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Předpokládané použití 

Tento stroj byl vytvořen výhradně pro použití při běžných zemědělských a podobných pracích. Jakékoliv jiné 

použití je považováno za použití v rozporu s předpokládaným použitím. Důsledné respektování všech podmínek 

pro práci, údržbu a opravy, jak je stanoveno výrobcem, je rovněž nedílnou součástí komplexu předpokládaného 

použití. Stroj musí být obsluhován, udržován a opravován pouze osobami, které jsou obeznámeny s jeho 

vlastnostmi a parametry a které byly seznámeny s příslušnými bezpečnostními postupy. 

Pravidla pro předcházení úrazům, veškeré další všeobecně známé předpisy pro bezpečnost a pracovní 

lékařství, a pravidla silničního provozu musejí být vždy dodržovány. 

Jakékoliv svévolné úpravy stroje zbavují výrobce odpovědnosti za vady a všechny následné škody nebo zranění 

s nimi související. 

 

PŘEHLED ZKRATEK 
 

Zkratka Definice 

2WD Pohon 2 kol 

4WD Pohon 4 kol 

API Americký petrolejářský institut (American Petroleum Institute) 

ASABE Americká společnost pro zemědělské a biologické inženýry (American 
Society of Agricultural and Biological Engineers), USA 

ASTM Americká společnost pro testování a materiály (American Society for Testing 
and Materials), USA 

DIN Německý institut pro normování (Deutsches Institut für Normung), 
GERMANY 

fpm Stop za minutu (Feet Per Minute) 

HST Hydrostatický převod (Hydrostatic Transmission) 

km/h Kilometrů za hodinu 

MPH Mil za hodinu 

m/s Metrů za sekundu 

PTO Přípojka pohonu (Power Take Off) 

RH/LH Pravá a levá strana (Right-hand and left-hand sides) 

 určené při pohybu vpřed 

verze ROPS Ochrana proti převrácení (Roll-Over Protective Structures) 

rpm Otáček za minutu (Revolutions Per Minute) 

r/s Otáček za sekundu (Revolutions Per Second) 

SAE Společnost automobilových inženýrů (Society of Automotive Engineers), 
USA 

VHT Variabilní hydraulický pohon (Variable Hydro Transmission) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

výrobce nebo prodejce (distributor) stroje Kubota Corporation 

označení modelu RTV500-EU 

název nebo typ publikace Návod k používání 

objednací číslo nebo číslo dokumentu, pod 

kterým může být objednán 
K7313-7121-1 

datum vydání 27. 12. 2012 

datum tisku 27. 12. 2012 

jazyk, ve kterém je dokument napsán Čeština 
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UNIVERZÁLNÍ SYMBOLY 
Na přístrojích a kontrolkách jsou použity různé symboly, které Vám usnadňují obsluhu vozidla. Přehled symbolů je 

uveden níže s vysvětlením jejich významu. 

 
 

Symbol bezpečnostní výstrahy 

 
Symbol teploty chladicí kapaliny 

Kontrolka brzd & Parkovací brzdy 

Kontrolka dobíjení akumulátoru 

Kontrolka tlaku motorového oleje 

Činnost směrových světel  

Poloha spínací skříňky - vypnuto 

Poloha spínací skříňky - zapnuto 

  Kontrolka diagnostiky motoru 

  Poloha spínací skříňky - startování 

Uzávěrka diferenciálu 

  Spínač osvětlení  

Potkávací světla 

 

Zvuková houkačka 
 

  Pohon 4×4 – zapojen 

  Pohon 4×4 - odpojen 

Zajištěno  

Odjištěno 
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BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM 
Tento symbol, průmyslová „Bezpečnostní výstraha“, je používán v celém návodu a 

na štítkách na stroji, aby upozornil na možnost zranění osob. Seznamte se s těmito 

pokyny pečlivě. Je důležité, abyste se s pokyny a bezpečnostními pravidly 

seznámili dříve, než začnete stroj sestavovat nebo používat. 
 

 VAROVÁNÍ: 

 UPOZORNĚNÍ: 

 POZOR: 

DŮLEŽITÉ: 

POZNÁMKA: 

 
 

Upozorňuje na bezprostředně hrozící nebezpečí, které pokud 

nebude eliminováno, způsobí smrt nebo vážné zranění. 

 
 

Upozorňuje na bezprostředně hrozící nebezpečí, které pokud 

nebude eliminováno, může způsobit smrt nebo vážné zranění. 

 
 

Upozorňuje na bezprostředně hrozící nebezpečí, které pokud 

nebude eliminováno, může způsobit lehké nebo středně těžké 

zranění. 

 
Upozorňuje, že v případě nedodržení pokynů může dojít k 

poškození zařízení nebo majetku. 

 
Poskytuje užitečné informace. 

PŘEDMLUVA 
Stali jste se hrdými majiteli vozidla značky KUBOTA. Toto vozidlo je výsledkem 

strojírenské kvality a výroby KUBOTA. Je vyrobeno z vynikajících materiálů a pod 

přísnou kontrolou kvality. Bude Vám sloužit dlouho a k Vaší spokojenosti. Abyste 

plně využili všechny možnosti Vašeho vozidla, seznamte se, prosím, pečlivě s touto 

příručkou. Pomůže Vám seznámit se s obsluhou vozidla a obsahuje mnoho 

užitečných tipů pro jeho údržbu. Tato příručka obsahuje pokyny pro menší údržbu, 

nicméně informace o větších opravách jsou uvedeny v Dílenské příručce KUBOTA a 

tyto opravy smějí být prováděny pouze technikem prodejního místa KUBOTA. 

Strategií značky KUBOTA je co možno nejrychleji zavádět všechny výsledky našeho 

výzkumu. Neprodlené využívání nových technik ve výrobě může být příčinou 

některých malých odlišností tohoto návodu od skutečnosti. Distributoři a prodejci 

značky KUBOTA mají k dispozici nejnovější informace. Neváhejte se na ně obrátit. 
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Bezpečná práce je Vaší nejlepší pojistkou proti nehodě. 

Před používáním vozidla si pozorně prostudujte tento 

návod. 

Každý pracovník, který bude stroj obsluhovat, se musí, 

bez ohledu na to, kolik může mít zkušeností, seznámit s 

tímto návodem a dalšími příslušnými příručkami před 

tím, než začne s vozidlem nebo zařízením k němu 

připojeným pracovat. Je povinností majitele stroje poučit 

obsluhu o bezpečnosti práce. 

 
 

1.   NEŽ ZAČNETE VOZIDLO POUŽÍVAT 
 

1. Poznejte svůj stroj a jeho možnosti. Seznamte se s 

obsahem celého návodu, než se pokusíte nastartovat 

motor a obsluhovat vozidlo. 

2. Věnujte zvláštní pozornost piktogramovým 

výstražným štítkům umístěným na vozidle. 

3. Nedemontujte ochranné zařízení při převrácení 

(ROPS) pro jakoukoliv práci a vždy si zapínejte 

bezpečnostní pásy. Tato kombinace je schopna 

snížit riziko vážných zranění nebo smrti v případě, že 

by se vozidlo převrátilo. 

Pokud byl rám ROPS z jakéhokoliv důvodu uvolněný 

nebo demontovaný, ujistěte se, že všechny díly jsou 

správně namontované zpět dříve, než začnete 

vozidlo používat. 

Nikdy neupravujte nebo neopravujte jakoukoliv část 

rámu ROPS, protože svařování, ohýbání, vrtání, 

broušení nebo řezání může celou strukturu oslabit. 

Poškozený bezpečnostní rám ROPS musí být 

vyměněn, nikoliv opravován nebo vyrovnáván. 

Pokud je některá část konstrukce rámu ROPS 

poškozená nebo zničená, nahraďte ji celou u Vašeho 

místního zástupce značky KUBOTA. 
 

 

(1) verze ROPS 

(2) Bezpečnostní pás 

 
5. Nepracujte s vozidlem ani s jakýmkoliv k němu 

připojeným zařízením, pokud jste pod vlivem 

alkoholu, léků, návykových látek nebo jste unaveni. 

6. Před používáním vozidla nebo k němu připojeného 

zařízení pečlivě zkontrolujte blízké okolí.  Kontrolujte 

prostor nad hlavou, aby byl vždy v kabině nebo pod 

rámem ROPS dostatečný. Nedovolte nikomu 

postávat v blízkosti vozidla, když je používáno. 

7. Nikdy nedovolte nikomu bez platného řidičského 

oprávnění používat vozidlo. 

8. Než dovolíte jiným lidem používat Vaše vozidlo, 

vysvětlete jim, jak se s ním zachází a nechte jim 

nejprve přečíst tento návod. 

9. V blízkosti vozidla nenoste volné, roztržené nebo 

objemné oblečení.  Mohlo by se zachytit na 

pohybujících se částech nebo za ovladače, což může 

vést až k nehodě. Používejte vhodné přídavné 

bezpečnostní prvky, např. helmu, bezpečnostní obuv, 

ochranné brýle a sluchátka, rukavice, atd., jak je 

potřeba nebo vyžadováno. 

10. Toto vozidlo je určeno pouze pro použití v terénu. 

Společnost KUBOTA nedoporučuje jeho používání 

na veřejných cestách. 

11. Kromě řidiče se smí ve vozidle přepravovat pouze 1 

další osoba. 

Minimální věk spolujezdce musí být 5 let. 

12. Ponechávejte všechny ochranné kryty na svých 

místech a držte se v dostatečné vzdálenosti od 

pohybujících se částí. 

13. Kontrolujte brzdy, pedál akcelerace a další 

mechanické díly z hlediska jejich nesprávného 

seřízení a opotřebení. Vyměňte neprodleně 

opotřebené nebo poškozené díly. Kontrolujte 

pravidelně dotažení všech matic a šroubů. (Více 

informací naleznete v kapitole „ÚDRŽBA“.) 

14. Udržujte své vozidlo v čistotě. Nečistoty, mastnota a 

nahromaděné smetí mohou být zdrojem požáru a být 

příčinou zranění osob. 

15. Používejte pouze zařízení s vyhovující specifikací, 

jak je uvedeno v kapitole „OMEZENÍ PRO VOZIDLO“ 

tohoto návodu, nebo schválené zařízení KUBOTA. 

16. Maximální hmotnost nákladu pro toto vozidlo činí 

200kg. Snižte hmotnost nákladu podle provozních 

podmínek. Nepřepravujte nic, co by mohlo zvýšit 

těžiště a vypadnout z vyklápěcí vany. 

17. Vozidlo neupravujte. Neschválené úpravy mohou 

změnit funkčnost vozidla, což může být příčinou 

zranění osob. 

4.  Vždy používejte bezpečnostní pásy. Bezpečnostní 

pásy pravidelně kontrolujte a vyměňte je, pokud 
jsou roztřepené nebo poškozené. 
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2.   POUŽÍVÁNÍ VOZIDLA 
 

Bezpečnost obsluhy je to nejdůležitější. Bezpečné 

používání, s ohledem na nebezpečí převrácení, znamená 

porozumět stroji a podmínkám, ve kterých je používán. 

Některé způsoby používání, které mohou ovlivnit nebezpečí 

převrácení, zahrnující jízdu a otáčení s příliš vysokou 

polohou zařízení a závaží apod. jsou zakázány. Tento 

návod uvádí některá obvyklá rizika, přičemž přehled není a 

ani nemůže být vyčerpávající. Je na zodpovědnosti obsluhy 

mít přehled o veškerém vybavení a podmínkách prostředí, 

které mohou snižovat bezpečnost práce. 
 

 Startování 

1. Při startování motoru nebo manipulaci s ovladači nebo 

pákami seďte vždy na sedadle obsluhy. 

2. Před spuštěním motoru se ujistěte, že jsou všechny 

ovládací páky v jejich neutrální poloze a že je zatažená 

parkovací brzda. 

3. Nestartujte motor zkratováním svorek na startéru nebo 

přemostěním bezpečnostního spínače startéru. Může 

být zařazená rychlost a vozidlo se rozjet, pokud by byly 

startovací okruhy přemostěny. 

4. Ujistěte se, že obsluha (a spolujezdec) mají správně 

zapnuté bezpečnostní pásy. 

5. Nenechávejte motor běžet, ani na volnoběh, v 

nevětraném prostoru. Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn 

bez zápachu, smrtelně jedovatý. 
 

 Používání 

1. Při jízdě nenoste sluchátka. 

2. Pro připojení přídavného zařízení, návěsu nebo 

břemena využívejte pouze tažné zařízení (pokud je ve 

výbavě). Nepřipojujte nic k nápravnici nebo k jiným 

místům s výjimkou tažného zařízení, taková situace 

zvyšuje riziko vážného zranění nebo usmrcení osob při 

případném převrácení vozidla. 
 

 

(1) Tažné zařízení (pokud je ve výbavě) 
 

3. Ponechte všechny ochranné štíty a kryty na svém místě. 

Nahraďte všechny chybějící nebo vyměňte poškozené. 

4. Nikdy se prudce nerozjíždějte. Abyste předešli 

převrácení, zpomalte při otáčení, na nerovném povrchu 

nebo před zastavením. 

5. Vozidlo nemůže zatáčet se zapnutou uzávěrkou 
diferenciálu, 

zkoušet to v tomto nastavení může být nebezpečné. 

6. Nejezděte v blízkosti příkopů, děr, krajnic nebo jiných 

terénních útvarů, které by se pod tíhou vozidla mohly 

zhroutit. Nebezpečí převrácení vozidla je větší, je-li 

podklad nepevný nebo mokrý. 

7. Vždy sledujte, kam jedete. Sledujte a vyhýbejte se 

překážkám. Zpozorněte na konci řádek, v blízkosti 

stromů a jiných omezení. 

8. Při práci ve skupinách dávejte vždy ostatním vědět, 

co se chystáte udělat. 

9. Nikdy se nepokoušejte naskočit na nebo seskočit z 
pohybujícího se vozidla. 

10. Nestoupejte si mezi vozidlo a přívěs, dokud není 

zatažená parkovací brzda. 
 

 Bezpečnost dětí 

Pokud si obsluha nevšimne přítomnosti dětí, může dojít 

k neštěstí. Děti jsou obecně přitahovány stroji a 

způsobem, jakým pracují. 

1. Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde 

jste jim to přikázali. 

2. Udržujte děti mimo pracovní prostor a pod dohledem 

jiného zodpovědného dospělého. 

3. Sledujte a vypínejte vozidlo, jakmile se děti dostanou 

do pracovního prostoru. 

4. Nikdy nepřevážejte děti na sklápěčce. Nikde není 

bezpečné místo, kde by mohly sedět. V tomto vozidle 

nesmí cestovat žádná osoba mladší 5 let jako 

spolujezdec. Osoby mladší 5 let vyžadují speciální 

zádržné prostředky, které nejsou v tomto vozidle k 

dispozici. 

5. Nikdy nedovolte dětem obsluhovat vozidlo, byť pod 

dohledem dospělého. 

6. Nikdy nedovolte dětem hrát si na vozidle nebo na 

zařízení. 

7. Při couvání buďte zvlášť pozorní. Před rozjezdem se 

podívejte dozadu a dolů, zda je prostor volný. 

8. Kdykoliv je to možné, parkujte své vozidlo na 

pevném, rovném a plochém podkladu. Pokud to 

možné není, parkujte příčně ke svahu.   Zatáhněte 

parkovací brzdu(y), spusťte zařízení na podklad, 

vyjměte klíček ze spínací skříňky a podložte kola. 
 

 Práce ve svahu 

Svahy jsou nejčastějším místem, kde může dojít ke 

ztrátě ovládání stroje a k nehodám při převrácení, což 

může být příčinou vážných zranění nebo smrti. Každý 

svah vyžaduje speciální pozornost. 

1. Jezděte přímo nahoru nebo dolů. 

2. Při práci ve svažitém nebo velmi těžkém terénu 

snižte zátěž. 

3. Na vrcholu kopce anebo při přejezdu příkopů 

udržujte kola v přímém směru. 

4. Při jízdě do svahu nebo se svahu se nerozjíždějte 

prudce.  Buďte pozorní zvláště při změně směru ve 

svahu. 
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5. Pokud se vozidlo zastaví nebo ztrácí výkon při jízdě 

do kopce, zatáhněte parkovací brzdu pro jeho 

udržení ve svahu.  Udržujte směr jízdy a pomalu 

brzdu uvolňujte. Couvejte přímo dolů a zároveň řiďte. 

Neotáčejte kola do stran. Vozidlo je při přímé jízdě 

nebo couvání stabilnější. 

6. Při jízdě po měkkém podkladu vyrovnávejte přední 

kola zvolna směrem do kopce, abyste udrželi vozidlo 

v přímém směru přes vrchol kopce. 

7. Pokud se vozidlo začíná převracet, otočte přední 

kola směrem se svahu, abyste obnovili kontrolu nad 

vozem. 

(1) Abyste předešli převrácení, do strmých svahů 

vždy couvejte. Pokud nemůžete do svahu couvat 

nebo se na něm cítíte nejistě, nepracujte tam.  

Pro zachování bezpečnosti se vyhýbejte strmým 

svahům. 

(2) Vyjíždění z příkopu, na výše položená místa 

nebo do prudkého svahu zvyšuje nebezpečí 

převrácení vozidla dozadu.  Vždy se takovým 

situacím vyhýbejte. Zvláštní pozornost je třeba 

věnovat režimu pohonu všech 4 kol, protože 

jejich zvýšená přilnavost může poskytovat 

obsluze nepodloženou důvěru ve schopnosti 

vozidla vyjet do svahu. 

(3) Na svazích se pohybujte pomalu a plynule. 

Neměňte náhle rychlost ani směr, brzděte s 

citem a otáčejte volantem zvolna. 

(4) Velkou pozornost věnujte hmotnosti a rozmístění 

zařízení a zátěže, neboť mají vliv na stabilitu 

vozidla. 
 

 Používání ve ztížených podmínkách 

1. Pracujte pouze za denního světla nebo pod dobrým 

umělým osvětlením. 

2. Používejte vozidlo na volném otevřeném prostranství. 

3. Používejte helmu a/nebo ochranný oděv pro dané 

provozní podmínky. 

4. Přizpůsobte rychlost cestě, terénu a viditelnosti. 

5. Nikdy nepřekračujte hranice výhledu. Zpomalte na 

vrcholu kopce, dokud nebudete mít jasný výhled na jeho 

druhou stranu. 

6. Dávejte pozor na díry, kameny a další nebezpečí skrytá 

v terénu. 

7. Nikdy nepřejíždějte vodní tok, pokud neznáte jeho 

skutečnou hloubku. (Za hlubokou vodu je považována 

situace, kdy hladina vody dosahuje ke spodní hraně 

krytek nábojů náprav.) Zvolte si takový přechod vodního 

toku, kde mají oba břehy pozvolný sklon. Používejte z 

důvodu bezpečnosti známá místa. 
 

 Používání vozidla při vysokých rychlostech 

1. Zkontrolujte zapojení pohonu předních kol. Brzdné 

vlastnosti se liší při jízdě s pohonem 2 a 4 kol. 

Dávejte si na tento rozdíl pozor a jezděte opatrně. 

2. Před zatáčením vždy zpomalte. Zatáčení při vysoké 

rychlosti může způsobit převrácení vozidla. 

3. Zapněte světla. 

4. Jezděte rychlostí, která Vám umožňuje udržet si za 

všech okolností kontrolu nad strojem. 

5. Nezapínejte uzávěrku diferenciálu, pokud jedete 

vysokou rychlostí. S nejvyšší pravděpodobností 

dojde k rozsáhlému poškození vozidla a ke ztrátě 

kontroly nad vozem. 

6. Vyhněte se prudkým pohybům volantem, mohlo by 

dojít k nebezpečné ztrátě stability. Riziko se 

podstatně zvyšuje při vyšších rychlostech. 
 

 Ostatní různé 

1. Ukliďte podlahu, je-li špinavá a odstraňte veškeré 

nečistoty z okolí pedálů. 

2. Vždy držte volant oběma rukama. 

3. Vždy mějte ruce a nohy uvnitř prostoru pro posádku. 

4. Nikdy neovládejte vozidlo, pokud stojíte. 

5. Netahejte přívěs, pokud jsou na něm cestující. 

6. Nikdy se nepokoušejte o jízdu po zadních kolech, 
skoky nebo jiné kaskadérské kousky. 

 
 

3.   NATAHOVÁNÍ NÁKLADU NA 
SKLÁPĚČKU 

 
1. Na sklápěčce ani jinde nesmějí být převáženi 

cestující. 

2. Vozidlo nepřetěžujte. Bezpečně ukotvěte veškerý 
náklad. 

3. Ujistěte se, že je náklad rovnoměrně rozložen. 

4. Snižte hmotnost nákladu při práci v těžkém nebo 

kopcovitém terénu. 

5. V případě potřeby náklad vyvažte a zabezpečte jej. 

Brzdění může způsobit posunutí nákladu a tím 

ovlivnit stabilitu vozidla. 

6. Nikdy nejezděte se zdvihnutou sklápěčkou. 

7. Se sklápěčkou manipulujte při stojícím vozidle se 

zataženou parkovací brzdou. Nevyklápějte náklad za 

jízdy. 

8. Pracujte se sklápěčkou pouze na rovném podkladu. 

9. Nedávejte ruce nebo se nestavte pod sklápěčku, 

když se spouští. 
 
 

4.   PARKOVÁNÍ VOZIDLA 
 

1. Spusťte všechna zařízení, dejte všechny ovládací 

páky do jejich neutrální polohy, zatáhněte parkovací 

brzdu, zastavte motor a vyjměte klíček ze spínací 

skříňky. 

2. Než vystoupíte, ujistěte se, že vozidlo zcela stojí. 

3. Neparkujte na prudkém svahu, pokud je možnost 

zastavit na pevném a rovném podkladu; pokud to 

nelze, parkujte napříč svahem, založte kola klíny a 

vždy spusťte zařízení na podklad. 

Nerespektování tohoto upozornění může být příčinou 

samovolného pohybu vozidla a způsobit zranění 

nebo smrt. 
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(1) Páka parkovací brzdy 
 
 
 

5.  PŘEPRAVA 
 

1. Odpojte pohon taženého zařízení, pokud jej 

přepravujete nebo nepoužíváte. 

2. Toto vozidlo neodtahujte. Pro jeho přepravu po 

veřejných komunikacích použijte vhodný nákladní 

vůz nebo podvalník. 

3. Při nakládání nebo skládání vozidla dbejte zvýšené 

opatrnosti. 
 
 

6.   ÚDRŽBA VOZIDLA 
 

Před zahájením údržby vozidla jej zaparkujte na pevném, 

plochém a rovném podkladu, zatáhněte parkovací brzdu, 

spusťte všechna zařízení dolů na podklad, přesuňte volič 

rozsahu převodovky do neutrální polohy, zastavte motor a 

vyjměte klíček ze spínací skříňky. 

1. Nechte vozidlo vychladnout, než začnete pracovat v 

blízkosti motoru, výfuku, chladiče, atd. 

2. Před doplňováním paliva vždy vypněte motor. 

Nepotřísněte okolí plnicího otvoru a nepřeplňujte nádrž. 

3. Při práci v blízkosti akumulátoru nebo při doplňování 

paliva nekuřte. Nepřibližujte se k akumulátoru a k 

palivové nádrži s otevřeným ohněm nebo se zdrojem 

jiskření.   Akumulátor představuje nebezpečí výbuchu, 

protože v něm vzniká vodík a kyslík, zejména při 

dobíjení. 

4. Před nouzovým startováním se zcela vybitým 

akumulátorem se seznamte se všemi pokyny a 

dodržujte je.  (Viz kapitoly „NOUZOVÉ STARTOVÁNÍ“ a 

„POUŽÍVÁNÍ MOTORU“.) 

5. Mějte vždy po ruce sadu první pomoci a ruční hasicí 

přístroj. 

6. Odpojte kostřicí kabel akumulátoru před prací v blízkosti 

elektrických prvků. 

7. Abyste předešli riziku výbuchu akumulátoru, 

nepoužívejte nebo nedobíjejte akumulátory s doléváním, 

je-li hladina elektrolytu pod značkou LOWER (minimální 

množství). Kontrolujte pravidelně množství elektrolytu a 

doplňujte v případě potřeby destilovanou vodou tak, aby 

se hladina nacházela mezi značkami UPPER a 

LOWER. 

8. Abyste předešli jiskření při náhodném zkratu, 

odpojujte vždy nejprve kostřicí (-) kabel akumulátoru a 

připojujte jej nakonec. 
 

 

(1) Akumulátor 
 

9. Neotvírejte zátku chladiče, dokud je chladicí kapalina 

horká. Když vychladne, pootočte zátkou pomalu do 

první zarážky a umožněte tlaku poklesnout, teprve 

poté sejměte zátku úplně. Pokud je vozidlo vybaveno 

expanzní nádobkou chladiče, doplňte chladicí 

kapalinu nebo vodu do nádobky a nikoliv do chladiče. 

(Viz „Kontrola množství chladicí kapaliny“ v části 

„KAŽDODENNÍ KONTROLA“ kapitoly „PRAVIDELNÉ 

KONTROLY“.) 

10. Nepokoušejte se nasazovat pneumatiku na ráfek. To 

smí provádět jen kvalifikovaná osoba s odpovídajícím 

vybavením. 

11. Udržujte v pneumatikách vždy správný tlak. 

Nenechte jej poklesnout pod doporučenou hodnotu, 

uvedenou v návodu k používání. 
 

 

 

12. Pokud měníte kolo, vozidlo bezpečně podepřete. 

13. Ujistěte se, že kolové šrouby byly dotaženy 

předepsaným utahovacím momentem. 

14. Nikdy nepracujte pod hydraulickými zvedáky. Mohly 

by náhle spadnout nebo rychle poklesnout. Pokud je 

nezbytné pracovat pod vozidlem nebo pod 

jakýmikoliv jeho částmi kvůli údržbě nebo seřizování, 

vždy je nejprve bezpečně podložte stojánkem nebo 

jinak spolehlivě zajistěte. 
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15. Hydraulická kapalina unikající pod tlakem má dostatečnou 

sílu pro proniknutí pokožkou a může způsobit vážné 

poranění. Před rozpojováním hydraulického vedení 

se ujistěte, že v něm nezůstal žádný zbytkový tlak.  

Než začnete hydraulický systém tlakovat, ujistěte se, 

že všechny spoje jsou dobře dotažení a že všechna 

vedení, trubky a hadice, jsou nepoškozené. 

Výstraha na nebezpečí „Kapalina pod vysokým 

tlakem - vstříknutí pod kůži“. 

 

 

 
16. Kapalina unikající z mikroskopických otvorů nemusí 

být vidět. Pro vyhledání zdroje úniku nepoužívejte 

ruce, použijte kus lepenky nebo dřeva. Používání 

bezpečnostních brýlí nebo jiné ochrany očí je rovněž 

vřele doporučováno. Pokud dojde k poranění 

unikající kapalinou, vyhledejte neprodleně lékaře. 

Kapalina může způsobovat gangrénu nebo závažné 

alergické reakce. 

 

 

(1) Lepenka 

(2) Hydraulické vedení 

(3) Zvětšovací sklo 
 

17. Odpady, jako použitý olej, palivo, hydraulická 

kapalina, akumulátor, mohou narušit životní 

prostředí, ohrozit lidi, domácí a divoká zvířata. 

Likvidujte je, prosím, správným způsobem. 

Obraťte se na místní recyklační středisko nebo 

zástupce značky KUBOTA s dotazem na možnost 

recyklace nebo odložení odpadu. 
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7. PIKTOGRAMOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY 
 
 
 

 

ŠTÍTEK OBSAHUJE 5 UPOZORNĚNÍ UVEDENÝCH NÍŽE 

Ⓐ VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 

1. Seznamte se a porozumějte návodu k používání dříve, než začnete 

vozidlo používat. 

2. Nikdy nedovolte nikomu bez platného řidičského oprávnění jezdit 

s tímto vozidlem. 

3. Než umožníte někomu jinému s vozidlem jezdit, nechte ho seznámit se 

s tímto návodem k používání. 

4. Toto vozidlo je určeno pouze pro jízdu v terénu. Nejezděte s ním po 

veřejných komunikacích. 

5. Používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky, včetně přilby a 

ochrany očí. 

6. Kontrolujte pravidelně dotažení všech šroubů a matic. 

7. Kromě řidiče smí být přepravována pouze jedna další osoba. Minimální 

věk spolujezdce je 5 let. 

8. Před nastartováním motoru se ujistěte, že ostatní jsou v bezpečné 

vzdálenosti od vozidla a že je hydraulický pohon vypnutý (pokud je ve 

výbavě). 

9. Nepoužívejte vozidlo, jste-li pod vlivem léků nebo alkoholu. 

10. Ponechte všechny ochranné prvky na svém místě a držte se 

v dostatečné vzdálenosti od pohybujících se částí. 

11. Zpomalte před zatáčením nebo na rozbitém povrchu. 

12. Před vystoupením z vozidla zatáhněte parkovací brzdu, zastavte motor 

a vyjměte klíček ze spínací skříňky. 

 Na místě řidiče a spolujezdce vždy 

používejte bezpečnostní pás. 

Ⓑ PÁKA UZÁVĚRKY DIFERENCIÁLU 

 Nezapínejte páku uzávěrky diferenciálu při vysoké rychlosti. 
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Ⓒ PŘEDNÍ KAPOTA 

Nejezděte s vozidlem s otevřenou kapotou motoru. 
Zakrytý výhled z místa řidiče může být příčinou ztráty kontroly nad 
vozidlem. 
Před rozjezdem pečlivě kapotu zajistěte. 

Ⓓ ZACHYTÁVAČ JISKER 

1. Než se dotknete jakékoliv části výfukového systému, buďte si 
naprosto jistí, že měly dostatek času vychladnout. 

2. Vždy používejte ochranné brýle a obličejovou masku. 

3. Částice nashromážděné v tlumiči výfuku obsahují chemické látky 
nebezpečné pro lidi, zvířata a život v moři. 

4. Pokud nejste schopni tuto opravu provést, obraťte se na svého 
zástupce KUBOTA. 

Ⓔ SKLÁPĚČKA 

(1) Nejezděte s vozidlem se zvednutou sklápěčkou. 

(2) Nezvedejte sklápěčku, pokud má motor otáčky blízké 

volnoběžným. 
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1. Nestartujte motor zkratováním svorek startéru nebo přemostěním bezpečnostního startovacího 
systému. Mohla by být zařazená rychlost a vozidlo by se mohlo při takovém startování rozjet. 

2. Motor startujte pouze ze sedadla řidiče, s voličem rozsahu převodovky v neutrální poloze a 
vypnutým hydraulickým pohonem (pokud je ve výbavě). 

1. Nedemontujte ochranný rám ROPS. 

2. Neupravujte nebo neopravujte rám 
ROPS, protože svařování, broušení, 
vrtání nebo řezání jakékoliv jeho části 
může zeslabit jeho odolnost. 

 POUZE BENZÍN 

 NEPŘIBLIŽUJTE SE 
S OTEVŘENÝM 
OHNĚM 



BEZPEČNOST PRÁCE -9 
 

 
 

 
 

 

 

Č
E
ŠT

IN
A

 

1. Používejte pouze brzdovou kapalinu specifikace DOT-3. 
Jiné typy kapalin zničí syntetické pryskyřice nebo pryž používané na dílech brzdového systému a způsobí poruchu brzd. 

2. Pokud brzdová kapalina vyteče na hadice posilovače řízení, ihned je opláchněte vodou. 
Brzdová kapalina rychle ničí hadice ze syntetických pryskyřic nebo pryže. 

1. CHRAŇTE OČI 

2. VÝBUŠNÉ PLYNY mohou způsobit oslepnutí nebo zranění 

3. NEPŘIBLIŽUJTE SE SE ZDROJEM JISKŘENÍ / OTEVŘENÝM 
OHNĚM / NEKUŘTE 

4. KYSELINA SÍROVÁ může způsobit oslepnutí nebo vážné 
popáleniny 

5. Vypláchněte oči ihned velkým množstvím vody. 

6. Vyhledejte rychle lékařskou pomoc. 

 Nedávejte ruce do blízkosti ventilátoru. 
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8. PÉČE O PIKTOGRAMOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY 
 

1. Udržujte piktogramové bezpečnostní štítky čisté a nezakrývejte je. 

2. Čistěte je mýdlem a vodou, osušujte čistým hadrem. 

3. Nahraďte poškozený nebo chybějící štítek za nový, který je k dispozici u Vašeho místního zástupce KUBOTA. 

4. Pokud vyměníte díl, na kterém je/jsou nalepen(y) piktogramový(é) bezpečnostní štítek/štítky za nový díl, ujistěte se, 

že se nový(é) štítek/štítky nachází ve stejném místě jako na původním dílu. 

5. Nové štítky lepte na čistou suchou plochu a vytlačte z jeho plochy směrem k okrajům všechny vzduchové bubliny. 

 Na sklápěčce nepřepravujte cestující. 

1. Nedávejte kanystr na sklápěčku, budete-li jej plnit. 

2. Při plnění dejte kanystr na zem. 

 Nedotýkejte se horkých ploch, jako je tlumič výfuku apod. 



 

ÚDRŽBA VOZIDLA 1 
 
 
 
 
 
 

 
Váš prodejce si přeje postarat se o Vaše nové vozidlo a 

rád by Vám pomohl co nejlépe jej využívat. Po 

pozorném seznámení se s tímto návodem zjistíte, že 

některé úkony pravidelné údržby si můžete provádět 

sami. 

Nicméně až budete potřebovat náhradní díly na větší 

servisní práce, obraťte se s důvěrou na svého 

obchodního zástupce KUBOTA. 

Pro servis a opravy se obracejte na prodejní místo 

KUBOTA, od kterého jste získali své vozidlo, nebo na 

svého místního zástupce KUBOTA. 

Až budete potřebovat náhradní díly, předejte svému 

prodejci KUBOTA výrobní číslo vozidla, motoru, 

převodovky a rámu ROPS. 

Zjistěte si výrobní čísla nyní a zapište si je do příslušné 

kolonky. 

 
 Typ Výrobní 

číslo 

Vozidlo   

Motor   

Převodovka   

verze ROPS   

Datum pořízení  

Název prodejce 

(Vyplní kupující) 

 

 

 Záruka 

Pro toto vozidlo platí záruční podmínky firmy KUBOTA. 

Žádnou záruku však nebude možno uplatnit v případě, 

pokud nebylo s vozidlem zacházeno v souladu s pokyny 

obsaženými v Návodu k používání, i pokud ještě 

neuplynula záruční doba. 
 

 Likvidace vozidla a příslušná opatření 

Při likvidaci vozidla po ukončení jeho životnosti dodržujte 

místní pravidla a platnou legislativu země nebo oblasti, v 

níž má likvidace proběhnout.  Pokud máte otázky, 

obraťte se na svého obchodního zástupce KUBOTA. 

 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Výrobní číslo vozidla 

(2) Výrobní číslo ROPS 

 
 

 

(1) Výrobní číslo motoru 

 
 

 

(1) Výrobní číslo sestavy převodovky 

ÚDRŽBA VOZIDLA 
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2 SPECIFIKACE 
 

 

 

TABULKA ÚDAJŮ 
Model / Typ RTV500 

 

 

Motor 

Označení GZ460 

Typ 2-válec, 4-takt, benzín, OHC 

Obsah l 0,456 

Výkon kW / rpm 11,8 / 3600 

Objem palivové nádrže l 20 

Převodovka Plynule proměnný hydraulický převod (VHT) 

Kola, Poháněcí systém 4, Zadní 2×4 nebo 4×4 

Uzávěrka diferenciálu Standardní, ovládaná ručně, s mechanickou pojistkou 

Volič převodovky Rychlý-Pomalý (Hi-Low) rozsah vpřed, neutrál, zpětný chod 

 

Brzdy 

Přední / Zadní S nechlazenými kotouči 

Parkovací brzda Zadní kola, ruční páka 

Řízení Skříň & Pastorek 

 

Odpružení 

Vpředu Nezávislé, typu MacPherson 

Vzadu Polonezávislé, Vícebodové 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměry 

Délka mm 2690 

Šířka mm 1390 

Celková výška mm 1829 

Rozchod vpředu mm 1016 

Rozchod vzadu mm 1041 

Rozvor mm 1800 

Světlá 

výška 

přední 
náprava 

 

mm 

205 

zadní 
náprava 

175 

Průměr otáčení m 7 

Max. hmotnost 

přívěsu (tažná 

kapacita) 

kg Vzadu: 500 / Vpředu: 250 

Max. povolené zatížení kg 430 

Hmotnost kg 615 s pneumatikami ATV / 620 s pneumatikami HDWS 

 

 

 

 

 

Sklápěcí 
vana 

Šířka mm 1032 

Délka mm 856 

Hloubka mm 290 

Objem m  0,25 

Hmotnost 

sklápěcí 

vany 

(prázdné) 

mm 810 

Max. zatížení 
sklápěčky 

kg 200 

SPECIFIKACE 
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SPECIFIKACE 3 
 

 

 

 
Model / Typ RTV500 

 

 
Pneumatiky 

Přední 
24x9 - 12 

HDWS, 6PLY 

24x9 - 12 

ATV, 6PLY 

Vzadu 
24x11 - 12 

HDWS, 6PLY 

24x11 - 12 

ATV, 6PLY 

Přední ochrana opce 

Barva karosérie Oranžová / Maskovací 

Rychloměr opce 

Zadní síťka opce 

 
  

A Výrobce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění. 

A Hodnoty „Světlá výška“ a „Hmotnost“ odpovídají vozidlu vybaveném pneumatikami uvedenými v tabulce výše. 
 

POJEZDOVÉ RYCHLOSTI 
 

Model / Typ RTV500 

Volič rozsahu 

převodovky 
km/h 

Pomalý rozsah (Low) 16 

Rychlý rozsah (High) 40 

Vzad 23 
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4 OMEZENÍ PRO MONTÁŽ 
 

 

 

Vozidlo KUBOTA byl důkladně testován z hlediska výkonnosti se zařízením prodávaným nebo schváleným společností 

KUBOTA. Používání se zařízením nebo příslušenstvím, které není prodáváno nebo nebylo schváleno společností 

KUBOTA, které překračuje maximální hodnoty uvedené níže, nebo které je jiným způsobem nevhodné pro použití s 

vozidlem KUBOTA, může mít za následek poruchy funkce nebo závady vozidla, poškození jiného majetku nebo zranění 

obsluhy nebo jiných osob. (Žádné poruchy funkce nebo závady vozidla způsobené jeho používáním s nesprávným 

zařízením nejsou kryté zárukou.) 

 
Maximální zatížení sklápěcí vany 
(W1) 

Zadní závěs pro přívěs Přední závěs pro přívěs 

Max. hmotnost nákladu (W1) nesmí 
přesáhnout „CBC“ 

  
nebo „PCL“. Max. hmotnost přívěsu (W2): Max. hmotnost přívěsu (W4): 

CBC: 200 kg 
500 kg 250 kg 

PCL = 430 kg - hmotnost (řidič + 
spolujezdec + opce 

  
+ přísl. + kabina)  

 
Max. zatížení závěsu (W3) 

50 kg 

 

 
Max. zatížení závěsu (W5) 

50 kg 

CBC: Nosnost sklápěcí vany (Cargo Bed 
Capacity) PCL: Maximální zatížení sklápěcí vany 
(Permissible Cargo Load) Opce: výbava na přání 

Přísl.: příslušenství 

 

 

 
 

 
 

 Výše uvedené specifikace závisejí na podmínkách podkladu. 

OMEZENÍ PRO VOZIDLO 

Hmotnost přívěsu: Hmotnost přívěsu + Zatížení přívěsu 
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PŘÍSTROJOVÁ DESKA A OVLADAČE 5 

PŘÍSTROJOVÁ DESKA A OVLADAČE 

 

 

ROZMÍSTĚNÍ ČÁSTÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Č. STRÁNKY POLOŽKY 

(1) Ochranný rám - ROPS ....................................  -- 

(2) Kapota motoru .......................................... 37 

(3) Světlomety ............................................... 15 

(4) Zadní konzola pro závěs ............................. 31 

(5) Přední závěs (pokud je ve výbavě)................ 31 
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Č. STRÁNKY POLOŽKY 

(1) Volant ................................................................  -- 

(2) Počítadlo provozních hodin ........................... 20 

(3) Ukazatel teploty chladicí kapaliny ................... 20 

(4) Tlačítko houkačky........................................ 15 

(5) Spínač světlometů ....................................... 15 

(6) Spínací skříňka .................................................  -- 

(7) Páka uzávěrky diferenciálu ............................ 21 

(8) Easy Checker(TM)....................................... 19 

(9) Volič rozsahu převodovky ............................. 16 

(10) Páka pohonu 4×4 ...................................... 17 

(11) Držák pohárku .................................................  -- 

(12) Víko odkládací schránky .................................  -- 

(13) Držák návodu k používání ...............................  -- 

(14) Zásuvka příslušenství 12 V .......................... 21 

(15) Pedál akcelerace ....................................... 18 

(16) Brzdový pedál ........................................... 16 
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Č. STRÁNKY POLOŽKY 
 

(1) Bezpečnostní pásy ........................................ 14 

(2) Sedadla ......................................................... 38 

(3) Páka parkovací brzdy ……............................ 20 

(4) Palivoměr ...................................................... 19 

(5) Akumulátor .................................................... -- 
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Č. STRÁNKY POLOŽKY Č. STRÁNKY POLOŽKY 

(1) Držadlo ............................................................   -- (5) Vyklápěcí bočnice ....................................... 27 

(2) Sklápěčka ........................................................  26 (6) Koncová světla .................................................  -- 

(3) Víčko nádrže ....................................................  -- (7) Zadní konzola pro závěs ............................... 31 

(4) Tlumič výfuku ...................................................  -- (8) Zadní tažné zařízení (pokud je ve výbavě) ....... 31 

(9) Zadní tlumiče .............................................. 30 
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KAŽDODENNÍ KONTROLA 
Pro předcházení problémům je důležité dobře znát stav 

vozidla. Kontrolujte ho před nastartováním. 

 

  

Abyste předešli zranění: 

 Vozidlo kontrolujte a údržbu provádějte na 

rovném podkladu, s vypnutým motorem, se 

zataženou parkovací brzdou a se zařízením 

spuštěným na podklad, pokud je připojeno. 
 

Postup kontroly 

- Kontrola zvenku kolem 

- Kontrola množství motorového oleje 

- Kontrola množství převodového oleje 

- Kontrola množství brzdové kapaliny 

- Kontrola chladicího ventilátoru motoru 

[U motorů s výrobním číslem 8U0086 a vyšším 

zkontrolujte funkci ventilátoru.] 

- Kontrola množství chladicí kapaliny 

- Čištění mřížky chladiče 

(Při používání v prašném prostředí.) 

- Kontrola brzd 

- Kontrola parkovací brzdy 

- Kontrola ukazatelů, měrek a měřidel 

- Kontrola světel 

- Kontrola bezpečnostního pásu a rámu ROPS 

- Kontrola předních a řídicích kloubů 

- Kontrola tlaku huštění pneumatik 

- Doplnění paliva 

(Viz „KAŽDODENNÍ KONTROLA“ v kapitole „PRAVIDELNÉ KONTROLY“.) 

- Kontrola piktogramových bezpečnostních štítků 

(Viz „PIKTOGRAMOVÉ 

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY“ v kapitole 

„BEZPEČNOST PRÁCE“.) 

PŘÍPRAVA PŘED SPUŠTĚNÍM 
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POZOR 
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SPOUŠTĚNÍ MOTORU 
 

Abyste předešli zranění: 

   Seznamte se s pokyny „BEZPEČNOST 

PRÁCE“ v přední části tohoto návodu. 

 Nastudujte si a pochopte piktogramové 

bezpečnostní štítky umístěné na vozidle. 

 Abyste předešli otravě výfukovými plyny, 

nenechávejte motor běžet v uzavřených 

prostorách bez dostatečného větrání. 

 Nikdy nestartujte traktor, stojíte-li na zemi. 

Motor startujte, pouze sedíte-li na sedadle 
řidiče. 

 Naučte se automaticky dávat volič rozsahu 

převodovky do polohy „NEUTRAL“. 

 
 

 Pro usnadnění nastartování motoru nepoužívejte 
startovací kapalinu. 

 Pro ochranu akumulátoru a startéru nestartujte déle 

než 10 s. 

Pokud motor nenastartuje, vyčkejte před dalším 

pokusem alespoň 60 sekund. 

1. Ujistěte se, že je parkovací brzda zatažená. 
 
 

 

(1) Páka parkovací brzdy (A) Zatáhnout do polohy 
„PARK“ 

 
 

  

 Kontrolka parkovací brzdy se rozsvěcí, jakmile je 

parkovací brzda zatažená, a zhasíná, jakmile je 

uvolněná. 

 

 

(1) Kontrolka parkovací brzdy 

POUŽÍVÁNÍ MOTORU 

Č
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POZOR 

DŮLEŽITÉ 

POZNÁMKA 
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2. Dejte volič rozsahu převodovky do 
polohy „NEUTRAL“. 

 

 

(1) Volič rozsahu převodovky (L) Nízký rozsah („LOW“) 

(H) Vysoký rozsah („HIGH“) 

(N) Neutrální poloha 
(„NEUTRAL“) 

(R) Zpětný chod („REVERSE“) 
 
 
 

3. Vložte klíček do spínací skříňky a 
pootočte jej do polohy „ON“. 

 Kontrolky Easy Checker(TM): 

1. Když je klíček pootočen do polohy „ON“, kontrolky 

(2), (3) a (4) se musejí rozsvítit. Pokud se kdekoliv za 

běhu motoru vyskytne problém, ukazuje kontrolka, 

které oblasti se to týká. 

2. Kontrolka brzd (1) se rozsvítí, 

(1) Jakmile zatáhnete páku parkovací brzdy a 

zhasne, jakmile je uvolníte. 

(2) Pokud je hladina brzdové pod značkou „MIN“. 

(Doplňte brzdovou kapalinu až do výše značky 

„MAX“.) 

(Viz „Kontrola množství brzdové kapaliny“ v části 

„KAŽDODENNÍ KONTROLA“ kapitoly 

„PRAVIDELNÉ KONTROLY“.) 

 

 

(1) Kontrolka brzd 

(2) Kontrolka diagnostiky motoru 

(3) Kontrolka tlaku motorového oleje 

(4) Kontrolka dobíjení 

 
 

 

 Každodenní kontrola s pomocí pouze Easy 

Checker(TM) není dostatečná. Nikdy nevynechte 

pečlivou každodenní kontrolu postupem podle 

„DENNÍ KONTROLA“ v části „PRAVIDELNÉ 

PROHLÍDKY“. 

 
  

 Další podrobnosti o  Easy Checker(TM) viz „Easy 

Checker(TM)“ v části „KONTROLY ZA JÍZDY“ 

kapitoly „POUŽÍVÁNÍ VOZIDLA“. 
 

( ) „OFF“ (Motor stojí) 

( ) „ON“ (Motor běží) 

( ) „START“ (Startování) 
 

4. Pootočte klíček do polohy „START“ 
a uvolněte jej, jakmile se motor 
rozeběhne. 

 
 

 Bezpečnostní zařízení zajistí, že motor je možno 

nastartovat pouze tehdy, když se volič rozsahu 

převodovky nachází v poloze „NEUTRAL“. 

DŮLEŽITÉ 

POZNÁMKA 

DŮLEŽITÉ 
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 Startování za chladného počasí 
Když je venkovní teplota pod 0 , je motor velmi 

studený. Pokud motor nenaskočí do 10 s, vypněte klíček 

na alespoň 30 s. Potom opakujte kroky (3) 

a (4). Pro ochranu akumulátoru a startéru nestartujte 

déle než 10 s. 

ZASTAVOVÁNÍ MOTORU 
1. Po poklesu otáček motoru na volnoběh otočte klíček 

do polohy „OFF“. 

2. Vyjměte klíček ze spínací skříňky. 

ZAHŘÍVÁNÍ 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Ujistěte se, že během zahřívání je zatažená 

parkovací brzda. 

 Ujistěte se, že je volič rozsahu převodovky v 

poloze „NEUTRAL“. 
 

Během 5 minut po nastartování nechte motor zahřívat 

bez zatěžování. To umožní oleji dostat se do všech částí 

motoru. Pokud zatížíte motor ihned, bez zahřívání, 

mohou se objevit potíže typu kolísání chodu, přidírání 

nebo předčasné opotřebení. 

 

 

 Zahřívání převodového oleje v chladných 
oblastech 

Hydraulický olej slouží jako převodová kapalina. V 

chladném počasí, když je studený, má zvýšenou 

viskozitu. To může způsobit opoždění proudění oleje 

okruhem nebo abnormálně nízký tlak oleje po nějakou 

dobu po nastartování motoru. To může naopak způsobit 

potíže s hydraulickým systémem. 

Abyste předešli výše uvedenému, dodržujte následující 

pokyny: Zahřejte motor při přibližně 50 % jeho 

jmenovitých otáček po dobu podle následující tabulky: 

 
Venkovní teplota Čas potřebný pro zahřátí 

Vyšší než 0  přibližně 5 minut 

0 až -10  5 až 10 minut 

-10 až -20  10 až 15 minut 

Nižší než -20  více než 15 minut 

 

 

 Nepracujte s plným zatížením vozidla, dokud není 

dostatečně zahřáté. 

Č
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POZOR 

DŮLEŽITÉ 
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NOUZOVÉ STARTOVÁNÍ 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Nepřibližujte se k akumulátoru cigaretou a s 

otevřeným ohněm nebo se zdrojem jiskření. 

 Pokud je akumulátor vozidla zamrzlý, 

nestartujte motor ani nouzově. 

 Nepřipojujte druhý konec záporného 

startovacího kabelu na zápornou svorku 

akumulátoru vozidla. 

 Součástky jako například tlumič výfuku 

mohou být horké. Dávejte pozor, abyste se 

při připojování startovacích kabelů nespálili. 
 

Startujete-li motor nouzovým způsobem, dodržujte 

pečlivě následující pokyny pro bezpečné nastartování. 

1. Přistavte pomocné vozidlo s akumulátorem o stejném 

napětí, jaký je ve vozidle, do snadného dosahu 

kabelů. VOZIDLA SE NESMĚJÍ DOTÝKAT. 

2. Zatáhněte parkovací brzdu na obou vozidlech a dejte 

řadicí páky do neutrální polohy. Vypněte motor. 

3. Vezměte si ochranné brýle a gumové rukavice. 

4. Ujistěte se, že jsou zátky odvětrávacích otvorů na 

svém místě   (pokud jsou ve výbavě). 

5. Zakryjte odvětrávací zátky vlhkým hadrem. Dejte 

pozor, aby se hadr nedotýkal svorek akumulátoru. 

6. Připojte červené kleště na kladnou (červenou (+) 

nebo „Pos.“) svorku nefunkčního akumulátoru a 

připojte kleště na opačném konci ke kladné (červené 

(+) nebo „Pos.“) svorce pomocného akumulátoru. 

7. Připojte kleště druhého kabelu k záporné (černé (-) 

nebo „Neg.“) svorce pomocného akumulátoru. 

8. Připojte kleště na opačném konci k bloku motoru 

nebo k rámu nepojízdného vozidla, co možno nejdále 

od nefunkčního akumulátoru. 

9. Nastartujte pomocné vozidlo a nechte jeho motor 

chvilku běžet. Nastartujte motor vozidla. 

10. Odpojte startovací kabely v přesně opačném pořadí 

než při připojování. (Kroky 8, 7 a 6.) 

11. Sejměte a odložte vlhký hadr. 

 

 

 

 

(1) Nefunkční akumulátor 

(2) Vlhký hadr položený přes odvětrávací zátky 

(3) Startovací kabely 

(4) Pomocný akumulátor 

 
 

 

  Toto vozidlo má 12 V startovací systém s ukostřením 

záporného pólu (-). 

  Pro nouzové startování používejte pouze stejné 
napětí. 

  Použití zdroje s vyšším napětím může způsobit 

vážné poškození jeho systému. 

Používejte pouze zdroj s odpovídajícím napětím, 

potřebujete-li nastartovat nouzově při vybitém 

akumulátoru. 
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POUŽÍVÁNÍ NOVÉHO 
VOZIDLA 
Způsob zacházení s vozidlem a jeho údržba jsou 

základem jeho životnosti. 

Nové vozidlo bylo po opuštění výrobní linky samozřejmě 

přezkoušeno, ale jednotlivé jeho části nejsou vzájemně 

přizpůsobeny, takže po dobu prvních 50 hodin by mělo 

vozidlo pracovat při nižších otáčkách, bez přílišného 

zatížení, dokud se jeho různé části „nezaběhnou“. 

Způsob, jakým se s vozidlem zachází po dobu záběhu, 

má velký vliv na jeho životnost. Proto, abyste uchovali 

jeho výkonnost po celou dobu životnosti, je velmi 

důležité provést záběh správně.  Při používání nového 

vozidla musejí být dodrženy následující podmínky. 

 

 

 Během prvních 50 hodin nejezděte s 
vozidlem plnou rychlostí 

 Nerozjíždějte se prudce, nebrzděte náhle. 

 V zimě jezděte s vozidlem až po úplném zahřátí 

motoru. 

 Nevytáčejte motor do otáček vyšších než je třeba. 

 Na rozbitých cestách zpomalte na vhodnou rychlost. 

Nejezděte s vozidlem vysokou rychlostí. Výše 

uvedená pravidla neplatí pouze pro nová, ale pro 

všechna vozidla. Je však třeba je zvlášť důsledně 

dodržovat, je-li vozidlo nové. 
 

 

 Výměna oleje u nového vozidla 
Výměnu oleje je třeba zvlášť důsledně dodržovat, je-li 

vozidlo nové. Různé součásti nejsou zaběhnuté a nejsou 

navzájem přizpůsobené. Během provozu vozidla se 

mohou tvořit malé ocelové piliny, což může vést až ke 

zničení některých částí. Z toho důvodu je třeba dbát na 

poněkud dřívější výměnu mazacího oleje, než je běžně 

předepsáno. Zjistěte si více podrobností o intervalech 

výměny, viz část „ÚDRŽBA“. 

NEŽ SE ROZJEDETE 

1. Zapínání bezpečnostních pásů 
 

 Bezpečnostní pás 
 

  

Abyste předešli vážnému zranění: 

 Bezpečnostní pás snižuje riziko zranění. Vždy 

používejte bezpečnostní pásy. Břišní 

bezpečnostní pás nemusí poskytnout malým 

dětem odpovídající ochranu. Doporučujeme 

věnovat zvláštní pozornost přepravě dětských 

cestujících. 

 

  

Abyste předešli zranění: 

 Při jízdě a práci s vozidlem vždy používejte 

bezpečnostní pásy. 
 

Seřiďte bezpečnostní pás na správnou délku a zapněte 

sponu. Bezpečnostní pás je samonavíjecí s 

automatickým blokováním. 
 

 

(1) Bezpečnostní pás 

POUŽÍVÁNÍ VOZIDLA 
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2. Volba polohy spínače osvětlení. 
 

 Spínač světlometů 
A Spínač světlometů funguje při klíčku spínací skříňky v 

pouze poloze „ON“. 

Otočte klíčkem spínací skříňky do polohy zapnuto a 

otočte spínač světlometů do polohy „ON“. 

Otočte spínač světlometů do polohy „OFF“ pro vypnutí 

světel. 
 

 

(1) Spínač světlometů  Světlomety „ON“ 

 Světlomety „OFF“ 

 Tlačítko houkačky 
Houkačka funguje při klíčku spínací skříňky v poloze 

„ON“ nebo „OFF“. 

Houkačka se rozezní při stisknutí tlačítka. 
 

 

(1) Tlačítko houkačky 

 
 

 

 Otáčení spínače světlometů do polohy „ON“ způsobí 

současné svícení následujících žárovek. 

(1) Koncová světla (v zadní části vozidla) 

(2) Žárovka vestavěná do ukazatele teploty chladicí kapaliny 

POZNÁMKA 
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3. Kontrola brzdového pedálu. 5. Volba pojezdové rychlosti. 

 

 Brzdový pedál  Volič rozsahu převodovky 
 

    

Abyste předešli zranění: 

 Pokud řidič prudce zabrzdí, může dojít k 

nehodě způsobené ztrátou kontroly nad 

řízením nebo posunutím těžkého nákladu 

dopředu. 

 Při jízdě na kluzkém, mokrém nebo sypkém 

povrchu se ujistěte, že vozidlo je správně 

zatíženo, abyste předešli smykům a ztrátě 

kontroly nad řízením. Jezděte sníženou 

rychlostí. 
 

Brzy jsou ovládány levým pedálem na podlaze. 

Sešlápněte pedál pro zpomalení nebo zastavení vozidla. 
 

 

(1) Brzdový pedál 
 
 
 

4. Nastartujte motor. 
Viz část „POUŽÍVÁNÍ 

MOTORU“. 

Abyste předešli zranění: 

 Při jízdě do svahu nebo se svahu neřaďte. 

 Před vyjížděním do svahu nebo sjížděním se 

svahu zařaďte rozsah „L“, abyste udrželi 

rychlost vozidla pod kontrolou. 

 Při řazení v průběhu vyjíždění do svahu nebo 

sjíždění se svahu buďte připraveni na použití 

brzd, abyste si udrželi kontrolu nad vozidlem. 

 Couvejte nízkou rychlostí, abyste si udrželi 

kontrolu nad vozidlem. 
 

1. Volič rozsahu převodovky je možno přesunovat 

pouze při úplném zastavení vozidla a s uvolněným 

pedálem akcelerace. 

2. Abyste předešli poškození převodovky a řadicího 

mechanizmu, zastavte úplně vozidlo pomocí 

brzdového pedálu dříve, než budete řadit. 

3. Zvolte správnou rychlost a otáčky motoru v závislosti 

na způsobu použití stroje. 

4. Před vystoupením z vozidla dejte volič rozsahu 

převodovky do polohy „NEUTRAL“ a zatáhněte 

parkovací brzdu. 
 

 

(1) Volič rozsahu převodovky (L) Nízký rozsah („LOW“) 

(H) Vysoký rozsah („HIGH“) 

(N) Neutrální poloha („NEUTRAL“) 

(R) Zpětný chod („REVERSE“) 
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 Nemanipulujte s pákou voliče rozsahu silou. Pokud je 

obtížné ve svahu přesunout volič do polohy „L“ nebo 

„H“, ujistěte se, že jste před následujícími kroky 

zatáhnuli parkovací brzdu. 

(1) Lehce sešlápněte pedál pojezdu, aby se začala 

pootáčet kola uvnitř převodovky. 

(2) Uvolněte pedál akcelerace do polohy 

„NEUTRAL“. 

 Při chybném zařazení může dojít k nehodě. 

 Nesprávná poloha voliče rozsahu převodovky způsobí 

dočasné potíže při najíždění do svahu. 
 

 

 Páka pohonu 4×4 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Nezapínejte pohon předních kol při jízdě 

vysokou rychlostí. 

 Při jízdě na kluzkém, mokrém nebo sypkém 

povrchu se ujistěte, že vozidlo je správně 

zatíženo, abyste předešli smykům a ztrátě 

kontroly nad řízením. Jezděte sníženou 

rychlostí a zapněte pohon předních kol. 

 Při náhlém zabrzdění, je-li vozidlo tlačeno 

těžkým přívěsem, by mohlo dojít k nehodě 

nebo ke ztrátě kontroly nad strojem. 

 Brzdné vlastnosti se liší při jízdě s pohonem 2 

a 4 kol. Dávejte si na tento rozdíl pozor a 

jezděte opatrně. 

 Pohon předních kol se používá pro následující 

situace: 

1. Je potřeba vyšší tažná síla, například na mokrém 

poli, při tažení přívěsu nebo při práci s předním 

pluhem. 

2. Jízda po pískovém povrchu. 
 
 

6.   Odjistěte parkovací brzdu a 
pomalu se rozjeďte. 

 
 Páka parkovací brzdy 
Pro uvolnění parkovací brzdy sešlápněte brzdový pedál, 

stiskněte odjišťovací tlačítko a spusťte dolů páku 

parkovací brzdy. Ujistěte se, že kontrolka na Easy 

Checker(TM) zhasnula. 

 

 

(1) Páka pohonu 4×4 „4×4“ 

„2×4“ 

 

 
(1) Páka parkovací brzdy 

(2) Odjišťovací tlačítko 

 

 
(A) „UVOLNIT“ 

 

 

 Používejte páku pro zapnutí pohonu předních kol při 

stojícím vozidle. Přesuňte páku do polohy „4×4“ pro 

zapojení předního pohonu. 

 Při jízdě po zpevněném povrchu s pohonem předních 

kol se velmi rychle opotřebovávají pneumatiky. 

 Pokud je obtížné přesunout páku pohonu do polohy 

„2×4“, zastavte vozidlo, otáčejte volantem na obě 

strany a poté přesuňte páku. 
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 Pedál akcelerace 
Při jízdě používejte pedál akcelerace. Sešlápněte jej pro 

zvýšení rychlosti. 
 

 

(1) Pedál ovládání pojezdu 

 

ZASTAVOVÁNÍ 
 Zastavení 
1. Uvolněte pedál akcelerace. 

2. Sešlápněte brzdový pedál. 

3. Po zastavení vozidla dejte volič rozsahu převodovky 

do neutrálu a zatáhněte parkovací brzdu. 

KONTROLY ZA JÍZDY 
 Okamžitě zastavte motor, jestliže: 
 Motor náhle zpomalí nebo zrychlí. 

 Ozvou se najednou neobvyklé zvuky. 

 Náhle se objeví velmi tmavý kouř z výfuku. 
 

Při jízdě kontrolujte následující prvky, abyste viděli, zda 

všechny části fungují správně. 
 

 

(1) Easy Checker(TM) 

(2) Ukazatel teploty chladicí kapaliny 

 
 

 

(1) Palivoměr 
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 Easy Checker(TM) 
Pokud se během provozu rozsvítí kontrolky Easy 

Checker(TM), ihned zastavte motor a zjistěte příčinu 

postupem uvedeným dále. 

Nikdy vozidlo nepoužívejte, pokud svítí kontrolky Easy 

Checker(TM). 
 

( ) Kontrolka brzd 

Kontrolka parkovací brzdy na Easy Checker(TM) se 

rozsvítí při zatažení parkovací brzdy. 

Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, ihned uvolněte 

parkovací brzdu. 

Pokud množství brzdové kapaliny poklesne pod 

stanovenou hodnotu, kontrolka Easy Checker(TM) se 

rozsvítí. Pokud taková situace nastane během jízdy, 

zkontrolujte pohledem, zda nedochází k úniku 

kapaliny, poté kapalinu doplňte. 

(Viz „Kontrola množství brzdové kapaliny“ v části 

„KAŽDODENNÍ KONTROLA“ kapitoly „PRAVIDELNÉ 

KONTROLY“.) 
 

Kontrolka diagnostiky motoru 

Pokud dojde k poruše čidla, Easy Checker(TM) se 

rozsvítí. Pokud kontrolka svítí, zastavte vozidlo a 

vypněte motor. Pokud kontrolka svítí i po novém 

nastartování, obraťte se na svého zástupce 

KUBOTA. 
 

Kontrolka tlaku motorového oleje 

Pokud tlak oleje v motoru poklesne pod stanovenou 

hodnotu, kontrolka Easy Checker(TM) se rozsvítí. 

Když taková situace nastane během provozu a 

kontrolka nezhasne po zvýšení otáček motoru, 

zkontrolujte množství motorového oleje. 

(Viz „Kontrola množství motorového oleje“ v části 

„KAŽDODENNÍ KONTROLA“ kapitoly „PRAVIDELNÉ 

KONTROLY“.) 
 

Kontrolka dobíjení 

Pokud alternátor přestane dobíjet akumulátor, 

kontrolka Easy Checker(TM) se rozsvítí. 

Když taková situace nastane během provozu, 

zkontrolujte elektrický dobíjecí systém nebo se 

obraťte na svého zástupce KUBOTA. 

 Ukazatel množství paliva v nádrži 
Měřič ukazuje množství paliva. 

Dbejte na to, aby nebylo palivo zcela vyčerpáno. Mohl 

by se zavzdušnit palivový systém. 

 

 

(1) Měřič paliva (F) „FULL“ (plná) 

(E) „EMPTY“ 
(prázdná) 

 
 

 Nedolévejte přes značku „F“. Doplňujte nádrž pouze 

po spodní hranu plnicího hrdla. 

DŮLEŽITÉ 
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 Ukazatel teploty chladicí kapaliny 
PARKOVÁNÍ 
 Páka parkovací brzdy 

 

 
Abyste předešli zranění: 

 Nesundávejte zátku chladiče, dokud teplota 

chladicí kapaliny nepoklesne pod bod varu. 

Poté zátku pomalu povolujte k zarážce, aby 

poklesl všechen zbytkový tlak dříve, než zátku 

sejmete úplně. 
 

1. Pokud je klíček spínací skříňky v poloze „ON“, 

ukazuje měřič teplotu chladicí kapaliny. Bílá oblast 

pro „STUDENÁ“ a červená oblast pro „HORKÁ“. 

2. Pokud se ukazatel dostane do červené oblasti, je 

chladicí kapalina přehřátá. Překontrolujte vozidlo 

postupem uvedeným v kapitole „ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ“. 
 

 

(1) Ukazatel teploty chladicí kapaliny 

 

Abyste předešli vážnému zranění: 

PŘED OPUŠTĚNÍM VOZIDLA 

 VŽDY ZATÁHNĚTE PARKOVACÍ BRZDU A 

SPUSŤTE VŠECHNA ZAŘÍZENÍ NA PODKLAD. 

Ponechání rychlosti se zastaveným motorem 

nezabrání vozidlu v samovolném rozjezdu. 

 ZASTAVTE MOTOR A VYJMĚTE KLÍČEK ZE 
SPÍNACÍ SKŘÍŇKY. 

 

1. Zastavte vozidlo na rovném podkladu. 

2. Pro zatažení parkovací brzdy sešlápněte brzdový 

pedál a zatáhněte páku do polohy pro parkování. 

3. Pro uvolnění parkovací brzdy stiskněte odjišťovací 

tlačítko a spusťte dolů páku parkovací brzdy. Když je 

parkovací brzda uvolněná, světelná kontrolka v Easy 

Checker(TM) zhasne. 

 

 Počítadlo provozních hodin 
Počítadlo provozních hodin ukazuje na 5 míst počet 

hodin, po které bylo vozidlo v provozu; poslední číslice 

znamená 1/10 hodiny. 

 
(1) Páka parkovací 

brzdy 

(2) Odjišťovací tlačítko 

 
(A) „UVOLNIT“ 

 

 

(1) Počítadlo provozních hodin 

 

 

 Pokud budete vozidlo používat se zataženou 

parkovací brzdou, dojde k poškození brzdy. 
DŮLEŽITÉ 

POZOR UPOZORNĚNÍ 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 Elektrická zásuvka 12 V 
Místo pro odběr proudu o napětí 12 V se nachází na 

předním panelu. Do této zásuvky je možno připojovat 

pomocné světlo nebo jiná zařízení. 
 

 Zásuvka funguje při klíčku spínací skříňky v 

poloze „ON“ nebo „OFF“. 

Pokud není zařízení používáno, odpojte jej.  Mějte na 

paměti, že ponechání zasunuté zástrčky způsobí vybití 

akumulátoru. 
 

 Nezapojujte do této zásuvky světlo nebo jiné 

zařízení s odběrem převyšujícím 120 W, 

akumulátor by se mohl vybít velmi rychle nebo by 

se mohla zásuvka poškodit. 

 
 

 Nepoužívejte zásuvku jako zapalovač cigaret. 

 Nepoužívejte zásuvku, je-li mokro. 

 

 

(1) Elektrická zásuvka 12 V 

TECHNICKÉ ÚKONY 
 Uzávěrka diferenciálu 

 

  

Abyste předešli zranění kvůli ztrátě kontroly nad 

řízením: 

 Nejezděte s vozidlem vysokou rychlostí při 

zapnuté uzávěrce diferenciálu. 

 Nepokoušejte se zatáčet se zapnutou 

uzávěrkou diferenciálu. 

 Ujistěte se, že máte vypnutou uzávěrku 

diferenciálu před otáčením na poli. 
 

Pokud začne jedno ze zadních kol prokluzovat, přesuňte 

páku uzávěrky diferenciálu do zapnuté polohy.  Obě kola 

se začnou točit společně, tím se omezí prokluzování. 

Uzávěrka diferenciálu je zajištěna přesunutím páky 

diferenciálu do polohy „ZAPNUTO“. 
 

 

(1) Páka uzávěrky diferenciálu „ZAPNUTO“ 

„VYPNUTO“ 

 
 

 Používáte-li uzávěrku diferenciálu, vždy snižte otáčky 

motoru. 

 Abyste předešli škodám na poháněcím systému, 

nezapínejte uzávěrku diferenciálu, pokud jedno kolo 

prokluzuje a druhé úplně stojí. 

 Pokud není možno uzávěrku diferenciálu vypnout, 

zastavte vozidlo a otáčejte volantem na obě strany. 

DŮLEŽITÉ 

UPOZORNĚNÍ 
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 Neznámý terén  Jízda pozpátku 
 

    

Abyste předešli zranění: 

 Před jízdou v neznámé oblasti zkontrolujte, zda 

se tam nenacházejí skryté překážky nebo jiná 

nebezpečí. 

 Dokud oblast dobře neznáte, jezděte sníženou 

rychlostí. 

 Využívejte existující cesty a držte se stranou 

nebezpečných míst, jako jsou schody, 

kamenité svahy nebo bažiny. 

 Buďte opatrní při snížené viditelnosti, protože 

byste si nemuseli všimnout překážky na cestě. 

Abyste předešli zranění: 

 Projděte se kolem, podívejte se dolů a dozadu 

předtím, než začnete couvat, abyste se ujistili, 

že v cestě nejsou žádné překážky nebo osoby. 

 Sešlapujte pedál akcelerace postupně a 

couvejte opatrně. 

 Pro zastavení při couvání dejte nohu dolů z 

pedálu akcelerace a postupně sešlapujte 

brzdový pedál. 

 Nebrzděte prudce. 

 

  

POZOR POZOR 
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 Jízda s pohonem „4×4“  Otáčení vozidla 
 

    

Abyste předešli zranění: 

 Nejezděte s pohonem „4×4“ (4WD) na dlážděné 
vozovce. 

 

Pro maximální přilnavost dejte volič rozsahu převodovky 

do polohy „LOW“ a použijte pohon „4×4“ na prudkých 

svazích nebo při jízdě v blátě, v případě potřeby zapněte 

uzávěrku diferenciálu. 

Abyste předešli zranění: 

 Snižte rychlost vozidla před najetím do zatáčky 

a udržujte ji v průběhu zatáčení. 

 Nezatáčejte prudce, abyste předešli ztrátě 

kontroly nad řízením nebo převrácení. 

 

  

 

 

POZOR UPOZORNĚNÍ 
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 Kopce  Překonávání svahů 

 
Č
E
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Abyste předešli zranění: 

 Neotáčejte se bokem ke svahu, vozidlo by se 

mohlo převrátit. 

 Vždy jezděte přímo do kopce nebo přímo s 
kopce. 

 Zpomalte, dokud nemáte dobrý výhled na 

opačnou stranu kopce za jeho vrcholem. 

 Pokud motor ve strmém svahu zhasne, sjeďte 

pomalu dolů s použitím brzd. 

 Před sjížděním s kopce zastavte a zkontrolujte, 

zda nejsou v cestě překážky. 

Abyste předešli zranění: 

 Snižte rychlost vozidla, abyste předešli 

převrácení nebo ztrátě kontroly nad řízením. 

 Nepřekonávejte svahy, které jsou kluzké nebo 

pokryté kameny, nebo překážky, které by 

mohly způsobit převrácení vozu. 
 

 

 Klouzání a smyky 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Jezděte pomalu a opatrně, nacházíte-li se na 

nepevném a nepřipraveném podkladu. 

 Nebrzděte ani nerozjíždějte prudce, když jste ve 

skluzu, abyste předešli ztrátě kontroly nad 

řízením. 

 Používejte pohon 4×4 a udržujte nízkou 

rychlost na cestách pokrytých jílem, blátem, 

ledem nebo sněhem, abyste předešli 

nekontrolovanému klouzání. 
 

  

UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ 

UPOZORNĚNÍ 
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 Brodění vodou 
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E
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Abyste předešli zranění: 

 Neprojíždějte vodou kdekoliv je to možné. 

 Přes mělkou vodu přejíždějte pomalu a zvolte 

si místo pro vjezd do vody a výjezd z ní tam, 

kde břehy nejsou příliš strmé nebo kluzké. 

 Před vjetím do vody zkontrolujte, zda se v ní 

nenacházejí kameny, díry nebo jiné překážky, 

které by mohly způsobit převrácení vozu, 

uváznutí nebo ponoření. 

 Nikdy nevjíždějte s vozidlem do rychle tekoucí 

vody nebo do vody, jejíž hloubka je větší než 

152 mm. Pneumatiky by mohly začít plavat a 

ztížit tak udržení kontroly nad řízením. 

 Mokré brzdy mohou snížit brzdné schopnosti 

vozidla.  Po brodění vodou vždy lehce 

přišlapujte brzdový pedál, aby se brzdy 

vysušily. 

 Mokré brzdy se opotřebovávají rychleji. 

Kontrolujte opotřebení brzd častěji, pokud 

často jezdíte vodou. 

 
 

 Neprojíždějte vodou, kdykoliv je možné se tomu 

vyhnout. Pokud se namočí řemen alternátoru, může 

začít prokluzovat. 
 

 

 

 

Krytka náboje nápravy 

DŮLEŽITÉ 

UPOZORNĚNÍ 
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SKLÁPĚCÍ VANA 
 Všeobecné upozornění 

 

  

Abyste předešli zranění: 

 Nikdy nepřevážejte na sklápěčce cestující. Mohli by být vláčeni po plošině nebo dokonce vymrštěni ven s 

možností vážného zranění nebo smrti. 

 Nikdy nezdvihejte sklápěcí vanu, když je naložená. 

 Jízda se sklopenou sklápěcí vanou může být nebezpečná. 

Před jízdou vždy sklápěčku spusťte a zajistěte bočnici. 

 Buďte opatrní, aby se žádná část Vašeho těla, jako například ruce nebo paže, nedostaly mezi vanu a vozidlo. 

 Když je sklápěčka naložená, jezděte pomalu. 

 

  

Abyste předešli zranění: 

 Nezdvihejte sklápěčku, běží-li motor na vyšší než volnoběžné otáčky. 

 
 

 Max. hmotnost nákladu 
 

 

 
 

 Nosnost sklápěcí vany (CBC - Cargo Bed Capacity) je 200 kg. 

 Nikdy nepřevážejte náklad přesahující maximální povolené zatížení (PCL - Permissible Cargo Load) 

 
  

 Max. hmotnost nákladu nesmí přesáhnout „CBC“ nebo „PCL“. 

PCL = PC - hmotnost (řidič + spolujezdec + opce + přísl. + kabina) 

(PCL: Permissible Cargo Load / CBC: Cargo Bed Capacity / Opce: výbava na přání / Přísl.: příslušenství / PC: Payload Capacity) 

[Max. povolené zatížení] 
 

 

SKLÁPĚCÍ VANA 

Max. povolené zatížení v kg 430 
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 Vyklápěcí bočnice sklápěčky 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Nesypte náklad k vyklápěcí bočnici, je-li 

otevřená, v opačném případě by mohlo dojít k 

prasknutí drátěného omezovače. 

  Nedávejte prsty nebo ruce mezi bočnici a 

závoru při zavírání, neboť by mohlo dojít k 

přiskřípnutí prstů nebo rukou. 
 

Pro nakládání nebo skládán je možno bočnici sklápěčky 

otevřít. 

Vyklápěcí bočnice je přidržována v rovině nákladové 

plošiny pomocí drátěného omezovače. 

Nepopojíždějte s vozidlem, je-li vyklápěcí bočnice zcela 
otevřená. 

V nejnižší poloze může bočnice zakrývat koncová světla 

vozidla a poškodit je svými výkyvy. 
 

1. Zdvihněte závory na každé straně bočnice a bočnici 

otevřete. 

2. Zavřete bočnici jejím zdvižením a zatlačením pro 

úplné dovření. Sklopte závory dolů a ujistěte se, že 

zůstávají bezpečně zavřeny. 
 

 

 

 

(1) Vyklápěcí bočnice 

(2) Závora 

(3) Drátěný omezovač 

 

 

 ABYSTE PŘEDEŠLI POŠKOZENÍ VYKLÁPĚCÍ 
BOČNICE 

Před zdviháním sklápěčky bez drátěných omezovačů 

demontujte zadní závěs pro přívěs. 

DŮLEŽITÉ 

POZOR 
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 Zdvihání a spouštění sklápěčky 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Ujistěte se, že vozidlo stojí na pevném rovném 

podkladu a že je zatažená parkovací brzda 

předtím, než budete zdvihat sklápěčku, poté ji 

ve zvednuté poloze zajistěte. 

 Naložená sklápěčka může být velmi těžká. 

Nikdy nezdvihejte sklápěcí vanu, když je 

naložená. Vysypte sklápěcí vanu, pokud ji 

potřebujete zdvihat ručně. 
 

1. Zaparkujte vozidlo na rovném místě. 

2. Ručně sklápěčku vyprázdněte. 

3. Uvolněte závory na obou stranách a poté zdvihněte 

sklápěcí vanu pomocí ručního madla. 

 
6. Uvolněte bezpečnostní podpěru ze západky 

zatažením nahoru ve středu držáku. 

7. Dejte bezpečnostní podpěru do jejího držáku. 

 

 

(1) Držák podpěry 
 

8. Pomalu spouštějte sklápěcí vanu do rámu a zavřete 

závory na obou stranách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Závora 

(2) Ruční 
madlo 

 
(A) „ZAJISTIT“ 

(B) „UVOLNIT“ 

(C) „ZDVIHNOUT“ 
 

4. Zatlačte bezpečnostní podpěru do západky, abyste ji 

zajistili v nejvyšší poloze sklápěčky. 

 

 

(1) Bezpečnostní podpěra 

(2) Uložení 
 

5. Pro spuštění sklápěčky lehce sklápěcí vanu 

nadzdvihněte pomocí ručního madla. 
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PNEUMATIKY 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Nepokoušejte se nasazovat pneumatiku na 

ráfek. To smí provádět jen kvalifikovaná osoba 

s odpovídajícím vybavením. 

 Udržujte v pneumatikách vždy správný tlak. 

Nenechte poklesnout tlak v pneumatikách pod 

doporučenou hodnotu, uvedenou v návodu k 

používání. 

 
 

 Nepoužívejte jiné pneumatiky než ty, které jsou 

schváleny společností KUBOTA. 
 

 

 Pokles tlaku 
Ačkoliv byly pneumatiky v továrně nahuštěny na 

předepsanou hodnotu, je normální, že postupně pomalu 

klesá. Proto jej každý den kontrolujte a v případě potřeby 

pneumatiky dohušťujte. 

 
Velikost 
pneumatik 

Tlak v pneumatikách 

24 x 9 - 12 HDWS, 

Vpředu 

24 x 11 - 12 HDWS, 

Vzadu 

 
 
 

97 kPa 

(0,97 kgf/cm ) 24 x 9 - 12 ATV, 

Vpředu 

24 x 11 - 12 ATV, 

Vzadu 

 

 

(1) Podklad (A) „NEDOSTATEČNÝ“ 

(B) „SPRÁVNÝ“ 

(C) „PŘÍLIŠ VELKÝ“ 

 Typ a použití pneumatik 
 Pneumatika pro velké zatížení 

 

 
 Univerzální terénní pneumatika 

PNEUMATIKY A KOLA 
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KOLA TLUMIČE 
 Seřizování pružin zadních tlumičů 

 

Abyste předešli zranění: 

 Před demontáží kola bezpečně vozidlo 

podepřete stojánky. 

 Nikdy nejezděte s vozidlem s uvolněnými 
kolovými šrouby. 

 
 

 Pokud montujete kolo, dotahujte šrouby následujícím 

krouticím momentem, dotažení zkontrolujte po ujetí 

200 m, poté podle servisních intervalů. 

 

 

(1) Dotahovací moment 108,4 až 121,9 Nm 

(11 až 12,4 kgf-m) 

 
 

Abyste předešli zranění: 

 Ujistěte se, že pracujete na pevném, rovném a 

hladkém podkladu, že motor je zastaven a 

parkovací brzda zatažená. 

 Dejte levý a pravý zadní tlumič do stejné 

polohy. 

Nerovnoměrné seřízení může být příčinou 

špatného chování vozu a ztráty kontroly nad 

řízením, což by mohlo vést až k nehodě. 
 

Seřizovací objímky pružin na zadních tlumičích mají 5 

poloh, takže pružiny mohou být nastaveny pro různé 

jízdní podmínky s různou zátěží. 

Pro seřízení pružin zadních tlumičů otáčejte seřizovací 

objímkou na tlumiči do požadované polohy pomocí 

hákového klíče. 
 

[Poloha zadního tlumiče] 
 

Poloha Pružina Pocit Zatížení 

1 Tvrdší Tvrdé Vyšší 

2  

 

  

3 (základní) 
 

 
 

 
 

 

4  

 

  

5 Měkčí Měkké Nižší 

 
  

 Pokud nastanou se seřizováním jakékoliv potíže, obraťte 

se na svého obchodního zástupce KUBOTA. 
 

Na obrázku níže je pružina zadního tlumiče nastavena 

do třetí (základní) polohy. 

 

 

(A) Zadní tlumič 

(B) Seřizovací objímka (Otáčejte zde pomocí hákového 
klíče.) 

DŮLEŽITÉ 

POZOR 

POZOR 

POZNÁMKA 



 

TAŽENÍ 31 
 

 

 

ZÁVĚS PRO PŘÍVĚS 
 Zadní závěs pro přívěs 
[pokud je ve výbavě] 

 
 Přední závěs pro přívěs 
[pokud je ve výbavě] 

 

 
 

Abyste předešli zranění: 

 Při tažení přívěsu jezděte tak pomalu, abyste si 

udrželi kontrolu nad řízením a předešli 

převrácení. 

 Aby byly zachovány dostatečné brzdné a 

trakční schopnosti, netahejte přívěs, pokud 

není naložena sklápěčka nebo není 

namontováno tažné zařízení. 

 Přívěs připojujte pouze k závěsnému zařízení. 
 

Hmotnosti přívěsů připojovaných k zadnímu závěsu jsou 

uvedeny v kapitole „OMEZENÍ PRO VOZIDLO“.  Při 

tažení jiných zařízení používejte bezpečnostní řetěz. 
 

 

(1) Zadní tažné zařízení (pokud je ve výbavě) 

(2) Čep závěsu (pokud je ve výbavě) 

Abyste předešli zranění: 

 S tímto vozidlem netahejte, pokud všechny 

jeho funkce nepracují správně, neboť závady 

od řízení až po brzdění mohou být příčinou 

nehody. 
 

Používejte přední závěs pro zvýšení manévrovatelnosti 

v uzavřených prostorách. 

Hmotnosti přívěsů připojovaných k přednímu závěsu 

jsou uvedeny v kapitole „OMEZENÍ PRO VOZIDLO“. 
 

 

(1) Přední závěs (pokud je ve výbavě) 

(2) Čep závěsu (pokud je ve výbavě) 

TAŽENÍ 
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Abyste předešli vážnému zranění a poškození vozidla: 

 Ujistěte se, že máte dostatečné znalosti, zkušenosti, správné náhradní díly a nářadí předtím, než začnete 

vykonávat jakékoliv úkony údržby. 

 Pokud nemáte dostatečné znalosti a/nebo vybavení nezbytné pro zamýšlenou práci, obraťte se na 

místního zástupce KUBOTA. 

 Nechte svého obchodního zástupce KUBOTA provést kontrolní úkony označené v následující tabulce *4. 

SERVISNÍ INTERVALY 
 

 

 Úkony označené  musejí být provedeny po prvních 50 hodinách provozu. 

*1 Vzduchový filtr musí být čištěn častěji při práci v prašném prostředí. 

*2 Každý rok nebo při každém 6. čištění. 

*3 Pokud je třeba, filtr vyměňte. 

*4 S požadavkem na tuto opravu se obraťte na svého zástupce KUBOTA. 

*5 Při používání akumulátoru kratším než 100 hodin za rok kontrolujte jeho stav odečtem ukazatele každý rok. 

*6 Vyčistěte po každých 1000 hodinách, pokud je třeba. 

 EMISE BENZÍNOVÉHO MOTORU ZÁVISEJÍ NA DODRŽOVÁNÍ POKYNŮ PRO ÚDRŽBU: 

1. Pozáruční údržba, opravy nebo výměna zařízení a systémů pro řízení emisí musejí být prováděny kvalifikovanými 

pracovníky, kteří mají pro takové úkony zkušenosti a odpovídající vybavení. Viz prohlášení o garanci úrovně emisí 

(viz Emission Warranty Statement). 

2. Aby byla zajištěna nejvyšší kvalita a spolehlivost, používejte pro opravy a výměnu nové originální díly 

KUBOTA nebo díly srovnatelné kvality, kdykoliv takovou práci provádíte. 

 
 

Č. 
 

Úkon 
Údaj na počítadle provozních hodin Po 700 

hodinách 

Č. 

strán

ky 

 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 

 
1 

 
Mazání 

 
Provedení 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

každých 

50 hodin 

 
46 

 

 
2 

 
Bezpečnostní okruh 
startování motoru 

 
Kontrola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

každých 

50 hodin 

 
48 

 

 
3 

 
Pružina neutrálu VHT 

 
Kontrola 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

každých 

100 hodin 

 
48 

 

 
4 

 
Dotažení kolových šroubů 

 
Kontrola 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

každých 

100 hodin 

 
48 

 

 

 
5 

 

 
Vložka vzduchového filtru: 

 
Vyčištění 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

každých 

100 hodin 

 
49 

 
*1 

 
Výměna 

              každý rok  
65 

 
*2 

 
 

6 

 
 

Vložka předfiltru 

 
Vyčištění 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

každých 

100 hodin 

 
49 

 
*1 

 
Výměna 

              každý rok  
65 

 
*2 

 
7 

 
Řemen alternátoru 

 
Seřízení 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

každých 

100 hodin 

 
50 

 
*4 

 
 

8 

 
 

Vedení paliva 

 
Kontrola 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

každých 

100 hodin 

 
52 

 

 
Výměna 

              každé 2 

roky 

 
67 

 
*4 

ÚDRŽBA 
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Č. 
 

Úkon 

Údaj na počítadle provozních hodin Po 700 

hodinách 
Č. 

strán

ky 

 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 

 
9 

 
Stav akumulátoru 

 
Kontrola 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

každých 

100 

hodin 

 
53 

 
*5 

 
10 

 
Sbíhavost 

 
Seřízení 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

každých 

100 

hodin 

 
54 

 

 
11 

 
Zachytávač jisker 

 
Vyčištění 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

každých 

100 

hodin 

 
55 

 

 
12 

 
Páka parkovací brzdy 

 
Seřízení 

 

 

 

   

 
 

    

 
 

    

 
 

  každých 

200 

hodin 

 
56 

 
*4 

 
13 

 
Filtr motorového oleje 

 
Výměna 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

  každých 

200 

hodin 

 
56 

 

 
14 

 
Motorový olej 

 
Výměna 

 

 

 

   

 
 

    

 
 

    

 
 

  každých 

200 

hodin 

 
57 

 

 
15 

 
Žebra  chladiče 

 
Vyčištění 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  každých 

200 

hodin 

 
58 

 

 
16 

Olejový filtr převodovky 

(HST) 

(Žlutá barva) 

 
Výměna 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

   
každých 

200 

hodin 

 
59 

 

 
17 

Filtr převodového oleje 

(SÁNÍ) 

(Oranžová barva) 

 
Výměna 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

   
každých 

200 

hodin 

 
59 

 

 
18 

 
Převodový olej 

 
Výměna 

        

 
 

      každých 

400 

hodin 

 
64 

 

 
19 

Stav zapalovacích 

svíček a vzdálenost 

elektrod 

 
Kontrola 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  každých 

200 

hodin 

 
60 

 

 
20 

 
Brzdový pedál 

 
Kontrola 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

  každých 

200 

hodin 

 
61 

 
*4 

 
 

21 

 
 

Brzdové hadice & potrubí 

 
Kontrola 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

  každých 

200 

hodin 

 
61 

 

 
Výměna 

              každé 4 

roky 

 
68 

 
*4 

 
22 

 
Spínač brzdových světel 

 
Kontrola 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

  každých 

200 

hodin 

 
62 

 

 
 

23 

 

Hadice a spony 

chladiče 

 
Kontrola 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  každých 

200 

hodin 

 
62 

 

 
Výměna 

              každé 2 

roky 

 
67 

 

 

 
24 

 

 
Sací potrubí 

 
Kontrola 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

  každých 

200 

hodin 

 
63 

 

 
Výměna 

              každé 2 

roky 

 
67 

 
*3 

 
25 

 
Opotřebení pneumatik 

 
Kontrola 

 

 

 

     

 
 

      

 
 

  každých 

300 

hodin 

 
63 

 

 
26 

 
Olejová náplň přední 
nápravy 

 
Výměna 

        

 

 

      každých 

400 

hodin 

 
65 

 

 
27 

Vůle ventilů 

motoru 

 
Seřízení 

          

 

 

    každých 

500 

hodin 

 
65 

 

 
28 

Spalovací prostor 

motoru 

 
Vyčištění 

               
*6 

 
65 

 

 

 
29 

 

 
Rozvodový řemen 

 
Kontrola 

          

 
 

    každých 

500 

hodin 

 
65 

 

 
Výměna 

              každých 

1000 

hodin 

 
65 
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Č. 

 
Úkon 

Údaj na počítadle provozních hodin Po 700 

hodinác

h 

Č. 

strán

ky 

 
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 

 

30 
 

Brzdová kapalina 
 

Výměna               každé 2 

roky 

 

66 
 

*4 

 

31 
 

Chladicí systém 
 

Propláchn
utí 

              každé 2 

roky 

 

66  

 

32 
 

Chladicí soustava 
 

Výměna               každé 2 

roky 

 

66  

 

33 
Hlavní brzdový válec 

(vnitřní díly) 

 

Výměna               každé 2 

roky 

 

67 
 

*4 

 

34 
 

Hadice odvětrání 
motoru 

 

Výměna               každé 2 

roky 

 

67  

35 Opotřebení brzdových 
destiček 

Kontrola                
 
 

Servis 

podle 

potřeby 

68 *4 

36 Parkovací brzda Seřízení               68 *4 

37 Řemen alternátoru Seřízení               68 *4 

38 Pojistka Výměna               69  
39 Žárovka Výměna               70  
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MAZIVA, PALIVO A CHLADICÍ KAPALINA 
 

Č. Místo Objem Náplň 

1 Palivová nádrž 20 l 
Bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 

87 nebo větším 

2 Chladicí okruh (s expanzní 
nádobkou) 

1,8 l Destilovaná voda s nemrznoucím prostředkem 

 
 

3 

 
 

Olejová vana 

[S výměnou filtru] 

1,35 l** 

[Bez výměny filtru] 

1,2 l** 

Motorový olej: API klasifikace SG, 
SH, SJ nebo vyšší 

Vyšší než -18 ...SAE10W-30 

Pod 0 .......SAE5W-20 nebo 5W-30 

4 Převodová skříň 8,5 l Olej KUBOTA UDT nebo SUPER UDT* 

5 Olejová náplň přední 
nápravy 

0,21 l Olej KUBOTA UDT nebo SUPER UDT* 

6 
Brzdová kapalina 

(nádržka a potrubí) 
0,2 l KUBOTA DOT3 ORIGINÁLNÍ BRZDOVÁ 

KAPALINA 
 

Mazání Počet mazacích bodů Objem Typ maziva 

Uložení VHT 1 Dokud mazivo nevytéká 
Víceúčelový tuk NLGI-2 

nebo NLGI-1(GC-LB) 

Svorka akumulátoru 2  
 
 

 
Vhodné množství 

 
 
 

 
Mazivo ve spreji 

Čep sklápěcí vany 2 

Uložení páky parkovací brzdy 2 

Uložení voliče rozsahu 
převodovky 

1 

Uložení páky pohonu 4×4 1 

Páka uzávěrky diferenciálu 1 

Obtokové vedení 1 

 
 

 

* Olej KUBOTA UDT nebo SUPER UDT-2 --- Originální převodový/hydraulický olej KUBOTA 

** Množství oleje při doplnění k horní značce na měrce. 
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POZNÁMKA 
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 Motorový olej: 

A Olej používaný v motoru musí mít klasifikaci API (American Petroleum Institute) a Proper SAE Engine Oil 

odpovídající venkovním teplotám, jak je uvedeno výše: 
 

 Palivo: 

A Ekobenzín (s obsahem etylalkoholu až do 10 %, 90 % bezolovnatého benzínu) je pro motor schválen. Jiné typy 

benzínů / alkohol nejsou schváleny. 
 

 Převodový olej: 

Pro úplné mazání převodovky je důležité, aby byl takový systém plněn vícestupňovým převodovým olejem. 

Doporučujeme používat olej KUBOTA UDT nebo SUPER UDT pro optimální ochranu a výkonnost. (Pro podrobnosti 

se obraťte na svého zástupce KUBOTA.) 

Nemíchejte spolu oleje různých značek nebo stupňů. 
 

 Brzdová kapalina: 

Vždy použijte ORIGINÁLNÍ BRZDOVOU KAPALINU KUBOTA DOT3 z neotevřené nádobky. Pokud není k dispozici, 

je třeba použít pouze kapalinu specifikace DOT3 z neotevřené nádobky jako dočasnou náhradu. 

Nicméně použití jakékoliv jiné brzdové kapaliny než KUBOTA může způsobit korozi a snížit životnost systému. 

Vypusťte brzdový systém a naplňte jej ORIGINÁLNÍ BRZDOVOU KAPALINOU KUBOTA DOT3 co nejdříve. 
 

 Uvedené objemy chladicí kapaliny a oleje jsou odhadem výrobce. 
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Abyste předešli zranění: 

 Nikdy nepracujte pod hydraulickými zvedáky. 

Mohly by náhle spadnout nebo rychle 

poklesnout. Pokud je nezbytné pracovat pod 

vozidlem nebo pod jakýmikoliv jeho částmi kvůli 

údržbě nebo seřizování, vždy je nejprve 

bezpečně podložte stojánkem nebo jinak 

spolehlivě zajistěte. 
 

OTEVÍRÁNÍ KAPOTY MOTORU A 
SKLÁPĚNÍ SEDADEL 

5.  A Kapotu stiskněte oběma rukama do zacvaknutí. 

 

  

Abyste předešli zranění kvůli kontaktu 
s pohybujícími se částmi: 

 Nikdy neodklápějte sedadlo řidiče za běhu 

motoru. 
 

 Kapota 
1. Pro otevření kapoty motoru zdvihněte páčku, abyste 

uvolnili západku a otevřeli kapotu. 

2. Zatlačte vzpěru do uložení, abyste ji zajistili v 

nejvyšší poloze kapoty. 

 
(1) Vzpěra 

(2) Otvor 

 
(A) „ZDVIHNOUT“ 

(B) „ZATLAČIT“ (Zajištění) 

(C) „ZATÁHNOUT“ (Odjištění) 

 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Držák vzpěry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Páčka 

kapoty 

(2) Kapota 

 
(A) „UVOLNIT“ 

3. Pro zavření kapotu uchopte, lehce ji nadzvedněte a 

vytáhněte vzpěru pro odjištění. 

4. Uložte vzpěru do jejího držáku do jejího držáku. 

PRAVIDELNÉ KONTROLY 
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 Sedadlo řidiče 
Pro otevření sedadla jej zvedněte do přední polohy. 

 

 

(1) Sedadlo řidiče 

 
 

 

 Pro práci na částech nacházejících se pod sedačkou 

překlopte pryžový plát, jak je vidět na následujícím 

obrázku. 

 

 

(1) Pryžový kryt (A) Sedadlo 

ZDVIHÁNÍ SKLÁPĚČKY 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Při provádění údržby pod zdviženou 

sklápěčkou se ujistěte, že je správně 

namontována bezpečná podpěra. 

 Nedotýkejte se tlumiče výfuku nebo 

výfukového potrubí, protože jsou horké. Mohli 

byste se vážně popálit. 
 

 

 Zdvihání a spouštění sklápěčky 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Ujistěte se, že vozidlo stojí na pevném rovném 

podkladu a že je zatažená parkovací brzda 

předtím, než budete zdvihat sklápěčku, poté ji 

ve zvednuté poloze zajistěte. 

 Naložená sklápěčka může být velmi těžká. 

Nikdy nezdvihejte sklápěcí vanu, když je 

naložená. Vysypte sklápěcí vanu, pokud ji 

potřebujete zdvihat ručně. 
 

1. Zaparkujte vozidlo na rovném místě. 

2. Ručně sklápěčku vyprázdněte. 

3. Uvolněte závory na obou stranách a poté zdvihněte 

sklápěcí vanu pomocí ručního madla. 

 

 
(1) Závora 

(2) Ruční 
madlo 

(A) „ZAJISTIT“ 

(B) „UVOLNIT“ 

(C) „ZDVIHNOUT“ 
 

4. Zatlačte bezpečnostní podpěru do západky, abyste ji 

zajistili v nejvyšší poloze sklápěčky. 

POZOR 

POZOR 

POZNÁMKA 
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(1) Bezpečnostní podpěra 

(2) Uložení 
 

5. Pro spuštění sklápěčky lehce sklápěcí vanu 

nadzdvihněte pomocí ručního madla. 

6. Uvolněte bezpečnostní podpěru z držáku zatažením 

nahoru v jeho středu. 

7. Dejte bezpečnostní podpěru do jejího držáku. 

 

 

(1) Držák podpěry 
 

8. Pomalu spouštějte sklápěcí vanu do rámu a zavřete 

závory na obou stranách. 

 
MÍSTO PRO ZDVIHÁNÍ 

 

  

Abyste předešli vážnému zranění, usmrcení nebo 

poškození vozidla: A Nepracujte pod vozidlem, 

pokud není podepřeno bezpečnými stojánky nebo 

odpovídajícími podpěrami. 
 

 

 Vpředu 
Zdvihejte pouze za přední nárazník. 

 

 

(1) Přední nárazník 

(2) Zvedák 

(3) Dřevěný špalek 
 
 

 

 Vzadu 
Zdvihejte zadní část přes dřevěný blok podložený pod 

spodním krytem převodovky pro ochranu motoru a 

potom jej podložte. 

Nezdvihejte přes ocelové pláty vložené přímo pod 

spodní kryt převodovky. 
 

 

(1) Spodní kryt převodovky 

(2) Zvedák 

(3) Dřevěný špalek 
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KAŽDODENNÍ KONTROLA 
Pro Vaši bezpečnost a maximální životnost vozidla jej 

kontrolujte důkladně každý den dříve, než nastartujete 

motor. 

 

  

Abyste předešli 
vážnému zranění: 

 Vozidlo kontrolujte a údržbu provádějte na 

rovném podkladu, s vypnutým motorem a se 

zataženou parkovací brzdou. 

 

 Kontrola zvenku kolem 
Prohlédněte vozidlo kolem dokola, podívejte se pod něj, 

zda nejsou např. uvolněné šrouby, zachycené nečistoty, 

průsaky oleje nebo chladicí kapaliny, zlomené nebo 

opotřebené díly. 

 

 Kontrola množství a doplňování paliva 
 

  

Abyste předešli vážnému zranění: 

 Zacházejte s palivem opatrně. Nedoplňujte 

palivo při běžícím motoru.  Pokud je motor 

horký, nechte jej několik minut vychladnout, 

než budete dolévat palivo. Při doplňování 

paliva nebo práci na palivovém systému 

nekuřte. Doplňujte palivo pouze do úrovně 

spodní hrany plnicího hrdla. Nedoplňujte 

palivo až po okraj. Prázdný prostor v nádrži 

umožňuje rozpínání palivových výparů, když 

se palivo ohřeje.  Nikdy nesnímejte víčko 

nádrže nebo nedolévejte palivo, pokud je 

palivová nádrž horká. 

 

 

Zkontrolujte množství paliva. Dbejte na to, abyste palivo 

nevyčerpali úplně. 

 
 

 

 Nemíchejte benzín s olejem. 

Používejte pouze bezolovnatý benzín s oktanovým 

číslem 87 nebo vyšším. 

 
 

 Palivo vypotřebujte do přibližně 30 dnů od natankování, 

abyste předešli zhoršení jeho kvality, nebo přidejte 

stabilizátor paliva, aby vydrželo v nezměněném stavu. 

 Palivová směs se liší podle sezóny, aby bylo dosahováno 

nejlepší sezónní výkonnosti motoru. Abyste předešli 

potížím s výkyvy výkonnosti, způsobené například 

plynovou zátkou nebo obtížné startování, používejte 

takové palivo, jaké je v průběhu roku prodáváno. 

 Pouze občasné používání motoru během roku může být 

příčinou zestárnutí paliva v palivové nádrži vozidla. 

Palivo, jehož vlastnosti se zestárnutím změnily, může být 

příčinou potíží s výkonem motoru s přicpáváním dílů 

karburátoru. 

 Kanystry s palivem pečlivě zavírejte a skladujte je na 

chladném místě chráněném před slunečním světlem, aby 

se předešlo zhoršení vlastností paliva. 

 V palivové nádrži může dojít ke kondenzaci způsobené 

řadou provozních nebo okolních podmínek. Abyste snížili 

kondenzaci a předešli vlivu kondenzátu na chod stroje, 

doplňujte palivovou nádrž po skončení každého 

pracovního dne a palivo skladujte v plastových 

kanystrech. 

 

 

 
 Používejte pouze schválené kanystry. Používejte pouze 

nekovové, přenosné palivové kanystry schválené 

laboratořemi Underwriter‘s Laboratory (U.L.)  americké 

společnosti American Society for Testing & Materials 

(ASTM).  Pokud pro dolévání paliva používáte trychtýř, 

ujistěte se, že je plastový a není v něm žádné sítko ani 

filtr. 

 Nikdy nesnímejte víčko nádrže nebo nedolévejte palivo při 

běžícím motoru. Před doplňováním paliva nechte motor 

vychladnout. 

 Nikdy nedoplňujte palivo nebo nevyprazdňujte nádrž v 

uzavřeném prostoru. Vyjeďte s vozidlem ven a zajistěte 

potřebné větrání. 

 Rozlité palivo neprodleně vyčistěte. Pokud si polijete 

palivem oblečení, neprodleně se převlékněte. Pokud se 

palivo rozlije v blízkosti stroje, nepokoušejte se 

nastartovat motor, ale odtlačte vozidlo pryč ze zasažené 

oblasti. Zabraňte jakémukoliv jiskření, dokud se výpary z 

paliva nerozptýlí. 

 Nikdy neskladujte stroj nebo kanystr na místě, kde je 

otevřený oheň, zdroj jiskření nebo plamínek, jako 

například v plynovém ohřívači vody nebo v jiném 

zařízení. 

 Předcházejte vzniku ohně a výbuchu způsobenému 

výbojem statické elektřiny. Výboj statické elektřiny může 

zapálit palivové výpary v neuzemněném kanystru. 

 Nikdy nenalévejte kanystr uvnitř vozidla nebo na ložné 

ploše nákladního vozu nebo přívěsu s plastovou 

podlahou. Při doplňování vždy umístěte kanystry na zem, 

stranou od vašeho vozidla. 

Objem palivové nádrže 20 l 

DŮLEŽITÉ 
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 Palivem poháněná zařízení paliva sundejte z ložné 

plochy nákladního vozu a doplňujte jej na zemi. 

Pokud to není možné, doplňujte takové zařízení z 

kanystru raději než pistolí tankovacího stojanu. 

 Udržujte plnicí pistoli v neustálém kontaktu s lemem 

palivové nádrže nebo víčkem kanystru po celou dobu 

tankování. Nepoužívejte pistoli zařízení zajištěnou 

zámkem. 

 Palivovou nádrž nikdy nepřeplňujte. Dejte zpět víčko 

nádrže a pečlivě jej dotáhněte. 

 Po doplnění dejte zpět a pečlivě dotáhněte zátky 
všech kanystrů. 

 Nepoužívejte směs s metanolem jako palivo pro 

benzínový motor. Metanol je nebezpečný pro vaše 

zdraví a pro životní prostředí. 

 
 

 Nepoužívejte staré palivo. 

 Palivo doplňujte po skončení pracovního dne, abyste 

předešli kondenzaci v palivové nádrži. 
 

[Používání benzínu s příměsí alkoholu (ekobenzín)] 

Používejte „ekologický benzín“ pouze za podmínky, že 

množství přidaného etanolu v palivu nepřesáhne 10 %.  

Používání aditiv na bázi metanolu se nedoporučuje. Pro 

dosažení nejlepších výsledků používejte bezolovnatý 

benzín s oktanovým číslem minimálně 87. 

 

 Kontrola množství motorového oleje 
 

  

Abyste předešli zranění: 

A Před kontrolou množství oleje vždy zastavte 

motor. 
 

1. Zaparkujte vozidlo na rovném místě a zdvihněte 

sklápěčku. A Zastavte motor a vyjměte klíček ze 

spínací skříňky. 

2. Ponechte motor alespoň 5 minut vychladnout. 

3. Pro kontrolu množství oleje vytáhněte měrku, osušte 

ji, vložte ji zpět a znovu vytáhněte. Pohledem zjistěte, 

zda se hladina oleje nachází mezi dvěma zářezy. 

Pokud je hladina příliš nízko, dolijte olej nalévacím 

otvorem na předepsané množství. 

(Viz část „MAZIVA, PALIVO A CHLADICÍ KAPALINA“ 

v kapitole „ÚDRŽBA“.) 

 
 
 
 
 
 
 

(1) Nalévací 
otvor 

(2) Olejová 
měrka 

(A) Hladina oleje se musí nacházet v tomto rozmezí. 

 
 

 
 

 
(1) Víčko nádrže 

(2) Čistič paliva v nalévacím hrdle 

(3) Prázdný prostor 

(4) Max. množství paliva 

(C) Vůle (hladina paliva je pod spodní hranou plnicího hrdla) 

 Při použití oleje jiného výrobce nebo s jinou viskozitou 

než byla předchozí náplň, vypusťte všechen původní 

olej. Nikdy nemíchejte různé druhy oleje. 

 Pokud je oleje nedostatek, nespouštějte motor. 

DŮLEŽITÉ 

DŮLEŽITÉ 

POZOR 
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 Kontrola množství převodového oleje 
1. Zaparkujte vozidlo na rovném místě a zdvihněte 

sklápěčku. A Zastavte motor a vyjměte klíček ze 

spínací skříňky. 

2. Ponechte motor alespoň 5 minut vychladnout. 

3. Pro kontrolu množství oleje vytáhněte měrku, osušte 

ji, vložte ji zpět a znovu vytáhněte. Pohledem zjistěte, 

zda se hladina oleje nachází mezi dvěma zářezy. 

Pokud je hladina příliš nízko, dolijte olej nalévacím 

otvorem na předepsané množství. 

(Viz část „MAZIVA, PALIVO A CHLADICÍ 
KAPALINA“ 

v kapitole „ÚDRŽBA“.) 

 Kontrola množství chladicí kapaliny 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Neotvírejte zátku chladiče, dokud je chladicí 

kapalina horká. Když vychladne, pootočte 

zátkou pomalu do první zarážky a umožněte 

tlaku poklesnout, teprve poté sejměte zátku 

úplně. 
 

1. Zaparkujte vozidlo na rovném místě a zdvihněte 

sklápěčku. 

2. Překontrolujte pohledem, zda se hladina chladicí 

kapaliny nachází mezi značkami „FULL“ (plná) a 

„LOW“ (minimum) expanzní nádobky. 

3. Pokud poklesne z důvodu odpařování kapaliny, 

dolévejte pouze destilovanou vodu, až k horní 

značce. 

Pokud kapalina uniká netěsnostmi, dolévejte směs 

nemrznoucího prostředku a destilované vody v 

předepsaném poměru, až k horní značce. 

(Viz „Proplachování chladicího systému a výměna 

kapaliny“ v části „KAŽDÉ 2 ROKY“ kapitoly 

„PRAVIDELNÉ 

KONTROLY“.) 

 
 

(1) Nalévac
í otvor 

(2) Olejová 
měrka 

(A) Hladina oleje se musí nacházet v tomto rozmezí. 

 
 

 

 Pokud je oleje nedostatek, 
nespouštějte motor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Expanzní nádobka (A) „PLNÁ“ 

(B) „MINIMUM“ 

 
 

 

 Pokud potřebujete zátku chladiče sejmout, dodržujte 

výše uvedená upozornění a zátku bezpečně 

dotáhněte. 

 Pro doplňování expanzní nádobky používejte 

destilovanou vodu s nemrznoucím prostředkem. 

 Pokud dochází k úniku chladicí kapaliny, obraťte se na 

svého obchodního zástupce KUBOTA. 

DŮLEŽITÉ 

DŮLEŽITÉ 

POZOR 



PRAVIDELNÉ KONTROLY 43 
 

Č
E
ŠT

IN
A

 

 Čištění mřížky chladiče 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Před demontáží mřížky vždy zastavte motor. 
 

1. Zaparkujte vozidlo na rovném místě a zdvihněte 
sedadlo. 

2. Vytáhněte mřížku a odstraňte všechny cizí předměty. 
 

 

(1) Mřížka chladiče (A) „VYTÁHNOUT“ 

 
 

 

 Mřížka chladiče musí být čistá, aby se chránil motor 

před přehříváním. 

 Kontrola chladicího ventilátoru motoru 

[U motorů s výrobním číslem 8U0086 a 

vyšším zkontrolujte funkci ventilátoru.] 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Nestrkejte prsty do pracovního prostoru 

ventilátoru, když provádíte vizuální kontrolu. 

 Používejte ochranné pomůcky, když provádíte 

vizuální kontrolu. 

 Nikdy nestartujte traktor, stojíte-li na zemi. 

Motor startujte, pouze sedíte-li na sedadle 
řidiče. 

 

1. Zaparkujte vozidlo na rovném místě a zatáhněte 

parkovací brzdu. 

2. Nastartujte motor. 

3. Po nastartování motoru opusťte sedadlo řidiče a 

zdvihněte jej, abyste pohledem zkontrolovali, zda 

ventilátor běží. 

4. Ventilátor se musí rozeběhnout do 5 sekund po 

nastartování motoru a běžet 10 s. 

5. Pokud se ventilátor nebude točit, nejezděte s 

vozidlem, ale obraťte se na svého zástupce 

KUBOTA. 
 

[Výjimky pro chování] 

 Pokud je teplota chladicí kapaliny při startování 

motoru vyšší než 87  ( 87 ), ventilátor se 

rozběhne ihned a poběží tak dlouho, dokud teplota 

chladicí kapaliny nepoklesne pod 80  (<80 ). 

 Pokud dojde k poruše snímače teploty chladicí 

kapaliny, ventilátor se rozeběhne. 

 
 

 Pokud se nepodaří motor nastartovat, vraťte klíček 

spínací skříňky do polohy „OFF“ (MOTOR 

ZASTAVEN). 

 

 

(1) Chladicí ventilátor motoru 

DŮLEŽITÉ 

DŮLEŽITÉ 

POZOR 

POZOR 
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 Kontrola množství brzdové 
kapaliny 

 Kontrola brzdového pedálu 

 

 
Abyste předešli zranění: 
 Nejezděte nikdy s vozidlem, pokud se hladina 

brzdové kapaliny nachází pod značkou „MIN“. 

  Používejte pouze ORIGINÁLNÍ BRZDOVOU 
KAPALINU KUBOTA 

DOT3 z uzavřené nádobky. Použití jiných typů 

kapaliny poškozuje díly ze syntetické pryskyřice 

nebo pryže nacházející se v brzdovém systému a 

může být příčinou závady brzd. 

 Zabraňte potřísnění brzdovou kapalinou. Před 

otevřením zátky pečlivě očistěte její okolí. 

Otevírejte nádobku brzdové kapaliny pouze v 

případě nutnosti. 

 Při dolévání nádobky buďte velmi opatrní. Pokud 

brzdová kapalina vyšplíchne na hadice posilovače 

řízení, opláchněte ji okamžitě vodou.  Brzdová 

kapalina rychle poškozuje díly ze syntetické 

pryskyřice nebo pryžové hadice. 
 

1. Zaparkujte vozidlo na rovném místě a zatáhněte 
parkovací brzdu. 

2. Překontrolujte pohledem, zda se hladina brzdové 

kapaliny nachází mezi značkami „MAX“ a „MIN“. 

3. Pokud je pod značkou „MIN“, doplňte kapalinu ke 

značce „MAX“. 

 

 

(1) Víčko nádobky (A) „MAX“ 

(B) „MIN“ 

Abyste předešli zranění: 

 Před kontrolou brzdového pedálu zastavte motor a 

podložte kola klíny. 
 

1. Prověřte, zda se brzdový pedál pohybuje volně a 

hladce. 

2. Pokud zjistíte nesrovnalosti, proveďte seřízení:   (Viz 

„Kontrola brzdového pedálu“ v části „KAŽDÝCH 200 

HODIN“ kapitoly „PRAVIDELNÉ KONTROLY“.) 
 

 

(1) Brzdový pedál (A) „MRTVÝ CHOD“ 

(B) „ZDVIH PEDÁLU“ 

POZOR 
POZOR 
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 Kontrola parkovací brzdy 
Zatáhněte za páku parkovací brzdy pro zabrzdění. S 

klíčkem ve spínací skříňce v poloze „ON“ se kontrolka 

brzd na přístrojové desce rozsvítí. Pro uvolnění brzd 

stiskněte tlačítko na konci páky parkovací brzdy a 

sklopte páku dolů. 

 
 

 Ujistěte se, že výstražná kontrolka parkovací brzdy na 

Easy Checker(TM) po spuštění páky parkovací brzdy 

zhasne. 

 Kontrola manžet poloos 
1. Zkontrolujte pohledem, zda nejsou manžety poloos 

poškozené. 

2. Pokud jsou manžety proříznuté, popraskané nebo 

jeví známky proděravění, obraťte se na svého 

zástupce KUBOTA. 
 

 

(1) Manžeta poloosy 

(2) Přední poloosa 

(3) Spojovací tyč 

 
 
 
 

 
(1) Páka parkovací brzdy 

(2) Odjišťovací tlačítko 

 
(A) „ZATÁHNOUT“ 

(B) „UVOLNIT“ 

 

 

 Kontrola ukazatelů, měřičů a Easy 

Checker(TM) 
1. Zkontrolujte přístrojovou desku na vadné ukazatele, 

měřiče a žárovky Easy Checker(TM). 

2. Vyměňte je, pokud jsou vadné. 

 

 Kontrola hlavních světel, atd. 
1. Překontrolujte světla, jestli nemají spálené žárovky 

nebo poškozené kryty. 

2. Vyměňte je, pokud jsou vadné. 
 

 

 Kontrola bezpečnostního pásu a rámu 
ROPS 
1. Před rozjezdem vždy překontrolujte kotevní místa 

bezpečnostního pásu a ochranného rámu ROPS. 

2. Opravte je, pokud jsou poškozená. 

(1) Manžeta poloosy 

(2) Poloosa 

POZNÁMKA 
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 Kontrola tlaku huštění pneumatik 
Ačkoliv byly pneumatiky v továrně nahuštěny na 

předepsanou hodnotu, je normální, že postupně pomalu 

klesá. Proto jej každý den kontrolujte a v případě potřeby 

pneumatiky dohušťujte. 

 
Velikost pneumatik Tlak v pneumatikách 

24 x 9 - 12 HDWS, 

Vpředu 

24 x 11 - 12 HDWS, 

Vzadu 

 
 
 

97 kPa 

(0,97 kgf/cm ) 24 x 9 - 12 ATV, 

Vpředu 

24 x 11 - 12 ATV, 

Vzadu 

 

 

(1) Podklad (A) „NEDOSTATEČNÝ“ 

(B) „SPRÁVNÝ“ 

(C) „PŘÍLIŠ VELKÝ“ 

 Mazání 
Naneste malé množství víceúčelového mazacího tuku 

na následující místa:  Pokud stroj používáte ve velmi 

vlhkém nebo blátivém prostředí, promazávejte spoje 

častěji. 
 

 

(1) Uložení VHT (mazací tuk) 

 
 

 

(1) Svorky akumulátoru (mazivo ve spreji) 

 
 

 

(1) Čep sklápěcí vany (mazivo ve spreji) 
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(1) Otočný čep parkovací brzdy (mazivo ve spreji) (1) Otočný čep voliče rozsahu převodovky (mazivo ve spreji) 

(2) Otočný čep páky pohonu 4×4 (mazivo ve spreji) 

(3) Páka uzávěrky diferenciálu (mazivo ve spreji) 

 
 

 

(1) Odlehčovací ventil (mazivo ve spreji) 
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 Kontrola bezpečnostního okruhu 
startování motoru 

 

  

Abyste předešli zranění: 

 Nedovolte nikomu být při zkoušení v blízkosti 

vozidla. 

 Pokud vozidlo testem neprojde, nepracujte s 

ním. 
 

 Příprava na testování. 

1. Přesuňte všechny ovládací páky do polohy 
„NEUTRAL“. 

2. Zatáhněte parkovací brzdu a zastavte motor. 
 

 Test: Bezpečnostní spínač voliče rozsahu 
převodovky 

1. Posaďte se na sedadlo řidiče. 

2. Dejte volič rozsahu převodovky do polohy „H“. 

3. Uvolněte pedál akcelerace do polohy „N“. 

4. Otočte klíček do polohy „START“. 

5. Motor se nesmí nastartovat. 

6. Opakujte kroky 2 až 5 pro polohy voliče rozsahu 

převodovky „L“ a „R“. 

7. Pokud se rozeběhne, obraťte se pro opravu na svého 

zástupce KUBOTA. 

 Kontrola neutrální polohy VHT 
1. Zaparkujte vozidlo na rovném místě. 

2. Zatáhněte parkovací brzdu. 

3. Dejte volič rozsahu převodovky do polohy 
„NEUTRAL“. 

4. Nastartujte motor. 

5. Ujistěte se, že se otáčky motoru vracejí na 

volnoběžné okamžitě po uvolnění pedálu akcelerace, 

po jeho několikerém sešlápnutí.  Pokud se otáčky 

nesnižují okamžitě, obraťte se pro opravu na svého 

zástupce KUBOTA. 
 

 

 Kontrola dotažení kolových šroubů 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Nikdy nejezděte s vozidlem s uvolněnými 
kolovými šrouby. 

 Kdykoliv se nějaký šroub uvolní, dotáhněte jej 

předepsaným krouticím momentem. 

 Všechny šrouby a matice kontrolujte často a 
udržujte je utažené. 

 

Pravidelně kontrolujte kolové šrouby, zejména pokud 

jsou nové. Pokud jsou uvolněné, dotáhněte je podle 

obrázku. 
 

 

(1) Dotahovací moment 108,4 až 121,9 Nm 

(11 až 12,4 kgf-m) 

POZOR 

POZOR 
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 Čištění primární vložky vzduchového 
filtru 
1. Demontujte víko vzduchového filtru a primární 

vložku. 

2. Vyčistěte primární vložku filtru: 

(1) Pokud se na ní nalepil vlhký prach, vyfoukejte ji 

zevnitř stlačeným vzduchem kolem dokola.  Tlak 

vzduchu nesmí překročit 205 kPa (2,1 bar ). 

(2) Pokud se na ní nalepil karbon nebo olej, 

vyměňte ji za novou i dříve, než uplyne 1 rok 

používání. 

3. Vyměňte primární vložku filtru: 

Jednou ročně nebo místo každého šestého čištění, 

podle toho, která situace nastane dříve. 

 
 

 Zkontrolujte pohledem, zda není odpadní ventil 

zablokovaný prachem. 

 Zkontrolujte pryžové těsnění. Opravte je, pokud jsou 
poškozená. 

 

 

(1) Sekundární (bezpečnostní) vložka filtru 

(2) Primární vložka 

(3) Pryžové těsnění 

(4) Odpadní ventil 

(5) Kryt 

 Odpadní ventil 

Otevřete odpadní ventil jednou týdně v běžných 

provozních podmínkách - každý den při práci v prašném 

prostředí - pro odstranění velkých částic prachu a špíny. 

 

 

 Čištění vložky předfiltru 
1. Vyjměte vložku předfiltru. 

 

 

(1) Vložka předfiltru: 

(2) Sací potrubí 
 

2. Vyperte předfiltr v horké vodě s přídavkem 

odmašťovače. Proplachujte předfiltr tak dlouho, 

dokud se ve vodě objevují stopy po odmašťovadle. 

Vytřepejte přebytečnou vodu. Nechte vložku 

předfiltru dokonale vyschnout. 

3. Namontujte předfiltr zpět. 

 
 

 

  Vzduchový filtr pracuje se suchou vložkou, nikdy ji 
nevlhčete olejem. 

Nespouštějte motor s demontovanou filtrační vložkou. 

 Ujistěte se, že jste namontovali víko šipkou (na zadní 

straně) nahoru.   Pokud by bylo víko namontováno 

nesprávně, nebude ventil fungovat a prach se nalepí 

na filtrační vložku. 

 Nedotýkejte se sekundární filtrační vložky, kromě 

případu, kdy je třeba ji vyměnit. 

(Viz „Výměna sekundární vložky vzduchového filtru“ 

v části „KAŽDÝ ROK“ kapitoly „PRAVIDELNÉ 

KONTROLY“.) 

DŮLEŽITÉ 

POZNÁMKA 
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 Seřízení napnutí řemene alternátoru 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Před kontrolou napnutí řemene vždy zastavte 

motor. 

 Před seřizováním napnutí řemene nechte motor 

dostatečně vychladnout. 
 

[Pokud je kryt řemene vybaven kontrolním pryžovým 

krytem, první 2 číslice výrobního čísla motoru jsou 

jiné než 8L, 8N nebo 8Q.] 
 

 Postup kontroly 

1. Zaparkujte vozidlo na rovném místě. 

2. Zastavte motor a vyjměte klíček ze spínací skříňky. 

3. Posuňte kontrolní kryt řemene ve směru šipky, viz 

obrázek (1). 

4. Nejprve stiskněte prstem řemen uprostřed 

kontrolního okénka silou 98 N (10 kgf), jak je 

ukázáno na obrázku (2). 

5. Opakujte krok 4 pro změření napnutí řemene. 

6. Pokud je prohnutí řemene větší než předepsaná 

hodnota, musí být řemen alternátoru napnut. 

7. Poškozený řemen alternátoru vyměňte. Obraťte se 

na svého zástupce KUBOTA. 

8. Ujistěte se, že jste po skončení práce dali zpět 

kontrolní kryt řemene. 
 

  

(1) Kryt řemene 

(2) Kontrolní kryt řemene 

(3) Šroub M8 

(4) Zajišťovací matice 

(A) Stisk prstem silou 98 N (10 kgf) 
 

 Postup seřizování 

1. Povolte zajišťovací matici. 

2. Povolte šroub M8. 

(5) Seřizovací šroub 

(6) Kontrolní okénko řemene 

(7) Řemen alternátoru 

(8) Šroub M10 

3. Povolte lehce šroub M10 (přibližně o 5°). 

4. Seřiďte napnutí řemene alternátoru dotahováním 

seřizovacího šroubu, dokud nebude průhyb řemene v 

požadovaných mezích (přibl. 7,5 mm). 

Typ řemene A typ řemene (22 palců) 

Maximální průhyb 

řemene uprostřed 

kontrolního okénka 

 
přibl. 10,5 mm 

 

POZOR 
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5. Dotáhněte šroub M10. 

6. Zkontrolujte, zda je průhyb řemene uprostřed 

kontrolního okénka takový, jak je uvedeno v kroku 4 

kontrolního postupu. 

 
 

 Zkontrolujte průhyb řemene po dotažení šroubu M10. 
 

7. Pokud je průhyb řemene nesprávný, opakujte postup 

od kroku 3 postupu pro seřízení. 

8. Dotáhněte šroub M8. 

9. Dotáhněte zajišťovací matici. 
 

[Pokud není kryt řemene vybaven kontrolním 

pryžovým krytem, jsou první 2 číslice výrobního 

čísla motoru 8L, 8N nebo 8Q.] 
 

 Postup kontroly 

1. Zaparkujte vozidlo na rovném místě. 

2. Zastavte motor a vyjměte klíček ze spínací skříňky. 

3. Demontujte 3 šrouby M6 a sejměte kryt řemene. 

4. Nejprve stiskněte prstem řemen uprostřed 

kontrolního okénka silou 98 N (10 kgf), jak je 

ukázáno na obrázku (2). 

5. Opakujte krok 4 pro změření napnutí řemene. 

6. Pokud je prohnutí řemene větší než předepsaná 

hodnota, musí být řemen alternátoru napnut. 

7. Poškozený řemen alternátoru vyměňte. 

8. Ujistěte se, že jste po skončení práce dali zpět kryt 

řemene a připevnili jej šrouby M6. 

 
 
 
 
 

 

(1) Kryt řemene 

(2) Šroub M6 

(3) Šroub M8 

(4) Zajišťovací matice 

(A) Stisk prstem silou 98 N (10 kgf) 
 

 Postup seřizování 

1. Povolte zajišťovací matici. 

2. Povolte šroub M8. 

(5) Seřizovací šroub 

(6) Řemen alternátoru 

(7) Šroub M10 

(8) Alternátor 

3. Povolte lehce šroub M10 (přibližně o 5°). 

4. Seřiďte napnutí řemene alternátoru dotahováním 

seřizovacího šroubu, dokud nebude průhyb řemene v 

požadovaných mezích (přibl. 10 mm). 

 
Správné 

napnutí 

řemene 

alternátoru 

Řemen (7) se musí prohnout o 

přibližně 7,5 mm, je-li uprostřed 

kontrolního okénka stisknut prstem 

silou 98 N (10 kgf). 

Typ řemene FM typ řemene (22,5 palců) 

Maximální průhyb 

řemene (6) uprostřed 

rozteče řemene mezi 

kladkami 

 
 

musí být přibl. 12 mm 

 

DŮLEŽITÉ 
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5. Dotáhněte šroub M10. 

6. Zkontrolujte, zda je průhyb řemene ve středu rozteče 

mezi kladkami takový, jak je uvedeno v kroku 4 

kontrolního postupu. 

 
 

 Zkontrolujte průhyb řemene po dotažení šroubu M10. 
 

7. Pokud je průhyb řemene nesprávný, opakujte postup 

od kroku 3 postupu pro seřízení. 

8. Dotáhněte šroub M8. 

9. Dotáhněte zajišťovací matici. 
 

 

 Kontrola vedení paliva 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Před prováděním následujících kontrol a 

výměn vždy zastavte motor a vyjměte klíček 

ze spínací skříňky. 

 Nezapomeňte pravidelně kontrolovat palivové 

vedení. Palivové potrubí podléhá opotřebení a 

stárnutí. Palivo by mohlo začít unikat na běžící 

motor a způsobit požár. 
 

Spojky palivového vedení musejí být kontrolovány každý 

rok nebo po každých 100 hodinách provozu podle toho, 

která situace nastane dříve. 

1. Zaparkujte vozidlo na rovném místě a zdvihněte 

sklápěčku. 

2. Palivové potrubí je vyrobeno z pryže a stárne bez 

ohledu na servisní intervaly. 

3. Pokud se na palivovém potrubí a spojích najdou 

známky poškození nebo proděravění, vyměňte je. 

 

 Pokud je palivové potrubí rozpojené kvůli údržbě nebo 

opravě, utěsněte oba konce potrubí kouskem čisté 

látky nebo papíru, abyste předešli vniknutí prachu 

nebo nečistoty. Zvláštní pozornost je potřeba rovněž 

věnovat tomu, aby se prach a nečistota dostaly do 

palivového čerpadla. Vniknutí byť malého množství 

prachu nebo nečistoty může způsobit opotřebení a 

poruchu funkce palivového čerpadla a vstřikovačů. 

 

 

(1) Hadicová spona 

(2) Vedení paliva 

 

 

(1) Hadicová spona 

(2) Vedení paliva 

(3) Palivové čerpadlo s filtrem 

Správné 

napnutí 

řemene 

alternátoru 

Řemen se musí prohnout o přibližně 

10 mm, je-li řemen ve středu mezi 

kladkami stisknut prstem silou 98 N 

(10 kgf). 

DŮLEŽITÉ 

DŮLEŽITÉ 

POZOR 
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 Kontrola stavu akumulátoru 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Vedení paliva 

(2) Hadicová spona 

(3) 3-cestný konektor 

Abyste předešli riziku výbuchu akumulátoru: 

U akumulátoru dolévacího typu postupujte 

následujícím způsobem. 

 Nedobíjejte akumulátor dolévacího typu, pokud 

se hladina elektrolytu nachází pod značkou 

LOWER (minimum). V opačném případě se 

mohou komponenty akumulátoru předčasně 

zničit, což může zkrátit životnost akumulátoru 

nebo způsobit explozi. Kontrolujte pravidelně 

množství elektrolytu a doplňujte v případě 

potřeby destilovanou vodou tak, aby se 

hladina nacházela mezi značkami UPPER a 

LOWER. 
 

 
Abyste předešli vážnému zranění: 

 Nikdy nedemontujte odvětrávací zátky za běhu 

motoru. 

 Dbejte, aby se elektrolyt nedostal do očí, na 

ruce a na oblečení. Pokud se jím potřísníte, 

ihned jej dokonale opláchněte proudem vody 

a vyhledejte lékařskou pomoc. 

 Používejte ochranu očí a pryžové rukavice, 

když pracujete poblíž akumulátoru. 

 

 

 

 Dobíjení akumulátoru 

 

  

Abyste předešli vážnému zranění: 

 Jakmile akumulátor pracuje, je směs vodíku a 

kyslíku uvnitř extrémně výbušná. Nepřibližujte 

se nikdy s otevřeným ohněm nebo se zdrojem 

jiskření k akumulátoru, zejména když ho 

dobíjíte. 

 Při odpojování kabelů od akumulátoru začínejte 

zápornou svorkou.  A Při připojování kabelů k 

akumulátoru začínejte kladnou svorkou. 

 Nikdy neověřujte úroveň nabití akumulátoru 

pomocí zkratování obou svorek kovovým 

předmětem. 

Použijte voltmetr nebo hustoměr. 

Akumulátor z výroby je typ, který se nedolévá. 

Jakmile akumulátor zeslábne, dobijte jej nebo 

vyměňte za nový. 

UPOZORNĚNÍ 

UPOZORNĚNÍ 

VAROVÁNÍ 
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 Seřízení sbíhavosti 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Akumulátor 

 

1. Pro pomalé dobíjení akumulátoru připojte jeho 

kladnou svorku ke kladnému pólu dobíječky a 

zápornou svorku k zápornému pólu, potom zapněte 

standardním způsobem dobíjení. 

2. Rychlodobíjení je možné použít pouze v nouzovém 

případě. Akumulátor se v krátkém čase částečně 

dobije vysokým proudem. Při používání 

rychlonabíječky je nezbytné dobíjet akumulátor co 

možno nejdříve. 

Nedodržení této zásady povede ke zkrácení 
životnosti akumulátoru. 

3. Při výměně starého akumulátoru za nový použijte 

akumulátor stejné specifikace, uvedené v tabulce 

níže. 

 

TYP 

akumul

átoru 

 
Napětí [V] 

Kapacita 

po 20 

hod.  

(A. H.) 

Zásoba 

energie 

[min] 

Startova

cí proud 

za 

studena 

(Cold 

Cranking 

Ampere) 

426 MF 12 32 55 450 

 

 Pravidla pro skladování 

1. Při uskladnění vozidla na dlouhou dobu demontujte 

akumulátor, doplňte elektrolyt na správnou úroveň 

(platí pouze pro typ s doléváním) a uložte jej na 

suché místo mimo přímé sluneční záření. 

2. Akumulátor se při skladování sám vybíjí. Dobíjejte jej 

každé 3 měsíce v létě a každých 6 měsíců v zimě. 

1. Zaparkujte vozidlo na rovném místě. 

2. Otáčejte volantem tak, aby se přední kola dostala do 

přímého směru. 

3. Zatáhněte parkovací brzdu a zastavte motor. 

4. Změřte vzdálenost mezi patkami pneumatik v přední 

části, ve výši osy. 

5. Změřte vzdálenost mezi patkami pneumatik v zadní 

části, ve výši osy. 

6. Vzdálenost vpředu musí být menší než vzdálenost 

vzadu. Pokud tomu tak není, seřiďte délku 

spojovacích tyčí. 
 

 

(A) Vzdálenost mezi koly vzadu 

(B) Vzdálenost mezi koly vpředu 

(C) „PŘEDEK“ 

Správná hodnota 

sbíhavosti 

0 až 20 mm 
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1. Uvolněte zajišťovací matici a otáčejte spojovací tyčí 
pro seřízení 

její délky tak dlouho, dokud není hodnota sbíhavosti 

správná. 

2. Dotáhněte zajišťovací matici. 

 
  

 Dotahovací moment: 

74,0 až 84,0 Nm 

(7,6 až 8,5 

kgf.m) 

 

 

(1) Zajišťovací matice 

(2) Spojovací tyč 

 Čištění zachytávače jisker 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Po práci s motorem se nedotýkejte tlumiče 

výfuku, koncovky nebo zachytávače jisker, 

dokud dostatečně nevychladnou. 
 

Tento deskový zachytávač jisker byl zkoušen, testován a 

schválen podle předpisu USDA Forest Service Standard 

5100-1c. 
 

 Údržba & postup čištění 

Deska zachytávače jisker musí být demontována, 

vyčištěna a kontrolována po každých 100 hodinách 

provozu. 

1. Zachytávač jisker se nachází ve vnitřní části 

koncovky výfuku a je připevněna 2 šrouby. 

2. Povolte šrouby a vyjměte zachytávač jisker. 

3. Vyklepejte uvolněné částice pryč z celku desky a 

lehce očistěte desku drátěným kartáčem. Namočte ji 

do rozpouštědla a znovu očistěte drátěným 

kartáčem, pokud je třeba. 

4. Pokud najdete na desce praskliny nebo zvlnění, musí 

být celek vyměněn. 

5. Namontujte zachytávač jisker zpět do koncovky 

výfuku, vycentrujte otvory a dotáhněte šrouby. 
 

 
 

 Délka levé a pravé spojovací tyče musí být 
stejná. 

 Předpis USDA vyžaduje, aby vůle mezi zachytávačem 

jisker a stěnou trubky nebyla větší 

než 0,584 mm. 

 

 

(1) Zachytávač jisker 

(2) Šroub 

(3) Tlumič výfuku 

DŮLEŽITÉ 
DŮLEŽITÉ 

POZOR 

POZNÁMKA 
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KAŽDÝCH 200 HODIN 
 Seřízení páky parkovací brzdy 
Parkovací brzdu je třeba seřídit, jakmile je třeba páku 

zatahovat na 8 až 12 zubů a brzda neudrží vozidlo 

zajištěné. 

Obraťte se na svého zástupce KUBOTA. 
 

 Postup seřizování 

1. Zastavte vozidlo na pevném, plochém a rovném 

podkladu, vypněte motor a vyjměte klíček ze 

zapalování. 

2. Uvolněte parkovací brzdu. 

3. Uvolněte zajišťovací matici a seřiďte délku lanka 
lanovodu. 

4. Zatáhněte páku parkovací brzdy na první zub a 

ujistěte se, že se vozidlo nedá snadno popotlačit. 

5. Uvolněte parkovací brzdu a ujistěte se, že se vozidlo 

dá snadno popotlačit. 

6. Dotáhněte zajišťovací matici. 
 

 

 

 

(1) Páka parkovací brzdy 

(2) Zajišťovací matice 

 

 Výměna filtru motorového oleje 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Před výměnou vložky olejového filtru vždy 

zastavte motor. 

 Nechte motor dostatečně vychladnout, horkým 

olejem byste se mohli popálit. 
 

1. Zaparkujte vozidlo na rovném místě a zdvihněte 

sklápěčku. A Zastavte motor a vyjměte klíček ze 

spínací skříňky. 

2. Demontujte olejový filtr. 

3. Namažte motorovým olejem pryžové těsnění nového 

filtru. 

4. Dotahujte filtr rukou do té doby než se těsnicí plochy 

dostanou do kontaktu a pak ještě proveďte dotažení 

filtru o maximálně 1/2 otáčky.  

5. Po výměně filtru za nový motorového oleje trochu 

ubyde. Ujistěte se, že motorový olej neuniká kolem 

těsnění a překontrolujte množství oleje ruční měrkou. 

Poté doplňte motorový olej na předepsanou hodnotu. 
 

 

(1) Filtr motorového oleje 

(2) Levá zadní pneumatika 

 
 

 

 Abyste předešli vážným škodám na motoru, 

používejte pouze náhradní olejové filtry KUBOTA. 

DŮLEŽITÉ 

POZOR 
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 Výměna motorového oleje 
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Abyste předešli zranění: 

 Před výměnou oleje vždy zastavte motor. 

 Nechte motor dostatečně vychladnout, horkým 

olejem byste se mohli popálit. 
 

1. Zaparkujte vozidlo na rovném místě a zdvihněte 

sklápěčku. A Zastavte motor a vyjměte klíček ze 

spínací skříňky. 

2. Pro vypuštění opotřebeného oleje demontujte 

vypouštěcí zátku na spodní části motoru a celou 

náplň oleje vypusťte do vhodné nádoby. 

Olej se vypouští snadněji, dokud je ještě teplý. 

3. Po vypuštění oleje namontujte zpět vypouštěcí zátku. 

4. Naplňte motor novým olejem do výše horního zářezu 

na měrce. 

(Viz část „MAZIVA, PALIVO A CHLADICÍ 
KAPALINA“ 

v kapitole „ÚDRŽBA“.) 

 
 
 
 
 

 

(1) Vypouštěcí zátka 

 

 

 
 

 

(1) Nalévací 
otvor 

(2) Olejová 
měrka 

(A) Hladina oleje se musí nacházet v tomto rozmezí 

 
 

Objem oleje 

[S výměnou filtru] 

1,35 l 

[Bez výměny filtru] 

1,2 l 

POZOR 
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 Čištění žeber chladiče 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Stlačeným vzduchem mohou být nečistoty 

odneseny na velkou vzdálenost. 

 Dbejte, aby se na pracovišti nevyskytovaly 
další osoby. 

 Používejte ochranu očí při používání 

stlačeného vzduchu pro čištění chladiče. 

 Snižte tlak vzduchu na max. 210  kPa (2,1 

kgf/cm ). 
 

1. Zaparkujte vozidlo na rovném místě a zdvihněte 
sedadlo. 

2. Sejměte údržbový kryt chladiče. 

 

 

(1) Údržbový kryt chladiče 

(2) Knoflíkový šroub 
 

3. Odpojte mřížku chladiče. 

 

 

(1) Mřížka chladiče (A) „VYTÁHNOUT“ 

4. Odstraňte všechnu špínu nečistoty ze žeber chladiče 

a ventilátoru pomocí stlačeného vzduchu nebo 

tlakové vody. 

Proud stlačeného vzduchu nebo tlakové vody musí 

procházet ze zadní směrem k přední části chladiče, 

jak je vidět na obrázcích. 

 

 

 

 

(1) Proud vzduchu 

(2) Ventilátor 
 

5. Namontujte zpět mřížku chladiče a údržbový kryt. 

Č
E
ŠT
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A

 

POZOR 
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 Výměna filtru převodového oleje 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Před výměnou vložky olejového filtru vždy 

zastavte motor. 

 Nechte motor dostatečně vychladnout, horkým 

olejem byste se mohli popálit. 
 

1. Demontujte vypouštěcí zátky na spodní části skříně 

převodovky a celou náplň oleje vypusťte do vhodné 

nádoby. 

2. Zkontrolujte pryžovou podložku na vypouštěcí zátce. 

Doplňte ji, pokud chybí, nebo ji vyměňte, pokud je 

poškozená. 

3. Po vypuštění oleje namontujte zpět vypouštěcí zátku. 

4. Demontujte olejový filtr. 

5. Namažte převodovým olejem pryžové těsnění 

nového filtru. 

6. Dotahujte filtr rukou do té doby než se 

těsnicí plochy dostanou do kontaktu a 

pak ještě proveďte dotažení filtru o 

maximálně 1/2 otáčky.  

7. Po montáži nového filtru doplňte převodový olej do 

výše horního zářezu na měrce. 

8. Po několikaminutovém běhu motoru jej zastavte a 

zkontrolujte znovu množství oleje, doplňte do 

předepsané úrovně. 

9. Ujistěte se, že kapalina z převodovky kolem těsnění 

filtru neuniká. 

 
 
 
 
 

 
(1) Vypouštěcí 
zátka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Nalévací 
otvor 

(2) Olejová 
měrka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Hladina oleje se musí nacházet v 
tomto rozmezí 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Olejový filtr převodovky (HST) (žlutá barva) 

(2) Olejový filtr převodovky (Sání) (oranžová barva) 

 Abyste předešli vážným škodám na převodovce, 

používejte pouze originální olejové filtry KUBOTA. 

DŮLEŽITÉ 

POZOR 
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 Kontrola stavu zapalovacích svíček & 

Vzdálenost elektrod Demontujte zapalovací 

svíčky, zkontrolujte jejich stav a seřiďte vzdálenost 

elektrod, nebo je, v případě potřeby, nahraďte novými 

svíčkami. 

1. Zdvihněte sklápěčku. 

2. Před demontáží zapalovacích svíček očistěte prostor 

kolem otvorů pro svíčky od špíny a nečistot. 

3. Odpojte od zapalovacích svíček vysokonapěťové 
kabely. 

4. Pomocí klíče na svíčky vymontujte zapalovací svíčky 
z motoru. 

5. Vyjměte je a zkontrolujte jejich stav. 

Svíčky vyměňte, pokud jsou opotřebené nebo je další 
použití nejisté. 

6. Prověřte zapalovací svíčky z hlediska prasklého 

porcelánu, opálených elektrod nebo jiného poškození 

či opotřebení. V případě potřeby zapalovací svíčky 

vyměňte. 

 

 

(1) Zapalovací svíčka 

7. Pomocí spárových měrek zkontrolujte vzdálenost elektrod. Seřiďte 
vzdálenost 

elektrod na 0,6 až 0,7 mm opatrným přihnutím záporné 

elektrody. 

 

 

 
8. Namontujte zapalovací svíčky zpět do hlavy válců. 

 
 

 Nečistěte zapalovací svíčky v otryskávacím stroji. 

Některá abraziva mohou na svíčce ulpět, dostat se 

tak do motoru a způsobit jeho rychlé opotřebení a 

poškození. 

 

 
Doporučené zapalovací svíčky NGK BKR4E 

Dotahovací moment 

(základní) 
12 až 15 Nm 

Závěrečné dotažení 23 až 27 Nm 

 

POZNÁMKA 
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 Kontrola brzdového pedálu 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Před kontrolou brzdového pedálu zastavte 

motor a podložte kola klíny. 

 Pokud je rozsah pohybu pedálu mimo 

stanovené meze, obraťte se na svého 

zástupce KUBOTA pro seřízení brzd. 
 

 Kontrola mrtvého chodu brzdového pedálu 
 

 

 

1. Uvolněte parkovací brzdu. 

2. Lehce brzdový pedál sešlápněte a změřte jeho mrtvý 

chod v horní části opěrné plochy. 

3. Pokud je mrtvý chod brzdového pedálu mimo 

stanovené meze, obraťte se na svého zástupce 

KUBOTA pro seřízení brzd. 
 

 Kontrola zdvihu brzdového pedálu 
 

 

 

1. Uvolněte parkovací brzdu. 

2. Sešlápněte pedál a změřte jeho zdvih. 

3. Pokud je zdvih brzdového pedálu mimo stanovené 

meze, obraťte se na svého zástupce KUBOTA pro 

seřízení brzd. 
 

 

(1) Brzdový pedál (A) „MRTVÝ CHOD“ 

(B) „ZDVIH PEDÁLU“ 

 Kontrola brzdových hadic a trubek 
1. Zkontrolujte pohledem, že brzdové hadice a trubky 

nejsou vyboulené, ztvrdlé nebo popraskané. 

2. Zkontrolujte brzdové hadice a trubky, zda nedochází 
k úniku kapaliny. 

3. Pokud zjistíte jakoukoliv anomálii, obraťte se pro 

opravu na svého zástupce KUBOTA. 
 

 

(1) Brzdová trubka 

 
 

 

(1) Brzdová hadice (přední) 

 
 

 

(1) Brzdová hadice 

(2) Brzdová trubka 

Správný mrtvý chod 

brzdového pedálu 
7 až 14 mm na pedálu. 

Zdvih pedálu 
Méně než 65 mm 

na pedálu 

POZOR 
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(1) Brzdová hadice (zadní) 
 
 

 

 Kontrola spínače brzdových světel 
1. Zaparkujte vozidlo na rovném místě. 

2. Sešlápněte brzdový pedál pro kontrolu, zda se 

rozsvěcí brzdová světla. 

3. Pokud nikoliv, zkontrolujte žárovky nebo spínač 
brzdových světel. 

 

 

 

 

(1) Spínač brzdových světel (A) „PŘEDEK“ 

 

 Kontrola hadic a spon chlazení motoru 
Zaparkujte vozidlo na rovném místě a zdvihněte 

sklápěčku. Po každých 200 hodinách provozu nebo po 6 

měsících zkontrolujte pohledem, zda jsou hadice 

správně připevněny, podle toho, která situace nastane 

dříve. 

1. Pokud jsou hadicové spony uvolněné nebo chladicí 

kapalina uniká, pečlivě spony dotáhněte. 

2. Vyměňte hadice a důkladně dotáhněte spony, pokud 

jsou vyboulené, ztvrdlé nebo popraskané. 

Vyměňujte hadice a spony každé 2 roky nebo častěji, 

pokud zjistíte, že jsou vyboulené, ztvrdlé nebo 

popraskané. 
 

 

(1) Hadice chladiče 

(2) Hadicové spony 

 
 

 

(1) Hadice chladiče 

(2) Hadicové spony 
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1. Hadice chladiče 

2. Hadicové spony 

3. Vratná hadice 

4. Alternátor 

 Pokyny při přehřátí 

V případě, že se teplota chladicí kapaliny přiblíží bodu 

varu nebo jej překročí, dojde k tzv. „přehřátí“, postupujte 

následovně: 

1. Odstavte vozidlo na bezpečném místě a nechte 

nezatížený motor běžet na volnoběh. 

2. Nevypínejte motor hned, nejdříve po přibližně 5 

minutách chodu bez zatížení na volnoběh. 

3. Držte se od stroje v bezpečné vzdálenosti po dobu 

nejméně 10 minut, nebo dokud z chladiče uniká pára. 

4. Zkontrolujte pohledem, zda nehrozí nějaké 

nebezpečí, jako je propálení nebo poškození 

způsobené přehřátím, podle postupu v kapitole 

„ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ“ v tomto návodu, poté motor 

znovu nastartujte. 

 

 Kontrola okruhu sání vzduchu 
1. Zkontrolujte pohledem, že všechny hadice a 

hadicové spony těsní a nejsou poškozené. 

2. Pokud jsou hadice a spony opotřebené nebo 

poškozené, ihned je vyměňte nebo opravte. 
 

 

1. Hadice 

2. Hadicová spona 

3. Sací potrubí 

KAŽDÝCH 300 HODIN 
 Kontrola pneumatik 
1. Zkontrolujte pohledem, zda nejsou pneumatiky 

poškozené. 

2. Pokud jsou pneumatiky popraskané, vyboulené nebo 

proříznuté nebo jsou-li opotřebené, neprodleně je 

opravte nebo vyměňte. 
 

 Hloubka dezénu pneumatik 

Vždy pneumatiku vyměňte, jakmile hloubka jejího 

dezénu poklesne pod povolené minimum. 
 

 

(A) 3 mm 
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KAŽDÝCH 400 HODIN 
 Výměna převodového oleje 

 

  

Abyste předešli zranění: 

 Nechte motor dostatečně vychladnout, horkým 

olejem byste se mohli popálit. 
 

1. Zaparkujte vozidlo na rovném místě a zdvihněte 

sklápěčku. A Zastavte motor a vyjměte klíček ze 

spínací skříňky. 

2. Pro vypuštění opotřebeného oleje demontujte 

vypouštěcí zátku na spodní části skříně převodovky a 

celou náplň oleje vypusťte do vhodné nádoby. 

3. Zkontrolujte pryžovou podložku na vypouštěcí zátce. 

Doplňte ji, pokud chybí, nebo ji vyměňte, pokud je 

poškozená. 

4. Po vypuštění oleje namontujte zpět vypouštěcí zátku. 

5. Dolijte novou kapalinou KUBOTA SUPER UTD do 

výše horního zářezu na měrce. 

(Viz část „MAZIVA, PALIVO A CHLADICÍ 
KAPALINA“ 

v kapitole „ÚDRŽBA“.) 

6. Po několikaminutovém běhu motoru jej zastavte a 

zkontrolujte znovu množství oleje, doplňte do 

předepsané úrovně. 

 

 

(1) Vypouštěcí zátka 

 
 

 

 Nepoužívejte vozidlo ihned po výměně náplně 

převodovky. 

Nechte motor několik minut běžet ve středně 

vysokých otáčkách, abyste předešli poškození 

poháněcího systému. 

 

 

 
 

 

(1) Nalévací 
otvor 

(2) Olejová 
měrka 

(A) Hladina oleje se musí nacházet v tomto rozmezí 

Objem oleje 8,5 l 

DŮLEŽITÉ 

POZOR 
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 Výměna olejové náplně přední nápravy 
1. Zaparkujte vozidlo na pevném, plochém a rovném 

místě. 

2. Pro vypuštění opotřebeného oleje demontujte 

vypouštěcí a plnicí zátky na skříni přední nápravy a 

celou náplň oleje vypusťte do vhodné nádoby. 

3. Po vypuštění oleje namontujte zpět vypouštěcí zátku. 

4. Naplňte motor novým olejem do výše horního zářezu 

na měrce. 

(Viz část „MAZIVA, PALIVO A CHLADICÍ 
KAPALINA“ 

v kapitole „ÚDRŽBA“.) 

5. Po doplnění oleje namontujte zpět plnicí zátku. 

KAŽDÝCH 500 HODIN 
 Seřízení vůle ventilů motoru 
Jestliže nemáte správné nářadí a/nebo mechanickou 

zručnost, obraťte se na svého zástupce KUBOTA pro 

provedení této práce. 

 

 

 Kontrola rozvodového řemene motoru 
Jestliže nemáte správné nářadí a/nebo mechanickou 

zručnost, obraťte se na svého zástupce KUBOTA pro 

provedení této práce. 

 

KAŽDÝCH 1000 HODIN 
 Výměna rozvodového řemene motoru 
Jestliže nemáte správné nářadí a/nebo mechanickou 

zručnost, obraťte se na svého zástupce KUBOTA pro 

provedení této práce. 

 

PO KAŽDÝCH 1000 HODINÁCH 
 Čištění spalovacího prostoru motoru 
Jestliže nemáte správné nářadí a/nebo mechanickou 

zručnost, obraťte se na svého zástupce KUBOTA pro 

provedení této práce. 

 

KAŽDÝ ROK 
 Výměna primární a sekundární vložky 

vzduchového filtru 
(Viz „Výměna primární vložky vzduchového filtru“ v části 

„KAŽDÝCH 100 HODIN“ kapitoly „PRAVIDELNÉ 

KONTROLY“.) 

 

 

 Výměna vložky předfiltru 
(Viz „Výměna vložky předfiltru“ v části „KAŽDÝCH 100 

HODIN“ kapitoly „PRAVIDELNÉ KONTROLY“.) 

 
 

 

(1) Vypouštěcí zátka 

(2) Plnicí zátka s měrkou 

(A) Hladina oleje se musí 

nacházet v tomto 

rozmezí 

Objem oleje 0,21 l 
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KAŽDÉ 2 ROKY 
 Výměna brzdové kapaliny 
S požadavkem na tuto opravu se obraťte na svého 
zástupce KUBOTA. 

(Viz „Kontrola množství brzdové kapaliny“ v části 

„KAŽDODENNÍ KONTROLA“ kapitoly „PRAVIDELNÉ 

KONTROLY“.) 

 

 Propláchnutí chladicího systému a 
výměna kapaliny 

 

  

Abyste předešli zranění: 

 Neotvírejte zátku chladiče, dokud je chladicí 

kapalina horká. Když vychladne, pootočte 

zátkou pomalu do první zarážky a umožněte 

tlaku poklesnout, teprve poté sejměte zátku 
úplně.

 
 

(1) Zátka chladiče 

(2) Expanzní 
nádobka 

 
 

(A) „PLNÁ“ 

(B) „MINIMUM“ 

 

1. Zastavte motor a nechte jej vychladnout. 

2. Sejměte údržbový kryt chladiče. 

3. Pro vypuštění chladicího systému vyšroubujte 

vypouštěcí zátku chladiče a sejměte zátku chladiče.   

Zátka chladiče musí být odstraněna, aby se chladicí 

kapalina vypustila úplně. 

4. Po vypuštění chladicí kapaliny zavřete vypouštěcí zátku. 

5. Naplňte okruh destilovanou vodou s čističem chladicího 
systému. 

6. Postupujte podle pokynů na čističi. 

7. Po propláchnutí naplňte systém destilovanou vodou s 

nemrznoucím prostředkem až těsně pod zátku chladiče. 

Dobře zašroubujte zátku chladiče. 

8. Doplňte chladicí kapalinu až ke značce „FULL“ (plná) na 

expanzní nádobce. 

9. Nastartujte motor a nechte jej několik minut běžet. 

10. Zastavte motor a nechte jej vychladnout. 

11. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v expanzní 

nádobce a v případě potřeby ji doplňte. 

 
 

 

 

 

(1) Vypouštěcí zátka 

  Nestartujte motor, pokud je vypuštěný chladič. 

 Pro doplňování chladiče a expanzní nádobky používejte 

destilovanou vodu s nemrznoucím prostředkem. 

  Při míchání nemrznoucího přípravku s vodou musí být 

směšovací poměr 50/50. 

  Dobře dotáhněte zátku chladiče.  Pokud by byla zátka 

uvolněná nebo nesprávně nasazená, mohla by unikat 

chladicí kapalina a motor se přehřát. 

 

 Nemrznoucí směs 
 

  

Abyste předešli zranění: 
 Při práci s nemrznoucí směsí používejte ochranné 

pomůcky, jako např. gumové rukavice.  

(Nemrznoucí směs obsahuje jedovaté složky.) 

 Pokud byste ji spolkli, vyhledejte bez prodlení 

lékařskou pomoc. NEVYVOLÁVEJTE zvracení, 

dokud Vám to neřekne odborník na otravy nebo 

záchranář.  Řiďte se zásadami první pomoci a 

masáží srdce při známkách šoku nebo srdeční 

zástavě. Zavolejte do místního toxikologického 

střediska nebo na místní číslo tísňového volání 

pro další pokyny. 

 Pokud se dostane nemrznoucí směs do kontaktu 

s pokožkou nebo oblečením, neprodleně ji 

smyjte. 

 Nemíchejte různé typy nemrznoucích směsí. 

Při míchání mohou nastat chemické reakce se 

vznikem škodlivých látek. 

 Nemrznoucí směs je za určitých podmínek 

extrémně hořlavá a výbušná.  Udržujte otevřený 

oheň a děti v dostatečné vzdálenosti od 

nemrznoucí směsi. 

 Když vypouštíte z motoru kapaliny, dejte pod něj 

nádobu na zachycení. 

 Nevypouštějte odpad do půdy, do kanalizace ani 

do vodních zdrojů. 

 Při likvidaci nemrznoucí směsi dbejte rovněž na 

odpovídající ochranu přírodního prostředí. 

Objem chladicí 
soustavy. 

1,8 l 
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Pro motory KUBOTA míchejte vždy nemrznoucí směs s 

destilovanou vodou v poměru 50/50. 

Potřebujete-li chladicí směs do extrémních podmínek, 

obraťte se na svého zástupce KUBOTA. 

1. Chladicí kapalina s dlouhou životností (Long Life 

Coolant - LLC) se dodává v několika variantách. Pro 

tento motor používejte typ s etylénglykolem (EG). 

2. Před použitím roztoku LLC s vodou naplňte chladič 

čerstvou vodou a opět ji vypusťte. 

Opakujte to 2x nebo 3x, aby se vnitřek chladiče 

dobře vyčistil. 

3. Míchání LLC: 

Promíchejte 50 % LLC s 50 % destilované vody.  Při 

míchání směs dobře protřepejte a poté ji nalijte do 

chladiče. 

4. Postup pro míchání vody a nemrznoucího přípravku 

se liší podle výrobce přípravku a venkovní teploty. 

Seznamte se s normou SAE J1034, případně i SAE 

J814c. 

 
 

 Při míchání nemrznoucího přípravku s vodou musí být 

směšovací poměr 50/50. 
 

Objem nemrz. 

přípr. [%] 

Bod tuhnutí 
 

 

Bod varu* 
 

 

50 -37 108 

* Při atmosférickém tlaku 1,013 x 10 Pa (760 mm Hg). 
 

Vyšší bod varu je dosažen použitím tlakové zátky 

chladiče, která umožňuje vyvinout v chladicím systému 

přetlak. 
 

5. Dolévání LLC: 

(1) Pokud chladicí kapalina ubývá pouze 

odpařováním, dolévejte chladicí systém pouze 

vodou. 

(2) Pokud však zjistíte únik, doplňte LLC od 

stejného výrobce, stejného typu a ve stejném 

směšovacím poměru. 

 

 Výměna hadice chladiče (vodní) 
Vyměňte hadice a spony. 

(Viz „Kontrola hadic a propojek chladiče“ v části 

„KAŽDÝCH 200 HODIN“ kapitoly „PRAVIDELNÉ 

KONTROLY“.) 

 

 

 Výměna palivové hadice 
S požadavkem na tuto opravu se obraťte na svého 
zástupce KUBOTA. 

 

 

 Výměna hlavního brzdového válce 
(vnitřní díly) 

S požadavkem na tuto opravu se obraťte na svého 
zástupce KUBOTA. 

 

 

 Výměna okruhu sání vzduchu 
S požadavkem na tuto opravu se obraťte na svého 
zástupce KUBOTA. 

 

 

 Výměna odvětrávací hadice motoru 
S požadavkem na tuto opravu se obraťte na svého 
zástupce KUBOTA. 

* Nikdy nedolévejte LLC od jiného výrobce. 

(Různé značky mohou obsahovat jiná aditiva 

a motor by proto mohl ztratit výkon.) 
 

6. Když je LLC namíchána, nepřidávejte žádné 

přípravky na čištění chladiče.    LLC obsahuje 

antikorozní přísadu. Pokud se smíchá s čisticí 

přísadou, může se vytvořit kal, který poškodí 

motorové díly. 

7. LLC od společnosti KUBOTA má technickou 

životnost 2 roky. Vyměňujte chladicí kapalinu každé 2 

roky. 

 
 

 Výše uvedené údaje jsou průmyslovým standardem 

vyžadujícím minimální obsah glykolu v koncentrátu 

nemrznoucí směsi. 
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KAŽDÉ 4 ROKY 
 Výměna brzdových hadic 
S požadavkem na tuto opravu se obraťte na svého 
zástupce KUBOTA. 

SERVIS PODLE POTŘEBY 
 Kontrola brzdového pedálu 

 

  

Abyste předešli zranění: 

 Stroj může spadnout nebo sklouznout z 

nezajištěných zařízení nebo podpěr. 

 Používejte bezpečné zdvihací zařízení s 

odpovídající nosností. 

 Spusťte vozidlo na stojánky a před zahájením 

práce zablokujte kola.   (Viz „ZDVIHACÍ 

MÍSTO“ v kapitole „PRAVIDELNÉ 

KONTROLY“.) 
 

1. Zaparkujte vozidlo na pevném, plochém a rovném 
místě. 

2. Zdvihněte vozidlo bezpečným zařízením a spusťte jej 

na stojánky nebo jiné stabilní podpěry.  Zablokujte 

kola, která zůstala na zemi, abyste zabránili vozidlu v 

pohybu. 

3. Demontujte kolové šrouby a kola. 

 

 

(1) Kolové šrouby 

4. Zkontrolujte brzdový pedál z hlediska 

opotřebení nebo poškození. Zkontrolujte 

tloušťku brzdových destiček: 

Minimální tloušťka je 1 mm.  Pokud jsou slabší nebo 

jsou destičky poškozené, obraťte se na svého 

zástupce KUBOTA. 

 

 

(1) Brzdové destičky 
 

5. Namontujte zpět kola, ventilek směrem ven. 

6. Dotáhněte lehce kolové šrouby do kříže. 

7. Opakujte postup pro zbývající 3 kola. 

8. Spusťte vozidlo úplně na podklad. 

9. Dotáhněte kolové šrouby momentem 108,4 až 121,9 
Nm. 

 

 

 Seřízení parkovací brzdy 
Pro správné seřízení parkovací brzdy se obraťte na 

svého zástupce KUBOTA. 

 

 

 Seřízení napnutí řemene alternátoru Pro 

správné seřízení napnutí řemene alternátoru se obraťte 

na svého zástupce KUBOTA. 
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 Výměna pojistky 
Elektrický systém vozidla je chráněn před možným 

poškozením pojistkami. 

Spálená pojistka znamená, že je v některém místě 

elektrického okruhu přetížení nebo zkrat. 

Pokud se některá pojistka spálí, vyměňte ji za novou se 

stejnou proudovou hodnotou. 

 
 

 Před výměnou spálené pojistky zjistěte příčinu a 

odstraňte ji.  Nedodržení tohoto postupu může 

znamenat vážné poškození elektrického systému 

vozidla.  Pro podrobné informace o řešení 

elektrických problémů se obraťte na svého zástupce 

KUBOTA. 
 

 Postup výměny 

1. Odpojte zápornou svorku akumulátoru. 

2. Demontujte kryt a víko pojistkové skříňky. 

3. Vytáhněte pomocí PINZETY z pojistkové skříňky 

spálenou pojistku. 

4. Vložte na její místo novou pojistku. 

5. Namontujte víko pojistkové skříňky. 

6. Připojte zápornou svorku akumulátoru. 
 

 

(1) [Pojistková skříňka 
 

 Jak rozpoznat starý a nový typ chráněného 

okruhu 

 
 
 
 

 
(1) Hlavní svazek 

(2) Štítek svazku s objednacím číslem 

 
 

 

 Při výměně používejte pojistky se správnou proudovou 

hodnotou. 
 

 

 

 Chráněný okruh 

 

Obj. č. POJISTKA K7311-6128-1 K7311-6121-1 nebo 
vyšší 

 

Obj. č. SVAZEK 
K7311-6120-4 nebo 

nižší 

 

K7311-6120-5 nebo 
vyšší 

Chráněný okruh OLD (starý) NEW (nový) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Pojist

ka č. 

Proudová 

hodnot

a [A] 

 

Chráněný okruh (OLD) 

 

Chráněný okruh (NEW) 

1 15 
Světlomety, Koncová 

světla, Přístroje 

 

 

2 10 Řízení motoru, Palivové čerpadlo 
Řízení motoru, Palivové 

čerpadlo, Relé 

ventilátoru motoru 

3 10 Ventilátor chlazení  

 
4 20 Ventilátor chladiče  

 
5 15 (Nebezpečí)  

 

6 10 
Alternátor, Relé ventilátoru 

chladiče, Relé ventilátoru 

chlazení 

Alternátor, (Relé pracovních 

světlometů), (AUX (klíček 

ON)) 

7 5 Přístroje  

8 10 Zásuvka 12 V DC  

9 15 Brzdová světla, Houkačka  

10 15 (Pracovní světlomety)  

11 --- Pinzeta na pojistky  

12 
5, 10, 

15, 20 
Náhradní 
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 Výměna silnoproudých pojistek 
Silnoproudé pojistky jsou určeny pro ochranu elektrické 

kabeláže. Pokud se některá z nich přepálí, rozhodně 

zjistěte příčinu. Nikdy nepoužívejte náhražky, vždy 

pouze náhradní díly KUBOTA. 
 

 Postup výměny 

1. Odpojte zápornou svorku akumulátoru. 

2. Demontujte kryt a víko pojistkové skříňky 
silnoproudých pojistek. 

3. Vytáhněte silnoproudou pojistku. 

4. Vložte na její místo novou silnoproudou pojistku. 

5. Namontujte víko pojistkové skříňky silnoproudých 
pojistek. 

6. Připojte zápornou svorku akumulátoru. 

 

 

(1) Skříňka silnoproudých pojistek 

 Výměna žárovky světlometu 
1. Hlavní světlomety 

Vyjměte žárovku z tělesa světla a vyměňte ji za 

novou. 

2. Ostatní světla 

Vycvakněte optický kryt a vyměňte žárovku. 

 
 

 

 

 Chráněný okruh 
 

Pojistka č. Proudová hodnota 
[A] 

Chráněný okruh 

1 Silnoproudá pojistka 
(50) 

Spínací skříňka 

2 Silnoproudá pojistka 
(60) 

Alternátor 

Světlo Hodnota 

Hlavní světlomety 27 W 

Obrysová světla červené 

barvy 

5 W 

Brzdová světla 21 W 

Easy Checker(TM) 3,8 W (14 V, 0,27 A) 

Osvětlení přístrojové 

desky 

3,8 W (14 V, 0,27 A) 

 



 

ULOŽENÍ 71 
 

 

 
 

  

Abyste předešli zranění: 

 Nikdy nečistěte stroj za běhu motoru. 

 Abyste předešli otravě výfukovými plyny, 

nenechávejte motor běžet v uzavřených 

prostorách bez dostatečného větrání. 

 Při uložení stroje vyjměte klíček ze spínací 

skříňky, abyste zabránili neoprávněným 

osobám manipulovat s vozidlem a způsobit si 

zranění. 

ULOŽENÍ VOZIDLA 
Pokud máte v úmyslu odstavit Vaše vozidlo na delší 

dobu, postupujte dále uvedeným způsobem. 

Tento postup zajistí, že vozidlo bude připraveno k práci s 

nutností minimální přípravy před opětovným uvedením 

do provozu. 

1. Zkontrolujte šrouby a matice, zda nejsou uvolněné, a 

v případě potřeby je dotáhněte. 

2. Namažte vazelínou ta místa, kde kovové tyče 

korodují a rovněž otočné čepy. 

3. Vysypte sklápěčku. 

4. Nahustěte pneumatiky na poněkud vyšší tlak, než 
obvykle. 

5. Vyměňte motorový olej a nastartujte motor na 

přibližně 5 minut, aby se olej dostal na všechny 

vnitřní pohyblivé části. 

6. Spusťte všechna zařízení na podklad a pokryjte 

všechny viditelné pístní tyče mazacím tukem (pokud 

jsou ve výbavě). 

7. Z vozidla demontujte akumulátor. Uskladněte 

akumulátor podle pravidel pro skladování 

akumulátorů. 

(Viz „Kontrola stavu akumulátoru“ v části „KAŽDÝCH 

100 HODIN“ kapitoly „PRAVIDELNÉ KONTROLY“.) 

8. Uchovávejte vozidlo na suchém místě, chráněném 

před nepřízní počasí. Vozidlo zakryjte. 

9. Skladujte vozidlo ve vnitřních prostorách na suchém 

místě, chráněném před slunečním svitem a 

nadměrnou teplotou. Pokud musí být vozidlo 

skladováno venku, zakryjte ho nepromokavou 

plachtou. 

Podložte pneumatiky špalky, aby nestály ve vlhku. 

Uchovávejte pneumatiky stranou od přímého 
slunečního světla a nadměrné teploty. 

ZPROVOZNĚNÍ 
VOZIDLA PO ULOŽENÍ 
1. Zkontrolujte tlak v pneumatikách a podle potřeby je 

dohustěte. 

2. Namontujte akumulátor. Před montáží akumulátoru 

se ujistěte, že je plně nabitý. 

3. Zkontrolujte napnutí řemene ventilátoru. 

4. Zkontrolujte množství všech náplní (motorový olej, 

převodový olej, chladicí kapalina a všechna připojená 

zařízení). 

5. Zkontrolujte vzdálenost elektrod zapalovacích svíček. 

Namontujte zátky a dotáhněte je předepsaným 

momentem. 

6. Nastartujte motor. Podívejte se na všechny měřiče. 

Pokud všechny měřiče fungují správně a ukazují 

normální hodnoty, vyjeďte s vozidlem ven. Venku 

vozidlo zaparkujte a nechte motor běžet na volnoběh 

alespoň po dobu 5 minut. Vypněte motor, obejděte 

vozidlo a proveďte vizuální kontrolu případných míst 

s únikem oleje nebo vody. 

7. S úplně zahřátým motorem uvolněte parkovací brzdu 

a vyzkoušejte brzdy, zda jsou správně seřízené pro 

jízdu v přímém směru. Podle potřeby brzdy seřiďte. 

 
 

 Při mytí vozidla vždy zastavte motor. Před mytím 

ponechte motoru dostatek času, aby vychladnul. 

  Nemyjte vozidlo vysokotlakým zařízením. 

 Zakryjte vozidlo, jakmile tlumič výfuku a motor 

vychladnou. 

ULOŽENÍ 
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PROBLÉMY S MOTOREM 
Pokud se něco děje s motorem, řiďte se následující tabulkou pro zjištění příčiny a nápravné opatření. 

 

Problém Příčina Opatření pro nápravu 

Je obtížné nebo nemožné 

nastartovat motor. 

 Volič rozsahu převodovky není ve 

správné poloze. 

Ujistěte se, že volič rozsahu převodovky 

je v poloze "NEUTRAL". 

 Klíček spínací skříňky není ve správné 
poloze. 

 Ujistěte se, že je klíček spínací skříňky 

v poloze „ON“. 

 Není palivo.  Doplňte palivo. 

 Nesprávné nebo staré palivo. (Špatná 

kvalita paliva.) 

 Vyměňte palivo a obraťte se na svého 

zástupce KUBOTA. 

 V palivovém systému je voda nebo 
nečistota. 

 Vyměňte palivo a obraťte se na svého 

zástupce KUBOTA. 

 Palivová hadice nebo palivový filtr je 

ucpaný nebo poškozený. 

 Vyčistěte nebo vyměňte vedení paliva 

a obraťte se na svého zástupce 

KUBOTA. 

 Vzduchový filtr je ucpaný.  Vyčistěte nebo vyměňte vložku filtru. 

 Vadná zapalovací svíčka.  Seřiďte vzdálenost elektrod zapalovací 

svíčky nebo svíčku vyměňte. 

 Zkontrolujte připojení 
vysokonapěťového kabelu. 

 Spálená pojistka.  Vyměňte pojistku. 

 Chybná viskozita motorového oleje.  Použijte olej s jinou viskozitou, podle 

venkovních teplot. 

 Akumulátor je slabý a motor se netočí 

dostatečně rychle. 

 Očistěte svorky & kabely akumulátoru. 

 Dobijte akumulátor. 

 V chladném počasí vždy demontujte 

akumulátor z vozidla, dobijte ho a uložte 

v místnosti. Namontujte ho do vozidla 

pouze tehdy, když s ním chcete vyjet. 

Nedostatečný výkon 
motoru. 

 Nedostatek paliva nebo znečištěné 
palivo. 

 Zkontrolujte palivový systém. 

 Vzduchový filtr je ucpaný.  Vyčistěte nebo vyměňte vložku filtru. 

 Vadná zapalovací svíčka.  Seřiďte vzdálenost elektrod zapalovací 
svíčky nebo svíčku vyměňte. 

Motor se náhle zastavuje.  Nedostatek paliva.  Doplňte palivo. 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
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Problém Příčina Opatření pro nápravu 

Motor běží nepravidelně.  Vadná zapalovací 
svíčka. 

   Seřiďte vzdálenost elektrod zapalovací 
svíčky nebo svíčku vyměňte. 

 Vadný vysokonapěťový kabel.  Obraťte se na svého zástupce 
KUBOTA. 

 Vadná zapalovací cívka.  Obraťte se na svého zástupce 
KUBOTA. 

 Palivová hadice nebo 

palivový filtr je ucpaný 

nebo poškozený. 

   Vyčistěte nebo vyměňte vedení paliva 

a obraťte se na svého zástupce 

KUBOTA. 

 Nesprávné nebo staré palivo. (Špatná 

kvalita paliva.) 

 Vyměňte palivo a obraťte se na svého 

zástupce KUBOTA. 

 Vzduchový filtr je ucpaný.  A Vyčistěte nebo vyměňte vložku 

filtru. 

Výfukové plyny jsou 

zbarvené. (černé, tmavé 

nebo šedé) 

 Přetížení.    Snižte zatížení. 

 Je používáno 
nízkooktanové palivo. 

   Používejte stanovené palivo. 

 Vzduchový filtr je ucpaný.  A Vyčistěte nebo vyměňte vložku 

filtru. 

Výfukové plyny jsou 

zbarvené. (bílé nebo modré) 

 Příliš mnoho motorového 
oleje. 

   Upravte množství na stanovenou 
úroveň. 

 Pístní kroužek je opotřebený nebo 
zalepený. 

 Obraťte se na svého zástupce 
KUBOTA. 

Motor se přehřívá.  Motor je přetížen.    Snižte otáčky nebo náklad. 

 Nedostatek motorového oleje.  Doplňte motorový olej. 

 Nedostatek chladicí 
kapaliny. 

   Doplňte chladicí systém do správné 

úrovně; zkontrolujte chladič a hadice, zda 

nejsou uvolněné spoje nebo nedochází k 

úniku. 

 Ventilátor chladiče se netočí.  Zkontrolujte pohledem, zda není 
pojistka spálená. 

 Zkontrolujte elektrický systém. 

 Znečištěný chladič nebo vstupní 
mřížka. 

 Odstraňte všechny nečistoty. 

 Zkorodované potrubí chladicí kapaliny.  Propláchněte chladicí systém. 

Svítí kontrolka diagnostiky 

motoru. 
--- 

 Obraťte se na svého zástupce 
KUBOTA. 

Motor neběží na volnoběh.  Vadná zapalovací 
svíčka. 

   Seřiďte vzdálenost elektrod zapalovací 
svíčky nebo svíčku vyměňte. 

 Vadné zapalovací 
svíčky. 

   Vyměňte zapalovací svíčky. 

Pokud máte otázky, obraťte se na svého obchodního zástupce KUBOTA. 
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PROBLÉMY S AKUMULÁTOREM 
 

Problém Příčina Opatření pro nápravu Preventivní opatření 

Nefunguje startér.  Příliš dlouho používaný 

akumulátor, světla 

jsou potemnělá. 

 Akumulátor 

dostatečně dobijte. 

 Dobijte správně akumulátor. 

 Akumulátor nebyl dobit. 

 Nedostatečný 

na svorkách. 

kontakt  Vyčistěte svorky a 

dostatečně je 

dotáhněte. 

 Udržujte svorky čisté a 

dotažené. 

Namažte je vazelínou a 

ošetřete antikorozním 

přípravkem. 

A Překročená životnost 
akumulátoru. 

 Akumulátor vyměňte.  

Startér hned od počátku 

nefunguje a světla brzy 

slábnou. 

 Nedostatečné nabití.  Akumulátor dostatečně 

dobijte. 

 Akumulátor musí být před 

prvním použitím správně 

ošetřován. 

Při pohledu shora je 

vrchní část desek 

bělavá. 

 Akumulátor byl 

používán s 

nedostatečným 

množstvím elektrolytu. 

 Doplňte destilovanou 

vodu a akumulátor 

dobijte. 

 Množství elektrolytu 

kontrolujte 

pravidelně. 

. 

 Akumulátor byl příliš 

dlouho používán bez 

dobíjení. 

 Akumulátor dostatečně 

dobijte. 

 Dobijte správně akumulátor. 

Dobití není možné.  Překročená životnost 
akumulátoru. 

 Akumulátor vyměňte.  

Svorky jsou vážně 

zkorodované a 

zahřívají se. 

 Nedostatečný 

na svorkách. 

kontakt  Vyčistěte svorky a 

dostatečně je 

dotáhněte. 

 Udržujte svorky čisté a 

dotažené. 

Namažte je vazelínou a 

ošetřete antikorozním 

přípravkem. 

Hladina elektrolytu 

rychle klesá. 
 V buňkách 

s elektrolytem je 

prasklina nebo dírka. 

 Akumulátor vyměňte.  

 Závada 

dobíjení. 

systému  Obraťte se na svého 

zástupce KUBOTA. 

Pokud máte otázky, obraťte se na svého obchodního zástupce KUBOTA. 
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PROBLÉMY SE STROJEM 
 

Problém Příčina Opatření pro nápravu 

Chod stroje není 

plynulý. 
 Nedostatek převodového 

hydrostatického oleje. 

 Doplňte olej. 

 Filtr je ucpaný.  Vyměňte filtr. 

Stroj se nepohybuje, když 

motor běží. 
 Je zatažená parkovací brzda.  Uvolněte parkovací brzdu. 

 Nedostatečné množství převodového 

oleje. 

 Doplňte olej. 

Brzdy nepracují správně.  Nízké množství brzdové kapaliny.  Zkontrolujte množství kapaliny. 

 V brzdovém systému je vzduch.  Obraťte se na svého zástupce KUBOTA. 

 Jsou opotřebené brzdové destičky.  Obraťte se na svého zástupce KUBOTA. 

Při brzdění se ozývá hluk. ---  Obraťte se na svého zástupce 
KUBOTA. 

Pokud máte otázky, obraťte se na svého obchodního zástupce KUBOTA. 
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Pro podrobnosti se obraťte na svého zástupce KUBOTA. 

 
 Couvací bzučák 

 Plachta do sklápěcí vany 

 Tovární plachta 

 Přední box s příslušenstvím 

 Přední ochranný rám (stříbrný) 

 Přední výztuha 

 Přední pracovní světlomety 

(pro plastovou rampu nebo bez rampy, 1 nebo 2) 

 Opěrky hlavy 

 Plastová rampa (černá) 

 Zadní síťka 

 Zadní pracovní světlomety 

(pro plastovou rampu nebo bez rampy) 

 Bezpečnostní čelní sklo 

 Sněžný pluh (62") vyžaduje sadu zesíleného odpružení 

 Otáčkoměr 

 Výstražný maják 

 Sada pracovních světlometů 

(pro kovovou rampu nebo bez rampy, obsahuje 2 

světlomety přední nebo zadní) 
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 Motor GZ460F-E3-UV odpovídá americkým (U.S. EPA) a kalifornským (CARB) předpisům pro terénní vozidla s 

malými motory (Non-road small SI engines). 

 Interval pro kontrolu emisí: 1000 HODIN 

 Interval pro kontrolu emisí podle CARB: PRODLOUŽENÝ 
 

 Motor GZ460F-E3-UV odpovídá evropským předpisům pro terénní vozidla s malými motory (Non-road small SI engines). 

 Interval pro kontrolu emisí: 1000 HODIN 
 

 Systém řízení emisí 

 Škrticí klapka se vstřikováním, Elektronická řídicí jednotka, 3-cestný katalyzátor 

INFORMACE O EMISÍCH MOTORU 
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Elektrická zásuvka 12 V ................................ 21 

Páka pohonu 4×4 .......................................... 17 

Čištění primární vložky vzduchového filtru .... 49 

Primární a sekundární filtrační vložka ........... 65 

Napnutí řemene alternátoru .......................... 50 

Napnutí řemene alternátoru .......................... 68 

Množství a doplňování paliva ........................ 40 

Nemrznoucí směs ......................................... 66 

Stav akumulátoru .......................................... 53 
Brzdová kapalina .......................................... 66 

Množství brzdové kapaliny ............................ 44 

Brzdové hadice ............................................. 68 

Brzdové hadice a trubky ................................ 61 

Spínač brzdových světel ............................... 62 

Hlavní brzdový válec (vnitřní díly) ................. 67 

Brzdové destičky ........................................... 68 

Brzdový pedál ............................................... 16 

Brzdový pedál ............................................... 44 

Brzdový pedál ............................................... 61 
Vyklápěcí bočnice sklápěcí vany ................... 27 

Startování za chladného počasí .................... 12 

Množství chladicí kapaliny ............................ 42 

Ukazatel teploty chladicí kapaliny ................. 20 

Uzávěrka diferenciálu ................................... 21 

Během prvních 50 hodin nejezděte s vozidlem 
plnou rychlostí ............................................... 14 

Jízda s pohonem 4×4 .................................... 23 

Jízda pozpátku .............................................. 22 

Brodění vodou .............................................. 25 

Easy Checker(TM) ........................................ 19 

Odvětrávací hadice motoru ........................... 67 
Spalovací prostor motoru .............................. 65 

Chladicí ventilátor motoru ............................. 43 

Motorový olej ................................................ 57 
Filtr motorového oleje.................................... 56 

Množství motorového oleje ........................... 41 

Startovací systém motoru ............................. 48 
Rozvodový řemen ......................................... 65 

Rozvodový řemen ......................................... 65 

Vůle ventilů motoru ....................................... 65 
Propláchnutí chladicího systému a výměna 

kapaliny ........................................................ 66 

Olejová náplň přední nápravy ....................... 65 

Vpředu .......................................................... 39 

Přední závěs pro přívěs ................................ 31 

Ukazatel množství paliva v nádrži ................. 19 
Palivová hadice ............................................. 67 

Vedení paliva ................................................ 52 

Pojistka ......................................................... 69 
Ukazatele, měřiče a Easy Checker(TM) ........ 45 

Všeobecné upozornění ................................. 26 

Mazání .......................................................... 46 

Spínač osvětlení ........................................... 15 

Hlavní světlomety, atd. .................................. 45 

Kopcovitý terén ............................................. 24 
Kapota .......................................................... 37 

Tlačítko houkačky ......................................... 15 

Počítadlo provozních hodin ........................... 20 
Okamžité zastavení motoru ........................... 18 

Tlak v pneumatikách ..................................... 29 

Okruh sání vzduchu ...................................... 63 
Okruh sání vzduchu ...................................... 67 

Manžeta poloosy ........................................... 45 

Žárovka ......................................................... 70 

Olej pro nová vozidla ..................................... 14 
Maximální zatížení sklápěcí vany .................. 26 

Sedadlo řidiče ............................................... 38 

Parkovací brzda ............................................ 45 
Parkovací brzda ............................................ 68 

Páka parkovací brzdy .................................... 17 

Páka parkovací brzdy .................................... 20 
Páka parkovací brzdy .................................... 56 

Vložka předfiltru ............................................ 49 

Vložka předfiltru ............................................ 65 
Žebra chladiče .............................................. 58 

Hadice chladiče (vodní) ................................. 67 

Hadice a spony chladiče ............................... 62 

Mřížka chladiče ............................................. 43 

Zdvihání a spouštění sklápěčky .................... 28 

Zdvihání a spouštění sklápěčky .................... 38 
Páka voliče rozsahu převodovky ................... 16 

Vzadu ............................................................ 39 

Seřizování pružin zadních tlumičů ................. 30 

Zadní závěs pro přívěs .................................. 31 

Bezpečnostní pás.......................................... 14 

Bezpečnostní pás a rám ROPS ..................... 45 
Klouzání a smyky .......................................... 24 

Silnoproudé pojistky ...................................... 70 

Zachytávač jisker .......................................... 55 
Stav zapalovacích svíček  

a vzdálenosti elektrod ................................... 60 

Pedál pojezdu ............................................... 18 

Zastavení ...................................................... 18 
Pneumatiky ................................................... 63 

Tlak v pneumatikách ..................................... 46 

Typ a použití pneumatik ................................ 29 
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Sbíhavost ...................................................... 54 

Množství převodového oleje.......................... 42 
Převodový olej .............................................. 64 

Filtr převodového oleje .................................. 59 

Překonávání svahů ....................................... 24 

Otáčení vozidla ............................................. 23 

Neznámý terén ............................................. 22 

Neutrální poloha VHT ................................... 48 
Kontrola zvenku ............................................ 40 

Provoz v chladných oblastech ....................... 12 
Dotahovací moment kolových šroubů ........... 48 

Č
E
ŠT

IN
A

 


