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ZETOR
Návod k obsluze, 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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ZETOR 5213, 5213 TURBO

V 1

Zetor 5213.0 - 33,1 kW
Zetor 5213.0 TURBO - 40 Kw
Zetor 5243.0 - 33,1 kW
Zetor 5243.0 TURBO - 40 kW
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ZETOR 5243, 5243 TURBO

V 2

Zetor 5243.3 - 33,1 kW
Zetor 5243.3 TURBO - 40 kW
Zetor 5243.3 - 33,1 kW
Zetor 5243.3 TURBO - 40 kW
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UMÍSTĚNÍ VÝROBNÍCH ČÍSEL

Vin 4
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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 5213.0
ZETOR 5213.3
ZETOR 5213.0 TURBO
ZETOR 5213.3 TURBO
ZETOR 5243.0
ZETOR 5243.3
ZETOR 5243.0 TURBO
ZETOR 5243.3 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

Vin 3
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO U�IVATELE
Věnujte zvý�enou pozornost částem
návodu k obsluze a údr�bě, které
jsou označeny těmito symboly.

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 je označeno
příslu�enství traktoru, které není
standardně montováno (je mon-
továno pouze na přání zákaz-
níka).

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 návodu k obslu-
ze, ,jste povinni respektovat v�eobecně
platné bezpečnostní 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 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.
Nebezpečí smrti při startování
zkratováním svorek spou�těče.

JÍZDNÍ PROVOZ
11. Hadice hydrostatického řízení, brzd a
palivového systému je nutno kontrolovat
a v případě zji�tění příznaků po�kození
proveďte jejich výměnu. Jako příznak
po�kození hadice je mo�no uvést: - trh-
linky na povrchu hadice, uvolnění před-
pětí spojení hadice, (co� lze ověřit snad-
ným sta�ením hadice z přípojky) a me-
chanické poškození hadice.
12. Brzdy a řízení musí být stále v per-
fektním stavu.
13. Při jízdě na komunikacích s přívěsy a
nářadím musí být brzdové pedály spo-
jeny západkou.
14. Jízda z kopce bez zařazeného pře-
vodového stupně je zakázána!
15. Zvlá�tní pozornost věnujte řízení trak-
toru na svahu, rozbláceném, písčitém,
zledovatělém a nerovném terénu.
16. Dodr�ujte stanovený úhel svahové
dostupnosti max. 9°.
17. Respektujte celkovou dovolenou
hmotnost soupravy udanou na výrobním
�títku traktoru, případně na blatníku zad-
ního kola.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO U�IVATELE
18. Při jízdě v zatáčce nepou�ívejte uzá-
věrku diferenciálu.
19. Nastupování a vystupování z jedou-
cího traktoru je zakázáno.
20. Při jízdě se stroji zavě�enými v zad-
ních závěsech nesmí klesnout zatí�ení
řízené nápravy pod 18 a� 20 % okam�ité
hmotnosti soupravy.

DOPRAVA OSOB, OBSLUHA
21. Na traktoru smí být přepravováno jen
tolik osob, kolik je uvedeno v technickém
průkazu.
22. Osoby, které nejsou pověřeny prací s
přídavným zařízením traktoru, se nesmí
zdr�ovat mezi traktorem a závěsným
strojem (nářadím).
23. Dříve ne� se s traktorem rozjedete,
prověřte si, zda Vám v jízdě nebrání pří-
tomnost nepovolané osoby nebo nějaká
překá�ka.
24. Maximálně povolená rychlost soupra-
vy (traktor+přívěs nebo návěs) se vzdu-
chovými brzdami jednohadicovými je 25
km.h-1.
25. Dodr�ujte stanovený úhel svahové
dostupnosti, který je 9°.

VYPRO�TĚNÍ, TLAČENÍ
26. K vypro�tění zapadlého traktoru po-
u�ívejte ta�né tyče nebo lana, nikdy ne-
pou�ívejte řetězy. Při vypro�ťování je ne-
bezpečné zdr�ovat se v blízkosti ta�né-
ho lana.

27. Na rámu traktoru je namontován
přední hák, který slou�í jen pro odta�ení
samotného traktoru tj. bez přívěsu, nebo
jiného přídavného zařízení.
28. 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
29. Neparkujte traktor s neseným nářa-
dím ve zvednuté poloze.
30. Před opu�těním traktoru nezapomeň-
te traktor zabrzdit ruční brzdou (zařaze-
ním převodového stupně), vyjmout klí-
ček ze spínací skříňky a uzamknout ka-
binu.
31. Při opou�tění traktoru s motorem
vchodu, zabrzděte ruční brzdou.
32. Pro vystupování z traktoru pou�ívejte
bě�ně levou stranu kabiny - levé dveře.
Rozhlédněte se zda nepřijí�dí nějaké vo-
zidlo, které by mohlo při vystupování
ohrozit Va�i bezpečnost a otevřete dve-
ře.
33. Pro vystupování pou�ívejte stupaček
a přidr�ujte se madel. Vystupujete - li z
kabiny pravými dveřmi je nutno dbát
zvýšené opatrnosti v prostoru páky ruční
regulace dodávky paliva.

POUZE PŘI ZASTAVENÉM MOTORU
34. Veškeré práce spojené s doplňová-
ním paliva, či�těním, promazáváním a

seřizováním traktoru, či závěsných stro-
jů, se mohou provádět jen při zastave-
ném motoru a zastavení pohyblivých
částí traktoru, mimo kontrolu funkce
brzd, hydrauliky a nabíjení.
35. Před odmontováním bočnic kapoty je
nutné v�dy zastavit chod motoru. V
uzavřené budově nebo místnosti mů�e
motor traktoru bě�et pouze v případě, je-
li zaji�těna dostatečná ventilace. Výfu-
kové plyny jsou zdraví škodlivé.

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

43. Traktory nejsou vybaveny speciálními
filtry vzduchu nasávaného do kabiny.
Nejsou proto určeny k práci s aerosoly a
jinými zdraví škodlivými látkami. Petro-
leje, motorové nafty, minerální oleje a o-
statní ropné výrobky, kterých se pou�ívá
pro provoz a o�etření traktoru, mohou
způsobit při přímém styku s poko�kou
různá ko�ní onemocnění, mají drá�divý
účinek na sliznici, oči, za�ívací ústrojí a
horní cesty dýchací. Některé z nich mo-
hou při jejich pou�ití, způsobit i celkovou
otravu.
44. Pracovníci, kteří s ropnými výrobky
přicházejí do styku, jsou povinni důsled-
ně dodr�ovat bezpečnostní a hygienické
směrnice, pou�ívat vhodných ochran-
ných prostředků a pracovat v dobře vě-
traných prostorách.

PŘI PRÁCI S ROPNÝMI VÝ-
ROBKY

45. 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.
46. 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
47. Provádějte denně nebo nejpozději po
ka�dých 10 odpracovaných motohodi-
nách.

SKLOPNÝ OCHRANNÝ RÁM A BEZ-
PEČNOSTNÍ KABINA
48. Dojde li k poškození sklopného ochran-
ného rámu nebo rámu bezpeč kabiny ko-
rozí, havárií nebo jiným způsobem musí
být sklopný ochranný rám nebo bezpeč-
nostní kabina vyměněna.
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PREVENTIVNÍ DENNÍ ÚDR�BA
Provádějte denně nebo nejpozději po ka�dých 10 odpracovaných motohodinách

V 5



14

PREVENTIVNÍ DENNÍ ÚDR�BA

V 6 V 7 V 8

TĚSNOST PALIVOVÉ SOUSAVY
Zkontrolujte těsnost palivové soustavy
včetně palivové nádr�e umístěné za mo-
torem. Netěsnosti neprodleně odstraňte

HLADINA OLEJE V MOTORU
Zkontrolujte mno�ství oleje v motoru a
těsnost spojů mazacího systému moto-
ru. Olej doplňte na předepsanou vý�i.

CHLADICÍ SYSTÉM
Zkontrolujte těsnost spojů chladicího
systému motoru a mno�ství chladicí ka-
paliny v chladiči.
Chybějící mno�ství doplňte.
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PREVENTIVNÍ DENNÍ ÚDR�BA

V 9 V 10 V 11

KAPALINOVÉ BRZDY
Zkontrolujte těsnost kapalinových brzd,
(kapalinového ovládání spojky u traktorů
s kabinou) a mno�ství brzdové kapaliny
ve vyrovnávací nádr�ce.

ŘÍZENÍ
Zkontrolujte výšku hladiny oleje v nádr�-
ce hydrostatického řízení. Zkontrolujte
dota�ení �roubů a matic řídicích tyčí a
pák.

PNEUMATIKY A KOLA
Zkontrolujte tlak vzduchu v předních a
zadních pneumatikách. Podle povahy
práce upravte na doporučený tlak. Zkon-
trolujte dota�ení �roubů předních a zad-
ních kol.
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PREVENTIVNÍ DENNÍ ÚDR�BA

V 12 V 13 V 14

FILTRACE KABINY
Zkontrolujte a případně vyčistěte filtry
vzduchu větrání kabiny umístěné pod
čelním odnímatelným panelem.

ZÁVĚSNÁ ZAŘÍZENÍ
Zkontrolujte stav závěsných a připojova-
cích zařízení včetně přívěsu.

KRÁTKÁ FUNKČNÍ ZKOU�KA
Po nastartování motoru zkontrolujte, zda
zhasla kontrolka mazání motoru, prověř-
te funkci nabíjení (kontrolka musí zhas-
nout), funkci a těsnost hydraulických
okruhů řízení.
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SEZNÁMENÍ S TRAKTOREM

U�ivatel traktoru je povinen pře-
dem se seznámit s doporuče-
nými postupy a pokyny pro bez-
pečný provoz traktoru. Během
provozu je ji� pozdě!
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SEZNÁMENÍ S TRAKTOREM

V 15 V 16 V 17

SEŘÍZENÍ SEDADLA NA HMOTNOST
ŘIDIČE
Odpru�ení sedadla je seřiditelné pro
hmotnost řidiče od 50 do 120 kg. Se-
řízení se provádí otáčením čtyřhranné
rukojeti. Ukazatel nastavení hmotnosti je
ve vybrání zadního krytu sedadla. Pru-
�ící zdvih je 120 mm.

Během jízdy sedadlo nenasta-
vujte.
Nebezpečí nehody!

PODÉLNÉ NASTAVENÍ SEDADLA
Podélně je mo�no sedadlo nastavit le-
vou pákou v rozsahu ± 75 mm (11 po-
loh).

SEDADLO PRO TRAKTORY BEZ KA-
BINY
Vzdálenost sedadla od volantu se změní
povolením matice (1) na základní desce
(2) a přesunutím sedadla (3) do některé
ze zvolených poloh.
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SEZNÁMENÍ S TRAKTOREM

V 18 V 19

OVLÁDACÍ PANEL TOPENÍ
 1. Přepínač rychlosti ventilátoru.
 2. Páčka ovládání kohoutu vytápění. V

pravé krajní poloze je kohout uza-
vřen.

 3. Páčka ovládání klapky přisávání
vzduchu z kabiny. Pou�ívá se pro
urychlené vyhřátí kabiny při vytá-
pění.V levé krajní poloze je klapka
uzavřena a vzduch je nasáván  pou-
ze z vněj�ku kabiny.

 4. Spínač zadního stírače.
 5. Spínač osvětlení kabiny se světlem
 6. Otočné vývody pro přívod vzduchu

do kabiny.

BEZPEČNOSTNÍ KABINA
Dveře a okna kabiny jsou celoskleněná,
opatřená vnitřními madly a plynovými
vzpěrami. Přední okno je vybaveno sta-
hovatelnou protisluneční clonou, přední i
zadní okno je výklopné. Vnitřní prostor
kabiny je odhlučněn. Pro vstup a výstup
z kabiny pou�ívejte stupaček a přidr�ujte
se madel.
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SEZNÁMENÍ S TRAKTOREM

V 20 V 21 V 22

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ Z VENKU
Dveře kabiny jsou z vněj�í strany uza-
mykatelné. Po odemknutí a stisknutí tla-
čítka zámku se tahem za madlo dveře
otevřou.

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ ZEVNITŘ
 1. páčka k otevření dveří zevnitř
 2. páčka k zaji�tění dveří proti otevření

zvenčí i zevnitř. Při přesunutí páčky
do vodorovné polohy jsou dveře za-
ji�těny.

ZADNÍ I PŘEDNÍ OKNO
Je opatřeno madlem a v otevřené poloze
je aretováno plynovými vzpěrami.
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SEZNÁMENÍ S TRAKTOREM

V 23 V 24 V 25

ZAPÍNÁNÍ OSTŘIKOVAČE
Ostřikovač čelního skla se uvede do čin-
nosti po stlačení přepínače předního stí-
rače. Maximální doba nepřetr�itého cho-
du čerpadla ostřikovače je 20 s.

NÁDOBKA OSTŘIKOVAČE
Nádobka ostřikovače i s čerpací jed-
notkou je umístěna na víku konzoly ří-
zení.

TRYSKA OSTŘIKOVAČE
Tryska je umístěna v horním víku kapoty
a je seřiditelná jehlou nebo drátkem o
síle max. 0,8 mm.
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SEZNÁMENÍ S TRAKTOREM

V 26

PŘÍSTROJOVÁ DESKA - TRAKTOR BEZ
KABINY
 1. Kontrolkový přístroj
 2. Kontrolka směrových světel (zelená)
 3. Otáčkoměr
 4. Kontrolka spojky vývodového hřídele
 5. Teploměr chladící kapaliny
 6. Palivoměr
 7. Spínač pracovního světlometu
 8. Přepínač směrníků
 9. Spínací skříňka s klíčkem
 10. Tlačítko startéru
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SEZNÁMENÍ S TRAKTOREM

V 27

PŘÍSTROJOVÁ DESKA - TRAKTOR S
KABINOU
 1. Záslepka
 2. Kontrolka ukazatele směru traktoru
 3. Kontrolka ukazatele směru přívěsu
 4. Záslepka
 5. Kontrolka varovných světel
 6. Kontrolka spojky vývodového hřídele
 7. Záslepka
 8. Záslepka
 9. Záslepka
 10. Kontrolkový přístroj
 11. Otáčkoměr s počítačem Mh
 12. Palivoměr
 13. Teploměr chladící kapaliny
 14. Záslepka
 15. Přepínač pracovního světlometu
 16. Spínač varovných světel
 17. Spínač předního stírače a ostřiko-

vače čelního skla
 18. Přepínač směrníků, světel a houkač-

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

 19. Spínací skříňka s klíčkem
 20. Tlačítko spou�těče
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SEZNÁMENÍ S TRAKTOREM

V 28 V 29 V 30

KONTROLKOVÝ PŘÍSTROJ
 1. Dálková světla (modrá). Svítí při za-

pnutých dálkových světlech.
 2. Palivo (oran�ová). Svítí při zůstatku

l/6 - 1/10 kapacity nádr�e.
 3. Mazání (červená). Svítí při poklesu

tlaku oleje 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 za-
ta�ené ruční brzdě.

KLÍČEK V POLOZE "0"
Zapojen okruh startovací, přístroje na
přístrojové desce, ukazatelé směru (pou-
ze u traktorů bez kabiny), stírač s ostři-
kovačem čelního skla, zadní stírač. Ven-
tilátor topení a větrání, zásuvka mon-
tá�ní lampy, kontrolka nabíjení a ma-
zání, které při chodu motoru zhasínají,
kontrolka ruční brzdy.

Je-li spu�těný motor, musí být
klíček úplně zasunutý ve spínací
skříňce.

KLÍČEK V POLOZE "1"
Zapnuta obrysová a koncová světla,
osvětlení přístrojů, SPZ a v�echny spo-
třebiče uvedené v poloze "0". Samostat-
ným spínačem lze zapnout pracovní
světlomet.

KLÍČEK ZASUNUTÝ DO POLOVINY
Je-li klíček v poloze "1", "2" nebo "3" za-
sunutý do poloviny nebo je vyjmutý, jsou
v této poloze zapojeny v�echny spotře-
biče s výjimkou spotřebičů uvedených v
poloze "0".
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SEZNÁMENÍ S TRAKTOREM

V 31 V 32 V 33

KLÍČEK V POLOZE "2"
Zapojeny v�echny spotřebiče jako v po-
loze "0" a "1", dále jsou zapnuta dálková
světla. (U traktorů s kabinou podle polo-
hy přepínače - tlumená nebo dálková).

KLÍČEK V POLOZE "3"
(Pouze u traktorů bez kabiny)
Zapojeny v�echny spotřebiče jako v po-
loze "0" a "1", dále jsou zapnuta tlumená
světla.

PŘEPÍNAČ SMĚRNÍKŮ, SVĚTEL A
HOUKAČKY
a -  Směrová světla vpravo
b -  Směrová světla vlevo
c -  Akustická houkačka
d -  Světelná houkačka
e -  Dálková světla



26

SEZNÁMENÍ S TRAKTOREM

V 34 V 35 V 36

SPÍNAČ VAROVNÝCH SVĚTEL
(pouze u traktorů s kabinou)
0 - Varovná světla vypnuta
1 - Varovná světla zapnuta

PŘEPÍNAČE
(traktor bez kabiny)
 1. Spínač pracovního světlometu
 2. Přepínač směrníků a houkačky

PŘEPÍNAČ PRACOVNÍHO SVĚTLOME-
TU
(pouze u traktorů s kabinou)
0 - Vypnuto
1 - Svítí pracovní světlomet
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SEZNÁMENÍ S TRAKTOREM

V 37 V 38 V 39

PEDÁLY A PÁKY
(traktor bez kabiny)
 1. Pedály no�ní brzdy spojené západ-

kou
 2. Pedál no�ní regulace dodávky paliva
 3. Páka ruční brzdy
 4. Pedál uzávěrky diferenciálu zadní

nápravy
 5. Páka ručního vypínání spojky vývo-

dového hřídele
Uzávěrka diferenciálu nesmí být
pou�ívána při jízdě v zatáčce.

PÁKA RUČNÍ REGULACE PALIVA
STOP - zastavení motoru
MAX - maximální dávka paliva

ŘAZENÍ RYCHLOSTÍ
 1. Hlavní řadící páka
 2. Páka řazení silničních a redukova-

ných rychlostí

silniční rychlosti

N neutrál

redukované rychlosti

Řazení silničních a redukova-
ných rychlostí se provádí při sto-
jícím traktoru
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SEZNÁMENÍ S TRAKTOREM

V 40 V 41

PÁKY
(traktor s kabinou)
 1. Páčka zapínání přední hnací nápravy
 2. Páka ručního vypínání spojky vývo-

dového hřídele
Přední hnací nápravu pou�ívejte
jen při prokluzu zadních kol. Na
silnicích a tvrdém terénu způso-
buje jízda se zapnutou přední
nápravou zvý�ené opotřebení
pneumatik předních kol.

SCHÉMA ZAPÍNÁNÍ NÁHONU ČER-
PADLA HYDRAULIKY A NÁHONU VÝ-
VODOVÉHO HŘÍDELE
a -  náhon vývodového hřídele přes pře-

vodovku - otáčky jsou závislé na za-
řazeném převodovém stupni (čer-
padlo hydrauliky nepracuje)

N -  neutrál
b -  náhon vývodového hřídele a čer-

padla hydrauliky (páka řazení "1",
poloha dole)

c -  náhon čerpadla hydrauliky - vývo-
dový hřídel se netočí (páka řazení v
nejni��í poloze).

SCHÉMA ŘAZENÍ SILNIČNÍCH A RE-
DUKOVANÝCH RYCHLOSTÍ

silniční rychlosti

N neutrál

redukované rychlosti

SCHÉMA ŘAZENÍ RYCHLOSTNÍCH
STUPŇŮ
1, 2, 3, 4, 5 - jízda vpřed
R - jízda vzad
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JÍZDNÍ PROVOZ

Před jízdou s novým traktorem se
nejdříve seznamte se schéma-
tem řazení a vyzkou�ejte si
jednotlivé polohy řadicí páky za
klidu motoru.
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JÍZDNÍ PROVOZ

V 42 V 43 V 44

Dříve ne� spustíte motor, pře-
svědčte se, zda je traktor řádně
zabrzděn a zda je řadicí páka
převodových stupňů v neutrální
poloze. Pokud není sešlápnut pe-
dál spojky, nelze nastartovat -
není sepnut jistič startu.
Při teplotě okolí ni��í ne� 0o C je
nutné, aby byl vypnut náhon
čerpadla hydrauliky.

SPOU�TĚNÍ MOTORU
 1. Zasuňte klíček plně do spínací skříňky .
 2. Se�lápňete pedál spojky.
 3. Zmáčkněte tlačítko spou�těče (start). Motor nechejte protáčet 3 - 5 sekund. Při

vy��í okolní teplotě je mo�no protáčení motoru vynechat.
 4. Nastavte maximální dávku paliva.
 5. Zmáčkněte tlačítko spou�těče (start). Nestartujte déle ne� 15 sekund.
 6. Po spu�tění motoru postupně sni�ujte dávku paliva. Zabráníte tak zbytečnému

chodu motoru ve vysokých otáčkách.
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JÍZDNÍ PROVOZ

V 45 V 46

POKUD MOTOR NENASTARTUJETE
Vyčkejte 30 sekund 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 jeho po�ko-
zení.

BEZPROSTŘEDNĚ PO STARTU
Motor nechte bě�et bez zatí�ení po dobu 3 minut.V této době proveďte
kontrolu správného mazání, dobíjení (kontrolky musí zhasnout) a ostatních
funkcí zaji�ťujících správný provoz motoru.

Čas chodu motoru bez zatí�ení nutno dodr�et, zejména v zimním období. Dal�í
zahřívání motoru provádějte ji� za jízdy. Zahřívání motoru způsobem zdlouhavého
volnobě�ného chodu nebo prudkého zvy�ování otáček je pro motor �kodlivé.
Pokud nedosáhla teplota chladicí kapaliny 45°C nepřekračujte otáčky motoru nad
2000 min-1.
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JÍZDNÍ PROVOZ

V 47 V 48

ROZJEZD
Zvolte silniční nebo redukované rychlosti
a se�lápněte pedál spojky.Spusťte motor
a otáčky nastavte na 750-800 min-

1.Zařaďte vhodný převodový stupeň pro
rozjetí traktoru a mírně zvy�te otáčky
motoru.

Připravte si ruční brzdu k odbrzdění. Uvolněte pedál spojky jen do bodu záběru
pojezdu a při současném zvy�ování otáček motoru pokračujte v plynulém uvolňování
pedálu spojky. Ruční brzdu zcela odbrzděte.
Rozjí�dějte se plynule a pomalu.Velmi rychlý rozjezd mů�e způsobit přetí�ení hna-
cího ústrojí, zvý�enou spotřebu paliva, nadměrné opotřebení pneumatika po�kození
nákladu. Rozjezd na I. převodový stupeň pou�ívejte jen při jízdě s tě�kým přívěsem
do svahu a v obtí�ném terénu.
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JÍZDNÍ PROVOZ

V 49 V 50

ŘAZENÍ Z NI��ÍHO NA VY��Í PŘE-
VODOVÝ STUPEŇ
Se�lápněte spojkový pedál. Současně
uvolněte pedál no�ní regulace paliva a
přeřaďte řadicí páku na neutrál. Uvol-
něte spojkový pedál (spojka se zapne) a
opět jej se�lápněte. Zařaďte příslu�ný
vy��í převodový stupeň, plynule uvol-
něte pedál spojky (spojka se zapíná) a
současně zvy�ujte otáčky motoru.

ŘAZENÍ Z VY��ÍHO NA NI��Í PŘEVODOVÝ STUPEŇ
Řazení provádějte zásadně s meziplynem. Sni�ujte otáčky motoru uvolněním pedálu
no�ní regulace paliva a podle potřeby přibrzděte traktor.
 1. Se�lápněte pedál spojky a přesuňte řadící páku na neutrál. Uvolněte opět pedál

spojky a současně zvy�te otáčky motoru - meziplyn (vý�e otáček je závislá na
pojezdové rychlosti traktoru).

 2. Se�lápněte pedál spojky a zařaďte příslu�ný ni��í převodový stupeň. Plynule
uvolněte pedál spojky a současně zvy�ujte otáčky motoru tak, aby nenastalo
trhnutí.
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JÍZDNÍ PROVOZ

V 51 V 52 V 53

ŘAZENÍ PŘI JÍZDĚ DO SVAHU A SE
SVAHU
Pokud řadíte na ni��í převodový stupeň
při jízdě do svahu, dejte men�í meziplyn
- rychlost traktoru prudce klesá.
Při jízdě se svahu dejte meziplyn naopak
vět�í.

JÍZDA SE SVAHU
Jízda se svahu bez zařazeného
převodového stupně je zakázá-
na. Sjí�díte-li z del�ího svahu, za-
řaďte tím ni��í převodový stupeň,
čím je svah strměj�í. Ni��í
převodový stupeň zařaďte pokud
mo�no je�tě před svahem.
Pamatujte si :
Na jakém převodovém stupni spo-
lehlivě překonáte stoupání, na ta-
kovém jej i bezpečně sjedete.

ŘAZENÍ REDUKOVANÝCH RYCHLOS-
TÍ
Řazení převodových stupňů při redu-
kovaných rychlostech je stejné jako při
rychlostech silničních. Páku řazení sil-
ničních a redukovaných rychlostí je mo�-
no přeřadit pouze při stojícím traktoru.



35

JÍZDNÍ PROVOZ

V 54 V 55 V 56

NO�NÍ BRZDY - traktor bez kabiny
Jsou bubnové, hydraulicky ovládané,
dvoupedálové s automatickým vyrovná-
vačem tlaku.

 Při jízdě na silnici musí být oba
pedály brzd zaji�těny západkou.
Rozpojené pedály pro brzdění
pravého nebo levého kola pou�í-
vejte jen při práci v terénu a na
poli.

NO�NÍ BRZDY - traktor s kabinou
Rozpojení pedálů

NO�NÍ BZDY - traktor s kabinou
Rozpojené pedály
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JÍZDNÍ PROVOZ

V 57 V 58 V 59

ZASTAVENÍ TRAKTORU - RUČNÍ BRZDA
Za normálních podmínek zastavujte trak-
tor pozvolna. Krátce před zastavením
se�lápněte pedál spojky a řadicí páku
přesuňte na neutrál. Při ka�dém zasta-
vení zajistěte traktor proti samovolnému
rozjezdu ruční brzdou.
Zata�ení ruční brzdy je signalizováno
rozsvícením kontrolky na přístrojové
desce.

OPU�TĚNÍ TRAKTORU
Před opu�těním traktoru s bezpečnostní kabinou nezapomeňte vyjmout klíče
ze spínací skříňky a kabinu uzamkněte.

Stojí-li traktor na svahu musí být proti samovolnému rozjetí zaji�těn: zabrzděn ruční
brzdou, vypnutý motor, zařazen nízký převodový stupeň a kola zalo�ena.
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JÍZDNÍ PROVOZ

V 60 V 61 V 62

ZAJÍ�DĚNÍ NOVÉHO TRAKTORU - PRV-
NÍCH 10 MH
Záběh provádějte jen v dopravě, při vel-
mi nízkém zatí�ení motoru, bez zapnu-
tého čerpadla hydrauliky. Otáčky motoru
udr�ujte v rozsahu 1800 - 2000 min-1.

PO UJETÍ 10 MH
Vypusťte zahřátý olej z převodovky a
rozvodovky do předem připravené nádo-
by. Olej nechte nejméně 2 hodiny ustát a
čistý olej opatrně nalejte zpět do pře-
vodovky.

PO UJETÍ 10 MH
Vyjměte a vyčistěte magnetickou vlo�ku
(1) i sítkovou vlo�ku (2) sacího čističe
převodového oleje.
Obě vlo�ky vyperte v benzínu a po odka-
pání namontujte zpět.
Podle potřeby olej doplňte na horní rys-
ku měrky (3).
Od této chvíle mů�ete pou�ívat celý
hydraulický systém traktoru bez omeze-
ní.
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JÍZDNÍ PROVOZ

V 63 V 64 V 65

OD 10 DO 30 MH
Pou�ívejte traktor v dopravě s předepsa-
ným přívěsem. Nosnost přívěsu vyu�ijte
jen na 50 %. Je mo�no pou�ít lehčí ze-
mědělské stroje nesené i ta�ené.

OD 30 DO 70 MH
Je mo�né pou�ívat v�echny lehčí ze-
mědělské stroje s vyjímkou nářadí a
strojů, které vy�adují plný výkon motoru.

PO UJETÍ 70 MH
Vypusťte teplý olej z motoru a vyměňte
vlo�ku plnoprůtočného čističe motoro-
vého oleje. Motor naplňte novým olejem
na předepsanou vý�i (po protočení mo-
torem a ustálení hladiny po horní rysku
měrky).
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JÍZDNÍ PROVOZ

V 66 V 67 V 68

PO UJETÍ 70 MH
Zkontrolujte dota�ení hlav válců (u stu-
deného motoru dotahovacím momentem
160 - 180 Nm) a vůlí ventilů (u stude-
ného motoru 0,25 ± 0,05 mm).

PO UJETÍ 70 MH
Vyjměte a vyčistěte:
 - magnetickou vlo�ku sacího filtru pře-

vodovky

OD 70 DO 100 MH
Mů�ete provádět v�echny zemědělské
práce. Je v�ak nutné dodr�ovat zásadu
nepřetě�ování motoru a včas přeřadit na
ni��í převodový stupeň.
Otáčky motoru udr�ujte v rozsahu od
2000 do 2200 min-1.
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JÍZDNÍ PROVOZ

V 69

OD 100 MH
Mů�eme pracovat s traktorem bez ome-
zení. Provozní re�im motoru - otáčky:
 - doporučené provozní 1500-2300min-1

 - ekonomické 1300 - 2000 min-1

 - volnobě�né 650 - 700 min-1

 - provozní tlak oleje 0,2 - 0,5 MPa
 - tlak oleje při volnobě�ných otáčkách

min. 0,05 MPa
 - teplota chlaíicí kapaliny 80 - 95oC

V DOBĚ ZÁBĚHU TRAKTORU
 - dodr�ujte provozní re�im motoru
 - kontrolujte šroubová spojení zejména

nosných částí traktoru
 - zji�těné nedostatky ihned odstraňte -

předejdete tím následným �kodám,
případně i ohro�ení bezpečnosti pro
vozu

 - stejný postup dodr�ujte i po generální
opravě traktoru
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VYU�ITÍ V DOPRAVĚ

Je�tě dříve ne� vyjedete, pře-
svědčte se, zda technický stav
traktoru odpovídá podmínkám
bezpečného provozu. Je-li připo-
jen přívěs nebo přídavné zaříze-
ní, prověřte jejich připojení a řád-
né upevnění nákladu. Nikdy ne-
vystupujte z traktoru za jízdy
abyste si sami zapojili přívěs.
Dbejte také na bezpečnost svého
pomocníka.
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VYU�ITÍ V DOPRAVĚ

V 70 V 71 V 72

PŘEDNÍ TA�NÝ HÁK
Slou�í k odta�ení traktoru bez připoje-
ného přívěsu nebo jiného přídavného
zařízení.

K vypro�tění traktoru pou�ívejte
ta�né tyče nebo lana, nikdy ne-
pou�ívejte řetězy.

ETÁ�OVÝ ZÁVĚS PRO PŘÍVĚSY
Slou�í k připojení dvounápravových ne-
bo lehčích jednonápravových přívěsů.
Naváděcí hubice není vý�kově stavitel-
ná. Při práci s různými zemědělskými
stroji je nutno podle potřeby hubici i s
nosičem demontovat.

VÝKYVNÉ TÁHLO
Příčně mů�e být táhlo přestaveno do 3
poloh po 80 mm. Zaji�tění v dané poloze
je provedeno příta�ným třmenem. Vý�-
kově lze táhlo přestavit do 4 poloh (
otočením celého táhla kolem podélné
osy o 180o a přemontováním spodní
části vidlice).
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VYU�ITÍ V DOPRAVĚ

V 73 V 74

VÝKYVNÉ TÁHLO
Při práci s kloubovým hřídelem je zaru-
čen potřebný volný prostor jen tehdy, je-
li vidlice výkyvného táhla nastavena do
nejni��í polohy. Dovolené svislé statické
zatí�ení vidlice je 6 kN.

TA�NÁ LI�TA
Je vý�kově stavitelná zvedacím ústrojím
hydrauliky v celém rozsahu zdvihu. Na
ta�nou li�tu mohou být připojeny jen ty
zemědělské stroje, které ji trvale zatě�ují
směrem dolů. Dovolené svislé statické
zatí�ení (v klidu je 6 kN).

Při práci s ta�nou li�tou demon-
tujte nosič etá�ového závěsu s
hubicí.
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POHON ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Před zapojením stroje poháněného vý-
vodovým hřídelem zkontrolujte zda otáč-
ky vývodového hřídele stroje a traktoru
jsou souhlasné. Rozdílné otáčky mohou
vést k záva�ným �kodám a úrazům.
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POHON ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

V 75 V 76 V 77

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PŘI PRÁ-
CI S VÝVODOVÝM HŘÍDELEM
Dbejte na řádné připevnění v�ech krytů.
Po skončení práce a odpojení země-
dělského stroje v�dy namontujte zpět
kryt vývodového hřídele. Připojování a
odpojování kloubového hřídele prová-
dějte po definitivním zastavení vývodo-
vého hřídele. Osoby, které nejsou pově-
řeny prací s přídavným zařízením trakto-
ru nesmí se zdr�ovat mezi traktorem a
závěsným strojem.

ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ SPOJKY VÝ-
VODOVÉHOHŘÍDELE
 1. Spojka vypnuta
 2. Spojka zapnuta

ŘAZENÍ ZÁVISLÝCH A NEZÁVISLÝCH
OTÁČEK VÝVODOVÉHO HŘÍDELE A
ČERPADLA HYDRAULIKY
 1. Závislé otáčky vývodového hřídele

(přes převodovku).
 2. Neutrál
 3. Náhon vývodového hřídele a náhon

čerpadla hydrauliky (I. poloha řadící
páky dole).

 4. Náhon čerpadla hydrauliky - vývodo-
vý hřídel se neotáčí.(II.poloha  řadící
páky dole - nejni��í). Řazení se pro-
vádí při vypnuté spojce vývodového
hřídele. Pedál spojky se�lápnutý na
plný výšlap.
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HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

Slou�í ke zvedání a spou�tění zeměděl-
ských strojů a nářadí připojených v zad-
ním tříbodovém závěsu.
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HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

V 78 V 79 V 80

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ
Pro práci se zemědělskými stroji a nářa-
dím je traktor vybaven regulačním hydra-
ulickým zařízením, které je tvořeno vnitř-
ním a vněj�ím okruhem (1).
Zdrojem tlakového oleje je vypínatelné
zubové čerpadlo (2), které odebírá olej
ze společné náplně převodovky a rozvo-
dovky. Dodávané mno�ství oleje při tlaku
14,4 MPa, teplotě oleje 60°C a otáčkách
motoru 2200 min-1 je 32 l.min-1.

ČERPADLO HYDRAULIKY
Pohon čerpadla hydrauliky zapí-
nejte páčkou (1) jen v případě, �e
pracujete s hydraulickým zaříze-
ním. Řazení čerpadla hydrauliky
provádějte zásadně jen, kdy� je
motor v klidu.

Při startování studeného motoru v zimě
je nutno pohon čerpadla v�dy vypojit.

VNITŘNÍ OKRUH HYDRAULIKY
Je ovládán hlavní pákou vnitřního okru-
hu (1), volící pákou způsobu regulace
(2) a páčkou rychlosti reakce.
Nastavenou polohu páky vnitřního okru-
hu zaji�ťuje posuvný doraz (3).
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HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

V 81 V 82

PÁKA VNITŘNÍHO OKRUHU
Ovládá:
a -  Zvedání nářadí do transportní polo-

hy (max. zvednuto).
b -  Vý�kové nastavení tříbodového zá-

věsu s nářadím při polohové regula-
ci a nastavení velikosti ta�né síly (od-
por nářadí při silové nebo smí�ené
regulaci).

c -  Nastavení tzv. volné (plovoucí) po-
lohy při práci s nářadím, které má
vlastní opěrné kolečko.

VOLÍCÍ PÁKA ZPŮSOBU REGULACE
Má tři polohy označené P, M, D :
P Označuje polohovou regulaci, při které nářadí připojené v tříbodovém závěsu je

udr�ováno samočinně ve stálé vý�ce (poloze) vzhledem k traktoru.
M Označuje smí�enou regulaci, která je kombinací polohové a silové regulace. Je

vhodná zejména pro orbu na pozemcích a nestejným půdním odporem.
D Označuje regulaci silovou, při ní� je nářadí připojené v tříbodovém závěsu

samočinně vý�kově přestavováno v závislosti na změně odporu půdy.
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HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

V 83 V 84 V 85

PÁČKA RYCHLOSTI REAKCE
Ovládá kohout v rozvaděči, kterým se
rozděluje průtok oleje do vnitřního a
vněj�ího okruhu. Při přesunutí páčky do
polohy směrem doleva je průtok oleje do
vnitřního okruhu nejmen�í. Omezením
průtoku oleje při silové nebo smí�ené
regulaci se sni�uje rychlost reakce
hydrauliky např. při orbě v různých
půdních podmínkách.

VNĚJ�Í OKRUH HYDRAULIKY
Dodává tlakový olej pro hydraulické
spotřebiče připojené na vněj�í vývody
hydrauliky zakončené rychlospojkami.
Zásuvky rychlospojek mají světlost 12,5
mm - a odpovídají mezinárodnímu dopo-
ručení ISO.

PÁKOU VNĚJ�ÍHO OKRUHU HYDRA-
ULIKY LZE NASTAVIT:
Pohyb v jednom směru - SPOU�TĚNÍ
pro dvojčinný válec. Ovládací páka není
zaji�těna, vrací se na neutrál automa-
ticky.
a -  Tlakový olej v rychlospojce " 2 "
b -  POLOHA VOLNÁ - PLOVOUCÍ pro

dvojčinný válec. Spou�tění - pro jed-
nočinný válec.

c -  POLOHA NEUTRÁL - BLOK. V této
poloze je páka zaji�těna

d -  Tlakový olej v rychlospojce "1"
Pohyb v jednom směru - ZVEDÁNÍ.
Ovládací páka není zaji�těna, vrací se
na neutrál automaticky.
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V 86

VÝVODY VNĚJ�ÍHO OKRUHU HYDRAULIKY
Z vněj�ích vývodů je mo�no odčerpat pro plnění pracovních válců
připojených strojů maximálně 12 l oleje při náplni převodovky po horní rysku,
pokud traktor nepracuje na svahu. Při vět�ím odběru mů�e dojít k takovému
poklesu hladiny převodového oleje, �e čerpadlo hydrauliky mů�e nasát
vzduch. Při zapojování a odpojování rychlospojek je nutno dbát zvý�ené
opatrnosti s ohledem na zbytkový olej, který zůstává v zásuvce, případně na
zástrčce rychlospojky. Z důvodů ekologických je nutné tento zbytkový olej po
ka�dém rozpojování rychlospojek odstranit libovolným textilním materiálem.
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HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

V 87

OVLÁDÁNÍ JEDNOČINNÉHO VÁLCE
Připojení se provádí v�dy do rychlospoj-
ky "1":
 - zvedání, páka v poloze "d" (tlak v

rychlospojce "1")
 - konec zvedání, páka se přesune do

polohy "c" - neutrál
 - spou�tění, páka se přesune do polo-

hy "b" - plovoucí
 - konec spou�tění, páka se přesune do

polohy "c" - neutrál

OVLÁDÁNÍ DVOJČINNÉHO VÁLCE
Připojení se provádí do rychlospojky "1"
 - zvedání a "2" - spou�tění:
 - pohyb v jednom směru (páka v poloze

"d" - tlak v rychlospojce "1")
 - konec pohybu (páka v poloze "c"-

neutrál)
 - pohyb v opačném směru (páka v po-

loze "a" - tlak v rychlospojce "2")
 - konec pohybu (páka v poloze "c"-

neutrál) - volná (plovoucí) poloha "b"
obě rychlospojky jsou spojeny s od-
padem a je mo�no pracovat se stro-
jem jeho� části se musí volně pohy-
bovat např. při kopírování terénu.

OVLÁDÁNÍ DVOJČINNÉHO VÁLCE
Při práci s dvojčinným válcem je
nutno ovládací páku vněj�ího
okruhu přesouvat co nejrychleji
přes polohu "b" (plovoucí polo-
ha), kdy jsou obě strany pracov-
ního válce spojeny s odpadem a
mů�e tedy nastat nekontrolova-
telný pohyb pístnice.
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HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ
PŘIPOJENÍ STROJŮ A NÁŘADÍ NA VNĚJ�Í OKRUH HYDRAULIKY

PŘIPOJENÍ ROTAČNÍHO HYDROMOTORU
Pokud je na vněj�ím vývodu hydrauliky připojen rotační hydromotor, je nutno jeho
vratnou větev připojit v�dy do rychlospojky "O".

PŘIPOJENÍ REVERZAČNÍHO ROTAČNÍHO HYDROMOTORU
Reverzační rotační hydromotor je nutno, z důvodu funkce, připojit k rychlospojkám
"1" a "2". V tomto případě v�ak do obou větví musí být zařazeny poji�ťovací ventily,
které spolehlivě omezí tlakové �pičky při doběhu stroje. Odpad z těchto ventilů se
připojí do rychlospojky "O".
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SBÍHAVOST PŘEDNÍCH KOL
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SBÍHAVOST PŘEDNÍCH KOL

V 92

SBÍHAVOST PŘEDNÍCH KOL
Správná sbíhavost předních kol u trak-
toru bez přední hnací nápravy je 2 a� 4
mm, s přední hnací nápravou je 0 ± 2
mm.
Před kontrolou sbíhavosti je nutno zkont-
rolovat, případně seřídit, vůli v lo�iskách
předních kol a nahustit přední pneuma-
tiky na předepsaný tlak.
Měření sbíhavosti se provádí na okraji
ráfku. Sbíhavost �S� je určena rozdílem
naměřených hodnot:: S = B - A.
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SBÍHAVOST PŘEDNÍCH KOL

V 93

SEŘÍZENÍ SBÍHAVOSTI PŘEDNÍCH KOL
 1. Nastavte kola do přímého směru.
 2. Spojovací tyčí seřiďte sbíhavost na hodnotu:

u traktorů bez přední hnací nápravy (Z 5213) 2 a� 4 mm (měřeno na okraji
ráfku).
u traktorů s přední hnací nápravou (Z 5243) 0 ± 2 mm (měřeno na okraji
ráfku).

 3. Plochy hlavic spojovacích tyčí musí zůstat rovnobě�né.
 4. U Z 5243 zkontrolujte, zda v krajních rejdech dosedají otočné čepy obou kol na

dorazy nápravy.
 5. U Z 5213 zkontrolujte, zda jsou oba maximální rejdy stejné, případně je upravte

seřizováním délky válce. Dodr�te hodnotu max.69 mm, plochy hlavic musí být
rovnobě�né.
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PŘÍDAVNÁ ZÁVA�Í
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PŘÍDAVNÁ ZÁVA�Í

V 94 V 95 V 96

ZÁVA�Í PŘEDNÍ NÁPRAVY POD VA-
NOU KAPOTY (Z 5213)
2 kusy - 34 kg

ZÁVA�Í PŘEDNÍ NÁPRAVY PŘED
MASKOU TRAKTORU (Z 5243)
3 kusy - 81 kg

ZÁVA�Í ZADNÍCH KOL
2 + 4 kusy - 100 kg
(pouze pro kola 14,9-24)
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POKYNY K ÚDR�BĚ

Vět�inu prací plánované technické údr�-
by si mů�e provést sám řidič nebo u�iva-
tel 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 nebo závěsných
strojů se mohou provádět jen po
zastavení motoru a ostatních po-
hyblivých částí, mimo kontroly
brzd a nabíjení.
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V 97 V 98 V 99

ODKLOPENÍ HORNÍHO VÍKA KAPOTY
Horní víko kapoty (1)je mo�no odklopit
po uvolnění páčky.
V odklopené poloze je horní víko are-
továno vzpěrou (2).

KONTROLA MNO�STVÍ OLEJE V MO-
TORU
Kontrolu provádějte denně, před zapo-
četím provozu, při vodorovně stojícím
traktoru. Měrku (1) vy�roubujte, otřete
hadrem a za�roubujte. Po opětném vy-
�roubování měrky nesmí hladina oleje
poklesnout pod spodní rysku.
Podle potřeby olej doplňte nalévacím ot-
vorem (2).

VYPOU�TĚNÍ OLEJE Z MOTORU
Olej vypusťte vy�roubováním vypou�těcí
zátky, nejlépe ihned po ukončení jízdy,
nebo po zahřátí motoru na pracovní
teplotu.
Před zpětným na�roubováním vypou�tě-
cí zátku očistěte.
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V 100 V 101 V 102

VÝMĚNA ČISTIČE MOTOROVÉHO OLE-
JE
Provádí se při ka�dé výměně oleje v mo-
toru.
Výměnu filtrační vlo�ky proveďte po vy-
�roubování �roubu (1) a sejmutí baňky
(2).
Při zpětné montá�i vyči�těné baňky, s
novou filtrační vlo�kou,se přesvědčte o
správném usazení těsnění baňky. Pro-
veďte kontrolu těsnosti čističe.

NALÉVÁNÍ OLEJE DO MOTORU
Nalévacím otvorem (1) nalejte stanove-
né mno�ství motorového oleje, motor
nastartujte a nechte 2 - 3 minuty bě�et
při 750 - 800 otáčkách. Po zastavení
motoru a uklidnění hladiny překontrolujte
měrkou (2) mno�ství oleje a proveďte
kontrolu těsnosti čističe, vypou�těcí zát-
ky a dal�ích spojů.

VÝMĚNA FILTRAČNÍ VLO�KY PALIVA
Před výměnou filtrační vlo�ky paliva pod-
lo�te pod motor vhodnou nádobu pro
zachycení odkapávajícího paliva z čisti-
če. Výměnu filtrační vlo�ky proveďte po
uvolnění matice (1) a vy�roubování baň-
ky (2). Při zpětné montá�i vyči�těné baň-
ky, s novou filtrační vlo�kou,se pře-
svědčte o správném usazení těsnění
baňky. Proveďte odvzdu�nění palivové-
ho systému.
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V 103 V 104 V 105

VYČI�TĚNÍ HRUBÉHO ČISTIČE PALI-
VA
Od�roubujte matici (2) a sejměte sklenku
(1) čističe s těsněním a sítkem. Sklenku
a sítko vyčistěte v naftě.
Při zpětné montá�i sklenky čističe zkon-
trolujte, před dota�ením matice, správ-
nou polohu těsnění. Proveďte odvzdu�-
nění palivového systému.

ODVZDU�NĚNÍ PALIVOVÉHO SYSTÉ-
MU
Před odvzdu�něním podlo�te pod motor
vhodnou nádobu pro zachycení odkapá-
vajícího paliva.
Dále postupujte takto:
 - Natlakujte palivový systém několika

zdvihy ručním ovládáním podávacího
čerpadla (1).

 - Uvolněte �roub přípojky přívodu pa-
liva do čističe a nechte uniknout pě-
nu.

 - �roub (2) utáhněte a postup opakujte,
a� po uvolnění �roubu vytéká plynule
čiré palivo.

 - Stejným způsobem odvzdu�něte vstři-
kovací čerpadlo pomocí �roubu (3).

ČISTIČ VZDUCHU IFE-MANN S PŘED-
ČISTIČEM POD KAPOTOU
Horizontální provedení předčističe vzdu-
chu (1) umístěného pod kapotou je bez-
obslu�né. Nečistoty zachycené v tomto
předčističi jsou automaticky odsávány
hadicí (2), která spojuje předčistič se
sběračem chladiče.
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V 106

OLEJOVÁ NÁPLŇ V ČISTIČI VZDU-
CHU IFE-MANN
Olejová náplň je umístěna ve spodní
části čističe vzduchu v zásobníku pra-
chu.
Olej v čističi vzduchu vyměňujte v�dy při
ka�dé výměně oleje v motoru. Demontá�
zásobníku prachu s olejovou náplní pro-
veďte po sejmutí přední masky traktoru
a rozepnutí spon.

ÚDR�BA ČISTIČE VZDUCHU IFE-MANN
 - Mírným tahem dolů za dr�ák vlo�ky, vyjměte z plá�tě čističe odrazový talíř s dolní

vlo�kou a vysuňte z plá�tě horní vlo�ku.
 - Oddělte dolní vlo�ku od odrazového talíře a obě vlo�ky očistěte propráním v naftě

nebo petroleji. K proprání nepou�ívejte benzín, vodu, benzol,líh a jiná organická
rozpou�tědla.

 - Po oči�tění proveďte zpětné namontování.Dbejte, aby nedo�lo k deformaci, nebo
přiskřípnutí dolní vlo�ky mezi odrazový talíř a plá�ť čističe vzduchu.

 - Vyči�těný zásobník prachu naplňte olejem po značku (prolis na obvodu plá�tě
zásobníku) a namontujte zpět na plá�ť čističe.
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Čistič vzduchu se plní olejem
shodným s olejem v motoru. Ná-
plň se musí vyměnit celá nesmí
se doplňovat. V případě, �e čistič
vzduchu pracuje při ni��ích teplo-
tách ne� je pou�itelnost daného
oleje, je mo�no olej ředit moto-
rovou naftou (max. 30 % nafty).
Zředěná náplň se v�ak musí po
zvýšení teploty nad bod mrazu
vyměnit.

VÝMĚNA OLEJE A FILTRAČNÍ VLO�KY HYDROSTATICKÉHO ŘÍZENÍ
 - Odklopte kapotu. Demontujte boční mří�ku kapoty traktoru a po vy�roubování vy-

pou�těcího �roubu (1) ve dně nádr�ky vypusťte olej.
 - Od�roubujte matici pod nalévací zátkou nádr�ky (2), demontujte víko s pře-

pou�těcím ventilem a vyměňte filtrační vlo�ku.
 - Na�roubujte zpět víko nádr�ky, za�roubujte vypou�těcí �roub.
 - Odpojte tlakové hadice z pracovního válce a rozpojte hadice přívodu (červené

označení) a hadice odpadu (bez označení).
 - Zajistěte traktor proti pohybu a zvedněte přední nápravu.
 - Nastartujte motor a při volnobě�ných otáčkách (max. 10 sekund) zatočte volan-

tem 2-3 krát na obě strany, aby se vytlačil olej z řídící jednotky.
 - Proveďte zpětné namontování v�ech demontovaných hadic i zátek a naplňte ná-

dr�ku olejem.
 - Přední nápravu ponechejte ve zvednuté poloze a proveďte odvzdu�nění hydra-

ulického okruhu hydrostatického řízení.
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ODVZDU�NĚNÍ HYDROSTATICKÉHO ŘÍZENÍ
 - Nastartujte motor a nechte jej při volnobě�ných otáčkách bě�et cca 1 minutu.
 - Při volnobě�ných otáčkách motoru proveďte natočení volantu několikrát na obě

strany.
 - Při maximálních otáčkách motoru natočte volantem kola 3x střídavě pomalu a

rychle na obě strany a� na omezovací dorazy kol.
 - Zastavte motor a spusťte traktor na přední kola.
 - Povolte odvzdu�ňovací zátku umístěnou v horním víku pracovního válce (nutné

pro samočinné zaplnění převodového prostoru hydrostatického řízení novým
olejem) a a� začne vytékat olej, zátku utáhněte.

Při v�ech úkonech odvzdu�nění
hydrostatického řízení sledujte
hladinu oleje v nádr�ce, aby ne-
došlo k nasátí vzduchu do systé-
mu řízení. Po ukončení odvzdu�-
nění zkontrolujte, případně doplň-
te hladinu oleje na rysku kontrol-
ní měrky. Proveďte kontrolu těs-
nosti v�ech spojů a vedení. Ne-
těsnosti jsou nepřípustné.
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V 112

VÝMĚNA HADIC HYDROSTATICKÉHO
ŘÍZENÍ
Hadice hydrostatického řízení je nutno
měnit po čtyřech letech od data výroby
hadic (datum je uvedeno na jejím po-
vrchu) nebo po odpracování 3 000 Mh
traktoru, případně ihned po zji�tění pří-
znaků jejich po�kození (pocení hadice,
místní vyboulení, prolínání pracovního
media kolem koncovek a povrchem ha-
dice, po�kození obalu mechanickým otě-
rem na kovovou kostru, po�kození vněj-
�ího pry�ového opletu u hadice typu
710).

V případě poruchy čerpadla, ne-
bo je-li motor v klidu, je říditelnost
zachována, ale vzroste síla na
volant. S traktorem je mo�no při
sní�ené rychlosti dojet do nejbli�-
šího místa k provedení opravy.
Volant nesmí být dr�en dlouhou
dobu v polohách krajních rejdů (
maximální doba je 20 sec.), jinak
dojde v okruhu hydrostatického
řízení k nadměrnému zahřívání
oleje.
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VÝMĚNA CHLADÍCÍ KAPALINY
Řiďte se následujícím postupem:
 - Otevřete přetlakovou zátku, otevřete

kohout topení (pouze u traktoru s
kabinou)

 - Vypusťte chladící kapalinu z chladiče.
 - Vypusťte chladící kapalinu z bloku

motoru.
 - Po vypu�tění chladící kapaliny oba

vypou�těcí kohouty uzavřete (kohout
topení nechte otevřený).

Naplňte chladící systém chladící kapa-
linou a uzavřete zátku.Nastartujte motor
a nechte jej cca 1 minutu bě�et.
Doplňte hladinu chladící kapaliny.



72

POKYNY K ÚDR�BĚ

V 116 V 117 V 118

KONTROLA A VÝMĚNA OLEJE V PŘE-
VODOVCE - KONTROLNÍ A NALÉVACÍ
OTVOR
V převodovce se stav vý�ky oleje kontro-
luje měrkou umístěnou v zátce naléva-
cího otvoru.
Kontrolu provádějte při zastaveném mo-
toru.

VYPOU�TĚCÍ OTVORY
 1. vypou�těcí �roub oleje z převodovky
 2. vypou�těcí �roub oleje ze skříně roz-

vodovky
 3. vypou�těcí �roub ze skříně poloná-

pravy
 4. kontrolní �roub skříně polonápravy.

 - Po oči�tění na�roubujte zpět v�echny
vypou�těcí �rouby.

 - Nalejte olej 23 litrů (Z 5213) a 25 litrů
(Z 5243), nastartujte motor a nechte
jej bě�et cca 2 minuty a popojeďte s
traktorem.

 - Po zastavení motoru a zklidnění hla-
diny oleje v převodovce a zadní polo-
nápravě překontrolujte mno�ství oleje
a případně doplňte.
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TĚLESO PŘEDNÍ HNACÍ NÁPRAVY
 1. kontrolní a nalévací otvor
 2. vypou�těcí otvor

PŘEDNÍ HNACÍ NÁPRAVA
 1. kontrolní otvor
 2. nalévací otvor
Kontrola mno�ství oleje se provádí po
natočení nalévacího otvoru (2) do horní
polohy.
Po pootočení kola o 180o slou�í nalévací
otvor (2) k vypou�tění oleje.

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). Nádobka je u provedení bez
kabiny umístěna na zadní příčce kapo-
tování a je přístupná po odklopení kapo-
ty.
U provedení s kabinou je umístěna vpra-
vo od konzoly řízení.

Při manipulaci s brzdovou kapa-
linou dodr�ujte přísnou čistotu.
Vý�ku kapaliny kontrolujte denně
před jízdou.
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VYČI�TĚNÍ FILTRŮ TOPENÍ
Regeneraci filtrů umístěných pod čelním
odklopným panelem kabiny proveďte
podle stupně zanesení,vyklepáním nebo
profouknutím stlačeným vzduchem. Kon-
trolu zanesení provádějte denně. Filtry,
které ji� takto nelze regenerovat, je nut-
no vyměnit.

Traktory nejsou vybaveny spe-
ciálními filtry vzduchu nasáva-
ného do kabiny. Nejsou pro to
určeny k práci s aerosoly a jinými
zdraví škodlivými látkami.

ÚDR�BA A O�ETŘENÍ PNEUMATIK
Pravidelně kontrolujte vněj�í povrch
pneumatiky a ověřujte, zda plá�tě nema-
jí defekty v boční nebo v nadpatkové
části a po�kozenou kostru.

HU�TĚNÍ PNEUMATIK
Základní hodnoty doporučeného hu�tění
jsou uvedeny v tabulce. Tlak pravidelně
kontrolujte před jízdou, dokud jsou pneu-
matiky studené.
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Na traktoru nesmí být namontovány na té�e nápravě pneumatiky různých konstrukcí. Pokud jsou pou�ity, musí být radiální
pneumatiky zásadně montovány na zadní nápravě a diagonální na přední nápravě.

DOPORUČENÉ HU�TĚNÍ PNEUMATIK PŘEDNÍCH KOL
Převa�ující pracovní

nasazení
Rozměry pneumatik

7,50 - 16 6,50 - 16
hu�tění (kPa) 190 - 210 280 - 310

Pro polní práce nosnost (kg) 890 - 940 575 - 615
hu�tění (kPa) 190 - 210 280 - 310Pro silniční přepravu nosnost (kg) 890 - 940 575 - 615

DOPORUČENÉ HU�TĚNÍ PNEUMATIK ZADNÍCH KOL
Převa�ující pracovní

nasazení
Rozměry pneumatik

14,9-24 12,4-28
hu�tění (kPa) 90 - 110 150 - 170

Pro polní práce nosnost (kg) 1265 -
1405

1185 -
1275

hu�tění (kPa) 140 170 - 200Pro silniční přepravu nosnost (kg) max. 1500 max. 1275

Na ni��í hodnotu hustěte pneumatiky přední i zadní při polních
pracích na lehkých půdách (suchých, písčitých). Vy��í hustící
tlak je určen pro pracovní činnost v půdách tě�kých a hutných.
Při provádění orebných prací nesmí při minimálním hu�tění
vznikat vrásnění bočních částí pneumatik.
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Typ traktoru Z 5213 Z 5243
Pneu přední / zadní 6,50-16 / 14,9-24 6,50-16 / 12,4-28 7,50-16 / 14,9-24 7,50-16 / 12,4-28
Přední hnací náprava při max. rychlosti
25 km.h-1

20 km.h-1

8 km.h-1

1203 - 310
1410 - 310
1600 - 310

1600 - 280
1780 - 280
2080 - 350

Zadní náprava při max. rychlosti
25 km.h-1

20 km.h-1

8 km.h-1

3000 - 140
3000 - 140
3000 - 140

2550 - 170
3000 - 170
3000 - 170

3000 - 140
3000 - 140
3000 - 140

2550 - 170
3000 - 170
3000 - 170
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Vět�ina následujících prací vy�aduje
určitou zku�enost a náročněj�í servisní a
diagnostické vybavení. Doporučujeme
proto, aby tyto práce byly svěřeny od-
borným nebo autorizovaným dílnám.
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KONTROLA NAPNUTÍ KLÍNOVÉHO
ŘEMENE
Správné napnutí klínového řemene - při
působení silou 50 N musí být průhyb ře-
mene 14 mm.

NAPNUTÍ KLÍNOVÉHO ŘEMENE
Proveďte na předepsanou hodnotu po
uvolnění připevňovacích �roubů napí-
nací silou 250 N.

DOTA�ENÍ HLAVY VÁLCŮ
Dotahování hlavy válců motoru se pro-
vádí u studeného motoru. Dotahovací
moment je 160 - 180 Nm. Dotahování
hlavy válců motoru se provádí u stude-
ného motoru. Dotahovací moment je 160
- 180 Nm.
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SEŘÍZENÍ VŮLE VENTILŮ
Seřízení vůle ventilů se provádí u stu-
deného motoru. Správná ventilová vůle u
sacích i výfukových ventilů je 0,25 ± 0,05
mm.

SEŘIZOVÁNÍ VSTŘIKOVAČŮ
Provozní otevírací tlak vstřikovačů je
18,6 - 0,8 MPa. Otevírací tlak vstřikova-
čů se seřizuje na horní hranici rozmezí
(18,6 MPa) vymezovacími podlo�kami
(1) o různé tlou�ťce,které se vkládají pod
pru�inu (2). Správná poloha vstřikovací
trysky (3) je určena polohovacími kolíky
na těsnicí plo�e. Utahovací moment upí-
nací matice (4) je 50 - 60 Nm.
Seřízení vstřikovačů svěřte odborné díl-
ně.

VŮLE BRZDOVÝCH PEDÁLŮ
Správná vůle mezi pístnicí brzdových
pedálů a pístem hlavního válce je 0,5 -
1,0 mm, co� odpovídá 3,5 - 6,5 mm na
zadní hraně �lapky pedálů. Seřízení
proveďte při rozpojených pedálech a po
odji�tění seřizovací matice (1), ve které
je našroubována pístnice (2).
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V 130

ODVZDU�ŇOVÁNÍ BRZDOVÉHO SYSTÉMU
Odvzdu�ňování provádějte při rozpojených pedálech pro ka�dé kolo zvlá�ť, následu-
jícím postupem:
 - Zkontrolujte mno�ství brzdové kapaliny ve vyrovnávací nádr�ce. Chybějící

mno�ství doplňte novou kapalinou na maximální mno�ství.
 - Na odvzdu�ňovací �roub brzdového válečku nasuňte hadičku a její druhý konec

ponořte ke dnu průhledné nádobky, částečně zaplněné brzdovou kapalinou.
 - Povolte odvzdu�ňovací �roub maximálně o 1/4 závitu, se�lápněte úplně pedál

brzdy a odvzdu�ňovací �roub přitáhněte.
 - Povolte pedál brzdy a postup opakujte tak dlouho, a� přestanou z hadičky unikat

vzduchové bubliny.

Během odvzdu�ňování sledujte
mno�ství kapaliny ve vyrovnáva-
cí nádr�ce, aby nedo�lo k nasátí
vzduchu. Při odvzdu�ňování dbej-
te, aby konec hadičky byl neustá-
le ponořen v kapalině a nádobka
byla dr�ena co mo�ná nejvý�e.
Po dvou letech je nutno provést
výměnu brzdové kapaliny v ce-
lém brzdovém okruhu.
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SEŘÍZENÍ VŮLE SPOJKOVÉHO PEDÁ-
LU (u traktorů s kabinou)
Správná vůle mezi pístnicí pedálu (1) a
pístem hlavního válce (2) je 0,5 - 1,0 mm
na hraně �lapky pedálu 3,5 a� 6,5 mm.
Seřízení proveďte po uvolnění matice
(3).

ODVZDU�ŇOVÁNÍ HYDRAULICKÉHO OKRUHU SPOJKY
Odvzdu�ňování proveďte stejným postupem jako při odvzdu�ňování brzdového
systému brzdy. Odvzdu�ňovací �roub hydraulického okruhu vypínání spojky je
umístěn na vypínacím válci spojky (1).

Vyrovnávací nádr�ku doplňujte výhradně novou kapalinou. Po dvou letech
provozu je nutno provést výměnu brzdové kapaliny v celém brzdovém okruhu
včetně hydraulického okruhu vypínání spojky. Po odvzdu�nění seřiďte vůli
mezi pákou brzdičky (2) a čepem konzoly vypínacího válce spojky (3) na 1,5
a� 1,7 mm.
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KONTROLA NO�NÍ BRZDY
Při rozpojených pedálech no�ní brzdy
proveďte vý�lap při maximální síle cca
500 N. V případě, �e vý�lap pedálu té-
měř dosedne na doraz, je nutno provést
seřízení no�ní brzdy.

SEŘÍZENÍ NO�NÍ BRZDY
 - Zkontrolujte vý�lap spojených pedálů

- nesmí být vět�í ne� 150 mm.
 - Proveďte kontrolu stejné účinnosti

obou kol. Při rozdílné účinnosti povol-
te seřizovací matici u více brzděného
kola.

 - Po seřízení no�ní brzdy proveďte
kontrolu seřízení ruční brzdy.

SEŘÍZENÍ RUČNÍ BRZDY
Ruční brzda musí být seřízena tak, aby
ve třetím zubu západky účinně brzdila.
Seřízení proveďte takto:
 - Páku ruční brzdy nastavte do třetího

zubu a ponechejte ji v této poloze.
 - Povolte horní matici pásu brzdy a

spodní dotáhněte tak, a� brzdový pás
dosedne na brzdový buben.

 - Dotáhněte poji�ťovací matici. Stejným
způsobem postupujte i u druhého ko-
la. Vyzkou�ejte brzdný účinek.
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SEŘÍZENÍ VŮLE V KU�ELÍKOVÝCH LO�ISKÁCH PŘEDNÍCH KOL TRAKTORŮ
Z 5213
 - Zajistěte traktor proti pohybu, zvedněte a podlo�te přední nápravu.
 - Od�roubujte víko lo�iska (1) a vyjměte závlačku (2) z korunové matice (3).
 - Korunovou matici (3) dotáhněte momentem 15 Nm.
 - Povolte matici o 180o a poklepem na náboj kola paličkou uvolněte lo�isko.
 - Dotáhněte korunovou matici (3) momentovým klíčem momentem 3-5 Nm. Kolo se

musí otáčet bez znatelné vůle, ale bez zvý�eného odporu.
 - Korunovou matici zajistěte novou závlačkou.
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ELEKTRICKÁ INSTALACE

Při opravách elektrické instalace dbejte
opatrnosti předev�ím při manipulaci s
baterií, aby nedo�lo ke styku poko�ky
nebo oděvu s elektrolytem.
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V 137

ELEKTRICKÁ SOUPRAVA

Jmenovité napětí
(ukostřen mínus (-) pól) 12 V
Baterie (1)
AKUMA 12V/88Ah 12 V
Alternátor s vestavěným
regulátorem napětí (2) 14V/55 A
Startér (3) 12V/2,9 kW
Klínový řemen pohonu
alternátoru SPA 13X

ZÁKLADNÍ SERVISNÍ INFORMACE
Baterie musí být v�dy zapojena "mínus" pólem na kostru a "plus" pólem propojena s
alternátorem. Obráceně zapojená baterie zničí celé polovodičové zařízení alterná-
toru.
Při pou�ití pomocné baterie pro startování traktoru nezapomeňte vývody zapojit
"plus" na "plus" a "mínus" na "mínus".
Provádí-li se výměna některé součásti nabíjecího okruhu, odpojte baterii od kostry
traktoru (-). Tím jsou vyloučeny nahodilé zkraty na svorkách.
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V 138 V 139

AKUMULÁTOROVÁ BATERIE
Akumulátorová baterie (1) je přístupná u
traktorů bez kabiny po sejmutí mří�ky
přední masky. Akumulátorová baterie (2)
u traktorů s kabinou je přístupná po
odklopení stupačky

ÚDR�BA AKUMULÁTOROVÉ BATERIE
Akumulátorovou baterii udr�ujte čistou, na vozidle dobře upevněnou. Upevňovací
zařízení v�ak nesmí deformovat nádobu akumulátoru. 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 opatr-

ností! Poko�ku potřísněnou elektrolytem opláchněte a zneutralizujte mýd-
lem a vodou, stejně jako potřísněný oděv.

 4. Při nabíjení se z elektrolytu na elektrodách uvolňuje vodík, který smíse-
ním 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.
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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 projevují 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 celko-
vé 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 ele-
ktrolytu 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 ele-
ktrolytem

 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 za-
palování (např Warning) je nutné
kontrolovat stav nabití - tj. klidové na-
pětí a hustotu elektrolytu min 1x po 1
měsíci.
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V 140

ALTERNÁTOR
Kontrolu dobíjení zaji�ťuje červená
kontrolka umístěná na panelu přístrojové
desky.

Spálenou kontrolní �árovku 12
V/2 W je nutno urychleně vy-
měnit Při opravách traktoru
elektrickým svařováním musí být
odpojeny v�echny vodiče od al-
ternátoru. Vodič "+ B" chraňte
před zkratem.

ÚDR�BA ALTERNÁTORU
 - Při mytí a či�tění 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 "R"a "M". Takový stav by při zvy�ování
otáček vyvolal mimořádně vysoké napětí alternátoru,které by zničilo polovodiče.

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

vodičů.
 - Dbejte na dokonalý elektrický spoj na připojovacích svorkách a na dokonalé

ukostření alternátoru.
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V 141 V 142

POJISTKOVÁ SKŘÍŇKA
Hlavní pojistková skříňka (1) je osmi-
pólová. U traktorů s bezpečnostní kabi-
nou je vedle hlavní pojistkové skříňky
umístěna dal�í pojistková skříňka čtyřpó-
lová (2).
Všechny pojistky mají hodnotu 15 A.

ZAPOJENÍ POJISTEK V POJISTKOVÉ SKŘÍŇCE
 1. brzdová světla a akustická houkačka
 2. ukazatelé směru
 3. napájení přístrojů přes klíček
 4. levé koncové a obrysové světlo
 5. pravé koncové a obrysové světlo, osvětlení přístrojové desky, osvětlení SPZ
 6. levé tlumené světlo
 7. pravé tlumené světlo
 8. dálková světla a kontrolka dálkových světel
 9. přední stírač, zadní stírač, ostřikovač čelního skla
 10. stropní svítilna, topení a větrání
 11. stropní svítilna, topení a větrání
 12. neobsazeno
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V 143 V 144

KONTROLA SEŘÍZENÍ SVĚTEL V MASCE TRAKTORU
Seřízení je nutno kontrolovat, případně korigovat při ka�dé výměně optické vlo�ky
nebo �árovky. Při kontrole na zku�ební stěně musí traktor stát na vodorovné plo�e a
pneumatiky musí být nahu�těny na předepsaný tlak. Základní vertikální nastavení
světlometů s potkávacím světlem v masce traktoru, měřeno při stání a pohotovostní
hmotnosti traktoru - 3,5 %.
I - vzdálenost zku�ební stěny od světlometu (5 m)
h - vý�ka středu světlometu nad vozovkou
∆∆∆∆h - sklon světlometu (-3,5 %) vzdálenosti zku�

ební stěny = 17,5 cm
αααα - zvednutí kresby asymetrického světla (15%)

SEŘÍZENÍ SVĚTEL V MASCE TRAK-
TORU
Seřizovací �rouby jsou přístupné po
sejmutí přední mří�ky masky.
 1. Seřizovací �roub pro vertikální směr

paprsku.
 2. Seřizovací �roub pro horizontál ní

směr paprsku.
Ka�dý světlomet se seřizuje samostatně.
Výměna �árovky se provádí po uvolnění
upevňovacího rámečku a vyjmutí para-
boly z pouzdra.
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ELEKTROINSTALACE Z 5213, Z 5243 -
BEZ KABINY
 1. alternátor
 2. houkačka
 3. čidlo otáčkoměru
 4. plovák
 5. čidlo teploty chladící kapaliny
 6. ji�tění startu
 7. kontrolka zapnutí spojky vývodového

hřídele
 8. teploměr chladící kapaliny
 9. otáčkoměr s počítačem motohodin
 10. palivoměr s kontrolkou rezervy paliva
 11. spínač pracovního světlometu
 12. tlačítko spou�těče
 13. přeru�ovač ukazatele směru
 14. přepínač směrníků, světel a houkač-

ky
 15. spínač brzdových světel
 16. sedmipólová zásuvka přívěsu
 17. pracovní světlomet
 18. osvětlení státní poznávací značky
 19. brzdové světlo pravé, koncové světlo

pravé
 20. ukazatel směru zadní pravý
 21. ukazatel směru přední pravý
 22. obrysové světlo přední pravé
 23. spínač vypínání spojky vývodového

hřídele
 24. spínač ruční brzdy (nemontuje se)
 25. akumulátorová baterie
 26. čidlo kontrolky tlaku oleje motoru
 27. spou�těč

 28. světlomet v masce pravý
 29. světlomet v masce levý
 30. kontrolka ukazatele směru
 31. kontrolkový přístroj
 32. spínací skříňka s klíčkem
 33. osmipólová pojistková skříňka
 34. regulační relé
 35. obrysové světlo přední levé
 36. ukazatel směru přední levý
 37. ukazatel směru zadní levý
 38. koncové světlo levé, brzdové světlo

levé
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ELEKTROINSTALACE Z 5213, Z 5243 -
S KABINOU A PŘÍSTROJOVOU DES-
KOU S PŘEPÍNACÍ SKŘÍŇKOU
 1. alternátor
 2. houkačka
 3. čidlo otáčkoměru
 4. plovák
 5. čidlo teploty chladící kapaliny
 6. ji�tění startu
 7. kontrolka zapnutí spojky vývodového

hřídele
 8. teploměr chladící kapaliny
 9. otáčkoměr s počítačem motohodin
 10. palivoměr s kontrolkou rezervy paliva
 11. spínač pracovního světlometu
 12. tlačítko spou�těče
 13. přeru�ovač ukazatele směru
 14. přepínač směrníků, světel a houkač-

ky
 15. spínač brzdových světel
 16. sedmipólová zásuvka přívěsu
 17. pracovní světlomet
 18. osvětlení státní poznávací značky
 19. brzdové světlo pravé, koncové světlo

pravé
 20. ukazatel směru zadní pravý
 21. ukazatel směru přední pravý
 22. obrysové světlo přední pravé
 23. spínač vypínání spojky vývodového

hřídele
 24. spínač ruční brzdy (nemontuje se)
 25. akumulátorová baterie
 26. čidlo kontrolky tlaku oleje motoru

 27. spou�těč
 28. světlomet v masce pravý
 29. světlomet v masce levý
 30. kontrolka ukazatele směru
 31. kontrolkový přístroj
 32. spínací skříňka s klíčkem
 33. osmipólová pojistková skříňka
 34. regulační relé
 35. obrysové světlo přední levé
 36. ukazatel směru přední levý
 37. ukazatel směru zadní levý
 38. koncové světlo levé, brzdové světlo

levé
 39. světlomet v masce levý
 40. světlomet v masce pravý
 41. kontrolka ukazatele směru
 42. kontrolkový přístroj
 43. otáčkoměr s počítadlem motohodin
 44. kontrolka zapnutí spojky vývodového

hřídele
 45. přepínač předního stírače
 46. kontrolka minimálního tlaku vzduchu

(nemontuje se)
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ELEKTROINSTALACE TRAKTORU
Z 5213, Z 5243 S KABINOU (doplněk).
 1. přepínač předního stírače
 2. přepínač zadního stírače
 3. ovládací panel ventilátoru
 4. topení
 5. svítilna vnitřního osvětlení
 6. zadní stírač
 7. přední stírač
 8. pracovní světlomet
 9. sedmipólová zásuvka přívěsu
 10. ukazatel směru zadní pravý
 11. brzdové a koncové světlo pravé
 12. osvětlení státní poznávací značky
 13. brzdové a koncové světlo levé
 14. ukazatel směru zadní levý
 15. pojistky elektroinstalace kabiny
 16. přední směrové světlo pravé
 17. přední obrysové světlo pravé
 18. přední směrové světlo levé
 19. přední obrysové světlo levé
 20. motorek ostřikovače
 21. kostřící oko motorku ostřikovače
 22. kostřící oko předního stírače

V 147
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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 přední kombinované svítilny

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

3 pracovní světlomet 12 V 55 W H 3
4 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

5 osvětlení státní poznávací značky 2x12 V 5 W S 8,5
6 přístrojová deska 12 V 2 W

kontrolky směru jízdy 12 V 4 W BA 9s
7 osvětlení kabiny 12 V 5 W S 8,5
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PLÁNOVANÁ TECHNICKÁ ÚDR�BA

Pravidelná a správně prováděná
technická údr�ba zabezpečuje
bezporuchový a bezpečný pro-
voz. V�echny potřebné úkony
jsou zahrnuty do plánované tech-
nické údr�by, která začíná ihned
po uvedení traktoru do provozu.
Důsledně prováděnou údr�bou
předcházíte vzniku mo�ných tech-
nických závad a prodlu�ujete �i-
votnost Va�eho traktoru. Při všech
pracích důsledně dodr�ujte zása-
dy bezpečnosti práce.

Strana
Motor ....................................................................................................................... 102
Motorové příslu�enství ............................................................................................ 102
Převody ................................................................................................................... 103
Nápravy a řízení...................................................................................................... 103
Hydraulika ............................................................................................................... 103
Brzdová soustava.................................................................................................... 104
Elektrická instalace ................................................................................................. 104
Příslu�enství traktoru .............................................................................................. 104
Pou�ívané provozní kapaliny a náplně ................................................................... 106
Motorové oleje pro traktory Z 5213 Turbo, Z 5243 Turbo ....................................... 106
Motorové oleje pro traktory Z 5213, Z 5243 (s atmosférickým motorem) ............... 107
Převodové oleje a oleje pro přední hnací nápravu.................................................. 108
Olej do hydrostatického řízení ................................................................................ 108
Olej do tlumiče pérování sedadla řidiče .................................................................. 108
Plastické mazivo ..................................................................................................... 108
Palivo ...................................................................................................................... 108
Kapaliny do hydraulických brzd a ovládání motorové spojky.................................. 108
Kapalina do chladicího systému a topení kabiny řidiče .......................................... 108
Mazací plán traktoru................................................................................................ 110



102

ÚDR�BA TRAKTORU
KONTROLA A ÚDR�BA TRAKTORU

Pracovní úkony kontroly a údr�by

MOTOR
Výměna motorového oleje X X Ka�dých 200 Mh
Výměna plnoprůtočného čističe motorového oleje X X Ka�dých 200 Mh
Dota�ení matic hlav válců X
Kontrola a seřízení ventilové vůle X X X X X X
Kontrola mazacího tlaku motoru po nastartování X Ka�dých 10 Mh
Kontrola mno�ství oleje a těsnosti spojů mazacího systému motoru X Ka�dých 10 Mh
Kontrola vůle lo�isek vodního čerpadla X X

MOTOROVÉ PŘÍSLU�ENSTVÍ
Kontrola těsnosti a funkce kapalinového ovládání spojky (u traktorů s ka-
binou) X Ka�dých 10 Mh
Kontrola mno�ství chladicí kapaliny a těsnosti spojů chladicího systému X Ka�dých 10 Mh
Kontrola těsnosti palivové nádr�e a palivového systému X Ka�dých 10 Mh

1 Údr�ba čističe vzduchu a výměna olejové náplně X X Ka�dých 200 Mh
2 Očistění lamel chladiče tlakem vzduchu X X Ka�dých 200 Mh
3 Výměna chladící kapaliny X X X X X

Kontrola a seřízení vstřikovacího čerpadla X X
Kontrola těsnosti výfukového potrubí X X X X X X X X X X X X
Kontrola otevíracího tlaku vstřikovačů a funkce vstřikovacích trysek X X X X X X X X X X X X
Výměna vlo�ky čističe paliva X X X X X X X X X X
Kontrola a seřízení napnutí klínového řemene motoru X X Ka�dých 200 Mh
Kontrola a vyči�tění hrubého čističe paliva X X Ka�dých 200 Mh
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KONTROLA A ÚDR�BA TRAKTORU

Pracovní úkony kontroly a údr�by

PŘEVODY
Vyči�tění magnetické a sítkové vlo�ky sacího čističe převodového oleje X X Ka�dých 200 Mh
Kontrola mno�ství oleje v převodovce X X Ka�dých 200 Mh
Výměna oleje v převodovce a portálech X X X X X X

NÁPRAVY A ŘÍZENÍ
Výměna oleje v reduktorech a ve skříni přední hnací nápravy X X X
Kontrola mno�ství oleje v reduktorech a ve skříni přední hnací nápravy X Ka�dých 200 Mh
Výměna oleje a filtrační vlo�ky hydrostatického řízení X X X X X

4 Výměna hadic hydrostatického řízení X X
Promazání čepu konzoly přední nápravy tukem X Ka�dých 200 Mh
Promazání předního nástavce tukem x Ka�dých 200 Mh
Doplnění mazacího tuku v nábojích předních kol X X X
Promazání kulových čepů řízení (tukem) X X X X X X X X X X
Promazání lo�iska poloosy u pravého reduktoru (tukem) X X X
Promazání kří�ových čepů a drá�kování kloubového hřídele (tukem) X X X
Kontrola vůle lo�isek předních kol X X X X X X X X X X X
Kontrola sbíhavosti předních kol X X X X X X X X X X X
Kontrola dota�ení �roubů matic řídících tyčí, pák řízení a kol X Ka�dých 10 Mh
Kontrola tlaku vzduchu ve všech pneumatikách X Ka�dých 10 Mh
Kontrola funkce řízení a hladiny oleje v nádr�ce X Ka�dých 10 Mh

HYDRAULIKA
Promazání trubky torzní tyče silové regulace (tukem) X X X X X X X X X X
Výměna oleje a filtrační vlo�ky hydrostatického řízení X X X X X X
Promazání ojnice silové regulace (tukem) X Ka�dých 200 Mh
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KONTROLA A ÚDR�BA TRAKTORU

Pracovní úkony kontroly a údr�by

Promazání středového čepu konzoly přední nápravy (tukem) X Ka�dých 200 Mh
Promazání pravého zvedacího táhla tříbodového závěsu tukem X X X X X X X X X X
Kontrola těsnosti a funkce jednotlivých systémů hydrauliky X X Ka�dých 200 Mh

BRZDOVÁ SOUSTAVA
5 Kontrola mno�ství brzdové kapaliny a těsnosti kapalinových brzd X Ka�dých 10 Mh

Kontrola funkce a seřízení no�ní a ruční brzdy X X X X X X X X X X
Promazání součástí brzdového systému hydraulických brzd X X

4 Výměna pry�ových dílů v brzdovém systému X X
ELEKTRICKÁ INSTALACE

Kontrola funkce nabíjení X Ka�dých 10 Mh
6 kontrola stavu a činnost elektrické výzbroje a příslu�enství X X Ka�dých 200 Mh

Dota�ení svorek v pojistkové skříňce X Ka�dých 200 Mh
Kontrola nabíjecího napětí X X

7 Kontrola výšky hladiny elektrolytu X X Ka�dých 200 Mh
7 Oči�tění zoxidovaných svorek kabelů a nakonzervování (tukem) X Ka�dých 200 Mh

Kontrola spou�těče, lo�isek, uhlíků a jejich dr�áků X X
Kontrola alternátoru, lo�isek, usměrňovačů, sběračů X X
Promazání lo�isek pákového náhonu hřídele předního a zadního stírače X X X X

PŘÍSLU�ENSTVÍ TRAKTORU
Seřízení vůle spojkových a brzdových pedálů X Ka�dých 200 Mh
Kontrola vůlí v celém systému hydrostatického řízení X X Ka�dých 200 Mh
Kontrola funkce sedadla řidiče, promazání pohyblivých částí tukem X Ka�dých 200 Mh

8 Kontrola těsnosti kapalinového tlumiče sedadla X X
Výměna tlumičového oleje v tlumiči sedadla řidiče X X X
Promazání závěsů dveří, zadního okna, čepů a zámků dveří X X X X X X X X X X
Kontrola a případné vyči�tění filtrů vzduchu větrání kabiny X Ka�dých 10 Mh
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Poznámka:
∗ po prvním uvedení traktoru do provozu nebo u traktoru po generální opravě
1 - při práci s čelně nesenými stroji provádějte či�tění denně, nebo případně podle zneči�tění i v kratších intervalech.
2 - maximální lhůta dva roky
3 - výměnu provádějte nejpozději za 4 roky od data výroby hadic. Nové hadice nesmí být star�í ne� 2 roky od data výroby

hadice, které je uvedeno na jejím povrchu
4 - maximální lhůta 5 roků od data výroby traktoru
5 - zahrnuje kontrolu seřízení předních asymetrických světlometů a seřízení vůlí na spínačích brzdových světel (max. vůle

mezi spínačem a dorazem pedálů no�ní brzdy musí být 0,5 - 1,0 mm)
6 - v letních měsících ka�dých 100 Mh
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POU�ÍVANÉ PROVOZNÍ KAPALINY A NÁPLNĚ
MOTOROVÉ OLEJE PRO TRAKTORY Z 5213 TURBO, Z 5243 TURBO

Viskozitní třída Výkonová třída API Mo�nost pou�ití pro
okolní teploty

Oleje pro výměnu musí vyhovovat viskozitní a vý-
konové třídě

SAE 10W/30
SAE 10W CD, CD+ pod -7

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

CD, CD+ od -7°C do +30°C

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

CD, CD+ nad +30°C

Poznámka: Určení vlastností jednotlivých druhů olejů bylo provedeno podle předpisů ČSN a SAE - J 300 d a SAE J 300 APR
84. Motorový olej výkonové třídy podle API - CD a CD + je určen pro motory pracující v obzvlá�tě tě�kých podmínkách.
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POU�ÍVANÉ PROVOZNÍ KAPALINY A NÁPLNĚ
MOTOROVÉ OLEJE PRO TRAKTORY Z 5213, Z 5243 (s atmosférickým motorem)

Viskozitní třída Výkonová třída API Mo�nost pou�ití pro
okolní teploty

Oleje pro výměnu musí vyhovovat viskozitní a vý-
konové třídě

SAE 10W/30
SAE 10W CD, CD+ pod -7

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

CD, CD+ od -7°C do +30°C

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

CD, CD+ nad +30°C

Poznámka: Určení vlastností jednotlivých druhů olejů bylo provedeno podle předpisů ČSN a SAE - J 300 d a SAE J 300 APR
84. Motorový olej výkonové třídy podle API - CC je určen pro motory pracující v obzvlá�tě tě�kých podmínkách.
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POU�ÍVANÉ PROVOZNÍ KAPALINY A NÁPLNĚ
PŘEVODOVÉ OLEJE A OLEJE PRO PŘEDNÍ HNACÍ NÁ-
PRAVU

Viskozitní
SAE J 300a

Výkonová
třída dle API

Olej pro výměnu musí vyhovo-
vat viskozitní a výkonové třídě

80W GL-4

SAE - Society of Automotive Engineers
API - American Petroleum Institute
Poznámka: Určení vhodnosti oleje bylo provedeno podle
předpisů ČSN a SAE J 33 a.

OLEJ DO HYDROSTATICKÉHO ŘÍZENÍ
Hydraulický olej OH - HM 32 (tento olej odpovídá svými vlast-
nostmi vysokotlakým hydraulickým olejům označeným v zahra-
ničí HM 32)

OLEJ DO TLUMIČE PÉROVÁNÍ SEDADLA ŘIDIČE
Tlumičový olej ON 656890 pro ČR a SR (klasifikace oleje
vhodného k výměně v zahraničí podle předpisu ST SEV 3969 -
83 nebo ISO 3446).

PLASTICKÉ MAZIVO
Plastické mazivo LITOL 24 podle GOST 21150 - 75 (klasifika-
ce plastického maziva vhodného k pou�ití v zahraničí podle
předpisu NLGI - 2).

PALIVO
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.

KAPALINY DO HYDRAULICKÝCH BRZD A OVLÁDÁNÍ MO-
TOROVÉ SPOJKY
Brzdová kapalina SYNTHOL 205 �lutá podle PND 31-656-80
(klasifikace kapaliny k výměně v zahraničí podle předpisu ISO
4925 nebo SAE J 1703).
Kapalina není určena pro arktické podmínky.
Upozornění:
 1. Kapaliny stejné klasifikace lze vzájemně mísit.
 2. Brzdovou kapalinu je nutno vyměnit minimálně jednou za

dva roky bez ohledu na ujeté motohodiny.

KAPALINA DO CHLADICÍHO SYSTÉMU A TOPENÍ KABINY
ŘIDIČE
Nemrznoucí směs FRIDEX - STABIL 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 hlavy). Chladicího systému motoru a topení traktoru.
Upozornění:
 1. Kapalinu FRIDEX - STABIL nelze vzájemně mísit s kapa-

linami jiných značek.
 2. Výměnu kapaliny proveďte po dvou letech provozu.
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POU�ÍVANÉ PROVOZNÍ KAPALINY A NÁPLNĚ
Název a určení Druh náplně Mno�ství (l)

Z 5213
Z 5213 Turbo

Mno�ství (l)
Z 5243

Z 5243 Turbo
Chladicí kapalina
 - bez topení
 - s topením

Fridex-Stabil + demi-
neralizovaná voda

9,5
10,5

Palivo
Nafta motorová 4

Nafta motorová 22 39,0

Olej v motoru Tab. 1 9,0
Olej do čističe vzduchu Tab. 1 1,3

Olej do převodovky 80 W
GL 4 23,0 25,0

Olej do hydrostatického řízení OH-HM 32 5,0

Olej do skříně přední hnací nápravy 80W
GL 4 - 1,6

Olej do planetových reduktorů přední
hnací nápravy

80 W
GL 4 - 2x0,25

Olej do tlumiče pérování sedadla tlumičový olej 70 (cm3)
Brzdová kapalina HD 205 0,5

Olej v koncových převodech 80 W
GL 4 2x1,0
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MAZACÍ PLÁN TRAKTORU
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MAZACÍ PLÁN TRAKTORU

V 149

- kontrola - výměna - doplnění - promazání
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MAZACÍ PLÁN TRAKTORU

Poz. Místo mazání - kontrola Druh náplně
1 Chladicí systém chladící kapaliny
2 Motor Tab. 1
3 Nádr�ka oleje řízení OH - HM 32
4 Nádr�ka brzdové kapaliny SYNTHOL 205
5 Převodovka a portály 80 W
6 Čistič vzduchu Tab. 1
7 Sedadlo řidiče (rukojeť a kladky sedadla) Litol 24
8 Tlumič sedadla řidiče tlumičový olej
9 Středový čep konzoly přední nápravy Litol 24

10 Pevné nástavce předních kol Litol 24
11 Lo�iska předních kol Litol 24
12 Kulové klouby pák řízení Litol 24
13 Ojnice silové regulace Litol 24
14 Pravé zvedací táhlo tříbodového závěsu Litol 24
15 Torzní tyč silové regulace Litol 24
16 Lo�isko ventilátoru topení 80 W
17 Lo�isko pákového náhonu stírače 80 W
18 Skříň přední hnací nápravy (Z 5243) 80 W
19 Reduktory přední hnací nápravy (Z 5243) 80 W
20 Kří�ové čepy kloubového hřídele, dvojité klouby a lo�isko

poloosy
Litol 24

21 Akumulátorová baterie destilovaná voda
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

TECHNICKÁ DATA MOTORŮ TRAKTORŮ Z 5213, Z 5243, Z 5213 TURBO, Z 5243 TURBO

Typ traktoru Z 5213, Z 5243 Z 5213 Turbo
Z 5243 Turbo

Typ motoru 5201 5201 Turbo
Druh motoru vznětový, čtyřdobý s přímým vstřikem paliva
Provedení motoru řadový, stojatý, chlazený vodou
Počet válců 3
Obsah válců cm3 2696,5
Vrtání x zdvih mm 102x110
Jmenovité otáčky min-1 2200
Pořadí vstřiku 1-3-2
Kompresní poměr 17
Max. přeběhové otáčky min-1 2413
Volnobě�né otáčky min-1 700+50
Čistý výkon při jmen. otáč-
kách měř. podle ISO 2200 kW 33,1 40
Specifická spotřeba paliva při
uvedeném výkonu g.kW-1.h-1 251 242
Mazání motoru tlakové
Tlak oleje při jmenovitých
otáčkách motoru a teplotě
oleje 80°C MPa 0,2-0,5
Minimální tlak oleje při otáč-
kách 600 min-1 motoru a te-
plotě oleje 80°C MPa 0,05
Teplota chladicí kapaliny °C 80-95
Druh rozvodu s vysunutými ventily (OHV)
Typ turbodmychadla K 24
Čistič oleje plnoprůtočný na jedno pou�ití
Čistič paliva jednostupňový s výměnnou vlo�kou
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

TECHNICKÁ DATA MOTORŮ TRAKTORŮ Z 5213, Z 5243, Z 5213 TURBO, Z 5243 TURBO

Typ vstřikovacího čerpadla PP3 M85K 1e 3143 PP3 M9 3e 3075
Typ regulátoru RV3M 350/1100-3303 RV3M 300/1100-3333
Typ trysky DOP 160 S 430-1436
Otevírací tlak vstřikovačů 18,6-0,8
Úhel předstihu vstřiků 25+1
Vůle ventilů u studeného
 - sací
 - výfukový

0,25+0,05
0,25+0,05
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY (traktor s kabinou)

HLAVNÍ ROZMĚRY
(mm)

Typ traktoru Z 5213/ Z 5213 TURBO Z 5213/ Z 5243 TURBO
HMOTNOST
(kg)

Přední pneu 6,50-16 6,50-16 7,50-16 7,50-16
Zadní pneu 14,9-24 12,4-28 14,9-24 12,4-28

Hlavní rozměry (mm)
(tolerance ± 2%)
Délka obrysová bez závěsného zařízení 3160 3160
Délka obrysová se závěsným zařízením 3630 3630
�ířka při standardním rozchodu kol 1560 1340 1560 1297
Výška k ústí horního výfuku 2360 2355 2365 2370
Výška traktoru k hornímu okraji kabiny 2215 2220 2230 2235
Světlá vý�ka pod přední nápravou 357 250
Světlá vý�ka pod vidlicí výkyvného táhla
v nejni��í poloze 215 210 210 205
Vý�ka závěsu pro přívěs 690 687 688 685
Vý�ka výkyvného táhla (na vnitřní spodní
plochu vidlice) 240 235 235 230
Vý�ka vývodového hřídele 523 520 520 518
Rozchod předních kol
 - standard 1175 1100 1140 1070
Rozchod zadních kol
 - standard 1182 982 1182 982
Rozvor 2040 1975
Vněj�í obrysový průměr zatáčení s přibrzdě-
ním jednoho kola 6500+500 6750+500
Vněj�í stopový průměr zatáčení s přibrzdě-
ním jednoho kola 6300+500 6600+500
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY (traktor s kabinou)

HLAVNÍ ROZMĚRY
(mm)

Typ traktoru Z 5213/ Z 5213 TURBO Z 5213/ Z 5243 TURBO
HMOTNOST
(kg)

Přední pneu 6,50-16 6,50-16 7,50-16 7,50-16
Zadní pneu 14,9-24 12,4-28 14,9-24 12,4-28

Hmotnost (kg)
(tolerance ± 2%)
Pohotovostní hmotnost traktoru s kabinou a
bez záva�í
 - přední náprava
 - zadní náprava

2255
890

1365

2230
890

1340

2450
1060
1390

2420
1360
1360

Hmotnost přídavných záva�í
vpředu - záva�í pod rámem
vzadu - záva�í zadních kol

34
100

34
-

115
100

115
-

SÍLA, VÝKON, SPOTŘEBA
Síly (kN)
Maximální tahová síla ve výkyvném táhle na
betonu, traktor v pohotovostním provedení
s maximální hmotností přídavných záva�í při
prokluzu 15% a s řidičem 17,58 16,66 20,40 19,40
Maximální tahová síla v závěsu pro přívěs ve
střední poloze závěsu na betonu, traktor
v pohotovostním standardním provedení
s maximální hmotností záva�í a s řidičem 19,64 18,50 22,20 21,30
Zvedací síla na konci spodních táhel zadního
tříbodového závěsu
 - v celém rozsahu zdvihu 17,0 17,0
Výkon a spotřeba
Výkon na vývodovém hřídeli při jmenovitých
otáčkách motoru a zařazených 540 min-1

vývodového hřídele (kW±2%) 31,0 / 37,6 Turbo 31,0 / 37,6 Turbo
Měrná spotřeba paliva odpovídající uvede-
nému výkonu (g.kW-1.h-1) 268 / 268 Turbo 268 / 268 Turbo

Poznámka Hodnoty spotřeby a výkonu se rozumí po záběhu traktoru 100 Mh.
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY (traktor bez kabiny)

HLAVNÍ ROZMĚRY
(mm)

Typ traktoru Z 5213/ Z 5213 TURBO Z 5213/ Z 5243 TURBO
HMOTNOST
(kg)

Přední pneu 6,50-16 6,50-16 7,50-16 7,50-16
Zadní pneu 14,9-24 12,4-28 14,9-24 12,4-28

Hlavní rozměry (mm)
(tolerance ± 2%)
Délka obrysová bez závěsného zařízení 3160 3160
Délka obrysová se závěsným zařízením 3455 3455
�ířka při standardním rozchodu kol 1560 1340 1560 1297
Výška k ústí horního výfuku 2360 2355 2765 2775
Světlá vý�ka pod nosníkem přední hnací ná-
pravy 357 250
Světlá vý�ka pod vidlicí výkyvného táhla
v nejni��í poloze 215 210 210 205
Vý�ka závěsu pro přívěs 690 687 688 685
Vý�ka výkyvného táhla (na vnitřní spodní
plochu vidlice) 240 235 235 230
Vý�ka vývodového hřídele 523 520 520 518
Rozchod předních kol
 - standard 1175 1100 1140 1070
Rozchod zadních kol
 - standard 1182 982 1182 982
Rozvor 2040 1975
Vněj�í obrysový průměr zatáčení s přibrzdě-
ním jednoho kola 6500+500 6750+500
Vněj�í stopový průměr zatáčení s přibrzdě-
ním jednoho kola 6300+500 6600+500
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HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY (traktor bez kabiny)

HLAVNÍ ROZMĚRY
(mm)

Typ traktoru Z 5213/ Z 5213 TURBO Z 5213/ Z 5243 TURBO
HMOTNOST
(kg)

Přední pneu 6,50-16 6,50-16 7,50-16 7,50-16
Zadní pneu 14,9-24 12,4-28 14,9-24 12,4-28

Hmotnost (kg)
(tolerance ± 2%)
Pohotovostní hmotnost traktoru s kabinou a
bez záva�í
 - přední náprava
 - zadní náprava

1985
810

1175

1960
810

1150

2180
1030
1150

2150
1030
1120

Hmotnost přídavných záva�í
vpředu - záva�í pod rámem
vzadu - záva�í zadních kol

34
100

34
-

135
100

135
-

SÍLA, VÝKON, SPOTŘEBA
Síly (kN)
Maximální tahová síla ve výkyvném táhle na
betonu, traktor v pohotovostním provedení
s maximální hmotností přídavných záva�í při
prokluzu 15% a s řidičem 15,60 14,70 17,90 16,80
Maximální tahová síla v závěsu pro přívěs ve
střední poloze závěsu na betonu, traktor
v pohotovostním standardním provedení
s maximální hmotností záva�í a s řidičem 17,70 16,50 20,00 18,80
Zvedací síla na konci spodních táhel zadního
tříbodového závěsu
 - v celém rozsahu zdvihu 17,0 17,0
Výkon a spotřeba
Výkon na vývodovém hřídeli při jmenovitých
otáčkách motoru a zařazených 540 min-1

vývodového hřídele (kW±2%) 31,02/37,6 31,02/37,6
Měrná spotřeba paliva odpovídající uvede-
nému výkonu (g.kW-1.h-1) 268/268 268/268

Poznámka Hodnoty spotřeby a výkonu se rozumí po záběhu traktoru 100 Mh.
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RYCHLOSTI TRAKTORU
PŘEVODOVÉ POMĚRY A TEORETICKÉ POJEZDOVÉ RYCHLOSTI Z 5213 A Z 5243

Převodové stupně Celkový
převodový

poměr

Teoretická pojezdová rychlost při
jmenovitých otáčkách motoru km.h-1

1L 462,60 1,09
2L 310,88 1,62
3L 223,09 2,25
4L 145,33 3,46
5L 87,00 5,78
RL 354,41 1,42
1 108,18 4,65
2 72,70 6,91
3 52,17 6,93
4 33,98 14,79
5 20,35 24,70
R 82,88 6,06

L - redukované rychlosti R � zpětný chod
Hodnoty uvedené v tabulce platí pro zadní pneu. 14,9-24 (dynamický indexový poloměr 590 mm) a jmenovité otáčky motoru n =
2200 min-1.
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INFORMATIVNÍ SEZNAM STROJŮ VHODNÝCH K AGREGACI S TRAKTORY ZETOR

Název stroje Označení stroje Výrobce Z 5213 Z 5243
Rozmetadlo granul. hnojiv RM1 - 086 STS Třebíč x x
Postřikovač nesený POLY RP 7 - 103 Agropodnik Zlín x x
Rotační pluh FARMAX PHV - 155 - LO Möshle - Holandsko - x
Postřikovač ŠLEZA Polsko x x
Drtič čelní HUMUS KM - 155 Huggs AA - Francie x x
Mulčovač VOTEX PT - 3 - 225 Voge Lezang Angelst

Bv. - Holandsko
x x
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