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ZETOR

Doplněk návodu k obsluze pro traktory Z 3320 - Z 7340, který Vám předkládáme, Vás seznámí s obsluhou a
údr�bou nového traktoru.
Přesto, �e mnozí z Vás mají bohaté zku�enosti z provozu jiných traktorů, prosíme, abyste se s obsahem tohoto
návodu seznámili co nejdůkladněji.
Najdete v něm mnoho nových informací a získáte dokonalý přehled, jakým způsobem mů�ete traktor při různých
pracích nejlépe vyu�ít.
Při dodr�ení uvedených zásad obsluhy, údr�by traktoru a bezpečnosti jízdy se stane Vá� nový traktor spolehlivým a
dlouholetým společníkem.
Tisíce spokojeně odpracovaných hodin Vám přeje výrobce traktoru.

ZETOR
Brno
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Údaje o technických datech, konstrukci, vybavení, materiálu, vněj�ím vzhledu jsou platné v okam�iku tisku. Výrobce si vyhrazuje
právo změny.
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TRAKTORY BEZ KABINY
BEZ PŘEDNÍ HNACÍ NÁPRAVY

Typ traktoru výkon
motoru

(kW)

výkon
motoru

EKO (kW)
ZETOR 3320 33,1 -
ZETOR 4320 - 43
ZETOR 5320 46 46
ZETOR 6320 51 48
ZETOR 7320 58 57

S PŘEDNÍ HNACÍ NÁPRAVOU

Typ traktoru výkon
motoru

(kW)

výkon
motoru

EKO (kW)
ZETOR 3340 33,1 -
ZETOR 4340 - 43
ZETOR 5340 46 46
ZETOR 6340 51 48
ZETOR 7340 58 57

S1
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TRAKTORY S KABINOU
BEZ PŘEDNÍ HNACÍ NÁPRAVY

Typ traktoru výkon
motoru

(kW)

výkon
motoru

EKO (kW)
ZETOR 3320 33,1 -
ZETOR 4320 - 43
ZETOR 5320 46 46
ZETOR 6320 51 48
ZETOR 7320 58 57

S PŘEDNÍ HNACÍ NÁPRAVOU

Typ traktoru výkon
motoru

(kW)

výkon
motoru

EKO (kW)
ZETOR 3340 33,1 -
ZETOR 4340 - 43
ZETOR 5340 46 46
ZETOR 6340 51 48
ZETOR 7340 58 57

S34
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UMÍSTĚNÍ VÝROBNÍCH ČÍSEL

S29
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UMÍSTĚNÍ VÝROBNÍCH ČÍSEL
Při objednávání náhradních dílů a ve�kerém písemném i ústním styku pou�ívejte údajů o Va�em traktoru, které si zaznačte do
ní�e uvedených rámečků.

Typ traktoru

ZETOR 3320
ZETOR 3340
ZETOR 4320
ZETOR 4340
ZETOR 5320
ZETOR 5340
ZETOR 6320
ZETOR 6340
ZETOR 7320 Turbo
ZETOR 7340 Turbo

Označení "vpravo", "vlevo", "vpředu",
"vzadu" platí ve směru jízdy traktoru.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět bě-
hem výroby změny v konstrukci a výba-
vě, slou�ící technickému pokroku.

Výrobní číslo traktoru Výrobní číslo motoru

S35
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO U�IVATELE
Věnujte zvý�enou pozornost částem
návodu k obsluze a údr�bě, které
jsou označeny tímto symbolem.

Symbol naleznete u v�ech dů-
le�itých upozornění, která se tý-
kají bezpečnosti provozu.
Řiďte se těmito upozorněními
a jednejte v těchto případech
zvlá�ť opatrně!
Informujte o těchto upozorně-
ních Vaše spolupracovníky a
ostatní u�ivatele.

Kapitoly označené tímto symbo-
lem důkladně prostudujte před
započetím obsluhy, prováděním
oprav a seřizováním traktoru.

Symbol naleznete u v�ech dů-
le�itých upozornění, která se tý-
kají obsluhy, seřizování a oprav
spou�těče.
Řiďte se těmito upozorněními
a jednejte v těchto případech
zvlá�ť opatrně!

Tímto symbolem jsou označeny
části Návodu k obsluze týkající
se ochrany �ivotního prostředí.

V�EOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘED-
PISY
1. S traktorem smí pracovat jen vyško-
lený pracovník, který má platné opráv-
nění k řízení traktoru a je důkladně sez-
námen s provozními a bezpečnostními
zásadami.
2. Kromě upozornění týkajících se bez-
pečnosti, uvedených v Doplňku návodu
k obsluze a Návodu k obsluze, jste po-
vinni respektovat v�eobecně platné bez-
pečnostní a dopravní předpisy země, ve
které je traktor u�íván.

SPRÁVNÝ ODĚV
3. Nenoste volně vlající neupnutý oděv a
volně vlající dlouhé vlasy.
4. Při vykonávání v�ech prací pou�ívejte
vhodné (předepsané) osobní ochranné
prostředky (pracovní obuv, rukavice, brý-
le atd.).

SPOU�TĚNÍ MOTORU
5. Spou�tění motoru sjí�děním ze svahu
není dovoleno.
6. Rozjí�dět traktor za účelem spou�tění
motoru pomocí druhého traktoru nebo ji-
ného vozidla je dovoleno jen s pou�itím
ta�né tyče.
7. Startujte pouze z pracovi�tě řidiče při
řadící páce v neutrálu a se sešlápnutým
pedálem spojky.

Nebezpečí smrti při startování
zkratováním svorek spou�těče.

8. Klíček musí být ve spínací skříňce v
poloze "I".
9. Při zhřívání motoru elektrickým ohří-
vačem zasuňte zástrčku přívodu elektric-
kého proudu nejprve do ohřívače a po-
tom připojte na síť. Po ukončení zahří-
vání odpojte nejprve zařízení od elektric-
ké sítě.

Pozor nebezpečí úrazu elektric-
kým proudem!

JÍZDNÍ PROVOZ
10. Hadice hydrostatického řízení, brzd a
palivového systému je nutno kontrolovat
a v případě zji�tění příznaků po�kození
provést jejich výměnu. Jako příznak po-
�kození hadice je mo�no uvést: - trhlinky
na povrchu hadice, uvolnění předpětí
spojení hadice, (co� lze ověřit snadným
sta�ením hadice z přípojky) a mechanic-
ké poškození hadice. Hadice s označe-
nou �ivotností je nutné po uplynutí uda-
né lhůty �ivotnosti ihned vyměnit.
11. Brzdy a řízení musí být stále v per-
fektním stavu.
12. Při jízdě na komunikacích, s přívěsy,
nářadím musí být brzdové pedály spo-
jeny západkou.
13. Jízda z kopce bez zařazeného pře-
vodového stupně je zakázána!
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO U�IVATELE
14. Zvlá�tní pozornost věnujte řízení trak-
toru na svahu, rozbláceném, písčitém,
zledovatělém a nerovném terénu.
15. Dodr�ujte stanovený úhel svahové
dostupnosti max. 12° (resp. 11°).
16. Respektujte celkovou dovolenou
hmotnost soupravy udanou na výrobním
�títku traktoru, případně na blatníku zad-
ního kola.
17. Při jízdě v zatáčce nepou�ívejte uzá-
věrku diferenciálu.
18. Nastupování a vystupování z jedou-
cího traktoru je zakázáno.
19. Při jízdě se stroji zavě�enými v zad-
ních závěsech nesmí klesnout zatí�ení
řízené nápravy pod 18 a� 20 % okam�ité
hmotnosti soupravy.
20. Při jízdě traktoru se zemědělskými
stroji zavě�enými v předním tříbodovém
závěsu sni�te pojezdovou rychlost trak-
toru na 15 km.h-1.
21. Při agregaci traktorů Z 4320 - Z 7340
se stroji a nářadím s velkým tahovým
odporem, kdy otáčky motoru klesají a
motor má tendenci se zastavit nesmí být
při práci s těmito stroji pou�ívány redu-
kované převodové stupně 1R, 2R, 3R
(hrozí překroucení hřídelů).

DOPRAVA OSOB, OBSLUHA
22. Na traktoru smí být přepravováno jen
tolik osob, kolik je uvedeno v technickém
průkazu.

23. Osoby, které nejsou pověřeny prací s
přídavným zařízením traktoru, se nesmí
zdr�ovat mezi traktorem a závěsným
strojem (nářadím).
24. Dříve ne� se s traktorem rozjedete,
prověřte si, zda Vám v jízdě nebrání pří-
tomnost nepovolané osoby nebo nějaká
překá�ka.
25. Dodr�ujte stanovený úhel svahové
dostupnosti.
26. Maximálně povolená rychlost sou-
pravy (traktor + přívěs nebo návěs) se
vzduchovými brzdami jednohadicovými
je 30 km.h-1, případně 25 km.h-1, je-li
traktor vybaven bubnovými brzdami.

VYPRO�TĚNÍ, TLAČENÍ
27. K vypro�tění zapadlého traktoru po-
u�ívejte ta�né tyče nebo lana uchycené
v předním háku!

Nikdy nepou�ívejte řetězy! Při
přetr�ení řetězu hrozí nebezpečí
smrti!

Při vypro�ťování je nebezpečné zdr�ovat
se v blízkosti ta�ného lana.
28. Na rámu traktoru je namontován přední
hák, který slou�í pouze pro odta�ení
nebo vypro�ťění samotného traktoru tj.
bez přívěsu, nebo jiného přídavného za-
řízení.
29. Nikdy nevypro�ťujte traktor při zařa-
zených redukovaných rychlostech.
30. Při tlačení jiných vozidel (vleků, pří-
věsů, apod.) traktorem, nikdy nepou�í-

vejte mezi traktor a tlačený předmět vol-
ně vlo�ená břevna, nebo tyče.

OPU�TĚNÍ TRAKTORU
31. Neparkujte traktor s neseným nářa-
dím ve zvednuté poloze.
32. Před opu�těním traktoru nezapomeň-
te traktor zabrzdit ruční brzdou (zařaze-
ním převodového stupně), vyjmout klí-
ček ze spínací skříňky a uzamknout ka-
binu.
33. Při opou�tění traktoru s motorem
vchodu, zabrzděte ruční brzdou.
34. Pro vystupování z traktoru pou�ívejte
bě�ně levou stranu traktoru. Rozhléd-
něte se zda nepřijí�dí nějaké vozidlo,
které by mohlo při vystupování ohrozit
Va�i bezpečnost.
35. Pro vystupování pou�ívejte stupaček
a přidr�ujte se madel. Dbejte zvý�ené
opatrnosti v prostoru řadící páky pře-
vodů a páky ruční regulace dodávky pa-
liva.
36. U traktoru vybaveného reverzací za-
řaďte páku reverzace do polohy pro jízdu
vpřed.

POUZE PŘI ZASTAVENÉM MOTORU
37. Veškeré práce spojené s doplňová-
ním paliva, čistěním, promazáváním a
seřizováním traktoru, či závěsných stro-
jů, se mohou provádět jen při zastave-
ném motoru a zastavení pohyblivých
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO U�IVATELE
částí traktoru, mimo kontrolu funkce
brzd, hydrauliky a nabíjení.
38. Před odmontováním bočnic kapoty je
nutné v�dy zastavit chod motoru. V uza-
vřené budově nebo místnosti mů�e mo-
tor traktoru bě�et pouze v případě, je-li
zaji�těna dostatečná ventilace. Výfukové
plyny jsou zdraví škodlivé.

ZÁSADY PROTIPO�ÁRNÍ BEZPEČ-
NOSTI
39. Doplňování paliva provádějte nejlépe
po ukončení práce a při zastaveném mo-
toru.
40. V letním období nedoplňujte palivo-
vou nádr� a� docela po okraj. Rozlité pa-
livo ihned utřete.
41. Nedoplňujte palivo v blízkosti otevře-
ného plamene a nekuřte.
42. Při kontrole hladiny elektrolytu v aku-
mulátorové baterii nekuřte a nepou�ívej-
te otevřený oheň.
43. V prostředí zvý�eného po�árního ne-
bezpečí (seníky, stohy apod.) dbejte na
důsledné dodr�ování po�árních bezpeč-
nostních pokynů.
44. Pokud je traktor vybaven hasícím pří-
strojem, mějte jej neustále v pohotovosti.
45. V případě práce traktoru ve snadno
vznětlivém prostředí je nutné pou�ít na
výfuk traktoru lapač jisker.

OCHRANA ZDRAVÍ A �IVOTNÍ-
HO PROSTŘEDÍ

46. Traktory nejsou vybaveny speciálními
filtry vzduchu nasávaného do kabiny.
Nejsou proto určeny k práci s aerosoly a
jinými zdraví škodlivými látkami.
47. Petroleje, motorové nafty, minerální
oleje a ostatní ropné výrobky, kterých se
pou�ívá pro provoz a o�etření traktoru,
mohou způsobit při přímém styku s po-
ko�kou různá ko�ní onemocnění, mají
drá�divý účinek na sliznici, oči, za�ívací
ústrojí a horní cesty dýchací. Některé z
nich mohou při jejich pou�ití, způsobit i
celkovou otravu.
48. Pracovníci, kteří přichází do styku s
ropnými výrobky, jsou povinni důsledně
dodr�ovat bezpečnostní a hygienické
směrnice, pou�ívat vhodných ochran-
ných prostředků a pracovat v dobře vě-
traných prostorách.
49. Vzhledem k překročení nejvy��ích
přípustných hodnot hluku na pracovním
místě řidiče, platných pro osmihodinovou
pracovní dobu, nelze traktor trvale
dlouhodobě pou�ívat. Doba práce řidiče
nesmí v trvalém nasazení překročit 380
minut za osmihodinovou směnu (platí
pro Z 4320, 5320, 5340) a nebo 425 mi-
nut (platí pro Z 6320, 6340, 7320, 7340).
Jinak musí být práce přeru�ována tak,
aby její celková doba nepřesáhla 380
minut respektive 425 minut. Tomuto po-

�adavku musí být přizpůsoben i příslu�-
ný pracovní postup prací vykonávaných
s traktorem.

PŘI PRÁCI S ROPNÝMI VÝ-
ROBKY

50. Po ukončení práce, nebo před jídlem
je nutno se důkladně umýt nedrá�divým
mycím prostředkem a ruce o�etřit vhod-
nou reparační mastí, nebo krémem.
51. Při zapojování a odpojování rychlo-
spojek hydraulických okruhů odstraňte li-
bovolným textilním materiálem zbytkový
olej, který zůstává v zásuvce, případně
na zástrčce rychlospojky.

PREVENTIVNÍ DENNÍ ÚDR�BA
52. Provádějte denně nebo nejpozději po
ka�dých 8 - 10 odpracovaných motoho-
dinách.

BEZPEČNOSTNÍ KABINA
53. Dojde-li k poškození ochranného rá-
mu bezpečnostní kabiny korozí, havárií
nebo jiným způsobem musí být bezpeč-
nostní kabina vyměněna.
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PREVENTIVNÍ DENNÍ ÚDR�BA
Provádějte denně nebo nejpozději po ka�dých 8 - 10 odpracovaných motohodinách

S40
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PREVENTIVNÍ DENNÍ ÚDR�BA

A9 A10 S25

TĚSNOST PALIVOVÉ SOUSTAVY
Zkontrolujte těsnost palivové soustavy
včetně palivové nádr�e. Netěsnosti ne-
prodleně odstraňte.Vypou�těcí �roub ne-
čistot z palivové nádr�e je ve dně ná-
dr�e.

HLADINA OLEJE V MOTORU
Po vy�roubování a vyta�ení měrky zkon-
trolujte mno�ství oleje v motoru a těs-
nost spojů mazacího systému motoru.
Hladinu oleje udr�ujte mezi ryskami měr-
ky.

CHLADICÍ SYSTÉM
Zkontrolujte těsnost spojů chladicího
systému motoru a mno�ství chladící ka-
paliny. Chybějící mno�ství doplňte. Hla-
dina chladící kapaliny má být asi 55 mm
od horního okraje nalévacího hrdla.

Zátku uvolněte a� po vychladnutí
chladicí kapaliny! Hrozí nebezpe-
čí opaření!
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PREVENTIVNÍ DENNÍ ÚDR�BA

S3 S33 S4

KAPALINOVÉ BRZDY
Zkontrolujte těsnost kapalinových brzd,
kapalinového ovládání spojky a mno�st-
ví brzdové kapaliny ve vyrovnávací ná-
dobce.

VZDUCHOVÉ BRZDY
Zkontrolujte těsnost vzduchového systé-
mu brzd a účinnost brzd traktoru s pří-
věsem (viz."Kontrola těsnosti vzducho-
vých brzd").

HYDROSTATICKÉ ŘÍZENÍ
- zkontrolujte výšku hladiny oleje v ná-

dr�ce hydrostatického řízení
- zkontrolujte dota�ení �roubů a matic
řídících tyčí a pák

- zkontrolujte stav všech hadic hydrau-
lického okruhu řízení, zda nejsou po-
škozeny a zda neprolíná olej



16

PREVENTIVNÍ DENNÍ ÚDR�BA

S26 M204

POKYNY K ÚDR�BĚ SUCHÉHO ČIS-
TIČE VZDUCHU
Údr�bu čističe je nutno provést po signa-
lizaci indikátoru zneči�tění.
Indikátor je přístupný po odejmutí boč-
nice traktoru. Je umístěn na tělese čis-
tiče vzduchu v blízkosti kolena sacího
potrubí.
Zneči�tění mechanicky signalizuje čer-
vené pole, které se po zanesení vlo�ek
filtru objeví přímo na indikátoru zne-
či�tění.
1a čistič není zanesený
1b čistič je zanesený proveďte údr�bu

viz. kapitola Pokyny k údr�bě

FILTRACE KABINY
Zkontrolujte a případně vyčistěte filtry
vzduchu větrání kabiny umístěné pod
čelním odklopným panelem.
Výměna filtrů je závislá na pra�nosti pra-
covního prostředí. Částečnou regeneraci
je mo�no provést vyklepáním nebo pro-
fouknutím stlačeným vzduchem.
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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SEZNÁMENÍ S TRAKTOREM

U�ivatel traktoru je povinen se
seznámit s doporučenými postu-
py a pokyny pro bezpečný provoz
traktoru. Během provozu je ji�
pozdě!
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SEZNÁMENÍ S TRAKTOREM

S11 S10 S9

OCHRANNÝ RÁM
Ochranný rám se montuje na traktory
bez kabiny. Je uchycen na těle traktoru
a slou�í k ochraně řidiče při havárii.

OCHRANNÝ RÁM SE STŘECHOU
Na ochranný rám je mo�no namontovat
střechu z polyesterového skleného la-
minátu.

PALIVOVÁ NÁDR�
Obsah nádr�e je 85 l.
PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PALIVA V LITRECH
ZA HODINU PROVOZU TRAKTORU

Traktory se standardními motory
Zatí�ení motoruTyp traktoru

100% 80% 50%
Z 3320, Z 3340 10,1 8,1 5,3
Z 5320, Z 5340 13,7 11,0 7,3
Z 6320, Z 6340 15,2 12,1 8,0
Z 7320, Z 7340 16,7 13,4 8,9

Traktory s motory EKO
Zatí�ení motoruTyp traktoru

100% 80% 50%
Z 4320, Z 4340 12,8 10,3 6,8
Z 5320, Z 5340 13,7 11 7,3
Z 6320, Z 6340 14,4 11,5 7,7
Z 7320, Z 7340 17,2 13,7 9,1
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PŘÍSTROJOVÁ DESKA
1. kontrolka zadního mlhového světla
2. kontrolka ukazatele směru traktoru
3. kontrolka ukazatele směru 1. přívěsu
4. kontrolka ukazatele směru 2. přívěsu
5. kontrolka varovných světel
6. tlakoměr vzduchu
7. přepínač osvětlení traktoru
8. záslepka
9. kontrolkový přístroj
10. přepínač pracovního světlometu a

zadního mlhového světla
11. přepínač směrníků, světel a houkač-

ky (světla tlumená a dálková, ukaza-
telé směru, světelná a akustická hou-
kačka)

12. spínač varovných světel
13. přepínač tlumených světel světlometů

v masce traktoru nebo ve stře�e kabiny

14. otáčkoměr s počítačem Mh
15. kontrolka rozepnutí spojky zadního

vývodového hřídele (červená)
16. kontrolka minimálního tlaku vzduchu

(Při poru�e brzdového systému nebo
poklesu tlaku pod 380 kPa se rozsví-
tí.)

17. kontrolka světel kabiny (Signalizuje za-
pnutí stře�ních světlometů.)

18. palivoměr (Při rozsvícení kontrolky
v kontrolkovém přístroji je v palivové
nádr�i cca 1/6 - 1/10 paliva).

19. teploměr chladící kapaliny
20. spínací skříňka
21. ∗  kontrolka �havení termostartu (u

motorů v provedení EKO je kontrolka
�havení termostartu montována v�dy)

KONTROLKOVÝ PŘÍSTROJ
1. dálková světla (modrá). Svítí při

zapnutých dálkových světlech
2. palivo (oran�ová). Svítí při zůstatku
1/6 - 1/10 kapacity nádr�e.

3. mazání (červená). Svítí při poklesu
tlaku oleje (nedostatečném mazání)
motoru pod 120 a� 60 kPa.

4. pracovní světlomet (�lutá). Svítí při
jeho zapnutí.

5. nabíjení (červená). Svítí při poru�e
nabíjení.

6. ruční brzda (červená). Svítí při zata-
�ené ruční brzdě.
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KLÍČEK V POLOZE “0“
Napětí v�ech spotřebičů ovládaných přes
klíček je odpojeno. Klíček lze vyjmout.

KLÍČEK V POLOZE “I“
Je připojeno napětí ke v�em spotřebi-
čům s vyjímkou spou�těče. V této poloze
je klíček při chodu motoru.

KLÍČEK V POLOZE “II“
V této poloze je zapojen spou�těč a
napájení v�ech spotřebičů mimo stíračů,
ostřikovače, ventilátorů kabiny a klimati-
zace. Po nastartování se klíček automa-
ticky vrací zpět do polohy �I�.
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PŘEPÍNAČE A SPÍNAČE - SPÍNAČ VA-
ROVNÝCH SVĚTEL
"0" varovná světla vypnuta
"I" varovná světla zapnuta

PŘEPÍNAČ TLUMENÝCH SVĚTEL
"0" svítí tlumená nebo dálková světla

v masce
"I" svítí tlumená světla ve stře�e kabiny

(pou�ívají se pouze tehdy, kdy�
hlavní světla v masce jsou zakryta
neseným nářadím v předním tříbo-
dovém závěsu).

SPÍNAČ OSVĚTLENÍ TRAKTORU
"0" osvětlení vypnuto
"I" zapnutá obrysová a koncová světla,

osvětlení SPZ a přístroje. Samostat-
ným spínačem je mo�no navíc zapo-
jit zadní pracovní světlomet včetně
jeho kontrolky.

"II" v�echny spotřebiče jako v poloze “I“
a dále tlumená nebo dálková světla
podle polohy přepínače směrníků a
světel
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PÁKA RUČNÍ REGULACE PALIVA
STOP zastavení motoru
MAX maximální otáčky motoru

ŘAZENÍ RYCHLOSTÍ
1. hlavní řadící páka

ŘAZENÍ PLAZIVÝCH RYCHLOSTÍ
1. zapnuto - plazivé rychlosti
2. vypnuto - normální rychlosti
Reduktor vylučuje otáčky 1000 min-1 vý-
vodového hřídele.
Pro daný charakter práce zvolte potřeb-
ný převodový stupeň hlavní převodovky
případně redukce a teprve potom pro-
veďte zařazení plazivých rychlostí (viz Ná-
vod k obsluze a údr�bě Z 3320 - Z 7340
Turbo, vydání 1/96, str. 248 ,249).

Řazení se provádí při úplném
vyšlápnutí pedálu spojky a pouze
při stojícím traktoru tak, �e páku
zapínání reduktoru pro plazivé
rychlosti přesuňte do polohy (1).
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ZAPÍNÁNÍ KOMPRESORU
1. pojistka zapínání kompresoru
2. páčka zapínání kompresoru

Při jízdě traktoru s přívěsem, ná-
věsem nebo nářadím, které je
br�děno vzduchotlakými brzdami
musí být kompresor v�dy zapnu-
tý.

Zapnutí kompresoru (A)
páčka 1 vytáhnout
páčka 2 zatlačit

Vypnutí kompresoru (B)
páčka 1 vytáhnout
páčka 2 vytáhnout

OTEVÍRÁNÍ KAPOTY
− stlačte a pootočte tři rychlouzávěry boč-

nice kapoty
− pozvedněte a demontujte bočnici ka-

poty
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SEZNÁMENÍ S TRAKTOREM
UMÍSTĚNÍ INFORMAČNÍCH A VÝ-
STRA�NÝCH �TÍTKŮ

1. �títek upozornění 2

2. výstra�ný �títek

2. výstra�ný �títek

3. �títek předního vývodu

4. výstra�ný �títek - ruka

5. výstraha startéru

6. štítek EPA (pouze pro USA)

6. štítek EKO (pouze motory EKO)

7. �títek upozornění 1

8. hmotnost přívěsu 8150 kg

8. hmotnost přívěsu 8500 kg

8. hmotnost přívěsu 9250 kg

8. hmotnost přívěsu 10 200 kg
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JÍZDNÍ PROVOZ

Před jízdou s novým traktorem
se nejdříve seznamte se sché-
matem řazení a vyzkou�ejte si
jednotlivé polohy řadící páky za
klidu motoru. Dále se přesvědčte,
zda technický stav odpovídá pod-
mínkám bezpečného provozu.

Strana
Spou�tění motoru...................................................................................................... 30
Pokud motor nenastartujete...................................................................................... 30
Spou�tění motorů EKO ............................................................................................. 30
Prvních 10 Mh........................................................................................................... 31
Po ujetí 10 Mh........................................................................................................... 31
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SPOU�TĚNÍ MOTORU
Dříve ne� spustíte motor, pře-
svědčte se, zda je traktor řádně
zabrzděn a zda je řadící páka
rychlostních stupňů v neutrální
poloze. Při teplotě okolí ni��í ne�
0° C je nutné, aby byl vypnut ná-
hon čerpadla hydrauliky. U nezá-
vislého čerpadla se vypíná pouze
je-li namontována vypínací spoj-
ka čerpadla. Ručním čerpadlem
vstřikovacího čerpadla dočerpej-
te do palivové soustavy palivo
pěti a� deseti zdvihy.

S18

1. Zasuňte klíček do spínací skříňky.
2. Se�lápněte pedál spojky a� na doraz,

kdy dojde k sepnutí jističe startu.
3. Otočte klíček přes polohu "I" do po-

lohy "II" (start). Motor nechte protáčet
3-5 sekund, potom klíček uvolněte a
vraťte do původní polohy "0". Při vy��í
okolní teplotě je mo�no protáčení mo-
toru vynechat.

4. Nastavte maximální dávku paliva.
5. Otočte klíček přes polohu "I" do polo-

hy "II" (start). Po nastartování motoru
ihned klíček uvolněte. Nestartujte dé-
le ne� 15 sekund.

6. Po nastartování motoru postupně sni-
�ujte dodávku paliva. Zabráníte tak
zbytečnému chodu motoru ve vyso-
kých otáčkách

POKUD MOTOR NENASTARTUJETE
Vyčkejte 30 sekund, vraťte klíček do po-
lohy "0" a start opakujte. Maximálně je
povoleno 6 startovacích cyklů (15
sekund start a 30 sekund přeru�ení je
jeden cyklus). Dal�í spou�tění motoru je
povoleno po vychladnutí spou�těče na
teplotu okolí.

Zastavujícímu motoru nikdy ne-
pomáhejte spou�těčem. Vystavu-
jete se nebezpečí po�kození
spou�těče!

SPOU�TĚNÍ MOTORŮ EKO
1. Zasuňte klíček do spínací skříňky.
2. Se�lápněte pedál spojky.
3. Nastavte maximální dávku paliva.
4. Přepněte klíček spínací skříňky z po-

lohy “0“ do polohy “I“. Rozsvítí se kon-
trolka �havení termostartu.

5. Vyčkejte, dokud kontrolka nezhasne -
cca 18s.

6. Ihned po zhasnutí kontrolky (max. do
5s) otočte klíčkem z polohy “I“ do po-
lohy �II� (start). Nestartujte déle ne�
15s. Ihned po naskočení motoru klí-
ček uvolněte.

7. Po nastartování motoru postupně sni-
�ujte dávku paliva.

8. Pokud motor nenaskočí, přepněte klí-
ček spínací skříňky do polohy �0�.

9. Páku ručního ovládání dodávky paliva
nastavte do polohy STOP.

10. Vyčkejte 30s a opakujte body 2. - 7.
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Při jakékoliv manipulaci nebo o-
pravě spou�těče je nutné odpojit
mínus pól baterie a v�echny řa-
dící páky, včetně řazení vývodo-
vého hřídele, zařadit do neutrálu,
aby nemohlo dojít k samovolné-
mu startu a ohro�ení �ivota opra-
váře. Je zakázáno startovat zkra-
továním svorek spou�těče.

PRVNÍCH 10 MH
U traktorů vybavených vypínatelným čer-
padlem hydrauliky provádějte záběh jen
v dopravě, bez zapnutého čerpadla hyd-
rauliky (páčka v poloze "0").

PO UJETÍ 10 MH
Vyjměte a vyčistěte magnetickou i sítko-
vou vlo�ku sacího čističe převodového
oleje. Obě vlo�ky vyperte v benzínu a po
odkapání namontujte zpět. Podle potře-
by doplňte olej do převodovky po horní
rysku měrky. Od této chvíle mů�ete po-
u�ívat celý hydraulický systém traktoru
bez omezení.
A -  čerpadlo umístěné na skříni motoru.

Při montá�i víka filtru pozor na nut-
nou vůli mezi tělesem a víkem filtru.

B -  čerpadlo umístěné na víku rozvo-
dovky ve spodní části rozvodovky.
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POKYNY K ÚDR�BĚ

Vět�inu prací plánované technické údr�-
by si mů�e provést sám řidič nebo u�i-
vatel traktoru. Nemáte-li v�ak dostatečné
technické vybavení, svěřte provedení
obtí�něj�ích úkonů odborné dílně.

Ve�keré práce spojené s či�tě-
ním, promazáváním a seřizová-
ním traktoru či závěsných strojů
se mohou provádět jen po za-
stavení motoru a ostatních po-
hyblivých částí, mimo kontroly
brzd, nabíjení a hydrauliky.
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Zpětná montá� vlo�ek ............................................................................................... 38
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S54

MAZÁNÍ MOTORU Z 5201
1. sací koš
2. olejové čerpadlo
3. redukční ventil
4. čistič oleje s výměnnou vlo�kou
5. hlavní olejový kanál
6. tlakový spínač
7. kontrolní �árovka
8. nalévací hrdlo
9. měrka hladiny oleje
10. vstřikovací čerpadlo
11. vypou�těcí zátka
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MAZÁNÍ MOTORU Z 7201, Z 7701
1. sací koš
2. olejové čerpadlo
3. redukční ventil
4. čistič oleje s výměnnou vlo�kou
5. hlavní olejový kanál
6. tlakový spínač
7. kontrolní �árovka
8. nalévací hrdlo
9. měrka hladiny oleje
10. vstřikovací čerpadlo
11. vypou�těcí zátka oleje
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MAZÁNÍ MOTORU Z 7301 TURBO
1. sací koš
2. olejové čerpadlo
3. redukční ventil
4. čistič
5. hlavní olejový kanál
6. tlakový spínač
7. kontrolní �árovka
8. nalévací hrdlo
9. měrka hladiny oleje
10. vstřikovací čerpadlo
11. vypou�těcí zátka oleje
12. výměník tepla
13. turbodmychadlo
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POKYNY K ÚDR�BĚ SUCHÉHO ČIS-
TIČE VZDUCHU
Údr�bu čističe je nutno provést po signa-
lizaci indikátoru zneči�tění.
Indikátor je přístupný po odejmutí boč-
nice traktoru. Je umístěn na tělese čis-
tiče vzduchu v blízkosti kolena sacího
potrubí.
Zneči�tění mechanicky signalizuje čer-
vené pole, které se po zanesení vlo�ek
filtru objeví přímo na indikátoru zne-
či�tění.
1a čistič není zanesený
1b čistič je zanesený proveďte údr�bu

Údr�bu čističe vzduchu proveďte dle ná-
sledujícího postupu:
− stlačte a pootočte tři rychlouzávěry

kapoty na té straně traktoru kde je
přístupný suchý čistič vzduchu

− bočnici pozvedněte a sejměte
− od�roubujte křídlovou matici víka
− sejměte víko suchého čističe

REGENERACE HLAVNÍ VLO�KY ČIS-
TIČE
− vyjměte hlavní vlo�ku suchého čističe
Pokud hlavní vlo�ka není po�kozena (na
vnitřní straně vlo�ky nesmí být prach)
proveďte regeneraci profouknutím stla-
čeným vzduchem z vnitřní strany vlo�ky.
Takto lze regenerovat hlavní vlo�ku ma-
ximálně 3x. Vlo�ku je nutné vyměnit 1x
za rok.
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VÝMĚNA POJISTNÉ VLO�KY
− od�roubujte křídlovou matici zaji�ťující

pojistnou vlo�ku suchého čističe
− vyjměte pojistnou vlo�ku suchého čis-

tiče
Pojistnou vlo�ku nelze regene-
rovat. Je nutno ji v�dy vyměnit v
těchto případech:
- při po�kození hlavní vlo�ky
- po 5 údr�bách čističe vzduchu
- nejméně jednou za dva roky

ZPĚTNÁ MONTÁ� VLO�EK
Při zpětné montá�i vlo�ek dbejte:
- na čistotu dosedacích ploch
- vlo�ky se při montá�i nesmí deformo-

vat a po namontování nesmí vibrovat
- gumové těsnění musí dosednout po

celém obvodě, po uzavření čističe ví-
kem musí být zabezpečena dokonalá
těsnost celého čističe

OBNOVENÍ SPRÁVNÉ FUNKCE INDI-
KÁTORU ZNEČI�TĚNÍ

Po ukončení údr�by suchého čis-
tiče vzduchu zajistěte opětovnou
správnou funkci indikátoru zne-
či�tění.

− stiskněte tlačítko na tělese indikátoru
(2a)

− mechanicky tak odblokujete červené
pole signalizující zneči�tění (2a)

− indikátor je opět v provozu (2b)
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VÝMĚNA OLEJE A FILTRAČNÍ VLO�-
KY HYDROSTATICKÉHO ŘÍZENÍ
- demontujte bočnici traktoru

- pod nádr�ku hydrostatického
řízení umístěte vhodnou nádo-
bu

- vy�roubujte vypou�těcí �roub ve dně
nádr�ky

- vypusťte olej
- od�roubujte matici víčka nádr�ky
- demontujte víčko nádr�ky hydrostatic-

kého řízení

- vyjměte a vyměňte filtrační vlo�ku
- usaďte zpět víko nádr�ky
- jeho polohu zajistěte maticí
- za�roubujte vypou�těcí �roub

- odpojte obě hadice z pracov-
ního válce a trubku odpadu od
nádr�ky (pod hadice pracovní-
ho válce a pod trubku odpadu
umístěte nádoby na starý olej)

- nastartujte motor a při volnobě�ných
otáčkách (max. 10 sekund) natočte
volantem 2-3 krát na obě strany, aby
se vytlačil olej z řídící jednotky a po-
trubí

- zajistěte traktor proti pohybu a zved-
něte přední nápravu

- pod pracovní válec dejte ná-
dobu na olej a otáčením kol
(ručně) vytlačte olej z pracov-
ního válce

- proveďte zpětnou montá� v�ech roz-
pojených spojů

- naplňte nádr�ku olejem a proveďte od-
vzdu�nění okruhu hydrostatického ří-
zení (viz. Návod k obsluze Z 3320 -
Z 7340).
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S59 S3

Při v�ech úkonech odvzdu�nění
hydrostatického řízení sledujte
hladinu oleje v nádr�ce, aby
nedošlo k nasátí vzduchu do
systému řízení.

Po ukončení odvzdu�nění zkontrolujte,
případně doplňte hladinu oleje na rysku
kontrolní měrky. Proveďte kontrolu těs-
nosti v�ech spojů a vedení.

DOPLŇOVÁNÍ BRZDOVÉ KAPALINY
Hladinu brzdové kapaliny udr�ujte v roz-
mezí 3/4 obsahu nádobky (max.výška)
a� 1/2 obsahu nádobky (minimální vý�ka
hladiny).

Při manipulaci s brzdovou ka-
palinou dodr�ujte přísnou čistotu.
Výšku hladiny brzdové kapaliny
kontrolujte denně před jízdou.
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ELEKTRICKÁ INSTALACE

Při opravách elektrické instalace
věnujte zvý�enou opatrnost pře-
dev�ím při manipulaci s akumu-
látorovou baterií, aby nedošlo ke
styku poko�ky nebo oděvu s
elektrolytem.
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ELEKTRICKÁ SOUPRAVA

Jmenovité napětí
(ukostřen mínus (-) pól) 12 V
Akumulátorová baterie
(1)
AKUMA
VARTA

12 V/135 Ah
12 V/135 Ah

Alternátor (2) s vesta-
věným regulátorem na-
pětí

14V/55 A

Spou�těč (3) 12V/2,9 kW
Klínový řemen pohonu
alternátoru, vodního čer-
padla

AVX 10-
1113 LA
párovaný
AVX 10-
1125 LA
párovaný

ZÁKLADNÍ SERVISNÍ INFORMACE
Akumulátorová baterie musí být v�dy zapojena "mínus" pólem na kostru a "plus"
pólem propojena s alternátorem. Obráceně zapojená akumulátorová baterie zničí
celé polovodičové zařízení alternátoru. Při pou�ití pomocné akumulátorové baterie
pro startování traktoru nezapomeňte vývody zapojit "plus" na "plus" a "mínus" na
"mínus". Provádí-li se výměna některé součásti nabíjecího okruhu, ∗ odpojovačem
baterii odpojte baterii od kostry traktoru (-). Tím jsou vyloučeny nahodilé zkraty na
svorkách.

Při jakékoliv manipulaci nebo opravě spou�těče je nutno odpojit mínus pól
baterie a v�echny řadící páky, včetně řazení vývodového hřídele, zařadit do
neutrálu, aby nemohlo dojít k samovolnému startu a ohro�ení �ivota opra-
váře.
Je zakázáno startovat zkratováním svorek spou�těče.
Traktor startujte pouze ze sedadla řidiče.
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AKUMULÁTOROVÁ BATERIE
Akumulátorová baterie je umístěna za
přední maskou kapoty a je přístupná po
odejmutí obou bočnic kapoty.
∗ Odpojovač baterie (viz obr. S22) je umís-
těn na pravé straně traktoru u motoru.

Pokud je traktor odstaven na
delší dobu je nutné z důvodu sa-
movybíjení baterie a klidovému
proudu přeru�ovače varovných
světel AEV akumulátor dobíjet
alespoň jednou za tři měsíce. Při
odstavení traktoru doporučujeme
akumulátor odpojit pomocí odpo-
jovače baterie.

ÚDR�BA AKUMULÁTOROVÉ BATERIE
Akumulátorovou baterii udr�ujte čistou, na vozidle dobře upevněnou. Upevňovací zaříze-
ní však nesmí deformovat nádobu akumulátorové baterie. Hladina elektrolytu nesmí
být u baterií z polypropylenu pod ryskou minima, která je vyznačena na nádobě.

Doplňování provádějte pouze destilovanou vodou!
1. Při práci s akumulátorem nejprve prostudujte návod!
2. Při práci s akumulátorem chraňte oči brýlemi nebo ochranným štítem!
3. Elektrolyt je �íravina, zacházejte proto s elektrolytem s patřičnou opatrností!

Poko�ku potřísněnou elektrolytem opláchněte a zneutralizujte mýdlem a
vodou, stejně jako potřísněný oděv.

4. Při nabíjení se z elektrolytu na elektrodách uvolňuje vodík, který smísením se
vzduchem tvoří výbu�nou směs. Je proto zakázáno při nabíjení manipulovat
v blízkosti akumulátoru s otevřeným ohněm!

5. Výbuch mů�e způsobit i jiskra vzniklá při odpojení nebo uvolnění svorky při
zapnutém nabíjecím okruhu!

6. Chraňte před dosahem dětí!
7. Vyřazený akumulátor je ekologicky nebezpečný odpad - při zakoupení no-

vého akumulátoru starý odevzdejte prodejci, který jej bezplatně zlikviduje.



46

ELEKTRICKÁ INSTALACE
DOBÍJENÍ A ÚDR�BA AKUMULÁTO-
RU
A) Nabíjení na vozidle a mimo vozidlo
1. Systematické přebíjení i nedobíjení

akumulátoru �kodí a zkracuje jeho �i-
votnost. Dobře seřízená nabíjecí
souprava udr�uje akumulátor blízko
plně nabitého stavu. Při seřízené hla-
dině napětí (13,8 - 14,4 V) a průměr-
ných jízdách stačí kontrolovat a dopl-
ňovat hladinu elektrolytu akumulátoru
destilovanou vodou po 6ti měsících.

2. Při náročněj�ím jízdním re�imu a jiné
hladině regulovaného napětí je třeba
kontrola hladiny elektrolytu častěj�í.
Přebíjení baterie na vozidle (více jak
14,4 V) se projevuje velkým úbytkem
elektrolytu.

3. Akumulátorovou baterii vyjmutou
z vozidla nebo na vozidle, které není
v provozu, je třeba dobíjet! (viz. Skla-
dování nabitých baterií s elektroly-
tem). Rovně� je vhodné dobít baterii
na vozidle v provozu před zimou a po
zimě. Při silných mrazech mů�e dojít
u téměř vybitého akumulátoru (husto-
ta el. 1,12 - 1,15 g/cm3) k zamrznutí
elektrolytu a k podstatnému sní�ení
�ivotnosti (rozpad aktivní hmoty, roz-
tr�ení bloku akumulátoru). Hluboce
vybitý akumulátor (hustota el. menší
ne� 1,07 g/cm3) mů�e zamrznout ji�
při několika stupních pod nulou.

4. Baterie dobíjíme proudem 0,1 celkové
kapacity (nebo ni��ím) do plně
nabitého stavu.

5. K nabíjení lze také pou�ít nabíjecí
zařízení s konstantním napětím 14,4
V po dobu max. 30 hodin, podle
stupně vybití.

6. Plně vybitou baterii je třeba dobít
v nejkrat�ím čase, jinak nelze obnovit
její plnou kapacitu.

B) Znaky nabití
1. Baterie se pova�uje za plně nabitou,

jestli�e v�echny články stejně inten-
zivně plynují, elektrolyt vykazuje ve
v�ech článcích hustotu 1,28 g/cm3 a
celkové napětí baterie, měřeno při
průchodu předepsaného nabíjecího
proudu, se pohybuje v rozmezí 15,3 -
16,5 V.

2. Stav plného nabití je potvrzen tím, �e
docílená hustota elektrolytu a napětí
se při dal�ích dvou měřeních, násle-
dujících po dvou hodinách, dále ne-
mění.

3. Orientační příklad stavu nabití: stav
nabití = hustota elektrolytu. Stav na-
bití je charakterizován hustotou elek-
trolytu a zaji�ťuje se pomocí husto-
měru, měřením v ka�dém článku.

Stav nabití = Hustota elektrolytu
Stav nabití Hustota elektrolytu

100 % 1,28 g/cm3

70 % 1,23 g/cm3

50 % 1,20 g/cm3

20 % 1,15 g/cm3

0 % 1,12 g/cm3

C) Skladování nabitých baterií s elek-
trolytem

1. Baterie musí být před skladováním
nabity do konečných znaků nabití,
odpojeny od nabíjecí sítě, oči�těny a
musí mít zašroubovány zátky.

2. Baterie v nádobách z polypropylénu
je nutno dobíjet po 3 měsících skla-
dování a to z důvodů ni��ího samo-
vybíjení.

3. Intervaly kontroly stavu elektrolytu -
při dobíjení nebo minimálně 1x za 6
měsíců dolití pouze destilovanou vo-
dou! Pokud jsou zapojeny elektrické
spotřebiče trvale i při vypnutém klíčku
(např Warning) je nutné kontrolovat
stav nabití - tj. klidové napětí a
hustotu elektrolytu min 1x po 1
měsíci.
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ALTERNÁTOR
Je na pravé straně motoru. Kontrolu do-
bíjení zaji�ťuje červená kontrolka (5) v
kontrolkovém přístroji na panelu přístro-
jové desky.

Spálenou kontrolní �árovku 12 V
2 W je nutno urychleně vyměnit.
Kontrolka je součástí budícího
obvodu alternátoru; při spálené
kontrolní �árovce nedochází k do-
bíjení baterie!
Při opravách traktoru elektrickým
svařováním musí být odpojeny
v�echny vodiče od alternátoru.
Vodič "+B" chraňte před zkratem.

ÚDR�BA ALTERNÁTORU
- Při mytí a čistění traktoru chraňte alternátor před vniknutím vody nebo nafty.
- Za provozu se nesmí akumulátor odpojit!
- Nikdy nesmí být uváděn do chodu alternátor naprázdno, tzn. s odpojeným vodi-
čem od svorky "+B" a zapojenou svorkou "+D". Takový stav mů�e při zvy�ování
otáček vyvolal mimořádně velké napětí alternátoru, které mů�e zničit polovodiče.

- Nikdy nezkratujte za provozu �ádnou svorku alternátoru.
- Alternátor nesmí být přibuzován. Při tomto zásahu by do�lo k po�kození polovo-

dičů.
- Dbejte aby byl v�dy dokonalý elektrický spoj na připojovacích svorkách a na doko-

nalé ukostření alternátoru.
- Alternátor se nesmí ani krátkodobě přepólovat!
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POJISTKOVÁ SKŘÍŇKA
Je přístupná po otevření víka konzoly ří-
zení. Hlavní pojistková skříňka je osmi-
pólová. U traktorů s bezpečnostní kabi-
nou je vedle hlavní pojistkové skříňky
umístěna dal�í pojistková skříňka čtyřpó-
lová. Všechny pojistky mají hodnotu
15 A.
U traktorů vybavených ∗  termostartem a
u v�ech traktorů vybavených motory
EKO je v prostoru pojistkové skříňky
umístěna dal�í samostatná pojistka 20A.

ZAPOJENÍ POJISTEK V POJISTKOVÉ SKŘÍŇCE
1. brzdy, světelná a akustická houkačka, varovná světla, ukazatelé směru jízdy
2. spínač spojky vývodového hřídele
3. montá�ní zásuvka, napájení přístrojů a kontrolek
4. levé koncové a obrysové světlo, osvětlení SPZ
5. pravé koncové a obrysové světlo, osvětlení přístrojů, pracovní světlomet
6. pravé tlumené světlo v masce nebo ve stře�e kabiny
7. levé tlumené světlo v masce nebo ve stře�e kabiny
8. dálková světla a kontrolka dálkových světel
9. přední stírač, zadní stírač, ostřikovač čelního skla a ovládání spínacích relé tope-

ní a větrání (spínací relé vyhřívání zadního okna)
10. pracovní světlomety střecha, rádio
11. napájení ventilátorů topení a větrání, stropní svítilna
12. nezapojeno
13. termostart (20 A)
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SEŘÍZENÍ SVĚTEL V MASCE TRAK-
TORU
Seřízení se provádí současně oběma
šrouby (1) pro vertikální i horizontální
směr paprsku - horizontálně ± 2°, verti-
kálně +1° a� -6°.
Ka�dý světlomet se seřizuje samostatně.
výměna �árovky se provádí vyjmutím
paraboly. Z důvodů stísněného prostoru
uvolněte a posuňte nebo vyjměte starto-
vací baterii.

KONTROLA SEŘÍZENÍ SVĚTEL VE STŘE�E KABINY
Ve vertikálním směru nesmí být �ádný bod osvětlené plochy, le�ící v rovině vozovky
vlevo od podélné svislé roviny procházející středem světlometu, dále jak 30 m od
předního obrysu traktoru. V horizontálním směru musí paprsky světlometu být rovno-
bě�né s podélnou osou souměrnosti traktoru. Kontrolu seřízení světel provádějte při
pohotovostní hmotnosti traktoru.

Čelní stře�ní světlomety mohou být pou�ívány při provozu na pozemních
komunikacích jen v těch případech, kdy je na traktoru navě�en čelně nesený
stroj nebo zařízení překrývající hlavní světlomety (v masce traktoru).

SEŘÍZENÍ SVĚTEL VE STŘE�E KABINY
Provádí se stejným způsobem jako u světlometů v masce traktoru.
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SCHÉMA ELEKTROINSTALACE PŘÍSTROJOVÉ DESKY TRAKTORU Z 3320 - Z 7340
1. kontrolka směrových světel traktoru
2. kontrolka směrových světel 1. vleku
3. kontrolka směrových světel 2. vleku
4. kontrolka varovných světel
5. kontrolkový přístroj
6. otáčkoměr
7. palivoměr
8. kontrolka vývodového hřídele
9. kontrolka minimálního tlaku vzduchu
10. teploměr
11. kontrolka světel střechy
12. přepínač světel střecha maska
13. kontrolka �havení termostartu
14. spínací skříňka
15. přepínač varovných světel
16. spínač pracovního světlometu a ml-

hovky
17. spínač světel
18. přepínač směrníků světel a houkačky
19. tlakoměr
20. kontrolka zadního mlhového světla
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SCHÉMA ELEKTROINSTALACE TRAKTORU Z 3320 - Z 7340
1. kontrolka minimálního tlaku vzduchu
2. kontrolka stře�ních asymetrických

světlometů
3. teploměr chladící kapaliny
4. palivoměr s kontrolkou rezervy paliva
5. spínací skříňka
6. ji�tění startu
7. čidlo teploty chladící kapaliny
8. spínač kontrolky ruční brzdy
9. plovák
10. čidlo kontrolky tlaku oleje motoru
11. čidlo tlaku vzduchu s varovným kon-

taktem
12. spínač brzdových světel
13. alternátor
14. posilovací relé brzdových světel
15. odpojovač baterie
16. akumulátorová baterie
17. ukazatel směru přední
18. ukazatel směru zadní
19. pracovní světlomet
20. elektromagnetický ventil spojky vývo-

dového hřídele
21. sedmipólová zásuvka přívěsu
22. spou�těč
23. spínač vypínání spojky vývodového

hřídele
24. osmipólová pojistková skříňka
25. osvětlení státní poznávací značky
26. čtyřpólová pojistková skříňka (pouze

v případě traktoru vybaveného bez-
pečnostní kabinu)

27. přepínač světel střecha - maska

29. houkačka
30. montá�ní zásuvka
31. přepínač směrníků, světel a houkač-

ky
32. světlomety v masce
33. spínač pracovního světlometu a ml-

hovky
34. spínač světel
35. tlakoměr
36. kontrolka mlhovky
37. kontrolka ukazatele směru jízdy trak-

toru
37a. kontrolka ukazatele směru jízdy 1.

vleku
37b. kontrolka ukazatele směru jízdy 2.

vleku
38. kontrolkový přístroj
39. otáčkoměr s počítačem motohodin
40. kontrolka vývodového hřídele
41. kontrolka �havení termostartu
42. kontrolka varovných světel
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SCHÉMA ELEKTROINSTALACE KABINY TRAKTORU Z 3320 - Z 7340
1. zadní stírač
2. zadní stře�ní pracovní svítilna pravá
3. zadní svítilna pravá
4. osvětlení SPZ
5. zadní svítilna levá
6. pracovní světlomet
7. přední svítilna levá
8. přední svítilna pravá
9. topení
10. vodič zapojení rádia
11. relé
12. stropní světlo
13. přední stře�ní světlomet pravý
14. spínač zadního stírače
15. oka kostřících bodů
16. spínač pracovních světel
17. přepínač předního stírače a ostřiko-

vače
18. přední stírač
19. ostřikovač
20. přední stře�ní světlomet levý
21. zadní stře�ní pracovní svítilna levá
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SCHÉMA ELEKTROINSTALACE VAROVNÝCH SVĚTEL TRAKTORU Z 3320 - Z 7340
1. přepínač varovných světel
2. přeru�ovač
3. pojistka
4. kontrolka směrových světel traktoru
5. kontrolka směrových světel 1.vleku
6. kontrolka směrových světel 2.vleku
7. kontrolka varovných světel

S52
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SCHÉMA ELEKTROINSTALACE TERMOSTARTU TRAKTORU Z 3320 - Z 7340
1. spou�těč
2. jistič startu
3. spínací skříňka
4. pojistka termostartu
5. relé
6. svíčka termostartu
7. ventil termostartu
8. kontrolka �havení termostartu
9. regulátor termostartu

S49
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PŘEHLED �ÁROVEK
Poz. Umístění �árovky Napětí Výkon Patice Poznámka

1 přední asymetrické světlomety 12 V 45/40 W P 45t
2 asymetrické světlomety kabiny 12 V 45/40 W P 45t (zapojeno vlákno pro tlumená světla)
3 přední kombinované svítilny

směrová světla 12 V 21 W BA 15s
obrysová světla 12 V 10 W BA 15s

5 zadní sdru�ené svítilny
koncová světla 12 V 21/5 W BAY 15D
brzdová světla 12 V 21/5 W BAY 15D
směrová světla 12 V 21 W BA 15s

6 osvětlení státní poznávací značky 2x12 V 5 W S 8,5
7 přístrojová deska

kontrolky směru jízdy 12 V 4 W BA 9s
ostatní kontrolky 12 V 2 W BA 9s

8 osvětlení kabiny 12 V 5 W S 8,5
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PLÁNOVANÁ TECHNICKÁ ÚDR�BA - POU�ÍVANÉ PROVOZNÍ KAPALINY A NÁPLNĚ
Do motorů traktorů Z 3320 - Z 7340 pou�ívejte oleje vyhovující těmto kritériím

(tab. 1)
Viskozitní třída

SAE J 300 JUN 87
Výkonová třída API
SAE J 183 MAR 88

Teplotní pou�ití
(C°)

Specifikace Výkonová třída CCMC
APR 95

10W/30
10

CD+, CE, CF-4 pod -7 MIL-L-2104 D-4/PD 2

20W/30
20W/40
15W/30
15W/40

CD+, CE, CF-4 pod -7
do +30

MIL-L-2104 D-4/PD 2

20W/30
20W/40
20W/50

30
40

CD+, CE, CF-4 nad +30 MIL-L-2104 D-4/PD 2
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PLÁNOVANÁ TECHNICKÁ ÚDR�BA - POU�ÍVANÉ PROVOZNÍ KAPALINY A NÁPLNĚ
Oleje pro přeplňované motory traktorů Z 7320 - Z 7340 (tab. 1)

Výrobce Označení oleje Viskozitní třída Výkonová
třída

Paramo Pardubice M7ADS III -Trysk 20W/40 SF/CD+
Paramo Pardubice M7ADS III - Trysk Super 15W/40 SG/CE
Paramo Pardubice M7ADS IV - Trysk Super Turbo 15W/40 SG/CF-4
Shell RIMULA TX 10W/30 SG/CF-4
Aral Multi Turboral 15W/40 CF-4/SH
Aral Austrotrac 10W/30 CE/SF
Koramo Kolín Mogul Diesel DTT Plus 10W/40 CF-4
ÖMV ÖMV Truck M Plus 15W/40 CF-4/SG

ÖMV Truck FE Plus 10W/40 CF-4
ÖMV Truck FE 10W/40 CE/SG
ÖMV Austrotrac 10W/30 CE
ÖMV Truck LD 15W/40 CE
ÖMV RME Plus 15W/40 CE/SG

Oleje pro atmosférické motory traktorů Z 3320 - Z 6340 (tab. 1)
Výrobce Označení oleje Viskozitní třída Výkonová

třída
ÖMV Super Diesel 15W/30 CD CE
Koramo Kolín M7ADX Mogul Super Stabil 15W/40 SF/CC
Koramo Kolín Mogul Diesel DT 15W/40 SD/SE
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PLÁNOVANÁ TECHNICKÁ ÚDR�BA - POU�ÍVANÉ PROVOZNÍ KAPALINY A NÁPLNĚ
Do převodových ústrojí traktorů Z 3320 - Z 7340 pou�ívejte oleje vyhovující těmto kritériím (tab. 2)

Viskozitní třída
SAE J 306 MAR 85

Výkonová třída API
SAE J 308 NOV 82

Vhodnost pou�ití Specifikace

80W GL-4 celoročně MIL-L-2105

Oleje do převodových ústrojí traktorů Z 3320 - Z 7340 (tab. 2)
Výrobce Označení oleje Viskozitní třída Výkonová

třída
ARAL EP 80 80W GL-4
Paramo Pardubice Gyrol - UTTO 80W GL-4
Paramo Pardubice Gyrol - PP 80 80W GL-4
Esso Torque Fluid 62 80W GL-4

Oleje do přední hnací nápravy traktorů Z 3340 - Z 7340 (tab. 3)
Výrobce Označení oleje Viskozitní třída Výkonová

třída
Agip Torque Fluid 62

Rotra Multi THT
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PLÁNOVANÁ TECHNICKÁ ÚDR�BA - POU�ÍVANÉ PROVOZNÍ KAPALINY A NÁPLNĚ

Olej do hydrostatického řízení pro traktory Z 3320 - Z 7340 (tab. 4)
Výrobce Klasifikace

Hydraulický olej
OH - HM 32

ISO - L - HM 32

Plastické mazivo pro traktory Z 3320 - Z 7340 (tab. 5)
Výrobce Klasifikace

LITOL 24 GOST 21150.75
PM - LA 2 ISO 6743/9, ISO - L - XBCEA 2

Kapaliny do hydraulických brzd pro traktory Z 3320 - Z 7340 (tab. 6)
Výrobce Klasifikace

SYNTHOL 205 PND 31-656-80, ISO 4925, SAE - J 1703
Poznámka:
 1. Kapaliny stejné klasifikace lze vzájemně

mísit.
 2. Brzdovou kapalinu měňte jednou za dva ro-

ky bez ohledu na ujeté motohodiny.

Palivo (tab. 7)
Nafta letní NM - 4 podle ČSN 656506 pro období od 1.4. do 31.10.
Nafta zimní NM - 22 podle ČSN 656506 pro období od 1.11. do 31.3.
Poznámka:
Obdobně je nutno pou�ívat vhodné druhy paliva v zahraničí
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PLÁNOVANÁ TECHNICKÁ ÚDR�BA - POU�ÍVANÉ PROVOZNÍ KAPALINY A NÁPLNĚ
Kapalina do chladicího systému traktorů Z 3320 - Z 7340 (tab. 8)

FRIDEX - STABIL nebo FRIDIOL 91 a demineralizovaná voda v poměru
1:1,5 (doplňování směsi provádějte v tomto poměru).
Nemrznoucí kapaliny pro výměnu v zahraničí musí obsahovat antikorozní
přísady, chránící v�echny materiály (včetně pry�e a těsnění hlav) chla-
dícího systému motoru.
Poznámka:
 1. Chladící kapaliny FRIDEX STABIL a FRIDIOL 91 jsou vzájemně mísi-

telné.
 2. Výše uvedené kapaliny však nelze mísit s kapalinami jiných značek.
 3. Výměnu kapaliny proveďte po dvou letech provozu
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PLÁNOVANÁ TECHNICKÁ ÚDR�BA - POU�ÍVANÉ PROVOZNÍ KAPALINY A NÁPLNĚ
Název, Určení Druh náplně Z 3320

Z 3340
(v litrech)

Z 4320 -
Z 7340

(v litrech)
chladící kapalina
 - bez topení
 - s topením

Fridex Stabil (Fridol 91) + demineralizovaná
voda 9,5

10,5
10,6
11,6

palivo nafta motorová 4, nafta motorová 22 85
olej v motoru podle tabulky (tab.1) 9,0 12,0
olej do převodovky a rozvodovky podle tabulky (tab.2) 30,0 - 34,0 •
olej do portálů PP - 80 2 x 1,9
olej do skříně přední hnací nápravy Torque Fluid 62 (Rotra Multi THT) 5,5
olej do planetových reduktorů přední hnací ná-
pravy Torque Fluid 62 (Rotra Multi THT) 2x0,6
olej do převodovky předního vývodového hřídele podle tabulky (tab.2) 0,8
brzdová kapalina HD 205 0,5
olej do hydrostatického řízení podle tabulky (tab.4) 5,55
olej do tlumiče sedadla tlumičový olej 0,07

•  - U traktorů s přední hnací nápravou je náplň oleje o 2 litry vět�í. Při práci traktoru na svahu je třeba zvý�it náplň o dal�ích 7
litrů oleje. Toto platí také v případě agregace se stroji připojenými k vněj�ímu okruhu hydrauliky.
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PLÁNOVANÁ TECHNICKÁ ÚDR�BA - MAZACÍ PLÁN

S471
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PLÁNOVANÁ TECHNICKÁ ÚDR�BA - MAZACÍ PLÁN
Poz. Místo mazání - kontrola Druh náplně

1 chladící systém - výměna chladící kapaliny chladící kapalina
2 středový čep konzoly přední nápravy (2 maznice) PM - LA 2
3 motor - výměna oleje dle (tab. 1)
4 lo�iska předních kol PM - LA 2
5 pevné nástavce předních kol (2 maznice) PM - LA 2
6 kulové klouby pák řízení PM - LA 2
7 nádr�ka brzdové kapaliny Synthol 205
8 čep dveří kabiny PM - LA 2

10 lo�isko pákového náhonu předního stírače dle (tab. 5)
11 vypínací objímka spojky dle (tab. 2)
12 sloupek hřídele řízení PM - LA 2
13 portály dle (tab. 2)
14 rolničky diskových brzd Termosize
15 teleskopické ovládání zvedacího táhla (1 maznice) PM - LA 2
16 pravé zvedací táhlo tříbodového závěsu (1 maznice) PM - LA 2
17 napínací matice spodních táhel PM - LA 2
18 sedadlo řidiče (rukojeť kladky sedadla) PM - LA 2
19 lo�isko pákového náhonu zadního stírače viz. (tab.5)
20 automatická hubice pro přívěsy (4 maznice) PM - LA 2
21 spodní čep konzoly tříbodového závěsu PM - LA 2
22 ojnice silové regulace (1 maznice) PM - LA 2
23 čepy přídavného válce hydrauliky (2 nebo 4 maznice) PM - LA 2
24 čep levého zvedacího ramene PM - LA 2
25 torzní tyč silové regulace (1 maznice) PM - LA 2
27 tlumič sedadla tlumičový olej
28 ovládání bovdenu závěsu pro jednonápravový přívěs, ruční

brzdy a spojky vývodového hřídele PM - LA 2
29 převodovka dle (tab. 2)
30 hřídel vypínání spojky (2 maznice) PM - LA 2
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PLÁNOVANÁ TECHNICKÁ ÚDR�BA - MAZACÍ PLÁN
Poz. Místo mazání - kontrola Druh náplně
32 lo�isko ventilátoru topení dle (tab. 2)
33 kří�ové klouby předního vývodového hřídele PM - LA 2
34 skříň převodů předního vývodového hřídele dle (tab. 2)
35 nádr�ka oleje řízení dle (tab. 4)
36 čepy předního tříbodového závěsu PM - LA 2
37 akumulátorová baterie *destilovaná voda
38 svorky propojovacích kabelů PM - LA 2

    ∗∗∗∗ - doplnit hladinu po značku na skříni akumulátoru
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA MOTORŮ Z 5201, Z 7201, Z 7701, Z 7301

Typ traktoru Z 3320 / 3340 Z 5320 / 5340 Z 6320 / 6340 Z 7320 / 7340
Turbo

Typ motoru Z 5201 Z 7201 Z 7701 Z 7301
Druh motoru vznětový, čtyřdobý s přímým vstřikem paliva
Provedení motoru řadový, stojatý, chlazený vodou
Počet válců 3 4 4 4
Obsah válců cm3 2696,5 3922 3922 3922
Vrtání x zdvih mm 102x110 102x110 102x120 102x120
Jmenovité otáčky min-1 2200
Pořadí vstřiku 1-3-2 1-3-4-2
Kompresní poměr 17
Max. přeběhové otáčky min-1 2440
Volnobě�né otáčky min-1 700-50
Jmenovitý výkon kW 33,1 46 51 58
Specifická spotřeba paliva při jme-
novitém výkonu g.kW-1.h-1 251 249 245 242
Mazání motoru tlakové, s rozstřikováním
Maximální spotřeba oleje po 100
Mh záběhu motoru g.kW-1.h-1 0,8 0,9
Tlak oleje při jmenovitých otáčkách
motoru a teplotě oleje 90°C MPa 0,2-0,5
Min. tlak oleje při otáčkách 700 min-

1 motoru a teplotě oleje 80°C MPa 0,05
Teplota chladící kapaliny °C 80-95
Druh rozvodu OHV
Čistič oleje plnoprůtočný
Čistič paliva plnoprůtočný
Typ vstřikovacího čerpadla PP3M85K1e-3143 PP4M85K1e-3145 PP4M9K1e-3137 PP4M9K1e-3149

Typ trysky DOP 160 S 430-1436
Otevírací tlak vstřikovačů MPa 18,6 - 0,8
Úhel předvstřiku ° 25 + 1
Vůle ventilů u studeného motoru
- sací
- výfukový

mm
mm

0,25 ± 0,05
0,25 ± 0,05
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA MOTORŮ EKO Z 6203, Z 7203, Z 7703, Z 7303

Typ traktoru Z 4320 / 4340 Z 5320 / 5340 Z 6320 / 6340 Z 7320 / 7340
Turbo

Typ motoru Z 6203 Z 7203 Z 7703 Z 7303
Druh motoru vznětový, čtyřdobý s přímým vstřikem paliva
Provedení motoru řadový, stojatý, chlazený vodou
Počet válců 4 4 4 4
Obsah válců cm3 3922 3922 3922 3922
Vrtání x zdvih mm 102x120 102x120 102x120 102x120
Jmenovité otáčky min-1 2200
Pořadí vstřiku 1-3-4-2
Kompresní poměr 17
Max. přeběhové otáčky min-1 2440
Volnobě�né otáčky min-1 700-50
Jmenovitý výkon kW 43 46 48 57
Převý�ení Mt % 15 15 15 15
Specifická spotřeba paliva při jme-
novitém výkonu g.kW-1.h-1 245 246 248 248
Mazání motoru tlakové, s rozstřikováním
Maximální spotřeba oleje po 100
Mh záběhu motoru g.kW-1.h-1 0,8 0,9
Tlak oleje při jmenovitých otáčkách
motoru a teplotě oleje 90°C MPa 0,2-0,5
Min. tlak oleje při otáčkách 700 min-

1 motoru a teplotě oleje 80°C MPa 0,05
Teplota chladící kapaliny °C 80-95
Druh rozvodu OHV
Čistič oleje plnoprůtočný
Čistič paliva plnoprůtočný
Typ vstřikovacího čerpadla PP4M10P1f3463 PP4M10P1f3464 PP4M10P1f3465 PP4M10P1f3466

Vstřikovač VA 78S 250 3016

Typ trysky DOP 160 S 428 - 4144
Otevírací tlak vstřikovačů MPa 18,6 - 0,8
Úhel předvstřiku ° 18 ± 0,5 14 + 1
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA MOTORŮ EKO Z 6203, Z 7203, Z 7703, Z 7303

Typ traktoru Z 4320 / 4340 Z 5320 / 5340 Z 6320 / 6340 Z 7320 / 7340
Turbo

Vůle ventilů u studeného motoru
- sací
- výfukový

mm
mm

0,25 ± 0,05
0,25 ± 0,05
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REJSTŘÍK

A
Akumulátorová baterie,44
Akumulátorová baterie,45
Akumulátorovou baterii udr�ujte čistou,45
Alternátor,44
Alternátor,47
Alternátor nesmí být přibuzován,47
Alternátor se nesmí ani krátkodobě přepólovat,47

B
Baterie dobíjíme proudem,46
Baterie musí být před skladováním nabity,46
Baterie se pova�uje za plně nabitou,46
Baterie v nádobách z polypropylénu,46
Bezpečnostní kabina,12

Č
Čelní stře�ní světlomety mohou být pou�ívány,49
Čerpadlo umístěné na skříni motoru,31
Čerpadlo umístěné na víku rozvodovky,31
Čistič je zanesený proveďte údr�bu,37
Čistič není zanesený,37

D
Dálková světla (modrá),21
Do motorů traktorů Z 3320 - Z 7340 pou�ívejte oleje vyhovující

těmto kritériím,60

Do převodových ústrojí traktorů Z 3320 - Z 7340 pou�ívejte oleje
vyhovující těmto kritériím,62

Dobíjení a údr�ba akumulátoru,46
Doplňování brzdové kapaliny,40
Doplňování provádějte pouze destilovanou vodou!,45
Dříve ne� spustíte motor,30

E
Elektrická instalace,43
Elektrolyt je �íravina,45

F
Filtrace kabiny,16

H
Hladina elektrolytu,45
Hladina oleje v motoru,14
Hlavní technická data motorů EKO Z 6203, Z 7203, Z 7703,

Z 7303,73
Hlavní technická data motorů Z 5201, Z 7201, Z 7701, Z 7301,72
Hlavní technické parametry,71
Hluboce vybitý akumulátor,46
Hmotnost přívěsu 10 200 kg,27
Hmotnost přívěsu 8150 kg,27
Hmotnost přívěsu 8500 kg,27
Hmotnost přívěsu 9250 kg,27
Hydrostatické řízení,15
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REJSTŘÍK

CH
Chladicí systém,14
Chraňte alternátor,47
Chraňte oči,45
Chraňte před dosahem dětí!,45

I
Intervaly kontroly stavu elektrolytu,46

J
Je zakázáno startovat,44
Je zakázáno startovat zkratováním svorek spou�těče,31
Jen po zastavení motoru,33
Jízdní provoz,29
Jmenovité napětí,44

K
Kapalina do chladicího systému traktorů Z 3320 - Z 7340,64
Kapaliny do hydraulických brzd pro traktory Z 3320 - Z 7340,63
Klíček v poloze “0“,22
Klíček v poloze “I“,22
Klíček v poloze “II“,22
Klínový řemen,44
Kontrola seřízení světel ve stře�e kabiny,49
Kontrolka minimálního tlaku vzduchu,21
Kontrolka rozepnutí spojky zadního vývodového hřídele

(červená),21

Kontrolka světel kabiny,21
Kontrolka ukazatele směru 1. přívěsu,21
Kontrolka ukazatele směru 2. přívěsu,21
Kontrolka ukazatele směru traktoru,21
Kontrolka varovných světel,21
Kontrolka zadního mlhového světla,21
Kontrolka �havení termostartu,21
Kontrolkový přístroj,21

M
Mazání (červená),21
Mazání motoru Z 5201,34
Mazání motoru Z 7201, Z 7701,35
Mazání motoru Z 7301 Turbo,36

N
Nabíjecí zařízení,46
Nabíjení (červená),21
Nabíjení na vozidle a mimo vozidlo,46
Napětí,58
Nebezpečí opaření!,14
Nemáte-li v�ak dostatečné technické vybavení,33
Nikdy nesmí být uváděn do chodu alternátor naprázdno,47
Nikdy nezkratujte za provozu �ádnou svorku alternátoru,47

O
Obnovení správné funkce indikátoru zneči�tění,38
Odpojit mínus pól baterie,31
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REJSTŘÍK
Odpojovač baterie,45
Odpojovačem baterii odpojte baterii od kostry traktoru (-),44
Odvzdu�nění hydrostatického řízení,40
Odvzdu�nění okruhu hydrostatického řízení,39
Ochrana zdraví a �ivotního prostředí,12
Ochranný rám,20
Ochranný rám se střechou,20
Olej do hydrostatického řízení pro traktory Z 3320 - Z 7340,63
Oleje do přední hnací nápravy traktorů Z 3340 - Z 7340,62
Oleje do převodových ústrojí traktorů Z 3320 - Z 7340,62
Oleje pro atmosférické motory traktorů Z 3320 - Z 6340,61
Oleje pro přeplňované motory traktorů Z 7320 - Z 7340,61
Opatrnost předev�ím při manipulaci s akumulátorovou baterií,43
Orientační příklad stavu nabití,46
Osvětlení vypnuto,23
Otáčkoměr s počítačem Mh,21
Otevírání kapoty,25

P
Páka ruční regulace paliva,24
Palivo,63
Palivo (oran�ová),21
Palivoměr,21
Palivová nádr�,20
Patice,58
Plánovaná technická údr�ba,59
Plánovaná technická údr�ba - mazací plán,66
Plánovaná technická údr�ba - pou�ívané provozní kapaliny a

náplně,60
Plastické mazivo pro traktory  Z 3320 -  Z 7340,63
Plně vybitou baterii,46
Po signalizaci indikátoru zneči�tění,37

Po ujetí 10 Mh,31
Po ukončení odvzdu�nění zkontrolujte, případně doplňte hladinu

oleje,40
Po ukončení údr�by suchého čističe vzduchu zajistěte,38
Po zanesení vlo�ek filtru,37
Pojistková skříňka,48
Pojistnou vlo�ku nelze regenerovat,38
Pokud je traktor odstaven,45
Pokud motor nenastartujete,30
Pokyny k údr�bě,33
Pokyny k údr�bě suchého čističe vzduchu,16,37
Potřebný převodový stupeň,24
Pouze při zastaveném motoru,11
Práce spojené s či�těním, promazáváním a seřizováním

traktoru,33
Pracovní světlomet (�lutá),21
Preventivní denní údr�ba,13
Preventivní denní údr�ba,12
Průměrná spotřeba paliva v litrech za hodinu provozu traktoru,20
Prvních 10 Mh,31
Před jízdou s novým traktorem,29
Přehled �árovek,58
Přepínač osvětlení traktoru,21
Přepínač pracovního světlometu a zadního mlhového světla,21
Přepínač směrníků, světel a houkačky,21
Přepínač tlumených světel,23
Přepínač tlumených světel světlometů v mace traktoru nebo ve

stře�e kabiny,21
Přepínače a spínače - spínač varovných světel,23
Při jakékoliv manipulaci nebo opravě spou�těče,31,44
Při nabíjení,45
Při práci s akumulátorem,45
Při práci s ropnými výrobky,12
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REJSTŘÍK
Při silných mrazech,46
Při teplotě okolí ni��í ne� 0°C,30
Při zpětné montá�i vlo�ek dbejte,38
Přístrojová deska,21

R
Regenerace hlavní vlo�ky čističe,37
Ruční brzda (červená),21

Ř
Řazení plazivých rychlostí,24
Řazení rychlostí,24

S
Samostatná pojistka 20A,48
Seřízení světel v masce traktoru,49
Seřízení světel ve stře�e kabiny,49
Seznámení s traktorem,19
Schéma elektroinstalace kabiny traktoru Z 3320 - Z 7340,54
Schéma elektroinstalace přístrojové desky traktoru z 3320 - Z

7340,50
Schéma elektroinstalace termostartu traktoru Z 3320 - Z 7340,57
Schéma elektroinstalace traktoru Z 3320 -  Z 7340,52
Schéma elektroinstalace varovných světel traktoru z 3320 -

Z 7340,56
Skladování nabitých baterií s elektrolytem,46
Spálenou kontrolní �árovku 12 V 2 W je nutno urychleně

vyměnit,47

Spínací skříňka,21
Spínač osvětlení traktoru,23
Spínač varovných světel,21
Spou�těč,44
Spou�tění motoru,30
Spou�tění motoru,10
Spou�tění motorů EKO,30
Správný oděv,10
Stav nabití = hustota elektrolytu,46
Stav plného nabití je potvrzen,46
Svítí tlumená nebo dálková světla v masce,23
Svítí tlumená světla ve stře�e kabiny,23
Systematické přebíjení i nedobíjení akumulátoru,46

Š
Štítek EKO (pouze motory EKO),27
Štítek EPA (pouze pro USA),27
�títek předního vývodu,27
�títek upozornění 1,27
�títek upozornění 2,27

T
Teploměr chladící kapaliny,21
Těsnost palivové soustavy,14
Těsnost vzduchového systému brzd,15
Tlakoměr vzduchu,21
Traktor startujte,44
Traktory bez kabiny,6
Traktory s kabinou,7
Typ traktoru,9
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REJSTŘÍK

U
Účinnost brzd traktoru s přívěsem,15
Údr�ba akumulátorové baterie,45
Údr�ba alternátoru,47
Údr�bu čističe vzduchu proveďte dle následujícího postupu,37
Umístění informačních a výstra�ných �títků,27
Umístění výrobních čísel,8
Umístění �árovky,58
U�ivatel traktoru je povinen se seznámit,19

V
Varovná světla vypnuta,23
Varovná světla zapnuta,23
Víčko nádr�ky hydrostatického řízení,39
Vodič "+B" chraňte před zkratem,47
V�echny řadící páky, včetně řazení vývodového hřídele, zařadit do

neutrálu,31
V�echny spotřebiče jako v poloze “I“,23
V�eobecné bezpečnostní předpisy,10
Výbuch mů�e způsobit,45
Vyjměte a vyměňte filtrační vlo�ku,39
Výkon,58
Výměna oleje a filtrační vlo�ky hydrostatického řízení,39
Výměna pojistné vlo�ky,38
Vypnutí kompresoru,25
Vypou�těcí �roub,39
Výrobní číslo motoru,9
Výrobní číslo traktoru,9
Vyřazený akumulátor,45
Výstraha startéru,27

Výstra�ný �títek,27
Výstra�ný �títek - ruka,27
Vzduchové brzdy,15
V�dy dokonalý elektrický spoj,47

Z
Za provozu se nesmí akumulátor odpojit,47
Základní servisní informace,44
Zamrznutí elektrolytu,46
Zapínání kompresoru,25
Zapnutá obrysová a koncová světla, osvětlení SPZ a přístroje,23
Zapnutí kompresoru,25
Zapojení pojistek v pojistkové skříňce,48
Zařazení plazivých rychlostí,24
Zásady protipo�ární bezpečnosti,12
Záslepka,21
Zastavujícímu motoru nikdy nepomáhejte spou�těčem,30
Znaky nabití,46
Zpětná montá� vlo�ek,38
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