

Kontrola pasa napędowego

UWAGA:

 Dokonuj konserwacji jedynie, jeżeli silnik jest unieruchomiony.
 Po naprawach: Sprawdź, czy wszystkie osłony zostały prawidłowo zmontowane a narzędzia z

silnika wyjęte.

 Sprawdź cały pas napędowy pod kątem uszkodzeń. 
 Wymień uszkodzone części. 
 Ponownie zamontuj elementy ochronne. 
 Zwróć uwagę na prawidłowe założenie nowego pasa, po 15 minutach pracy, sprawdź jego 

poprawne naprężenie.

Jeżeli maszyna jest dodatkowo wyposażona w sprężarkę hamulców pneumatycznych przyczepy, konieczne 
jest regularne sprawdzanie napędu pasowego.

Wymiana pasa klinowego

 Naciśnij cylinder naprężający kluczem w kierunku strzałki, dopóki nie można zamocować kołka 
mocującego w otworze montażowym. Pas klinowy jest teraz naprężony. 

 Najpierw zdejmij pas klinowy z najmniejszego wałka lub wałka naprężającego 
 Zainstaluj nowy pas klinowy. 
 Zabezpiecz koło pasowe napinacza kluczem i wyjmij kołek. 
 Napnij pas klinowy za pomocą wałka naprężającego i klucza. Sprawdź, czy pas klinowy jest 

prawidłowo osadzony w prowadnicy.

Kontrola i konserwacja filtra powietrza

1. Naprężacz 
2. Kołek zabezpieczający 
3. Otwór montażowy

HODP139

1 - Korpus filtra 
2 - Filtr dokładnego oczyszczania 
3 - Wkład filtra powietrza 
4 - Wentylacja
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Ostrzeżenie dotyczące kontroli i obsługi filtra powietrza
(1) Używaj zalecanych części zamiennych filtra. 
(2) Dokładnie usuń kurz z osłony. 
(3) Dopasuj ją mocno, aby kurz nie mógł wniknąć pod osłonę. 
(4) Nigdy nie jeźdź z usuniętą wkładką i filtrem dokładnego oczyszczania. 
(5) Wymień filtr filtra powietrza i wkładkę filtra zgodnie z harmonogramem wymiany lub w przypadku 
zapalenia się lampki kontrolnej, według tego, co nastąpi wcześniej.
Kom.:

 Nie wstrząsaj wkładką, do czyszczenia użyj sprężonego powietrza. Przedmuchuj wkład filtra 
w kierunku przeciwnym do dopływu powietrza do silnika. Uważaj, aby nie podrzeć wkładki filtra pod 
wpływem ciśnienia powietrza. 

 Upewnij się, że wkładka została mocno zainstalowana. 
 Dokładnie dokręć wszystkie części filtra powietrza, aby zupełnie zapobiec przedostawaniu się kurzu 

i zanieczyszczeń do filtra.

Wymień wkładkę zawsze po 5 czyszczeniach lub w razie jej uszkodzenia

Kontrola węży i przewodów
Przewód paliwa, węże chłodnicy, węże hydrauliczne oraz gumowe to materiał użytkowy, który starzeje się 
i w miarę użytkowania podlega zużyciu.
Kontroluj je regularnie, a w przypadku uszkodzenia, dokonaj ich wymiany.

UWAGA:

 Uszkodzony przewód paliwa nie jest szczelny i może spowodować pożar. 
 Uszkodzone węże chłodnicy mogą spowodować poparzenia gorącą wodą, a w poważnych 

przypadkach nawet uszkodzenie silnika.

Kontrola wiązek przewodów i bezpieczników
Wolne przewody pogarszają połączenie a uszkodzone przewody mogą spowodować zwarcie, spalenie 
przewodów lub zmniejszyć skuteczność poszczególnych części.
Wymień lub napraw uszkodzone przewody lub przewody z uszkodzoną izolacją.
Jeżeli bezpiecznik przepali się po wymianie, nie zastępuj go przewodem ani nie wymieniaj go na silniejszy, 
ale znajdź przyczynę przepalania i usuń ją, lub powierz rozwiązanie tego problemu autoelektrykowi.
Jeżeli izolacja jest starta lub odklejona dokonaj jej naprawy przy użyciu wysokiej jakości taśmy izolacyjnej. 
Jeżeli końcówki przewodów nie są w należytym stanie, należy je wymienić za standardowe końcówki.

WAŻNE

 Niewłaściwe przewody lub bezpieczniki mogą spowodować pożar, zarówno ciągnika jak i jego 
otoczenia, dlatego co roku zapewnij ich kontrolę w autoryzowanym serwisie. 

 Podobnie postępuj w przypadku przewodu paliwa. 
 Poproś autoryzowany serwis o ich sprawdzenie co najmniej raz na 2 lata a w razie potrzeby o

dokonanie jego wymiany.
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Wymiana bezpieczników

Obwód elektryczny posiada 8 bezpieczników nożowych (patrz rozdział Aneks)
Jeżeli bezpiecznik się przepali, wymień go na nowy bezpiecznik o takiej samej wartości.
W przypadku użycia silniejszych bezpieczników lub przewodu istnieje ryzyko spalenia instalacji elektrycznej.
Do wymiany bezpieczników używaj kleszczy bezpiecznikowych.

Bezpieczniki główne

WAŻNE:

 Zawsze znajdź przyczynę przepalenia bezpiecznika, w przeciwnym razie prawdopodobnie 
przepali się także nowy bezpiecznik. Zasadniczo nigdy nie używaj przewodu zamiast 
bezpiecznika o właściwej wartości.

1 - Działający
2 - Spalony

HODP141

Wiązka przewodów posiada trzy bezpieczniki główne, 
których zadaniem jest ochrona urządzeń elektrycznych. 
Jeżeli jednak bezpiecznik główny spali się, przestanie 
działać cały obwód. 
Zanim dokonasz wymiany za bezpiecznik o tej samej 
wartości, zawsze znajdź przyczynę i zapewnij naprawę. 
Przepalony bezpiecznik można rozpoznać po jego 
odbarwieniu.

HODP142
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Lokalizacja bezpieczników

HODP163

OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA

106



Schemat połączeń elektrycznych

HODP166

1. Przednie światło (12V 55W) 
2. Bezpiecznik 
3. Przekaźnik kierunkowskazów 
4. Lampka kontrolna WOM (PTO) 
5. Szafa bezpieczników 
6. Bezpiecznik zasilania dla maksymalnej wartości amperów 
7. Tylny reflektor (12V 21W) 
8. Sprzęgło naczepy 
9. Reflektor roboczy (12V 35W) 

10. Kierunkowskaz (12V 21W), Tylne światło hamowania (12V 21,5W) 
11. Światło panelu przyrządów (12V 3,4W) 
12. Kierunkowskaz (12V 21W), Boczne światło (21V 5W)
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Serwis przed codziennym lub krótkotrwałym odstawieniem
Umyj ciągnik i utrzymuj go w czystości. 
Uzupełniaj zbiornik paliwa, aby zapobiec skraplaniu wody w zbiorniku i korozji układu paliwowego. 
Przed zaparkowaniem ciągnika opuść wszystkie podłączone narzędzia do ziemi.

Codzienne lub krótkotrwałe odstawienie
Oczyść ciągnik i usuń wszelkie zanieczyszczenia. 
Uzupełnij zbiornik paliwa, aby zapobiec skraplaniu wody w zbiorniku i korozji układu paliwowego. 
Opuść wszystkie podłączone narzędzia do ziemi. 
Odstaw ciągnik w krytym i suchym miejscu, jeżeli nie jest to możliwe, zalecamy przykrycie ciągnika 
jednolitym materiałem, na przykład folią lub płachtą. W bardzo niskich temperaturach zaleca się wyjąć 
akumulator i przechować go w ciepłym miejscu., co umożliwi skuteczny rozruch ciągnika. Jeżeli temperatura 
otoczenia spadnie poniżej 32 °F(0 °C), należy całkowicie wymienić płyn chłodzący lub spuścić układ 
chłodzenia w celu ochrony silnika przed uszkodzeniem spowodowanym zamarznięciem płynu chłodzącego.

WAŻNE:

 Podczas mycia ciągnika należy zapewnić, aby woda nie przedostała się do instalacji 
elektrycznej lub do układu paliwowego czy smarnego ciągnika. 

 Wyjmij kluczyk ze stacyjki, aby zapobiec zwarciu. 
 Nie wolno myć ciągnika z uruchomionym silnikiem.

Długotrwałe odstawienie
Jeżeli ciągnik nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyczyścić tak samo jak przed 
krótkotrwałym odstawieniem. 
Spuść olej i zastąp go nowym. Pozostaw włączony silnik przez ok. 5 min w celu zapewnienia przeniknięcia 
nowego oleju do całego silnika. 
Spuść płyn chłodzący z chłodnicy i wyjmij kluczyk ze stacyjki. 
Na kluczyk i kierownice umieść wywieszkę z informacją 'BEZCHŁODZIWA'. 
Posmaruj wszystkie punkty smarowania na ciągniku. 
Skontroluj wartości ciśnienia opon i ewentualnie wszystkie nieznacznie zwiększ z powodu długotrwałego 
bezruchu maszyny. 
Opuść do ziemi wszystkie podłączone narzędzia, ewentualnie dokonaj rozłączenia zespołu. 
Za pomocą ramienia do odłączenia sprzęgła odłącz sprzęgło. 
Każdą oponę podłóż kawałkiem drewna w celu zachowania jej właściwości. 
Uzupełnij zbiornik paliwa, aby zapobiec skraplaniu wody w zbiorniku i korozji układu paliwowego.

WAŻNE:

 Co miesiąc uzupełniaj chłodziwo do silnika i pozostaw uruchomiony silnik przez ok. 5 ~ 10 min 
przy 1500 - 2000 obr./min co miesiąc, aby zapobiec korozji. 

 Wyjmij akumulator lub odłącz zacisk ujemny. 
 Wyjmij kluczyk ze stacyjki i schowaj go w bezpiecznym miejscu.

Ponowne rozpoczęcie eksploatacji ciągnika do długotrwałym odstawieniu
Skontroluj wszystkie oleje i chłodziwa.
Umieść akumulator z powrotem w ciągniku i pozostaw silnik na biegu jałowym przez 30 min, aby zapewnić 
jego optymalną żywotność.
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Zaoszczędzenie paliwa
Jeśli chcesz zaoszczędzić paliwo i przedłużyć żywotność oleju w ciągniku, należy zawsze pamiętać 
o poniższym:

Układ oczyszczania powietrza
1. Należy regularnie czyścić filtr powietrza, żeby nie osadzał się w nim pył.
2.  Co 50 godzin, w przypadku występowania pyłu codziennie: 

 Oczyść wkładkę filtra za pomocą sprężonego powietrza. 
 Jeżeli pierścień gumowy jest uszkodzony lub nie pełni swojej funkcji, wymień go za nowy. Regularnie 

sprawdzaj jego szczelność. 
 Dokonuj również kontroli przewodu pneumatycznego filtra i usuń natychmiast ewentualne 

nieszczelności.

KOMENTARZ: Jeżeli układ oczyszczania powietrza nie jest właściwie konserwowany, prowadzi to do 
przedwczesnego zużycia pierścieni i tulei tłoka. Powoduje to różne problemy, takie jak np. utrata 
mocy silnika, nadmierne zużycie oleju i nadmierne zużycie paliwa.

Silnik
1. Po uruchomieniu zimnego silnika, nie obciążaj silnika na maksimum. Monitoruj wskaźnik temperatury 
płynu chłodzącego w celu kontroli rozgrzania silnika (w ten sposób przedłużysz jego żywotność). 
2. Jeśli pojawi się nadmierna ilość czarnego dymu z wydechu, należy sprawdzić wkładkę filtra powietrza 
i wysokociśnieniowy układ paliwowy. 
3. Nie uruchamiaj silnika bez obciążenia na dłużej niż 2 minuty. Lepiej zatrzymać silnik niż pozostawić go na 
biegu jałowym. W ten sposób zmniejszysz zużycie paliwa.

Sprzęgło i hamulce
1. Nie należy używać poślizgu sprzęgła w celu zmniejszenia prędkości lub przezwyciężenia chwilowego 
przeciążenia. Zawsze włącz niższy bieg. 
2.Jeżeli konieczne jest odstawienie ciągnika na dłuższy czas, zalecamy przestawienie dźwigni zmiany 
biegów do położenia neutralnego i poluzowanie pedału sprzęgła. 
3. Nie przeciążaj pedałów sprzęgła i hamulców. 
4. Podczas zjeżdżania z góry zamknij przysłonę dławiącą i użyj niskiego biegu. Podczas zwalniania nie 
polegaj jedynie na działaniu hamującym hamulców.

Układ olejowy
1. Zawsze używaj zalecanej klasy i rodzaju oleju. 
2. Codziennie przed uruchomieniem silnika sprawdzaj stan oleju za pomocą miarki oraz ewentualnie 
uzupełnij olej do odpowiedniego poziomu. 
3. Dokonuj regularnej wymiany oleju silnikowego zgodnie z okresem serwisowym. Wraz z wymianą filtra 
paliwowego dokonaj również wymiany uszczelniacza filtra.

Oleje smarowe zawsze składają się z oleju bazowego i dodatków modyfikujących właściwości powstałego 
środka smarnego np. skuteczność przeciw korozji, neutralizacja kwasów, zapobieganie karbonatyzacji 
i gromadzeniu karbonu, osadzanie się sadzy pochodzących z paliwa na częściach silnika.

Układ paliwowy
1. W układzie paliwowym używaj zawsze czystego oleju napędowego. 
2.Zalecamy uzupełnianie zbiornika paliwa codziennie po skończeniu pracy, aby zapobiec skraplaniu wody 
w zbiorniku. 
3. Jeżeli moc silnika zmniejszy się, wyjmij filtr. Nie wymieniaj obu filtrów jednocześnie. W przypadku 
nieprzestrzegania w/w wskazówek, spowoduje to skrócenie żywotności układu paliwowego. Kolejna 
konsekwencja to powstawanie nadmiernej ilości dymu oraz nadmierne zużycie paliwa.

Dozwolone paliwo

W przypadku zastosowania innych paliw, które nie są zgodne z podręcznikiem 
eksploatacyjnym, gwarancja wygasa.
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Eksploatacja zimowa z olejem napędowym
Wymagania dotyczące eksploatacji silnika wysokoprężnego zimą są inne (zdolność filtrowania) niż 
wymagania dotyczące eksploatacji w trakcie innych pór roku.

Specjalne wymagania dotyczące zachowania w chłodnych warunkach (temperatura graniczna dla zdolności 
filtrowania) do eksploatacji zimowej. W miesiącach zimowych na stacjach benzynowych jest dostępne 
odpowiednie paliwo.
WAŻNE: W przypadku silników z wtryskiem common rail niedopuszczalne jest mieszanie benzyny 
i dodawanie niskosmarujących dodatków.

W niskich temperaturach otoczenia wyładowania parafiny mogą doprowadzić do zablokowania układu 
paliwowego i spowodować nieprawidłowe działanie. Używaj zimowego oleju napędowego (aż do -20 ° C) 
poniżej temperatury otoczenia 0 ° C (stacje benzynowe zapewniają go z dużym wyprzedzeniem przed 
sezonem zimowym).

 Specjalny olej napędowy może być używany w arktycznym klimacie aż do -44 ° C

Układ chłodzenia
1. Regularnie kontroluj naprężenie pasa wentylatora. W razie potrzeby wyreguluj je.
2. Kontroluj ilość płynu chłodzącego w żebrach chłodnicy i utrzymuj je stale w czystości.
3. W razie potrzeby wymień pokrywkę chłodnicy, ale jedynie na część oryginalną.
4. W razie potrzeby nie usuwaj termostatu, ale wymień go na nowy.
5. Nie wymieniaj zbyt często wody w chłodnicy.

 UWAGA: Nigdy nie używaj silnika bez płynu chłodzącego!

W przypadku silników chłodzonych wodą chłodziwo musi być modyfikowane i monitorowane, w przeciwnym 
razie może dojść do uszkodzenia silnika wskutek:

 Korozji 
 Kawitacji 
 Zamarznięcia 
 Przegrzania

Jakość wody
Odpowiednia jakość wody jest ważna podczas tworzenia skutecznej mieszanki chłodzącej. Należy stosować 
czystą i przezroczystą wodę o następujących wartościach analitycznych.

Specyfikacje jakości wody są określane przez lokalne instytuty wodne. 
Jeśli woda nie spełnia powyższych kryteriów, należy ją do odpowiednio uzdatnić.

Wartości analizy min maks ASTM
Wartość 
PH

6,5 8,5 D1293

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

D4327

Siarczany
(SO4)

[mg/l] - 100 D516

Całkowita 
twardość
(CaCO3)

[mmol/l]
[mg/l]

3,56

356

D1126

[°dGH] 20,0 -

[°e] 25,0

[°fH] 35,6
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Ochrona układu chłodzenia przeciw korozji

 UWAGA: W przypadku zmieszania środków antykorozyjnych z amoniakiem, powstają dla 
szkodliwe zdrowia pary amoniaku!
KOMENTARZ:

 Środki antykorozyjne układu chłodzenia należy zlikwidować z uwzględnieniem środowiska! 
 Przestrzegaj wskazówek zawartymi w karcie charakterystyki.

Uzdatnianie płynu chłodzącego do chłodzonych cieczą silników kompaktowych DEUTZ dokonuje się 
mieszając niezamarzającą zawartość z inhibitorami korozji na bazie glikolu etylenowego. 
Układ chłodzenia musi być regularnie monitorowany. 
Oprócz sprawdzania poziomu płynu chłodzącego, obejmuje to również kontrolowanie stężenia środka 
antykorozyjnego w układzie chłodzenia.
Stężenie środka antykorozyjnego w układzie chłodzenia można sprawdzić za pomocą konwencjonalnych 
przyrządów do prób (np. za pomocą refraktometru).

Stężenie 
ochrony 
antykorozyjnej 
układu 
chłodzenia

Procent 
wody

Ochrona 
przed 
mrozem aż 
do

min.35 % 65% -22 °C

40% 60% -28 °C

45% 55% -35 °C

min.50 % 50% -41 °C
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Podstawowe właściwości
Kabina w pełni spełnia międzynarodowe normy w zakresie bezpieczeństwa i izolacji akustycznej.
Kabina może być wyposażona w układ wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji. Kabina jest dostarczana 
w następujących wersjach: 

 Kabina z układami wentylacji i ogrzewania 
 Kabina z układami wentylacji, ogrzewania i klimatyzacją.

UWAGA:

 Kabina w pełni odpowiada międzynarodowym normom w zakresie izolacji akustycznej kabiny.
 Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy na niewielkich obszarach, i ze specyficznymi 

(hałaśliwymi) narzędziami, używaj odpowiednich środków ochrony słuchu.

 UWAGA: Podczas transportu ciężkiego ładunku (przekraczającego masę ciągnika) należy 
zmniejszyć prędkość poniżej 15 km/h.

UWAGA: Należy pamiętać, że na jazdę ciągnikiem, hamowanie i czynności eksploatacyjne 
mają duży wpływ obciążenie ciągnika i podłączone narzędzia (zaczepiane/zawieszane maszyny, 
przyczepy i naczepy). 

 UWAGA: Wszystkie narzędzia podłączone do ciągnika powinny być prawidłowo zaczepione 
i zabezpieczone zgodnie z instrukcją obsługi.

 UWAGA: Zachowaj szczególną ostrożność w trakcie wszystkich operacji związanych 
z podłączaniem i odłączaniem narzędzi. Upewnij się, że przed odłączeniem maszyny wsporniki 
i konsole znajdują się we właściwych położeniach i są zabezpieczone.

1 - Filtr kabiny
2 - Reflektory robocze (tylne) 
3 - Wycieraczka tylna 
4 - Klamka zabezpieczająca tylnej szyby

HODP144

1 - Lusterko wsteczne
2 - Reflektory robocze (przednie) 
3 - Wycieraczka przednia 
4 - Szyberdach

HODP143
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Narzędzia i powiązane części

Drzwi

Tylne okno

Boczne okno

Szyberdach
Otwarcie - wciśnij zapadkę w kierunku przedniej części ciągnika a następnie wypchnij okno do góry.
Wyjście awaryjne - w celu poluzowania podpór z zacisków dolnych, pchaj okno mocno do góry.

Drzwi posiadają zamki na klucz.
Jeżeli chcesz otworzyć drzwi od zewnątrz, naciśnij 
przycisk.
Jeżeli chcesz otworzyć drzwi od wewnątrz, naciśnij 
klamkę w dół.

HODP146

Tylne okno posiada klamkę centralną służącą do jego 
otwierania.
Otwarte okno utrzymuje się na swoim miejscu za pomocą 
dwóch podpór.

HODP147

Boczne okno posiada klamkę centralną służącą do jego 
otwierania.
Otwarte okno utrzymuje się na swoim miejscu za pomocą 
uchwytu.

HODP148

1 - Szyberdach
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Reflektory robocze (przednie i tylne)
Reflektory robocze znajdują się na dachu kabiny (dwa z przodu i dwa z tyłu). Włącza się je za pomocą 
specjalnych wyłączników na konsoli dachowej.

Lusterka wsteczne

Sufit kabiny

1 - Reflektor roboczy 

HODP149

1 - Reflektor roboczy 

HODP150

Na obu stronach kabiny są zamocowane lusterka wsteczne. Można je regulować a w razie potrzeby 
również przechylać, aby uniknąć kolizji z przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz. Lusterko posiada 
ramie teleskopowe umożliwiające jego pozycjonowanie w celu zapewnienia maksymalnego komfortu 
użytkownika. Pamiętaj, że podczas jazdy po drogach publicznych lusterka powinny być umieszczone 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Sufit kabiny jest wyłożony materiałem izolacyjnym, którego zadaniem jest utrzymanie ciepła w kabinie 
a podczas pracy w upalnej letniej pogodzie na odwrót utrzymywanie niskiej temperatury w kabinie. 
Podłogę kabiny pokrywa w wytrzymała powierzchnia. 
Zaleca się utrzymywać podłogę w czystości z powodu bezpiecznego wsiadania i wysiadania obsługi z/do 
kabiny.
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Obsługa elementów kabiny

Wyposażenie wnętrza

Wyłączniki na prawym słupku kabiny

Wyłączniki reflektorów roboczych
Przednie i tylne reflektory robocze włącza się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Włączenie 
reflektorów wskazuje lampka kontrolna.

Wyłącznik wycieraczki

Przycisk włączony

 Włączenie wycieraczki przedniej szyby 
 Naciskając nieprzerwanie przycisk, włączysz wycieraczki oraz pompę spryskiwacza.

Przycisk wyłączony

 Wycieraczka przedniej szyby wyłączona a pompa spryskiwacza włączona.

Zbiornik spryskiwacza przedniej szyby

1 - Szyberach 
2 - Recyrkulacja powietrza 
3 - Radio 
4 - Dyfuzory obrotowe wentylacji 
5 - Wewnętrzne oświetlenie 
6 - Regulacja klimatyzacji i ogrzewania

HODP151

1 - Wyłączniki wycieraczek 
2 - Wyłączniki spryskiwaczy 
3 - Wyłączniki reflektorów roboczych

HODP152

Skontroluj poziom płynu w zbiorniku spryskiwacza 
przedniej szyby z tworzywa sztucznego umieszczonego 
w przedniej części chłodnicy. W trakcie okresu zimowego 
do płynu do spryskiwaczy przedniej szyby zalecamy 
dodawanie odpowiedniego dodatku niezamarzającego lub 
metanolu.
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Lampa wewnętrzna

Regulacja wentylatora

Regulacja temperatury

Aby włączyć lampę, naciśnij przycisk, aby wyłączyć ją, 
naciśnij ponownie przycisk.

1- Lampa wewnętrzna

HODP152

Trójpołożeniowy wyłącznik

HODP155

Aby ustawić maksymalne chłodzenie, ustaw regulator 
temperatury do oporu w kierunku ruchu wskazówek 
zegara.
Aby ustawić maksymalne ogrzewanie, ustaw regulator 
temperatury do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.

HODP154
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Wyłącznik klimatyzacji
W celu regulacji jednostki klimatyzacji, należy włączyć wentylator. Regulacja prędkości wentylacji i wszystkie 
otwory wentylacyjne powinny być ustawione w taki sposób, aby umożliwiały najlepsze chłodzenie wnętrza 
kabiny.
W normalnych warunkach pracy oraz przy zamkniętych oknach i drzwiach temperatura w kabinie jest o 6 ºC 
- 15 ºC (10 °F - 25 °F) niższa niż temperatura otoczenia. Podczas pracy układu klimatyzacji zmniejsza się 
poziom wilgotności powietrza wewnątrz kabiny.
Komentarz:

 Przy niskich temperaturach, kiedy temperatura otoczenia wynosi powyżej 0 ºC (32 °F) uruchamiaj 
klimatyzację minimalnie raz w miesiącu, na 10 - 15 minut. W wyniku tego zostanie nasmarowana 
uszczelka, zapobiegając w ten sposób skruszeniu uszczelniacza i pomagając przy zapobieganiu 
wyciekom chłodziwa z układu. 

 Układ jest wypełniony chłodziwem R134a, bezpiecznym dla środowiska. Nigdy nie napełniaj układu 
klimatyzacji innym chłodziwem niż R134a, w odwrotnym przypadku chłodzenie może przestać działać 
i może dojść do trwałego uszkodzenia wszystkich części układu klimatyzacji.

Wentylacja
Jednostka wentylacji znajduje się na suficie kabiny.
W celu jej włączenia i ustawienia przełącz wyłącznik wentylatora elektrycznego do wymaganego położenia.
Jeżeli układ wentylacyjny pracuje, w kabinie panuje lekkie nadciśnienie, dlatego świeże powietrze może 
dostać się do kabiny jedynie poprzez filtr zainstalowany w tylnej części dachu kabiny.
Wyłącznika wentylatora można używać jedynie po włożeniu kluczyka do stacyjki.
Przepływ powietrza można regulować i określać jego kierunek przez odpowiednie pozycjonowanie 
dyfuzorów powietrza.
Świeże powietrze może być pobierane z zewnątrz lub może być recyrkulowane z kabiny poprzez zasysanie 
boczne.

Cyrkulacja zewnętrzna
Powietrze jest w pełni pobierane poza kabiną poprzez tylną kratkę i filtrowane przez filtr kabiny za kratką.
Komentarz: Należy dbać, aby dyfuzory powietrza nie były nigdy całkowicie zamknięte, umożliwiając tym 
samym stały przepływ powietrza.
W celu osiągnięcia większego nadciśnienia wewnątrz kabiny należy koniecznie pobierać powietrze 
z zewnątrz, dlatego wewnętrzna kratka recyrkulacji powietrza musi być całkowicie zamknięta.

Cyrkulacja powietrza w kabinie
W celu recyrkulacji powietrza w kabinie, otwórz wloty 
recyrkulowanego powietrza z boku sufitu kabiny.

1 - Dyfuzory obrotowe

HODP157

KABINA

118



Układ grzewczy
Ogrzewanie włącza się poprzez obrócenie przycisku regulatora w konsoli dachowej, następnie wentylator 
zostanie włączony i ustawiony na wymaganą prędkość.
W celu szybkiego nagrzania kabiny obracaj regulatorem w kierunku ruchu wskazówek zegara do oporu 
i ustaw wentylator na prędkość 3.
Odszraniana lub odmgławienia szyby dokonuj za pomocą strumienia powietrza kierowanego przez otwór 
szczelinowy. Aby szybko odszronić lub odmgławić szybę należy zamknąć pozostałe otwory wentylacyjne.

WAŻNE:

 Wentylacja odbywa się za pomocą jednej jednostki wentylatora, która jednocześnie służy jako 
układ grzewczy oraz klimatyzacja. 

 Po osiągnięciu wymaganej temperatury wyreguluj układ, dostosowując go do swoich potrzeb.

Komentarz: Układ pracuje idealnie przy obrotach silnika wynoszących 1000 obr/min.

 OSTRZEŻENIE: 

 Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że układ jest wyłączony (poprzez wyłączenie 
wentylatora), żeby nie doszło do przeciążenia akumulatora.

 Jeśli układ pracuje z pełną mocą przez dłuższy czas, nigdy nie włączaj go nagle, ale pozostaw 
go na biegu jałowym przez ok. 20 sekund, wyłącz ogrzewanie i pozostaw układ, żeby 
dochłodził.

Konfiguracja układu grzewczego
Układ grzewczy składa się z dwóch jednostek: 1. Ogrzewanie i wentylator zainstalowane za konsolą 
dachową. 2. Układ zasilania składający się ze sprężarki klimatyzacji umieszczonej przed silnikiem 
i napędzanej przez pas bezpośrednio połączony z kołem pasowym silnika. Jeżeli z dyfuzorów nie wypływa 
powietrze bezpośrednio po uruchomieniu układu, natychmiast wyłącz ciągnik i zidentyfikuj usterkę.
Komentarz.: Jeżeli pracujesz w zapylonym otoczeniu, nigdy nie włączaj układu grzewczego.

1. Wentylator 
2. Elektryczny element grzewczy 
3. Filtr kabiny 
4. Doprowadzenie recyrkulacji 
5. Obrotowy dyfuzor powietrza

HODP158
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Układ klimatyzacji
Układ został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewniał optymalną temperaturę wewnątrz kabiny 
i zapewniał obsłudze maksymalny komfort oraz bezpieczeństwo. 
Jeżeli należy dokonać naprawy czy serwisu układu, zalecamy skonsultowanie sprawy z autoryzowanym 
serwisem. 
Nie zbliżaj się do układu z otwartym ogniem, ponieważ w przypadku wycieku płynu chłodzącego z układu 
może powstać gaz wybuchowy.

Filtr kabiny
Papierowy filtr nie nadaje się do pracy z pestycydami, dlatego musi zostać zastąpiony filtrem z węglem 
aktywnym. Po zakończeniu pracy z pestycydami należy jeszcze raz wymienić filtr z węglem aktywnym za filtr 
papierowy, ponieważ jest to jedyny typ filtra nadający się do codziennego użytku.

 OSTRZEŻENIE: Filtry powietrza w kabinie usuwają pył z powietrza, ale nie są w stanie usuwać 
środków chemicznych stosowanych podczas opryskiwania roślin lub podczas usuwania chwastów. 
W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem, wiele środków chemicznych stosowanych 
w tych celach może być toksycznych a zarazem niebezpiecznych dla obsługi oraz innych osób 
przebywających w danym obszarze.  Przestrzegaj wskazówek dot. bezpieczeństwa stosowania 
pestycydów zgodnie z obowiązującymi przepisami określonego kraju, w którym używasz ciągnika, 
rodzaju niebezpiecznej substancji, wskazówek producenta substancji niebezpiecznej i producenta 
zawieszanego lub ciąganego.

1. Alternator 
2. Sprężarka klimatyzacji 
3. Wentylator świeżego powietrza
4. Elektryczny element grzewczy
5. Parownik 
6. Filtr kabiny
7. Skraplacz
8/9. Dyfuzor powietrza
10. Klapa recyrkulacji powietrza 

HODP159

1 - Filtr kabiny

HODP161
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Radio i odtwarzacz CD 

Popielniczka
Znajduje się na prawej stronie blisko bocznej szyby w kabinie. 

1 - Zapalniczka
2 - Popielniczka
3 - Uchwyt na napoje

Uchwyt na napoje
Służy do odkładania napojów i rzeczy osobistych.

Zapalniczka

Aby korzystać z radia i odtwarzacza CD, zapoznaj się 
z instrukcją obsługi radia / odtwarzacza cd.

HODP162

Naciśnij w celu włączenia. Ponownie naciśnij w celu 
wyłączenia.

HODP163
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Kontrola układu klimatyzacji
1. Ekologiczne chłodziwo: R134a (0,7 ~ 0,85 kg).
Obecność powietrza i wody w układzie może zagrażać skuteczności układu; 

 Powietrze jest niepotrzebnie sprężane przez sprężarkę, a więc nie ma praktycznie żadnego efektu 
chłodzącego. 

 Wilgoć ma tendencję do unoszenia się w kierunku przeszkód, co znacznie zmniejsza skuteczność 
chłodzenia

2. Skontroluj naprężenie pasa; naciśnij palcem w środkowy punkt pomiędzy obiema naprężaczami.

3. Żebra chłodnicy powinny być zawsze prawidłowo wyczyszczone, co można osiągnąć przy użyciu wody lub 
zestawu powietrznego.

Kontrola wsadu układu klimatyzacji
1. Skontroluj wsad chłodnicy. 

 Uruchom silnik przy 1500 obr/min. 
 Ustaw układ klimatyzacji na najniższą temperaturę na czas 5 min. 
 Sprawdź, czy szyba jest sucha, czy zamglona.

 UWAGA: 

 Jeżeli używasz układu klimatyzacji bez wsadu
 środek smarny w sprężarce może spowodować uszkodzenia.

2. Skontroluj płyn chłodzący poprzez lukę w szybie.

KABINA
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Diagnostyka usterek

1. Wyszukanie usterki
OBJAW STAN PRZYCZYNA NAPRAWA

1. 
Sprężarka

Niezwykły dźwięk Dźwięk zasysania

Dźwięk wydechu

Niewystarczająca ilość środku 
smarnego

Uzupełnij

Poluzowane naprężenie pasa Wyreguluj

Poluzowana konsola Dokręć śruby

Awaria sprzęgła Skontroluj

Niezwykłe obroty Przerwanie 
napędu

Uszkodzone części Skontroluj, 
wymień

Prześlizg sprzęgła Skontroluj, 
wymień

Niewystarczająca ilość środku 
smarnego

Uzupełnij

Poluzowanie pasa Wyreguluj

Wyciek chłodziwa lub 
oleju

Wyciek chłodziwa 
lub oleju

Uszkodzony uszczelniacz Wymień

Poluzowana śruba głowicy Dokręć śruby

Uszkodzony D-ring Wymień

Niezwykłe ciśnienie Zbyt niskie / 
wysokie ciśnienie

Niewystarczające chłodzenie Wyreguluj

Sprężarka Wymień

2. Silnik Słabe ciśnienie lub nie 
działa

Silnik działa 
normalnie

Zapchane doprowadzenie 
powietrza

Wyjmij

Parownik zamarza Zmień ciśnienie 
minimalne

Uszkodzenie wyłącznika 
wentylatora

Wymień 
wyłącznik

Sprężarka Wymień

Silnik nie działa 
normalnie

Awaria silnika Wymień

Przerwany przewód Wymień

Unik powietrza Unik z przewodu Skontroluj, dokręć

Nie można sterować 
wentylatorem

Silnik Błąd przełącznika sterowania 
pneumatycznego

Skontroluj, dokręć

Silnik nie działa 
normalnie

Awaria silnika Wymień

OBJAW STAN PRZYCZYNA NAPRAWA
3. 
Sprzęgło

Hałas Regularny/nieregularny 
hałas

Kolizja z rolką Skontroluj zamocowanie 
sprężarki

Rozłączanie od czasu do czasu się 
rozłącza

wadliwy przewód Skontroluj kabel

naciśnij ręką Duży luz sprzęgła Wyreguluj

niskie napięcie skontroluj akumulator

brak wadliwego przewodu usterka wymień

Poślizg Poślizg podczas obracania 
się

Niskie napięcie skontroluj akumulator

Tłusty drążek na 
sprzęgle

Wyczyść

Usterka Wymień
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2. Kontrola klimatyzacji za pomocą manometru
Podłączając manometr do przewodu, ustalisz problem w układzie klimatyzacji. Ponieważ ciśnieniomierz jest 
różnie wrażliwy. (Dane bazują na temperaturze otoczenia 30~35 °C)

 UWAGA: Podczas kontroli obroty silnika muszą znajdować się w przedziale 1500 ~ 2000 
obr./min, jedynie w ten sposób można znaleźć rzeczywistą przyczynę usterki i skontrolować 
klimatyzację (W poniższym przykładzie wartość ciśnienia zmierzonego wykazuje określone braki, 
potwierdź ją za pomocą przybliżonych danych z wskaźnika przyrządu pomiarowego.)

3. Przeliczenie pomiaru ciśnienia

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

KABINA
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Dane techniczne

Podstawowa specyfikacja
Model HORTUS CL65 HORTUS HS65
Silnik Producent Deutz Deutz

Model TCD2.9L4 TCD2.9L4

Typ CRDI, pionowy, chłodzony 
wodą, czterosuwowy, 
wysokoprężny

CRDI, pionowy, chłodzony 
wodą, czterosuwowy, 
wysokoprężny

Liczba cylindrów 4 4

Pojemność silnika cm3 2925 2925

Moc kW(PS) 50.0(67.9) przy 2200 50.0(67.9) przy 2200 
obr./min

Obroty znamionowe 
obr./min

2200 obr./min 2200 obr./min

Maksymalny moment 
obrotowy Nm przy obr./min

272 przy 1600 obr./min 272 przy 1600 obr./min

Układ 
elektryczny

Akumulator 12V110AH 12V110AH

Alternator 12V95A 12V95A

Mechanizm 
napędowy

Skrzynia biegów Rewers mechaniczny Rewers mechaniczny

Liczba biegów F24/R24 F24/R24

Hamulce Mokre tarcze Mokre tarcze

Układ kierowniczy Hydrostatyczny Hydrostatyczny

Sprzęgło Suche jednotarczowe Suche jednotarczowe

Układ 
hydrauliczny

Pojemność pompy (Główna) 
L/min

39.1 39.1

Pojemność pompy 
(wspomaganie kierownicy) 
L/min

22 22

Ilość dodatkowych zaworów 
hydraulicznych

2(3) 2(3)

Tylny 
trzypunktowy 
układ 
zawieszenia

Typ Kategoria II Kategoria II

Siła 
podnoszenia

W punkcie 
podnoszenia

1517 1517

25' za haki 
(kg)

974 974

Rodzaj regulacji 
podnoszenia

Mechaniczna -
pozycyjna/ciągu

Mechaniczna -
pozycyjna/ciągu

Przedni 
trzypunktowy 
układ 
zawieszenia

Typ Kategoria I Kategoria I

Skok (mm) 500 500

Pojemność (kg) 1100 1100

Regulacja - joystick SCV Mechaniczny Mechaniczny

GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE
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Dopuszczalna masa pojazdu holowanego

Model HORTUS CL65 HORTUS HS65
PTO Typ Niezależny Niezależny

Sterowanie Elektrohydrauliczne Elektrohydrauliczne

Tylny obr./min 540/750/1000 540/750/1000

Średnica mm 35 mm, 6 rowków 35 mm, 6 rowków

Pojemności 
płynów

Zbiornik paliwa Litrów 72 72

Układ chłodzenia Litrów 10 10

Skrzynia korbowa z filtrem Litrów 8 8

Układ przekładniowy i hydrauliczny Litrów 42 42

Przedni most Litrów 16.4 16.4

Rozmiary Całkowita długość wraz z TUZ mm 3982 3982

Całkowita szerokość mm 1840 1840

Całkowita wysokość (bez/z lampą 
ostrzegawczą)

mm 2575/2619 2575/2619

Rozstaw mm 2155 2155

Min. prześwit mm 420 420

Min. promień obrotu bez hamulców mm 3930 3930

Masa z ROPS lub kabiną 2615 2615

Opony Przednia 280/85 R20 280/85 R20

Tylna 380/85 R30 380/85 R30

Niehamowane 
przyczepy/naczepy

1100 kg

Z hamulcem najazdowym 6000 kg

Z hamulcami pneumatycznymi 17 000 kg
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Prędkość jezdna

*Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Ustawienie przekładni Prędkość jezdna
Pełzająca Włączony Główny Do przodu Do tyłu
WŁĄCZONY 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)

WYŁĄCZONY 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)
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Poziom hałasu
Ciągnik był zhomologowany zgodnie z obowiązującymi dyrektywami WE.

Aby uniknąć zwiększonego poziomu hałasu, postępuj następująco: 

 Po wszystkich pracach konserwacyjnych czy naprawach należy powtórnie prawidkowo zamontować 
wszystkie dźwiękoszczelne panele i materiały 

 Nie dokonuj zmian na ciągniku, które mogą prowadzić do zwiększonej emisji hałasu. 
 Uważaj na wszelkie anormalne dźwięki lub drgania; jeżeli wykryjesz nietypowy hałas czy drgania, 

odstaw ciągnik w bezpiecznym miejscu. Poinformuj autoryzowany serwis o zaistniałej sytuacji. Unikaj 
długiej eksploatacji.

Normy odniesienia dla pomiaru poziomu hałasu:

 Maksymalny poziom hałasu w stosunku do oddziaływania na słuch kierowcy według dyrektywy 
europejskiej 2009/76/WE

 Maksymalny poziom hałasu mierzony emitowanego przez ciągniki w ruchu i w stanie spoczynku, 
według metody opisanej w dyrektywie europejskiej 2009/63 / WE

Model POZIOM HAŁASU
Maksymalny poziom hałasu w kabinie przy 
otwartych drzwiach (szyberdach, przednie 
i tylne szyby otwarte), 

Maksymalny poziom hałasu w kabinie przy 
zamkniętych drzwiach, db (A)

HORTUS 
HS65

81.5 82

Model POZIOM HAŁASU
Maksymalny poziom zewnętrznego hałasu 
emitowanego przez ciągniki w ruchu 

Maksymalny poziom zewnętrznego hałasu 
ciągnika w stanie spoczynku, db(A)

HORTUS 
HS65

80 77.5
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Poziom drgań na siedzeniu kierowcy
Wartość dotyczy ilości drgań mechanicznych przenoszonych przez ciągnik na całe ciało według definicji UNI 
ISO2631-1:2008. 

Przedstawiona wartość powinna zostać użyta do oceny ryzyka narażenia na drgania, ale nie może 
obejmować wszystkich możliwych warunków zastosowania ciągnika, ponieważ może różnić się w zależności 
od parametrów, które nie zawsze są związane z ciągnikiem (teren, narzędzia, itp.). Jeżeli ryzyko mogłoby 
przekroczyć wartości określone w 2002/44 / WE, należy zastosować materiały przeciwdrganiowe.

W celu zminimalizowania drgań przenoszonych na całe ciało należy przestrzegać następujących 
sprawdzonych metod

 Zawsze używaj najbardziej odpowiedniego narzędzia dla ciągnika i powierzonego zadania. 
 Ustaw siedzenie w taki sposób, żeby odpowiadało masie ciała oraz postawie siedzenia. 
 Regularnie kontroluj stan amortyzacji kabiny i wymień ją, jeżeli jest ona uszkodzona 
 Kontroluj ciśnienie w oponach 
 Korzystaj z amortyzacji przedniego mostu, jeżeli została zamontowana 
 Podczas transportów wyreguluj prędkość ciągnika w taki sposób, żeby minimalizować poziom drgań.

Wartości drgań siedzenia uzyskane w ramach procesu homologacji siedzenia według dyrektywy 
78/764/EWG (zmienioną dyrektywą 1999/57/WE) przedstawia poniższa tabela.

Drgania wstępne: Kategoria A, klasa I i klasa II 

Temperatura otoczenia: 23°C

Typ 
siedzenia

skorygowana wartość drgań 
siedzenia

WOOCHANG 
W2100

Lekkie 
obciążenie

59 kg 1.18 m/s²

Ciężkie 
obciążenie

98 kg 0.95 m/s²

Grammer DS 
44/1HB

Lekkie 
obciążenie

59 kg Patrz certyfikat EWG: e1-100506

Ciężkie 
obciążenie

98 kg
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Rozwiązywanie problemów silnika
PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
SILNIK Rozrusznik nie działa.  Zwolniony pedał sprzęgłowy  Naciśnij pedał sprzęgła

 Przełącznik WOM (PTO) 
ustawiony w położeniu ON 
(Włączony) 

 Wadliwy wyłącznik 
bezpieczeństwa 

 Rozładowany akumulator 
 Wadliwy styk 
 Wadliwy wyłącznik 
 Wadliwy rozrusznik

 Ustaw wyłącznik WOM 
(PTO) do położenia OFF 

 Naprawę powierz 
autoryzowanemu serwisowi 

 Doładuj akumulator 
 Sprawdź rozłączenie 

i korozję styków. Wyczyść je 
i dociśnij 

 Naprawę powierz 
autoryzowanemu serwisowi 

 Naprawę powierz 
autoryzowanemu serwisowi

Niskie obroty 
rozrusznika

 Słaby akumulator 
 Niewłaściwe uziemienie 
 Niewłaściwa lepkość oleju 

silnikowego

 Doładuj akumulator 
 Wyczyść i dociśnij styki 
 Wymień za olej silnikowy 

o właściwej lepkości

Rozrusznik działa, ale 
nie uruchomi silnika 
ciągnika

 Powietrze w układzie 
paliwowym 

 Zapchany filtr paliwowy 
 Brak doprowadzenia paliwa 
 Wadliwy silnik 
 Wadliwa stacyjka

 Odpowietrz układ 
 Wyczyść lub wymień filtr 
 Otwórz kurek w celu 

zwiększenia doprowadzenia 
paliwa 

 Naprawę powierz 
autoryzowanemu serwisowi 

 Naprawę powierz 
autoryzowanemu serwisowi

Obroty silnika są 
nieregularne

 Powietrze w układzie 
paliwowym 

 Zapchany filtr paliwowy

 Odpowietrz układ 
 Wyczyść lub wymień filtr

USTERKI I ICH USUWANIE
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PROBLEM
PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Silnik Nieregularna praca 
silnika

 Zapchany wtryskiwacz  Naprawę powierz 
autoryzowanemu serwisowi

 Wyciek paliwa z przewodu  Dociągnij połączenia, wymień 
rurę oraz podkładki 
uszczelniające

 Niewłaściwe działanie wtrysku 
paliwa

 Naprawę powierz 
autoryzowanemu serwisowi

Silnik zatrzymuje się 
przy niskich obrotach

 Wadliwa pompa wtrysku paliwa  Naprawę powierz 
autoryzowanemu serwisowi

 Niewłaściwy luz zaworowy  Naprawę powierz 
autoryzowanemu serwisowi

 Niskie obroty biegu jałowego  Ustaw standardową wartość

 Wadliwa dysza  Naprawę powierz 
autoryzowanemu serwisowi

Zbyt wysokie obroty 
silnika

 Ograniczona funkcja regulatora  Naprawę powierz 
autoryzowanemu serwisowi

 Podwyższanie poziomu oleju  Naprawę powierz 
autoryzowanemu serwisowi

Silnik samoczynnie 
się wyłącza

 Niski poziom paliwa  Uzupełnij paliwo i odpowietrz 
układ

 Wadliwa dysza  Naprawę powierz 
autoryzowanemu serwisowi

 Zatarcie silnika z powodu braku 
oleju lub niewłaściwego 
smarowania

 Naprawę powierz 
autoryzowanemu serwisowi

Silnik jest przegrzany  Niewystarczająca ilość płynu 
chłodzącego

 Uzupełnij płyn chłodzący

 Uszkodzony pas wentylatora  Wymień pas

 Zapchana chłodnica  Wyczyść chłodnicę

 Brak oleju silnikowego  Skontroluj i uzupełnij

USTERKI I ICH USUWANIE
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PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
Silnik Silnik produkuje biały 

dym
 Zanieczyszczony filtr powietrza  Skontroluj i wyczyść

 Zbyt duża ilość oleju 
silnikowego

 Skontroluj i zmniejsz ilość 
oleju

 Niewystarczająca ilość 
podawanego paliwa

 Naprawę powierz 
autoryzowanemu 
serwisowi

Silnik produkuje czarny 
dym

 Niska jakość paliwa  Uzupełnij paliwo zgodnie 
ze specyfikacją

 Nadmierna ilość podawanego 
paliwa

 Naprawę powierz 
autoryzowanemu 
serwisowi

 Niedostateczne ciśnienie 
wtrysków

 Naprawę powierz 
autoryzowanemu 
serwisowi

Niedostateczna moc 
silnika

 Zapchane lub pokryte 
sadzą czubki wtrysków

 Naprawę powierz 
autoryzowanemu 
serwisowi

 Niewystarczające sprężenie lub 
wyciek paliwa z gniazda zaworu

 Naprawę powierz 
autoryzowanemu 
serwisowi

 Niewłaściwie ustawiony luz 
zaworu

 Naprawę powierz 
autoryzowanemu 
serwisowi

 Niewłaściwy rozrząd wtrysku  Naprawę powierz 
autoryzowanemu 
serwisowi

 Niski poziom paliwa  Uzupełnij paliwo

 Zanieczyszczony filtr powietrza  Wyczyść wkład

Podczas jazdy zapali się 
lampka kontrolna oleju

 Niski poziom oleju silnikowego  Uzupełnij olej zgodnie ze 
specyfikacją

 Niska lepkość oleju silnikowego  Zastąp olejem silnikowym 
o właściwej lepkości

 Wadliwy wyłącznik ciśnieniowy  Wymień wyłącznik

PROBLEM PRAWDOPODOBNA 
PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

Silnik Podczas jazdy zapali 
się lampka kontrolna 
oleju

Wadliwa pompa oleju Naprawę powierz autoryzowanemu serwisowi

Zapchany wkład filtru 
olejowego

Wymień filtr oleju

Podczas jazdy zapali 
się lampka kontrolna 
ładowania

Wadliwe okablowanie Skontroluj poluzowane lub brakujące styki, 
zwarcie, niewłaściwe uziemienie, w razie 
potrzeby dokonaj naprawy

Wadliwy alternator Naprawę powierz autoryzowanemu serwisowi

Wadliwy akumulator Wymień akumulator

Uszkodzony pas 
alternatora

Wymień pas
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Rozwiązywanie problemów sprzęgła, hamulców i układów hydraulicznych

*W przypadku innego problemu z układem hydraulicznym skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, który 
posiada odpowiednie wyposażenie do zdiagnozowania i naprawy układu.

OBJAW PRZYCZYNA NAPRAWA
Sprzęgło Sprzęgło się 

ślizga
 Niewłaściwe ustawienie  Ustaw luz

 Zużyta lub spalona okładzina  Naprawę powierz 
autoryzowanemu 
serwisowi

Sprzęgło się nie 
rozłączy

 Niewłaściwe ustawienie, 
zardzewiała okładzina

 Ustaw luz, skontaktuj się 
z autoryzowanym 
serwisem

Hamulec Hamulce nie 
działają

 Niewłaściwe ustawienie luzu, 
zużyta lub spalona okładzina

 Ustaw luz, skontaktuj się 
z autoryzowanym 
serwisem

Pedał hamulcowy 
nie wraca

 Wadliwa sprężyna powrotna, 
niewystarczająca ilość środka 
smarnego w łożyskach

 Wymień sprężynę 
 Usuń rdzę i posmaruj 

środkiem smarnym

Układ 
hydrauliczny

Układ 
hydrauliczny nie 
podnosi się

 Obroty silnika są zbyt niskie 
 Brak oleju przekładniowego 
 Z przewodu unika powietrze 
 Zapchany filtr ssący 
 Wadliwa pompa 
 Wadliwy rozdzielacz 

hydrauliczny 
 Wadliwy wałek hydrauliczny

 Zwiększ obroty silnika. 
 Uzupełnij olej na właściwy 

poziom 
 Dokręć połączenia lub 

wymień przewód i O-ring 
uszczelniający 

 Wyczyść filtr i wymień olej 
 Skontaktuj się 

z autoryzowanym 
serwisem 

 Skontaktuj się 
z autoryzowanym 
serwisem 

 Skontaktuj się 
z autoryzowanym 
serwisem

Wyciek oleju 
z przewodu

 Poluzowane połączenia 
przewodu, pęknięty przewód

 Dokręć połączenie 
 Wymień lub napraw 

przewód

Podczas 
podnoszenia 
słychać gwizdanie

 Nieprawidłowo założony 
ogranicznik

 Wyreguluj ogranicznik
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Rozwiązywannie problemów z kierownicą i urządzeniami elektrycznymi
OBJAW PRZYCZYNA NAPRAWA
Kierownica Kierownica 

trzęsie się
 Niewłaściwa zbieżność 
 Nierównomierne ciśnienie 

w oponach 
 Poluzowane elementy

 Wyreguluj zbieżność 
 Napompuj opony na właściwe 

ciśnienie 
 Dokręć, ewentualnie wymień 

Nadmierny luz 
kierownicy

 Zużyty wał układu 
kierowniczego 

 Zużyte elementy

 Naprawę powierz 
autoryzowanemu serwisowi 

 Naprawę powierz 
autoryzowanemu serwisowi

Urządzenia 
elektryczne

Rozładowany 
akumulator

 Wada okablowania 
 Wadliwy alternator 
 Wadliwy regulator 
 Pęknięty lub poluzowany 

pas 

 W razie potrzeby napraw, 
ponownie podłącz lub dokręć 

 Naprawę powierz 
autoryzowanemu serwisowi 

 Naprawę powierz 
autoryzowanemu serwisowi 

 Wymień lub wyreguluj

Najpierw skontroluj poziom elektrolitu w akumulatorze i wszystkie połączenia. W razie 
konieczności uzupełnij elektrolit i oczyść akumulator lub ponownie dociągnij zaciski

Reflektory świecą 
słabo

 Słaby akumulator 
 Wada okablowania

 Naładuj lub wymień 
 W razie potrzeby napraw lub 

wymień

Reflektory nie 
działają

 Spalona żarówka 
 Przepalony bezpiecznik 
 Wadliwy styk

 Wymień żarówkę 
 Wymień bezpiecznik 
 Napraw lub wymień 

i skontroluj

Klakson nie działa  Wadliwy przycisk 
klaksonu 

 Wada okablowania 
 Wadliwy klakson

 Wymień przycisk 
 Napraw lub wymień. 
 Wymień

Wskaźnik nie 
działa

 Spalona żarówka 
 Wadliwy przerywacz 

kierunkowskazów 
 Wadliwe okablowanie

 Wymień żarówkę 
 Wymień jednostkę 
 Napraw lub wymień
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Holowanie ciągnika
Ciągnik można holować tylko na krótką odległość, np. wyprowadzając ciągnik z budynku na zewnątrz.

HODP164

Uszkodzony ciągnik należy holować tylko do minimalnej wymaganej odległości, aby usunąć go 
z potencjalnie niebezpiecznych warunków. Przestrzegaj wszystkich postanowień zawartych w przepisach 
ruchu drogowego w odniesieniu do krajowych przepisów w zakresie manewrów holowania.

 UWAGA: W przypadku dłuższych odległości zalecamy transport ciągnika na naczepie 
wieloosiowej. Przestrzegaj maksymalnej dozwolonej szerokości i wysokości dla ruchu drogowego. 
Skontroluj, czy naczepa wieloośiowa jest odpowiednia do masy transportowanego ciągnika.

UWAGA: Podczas holowania ciągnika obsługa musi zawsze siedzieć na siedzeniu kierowcy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nigdy nie pozwalaj osobom nieupoważnionym na dostęp do siedzenia 
kierowcy podczas holowania ciągnika. 
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Holowanie z uruchomionym silnikiem
Holowania z uruchomionym silnikiem można dokonywać, jeżeli zapewniono wymuszone smarowanie skrzyni 
biegów, przestrzegaj następujących punktów: 

 Obroty silnika w zakresie 1200 - 1300 obr./min. 
 Maksymalna prędkość holowania 8 km / h  
 Maksymalna odległość holowania 1 km

Do holowania ciągnika używaj jedynie standardowego drążka montowanego na przedni hak holowniczy, 
zatwierdzonego przez producenta. 
Upewnij się, że używasz właściwego sworznia dla haka holowniczego i że jest on zabezpieczony za pomocą 
kołka zabezpieczającego. 
Wyczyść wszystkie przednie i tylne światła, abyś mógł używać ich na drodze i upewnij się, że działają.

Przed rozpoczęciem holowania dokonaj następującej kontroli:

 Odłącz wszelkie narzędzia od ciągnika 
 Zabezpiecz do siebie oba pedały hamulcowe 
 Odłącz WOM (PTO) i blokadę mechanizmu różnicowego 
 Przestaw dźwignię zmiany biegów i dźwignię włączania rewersu do położenia neutralnego 
 Przełącz dźwignię reduktora biegów pełzających do położenia neutralnego 
 Używaj znaku SMV (wolno poruszający się pojazd) oraz włącz obrotową lampę ostrzegawczą i światła 

ostrzegawcze

 OSTRZEŻENIE: Włącz światła awaryjne i lampę ostrzegawczą. Dołącz odpowiednią informację 
o tym, że ciągnik jest holowany. Sprawdź i przestrzegaj obowiązujących przepisów krajowych. 
Przestrzegaj miejscowych przepisów bezpieczeństwa

Podczas jazdy po szosie przestrzegaj poniższych wskazówek:

 Przed wjazdem na jezdnie poczekaj, aż uspokoi się ruch na drodze. Bądź szczególnie ostrożny na 
skrzyżowaniach bez zarządzania ruchem. 

 Zwolnij, aby uzyskać jasny widok w obu kierunkach. 
 Utrzymuj pojazd w swoim pasie i jedź możliwie najbliżej prawej krawędzi jezdni. Jeżeli za tobą 

pojawią się pojazdy, zjedź na bok, aby umożliwić im przejazd. 
 W przypadku zatrzymania ciągnika (niezależnie od okoliczności) zaciągnij hamulec postojowy. 
 Prędkość jazdy musi być zawsze taka, abyś miał pełną kontrolę nad pojazdem czy zespołem i aby 

zapewniona była jego stabilność. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nigdy nie próbuj holować ciągnika za pomocą lin lub łańcuchów (w 
tym lin stalowych), ponieważ pęknięcie liny lub łańcucha może spowodować poważne obrażenia.

Holowanie z wyłączonym silnikiem

 WAŻNE: W przypadku wyłączonego silnika oraz układu wymuszanego smarowania skrzyni 
biegów, ciągnik może zostać przewieziony do centrum serwisowego jedynie na naczepie 
wieloośiowej.
Gdy silnik jest wyłączony a układ wymuszonego smarowania skrzyni biegów nie działa, ciągnik może być 
holowany jedynie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa.
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Wyłączniki reflektorów roboczych 116 
Wymiana bezpieczników 105 
Wymiana olejów w ciągniku 90 
Wymiana oleju przekładniowego 90 
Wymiana oleju silnikowego 90 
Wymiana oleju w przednim moście 92 
Wymiana pasa klinowego 103 
Wymiana płynu chłodzącego 96 
Wymiana wkładki filtra paliwowego 95 
Wymiana wkładki filtra wstępnego oczyszczania paliwa 94 
Wyposażenie wnętrza 116 

Wzajemna regulacja cięgien dolnych i pionowych 65 
Z 

Z paliwem manipuluj w sposób bezpieczny - unikaj 
pożaru 21 
Zaczep transportowy 66 
Zalecenia dla bezpiecznej konserwacji 28 
Zaoszczędzenie paliwa 109 
Zapalniczka 121 
Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi 
bezpieczeństwa 19 
Zapoznanie się z ciągnikiem 43 
Zatrzymanie silnika 71 
Zawsze używaj świateł bezpieczeństwa i urządzeń 
bezpieczeństwa 21 
Zbiornik spryskiwacza przedniej szyby 116 
Znaki bezpieczeństwa 36 
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