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Seznam zkratek
Zkratky

Popis

2WD
4WD
API
ASABE

Pohon zadní nápravy
Pohon obou náprav
American Petroleum Institute
Americká společnost zemědělských
a biologických inženýrů, USA
ASTM
American Society for Testing
and Materials, USA
DIN
Německý ústav pro normalizaci,
Spolková republika Německo
DT
Trvalý pohon [4WD]
fpm
Stopa za minutu
Hi-Lo
Rychlý- pomalý
HST
Hydrostatická převodovka
m/s
Metr za sekundu
PTO
Vývodová hřídel
RH/LH
Pravá a levá strana se určují při
pohledu ve směru jízdy vpřed
ROPS
Ochranná konstrukce pro případ
převrácení
U/min, rpm ot/min, min-1, otáčky za minutu
U/s, rps
ot/s, s-1, otáčky za sekundu
SAE
Society of Automotive Engineers
SMV
Vozidlo s nízkou rychlostí
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VŠEOBECNÉ SYMBOLY
Abychom Vám usnadnili ovládání traktoru, opatřili jsme přístroje a ovládací prvky řadou symbolů. Tyto symboly jsou
v následujícím uvedeny s jim odpovídajícími popisy.
varovný symbol

uzávěrka diferenciálu

rychlý chod

motorová nafta

tempomat

pomalý chod

symbol polohy
"zvednuto"

plazivý chod

indikátor paliva
indikátor otáček
motoru
počitadlo provozních
hodin
indikátor teploty
chladicí kapaliny
kontrolka žhavení
brzdový systém
spojka
parkovací brzda
kontrolka dobíjení
akumulátoru
kontrolka tlaku oleje
ukazatel směru
Symbol spín. skříňky
zastavení motoru
Symbol spín. skříňky
chod motoru
Symbol spín. skříňky
kontrolka startéru
Symbol vývodové
hřídele "VYP"
kontrolka vývodové
hřídele "ZAP"
VYP
ZAP

symbol polohy
"spuštěno"

informujte se v návodu
k používání
jízda vpřed

řízení rychlosti
spouštění
tříbodového závěsu
zasouvání válce
vnějších okruhů
hydrauliky
vysouvání válce
vnějších okruhů
hydrauliky
neutrální poloha
válce vnějších okruhů
hydrauliky

jízda vzad
páka akcelerátoru
spínač stírače/ostřikovače
čelního skla
spínač stírače/ostřikovače
zadního skla

nastavení volantu

ventilátor

varovná světla

klimatizace

hlavní spínač světel

cirkulační provoz

obrysová světla

přívod čerstvého vzduchu

tlumené světlo

vyhřívání zadního okna

pracovní světlomet

maják

houkačka
zablokováno
odblokováno
zapnutí funkce BiSpeed
zapnut pohon obou
náprav
vypnut pohon obou
náprav
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BEZPEČNÝ PROVOZ
Opatrné zacházení s traktorem je nejlepší ochrana proti
úrazu.
Před uvedením traktoru do provozu si pečlivě
pročtěte tento návod k používání a respektujte ho.
Před uvedením traktoru do provozu a připojením
přídavného zařízení si všichni pracovníci obsluhy bez
ohledu na své zkušenosti musí pročíst tento i další
souvisící návody k používání. Majitel odpovídá za to, že
budou všichni pracovníci obsluhy instruováni ohledně
bezpečného provozu traktoru.

1. PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
1. Seznamte se důkladně s vybavením a jeho limity.
Než se pokusíte nastartovat traktor a uvést ho do
provozu, pročtěte si celý návod k používání.
2. Zvláště dbejte nálepek na traktoru s návěstími
NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ a POZOR.
3. Traktor nebo k němu připojené přídavné zařízení
neprovozujte pod vlivem alkoholu, léků, drog, nebo
když jste unavení.
4. Než dovolíte jiným osobám používat traktor, vysvětlete jim jeho funkce a přimějte je, aby si přečetly
tento návod k používání.
5. V okolí traktoru nikdy nenoste volný, roztrhaný nebo
neforemný oděv. Oděv se může zachytit v pohyblivých součástech nebo ovládacích prvcích, což
může vést k úrazu. Případně noste doplňkové
součásti oděvu jako např. ochrannou přilbu, ochrannou obuv nebo holínky, ochranné brýle, ochranu
sluchu, rukavice atd.
6. Nedovolte nikomu, aby se vozil na jakékoli části
traktoru. Obsluha musí během provozu sedět na
sedadle řidiče.
7. Brzdy, spojku, čepy soustav tyčí a jiné mechanické
součásti kontrolujte ohledně řádného nastavení a
ohledně opotřebení. Opotřebené nebo poškozené
díly ihned vyměňte. Všechny matice a šrouby pravidelně kontrolujte ohledně pevného utažení. (Další
podrobnosti naleznete v odstavci "ÚDRŽBA".)
8. Udržujte traktor v čistém stavu. Špína, tuk a odpadky mohou vyvolat požár a vést ke zranění.

9. Používejte jen taková přídavná zařízení, která odpovídají specifikacím uvedeným v odstavci "OMEZENÍ
PRO NESENÉ STROJE" v tomto návodu k používání nebo která byla schválena společností
KUBOTA.
10. Vpředu a vzadu na traktoru namontujte příslušná
vyrovnávací závaží, abyste snížili nebezpečí
převrácení. Používáte-li čelní nakladač, tak na zadní
tříbodový závěs připojte přídavné zařízení nebo
dotěžovací závaží, abyste zlepšili stabilitu traktoru.
Respektujte postupy bezpečného provozu, které
jsou uvedeny v návodu k používání přídavného zařízení.
11. Čím užší rozchod kol je nastavený, tím větší je
nebezpečí převrácení traktoru. Pro dosažení
nejvyšší možné stability nastavte rozchod kol na
největší možnou hodnotu pro příslušné použití. (Viz
odstavec "KOLA, PNEUMATIKY A DOTĚŽOVACÍ
ZÁVAŽÍ".)

(1) Zadní kola

(A) Rozchod kol

12. Neprovádějte na traktoru změny. Neschválená změna může mít vliv na funkci traktoru, což může vést
ke zranění.
 KABINA, OCHRANNÁ KONSTRUKCE PRO PŘÍPAD PŘEVRÁCENÍ (ROPS)
1. Společnost KUBOTA doporučuje téměř při všech
aplikacích použití kabiny nebo ochranné konstrukce
pro případ převrácení (ROPS) a bezpečnostního
pásu. Touto kombinací se sníží nebezpečí těžkých
nebo smrtelných úrazů, když se traktor převrátí.
Zkontrolujte světlou výšku, abyste zabránili kolizi
kabiny nebo ochranné konstrukce ROPS.
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2. Zatáhněte ruční brzdu a vypněte motor. Odstraňte
všechny překážky, které by mohly znesnadnit
vzpřímení nebo sklopení ROPS. Vykažte přihlížející.
Provádějte svoji práci z bezpečného místa na
zadním konci traktoru. Pro vzpřímení nebo sklopení
ROPS ji uchopte pevně na horním konci. Zajistěte,
aby byly namontovány a zajištěny všechny šrouby.
3. Pokud je kabina nebo ochranná konstrukce ROPS
z nějakého důvodu uvolněna nebo odstraněna,
zajistěte, aby byly všechny součásti před uvedením
traktoru do provozu opět správně namontovány.
4. Kabinu řidiče nebo ochrannou konstrukci nesmíte
nikdy pozměňovat nebo opravovat, protože svařováním, ohýbáním, vrtáním, broušením nebo řezáním
může dojít k oslabení konstrukce.
5. Je-li poškozená některá konstrukční součást kabiny
nebo ochranné konstrukce, nechte místním prodejcem KUBOTA vyměnit celou konstrukci.
6. Jestliže je traktor vybavený sklopnou ochrannou
konstrukcí ROPS, smíte ji dočasně sklopit jen tehdy,
když je to nutné při malých průjezdních výškách.
(Ve sklopené poloze neposkytuje ochranná konstrukce řidiči žádnou ochranu. Pro bezpečnost řidiče
musí být ochranná konstrukce namontována svisle
a aretovaná. Při všech ostatních použitích je nutno
se připoutat bezpečnostním pásem.)
7. Bezpečnostním pásem musíte být připoutaní vždy,
když je traktor vybavený kabinou nebo ochrannou
konstrukcí.
Bezpečnostním pásem nesmíte být připoutaní, když
je ochranná konstrukce sklopená nebo když ochranná konstrukce není k dispozici. Bezpečnostní pás
pravidelně kontrolujte a vyměňte ho, když je roztřepený nebo jinak poškozený.

(1) Ochranná konstrukce pro montáž uprostřed
(2) Bezpečnostní pás

(1) Kabina
(2) Bezpečnostní pás

2.

(1) Ochranná konstrukce (ROPS)
(2) Bezpečnostní pás

OVLÁDÁNÍ TRAKTORU

Nejdůležitější je bezpečnost řidiče. Bezpečný provoz,
zvláště s ohledem na možné převrácení, předpokládá,
že je řidič v okamžiku výjezdu seznámený se strojem a
pracovním prostředím. K zakázaným způsobům použití,
které mohou vyvolat převrácení, patří řízení vozidla
s příliš vysoko umístěným přídavným zařízením, nákladem atd. Některá ze známějších nebezpečí jsou v tomto
návodu k používání uvedena jako příklady. Skutečný
počet možných rizik je ovšem mnohem vyšší. Řidič
zodpovídá za to, že si bude vědom všech podmínek
stroje příp. prostředí, které by mohly ohrozit bezpečný
provoz.

BEZPEČNÝ PROVOZ
 Spuštění
1. Při startování motoru příp. manipulaci s pákami
nebo ovládacími prvky seďte stále na sedadle řidiče.
Sedadlo nastavte podle pokynů v příslušném
odstavci návodu k používání traktoru. Motor nikdy
nestartujte, když stojíte vedle stroje.
2. Před spuštěním motoru zajistěte, aby byly všechny
páky (včetně ovládacích pák přídavného zařízení)
v neutrální poloze, aby byla zatažená parkovací
brzda a aby byla vysunutá nebo vypnutá spojka a
vývodová hřídel.
Když je traktor vybavený kabinou nebo ochrannou
konstrukcí nebo má sklopnou ochrannou konstrukci
ve vzpřímené a zajištěné poloze, musíte být připoutaní bezpečnostním pásem.
3. Nestartujte motor zkratováním startovacích svorek
nebo přemostěním bezpečnostního spínače startování. Pokud byl přemostěn startovací obvod, může
se stroj při zařazené rychlosti rozjet a pohybovat
nekontrolovaně vpřed.
4. Motor neprovozujte nebo nenechte běžet na volnoběh v nevětraném prostoru. Oxid uhelnatý je
bezbarvý, bez zápachu a smrtelně jdovatý.
 Práce
1. Tažení provádějte jen ze spodního výkyvného
závěsu. Nikdy nic nepřipojujte ke skříni nápravy
nebo k jinému místu kromě spodního výkyvného
závěsu. Jinak se zvýší nebezpečí těžkých nebo
smrtelných úrazů převrácením traktoru.

(1) Spodní výkyvný závěs

2. Všechny ochranné plechy a ochranná zařízení
nechte na příslušných místech. Pokud chybí nebo
jsou poškozené, vyměňte je.
3. Nerozjíždějte se prudce. Při odbočování, na nerovné zemi snižte rychlost, abyste zabránili převrácení
traktoru.
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4. Nepokoušejte se obracet nebo manipulovat s řízením se zapnutou uzávěrkou diferenciálu. Může to
vést k nehodám nebo poškození.
5. S traktorem nejezděte v blízkosti příkopů, děr,
náspů nebo jiných půdních nerovností, které by se
mohly zbortit váhou traktoru. Nebezpečí převrácení
traktoru je ještě mnohem větší na kypré nebo mokré
půdě. Vysoká tráva může zakrývat překážky. Proto
oblast nejprve projděte a dávejte pozor na překážky.
6. Dbejte stále na to, kde jedete. Dávejte pozor na
překážky a vyhýbejte se jim. Buďte obzvlášť pozorní
v blízkosti stromů nebo jiných překážek.
7. Pracujete-li ve skupinách, informujte vždy ostatní
osoby o tom, co zamýšlíte udělat.
8. Nikdy se nepokoušejte nastoupit do jedoucího
traktoru nebo z něho vystoupit.
9. Pro manipulaci s pákami nebo ovládacími zařízeními se vždy napřed posaďte na sedadlo řidiče.
10. Nikdy se nezdržujte mezi traktorem a přídavným
zařízením nebo taženým strojem, pokud není zatažená parkovací brzda.
 Bezpečnost dětí
Pokud si řidič není vědom přítomnosti dětí, může to vést
k tragickým nehodám. Děti jsou obecně přitahovány
stroji a jimi prováděnými pracemi.
1. Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde
byly naposledy.
2. Nenechte děti v pracovní oblasti a postarejte se
o to, aby byly pod dozorem dospělého.
3. Buďte ostražití a odstavte stroj, pokud se v pracovní
oblasti nachází děti.
4. Nikdy nevozte děti na stroji. Na stroji není žádné
bezpečné místo, kde by se mohly vozit. Mohou
spadnout a být přejety nebo mohou bránit ovládání
stroje.
5. Nikdy nedovolte, aby děti obsluhovaly stroj, ani pod
dozorem dospělých.
6. Nikdy nenechte děti hrát si na stroji nebo na přídavném zařízení.
7. Při couvání buďte zvláště opatrní. Než se dá stroj do
pohybu, podívejte se dozadu a dolů a zajistěte, aby
se v této oblasti nikdo nezdržoval.
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 Jízda ve stoupáních
Stoupání jsou hlavní faktor nehod, při nichž došlo ke
ztrátě kontroly nad traktorem a traktor se převrátil, což
může vést k těžkým nebo smrtelným zraněním.
Stoupání vyžadují od řidiče zvláštní pozornost.
1. Aby se traktor nepřevrátil, vyjíždějte strmá stoupání
vždy couváním. Pokud nelze stoupání vyjet couváním nebo byste přitom měli nepříjemný pocit,
nevyjíždějte je. Nevyjíždějte stoupání, která jsou
příliš strmá pro bezpečný provoz.
2. Při vyjíždění z příkopu, při jízdě na blátivém podkladu nebo při extrémním stoupání roste nebezpečí
převrácení traktoru dozadu. Za těchto podmínek
vždy couvejte. Zvláštní pozornost je nutná u modelů
s pohonem obou náprav, protože jejich zvýšený
výkon může řidiči poskytnout klamný pocit stability
traktoru při vyjíždění stoupání.
3. Do svahů jezděte vždy pomalu a rovnoměrně.
Neprovádějte náhlé změny rychlosti nebo směru;
nebrzděte prudce a nepohybujte volantem trhavými
pohyby.
4. Při vyjíždění nebo sjíždění stoupání nevypínejte
spojku ani neřaďte rychlosti. Když ve stoupání
vypnete spojku nebo zařadíte volnoběh, může to
vést ke ztrátě kontroly nad traktorem.
5. Zvláštní pozornost musíte věnovat hmotnosti a
poloze přídavných zařízení a nákladu, protože na
tom závisí stabilita traktoru.
6. Pro zlepšení stability ve stoupání nastavte největší
rozchod kol, jak je uvedeno v odstavci "PNEUMATIKY, KOLA A DOTĚŽOVACÍ ZÁVAŽÍ". Řiďte se
doporučeními pro bezpečnou montáž dotěžovacích
závaží.

 Jízda s traktorem po silnici
1. Spojte oba brzdové pedály navzájem, abyste zajistili
zastavování v přímce. Vinou nerovnoměrného brzdění při silničních rychlostech jízdy se traktor může
převrátit.
ROPS - modely s HST převodovkou

ROPS - modely s mechanickou převodovkou

Kabina - modely s HST převodovkou

(1) Brzdový pedál (vlevo)
(2) Brzdový pedál (vpravo)
(3) Spojení brzdových pedálů

(A) Jízda po silnici

BEZPEČNÝ PROVOZ
2. Zkontrolujte připojení přední nápravy. Brzdné charakteristiky při pohonu zadní a zadní i přední
nápravy jsou odlišné. Stále si buďte vědomi tohoto
rozdílu a buďte opatrní.
3. Před odbočováním traktoru vždy přibrzděte. Vinou
odbočování při vysokých rychlostech se traktor
může převrátit.
4. Dbejte všech místních dopravních a bezpečnostních
předpisů.
Pokud je to předepsané, používejte registrační
značku.
ROPS pro montáž vzadu

5. Zapněte světlomety. Pokud jede proti vám jiné
vozidlo, ztlumte světla.
6. Jezděte jen takovými rychlostmi, při nichž je stále
možné kontrolovat vozidlo.
7. Při jízdě silničními rychlostmi nikdy nezapínejte
uzávěrku diferenciálu. Mohli byste ztratit kontrolu
nad traktorem.
8. Vyhýbejte se náhlým řídicím pohybům, protože to
může vést k nebezpečné ztrátě stability. Riziko je
obzvlášť velké, když traktor jede silniční rychlostí.
9. Pro jízdu traktoru po silnici uveďte ochrannou
konstrukci do horní polohy ("UP") a připoutejte se
bezpečnostním pásem.
Jinak byste nebyli chránění, kdyby se traktor převrátil.
10. Jestliže se traktor nachází na silnici, neprovozujte
žádné přídavné zařízení. Zadní tříbodový závěs
zajistěte ve zvednuté poloze.
11. Pro připojení přídavných zařízení poháněných vývodovou hřídelí uveďte tažné zařízení do polohy
tažení.
12. Vlečené nebo posouvané náklady připojujte jen přes
tažná zařízení.

3.
ROPS pro montáž uprostřed

Kabina - modely s HST převodovkou
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ODSTAVENÍ TRAKTORU

1. Vypněte vývodovou hřídel, spusťte všechna přídavná zařízení na zem, uveďte všechny ovládací páky
do neutrální polohy, zatáhněte parkovací brzdu,
vypněte motor, vytáhněte klíček a zavřete dveře
kabiny (pokud jsou k dispozici). Pouhým zařazením
některé rychlosti při vypnutém motoru se ne vždy dá
zabránit ujetí traktoru.
2. Před vystoupením se přesvědčte, že se traktor
úplně zastavil.
3. Vyhýbejte se parkování na prudce se svažující
zemi. Odstavte stroj na co nejpevnější a nejrovnější
ploše (jinak napříč ke svahu) a podložte kola klíny.
Pokud nebudete dbát tohoto varování, mohl by se
traktor dát do pohybu, což by mohlo vést k těžkým
až smrtelným zraněním.

4.

PROVOZ VÝVODOVÉ HŘÍDELE

1. Před sestoupením z traktoru, připojováním, odpojováním, nastavováním, čištěním nebo údržbou
každého zařízení poháněného vývodovou hřídelí
počkejte, než se úplně zastaví všechny pohybující
se komponenty.

(1) Registrační značka
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2. Nikdy neodstraňuje kryt vývodové hřídele. Když
vývodovou hřídel nepoužíváte, nasaďte na ni opět
krytku.

(1) Knoflík rychlosti spouštění
tříbodového závěsu
(1) Kryt vývodové hřídele
(2) Krytka vývodové hřídele

(A) "NORMÁLNÍ POLOHA"
(B) "ZVEDNUTÁ POLOHA"

3. Než připojíte vývodovou hřídelí poháněné zařízení,
pročtěte si návod k používání výrobce a dbejte
bezpečnostních nálepek umístěných na zařízení.
4. Provozujete-li stacionární, vývodovou hřídelí poháněné zařízení, zatáhněte vždy parkovací brzdu
traktoru a podložte zadní kola zepředu i zezadu
klíny. Nedotýkejte se otáčejících se součástí. Nikdy
nestoupejte nad otáčející se součásti.

5.

POUŽÍVÁNÍ TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU

1. Zadní tříbodový závěs používejte jen pro zařízení,
která pro něj byla zkonstruována.
2. Když používáte přídavné zařízení namontované na
tříbodovém závěsu, zajistěte, aby byla vpředu na
traktoru umístěna příslušná vyrovnávací závaží.
3. Při přepravě po silnici uveďte otočný knoflík rychlosti
spouštění přídavného zařízení do polohy "ZABLOKOVAT", aby bylo přídavné zařízení drženo ve
zvednuté poloze.

6.

(A) "RYCHLE"
(B) "POMALU"
(C) "ZABLOKOVAT"

ÚDRŽBA TRAKTORU

Před údržbou odstavte traktor na pevné a rovné ploše,
zatáhněte parkovací brzdu, spusťte na zem všechna
přídavná zařízení, uveďte řadicí páku do polohy
volnoběhu, vypněte motor a vytáhněte klíček.
1. Před prováděním prací na motoru, tlumiči výfuku,
chladiči atd. nebo vedle nich nechte traktor
vychladnout.
2. Neodnímejte uzávěr chladiče, dokud je horká chladicí kapalina. Když je chladicí kapalina vychladlá,
otočte uzávěr chladiče pomalu až na první doraz a
před úplným odejmutím uzávěru počkejte, dokud
neunikne přebytečný tlak. Má-li traktor vyrovnávací
nádrž pro chladicí kapalinu, dávejte chladicí
kapalinu nebo vodu do této nádrže, ne do chladiče.
(Viz "Kontrola hladiny chladicí kapaliny" v položce
"DENNÍ KONTROLY" v odstavci "INTERVALY
ÚDRŽBY".)
3. Před tankováním vždy vypněte motor. Nerozstříkejte
pohonnou hmotu a nepřeplňte.
4. Při práci v blízkosti akumulátoru nebo při tankování
nekuřte. Nepřibližujte se k akumulátoru a palivové
nádrži s jiskrami nebo plameny. Akumulátor může
vybuchnout, protože zvláště při nabíjení se z něj
uvolňuje vodík a kyslík.
5. Před startováním vozidla s vybitým akumulátorem
pomocí pomocného startovacího kabelu si přečtěte
všechny pokyny a řiďte se jimi. (Viz "STARTOVÁNÍ
S POMOCNÝM AKUMULÁTOREM" v odstavci "POKYNY PRO PROVOZ MOTORU".)
6. Mějte stále přichystanou lékárničku pro první pomoc
a hasicí přístroj.

BEZPEČNÝ PROVOZ
7. Před prováděním prací na elektrických komponentách nebo v jejich blízkosti odpojte ukostřovací
kabel.
8. Abyste zabránili výbuchu akumulátoru, nepoužívejte
ani nenabíjejte dobíjitelný akumulátor, když je
hladina kapaliny pod značkou (spodní hladina).
Pravidelně kontrolujte hladinu kapaliny a v případě
potřeby dolijte destilovanou vodu tak, aby byla
hladina mezi horní a dolní značkou.
9. Abyste zabránili vytvoření jisker neúmyslným
zkratem, vždy jako první odejměte ukostřovací kabel
(-) akumulátoru a jako poslední ho připojte.
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13. Zajistěte, aby byly šrouby kol utažené uvedeným
utahovacím momentem.
14. Neprovádějte žádné práce pod hydraulicky podepřenými stroji. Mohou se samy náhle spustit dolů
nebo být neúmyslně spuštěny. Pokud je nutné
provádět údržbářské nebo nastavovací práce pod
traktorem nebo některými díly stroje, napřed je
podepřete podstavci nebo vhodnými špalky.
15. Pod tlakem stříkající hydraulický olej má dostatečnou sílu na to, aby pronikl kůží a přivodil těžká
zranění. Před odnímáním hydraulických potrubí se
přesvědčte, že byl vypuštěn veškerý zbytkový tlak.
Před uvedením hydraulického systému pod tlak se
přesvědčte, že jsou utěsněné všechny spoje a že
jsou nepoškozená všechna potrubí, trubky a hadice.

(1) Akumulátor

10. Nepokoušejte se nasadit pneumatiku na ráfek. To
smí provádět jen odpovídajícím způsobem kvalifikovaná osoba s příslušným vybavením.
11. Dbejte stále na správný tlak v pneumatikách. Pneumatiky nehustěte na tlak vyšší, než jaký je uvedený
v návodu k používání.

12. Když vyměňujete pneumatiky nebo nastavujete rozchod kol, traktor bezpečně podepřete.

16. Olej vystřikující z otvorů pro pístní čepy nemusí být
vidět. Nevyhledávejte netěsnosti rukama, nýbrž
použijte kousek lepenky nebo kus dřeva. Naléhavě
doporučujeme používat ochranné brýle nebo jinou
ochranu očí. Pokud došlo ke zranění stříkajícím olejem, ihned vyhledejte lékaře. Hrozí akutní nebezpečí
otravy.
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(1) Lepenka
(2) Hydraulické potrubí
(3) Zvětšovací sklo

17. Odpadové produkty jako vyjetý olej, pohonné hmoty,
hydraulická kapalina a akumulátory mohou škodit
životnímu prostředí, lidem, domácím a divokým
zvířatům. Likvidujte je prosím vždy odborně.
Obraťte se na vaše recyklační středisko nebo svého
prodejce KUBOTA přímo na místě, abyste se dověděli, jak se odpadové produkty mají recyklovat příp.
likvidovat.

BEZPEČNÝ PROVOZ
7.
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BEZPEČNOSTNÍ NÁLEPKY S VYOBRAZENÍMI (PIKROGRAMY)

Různým způsobem umístěné piktogramy by měly varovat osoby před možnými nebezpečími. Nebezpečí je znázorněno obrázkem ve varovném trojúhelníku nebo pomocí jednotlivých varovných symbolů. Obrázek vedle poskytuje
pokyny a informace k tomu, jak se vyhnout nebezpečí.
 Kód 6C0904958-2
Nedávejte ruce
do blízkosti
ventilátoru
motoru nebo
řemene
ventilátoru.

 Kód 6C300-3012-2

 Kód 6C430-4959-1
Nedotýkejte se horkých
součástí, např. výfuku.

 Kód 3A481-9853-1
Pouze
Nepřibližujte
motorová
se s ohněm.
nafta.
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 Kód 6C090-4958-2
Nedávejte ruce do
blízkosti ventilátoru
motoru nebo
řemene ventilátoru.

 Kód K3512-4718-1
Motor startujte výhradně ze
sedadla řidiče!

 Kód 6C392-9848-1
Ochrannou konstrukci pro případ převrácení (ROPS) vždy zajistěte ve vzpřímené
poloze, ledaže byste ji museli sklopit,
abyste mohli pracovat pod stromy nebo
keři. Když je ochranná konstrukce
zajištěná ve vzpřímené poloze, musíte být
připoutaní bezpečnostním pásem.

 Kód TD179-3491-1
Před používání vozidla si
pozorně pročtěte návod
k používání. Za provozu dbejte
všech pokynů a bezpečnostních
upozornění.

 Kód 3P903-4902-1
Musíte být připoutaní
bezpečnostním pásem.

Ochranná konstrukce
pro montáž na zádi

Ochranná konstrukce
pro montáž uprostřed

Model
s kabinou

BEZPEČNÝ PROVOZ
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 Kód 6C482-4711-1
 Nezdržujte se v oblasti vývodové hřídele.
 Neodstraňujte ochranu vývodové hřídele.
 Neprovozujte vývodovou hřídel otáčkami vyššími, než doporučuje výrobce přídavného zařízení.
 Spodní výkyvný závěs pro tažená přídavná zařízení s pohonem vývodové hřídele uveďte do polohy odtažení.
(viz návod k používání)
B3150 Jen model s ochrannou konstrukcí ROPS

B2050/B2350/B2650 Jen model s ROPS

8.
1.
2.
3.
4.

B2350/B2650/B3150 Jen model s kabinou

VŠÍMEJTE SI BEZPEČNOSTNÍCH NÁLEPEK S VYOBRAZENÍMI

Udržujte bezpečnostní nálepky čisté a zbavujte je špíny.
Bezpečnostní nálepky umyjte vodou a mýdlem a osušte je měkkým hadříkem.
Chybějící nebo poškozené bezpečnostní nálepky nahraďte novými nálepkami od vašeho prodejce KUBOTA.
Pokud byl vyměněn konstrukční díl s jednou nebo více bezpečnostními nálepkami, tak prosím zajistěte, aby byly
nálepky znovu nalepeny na stejném místě jako předtím.
5. Nové bezpečnostní nálepky nalepte na čistý podklad a na vnějších okrajích přitom vytlačujte vznikající bublinky.

VYUŽITÍ SERVISNÍ SLUŽBY PRODEJCE

VYUŽITÍ SERVISNÍ SLUŽBY PRODEJCE
Váš prodejce KUBOTA se stále snaží, aby vám traktor
vždy poskytoval optimum svého výkonu. Poté, co si
pečlivě pročtete tento návod k používání, zjistíte, že
některé z pravidelných údržbářských prací můžete provádět sami.
Chcete-li si ovšem objednat náhradní díly nebo servisní
službu, spojte se prosím se svým prodejcem KUBOTA.
Pro objednání náhradních dílů potřebuje váš prodejce
KUBOTA číslo kabiny / ochranného rámu ROPS a číslo
motoru traktoru.
Tato čísla si nejraději zjistěte hned a zapište je do
příslušných sloupců.
Mnohokrát děkujeme.
Typ

Sériové číslo

Traktor
Kabina / ROPS

(1) Výrobní štítek traktoru
(2) Číslo podvozku

Motor
Datum zakoupení
Jméno prodejce
(Vyplní kupující)
 Záruka
Pro tento traktor platí záruční podmínky KUBOTA
Limited Express Warranty. Jejich jednu kopii obdržíte
u svého smluvního prodejce. Nárok na záruční plnění
ovšem zanikne, pokud nebyly respektovány pokyny
uvedené v návodu k používání, a to i tehdy, když ještě
neuplynula záruční doba.
 Likvidace traktoru a příslušná opatření
Při vyřazování traktoru z provozu je nutno dbát příslušných ustanovení a úprav země, v níž se má provádět
likvidace. Máte-li dotazy, obraťte se na svého prodejce
KUBOTA.

(1) Typový štítek kabiny (sériové číslo kabiny)

(1) Typový štítek ochranné konstrukce ROPS
(sériové číslo ochranné konstrukce)

1

2

VYUŽITÍ SERVISNÍ SLUŽBY PRODEJCE

(1) Sériové číslo motoru

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE
Tabulka technických údajů [ochranná konstrukce ROPS a kabiny – modely
s HST převodovkou]
Model
kW
(PS)

Výkon na vývodové hřídeli *1

B2350

B2650

B3150

12,5
(17,0)

14,6
(19,9)

17,4
(23,7)

Výrobce

KUBOTA

Model

D1105

Počet válců

3

Vrtání a zdvih

mm

78 x 78,4
1123

1261

1498

Výkon motoru ECE-R24 [97/68/EC]

kW
(PS)

15,2
(20,7)

17,6
(23,9)

20,9 (28,4)
[21,5 (29,2)]

Výkon motoru SAE gross *1

kW
(PS)

16,9
(23,0)

19,1
(26,0)

22,8
(31,0)

Jmenovité otáčky

ot/min

Max. krouticí moment

N-m
(kgf-m)

2500
71,3
(7,27)

84,0
(8,57)

motorová nafta č. 2 [nad -10 ºC],

motorová nafta č. 1 [pod -10 ºC]

Palivová nádrž

l

Kliková skříň (s filtrem)

l

Chladicí kapalina motoru

l

4,6

Skříň převodovky

l

17,0

Celková
výška

Rozvor

27
3,1

4,0

Ochranná konstrukce ROPS

mm

2730

2937

Kabina

mm

2887

3007

mm

1234

1249

1365

Ochranná konstrukce ROPS
vzadu

mm

2327

2353

2327

Kabina

mm

2087

2112

2140

Ochranná konstrukce ROPS

mm

Kabina
Min. světlá výška
Rozchod
kol

97,9
(9,98)

12V, RC : 80 min, CCA (SAE) : 430A, CCA (EN) : 360 A

Celková šířka (min. rozchod kol)

Spojka

78 x 78,4

cm

Celková
délka
(s TBZ)

Hmotnost *2

78 x 88

Celkový zdvihový objem

Palivo

Rozměry *2

4

2

Akumulátor

Kapacity

V1505

nepřímé vstřikování, vertikální, vodou chlazený
čtyřtaktní vznětový motor

Typ

Motor

D1305

1500

mm

1666

1560

1666

mm

265

290

318

Přední kolo

mm

832

830

936

Zadní kolo

mm

986

1006

1050

Ochranná konstrukce ROPS vzadu

kg

785

785

845

Kabina

kg

1015

1015

1065

neuvedeno

3

4

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
Pneumatiky
(pole)

Jízdní
skupina

B2350

B2650

B3150

Přední kolo

6-12

6,00-12

180/85D12

Zadní kolo

9,5-16

9,5-18

12,4-16

Řízení

hydraulické servořízení
hydrostatická hlavní převodovka, 3 rozsahy řazení
rychlostí

Převodovka
Brzda

mokrý typ

Min. poloměr otáčení

m

2,1

Řídicí systém

polohová regulace

Výkon čerpadla

l / min

3P : 18,9, SAE servořízení : 14,2

Tříbodový závěs
Hydraulický
systém

Max.
zvedací síla

SAE kategorie 1

Na konci závěsu

kg

970

600 mm za koncem
závěsu

kg

760

Vnější okruhy hydrauliky

2 ventily (M.F.V.)

Spojky ventilu vnějších okruhů

hadicové spojovací hrdlo

Zadní vývodová hřídel

Vývodová
hřídel

Otáčky vývodové
hřídele / motoru

SAE 1-3/8, 6drážková
ot/min

USA č. 5 (KUBOTA 10zubová) evolventní drážkové
ozubení

Mezinápravová vývodová hřídel
Otáčky vývodové
hřídele / motoru

Stupeň ochrany *3

Hladina hluku u ucha řidiče
*4

Hladina hluku jedoucího
traktoru *5

540 / 2400

ot/min

2500 / 2500

Ochranná konstrukce ROPS

neuvedeno

Kabina

kategorie 1

Ochranná
konstrukce ROPS

dB(A)

84,5

85,8

85,0

Kabina / zavřené
dveře

dB(A)

81,2

85,0

83,0

Kabina / otevřené
dveře

dB(A)

82,8

85,8

82,0

Ochranná
konstrukce ROPS

dB(A)

80

80

80

Kabina

dB(A)

80

81

82

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
GRAMMER
MSG
83/511
GRAMMER
MSG
93/511

Úroveň
kmitání *6

SEARS
807

SEARS
830

COBO
SC74/M91
*7

B2350

B2650

Malá hmotnost
řidiče

m/s2

1,13

Vysoká hmotnost
řidiče

m/s2

1,00

Malá hmotnost
řidiče

m/s2

1,21

Vysoká hmotnost
řidiče

m/s2

1,05

Malá hmotnost
řidiče

m/s2

1,06

Vysoká hmotnost
řidiče

m/s2

1,24

Malá hmotnost
řidiče

m/s2

1,00

Vysoká hmotnost
řidiče

m/s2

1,14

Malá hmotnost
řidiče

m/s2

1,13

Vysoká hmotnost
řidiče

m/s2

0,75

Změny vyhrazeny.
UPOZORNĚNÍ: *1 Údaje výrobce
*2 Když jsou na traktor nasazeny zemědělské pneumatiky
*3 Podle EN 15695-1:2009
*4 Měřeno podle směrnice 2009/76/EG DODATEK II
*5 Měřeno podle směrnice 2009/63/EG
*6 Měřeno podle směrnice 78/764/EWG
*7 S výjimkou modelu s kabinou.

B3150

5
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TECHNICKÉ ÚDAJE

TABULKA TECHNICKÝCH ÚDAJŮ [ochranná konstrukce ROPS - modely
s mechanickou převodovkou]
Model
kW
(PS)

Výkon na vývodové hřídeli *1

B2050

B2350

B2650

11,9
(16,2)

13,0
(17,7)

15,1
(20,5)

Výrobce

KUBOTA

Model

D1105

D1305

nepřímé vstřikování, vertikální, vodou chlazený
čtyřtaktní vznětový motor

Typ
Počet válců

3

Vrtání a zdvih

Motor

mm

78 x 78,4

2

Celkový zdvihový objem

cm

Výkon motoru ECE-R24

kW
(PS)

14,0
(19,0)

15,2
(20,7)

17,6
(23,9)

Výkon motoru SAE gross *1

kW
(PS)

14,7
(20,0)

16,9
(23,0)

19,1
(26,0)

Jmenovité otáčky

ot/min

Max. krouticí moment

N-m
(kgf-m)

Akumulátor

1 123

Rozměry *2

68,1
(6,94)

71,3
(7,27)

motorová nafta č. 2 [nad -10 ºC],

motorová nafta č. 1 [pod -10 ºC]
l

Kliková skříň (s filtrem)

l

Chladicí kapalina motoru

l

4,6

Skříň převodovky

l

16,5

Celková délka (s TBZ)

mm

2730

Celková šířka (min. rozchod kol)

Celková
výška

27
3,1

4,0

mm

1022

1234

1249

Ochranná konstrukce ROPS
vzadu

mm

2300

2327

2353

Ochranná konstrukce ROPS
uprostřed

mm

2017

-

2069

Rozvor

mm

1500

Min. světlá výška

mm

238

265

Přední kolo

mm

832

832

830

Zadní kolo

mm

830

986

1006

Ochranná konstrukce vzadu

kg

725

755

755

Ochranná konstrukce uprostřed

kg

745

-

775

Spojka

290

suchá jednokotoučová spojka
Pneumatiky
(pole)

Jízdní
skupina

84,0
(8,57)

12V, RC : 80 min, CCA (SAE) : 430A, CCA (EN) : 360A

Palivová nádrž

Rozchod
kol
Hmotnost *2

1 261

2500

Palivo

Kapacity

78 x 88

Přední kolo

6-12B

6-12

6,00-12

Zadní kolo

8-16

9,5-16

9,5-18

Řízení

hydraulické servořízení

Převodovka

ozubené soukolí (9 vpřed, 9 vzad)

Brzda
Min. poloměr otáčení

mokrý typ
m

2,1

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model

B2050

Řídicí systém
l / min

3P:18,9, servořízení:14,2

Tříbodový závěs
Max.
zvedací síla

SAE kategorie 1

Na konci závěsu

kg

970

600 mm za koncem
závěsu

kg

760

Vnější okruhy hydrauliky

standardně 1

Spojka ventilu vnějších okruhů

výpust bloku hydrauliky

Zadní vývodová hřídel
Vývodová
hřídel

Otáčky vývodové
hřídele / motoru

SAE 1-3/8, 6drážková
ot/min

Otáčky vývodové
hřídele / motoru

540 / 2400
USA č. 5 (KUBOTA 10zubová) evolventní drážkové
ozubení

Mezinápravová vývodová hřídel
ot/min

2500 / 2500

Stupeň ochrany *3

neuvedeno

Hladina hluku u ucha řidiče *4
Hladina hluku jedoucího traktoru *5
GRAMMER
MSG
83/511*7
GRAMMER
MSG
93/511*7

Úroveň
kmitání *6

SEARS807

SEARS830

COBO
SC74/M91

B2650

polohová regulace

Výkon čerpadla
Hydraulický
systém

B2350

dB(A)

83,5

83,5

85,4

dB(A)

77

77

79

Malá hmotnost
řidiče

2

m/s

1,13

Vysoká hmotnost
řidiče

m/s2

1,00

Malá hmotnost
řidiče

m/s2

1,21

Vysoká hmotnost
řidiče

m/s2

1,05

Malá hmotnost
řidiče

m/s2

1,06

Vysoká hmotnost
řidiče

m/s

2

1,24

Malá hmotnost
řidiče

m/s2

1,00

Vysoká hmotnost
řidiče

m/s2

1,14

Malá hmotnost
řidiče

m/s2

1,13

Vysoká hmotnost
řidiče

m/s

2

0,75

Změny vyhrazeny.
UPOZORNĚNÍ: *1 Údaje výrobce
*2 Když jsou na traktor nasazeny zemědělské pneumatiky.
*3 Podle EN 15695-1:2009
*4 Měřeno podle směrnice 2009/76/EG DODATEK II
*5 Měřeno podle směrnice 2009/63/EG
*6 Měřeno podle směrnice 78/764/EWG
*7 S výjimkou modelu s ochrannou konstrukcí uprostřed.
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RYCHLOSTI JÍZDY
[Ochranná konstrukce ROPS a kabiny - modely s HST převodovkou]
Model

B2350 / B2650

Velikosti pneumatik (zadní kolo)

8 - 16
pole

9,5 - 16
pole

Řadicí páka
rychlostních rozsahů

315 / 75D 15 louka

km / h
0 až 4,61

0 až 4,94

0 až 5,24

0 až 4,55

0 až 4,98

0 až 7,57

0 až 8,09

0 až 8,59

0 až 7,46

0 až 8,17

Rychlý

0 až 19,12

0 až 20,45

0 až 21,71

0 až 18,85

0 až 20,65

Maximální rychlosti
(při otáčkách motoru
2650 ot/min)

20,27

21,68

23,01

19,98

21,89

Pomalý

0 až 3,69

0 až 3,95

0 až 4,19

0 až 3,64

0 až 3,99

Střední

0 až 6,05

0 až 6,48

0 až 6,87

0 až 5,97

0 až 6,54

Rychlý

0 až 15,29

0 až 16,36

0 až 17,37

0 až 15,08

0 až 16,52

Maximální rychlosti
(při otáčkách motoru
2650 ot/min)

16,21

17,34

18,41

15,98

17,51

Model

B3150

Velikosti pneumatik (zadní kolo)

12,4 - 16 pole

Řadicí páka
rychlostních rozsahů

Změny vyhrazeny.

31 x 13,5 15 louka

Střední

Vzad

Vzad

9,5 - 18
pole

Pomalý
Vpřed

Vpřed

Při jmenovitých otáčkách motoru (ot/min)

13,6 - 16 louka
km / h

Pomalý

0 až 5,57

0 až 5,76

Střední

0 až 9,14

0 až 9,44

Rychlý

0 až 23,09

0 až 23,86

Maximální rychlosti
(při otáčkách motoru
2650 ot/min)

24,48

25,29

Pomalý

0 až 4,46

0 až 4,60

Střední

0 až 7,31

0 až 7,55

Rychlý

0 až 18,47

0 až 19,08

Maximální rychlosti
(při otáčkách motoru
2650 ot/min)

19,58

20,23

TECHNICKÉ ÚDAJE
[Ochranná konstrukce ROPS - modely s mechanickou převodovkou]
Model
8 - 16
pole

9,5 - 16
pole

Řadicí páka
rychlostních rozsahů
1
Pomalý

3
4
5
Vpřed

Střední

6
7

31 x 13,5 15 louka

315 / 75D 15 louka

km / h
1,03

1,10

1,17

1,02

1,12

1,71

1,83

1,95

1,69

1,85

2,66

2,84

3,02

2,62

2,87

1,92

2,05

2,18

1,89

2,07

3,19

3,41

3,62

3,14

3,44

4,94

5,29

5,61

4,87

5,34

6,89

7,37

7,83

6,79

7,44

12,23

12,98

11,27

12,35

17,74

18,97

20,14

17,49

19,16

18,80

20,11

21,35

18,53

20,31

0,94

1,01

1,07

0,93

1,02

1,57

1,67

1,78

1,54

1,69

3

2,43

2,60

2,76

2,40

2,62

4

1,76

1,88

1,99

1,73

1,90
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Rychlý
Maximální rychlosti
(při otáčkách motoru
2650 ot/min)

1
2

5

Pomalý

2,91

3,12

3,31

2,87

3,15

6

4,52

4,83

5,13

4,46

4,88

7

6,30

6,74

7,15

6,21

6,80

8

9

Změny vyhrazeny.

9,5 - 18
pole

11,43

8

Vzad

Při jmenovitých otáčkách motoru (ot/min)

B2050 / B2350 / B2650

Velikosti pneumatik (zadní kolo)

2

9

Střední

Rychlý
Maximální rychlosti
(při otáčkách motoru
2650 ot/min)

10,45

11,18

11,87

10,30

11,29

16,22

17,35

18,41

15,99

17,51

17,19

18,39

19,52

16,95

18,57

10

MAXIMÁLNÍ HODNOTY PRO PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

MAX. HODNOTY PRO PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ
Traktory KUBOTA jsou důkladně odzkoušeny na
příslušný výkon přídavných zařízení prodávaných příp.
schválených společností KUBOTA. Používání přídavných zařízení, která překračují udané mezní hodnoty
nebo nejsou jiným způsobem vhodná pro použití s traktorem KUBOTA, může vést k poruše funkce nebo
úplnému selhání traktoru, ke škodám na majetku jiných
nebo ke zranění řidiče a jiných osob. [Na veškeré
poruchy funkce nebo selhání traktoru vzniklé kvůli
neschváleným přídavným zařízením se nevztahuje záruka.]

Zadní strana: model s kabinou

 Čelní nakladač
 Připevňovací místa na karosérii traktoru, na
nichž se montuje čelní nakladač.
LA424 pro B2050, B2350, B2650
Označení náhradního dílu

[Připevnění hlavního rámu: modely s ochrannou
konstrukcí ROPS / kabinou]

(1)

hlavní rám

---

(2)

distanční plech

---

(3)

2 šrouby s pružnou podložkou
M14 x 40
2 podložky M14

130 N-m
(13,3 kgf-m)

(4)

1 šroub s pružnou podložkou
M12 x 35
1 podložka M12

80 N-m
(8,2 kgf-m)

(5)

1 šroub s pružnou podložkou
M12 x 45
1 podložka M12

80 N-m
(8,2 kgf-m)

(6)

2 šrouby s pružnou podložkou
M12 x 35
2 podložky M12

80 N-m
(8,2 kgf-m)

(7)

5 šroubů s pružnou podložkou
M12 x 40
5 podložek M12
5 matic M12

80 N-m
(8,2 kgf-m)

(8)

1 šroub M14 x 60
1 podložka M14
1 pružná podložka M14
1 matice M14

130 N-m
(13,3 kgf-m)

(9)

1 šroub M14 x 60
1 podložka M14
1 pružná podložka M14

130 N-m
(13,3 kgf-m)

(10)

2 šrouby s pružnou podložkou
M12 x 40
2 podložky M12
2 matice M12

80 N-m
(8,2 kgf-m)

(11)

1 podložka M14
1 pružná podložka M14
1 matice M14

128 N-m
(13,1 kgf-m)

Přední strana: modely s ROPS/kabinou

Zadní strana: model s ROPS

Utahovací
moment

MAXIMÁLNÍ HODNOTY PRO PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ
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LA534 pro B3150

NEBEZPEČÍ

[Připevnění hlavního rámu: modely s ochrannou
konstrukcí ROPS / kabinou]

Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Při zvedání lopaty je nutná zvláštní opatrnost:
Udržujte lopatu stále rovně, aby se nevysypal
náklad.
UPOZORNĚNÍ:
 Některá nebezpečí zde nejsou uvedena. Viz návod
k používání čelního nakladače.

Označení náhradního dílu

Utahovací
moment

(1)

hlavní rám

---

(2)

1 matice M14
1 pružná podložka M14

150 N-m
(15,3 kgf-m)

(3)

1 matice M12 (originální)
1 pružná podložka M12
(originální)

90 N-m
(9,2 kgf-m)

(4)

2 matice M12 (originální)
2 pružné podložky M12
(originální)

80 N-m
(8,2 kgf-m)

(5)

2 matice M14 (originální)
2 pružné podložky M14
(originální)

150 N-m
(15,3 kgf-m)

(6)

1 matice M14 (originální)
1 pružná podložka M14
(originální)

128 N-m
(13,1 kgf-m)

 VÝSTUPNÍ KAPACITA
[LA424]
Maximální zvedaná zátěž
(Otočný čep lopaty, maximální výška):
420 kg
Max. tlak oleje
16,6 MPa (169 kgf/cm2)
[LA534]
Maximální zvedaná zátěž
(Otočný čep lopaty, maximální výška):
520 kg
Max. tlak oleje
16,6 MPa (169 kgf/cm2)
UPOZORNĚNÍ:
 Údaj maximální zvedané zátěže zahrnuje i hmotnost
standardní lopaty KUBOTA.

 OSTATNÍ PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ





Při výběru přídavných zařízení vám poradí místní
prodejce KUBOTA.
Dodržujte přísně pokyny návodu k používání neseného nebo taženého stroje nebo přívěsu. Souprava
traktor/nesený stroj nebo traktor/přívěs je přípustná
jen tehdy, pokud jsou dodržovány všechny pokyny.
Lesnictví
Je nutno počítat s těmito nebezpečími:
(a) padající stromy, zvláště při zvedání kmenů jeřábem na zádi;
(b) vniknutí objektů do pojezdové oblasti, zvláště při
práci s lanovým navijákem na zádi traktoru.
Příslušenství pro ochranu před těmito a jinými
nebezpečími jako např. ochranná konstrukce řidiče
(OPS), ochranná střecha řidiče (FOPS) atd. nejsou
pro tento traktor k dostání. Bez takových přídavných
výbav se použití omezuje na oblasti použití specifické podle traktoru a na stacionární práce.
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PŘÍSTROJOVÁ DESKA A OVLÁDACÍ PRVKY

PŘÍSTROJOVÁ DESKA A OVLÁDACÍ PRVKY
 Přístrojová deska, spínače a ruční ovládací prvky
 Ochranná konstrukce ROPS - modely s HST převodovkou a modely s mechanickou
převodovkou

VYOBRAZENÝ OBSAH
Indikátor ukazatele směru /
varovných světel ............................................... 33
(2) Ukazatel teploty chladicí vody ........................... 45
(3) Otáčkoměr......................................................... 46
(4) Počitadlo provozních hodin ............................... 46
(5) Ukazatel paliva .................................................. 45
(6) Indikátor světel .................................................. 33
(7) Indikátor ukazatelů směru přívěsu .................... 33
(8) Kontrolka Bi-Speed ........................................... 39
(9) Kontrolka tlaku motorového oleje ...................... 44
(10) Kontrolka dobíjení ............................................. 44

(1)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

VYOBRAZENÝ OBSAH
Kontrolka žhavení ..................................... 18
Tlačítko klaksonu ...................................... 33
Přepínač směrových světel ....................... 33
Přepínač světel ......................................... 33
Ovládací páka Bi-Speed ........................... 39
Páka ručního plynu ................................... 40
Vypínač varovných světel ......................... 34
Vypínač majáku ........................................ 34
Spínací skříňka ......................................... 18

PŘÍSTROJOVÁ DESKA A OVLÁDACÍ PRVKY
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 Kabina - modely s HST převodovkou

VYOBRAZENÝ OBSAH
(1) Indikátor ukazatele směru /
(12)
varovných světel ............................................. 33
(13)
44
(2) Kontrolka dobíjení ..........................................
(14)
(3) Kontrolka osvětlení ......................................... 33
(15)
(4) Kontrolka Bi-Speed ........................................ 39
(16)
(5) Kontrolka tlaku motorového oleje ................... 44
(17)
(6) Varovná kontrolka přehřátí motoru ................. 44
18
(18)
(7) Kontrolka žhavení ..........................................
(19)
(8) Indikátor směrových světel přívěsu ................ 33
78
(20)
(9) Zásuvka 12V ..................................................
(21)
(10) Vypínač pro přední pracovní světlomety ........ 71
33
(11) Přepínač směrových světel ............................

VYOBRAZENÝ OBSAH
Tlačítko klaksonu ......................................... 34
Přepínač světel ............................................ 33
Ovládací páka Bi-Speed .............................. 39
Přepínač indikátorů (otáčky motoru,
otáčky pohonu vývodové hřídele) ................ 52
Vypínač odmrazování zad. skla ................... 77
Vypínač předního stírače / ostřikovače ....... 72
Páka ručního plynu ...................................... 40
Vypínač varovných světel ............................ 33
Vypínač majáku ........................................... 34
Spínací skříňka ............................................ 18
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PŘÍSTROJOVÁ DESKA A OVLÁDACÍ PRVKY

 Ovládací pedály a ruční ovládací páky
 Ochranná konstrukce ROPS - modely s HST převodovkou

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

VYOBRAZENÝ OBSAH
Brzdový pedál ................................................ 35
(10)
Pedál pro odklopení volantu ........................... 32
(11)
Otočný knoflík rychlosti spouštění ramen
(12)
zadního tříbodového závěsu .......................... 58
(13)
Pedál uzávěrky diferenciálu ........................... 48
(14)
Páka parkovací brzdy ..................................... 41, 47 (15)
Páka pro zapnutí/vypnutí vývodové hřídele ... 53
Řadicí páka rychlostních rozsahů .................. 37
(16)
Páka pro výběr vývodové hřídele ................... 51
(17)
Bezpečnostní pás ........................................... 32
(18)

VYOBRAZENÝ OBSAH
Sedadlo řidiče .............................................. 29
Držák na nápoje .......................................... --Plynový pedál .............................................. 41
Páka pro zapnutí pohonu přední nápravy ... 38
Blokovací páka ............................................ 62
Ovládací páka ventilu hydrauliky pro čelní
nakladač ...................................................... 61
Ovládací páka tempomatu ........................... 42
Páka polohové regulace .............................. 58
Skříňka na nářadí ........................................ ---

PŘÍSTROJOVÁ DESKA A OVLÁDACÍ PRVKY
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 Ochranná konstrukce ROPS - modely s mechanickou převodovkou

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

VYOBRAZENÝ OBSAH
Reverzační páka ............................................ 38
(10)
Pedál spojky ................................................... 37
(11)
Pedál pro odklopení volantu ........................... 32
(12)
Otočný knoflík rychlosti spouštění ramen
(13)
zadního tříbodového závěsu .......................... 58
(14)
Páka parkovací brzdy ..................................... 41, 47 (15)
Páka pro zapnutí/vypnutí vývodové hřídele ... 53
(16)
Výběrová páka vývodové hřídele
(17)
[pokud je k dispozici] ...................................... 51
(18)
Řadicí páka rychlostních rozsahů .................. 37
(19)
Bezpečnostní pás ........................................... 32

VYOBRAZENÝ OBSAH
Sedadlo řidiče .............................................. 29
Držák na nápoje .......................................... --Brzdový pedál .............................................. 35
Pedál plynu .................................................. 40
Páka pro zapnutí pohonu přední nápravy ... 38
Pedál uzávěrky diferenciálu ......................... 48
Páka polohové regulace .............................. 58
Hlavní řadicí páka ........................................ 38
Páka řídicího ventilu .................................... 61
Skříňka na nářadí ........................................ ---
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 Kabina - modely s HST převodovkou

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

VYOBRAZENÝ OBSAH
Brzdový pedál ................................................ 35
(10)
Otočný knoflík rychlosti spouštění ramen
(11)
zadního tříbodového závěsu .......................... 58
(12)
Pedál uzávěrky diferenciálu ........................... 48
(13)
Páka parkovací brzdy..................................... 41, 47 (14)
Řadicí páka rychlostních rozsahů (L-M-H) ..... 37
Páka pro zapnutí/vypnutí vývodové hřídele ... 53
(15)
Výběrová páka vývodové hřídele ................... 51
(16)
Bezpečnostní pás........................................... 32
(17)
Sedadlo řidiče ................................................ 29

VYOBRAZENÝ OBSAH
Držák pohárků ............................................. --Pedál pro odklopení volantu ........................ 32
Plynový pedál .............................................. 41
Blokovací páka ............................................ 62
Ovládací páka ventilu hydrauliky pro čelní
nakladač ...................................................... 61
Páka pro zapnutí pohonu přední nápravy ... 38
Páka polohové regulace .............................. 58
Ovládací páka tempomatu........................... 42

KONTROLY PŘED NASTARTOVÁNÍM

KONTROLY PŘED NASTAROVÁNÍM
DENNÍ KONTROLY
Abyste zabránili problémům, je důležité, abyste dobře
znali technický stav traktoru. Před uvedením do provozu
traktor zkontrolujte.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Traktor kontrolujte a jeho údržbu provádějte na
rovné ploše s vypnutým motorem, zataženou
parkovací brzdou a přídavným zařízením spuštěným na zem.
Kontrolovaná položka
- Vizuální kontrola obejitím kolem traktoru
- Kontrola hladiny motorového oleje
- Kontrola hladiny převodového oleje
- Kontrola hladiny chladicí kapaliny
- Vyčištění ochranné mřížky kondenzátoru klimatizace
- Vyčištění ochranné mřížky chladiče
- Zkontrolujte vzduchový filtr a ventil odlučovače prachu
(při používání ve velmi prašném prostředí)
- Zkontrolujte osvětlovací zařízení
- Kontrola pedálu spojky
[ochranná konstrukce ROPS - jen modely s mechanickou převodovkou]
- Kontrola páky parkovací brzdy
- Kontrola indikátorů, zobrazovačů a ukazovacích
přístrojů
- Kontrola osvětlení
- Kontrola elektrického systému
- Kontrola bezpečnostního pásu
- Kontrola ochranné konstrukce (ROPS) a kabiny
- Kontrola pohyblivých dílů
- Natankování
(viz "DENNÍ KONTROLY" v odstavci "INTERVALY
ÚDRŽBY".)
- Povšimněte si bezpečnostních nálepek s vyobrazeními
(Viz "BEZPEČNOSTNÍ NÁLEPKY S VYOBRAZENÍMI
(PIKTOGRAMY)" v odstavci "BEZPEČNÝ PROVOZ".)
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POKYNY PRO PROVOZ MOTORU

POKYNY PRO PROVOZ MOTORU
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Pročtěte si a dodržujte odstavec "BEZPEČNÝ
PROVOZ" na začátku návodu k používání.
 Musíte rozumět bezpečnostním nálepkám s vyobrazeními (piktogramům), které se nachází na
traktoru.
 Abyste zabránili otravě výfukovými plyny,
neprovozujte motor v uzavřené budově bez
odpovídající ventilace.
 Motor nikdy nestartujte, když stojíte vedle
stroje. Motor startujte jen ze sedadla řidiče.
 Před spuštěním motoru vždy uveďte všechny
řadicí páky do polohy "NEUTRÁL" a páku
vývodové hřídele do polohy "VYP".
DŮLEŽITÉ:
 Nikdy nepoužívejte pomocný startovací sprej apod.
 Aby se nepřetížil akumulátor a startér, nestartujte
déle než 30 sekund.

SPUŠTĚNÍ MOTORU
1.

Zajistěte, aby byla aktivovaná
parkovací brzda.

1. Zajištění parkovací brzdy.
(1) Pro zajištění parkovací brzdy spojte brzdové pedály spojovací destičkou.
(2) Sešlápněte brzdové pedály.
(3) Zatáhněte páku pro zaparkování.

2. Pro uvolnění parkovací brzdy musíte sešlápnout
oba brzdové pedály, stisknout uvolňovací tlačítko a
zatlačit dolů páku parkovací brzdy.

(1) Páka parkovací brzdy
(2) Aretační knoflík

(A) "ZATÁHNOUT"

UPOZORNĚNÍ:
 Doporučuje se, aby si řidič před první jízdou s traktorem nacvičil zatahování a uvolňování parkovací
brzdy na rovném povrchu při vypnutém motoru.

[Ochranná konstrukce ROPS - modely
s HST převodovkou]
2.

Uveďte páku spojky vývodové hřídele
do polohy OFF (VYP).

(1) Páka pro zapnutí/vypnutí
vývodové hřídele

"ZAP"
"VYP"

POKYNY PRO PROVOZ MOTORU
3.

Přesvědčte se, že je ovládací páka
tempomatu v poloze VYP.
Uveďte pedál akcelerátoru do polohy
"NEUTRÁL".
Uveďte řadicí páku rychlostních
rozsahů (L-M-H) do polohy
"NEUTRÁL".

(1) Ovládací páka tempomatu
(2) Plynový pedál
(3) Řadicí páka rychlostních
rozsahů (L-M-H)
(4) Páka pro zapnutí/vypnutí
vývodové hřídele

(N) POLOHA "NEUTRÁL"
POLOHA "VYP"

UPOZORNĚNÍ
 Sešlápněte oba brzdové pedály současně, čímž se
páka tempomatu automaticky vrátí do vypnuté polohy.
 Když sundáte nohu z plynového pedálu, vrátí se pedál automaticky do neutrální polohy.
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[Ochranná konstrukce ROPS - modely
s mechanickou převodovkou]
2.

Uveďte páku pro zapnutí/vypnutí
vývodové hřídele do polohy OFF (VYP).

3.

Uveďte reverzační páku do polohy
"NEUTRÁL".

(1) Reverzační páka
(2) Páka pro zapnutí/vypnutí
vývodové hřídele

"ZAP"
"VYP"
(F) "VPŘED"
(N) POLOHA "NEUTRÁL"
(R) "VZAD"
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POKYNY PRO PROVOZ MOTORU

[Kabina - modely s HST převodovkou]
2.

Uveďte páku spojky vývodové hřídele
do polohy OFF (VYP).

(1) Páka spojky vývodové hřídele

3.

"ZAP"
"VYP"

Zajistěte, aby byla ovládací páka
tempomatu v poloze "NEUTRÁL".
Uveďte pedál akcelerátoru do polohy
"NEUTRÁL".
Uveďte řadicí páku rychlostních
rozsahů (L-M-H) do polohy
"NEUTRÁL".

(1) Ovládací páka tempomatu
(2) Plynový pedál
(3) Řadicí páka rychlostních
rozsahů (L-M-H)

(N) POLOHA "NEUTRÁL"
POLOHA "NEUTRÁL"
tempomatu

UPOZORNĚNÍ:
 Sešlápněte oba brzdové pedály současně, čímž se
páka tempomatu automaticky vrátí do vypnuté polohy.
 Když sundáte nohu z plynového pedálu, vrátí se pedál automaticky do neutrální polohy.

POKYNY PRO PROVOZ MOTORU
4.

Zajistěte ovládací páku čelního
nakladače v poloze "ZABLOKOVAT".
[Jen typ HST]

[Ochranná konstrukce ROPS - modely
s mechanickou převodovkou]

(1) Páka polohové regulace
(1) Ovládací páka ventilu
hydrauliky pro čelní nakladač
(2) Blokovací páka

5.

(A)
(B)

"ODBLOKOVAT"
"ZABLOKOVAT"

(A) "DOLŮ"

[Kabina - modely s HST převodovkou]

Uveďte páku polohové regulace do
polohy "NEJNIŽŠÍ".

[Ochranná konstrukce ROPS - modely
s HST převodovkou]

(1) Páka polohové regulace

(1) Páka polohové regulace

(A) "DOLŮ"

(A) "DOLŮ"
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Uveďte páku ručního plynu do střední
polohy.

(1) Páka ručního plynu

7.

"ZVÝŠIT OTÁČKY"
"SNÍŽIT OTÁČKY"

Zasuňte klíček do spínací skříňky
a otočte do polohy "ZAP".

"VYP"
"ZAP"

"ŽHAVENÍ"
"STARTOVÁNÍ"

 Jednotka kontrolek:
Když otočíte klíček zapalování do polohy "ZAP", musí se
rozsvítit kontrolky (3) a (4). Jestliže se za chodu motoru
vyskytne nějaký problém, indikuje to příslušná kontrolka
tím, že se rozsvítí.

[Model s ochrannou konstrukcí ROPS]

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Výstražné kontrolky
Spínací skříňka
Kontrolka tlaku motorového oleje
Kontrolka dobíjení
Kontrolka žhavení

[Model s kabinou]

(1)
(2)
(3)
(4)

Výstražné kontrolky
Kontrolka tlaku motorového oleje
Kontrolka dobíjení
Kontrolka žhavení

DŮLEŽITÉ:
 Kontrola pouze na základě kontrolek je nedostatečná. Provádějte denní kontroly podle kapitoly "DENNÍ
KONTROLA" v odstavci "INTERVALY ÚDRŽBY".

POKYNY PRO PROVOZ MOTORU
8.

Úplně sešlápněte pedál spojky, otočte
klíček zapalování do polohy žhavení a
tam podržte.

VYPNUTÍ MOTORU
1.

Uveďte motor na volnoběh a otočte
klíček zapalování do polohy "VYP".

2.

Vytáhněte klíček zapalování.

Vhodnou dobu žhavení zvolte podle následující tabulky:
Teplota

Doba předžhavení

nad 0 ºC

2 až 3 sekundy

0 až -5 ºC

5 sekund

-5 až -15 ºC

10 sekund

UPOZORNĚNÍ:
V době žhavení motoru svítí indikátor žhavení.

9.

Otočte klíček zapalování do startovací
polohy, a jakmile naskočí motor,
uvolněte ho.

DŮLEŽITÉ:
 Kvůli bezpečnostním zařízením motor nenaskočí,
pokud páka spojky vývodové hřídele není v poloze
"VYP" a plynový pedál v poloze "NEUTRÁL".
 Spouštění při nízkých venkovních teplotách
Když venkovní teplota klesne pod -5 ºC, je velmi
studený motor i motorový olej. (Jestliže motor nenaskočí
do 10 sekund, musíte na 30 sekund vypnout klíček
zapalování. Potom musíte zopakovat kroky 8 a 9. Pro
ochranu akumulátoru a startéru nesmí být startér
nepřetržitě aktivovaný déle než 30 sekund.)

 Topení bloku motoru (volba)
U vašeho prodejce je jako zvláštní příslušenství k dostání topení bloku motoru. Topení bloku motoru podporuje startování traktoru, když je venkovní teplota nižší
než -15 ºC.

10. Zkontrolujte, zda jsou zhasnuté
všechny kontrolky.
Pokud některá kontrolka nadále svítí, ihned vypněte
motor a zjistěte příčinu.
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ZAHŘÁTÍ
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Zajistěte, aby byla během zahřívání zatažená
parkovací brzda.
 Během zahřívání musí být stále všechny řadicí
páky v poloze "NEUTRÁL" a páka spojky
vývodové hřídele v poloze "VYP".
Po rozběhnutí nechte motor běžet asi 5 minut bez
zatížení. Během této doby jsou všechny součásti
dostatečně zásobeny olejem. Když motor budete ihned
zatěžovat, aniž ho necháte zahřát, může to vést k předčasnému opotřebení, prasknutí nebo zadření.

 Zahřátí převodového oleje během
studené roční doby
Hydraulický olej slouží současně jako převodový olej.
Při studeném počasí je olej studený, což vede k jeho
vyšší viskozitě. To může vést ke zpomalené cirkulaci
oleje nebo velmi nízkému tlaku hydraulického oleje
krátce po rozběhnutí motoru. Tím se mohou v hydraulickém systému vyskytnout chybné funkce. Abyste výše
uvedenému zabránili, bezpodmínečně se řiďte následujícími pokyny:
Nechte motor zahřát polovičními otáčkami podle tabulky
dole:
Teplota okolí

Potřebná doba zahřívání

nad 0 ºC

přibližně 5 min.

0 až -10 ºC

5 až 10 min.

-10 až -20 ºC

10 až 15 min.

pod -20 ºC

déle než 15 min.

DŮLEŽITÉ:
 Traktor nikdy nezatěžujte naplno, dokud nemá dostatečnou provozní teplotu.
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STARTOVÁNÍ S POMOCNÝM
AKUMULÁTOREM
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Plynné výpary z akumulátoru mohou vést
k výbuchu. Nepřibližujte se k akumulátoru
s hořícími cigaretami a otevřeným ohněm.
V blízkosti akumulátoru se nesmí kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm ani zdrojem jiskření.
 Akumulátor nepoužívejte ke startování ani
nepřipojujte, je-li zmrzlý.
 Nepřipojujte záporný kabel startovacího akumulátoru k zápornému pólu akumulátoru traktoru.
Startujete-li motor pomocí pomocného startovacího
kabelu, pro bezpečné nastartování motoru se řiďte níže
uvedenými pokyny.
1. Najeďte jiným vozidlem s akumulátorem stejného
jmenovitého napětí tak blízko k traktoru, aby bylo
možné spojit obě vozidla pomocným startovacím
kabelem. VOZIDLA SE NESMÍ DOTÝKAT.
2. Na obou vozidlech zatáhněte a nechte zaklapnout
parkovací brzdu a uveďte řadicí páky do polohy
volnoběhu. Vypněte oba motory.
3. Noste ochranné brýle a gumové rukavice.
4. Připojte červenou svorku ke kladnému pólu
(červená, (+) nebo "poz.".) vybitého akumulátoru a
druhý konec téhož kabelu ke kladnému pólu
(červená, (+) nebo "poz.") akumulátoru vozidla,
které poskytuje pomoc při startování.
5. Připojte druhý kabel k zápornému pólu (černá, (-)
nebo "neg.") akumulátoru druhého vozidla, které
poskytuje pomoc při startování.
6. Připojte druhý konec co nejdále od vybitého akumulátoru na bloku motoru nebo rámu traktoru s vybitým
akumulátorem.
7. Nastartujte vozidlo, které poskytuje pomoc při
startování, a nechte běžet motor. Nastartujte traktor
s vybitým akumulátorem.
8. Odejměte pomocné startovací kabely v opačném
pořadí připojování. (Kroky 6, 5 a 4).

Propojovací kabely připojujte ke
svorkám v pořadí podle čísel.
Po použití je v opačném pořadí opět
odejměte.
(1) Vybitý akumulátor
(2) Pomocné startovací kabely
(3) Akumulátor vozidla, které poskytuje pomoc při startování

DŮLEŽITÉ:
 Tento traktor má 12voltový startovací systém
s uzemněným záporným (-) pólem.
 Ke startování s pomocnými startovacími kabely
používejte jen stejné napětí.
 Použijete-li zdroj s vyšším napětím, může to vést
k těžkému poškození elektrického systému traktoru.
 Při "startování s pomocnými startovacími kabely"
používejte jen navzájem se hodící zdroje napětí.
 Traktor neprovozujte, když je kabel akumulátoru
odpojený od akumulátoru.
 Neprovozujte traktor bez připojeného akumulátoru.
 Neprovozujte traktor s vybitým akumulátorem. Před
uvedením traktoru do provozu úplně nabijte akumulátor.
Jinak by mohlo dojít k chybným funkcím.

PROVOZ TRAKTORU
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ZÁBĚH NOVÉHO TRAKTORU

NASTUPOVÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ

Obsluha a ošetřování nového traktoru rozhodují o jeho
životnosti. Váš nový traktor byl před opuštěním továrny
pečlivě zkontrolován a vyzkoušen. Nicméně všechny
pohyblivé součásti se během prvních 50 hodin práce
musí zaběhnout. Během této doby proto nepracujte
s plnými otáčkami a nezatěžujte ho naplno. Pro dosažení jeho plného výkonu a dlouhé životnosti je zvláště
důležité, abyste svůj traktor správně zaběhli. Ve fázi
záběhu byste měli v každém případě dbát následujících
bodů.

1. Do traktoru nikdy nenastupujte a z traktoru nevystupujte (ani nevyskakujte) za jízdy.
2. Nastupujte i vystupujte s pohledem směrem k traktoru. Abyste zabránili neúmyslným pohybům traktoru nebo přídavného zařízení, nikdy se nedržte za
ovládací prvky.
3. Schodky a podlahové plechy udržujte stále čisté,
abyste předešli nebezpečí uklouznutí.

 Během prvních 50 hodin práce
nepracujte s plnými otáčkami nebo
plným zatížením
Nerozjíždějte se trhavě a nebrzděte prudce.
Ve studeném ročním období nechte motor před
zahájením práce dostatečně zahřát.
 Nenechte motor běžet vyššími otáčkami, než je
nutné.
 Na špatných úsecích cest a silnic odpovídajícím
způsobem snižte rychlost, nejezděte příliš vysokou
rychlostí.
Výše uvedená opatření se neomezují jen na nové
traktory, nýbrž platí pro všechny traktory. Měli byste je
ale respektovat zvláště u nových traktorů.



 Výměna oleje během fáze záběhu
Mazací olej hraje během fáze záběhu traktoru zvláště
důležitou roli. Velké množství pohyblivých součástí není
ještě zaběhnuto, a tak mohou vznikat malé kovové
třísky, které mohou časem způsobit škody nebo zkrátit
životnost mnoha součástí. Dbejte proto na správný
okamžik výměny oleje a výměnu proveďte raději trochu
dřív, než je nutné.
Další podrobnosti k intervalům výměny oleje najdete
v části "ÚDRŽBA".

OVLÁDÁNÍ SKLOPNÉ OCHRANNÉ
KONSTRUKCE (ROPS)
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Při zvedání příp. skládání ochranné konstrukce
ROPS aktivujte parkovací brzdu, vypněte motor
a vytáhněte klíček zapalování. Funkce se smí
provádět jen ze stabilní pozice za traktorem.
 Ochrannou konstrukci ROPS sklápějte, jen
když je to absolutně nutné, a hned jak je to
možné, ji opět zvedněte a zajistěte.
 Před skládáním ochranné konstrukce dávejte
pozor na možné překážky v důsledku nainstalovaných přídavných a doplňkových zařízení.
Pokud takové překážky existují, obraťte se
prosím na svého prodejce KUBOTA.

Při montáži vzadu
 Sklopení ochranné konstrukce ROPS
1. Odstraňte oba zajišťovací čepy a držte ochrannou
konstrukci.

(1) Zajišťovací čep
(2) Závlačka
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2. Sklopte ochrannou konstrukci ROPS.

POZOR

 Nastavení ochranné konstrukce ROPS
do vertikální polohy
1. Odstraňte obě závlačky a zajišťovací šrouby.

Aby nedošlo k úrazům:
 Držte ochrannou konstrukci ROPS oběma
rukama a pomalu a opatrně ji sklápějte.

(1) Zajišťovací čep
(2) Závlačka

2. Držte ochrannou konstrukci ROPS ve svislé poloze.
(1) Ochranná konstrukce (ROPS)

3. Vyrovnejte oba otvory pro zajišťovací čepy a čepy
zasuňte. Zajišťovací čepy poté zajistěte závlačkami.

POZOR
Aby nedošlo ke zraněním:
 Zajistěte, aby byly namontované a závlačkami
zajištěné oba zajišťovací šrouby.

POZOR
Aby nedošlo k úrazům:
 Vyrovnejte navzájem otvory pro zajišťovací
čepy, zasuňte oba zajišťovací čepy a zajistěte
je závlačkou.
3. Vyrovnejte oba otvory pro zajišťovací čepy a čepy
zasuňte. Zajišťovací čepy poté zajistěte závlačkami.

POZOR
Aby nedošlo ke zraněním:
 Jakmile bude ochranná konstrukce ve vzpřímené poloze, zajistěte, aby byly správně
namontované a závlačkami zajištěné oba
zajišťovací čepy.

(1) Zajišťovací čep
(2) Závlačka

PROVOZ TRAKTORU
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Při montáži uprostřed
 Sklopení ochranné konstrukce ROPS

VAROVÁNÍ

(1) Zajišťovací čep
(2) Závlačka

Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Při zvedání příp. skládání ochranné konstrukce
ROPS aktivujte parkovací brzdu, vypněte motor
a vytáhněte klíček zapalování. Tato funkce se
smí provádět jen tehdy, když se stroj nachází
na rovné příp. pevné zemi.
 Ochrannou konstrukci ROPS sklápějte, jen
když je to absolutně nutné, a hned jak je to
možné, ji opět zvedněte a zajistěte.
1. Odstraňte obě závlačky a zajišťovací čepy.

 Nastavení skládací ochranné
konstrukce (ROPS)



Pravidelně nastavujte sklon horního rámu ochranné
konstrukce.
Pokud při skládání ochranné konstrukce cítíte příliš
malý odpor, utahujte matici (1), dokud neucítíte
správný odpor, a potom nasaďte závlačku.

(1) Ochranná konstrukce (ROPS)
(2) Závlačka
(3) Zajišťovací čep

2. Sklopte ochrannou konstrukci.

POZOR
(1) Matice

Aby nedošlo k úrazům:
 Držte ochrannou konstrukci ROPS oběma
rukama a pomalu a opatrně ji sklápějte.
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 Nastavení ochranné konstrukce ROPS
do vertikální polohy
1. Odstraňte obě závlačky a zajišťovací čepy.

(1) Ochranná konstrukce (ROPS)

3. Nasaďte aretační čepy s tlumiči a závlačkami do
otvorů rámu ochranné konstrukce (ROPS).

POZOR
Aby nedošlo k úrazům:
 Dbejte na to, aby byly oba zajišťovací čepy
správně nasazené a zajištěné závlačkou.

(1) Ochranná konstrukce (ROPS)
(2) Závlačka
(3) Zajišťovací čep

2. Nastavte ochrannou konstrukci ROPS do vertikální
polohy.

POZOR
Aby nedošlo k úrazům:
 Zvedejte ochrannou konstrukci pomalu a opatrně.

(1) Ochranná konstrukce (ROPS)
(2) Závlačka
(3) Zajišťovací čep

PROVOZ TRAKTORU
3. Vyrovnejte otvory pro aretační čepy, zasuňte oba
aretační čepy a pak je zajistěte závlačkami.

POZOR
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Mechanicky odpružené sedadlo
[Typ: COBO SC74/M91 (jen typ s ochrannou konstrukcí ROPS)]

Aby nedošlo k úrazům:
 Dbejte na to, aby byly oba zajišťovací čepy po
uvedení ochranné konstrukce do vertikální
polohy správně nasazené a zajištěné závlačkou.

(1) Páka pro nastavení
polohy
(2) Páka pro nastavení
odpružení
(3) Knoflík pro nastavení
výšky
(1) Ochranná konstrukce (ROPS)
(2) Závlačka
(3) Zajišťovací čep

SPUŠTĚNÍ
1.

Posaďte se na sedadlo řidiče
a nastavte je podle své potřeby.

UPOZORNĚNÍ:
 Sedadlo a odpružení sedadla nastavte tak, aby řidič
snadno dosáhl na ovládací prvky, pohodlně se mu
sedělo a bylo sníženo riziko přenosu vibrací na tělo.

 Sedadlo řidiče

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Přesvědčte se, že vámi provedená nastavení
sedadla byla pak zajištěna.
 Kromě osob, které jsou seznámené s traktorem,
není nikomu dovoleno ho používat.

(A) Snížení síly odpružení
(B) Zvýšení síly odpružení
(C) "VYŠŠÍ"
(D) "NIŽŠÍ"

 Nastavení polohy sedadla
Zatáhněte nahoru nastavovací páku a posuňte sedadlo
podle potřeby dopředu nebo dozadu. Když aretovanou
páku uvolníte, zůstane sedadlo v požadované poloze.
 Nastavení odpružení
Otáčejte nastavovací hlavicí odpružení, dokud nedosáhnete optimálního nastavení odpružení.
 Nastavení výšky sedadla
Posaďte se na sedadlo řidiče, pak otáčejte nastavovacím knoflíkem výšky, abyste získali požadovanou
polohu sedadla.
DŮLEŽITÉ:
 Po nastavení sedadla se přesvědčte, že je předpisově zaklapnuté.
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[Typ: SEARS 807]

(1) Páka pro nastavení
polohy
(2) Knoflík pro nastavení
odpružení
(3) Knoflík pro nastavení
výšky
(4) Ukazatel výšky

[Typ: GRAMMER MSG83/511
(kromě případu montáže uprostřed)]

(A) Zvýšení síly odpružení
(B) Snížení síly odpružení
(C) "NIŽŠÍ"
(D) "VYŠŠÍ"

 Nastavení polohy sedadla
Zatáhněte nahoru nastavovací páku a posuňte sedadlo
podle potřeby dopředu nebo dozadu. Když aretovanou
páku uvolníte, zůstane sedadlo v požadované poloze.
 Nastavení odpružení
Otáčejte nastavovacím knoflíkem odpružení, abyste
získali optimální nastavení odpružení.
 Nastavení výšky sedadla
Posaďte se na sedadlo, vytáhněte knoflík pro nastavení
výšky a uveďte ho do polohy odpovídající požadované
výšce sedadla.
DŮLEŽITÉ:
 Po nastavení sedadla se přesvědčte, že je předpisově zaklapnuté.

(1) Páka pro nastavení
polohy
(2) Páka pro nastavení
odpružení
(3) Knoflík pro nastavení
výšky
(4) Řemen pro nastavení
sklonu opěradla

(A) Snížení síly odpružení
(B) Zvýšení síly odpružení
(0) Nejvyšší poloha
(I) Třetí poloha
(II) Druhá poloha
(III) Nejnižší poloha

 Nastavení polohy sedadla
Zatáhněte nahoru nastavovací páku a posuňte sedadlo
podle potřeby dopředu nebo dozadu. Když aretovanou
páku uvolníte, zůstane sedadlo v požadované poloze.
 Nastavení odpružení
Otáčejte nastavovací pákou odpružení, dokud nedosáhnete optimálního nastavení odpružení.
 Nastavení výšky sedadla
Posaďte se na sedadlo, vytáhněte knoflík pro nastavení
výšky a uveďte ho do polohy odpovídající požadované
výšce sedadla.
 Nastavení sklonu
Táhněte za řemen pro nastavení sklonu opěradla a
posuňte opěradlo do požadovaného úhlu.
DŮLEŽITÉ:
 Po nastavení sedadla se přesvědčte, že je předpisově zaklapnuté.
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Vzduchem odpružené sedadlo
[Typ: SEARS 830]

(1) Páka pro nastavení polohy
(2) Stavěcí kolo hmotnosti/výšky

(A) "Zvýšení síly
odpružení"
(B) "Snížení síly
odpružení"

 Nastavení polohy sedadla
Zatáhněte nahoru nastavovací páku a posuňte sedadlo
podle potřeby dopředu nebo dozadu. Když aretovanou
páku uvolníte, zůstane sedadlo v požadované poloze.
 Nastavení hmotnosti a výšky
Zapněte spínač startéru. Pro nastavení sedadla na
hmotnost řidiče krátce vytáhněte nebo zatlačte stavěcí
kolo hmotnosti/výšky, když je odstavený traktor a řidič
sedí na sedadle.
DŮLEŽITÉ:
 Aby se nepoškodilo sedadlo, aktivujte stavěcí kolo
hmotnosti/výšky maximálně jednu minutu.
DŮLEŽITÉ:
 Po nastavení sedadla řidiče vždy zkontrolujte, zda je
sedadlo řádně aretované.
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[Typ: GRAMMER MSG93/511
(kromě případu montáže uprostřed)]

(1) Páka pro nastavení polohy
(2) Knoflík pro nastavení hmotnosti /
výšky
(3) Knoflík bederní opěrky
(4) Řemen pro nastavení sklonu
opěradla

(A) "Zvýšení síly
odpružení"
(B) "Snížení síly
odpružení"

 Nastavení polohy sedadla
Zatáhněte nahoru nastavovací páku a posuňte sedadlo
podle potřeby dopředu nebo dozadu.
Když aretovanou páku uvolníte, zůstane sedadlo v požadované poloze.
 Nastavení hmotnosti a výšky
Zapněte spínač startéru. Pro nastavení sedadla na
hmotnost řidiče krátce vytáhněte nebo zatlačte knoflík
pro nastavení hmotnosti / výšky, když je odstavený
traktor a řidič sedí na sedadle.
DŮLEŽITÉ:
 Aby se nepoškodilo sedadlo, aktivujte knoflík pro
nastavení hmotnosti / výšky maximálně jednu
minutu.
 Nastavení sklonu
Táhněte za řemen pro nastavení sklonu opěradla a
posuňte opěradlo do požadovaného úhlu.
 Nastavení bederní opěrky
Otočte knoflík bederní opěrky do požadované polohy.
DŮLEŽITÉ:
 Po nastavení sedadla řidiče vždy zkontrolujte, zda je
sedadlo řádně aretované.
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 Bezpečnostní pás

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Když je k dispozici kabina nebo ochranná
konstrukce ROPS, připoutejte se vždy bezpečnostním pásem.
 Bezpečnostní pás nepoužívejte, když je sklopená skládací ochranná konstrukce ROPS nebo
ochranná konstrukce není k dispozici.

 Nastavení sklonu volantu

POZOR
Aby nedošlo ke zraněním:
 Volant nenastavujte za jízdy traktoru.
Sešlápněte pedál volantu, abyste uvolnili uzávěr a bylo
možné nastavit volant do jedné ze tří poloh.

[Model s ochrannou konstrukcí ROPS]

Nastavte bezpečnostní pás tak, aby správně seděl,
a zavřete uzávěr. Bezpečnostní pás je samonavíjecí
s automatickým uzamčením.

[Model s kabinou]
(1) Bezpečnostní pás

(1) Pedál volantu

(A) "ZATLAČIT DOLŮ"

PROVOZ TRAKTORU

33

UPOZORNĚNÍ:
 Indikátor světla (kontrolka) se rozsvítí, když je
přepínač světel v poloze ZAP.

2. Osvětlení a kontrolky
 Přepínač světel
Otáčejte přepínač světel ve směru hodinových ručiček budou se zapínat následující světla.
Model s ROPS

 Přepínač směrových světel/ vypínač
vyrovných světel
 Přepínač směrových světel
Pro indikaci změny směru doprava posuňte páčku
přepínače směrových světel ve směru hodinových
ručiček. Pro indikaci změny směru doleva posuňte
páčku přepínače směrových světel proti směru
hodinových ručiček. Blikají příslušná světla a kontrolky
na přístrojové desce. Ukazatel směru funguje jen pokud
klíček ve spínací skříňce v poloze zapnuto ON.
UPOZORNĚNÍ:
 Když je aktivován přepínač směrových světel a je
připojená elektroinstalace pro osvětlení přívěsu,
bliká také příslušná kontrolka ukazatele směru
přívěsu.
 Po skončení změny směru nezapomeňte uvést
páčku přepínače směrových světel zpět do neutrální
polohy.
 Když je vadná některá z žárovek ukazatelů směru,
blikají kontrolky v rychlejším rytmu.

Model s kabinou

 Vypínač varovných světel
Stisknutím vypínače varovných světel, blikají varovná
světla a kontrolky na přístrojové desce. Když chcete
spínač vypnout, znovu ho stiskněte. Vypínač varovných
světel funguje, i když je klíček spínací skříňky ve
vypnuté poloze OFF.
Model s ROPS
(1) Přepínač světel
(2) Indikátor světel

Poloha

Označení

Potkávací světlo

VYP

ZAP

Koncové světlo

VYP

ZAP

Osvětlení registrační značky

VYP

ZAP

Obrysové světlo vpředu

VYP

ZAP
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Model s kabinou

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Přepínač směrových světel
Vypínač varovných světel
Kontrolka směrových světel / varovných světel
Kontrolka směrových světel přívěsu
Kontrolka osbvětlení

 Vypínač majáku
Pro zapnutí majáku stiskněte vypínač. Když vypínač
stisknete znovu, maják se vypne. Vypínač majáku je
aktivní, jen když je klíček spínací skříňky otočený do
polohy ON (ZAP).

Model s kabinou

(1) Tlačítko blikajících světel

 Tlačítko klaksonu
Houkačka zazní při stisknutí tlačítka klaksonu pouze je-li
klíček ve spínací skříňce v poloze zapnuto (ON).
Model s ROPS

Model s ROPS

(1) Tlačítko klaksonu

(A) "STISKNOUT"

PROVOZ TRAKTORU
 Osvětlení traktoru
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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Model s kabinou

Potkávací světlo
Směrové světlo/varovné světlo (vpředu)
Obrysové světlo (vpředu)
Směrové světlo/varovné světlo (vzadu)
Obrysové světlo/brzdové světlo (vzadu)
Osvětlení registrační značky

Model s ROPS

3.

Kontrola brzdových pedálů

 Brzdové pedály (vpravo a vlevo)

VAROVÁNÍ
Model s ROPS

Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Když při vysoké rychlosti aktivujete jen jednu
brzdu, může se traktor dostat do smyku a převrátit.

VAROVÁNÍ

Model s kabinou

Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Když je traktor náhle zabrzděn, může se náklad
přívěsu posunout dopředu a způsobit nehodu.
 Vlastnosti brzd se liší u modelů s pohonem
zadní nápravy a pohonem obou náprav.
Seznamte se s tímto rozdílem a ovládejte
traktor opatrně.
 Při jízdě na ledových, mokrých nebo kyprých
plochách zajistěte správné vyvážení traktoru.
Tím zabráníte smyku a ztrátě kontroly nad
řízením. Jezděte s traktorem pomaleji.
1. Než se vydáte na jízdu, ujistěte se, že jsou levý a
pravý brzdový pedál navzájem spojené, jak je
znázorněno níže.
2. Pro používání levé a pravé brzdy zvlášť, pro podporu zatáčení s menším poloměrem zatáčení při
nižší rychlosti brzdové pedály navzájem rozpojte.
3. Když jsou levá a pravá brzda navzájem spojené,
musí mít stejný účinek.
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4.

ROPS - modely s HST převodovkou

Ovládání ramen zadního 3-bodového
závěsu (viz též "HYDRAULICKÝ
SYSTÉM")

Model s ROPS

ROPS - modely s mechanickou převodovkou

Model s kabinou

Kabina - modely s HST převodovkou

(1) Páka polohové regulace

(1) Spojení brzdových pedálů

(A) "SPOJENO"
(B) "ROZPOJENO"

(A) "NAHORU"

PROVOZ TRAKTORU
5.

Sešlápněte pedál spojky.

6. Nastavení rychlosti jízdy

[Ochranná konstrukce ROPS - modely
s mechanickou převodovkou]

[Ochranná konstrukce ROPS a kabiny modely s HST převodovkou]

 Pedál spojky

 Řadicí páka rychlostních rozsahů
(L-M-H)

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Náhlé uvolnění spojky může vést k neočekávanému poskočení traktoru.
Při úplně sešlápnutém pedálu je spojka vypnutá.
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Řadicí pákou rychlostních rozsahů lze řadit jen tehdy,
když traktor úplně stojí.
DŮLEŽITÉ:
Nemanipulujte s pákou rychlostních rozsahů násilím.
 Když je obtížné zařadit řadicí páku rychlostních
rozsahů do neutrálu:
(1) Několik sekund držte sešlápnutý brzdový pedál.
(2) Přeřaďte řadicí páku rychlostních rozsahů, aniž
snížíte sílu na brzdovém pedálu.
 Když je obtížné přeřadit řadicí páku rychlostních
rozsahů z neutrálu do poloh "L", "M" nebo "H":
(1) Lehce sešlápněte pedál akcelerátoru, aby se
trochu otočila ozubená kola v převodovce.
(2) Uvolněte pedál akcelerátoru v poloze volnoběhu.
(3) Přeřaďte řadicí páku rychlostních rozsahů.
 Aby se nepoškodila převodovka, tak před řazením
mezi rychlostními rozsahy zastavte traktor.

(1) Pedál spojky

DŮLEŽITÉ:
Aby se spojka předčasně neopotřebila:
 Pedál spojky sešlápněte rychle, ale nechte ho vracet pomalu.
 Jakmile se traktor rozjede, dejte nohu z pedálu
spojky.
 Podle použití zvolte správný rychlostní stupeň a
správné otáčky motoru.

(1) Řadicí páka rychlostních
rozsahů (L-M-H)

(H) "VYSOKÝ"
(M) "STŘEDNÍ"
(L) "NÍZKÝ"
(N) POLOHA "NEUTRÁL"
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[Ochranná konstrukce ROPS - modely
s mechanickou převodovkou]
 Hlavní řadicí páka a řadicí páka
rychlostních rozsahů
Schéma řazení hlavní řadicí páky má tvar "I" a tři
rychlostní stupně. Řadicí pákou rychlostních rozsahů lze
pohybovat ve tvaru "I" se třemi stupni, "VYSOKÝM",
"STŘEDNÍM" a "NÍZKÝM". Díky kombinaci hlavní řadicí
páky a páky rychlostních rozsahů je k dispozici 9
rychlostních stupňů vpřed a 9 vzad.
DŮLEŽITÉ:
 Pro změnu zařazených poloh před řazením úplně
sešlápněte pedál spojky a zastavte traktor.

 Reverzační páka

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
PŘED VYSTOUPENÍM Z TRAKTORU:
 Vždy zatáhněte parkovací brzdu.
 Vypněte motor a vytáhněte klíček.
Zvedněte reverzační páku a zatlačte ji dopředu pro
řazení rychlostních stupňů vpřed resp. ji zatáhněte
dozadu pro řazení rychlostních stupňů vzad (spolu s pedálem spojky).
DŮLEŽITÉ:
 Před řazením reverzační pákou snižte otáčky
motoru na volnoběh.
 Přeřazení se nesmí provést jedním tahem. Před
přeřazením napřed reverzační páku uveďte krátce
na neutrál. Tvrdé příp. náhlé přeřazení může vést k
poškození převodovky.

(1) Hlavní řadicí páka
(2) Řadicí páka rychlostních
rozsahů (L - M - H)
(3) Reverzační páka

(H) "VYSOKÝ"
(M) "STŘEDNÍ"
(L) "NÍZKÝ"
(N) POLOHA "NEUTRÁL"
(F) "VPŘED"
(R) "VZAD"

 Páka pro zapnutí pohonu přední
nápravy

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Při jízdě po normálních silnicích se pohon
přední nápravy nesmí zapínat.
 Při jízdě na ledových, mokrých nebo kyprých
plochách zajistěte správné vyvážení traktoru.
Jezděte s traktorem pomaleji a zapněte pohon
přední nápravy.
 Když je traktor náhle zabrzděn, může se náklad
přívěsu posunout dopředu a způsobit nehodu.
 Vlastnosti brzd se liší u modelů s pohonem
zadní nápravy a pohonem obou náprav.
Seznamte se s tímto rozdílem a ovládejte
traktor opatrně.
Pro zapnutí pohonu přední nápravy zastavte traktor.
Uveďte páku do polohy "ZAP".
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3. Když je zvolen režim Bi-Speed, rozsvítí se kontrolka
Bi-Speed.
4. Když zatáhnete páku režimu Bi-Speed dolů, systém
Bi-Speed se vypne a kontrolka zhasne.

(1) Páka pro zapnutí pohonu
přední nápravy

"ZAP"

"VYP"

DŮLEŽITÉ:
 Aby se nepoškodila převodovka, když se páka pro
zapnutí pohonu přední nápravy nedá plynule
přepnout, lehce do ní klepněte dopředu nebo
dozadu.
 Používání pohonu obou náprav na zpevněných
komunikacích vede ke zvýšenému opotřebení
pneumatik.
 Před zařazením páky pro zapnutí pohonu přední
nápravy sešlápněte pedál spojky (mechanická
převodovka).
 Pohon přední nápravy se doporučuje pro
následující použití:
1. Když je potřebná větší tažná síla jako například na
mokrém, měkkém podkladu, pro tažení přívěsu
nebo pro použití čelního nakladače.
2. Při používání na písčitém podkladu.
3. Při frézování na tvrdém podkladu, při němž je traktor
posouván frézou.
4. Přídavné brzdění při snížených rychlostech.

(1) Řadicí páka funkce
Bi-Speed
Model s ROPS

Model s kabinou

 Řadicí páka funkce Bi-Speed (pokud je
k dispozici)

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Bi-Speed umožňuje rychlé obracení s malým
poloměrem zatáčení. Než tedy budete objíždět
překážky nebo pracovat ve stísněných
prostorech, nejprve se s tímto zařízením
seznamte.
1. Dbejte na to, aby byla páka pohonu přední nápravy
aretovaná v poloze ON (ZAP).
2. Zatáhněte páku režimu Bi-Speed nahoru, abyste
aktivovali systém Bi-Speed.

(1) Kontrolka Bi-Speed

"Zapnuto" "ZAP"
"Vypnuto" "VYP"
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UPOZORNĚNÍ:
 Funkce Bi-Speed funguje následovně. Když se
chcete se strojem obrátit a manipulujete s volantem,
jsou přední kola nadále poháněna normální 4WD
rychlostí, dokud nejsou natočena do úhlu cca 35-40º
od polohy pro přímou jízdu. Když otáčíte volantem
dál do úhlu natočení 35-40º nebo více, spustí se
funkce Bi-Speed. Přední kola se pak otáčejí asi
1,5krát rychleji oproti zadním kolům. Tato funkce
přispívá k otočení traktoru na výrazně menším
prostoru. Na měkkých podkladech nedochází
k poškození podkladu (trávník) a na tvrdých
podkladech (beton, asfalt) jsou pneumatiky méně
namáhány a opotřebovávány.

7.

Nastavení otáček motoru

 Páka ručního akcelerátoru
Když páku ručního akcelerátoru zatáhnete dozadu,
zvýší se otáčky motoru, když ji posunete dopředu,
otáčky se sníží.

 Pedál nožního akcelerátoru
Používejte pedál nožního akcelerátoru pro jízdy po
silnici. Když chcete jet rychleji, více ho sešlápněte.
Pedál nožního akcelerátoru je spojený s pákou ručního
akcelerátoru. Při používání pedálu nožního akcelerátoru
uveďte páku ručního akcelerátoru do polohy volnoběhu.

[Ochranná konstrukce ROPS a kabiny modely s HST převodovkou]

(1) Funkce 4WD + Bi-Speed aktivní
(2) Funkce 4WD aktivní

 Funkce Bi-Speed je užitečná v těchto případech:
1. Obracení na konci řádků (při sázení, kultivaci,
vláčení).
2. Pro zvýšení manévrovatelnosti při pracích ve
stísněném prostoru.
DŮLEŽITÉ:
 Když je zapnutý režim Bi-Speed a jsou přetížená
přední kola, mohou se přední kola zastavit (když je
úhel natočení předních kol 42º nebo větší). To není
chyba funkce, ale mohla by proklouznout Bi-Speed
spojka. Když se zastaví přední kola a další provoz je
ztížený, nastavte spínač funkce Bi-Speed na "OFF"
(VYP).
 Funkci Bi-Speed nesmíte aktivovat společně s čelním nakladačem.

(1) Páka ručního
akcelerátoru

(A) "ZVÝŠIT"
(B) "SNÍŽIT"
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[Ochranná konstrukce ROPS - modely
s mechanickou převodovkou]

9.
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Sešlápnutí plynového pedálu

[Ochranná konstrukce ROPS a kabiny modely s HST převodovkou]
 Plynový pedál

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Traktor neprovozujte, když sundáte nohu z pedálu akcelerátoru a traktor jede na nerovné
zemi.
 Obraťte se na svého prodejce KUBOTA.

(1) Páka ručního akcelerátoru
(2) Pedál nožního akcelerátoru

8.

(A) "ZRYCHLIT"
(B) "ZPOMALIT"

Vpřed
Sešlápněte plynový pedál pro jízdu vpřed špičkou pravé
nohy - traktor pojede dopředu.
Vzad
Sešlápněte plynový pedál pro jízdu vzad patou pravé
nohy - traktor pojede dozadu.

Odbrzděte parkovací brzdu a pomalu
uvolněte spojku.

 Páka parkovací brzdy
Pro uvolnění parkovací brzdy sešlápněte brzdové
pedály, stiskněte aretační knoflík a zatlačte páku
parkovací brzdy dolů.

(1) Plynový pedál

(A) "Vpřed"
(B) "Vzad"

DŮLEŽITÉ:
 Aby se nepoškodila hydrostatická převodovka HST,
neměňte nastavení dorazového šroubu.
(1) Páka parkovací brzdy
(2) Aretační knoflík

(A) "UVOLNIT"

UPOZORNĚNÍ:
 Když se sešlápnutým plynovým pedálem nebo
zapnutou regulací rychlosti jízdy ("ZAP") vstanete ze
sedadla, motor se zastaví bez ohledu na to, zda se
stroj pohybuje nebo ne. Tuto funkci zajišťuje zabudovaný spínač sedadla.
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 Páka tempomatu

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Před nastartováním motoru zatáhněte páku
tempomatu úplně dozadu.
 Při jízdě po silnici se tempomat nesmí používat.
 Pro zrušení funkce tempomatu musíte aktivovat
levou i pravou brzdu. Aktivací pouze jedné
brzdy se tempomat nevypne.
Tempomat slouží pro lepší využití výkonu traktoru a
zajišťuje zvýšený komfort obsluhy. Toto zařízení
zajišťuje konstantní rychlost jízdy vpřed nastavením
zvoleným touto pákou.

[Ochranná konstrukce ROPS - modely
s HST převodovkou]
 Zapnutí tempomatu
1. Plynovým pedálem zrychlete na požadovanou
rychlost a nastavte regulační páku rychlosti jízdy na
"ZAP".
2. Po dosažení požadované rychlosti uvolněte
ovládací pedál rychlosti. Požadovaná rychlost pak
zůstane zachována.
 Vypnutí tempomatu
 Nastavte regulační páku rychlosti jízdy na "VYP".
 Sešlápněte oba brzdové pedály.
DŮLEŽITÉ:
 Pedál pro jízdu vzad nesešlápněte, když je zapnutá
regulace rychlosti jízdy, aby se nepoškodilo zařízení
pro regulaci rychlosti jízdy.
UPOZORNĚNÍ:
 Když sešlápnete pedál pro zrychlení směrem vpřed,
regulace rychlosti jízdy se vypne.
 Tempomat se nevypne, když jednotlivě aktivujete
pravou nebo levou brzdu.
 Tempomat nepracuje při jízdě vzad.

(1) Ovládací páka tempomatu
(2) Plynový pedál

A) "ZAP"
(B) "VYP"
(C) "ZVÝŠIT"
(D) "SNÍŽIT"

UPOZORNĚNÍ:
 Když se sešlápnutým plynovým pedálem nebo
zapnutou regulací rychlosti jízdy ("ZAP") vstanete ze
sedadla, motor se zastaví bez ohledu na to, zda se
stroj pohybuje nebo ne. Tuto funkci zajišťuje zabudovaný spínač sedadla.

PROVOZ TRAKTORU
[Kabina - modely s HST převodovkou]
 Zapnutí tempomatu
1. Bude se udržovat rychlost, kterou jste nastavili
ovládací pákou tempomatu.
2. Když pak chcete jet rychleji, než jak je nastaveno
tempomatem, tak jen více sešlápněte plynový pedál.
Jakmile pedál uvolníte, vrátí se traktor na nastavenou rychlost.
 Vypnutí tempomatu
 Přitáhněte páku směrem k sedadlu a posuňte úplně
dozadu. Pak ji uveďte do polohy "NEUTRÁL",
abyste zrušili regulaci rychlosti jízdy.
 Sešlápněte oba brzdové pedály.

UPOZORNĚNÍ:
 Tempomat se nevypne, když jednotlivě aktivujete
pravou nebo levou brzdu.
 Tempomat nepracuje při jízdě vzad.
 Regulační páku rychlosti jízdy nastavujte přednostně během sešlápnutí plynového pedálu. To umožňuje pozvolnější nastavení.
 Při zrušení režimu regulace rychlosti jízdy zajistěte,
aby byla regulační páka rychlosti jízdy vrácena
úplně zpět.

(1) Ovládací páka tempomatu

DŮLEŽITÉ:
 Pro vypnutí regulace rychlosti jízdy nesešlápněte
plynový pedál dozadu.
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(A) "ZVÝŠIT"
(B) "SNÍŽIT"
(C) "NEUTRÁL"

UPOZORNĚNÍ:
 Když se sešlápnutým plynovým pedálem nebo
zapnutou regulací rychlosti jízdy ("ZAP") vstanete ze
sedadla, motor se zastaví bez ohledu na to, zda se
stroj pohybuje nebo ne. Tuto funkci zajišťuje zabudovaný spínač sedadla.
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ZASTAVENÍ
 Zastavení
1. Snižte otáčky motoru.
2. Sešlápněte brzdový pedál.
3. Po zastavení traktoru vypněte vývodovou hřídel,
spusťte přídavné zařízení na zem, přeřaďte převodovku na volnoběh a zatáhněte parkovací brzdu.

KONTROLNÍ POZOROVÁNÍ BĚHEM
PROVOZU
 Ihned vypněte motor:




Když kolísají otáčky motoru.
Když se náhle objeví nezvyklé hluky.
Když náhle velmi ztmavnou výfukové plyny.

 Kontrolky
Když se za provozu rozsvítí některá z kontrolek, ihned
vypněte motor a zjistěte příčinu, jak je uvedeno dále.
Traktor nikdy nepoužívejte, když svítí některá z kontrolek.
Model s ROPS

Model s kabinou

(1) Kontrolky
(2) Ukazatel paliva
(3) Ukazatel teploty vody

Přehřátí motoru [jen model s kabinou]
Když ukazatel teploty chladicí kapaliny ukazuje
neobvyklou hodnotu a rozsvítí se varovné
indikátory a kontrolky, mohl se přehřát motor.
Zkontrolujte traktor podle odstavce "VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD".

Tlak motorového oleje
Když tlak motorového oleje klesne pod
předepsanou hodnotu, rozsvítí se příslušná
kontrolka na přístrojové desce. Když se to
stane za provozu a kontrolka nezhasne, ani
když zvýšíte otáčky motoru o 1000 min-1
(ot/min), zkontrolujte hladinu motorového oleje.
(Viz "Kontrola hladiny motorového oleje"
v odstavci "Denní kontroly" kapitoly "Intervaly
údržby".)

Funkce nabíjení
Když alternátor nenabíjí akumulátor, rozsvítí se
příslušná kontrolka na přístrojové desce. Když
se to stane za provozu, tak zkontrolujte
elektrický systém nebo se spojte s příslušným
prodejcem KUBOTA.
UPOZORNĚNÍ:
 Ať vám příslušný prodejce KUBOTA poskytne co
nejpřesnější informace o ošetřování a údržbě.

PROVOZ TRAKTORU
 Ukazatel paliva
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 Ukazatel teploty chladicí vody

Když otočíte klíček spínací skříňky do polohy "ZAP",
indikuje ukazatel paliva zásobu paliva. Palivovou nádrž
nikdy nenechte úplně vyprázdnit. V takovém případě se
dostane vzduch do palivového systému. Když se to
stane, musíte systém odvzdušnit. (Viz "Odvzdušnění
palivového systému", jak je požadováno v kapitole
"Úkoly údržby, jak nastávají").
Model s ROPS

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Nikdy neotvírejte uzávěr chladiče při provozní
teplotě. Nejprve ho nechte dobře vychladnout,
pak uzávěr otevřete až na první zarážku a před
úplným odejmutím uzávěru nechte uniknout
tlak.
1. Při poloze klíčku spínací skříňky v "ZAP" ukazuje
tento přístroj teplotu chladicí vody. "C" je "studená",
"H" je "teplá".
2. Když se ručička dostane ke značce "H" (červené
pole), je motor přehřátý. Zkontrolujte traktor podle
kapitoly "VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD".
Model s ROPS

Model s kabinou

Model s kabinou

(1) Ukazatel hladiny paliva v nádrži

(A) "PRÁZDNÁ"
(B) "PLNÁ"

(1) Ukazatel teploty chladicí vody
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 Počitadlo provozních hodin/otáčkoměr
Na tomto ukazateli se zobrazují otáčky motoru, otáčky
vývodové hřídele a hodiny, po které byl traktor v provozu.
1. Otáčkoměr ukazuje na stupnici otáčky motoru a
otáčky vývodové hřídele.
2. Počitadlo provozních hodin zobrazuje hodiny
vykonané práce. Poslední místo ukazuje desetiny
hodin.
Model s ROPS

(1) Otáčky motoru
(2) Provozní hodiny

 Změna režimu zobrazení
[Model s kabinou]
1. Na LCD obrazovce je několik různých zobrazovačů.
2. Na LCD zobrazovači se normálně zobrazují "otáčky
motoru".
3. Když budete tisknout tlačítko zobrazení, budou se
na displeji přepínat "otáčky zadní vývodové hřídele",
"otáčky střední vývodové hřídele" a "otáčky motoru".

(A) PTO: 540 ot/min
(1) LCD monitor
(2) Tlačítko zobrazení

Model s kabinou
Model s kabinou

(1) Otáčky motoru
(2) Provozní hodiny

PROVOZ TRAKTORU
Otáčky zadní vývod. hřídele
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PARKOVÁNÍ
 Parkování

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
PŘED VYSTOUPENÍM Z TRAKTORU
 VŽDY ZATÁHNĚTE PARKOVACÍ BRZDU A
SPUSTŤTE ÚPLNĚ DOLŮ VŠECHNA PŘÍDAVNÁ
ZAŘÍZENÍ.
Pouhým zařazením některé rychlosti při
vypnutém motoru se ne vždy dá zabránit ujetí
traktoru.
 VYPNĚTE MOTOR A VYTÁHNĚTE KLÍČEK.
Otáčky střední výv. hřídele

1. Když parkujete, zásadně zatáhněte parkovací
brzdu. Zajištění parkovací brzdy.
(1) Pro zajištění parkovací brzdy spojte brzdové
pedály spojovací destičkou.
(2) Sešlápněte brzdové pedály.
(3) Zatáhněte páku parkovací brzdy.

(1) Páka parkovací brzdy
(2) Aretační knoflík

(A) "ZATÁHNOUT"

2. Než opustíte traktor, vypněte vývodovou hřídel,
spusťte dolů přídavná zařízení, uveďte všechny
řadicí páky do neutrální polohy, zatáhněte parkovací
brzdu, vypněte motor a vytáhněte klíček ze spínací
skříňky.
3. Pokud jste nuceni odstavit traktor na svahu,
bezpodmínečně dejte před kola klíny, aby traktor
nemohl ujet.
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POKYNY PRO OBSLUHU

Kabina - modely s HST převodovkou

 Uzávěrka diferenciálu

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo ke zranění nebo smrti kvůli ztrátě
kontroly nad řízením:
 Nejezděte s traktorem vysokou rychlostí při
zapnuté uzávěrce diferenciálu.
 Nepokoušejte se zatáčet při zapnuté uzávěrce
diferenciálu.
 Před zatáčením se přesvědčte, že je vypnutá
uzávěrka diferenciálu.
Když při práci na poli proklouzne hnací kolo, tak
sešlápněte pedál uzávěrky diferenciálu. Nyní se budou
obě kola točit rovnoměrně, čímž se zvýší přilnavost
k zemi. Uzávěrka diferenciálu je zapnutá jen po dobu
sešlápnutí pedálu.
ROPS - modely s HST převodovkou

(1) Pedál uzávěrky
diferenciálu

(A) Sešlápnutí = "ZAPNUTO"
(B) Uvolnění = "VYPNUTO"

DŮLEŽITÉ:
 Pro zapnutí uzávěrky diferenciálu zásadně snižte
otáčky motoru.
 Aby se nepoškodila převodovka, uzávěrku diferenciálu nikdy nezapínejte, když jedno kolo stojí a
druhé se úplně protáčí.
 Pokud se uzávěrka diferenciálu výše popsaným
způsobem nevypne, střídavě mírně sešlapujte levý
a pravý brzdový pedál.

 Jízda po silnici

VAROVÁNÍ

ROPS - modely s mechanickou převodovkou

Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Pro jízdu po silnici zásadně navzájem spojte
brzdové pedály, abyste zabránili nerovnoměrnému brzdění. Nerovnoměrné brzdění při
přepravních rychlostech může mimo jiné
způsobit převrácení traktoru.
 Když podnikáte přepravní jízdu s pracovním
nářadím zavěšeným na tříbodovém závěsu,
dbejte na to, aby byla dostatečně dotížená příď
pro udržení řiditelnosti traktoru. (Viz odstavec
"DOTĚŽOVACÍ ZÁVAŽÍ".)
Při jízdě po veřejných komunikacích a cestách respektujte platné dopravní předpisy a případně vozidlo napřed
uveďte do stavu vyhovujícího dopravním předpisům.

PROVOZ TRAKTORU
ROPS pro montáž vzadu
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 Práce na svazích a v nesjízdném terénu

VAROVÁNÍ

ROPS pro montáž uprostřed

Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Do prudkých svahů jen couvejte. Při jízdě vpřed
by se traktor mohl převrátit dozadu. Nejezděte
na svazích, které jsou příliš prudké pro bezpečnou práci.
 Při vyjíždění nebo sjíždění svahů se vyhýbejte
řazení rychlostních stupňů.
 Při práci na svahu nevypínejte spojku a neuvádějte řadicí páky do neutrální polohy. Mohli
byste ztratit kontrolu nad vozidlem.
 Nejezděte s traktorem nikdy těsně u svahů,
příkopů a břehů. Traktor by se mohl sesunout
vlastní váhou. To je nebezpečné zvláště při
měkkém nebo mokrém podkladu.
1. Snižte rychlost na svazích, v nesjízdném terénu a
při ostrém obracení, zvláště pokud máte zavěšené
těžké pracovní nářadí na tříbodovém závěsu.
2. Při jízdě ze svahu zajistěte, aby byla řadicí páka
rychlostních rozsahů zařazená na nízkém rozsahu,
aby bylo možné ovládat rychlost bez použití brzd.

 Bezpečnost při přepravě traktoru

Kabina - modely s HST převodovkou

(1) Registrační značka

1. Poškozený traktor musí být přepravován na přívěsu
nebo nákladním autě.
Uvažte traktor bezpečně lany.
2. Při odtahování traktoru je nutno dbát následujícího,
jinak se může poškodit hnací ústrojí.
 Uveďte všechny řadicí páky do polohy NEUTRÁL.
 Pokud je to možné, nastartujte motor a zvolte
pohon zadní nápravy (2WD); vyřaďte plazivé
převody, pokud jsou k dispozici.
 Uvažte tažné lano k přednímu tažnému zařízení
nebo k spodnímu výkyvnému závěsu.
 Při odtahování nejeďte nikdy rychleji než
10 km/h (6.2 mph).
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 Pokyny pro používání servořízení

 Zásuvka pro přívěs

1. Servořízení funguje jen při běžícím motoru. Při
pomalu běžícím motoru má řízení trochu těžší chod.
Při stojícím motoru je servořízení vyřazené z funkce
a traktor se řídí jako takový bez servořízení.
2. Při plně vytočeném řízení zareaguje pojistný ventil.
Nedržte volant v této poloze déle, než je nutné.
3. Neprovádějte řídicí pohyby při stojícím traktoru,
protože to vede k většímu opotřebení pneumatik.
4. Díky servořízení je řízení velmi lehké. Při jízdě po
silnici a vysokých rychlostech proto buďte opatrní.

Součástí dodávky je zásuvka pro přívěs pro provoz
s přívěsem nebo neseným strojem.

(1) Zásuvka pro přívěs

 Obsazení zásuvky pro přívěs

Pól
zásuvky
(1)

Obsazení
ukazatel směru vlevo

(2)

Barva kabelu
zelenobílá

-

-

(3)

kostra

černá

(4)

ukazatel směru vpravo

červenobílá

(5)

obrysové světlo vpravo

žlutočervená

(6)

brzdové světlo

žlutá

(7)

obrysové světlo vlevo

žlutobílá

VÝVODOVÁ HŘÍDEL
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VÝVODOVÁ HŘÍDEL
POUŽÍVÁNÍ VÝVODOVÉ
HŘÍDELE
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Před zahájením práce se přesvědčte, že byla
zapnuta páka správné vývodové hřídele
(střední/zadní).

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Před odpojováním, připojováním, nastavováním
nebo čištěním strojů poháněných vývodovou
hřídelí vypněte vývodovou hřídel, vypněte
motor a počkejte, dokud se nezastaví všechny
pohybující se součásti.

 Páka pro volbu vývodové hřídele
(pokud je k dispozici)

 Střední vývodová hřídel
Pro používání střední vývodové hřídele uveďte páku
volby vývodové hřídele do polohy pro střední vývodovou
hřídel a páku pro zapnutí/vypnutí vývodové hřídele do
polohy ON (ZAP).
 Střední a zadní vývodová hřídel
Pro současné používání střední a zadní vývodové
hřídele uveďte páku volby vývodové hřídele do polohy
pro střední/zadní vývodovou hřídel a páku pro
zapnutí/vypnutí vývodové hřídele do polohy ON (ZAP).
 Zadní vývodová hřídel
Pro používání zadní vývodové hřídele uveďte páku
volby vývodové hřídele do polohy pro zadní vývodovou
hřídel a páku pro zapnutí/vypnutí vývodové hřídele do
polohy ON (ZAP).
 Střední vývodová hřídel
Se střední vývodovou hřídelí lze provozovat přídavná
zařízení odzkoušená společností KUBOTA.

Traktor má zadní vývodovou hřídel s 540 ot/min a střední vývodovou hřídel s 2500 ot/min.

(1) Střední vývodová hřídel

(1) Páka pro volbu
vývodové hřídele

(A) Poloha pro zadní vývodovou hřídel
(B) Poloha pro střední a zadní
vývodovou hřídel
(C) Poloha pro střední vývodovou hřídel
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 Střední vývodová hřídel

 Hlášení na LCD monitoru
B2050 B2350
B2650 B3150

Otáčky motoru v ot/min

2500

Otáčky pohonu vývodové
hřídele v ot/min

2500

 Zadní vývodová hřídel

[Model s kabinou]
1. Otáčky vývodové hřídele lze odečíst na LCD monitoru.
(Viz "Změna režimu zobrazení" v odstavci "PROVOZ TRAKTORU".)
Tlačítko zobrazení "ZAP"

B2050 B2350
B2650 B3150
Otáčky motoru v ot/min

2400

Otáčky pohonu vývodové
hřídele v ot/min

540

Hřídel

6drážková

(1) LCD monitor
(2) Kontrolka vývodové hřídele
(3) Otáčky pohonu vývodové hřídele

UPOZORNĚNÍ:
 S vývodovou hřídelí v poloze "ZAP" se na LCD
obrazovce zobrazuje číselná hodnota, i když se
vývodová hřídel netočí.
DŮLEŽITÉ:
 Aby nedošlo k rázovému zatížení vývodové hřídele,
snižte při jejím zapínání otáčky motoru z plných na
poloviční a pak nastavte páku akcelerátoru na
doporučené otáčky.
 Aby nedošlo k poškození traktoru a přídavného
zařízení, pohybujte pákou pro zapnutí/vypnutí
vývodové hřídele při zapínání pomalu. Nenechte
stát páku pro zapnutí/vypnutí vývodové hřídele v
půli cesty.
 Aby se nepoškodila převodovka, posuňte trochu
páku pro zapnutí/vypnutí vývodové hřídele, když
nejde hladce zařadit výběrovou páku vývodové
hřídele.
 Aby se nepoškodila převodovka, nemanipulujte
s pákou pro volbu vývodové hřídele, dokud vývodová hřídel úplně nestojí.

VÝVODOVÁ HŘÍDEL
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 Páka pro zapnutí/vypnutí vývodové
hřídele

 Páka pro zapnutí/vypnutí vývodové
hřídele

[Ochranná konstrukce ROPS a kabiny modely s HST převodovkou]

[Ochranná konstrukce ROPS - modely
s mechanickou převodovkou]

1. Pákou pro zapnutí/vypnutí vývodové hřídele se
zapíná nebo vypíná vývodová hřídel, což umožňuje
nezávislé řízení vývodové hřídele.
2. Pro zapnutí vývodové hřídele uveďte páku do
polohy ON (ZAP). Pro vypnutí vývodové hřídele
uveďte páku do polohy OFF (VYP).

Zasunutí vývodové hřídele vyžaduje sešlápnutí spojky.
Pro zastavení pohybu traktoru a každého stroje
poháněného vývodovou hřídelí před manipulací s pákou
pro zapnutí/vypnutí vývodové hřídele úplně sešlápněte
pedál spojky.

(1) Páka pro zapnutí/vypnutí
vývodové hřídele

"ZAP"
"VYP"

UPOZORNĚNÍ:
 Když je páka pro zapnutí/vypnutí vývodové hřídele v
poloze "ZAP", nelze startovat motor traktoru.
 Když s pákou pro zapnutí/vypnutí vývodové hřídele
v poloze "ZAP" vstanete ze sedadla, motor se
zastaví bez ohledu na polohu ovládací páky
vývodové hřídele.
Je to dáno tím, že je traktor vybavený systémem se
spínačem sedadla řidiče (OPC).

(1) Páka pro zapnutí/vypnutí
vývodové hřídele

"ZAP" "ZASUNUTO"
"VYP" "VYSUNUTO"

DŮLEŽITÉ:
 Aby nedošlo k rázovému zatížení vývodové hřídele,
snižte při jejím zapínání otáčky motoru a otevřete
škrticí klapku na doporučenou rychlost.
 Aby se nepoškodila převodovka, před manipulací
s pákou pro zapnutí/vypnutí vývodové hřídele úplně
vypněte hlavní spojku.
UPOZORNĚNÍ:
 Když je páka pro zapnutí/vypnutí vývodové hřídele v
poloze "ZAP", nelze startovat motor traktoru.
 Když s pákou pro zapnutí/vypnutí vývodové hřídele
v poloze "ZAP" vstanete ze sedadla, motor se
zastaví bez ohledu na polohu ovládací páky vývodové hřídele. Je to dáno tím, že je traktor vybavený
systémem se spínačem sedadla řidiče (OPC).
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VÝVODOVÁ HŘÍDEL

 Kryt a krytka vývodové hřídele

 Stacionární provoz vývodové hřídele

Nikdy neodstraňuje kryt vývodové hřídele. Když
vývodovou hřídel nepoužíváte, nasaďte na ni opět
krytku. Před připojováním hnací hřídele k vývodové
hřídeli nebo odpojováním od ní zajistěte, aby byl
vypnutý motor a zvednutý kryt vývodové hřídele.
Potom zajistěte, aby byl kryt vývodové hřídele opět
uveden do "NORMÁLNÍ" polohy.

Pro zaparkování traktoru a stacionární použití vývodové
hřídele (například štěpkovač nebo čerpadlo) spusťte
systém vývodové hřídele následovně:
1. Zatáhněte parkovací brzdu a podložte kola klíny.
2. Uveďte ovládací páku tříbodového závěsu do
neutrální polohy a nastartujte motor.
3. Uveďte výběrovou páku vývodové hřídele (pokud je
k dispozici) do polohy "jen zadní".
4. Uveďte páku pro zapnutí/vypnutí vývodové hřídele
do polohy "ZAP".
5. Nastavte otáčky motoru tak, aby bylo dosaženo
otáček vývodové hřídele doporučených výrobcem
přídavného zařízení.
6. Opusťte sedadlo řidiče.

(1) Kryt vývodové hřídele
(2) Krytka vývodové hřídele

(A) "NORMÁLNÍ POLOHA"
(B) "ZVEDNUTÁ POLOHA"

DŮLEŽITÉ:
 Křížový kloub hnací hřídele vývodové hřídele se dá
vychýlit jen podmíněně. Pokyny ke správnému
používání najdete v návodu k používání hnací
hřídele vývodové hřídele.

(1) Sedadlo řidiče
(2) Ovládací páka pro zapnutí/vypnutí
vývodové hřídele
(3) Páka pro volbu vývodové hřídele
(4) Páka parkovací brzdy

"ZAP"
"VYP"

UPOZORNĚNÍ:
 Když je páka pro zapnutí/vypnutí vývodové hřídele
uvedena do polohy "ZAP" (zapnuto) za
následujících podmínek, vypne se motor.
(1) Hlavní řadicí páka (H-M-L) není v poloze
"NEUTRÁL".
(2) Páka pro volbu vývodové hřídele není v poloze
"ZADNÍ VÝVODOVÁ HŘÍDEL".
(3) Vstanete ze sedadla řidiče a uvolníte parkovací
brzdu.

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS A SPODNÍ VÝKYVNÝ ZÁVĚS
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TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS A SPODNÍ VÝKYVNÝ ZÁVĚS

(1) Horní rameno (třetí bod) TBZ
(2) Držák pro horní rameno TBZ
(3) Zvedací vzpěra (vlevo)
(4) Omezovací řetězy kývání
(5) Napínací matice
(6) Spodní rameno TBZ
(7) Zvedací vzpěra (vpravo)
(8) Spodní výkyvný závěs
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TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS A SPODNÍ VÝKYVNÝ ZÁVĚS

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS
1.

Příprava k zavěšení strojů

 Volba bodu upevnění horního ramene
Při volbě bodů upevnění jsou rozhodující specifikace
uvedené v "Tabulka ovládání hydraulických ovládacích
prvků" v odstavci "HYDRAULICKÝ SYSTÉM".

2.

Montáž a demontáž pracovního nářadí

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Zásadně napřed vypněte motor.
 Nikdy se nepostavte mezi traktor a přídavné
zařízení, pokud není zatažená parkovací brzda.
 Před montáží nebo demontáží pracovního
nářadí odstavte traktor a přídavné zařízení na
rovném podkladu.
 Když zavěšujete pracovní nářadí nebo jiné
příslušenství do tříbodového závěsu, zkontrolujte volný chod v celém rozsahu zdvihu, funkci
vývodové hřídele a připojení.

 Zvedací vzpěra (vpravo)
Otáčením napínací matice a zkrácením nebo prodloužením pravé zvedací vzpěry nastavte požadovanou
polohu pracovního nářadí v příčném směru. Po provedeném nastavení pečlivě utáhněte pojistnou matici.

(1) Montážní otvor 1
(2) Montážní otvor 2

 Spodní výkyvný závěs
Když zavěšujete přídavné zařízení těsně k traktoru,
odmontujte spodní výkyvný závěs.

(1) Napínací matice
(2) Pojistná matice

 Horní rameno TBZ
1. Prodloužením nebo zkrácením horního ramene TBZ
nastavte požadovaný úhel pracovního nářadí.
2. Správná délka horního ramene se mění podle druhu
použitého pracovního nářadí.

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS A SPODNÍ VÝKYVNÝ ZÁVĚS
 Omezovač kývání
Vytáhněte závlačku, pak otáčejte napínací maticí pro
správné vymezení horizontální vůle přídavného zařízení. Po nastavení opět zasuňte závlačku.
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SPODNÍ VÝKYVNÝ ZÁVĚS
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Nikdy nepřipevňujte břemeno k tažení k hornímu ramenu TBZ, zadní nápravě nebo jinému
místu kromě závěsu pro přívěs, tažné liště nebo
spodnímu výkyvnému závěsu. Zvolíte-li takové
nevhodné upevňovací body, mohou se zvednout přední kola traktoru a traktor se může
převrátit dozadu. To vede ke zranění osob.

Upevnění

Uvolnění

(1) Spodní výkyvný závěs

PŘEDNÍ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

(1) Omezovač kývání
(2) Závlačka

(1) Přední tažné zařízení
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HYDRAULICKÝ SYSTÉM
ŘÍDICÍ SYSTÉM HYDRAULIKY TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Před ovládáním zadního zvedacího závěsu je
nutno zajistit, aby se v oblasti přídavného
zařízení příp. zvedacího závěsu nenacházely
žádné osoby. Při provozu zadního zvedacího
závěsu se nikdo nesmí zdržovat na přídavném
zařízení příp. vedle něho nebo mezi přídavným
zařízením a traktorem.

 Polohová regulace
Touto regulací se nastavuje pracovní hloubka
pracovního nástroje zavěšeného na tříbodovém závěsu
bez ohledu na tahové zatížení.

DŮLEŽITÉ:
 Tříbodový závěs se po dlouhém skladování nebo po
výměně převodového oleje nedá zvednout nastavením ovládací páky hydrauliky do polohy UP.
V tomto případě je nutno několikrát otočit volantem
doleva a doprava, aby se ze systému odstranil
vzduch.
 Nikdy nezačněte s používáním, dokud se nezahřeje
motor. Když začnete pracovat se studeným motorem, může se poškodit hydraulický systém.
 Když jsou při zvedání přídavných zařízení hydraulikou slyšet hluky, je hydraulický systém chybně
nastavený. Neopravenými závadami se poškodí
hydraulická jednotka. V takovém případě se ihned
spojte s příslušným prodejcem KUBOTA.

 Rychlost spouštění tříbodového závěsu

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Příliš rychlé spouštění dolů může vést k poškozením nebo úrazům. Rychlost spouštění
zařízení by měla být nastavená na více než
2 sekundy.

Model s ROPS

Rychlost spouštění tříbodového závěsu lze nastavit
otáčením škrticího knoflíku na požadovanou hodnotu.

Model s kabinou

(1) Rychlost spouštění tříbodového
závěsu

(1) Páka polohové regulace

(A) "PLOVOUCÍ POLOHA"
(B) "DOLŮ"
(C) "NAHORU"

(A) "RYCHLE"
(B) "POMALU"
(C) "ZAFIXOVAT"

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

VNĚJŠÍ OKRUHY HYDRAULIKY
 Připojovací blok hydrauliky
[Ochranná konstrukce ROPS - modely
s mechanickou převodovkou]

DŮLEŽITÉ:
 Použitý hydraulický ventil musí být vybavený přetlakovým ventilem a pokračovacím vedením tlaku.
UPOZORNĚNÍ:
 Přívod do nádrže od hydraulického ventilu musí být
spojen s připojovacím otvorem, který se nachází na
pravé straně skříně převodovky.

Připojovací blok hydrauliky slouží k připojení dalších
hydraulických ventilů.
Za tím účelem
1. Odejměte víčko připojovacího bloku.
2. Upevněte připojovací desku bloku
(zvláštní výbava).

hydrauliky

[Střední přípoj]

(1) Otvor pro zpětný tok

Když není namontovaný
žádný hydraulický ventil.
Když je namontovaný
hydraulický ventil.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Víčko bloku hydrauliky
Připojovací deska
Tlakový přípoj
Vedení tlaku dále
Připojovací blok

(A) Od zubového čerpadla
(B) K hydraulickému ventilu
(tlakový přípoj)
Maximální průtok:
[B2050, B2350, B2650]
20,4 litr/min
Na připojovacím bloku
není přetlakový ventil.
(C) Od hydraulického ventilu
zpět (vedení tlaku dále)
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HYDRAULICKÝ SYSTÉM

ŘÍDICÍ SYSTÉM VNĚJŠÍCH OKRUHŮ
HYDRAULIKY

[Zadní přípoj]

[Ochranná konstrukce ROPS - modely
s mechanickou převodovkou]
 Připojení hydrauliky

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Před připojováním nebo odpojováním potrubí
vypněte motor a vypusťte tlak.
 Netěsnosti nikdy nevyhledávejte rukou.
Když není namontovaný
žádný hydraulický ventil.

Když je namontovaný
hydraulický ventil.

Když na traktor montujete hydraulicky ovládané přídavné zařízení, musíte odejmout zátku a připojit hadici
přídavného zařízení (šroubový závit: G 3/8).
UPOZORNĚNÍ:
 Příslušný prodejce Kubota je schopen
připojovací díly pro hydraulické hadice.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Víčko bloku hydrauliky
Spojovací kryt
Připojovací otvor
Vstupní otvor
Vypouštěcí šroub

(A) K hydraulickému ventilu
(přítok)
Maximální průtok:
[B2050, B2350, B2650]
20,4 litr/min
Maximální tlak
15,3 až 16,0 MPa
(156 až 163 kgf/cm2)
(B) Od hydraulického ventilu
(výtok)
(C) Od hydraulického ventilu
(odtok)

UPOZORNĚNÍ:
 Pokud je hydraulický ventil přídavného zařízení
vybavený přetlakovým ventilem, musí být přívod
nádrže spojen s připojovacím otvorem .

(1) Zátka

dodat

HYDRAULICKÝ SYSTÉM
 Páka řídicího ventilu vnějších okruhů
hydrauliky
Pohybujte pákou nahoru nebo dolů a pevně ji držte. Tím
se zvedá nebo spouští přídavné zařízení.
Když páku uvolníte, vrátí se do neutrální polohy.
DŮLEŽITÉ:
 Po úplném vysunutí hydraulického válce nesmí být
páka držena v poloze "VZAD", protože by byl
vytlačován hydraulický olej tlakovým omezovacím
ventilem. Když je hydraulický olej delší dobu
vytlačován tlakovým omezovacím ventilem, olej se
přehřívá.
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DUÁLNÍ HYDRAULICKÝ ŘÍDICÍ
SYSTÉM
[Ochranná konstrukce ROPS a kabiny modely s HST převodovkou]
Traktor je vybavený dvojčinným joystickovým hydraulickým řídicím ventilem pro čelní nakladač.
Pro použití hydraulické vývodové hřídele pro všeobecná
přídavná zařízení je nutno respektovat následující bod.

 Ovládací páka a hydraulické hadicové
spoje
Umístěte ovládací páku ve specifikovaném směru a propojte hydraulické hadice se specifikovanými připojovacími otvory.

(1) Ovládací páka vnějších
okruhů hydrauliky

(N) "NEUTRÁL"
(A) "NAHORU"
(B) "DOLŮ"
(C) "PLOVOUCÍ POLOHA"

UPOZORNĚNÍ:
 Když je páka řídicího ventilu nastavena do "PLOVOUCÍ POLOHY", může se válec vysouvat nebo
zasouvat a stroj jako např. sekačka volně kopíruje
zem.

(1) Ovládací páka ventilu hydrauliky
pro čelní nakladač

(R) "DOPRAVA"
(L) "DOLEVA"
(U) "NAHORU"
(D) "DOLŮ"

Hydraulické připojovací otvory první
oblasti
Páka
Připojovací
otvor

Výtlak
Návrat

NAHORU

DOLŮ

[A]

ZAP

VYP

[B]

VYP

ZAP

Hydraulické připojovací otvory druhé oblasti
Páka
Připojovací
otvor

DOPRAVA

DOLEVA

[C]

ZAP

VYP

[D]

VYP

ZAP
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 Čelní nakladač / páka řídicího ventilu

 Blokování ventilu

1. Než budete pohybovat pákou, zajistěte, aby byly
připojené hydraulické hadice pro přídavná zařízení.
2. Diagonálním pohybem páky (a, b, c podle vyobrazení) lze současně ovládat první i druhý segment.

[Ochranná konstrukce ROPS a kabiny modely s HST převodovkou]

PLOVOUCÍ POLOHA

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo ke zranění nebo smrti smáčknutím:
 Aretovaná poloha ventilu se nesmí používat pro
údržbu nebo opravy vozidel.
 Aretovaná poloha ventilu slouží k tomu, aby se
zabránilo neúmyslné aktivaci přídavného zařízení, když se nepoužívá, nebo při přepravě.
Řídicí ventil je vybavený blokováním. Řídicí ventil je
zablokovaný v poloze "ZABLOKOVAT".
Blokování není určeno pro zabránění vyjetí přídavného
zařízení během odstavení.

UPOZORNĚNÍ:
 Posuňte páku do "PLOVOUCÍ POLOHY" tak, aby
byla aretovaná. Pro použití ventilu pro plovoucí
polohu s aretací připojte hydraulické hadice k portům [A] a [B].
 Jestliže je hydraulický výkon odebírán z portu [D],
lze průtok nastavit pákou ve dvou krocích.

(1) Blokovací páka

(A)
(B)

"ODBLOKOVAT"
"ZABLOKOVAT"

HYDRAULICKÝ SYSTÉM
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 Tabulka ovládání hydraulických ovládacích prvků
Aby řidič uměl manipulovat s hydraulickými ovládacími prvky správným způsobem, musí být seznámený s následujícím. I když zde obsažené informace nevystihují všechna pracovní nářadí a půdní podmínky, přesto jsou pro
všeobecné používání užitečné.
Model s ROPS

Model s kabinou

Přídavné zařízení

Jakost půdy

Poznámky

Upevňovací otvory
třetího bodu
Opěrné kolo

(1) Omezovače
kývání

(1) Páka polohové
regulace

Standardní pluh

Diskový podmítač

lehká půda
střední půda
těžká půda
Ano/Ne

---

Volné

Nastavte omezovače kývání tak,
aby pracovní
nářadí mohlo
kývat 5 až 6 cm
sem a tam. U přídavných zařízení
s měřicími koly
výšky je nutno tato
kola spustit na
zem.

Pevné

Omezovače
kývání mají být
nastavené tak,
aby se zabránilo
extrémním výkyvům zvednutého
přídavného zařízení. U přídavných
zařízení s měřicími koly výšky je
nutno tato kola
spustit na zem.

Brány (hřbetové,
s pružnými hřbety)
--Kultivátor

(1) Standardní
poloha
(2) Používá se jen
tehdy, když kvůli
zvláštním okolnostem nelze použít
standardní polohu.

Secí brány,
hrobkovač ..........
Radlice, hlubič
příkopů, urovnávací štít, vidle na
hnůj,...

Polohová
regulace

Ano

--Ano/Ne
Žací stroj (montovaný mezi nápravami a na zádi),
shrnovač sena,
obraceč sena, atd.
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PNEUMATIKY, KOLA A DOTĚŽOVACÍ ZÁVAŽÍ

PNEUMATIKY, KOLA A DOTĚŽOVACÍ ZÁVAŽÍ
PNEUMATIKY

ROZCHOD KOL

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Nikdy se nepokoušejte sami montovat pneumatiku. To je úkol pro odborníka se správným
nářadím.
 Dbejte na správný tlak v pneumatice!
Nesmí být překročen maximální tlak vzduchu
uvedený v návodu k používání.
DŮLEŽITÉ:
 Nepoužívejte jiné pneumatiky než schválené společností KUBOTA.

 Tlak v pneumatikách
V továrně byly pneumatiky sice nahuštěny na předepsaný tlak, časem ale tlak trochu poklesne. Tlak v pneumatikách kontrolujte denně a v případě potřeby ho
upravte.
[B2050, B2350, B2650]
Velikost pneumatik

Vzadu

Vpředu

8-16, 4PR

160 kPa (1,6 kgf/cm2)

9,5-16, 4PR

140 kPa (1,4 kgf/cm2)

9,5-18, 4PR

140 kPa (1,4 kgf/cm2)

315/75D-15, 4PR

100 kPa (1,0 kgf/cm2)

31x13,5-15, 4PR

140 kPa (1,4 kgf/cm2)

6-12B, 4PR

2
200 kPa (2,0 kgf/cm )

6-12, 4PR

200 kPa (2,0 kgf/cm2)

6,00-12, 4PR

180 kPa (1,8 kgf/cm2)

24x8,50-12, 4PR

160 kPa (1,6 kgf/cm2)

22x8,50-12, 4PR

160 kPa (1,6 kgf/cm2)

Velikost pneumatik
Vzadu
Vpředu

Tlak v pneumatikách

Tlak v pneumatikách

12,4-16, 4PR

120 kPa (1,2 kgf/cm2)

13,6-16, 4PR

100 kPa (1,0 kgf/cm2)

180/85D12, 4PR

160 kPa (1,6 kgf/cm2)

24x8,50-12, 4PR

160 kPa (1,6 kgf/cm2)

UPOZORNĚNÍ:
 Když pracujete s čelním nakladačem nebo když je
příď traktoru hodně zatížená, nahustěte přední
pneumatiky na maximální tlak.

 Dvojmontáž pneumatik
Dvojmontáž pneumatik není přípustná.

Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Při práci na svazích nebo s přívěsem nastavte
co největší rozchod kol, abyste získali co největší stabilitu.
 Před demontáží kola traktor bezpečně podepřete.
 Neprovádějte žádné práce pod hydraulicky
podepřenými stroji. Mohou se samy náhle
spustit dolů nebo být neúmyslně spuštěny.
Pokud je nutné provádět údržbářské nebo
nastavovací práce pod traktorem nebo některými díly stroje, napřed je podepřete podstavci
nebo vhodnými špalky.
 Traktor nikdy neuveďte do provozu s uvolněným ráfkem, uvolněným kolem nebo uvolněnou
nápravou.

PNEUMATIKY, KOLA A DOTĚŽOVACÍ ZÁVAŽÍ
 Přední kola
Rozchod kol nelze změnit.
DŮLEŽITÉ:
 Neobracejte talíře ráfků pro získání většího rozchodu kol.
Při nastavování předních kol zajistěte, aby ventilek
pneumatiky směřoval ven.
 Po opakované montáži nebo nastavení kola utáhněte šrouby následujícími utahovacími momenty a
poté, co s traktorem ujedete 200 m (jakož i 10 x 5 m
s reverzačním řazením), nadále kontrolujte v souladu s intervaly údržby. (Viz odstavec "Údržba".)
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 Rozchod předních kol
Modely

B2050, B2350, B2650

Pneumatiky

6-12B pole

Rozchod kol

832 mm

Rozchod kol

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Před podepřením traktor zaparkujte na pevné,
rovné ploše a podložte zadní kola klíny.
 Zajistěte přední nápravu, aby se nemohla kývat.
 Podpěry musí být dimenzované s ohledem na
stroj a umístěny podle obrázku níže.

Modely

B2050, B2350, B2650

Pneumatiky

6-12B pole

6.00-12 pole

Rozchod kol

832 mm

830 mm

Rozchod kol

Modely

B2050, B2350, B2650

Pneumatiky

22x8.50-12 louka

24x8.50-12 louka

Rozchod kol

873 mm

871 mm

(1) Zvedací místo

Rozchod kol

Modely

B3150

Pneumatiky

180/85D12 pole

24x8.50-12 louka

Rozchod kol

936 mm

971 mm

Rozchod kol
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 Zadní kola

 Rozchod zadních kol

Rozchod zadních kol nelze nastavit.
DŮLEŽITÉ:
 Kola namontujte vždy podle vyobrazení.
 Pokud kola nejsou namontována podle vyobrazení,
mohou se poškodit součásti převodovky.
 Po opakované montáži nebo nastavení kola utáhněte šrouby následujícími utahovacími momenty a
poté, co s traktorem ujedete 200 m (jakož i 10 x 5 m
s reverzačním řazením), nadále kontrolujte v souladu s intervaly údržby. (Viz odstavec "Údržba".)

Modely

B2050, B2350, B2650

Pneumatiky

8-16 pole

Rozchod kol

Ochranná konstrukce ROPS: 830 mm,
kabina: 882 mm

Rozchod kol

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Před podepřením traktor zaparkujte na pevné,
rovné ploše a podložte přední kola klíny.
 Zajistěte zadní nápravu, aby se nemohla kývat.
 Podpěry musí být dimenzované s ohledem na
stroj a umístěny podle obrázku níže.

Modely

B2050, B2350, B2650

Pneumatiky

9.5-16 pole

9.5-18 pole

Rozchod kol

986 mm

1006 mm

Rozchod kol

Modely

B2050, B2350, B2650

Pneumatiky

31x13.5-15 louka

315/75D-15 louka

Rozchod kol

1056 mm

1056 mm

(1) Zvedací místo

Rozchod kol

Modely

B3150

Pneumatiky

12.4-16 pole

13.6-16 louka

Rozchod kol

1050 mm

1050 mm

Rozchod kol

PNEUMATIKY, KOLA A DOTĚŽOVACÍ ZÁVAŽÍ
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DOTĚŽOVACÍ ZÁVAŽÍ
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Pro přepravní jízdu s namontovaným přídavným zařízením je potřeba dotěžovací závaží. Při
zvednutém pracovním nářadí jeďte opatrně a
pomalu, zvláště v nerovném terénu, bez ohledu
na to, kolik vyrovnávacích závaží jste namontovali.
 Přední pneumatiky neplňte kapalinou.

 Přední závaží
Pokud je to potřeba, lze traktory pro lepší rozložení
hmotnosti a pro zvýšení přilnavosti k zemi vybavit
předními závažími. Při těžkých tažných pracích a
těžkých vzadu nesených strojích má traktor tendenci
zvedat přední kola. Namontujte proto vpředu dostatek
dotěžovacích závaží, abyste zlepšili řiditelnost a zabránili zvedání přídě. Když už dotěžovací závaží nebudete
potřebovat, zase je odmontujte.
 Přední závaží (zvláštní příslušenství)
Přední závaží je možno namontovat na držák pro ně
určený.
Přečtěte si v návodu výrobce vašeho příslušenství, kolik
závaží je potřeba. Nebo si promluvte s příslušným
prodejcem KUBOTA.
UPOZORNĚNÍ:
[Pro montáž až 3 závaží]
(Kromě modelů s kabinou)
 Navíc k vyvažovacímu závaží je potřeba sada
upevňovacích dílů k montáži závaží.


[Pro montáž až 5 závaží]
Kromě závaží je potřeba držák na přední závaží a
sada montážních šroubů pro připevnění závaží.

(1) Přední závaží
(2) Držák předního závaží (zvláštní příslušenství)

DŮLEŽITÉ:
 Nepřetěžujte pneumatiky.
 Nikdy nemontujte více závaží, než je uvedeno ve
specifikaci.
Max. počet závaží

25 kg x 5 kusů (125 kg)
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 Dotížení zadních kol
Pokud je to potřeba pro lepší přilnavost k zemi nebo
rozložení hmotnosti, dotižte zadní kola. Dotížení má
odpovídat použití, a když už není potřeba, odstraňte je.
Dotížení by se na traktoru mělo realizovat v podobě
dotěžovací kapaliny.

DŮLEŽITÉ:
 Neplňte pneumatiky vodou nebo směsí vody a
chloridu vápenatého nikdy více než do 75 % (až po
vložku ventilku).

 Dotěžovací kapalina pro zadní kola
Bezpečné a cenově příznivé dotížení poskytuje směs
vody s chloridem vápenatým. Pokud ji správně aplikujete, nepoškodí pneumatiky, hadice ani ráfky. Navíc
chlorid vápenatý nemrzne. Tento způsob dotěžování
výrobci pneumatik připouštějí. V této záležitosti se
spojte s nejbližším prodejcem pneumatik.
Kapalné dotížení jedné pneumatiky (naplněna na 75%)
Velikost pneumatik

8–16

9,5–16

9,5–18

Nepění/nemrzne do -10 ºC
Mrzne při -30 ºC
[cca 1 kg chloridu vápenatého na 4 l vody]

35 kg

54 kg

70 kg

Bez ledové pěny do -24 ºC
Mrzne při -47 ºC
[cca 1,5 kg chloridu vápenatého na 4 l vody]

37 kg

57 kg

74 kg

Bez ledové pěny do -47 ºC
Mrzne při -52 ºC [cca
2,25 kg chloridu vápenatého
na 4 l vody]

39 kg

60 kg

78 kg

Velikost pneumatik

12,4–16

Nepění/nemrzne do -10 ºC
Mrzne při -30 ºC
[cca 1 kg chloridu vápenatého na 4 l vody]

85 kg

Bez ledové pěny do -24 ºC
Mrzne při -47 ºC
[cca 1,5 kg chloridu vápenatého na 4 l vody]

89 kg

Bez ledové pěny do -47 ºC
Mrzne při -52 ºC
[cca 2,25 kg chloridu
vápenatého na 4 l vody]

94 kg

(1) Vzduch
(2) Voda

(A) Správně: Při 75% naplnění působí
vzduch jako polštář
(B) Chybně: Při 100% naplnění vodou.
Voda se nedá stlačit.

 Přípustné hmotnosti
(Viz odstavec "DODATEK".)

OBSLUHA KABINY
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DVEŘE A OKNA
 Uzamčení a odemčení dveří
Zvenku ......

Zasuňte klíč do zámku dveří. Pro odemčení dveří otočte klíč ve směru hodinových ručiček. Pro zamčení dveří otočte
klíč v opačném směru. Klíč lze vytáhnout,
když je ve svislé poloze.

Zevnitř .......

Pro zamčení dveří zatlačte zamykací
tlačítko.
Pro odemčení dveří vytáhněte zamykací
tlačítko.
(1) Vnitřní madlo dveří
(2) Zamykací tlačítko

 Otevření dveří
Zvenku ......

Odemkněte dveře a zatáhněte za venkovní madlo dveří.

(1) Venkovní madlo dveří
(2) Zámek dveří

Zevnitř ......

(A) "ZATÁHNOUT"
(B) "ZATLAČIT" (uzamčení)
(C) "VYTÁHNOUT" (odemčení)

 Zadní okno
Otočte madlo zadního okna ve směru hodinových
ručiček, uveďte je do svislé polohy a zatlačte madlo.
Zadní okno se otvírá pomocí plynových vzpěr.

(A) "ZATÁHNOUT"

Odemkněte dveře
vnitřní madlo dveří.

a

zatáhněte

za

(1) Madlo zadního okna

(A) "OTEVŘÍT"
(B) "ZAVŘÍT"
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 Větrací poloha zadního skla
1. Pomocí madla zadního skla (2) pootevřete zadní
sklo (1).
2. Otočte doraz do polohy (B).
3. Posuňte zadní sklo (1) trochu dozadu a zajistěte
madlo zadního skla (2).

(1) Zadní okno
(2) Madlo zadního okna

(A) Doraz
(zavření zadního skla)
(B) Doraz
(větrací poloha)
(C) "SPOJENO"
(D) "ODDĚLENO"

DŮLEŽITÉ:
 Chcete-li otočit doraz, podržte zadní sklo zvednuté a
pak je pomalu uveďte do větrací polohy.
 Pozor! Se strojem se zadním oknem v poloze
větrání nejezděte po nerovných silnicích.

 Úniková cesta
1. Když jsou v případě nouze zablokované levé dveře,
otevřete pravé dveře a naopak.
2. Když jsou v případě nouze zablokované obojí dveře
kabiny, vystupte zadním oknem.

SVĚTLO VNITŘNÍHO PROSTORU
 Světlo vnitřního prostoru
Posouváním přepínače vnitřního osvětlení se světlo
mění následovně:
VYP ...............

Světlo se nezapíná.

ZAP .................

Světlo zůstane zapnuté.

(1) Vnitřní osvětlení
(2) Přepínač vnitřního osvětlení

(A)(B) "VYP"
(C) "ZAP"

OBSLUHA KABINY

PRACOVNÍ SVĚTLOMETY
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 Přední pracovní světlomety

 Spínače pracovních světlometů
Otočte klíček zapalování a stiskněte horní polovinu
spínače pracovních světlometů. Rozsvítí se pracovní
světlomety a kontrolka spínače. Pro vypnutí pracovních
světlometů a kontrolky stiskněte spodní polovinu
spínače pracovních světlometů.

(1) Přední pracovní světlomety

 Zadní pracovní světlomety (pokud jsou
k dispozici)

(1) Zadní pracovní světlomety
(1) Spínač pro přední pracovní
světlomety
(2) Spínač pro zadní pracovní
světlomety

(A) Kontrolka pracovních
světlometů
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STÍRAČE SKLA
 Vypínač předního stírače/ostřikovače
Když tlačítko s označením
zatlačíte na první stupeň,
tak se zapne jen stírač. Když tlačítko zatlačíte dále na
druhý stupeň, vystříkne kapalina ostřikovače.
Mytí trvá tak dlouho, dokud je stlačené tlačítko a probíhá
akce stírače. (Kapalina ostřikovače stříká i na zadní
sklo.)
Když je vypnutý stírač předního skla, zatlačte spínač jen
napůl. Tím vystříkne mycí kapalina skla.
Pro navlhčení skel před aktivací stíračů stiskněte spodní
polovinu spínače. (Kapalina ostřikovače stříká i na zadní
sklo.)
(1) Vypínač zadního stírače (pokud je k dispozici)

DŮLEŽITÉ:
 Stírače nezapínejte, když jsou suchá skla, protože
by se mohla poškrábat. Před zapnutím stíračů
dbejte na to, aby se na skla nejprve dostala mycí
kapalina.

 Používání stíračů při studeném počasí

(1) Vypínač předního stírače / ostřikovače

 Vypínač zadního stírače
(pokud je k dispozici)
1. Stiskněte horní polovinu vypínače stírače, stírač se
zapne. Stiskněte spodní polovinu spínače stírače,
stírač se vypne ve výchozí poloze.
2. Pro stříkání kapaliny ostřikovače stiskněte spínač
stírače/ostřikovače čelního skla. (Kapalina ostřikovače stříká i na čelní sklo.)

1. Když stírače při studeném počasí a při odstaveném
traktoru nepoužíváte, odklopte stírací lišty od
čelního skla, abyste zabránili jejich přimrznutí.
2. Pokud je čelní sklo zasněžené, sníh před použitím
stíračů oškrábejte.
3. Když jsou přimrzlé stírací lišty na čelním skle a
nepohybují se, uveďte klíček spínací skříňky do
polohy "VYP" a odstraňte led ze stíracích lišt. Potom
uveďte klíček spínací skříňky opět do polohy "ZAP".
4. Když budete používat stírací lišty, které jsou k dostání v obchodech, přesvědčte se, že mají stejnou
velikost jako originální stírací lišty.
DŮLEŽITÉ:
 Při studeném počasí mohou stírací lišty přetížit
motor stírače a tím se poškodit. Abyste tomu
zabránili, dbejte výše uvedených doporučení.

OBSLUHA KABINY

KLIMATIZACE

 Nastavitelný výdech vzduchu

 Proud vzduchu
Vzduch v kabině a do kabiny přiváděný čerstvý vzduch
proudí podle obrázku dole. Nastavte výdechy vzduchu
tak, aby byly v požadované poloze.

 Přední vzduchové trysky
Přední vzduchové trysky lze nastavit podle potřeby
nezávisle na sobě. Pro odmrazení čelního skla otočte
trysky směrem ke sklu.

(1) Přední vzduchové trysky
(1) Ovládací panel
(2) Výběrová páka vnitřního /
vnějšího oběhu vzduchu
(3) Přední vzduchová tryska (pro
odmrazení, čelní sklo, prostor
nohou)
(4) Boční tryska (obličej, záda)
(5) Vzduchová tryska dveří
(prostor dveří)

(A) Přívod čerstvého vzduchu
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(A) Uvnitř cirkulující
vzduch
(B) "OTEVŘENO"
(C) "ZAVŘENO"

(A) "ČELNÍ SKLO"
(B) "ZAVŘENO"
(C) "OBLAST HRUDNÍKU"

 Boční vzduchová tryska a vzduchová tryska
dveří
Boční vzduchové trysky dveří lze nastavit tak, aby
přiváděly vzduch na obsluhu, okno dveří nebo do zadní
strany kabiny.

(1) Boční vzduchové trysky
(2) Vzduchová tryska dveří

UPOZORNĚNÍ:
 Když je proud vzduchu v oblasti obličeje příliš nízko,
musíte zavřít vzduchovou trysku dveří.
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POZOR
Aby nedošlo ke zraněním:
 Hadice topení jednou za dva roky vyměňte.
 Denní prohlídka
Když zjistíte jednu z následujících závad, nechte traktor ihned opravit. (Tyto závady mohou
způsobit popálení nebo jiná zranění. Mohou
rovněž vyvolat zadření motoru nebo jiné vážné
poruchy.)
 Škrábance, trhliny a deformace vodních
hadic
 Voda unikající z přípojů vodních hadic
 Chybějící nebo poškozené ochranné opláštění nebo průchodka na vodní hadici
 Uvolněné upevňovací šrouby, poškozené
držáky
 Nedotýkejte se rukama vodních hadic a topení.
Může to způsobit popálení!
 Jestliže při extrémním počasí nelze odmrazit
okno nebo se zamlžuje při odvlhčování kabiny,
otřete je měkkou utěrkou.
 Nezakrývejte výdechy vzduchu klimatizace.
Může to vést k závadám.
 Páka pro výběr cirkulace vzduchu
VNĚJŠÍ
OBĚH:

, do kabiny
Uveďte páku do polohy
bude proudit čerstvý vzduch. To je
užitečné při práci v prašném prostředí
nebo při zamlženém čelním skle.

VNITŘNÍ
OBĚH:

, vzduch
Uveďte páku do polohy
v kabině bude obíhat. To je užitečné
pro rychlé vychlazení nebo zahřátí
kabiny, nebo když má být kabina
udržována na mimořádně nízké nebo
vysoké teplotě.

(1) Páka pro výběr cirkulace
vzduchu

"vnější oběh"
"vnitřní oběh"

UPOZORNĚNÍ:
 Při topení nenechte páku delší dobu v poloze
"vnitřní oběh", může to vést k zamlžení skel.
 Při pracích v prašném prostředí nechte páku
v poloze "vnější oběh". Tím se zvýší tlak v kabině,
čímž se zabrání vnikání prachu do kabiny.

 Ovládací panel

(1)
(2)
(3)
(4)

Přepínač režimů
Regulátor teploty
Přepínač ventilátoru
Vypínač klimatizace s kontrolkou

(A) "TEPLÝ"
(B) "STUDENÝ"

 Přepínač režimů
Uveďte přepínač režimů do požadované polohy.
Vzduch proudí z předních a bočních
vzduchových trysek.



Vzduch proudí jen z předních vzduchových
trysek.
Když je tento přepínač nastavený do střední
polohy, je proud vzduchu z bočních výdechů
(oblast hlavy) slabší a z předních výdechů silnější.

OBSLUHA KABINY
 Otočný regulátor teploty
Tímto otočným regulátorem se dá nastavit optimální
teplota vzduchu. Pro přivádění teplejšího vzduchu otáčejte otočný regulátor ve směru TEPLÝ. Pro přivádění
studenějšího vzduchu otáčejte otočný regulátor ve
směru STUDENÝ.
 Přepínač ventilátoru
Průtok vzduchu lze měnit ve třech krocích. V poloze 3 je
průtok vzduchu největší.

 Ovládání
 Topení
1. Uveďte přepínač režimů do polohy
nebo
.
2. Uveďte páku pro volbu cirkulace vzduchu do polohy
vnějšího oběhu. Pro rychlé zvýšení teploty v kabině
uveďte tuto páku do polohy vnitřní oběh.
3. Pomocí přepínače ventilátoru (1/2/3) a regulátoru
teploty se dá teplota nastavit na komfortní úroveň.

 Vypínač klimatizace
Stiskněte tento vypínač pro zapnutí klimatizace. Po
přepnutí vypínače do polohy "ZAP" se rozsvítí kontrolka.
Pro vypnutí klimatizace stiskněte tento vypínač znovu.
Když se tak stane, zhasne také kontrolka.
UPOZORNĚNÍ:
Když se přepínač ventilátoru nachází v poloze VYP,
kontrolka se nerozsvítí, ani když je vypínač klimatizace
uveden do polohy ZAP.
DŮLEŽITÉ:
 Při uvádění klimatizace do provozu po odstávce
traktoru jeden týden nebo delší nechte běžet motor
nejprve na volnoběh a pak uveďte vypínač klimatizace do polohy ZAP. Tento stav udržujte asi jednu
minutu.
Je-li vypínač klimatizace uveden do polohy ZAP při
vysokých otáčkách motoru, může to vést k problémům s kompresorem.
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(1) Přepínač režimů
(2) Přepínač ventilátoru
(3) Regulátor teploty
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 Chlazení nebo topení/odvlhčování

 Teplé nohy, chladná hlava

.
1. Uveďte přepínač režimů do polohy
2. Uveďte páku pro volbu cirkulace vzduchu do polohy
vnější oběh. Pro rychlé snížení teploty v kabině
uveďte tuto páku do polohy vnější oběh.
3. Stiskněte nebo otočte vypínač klimatizace (s kontrolkou).
4. Zapněte přepínač ventilátoru (1/2/3).
5. Pro nastavení teploty na komfortní úroveň uveďte
regulátor teploty do polohy STUDENÝ nebo na
mírné nastavení.

1. Uveďte přepínač režimů do polohy
.
2. Uveďte regulátor teploty v režimu "chlazení" nebo
"topení/odvlhčování" do střední polohy.
3. Otevřete přední výdech vzduchu nebo výdech ve
dveřích a nasměrujte ho na nohy.
4. Nyní bude na nohy foukat teplý a na hlavu studený
vzduch.

UPOZORNĚNÍ:
 Když se topení nepoužívá (v létě), nechte regulátor
teploty v poloze STUDENÝ (úplně vlevo). Jinak se
zvýší teplota v kabině.

(1) Regulátor teploty (A)

(1)
(2)
(3)
(4)

Přepínač režimů
Regulátor teploty
Přepínač ventilátoru
Vypínač klimatizace s kontrolkou

(A) "TEPLÝ"
(B) "STUDENÝ"

(A) "STŘEDNÍ OBLAST"

OBSLUHA KABINY
 Odmrazování a odmlžování
Pro odstranění zamlžení nebo námrazy z čelního skla
postupujte takto:
.
1. Uveďte přepínač režimů do polohy
2. Otevřete přední výdech vzduchu a nasměrujte ho na
čelní sklo.
3. Uveďte páku pro volbu cirkulace vzduchu do polohy
vnější oběh (FRESH AIR).
4. Uveďte přepínač ventilátoru do polohy 3 a otočný
regulátor teploty do maximální polohy TEPLÝ (úplně
vpravo).

VYHŘÍVÁNÍ ZADNÍHO SKLA
Pro aktivaci vyhřívání zadního skla
stiskněte
vyznačený spínač (spínač startéru v poloze ZAP). Pro
vypnutí vyhřívání skla uveďte spínač do polohy "VYP".

(1)

(1) Přepínač režimů
(2) Regulátor teploty
(3) Přepínač ventilátoru

(A) "TEPLÝ"
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Spínač odmrazování

DŮLEŽITÉ:
 Jestliže klíček spínací skříňky zůstane při vypnutém
motoru v poloze "ON" nebo "ACC", vybíjí se akumulátor.
Odmrazovač používejte jen při běžícím motoru.

 Háček na šaty

POZOR
Aby nedošlo ke zraněním:
 Na háček na šaty nezavěšujte více než tři
kilogramy. Háček na šaty by se mohl poškodit.
 Zajistěte, aby pověšené předměty neovlivňovaly provoz.
Je možno zavěšovat čepice a jiné lehké předměty.

(1) Háček na šaty (na obou stranách)
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OBSLUHA KABINY

 Elektrické přípoje
12voltová zásuvka slouží k připojení externího elektrického spotřebiče.

(1) Zásuvka pro příslušenství (10A)

ÚDRŽBA

79

ÚDRŽBA
INTERVALY ÚDRŽBY
Údaj počitadla provozních hodin
Č.

Součásti
50

100

150 200

250 300 350

400

450 500

550

600 650

700

Interval

Viz
str.

denně

89

800

1

Zanesení šroubu
kondenzátoru
klimatizace [jen
kabina]

vyčistit

2

Motorový olej

vyměnit

po každých
200
101
hodinách

3

Filtr motorového
oleje

vyměnit

po každých
200
101
hodinách

4

Filtr převodového
oleje [HST]

vyměnit

po každých
200
102
hodinách

5

Filtr hydraulického
oleje

vyměnit

po každých
400
108
hodinách

6

Převodový olej

vyměnit

po každých
400
107
hodinách

7

Olej ve skříni
přední nápravy

vyměnit

po každých
400
109
hodinách

8

Středový šroub
přední nápravy

nastavit

po každých
400
109
hodinách

9

Bezpečnostní
okruh startování
motoru

zkontrolovat

po každých
92
50 hodinách

10

Maznice

-

po každých
91
50 hodinách

11

Utažení šroubů kol

zkontrolovat

po každých
94
50 hodinách

12

Stav akumulátoru

zkontrolovat

po každých
100
hodinách

94

*5

vyčistit

po každých
100
hodinách

96

*1

13

Vložka vzduchového filtru [typ
s jednou vložkou]

vyměnit

jednou
ročně

110

*2
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ÚDRŽBA
Údaj počitadla provozních hodin

Č.

Interval

Viz
str.

vyčistit

po každých
100
hodinách

96

*1

vyměnit

jednou
ročně

110

*2

vyměnit

jednou
ročně

110

vyčistit

po každých
100
hodinách

97

vyměnit

po každých
400
109
hodinách

Součásti
50

14

Vložka vzduchového filtru [typ se
dvěma vložkami],
primární vložka
vzduchového filtru
Vložka vzduchového filtru [typ se
dvěma vložkami],
sekundární vložka
vzduchového filtru

15

Vložka palivového
filtru

100

150 200

250 300 350

400

450 500

550

600 650

700

800

16

Klínový řemen

nastavit

po každých
100
hodinách

98

17

Spojka

nastavit

po každých
100
hodinách

98

18

Brzda

nastavit

po každých
100
hodinách

99

19

Parkovací brzda

nastavit

po každých
100
hodinách

99

20

Napnutí řemenu
klimatizace [jen
kabina]

nastavit

po každých
200
105
hodinách

21

Vnitřní vzduchový
filtr [jen kabina]

vyčistit

po každých
200
105
hodinách

22

Filtr čerstvého
vzduchu [jen
kabina]

vyčistit

po každých
200
105
hodinách

23

Kondenzátor
klimatizace [jen
kabina]

zkontrolovat

po každých
200
106
hodinách

zkontrolovat

po každých
200
104
hodinách

vyměnit

jednou za 2
112
roky

zkontrolovat

po každých
200
103
hodinách

vyměnit

jednou za 2
112
roky

zkontrolovat

po každých
100
100
hodinách

vyměnit

jednou za 2
112
roky

24

25

26

Hadice servořízení

Hadice chladiče a
sponky

Potrubí paliva

*4

*3

ÚDRŽBA
Údaj počitadla provozních hodin
Č.

Součásti

Interval
50

27

Vzduchová sací
trubka

zkontrolovat
vyměnit

100

150 200

250 300 350

400

450 500

550

600 650

700

800

81

Viz
str.

po každých
200
103
hodinách
jednou za
2 roky

112

*3

28

Sbíhavost

nastavit

po každých
200
104
hodinách

29

Vůle ventilů motoru

nastavit

po každých
800
109
hodinách

*4

30

Vstřikovací tlak
vstřikovací trysky
paliva

zkontrolovat

po každých
1500
109
hodinách

*4

31

Vstřikovací
čerpadlo

zkontrolovat

po každých
3000
110
hodinách

*4

32

Potrubí a hadice
klimatizace [jen
kabina]

zkontrolovat

jednou
ročně

110

vyměnit

jednou za
2 roky

112

jednou
ročně

110

33

Izolační odhlučnění zkontrokabiny [jen kabina]
lovat

34

Chladicí systém

propláchnout

jednou za
2 roky

110

35

Chladicí kapalina

vyměnit

jednou za
2 roky

110

36

Palivový systém

odvzdušnit

113

37

Voda ve skříni
spojky

vypustit
vodu

113

38

Pojistka

vyměnit

39

Žárovka

vyměnit

40

Mazací místa [jen
kabina]

-

41

Systém mytí skel
[jen kabina]

zkontrolovat

115

42

Množství chladicí
kapaliny [jen
kabina]

zkontrolovat

115

servisní
113
práce
prováděné
smluvním 115
prodejcem,
pokud jsou
115
potřeba

DŮLEŽITÉ:
 Úlohy vyznačené symbolem
musí být provedeny po prvních 50 hodinách provozu.
*1 V mimořádně prašném prostředí čistit vzduchový filtr často.
*2 Jednou za rok nebo po 6 čištěních.
*3 Vyměnit jen v případě potřeby.
*4 Ohledně provádění těchto údržbářských prací se spojte s místním prodejcem KUBOTA.
*5 Pokud je akumulátor používán méně než 100 hodin ročně, jednou za rok zkontrolovat hladinu kapaliny.
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MAZIVA, PALIVO A CHLADICÍ KAPALINA
Množství
Č.

Mazané místo

Ochranná konstrukce ROPS
B2050
B2350

B2650

Kabina

B3150

B2350

B2650

Mazivo
B3150

1

Palivo

27 l

letní motorová nafta
zimní motorová nafta pod -10 ºC

2

Chladicí kapalina
(s vyrovnávací nádržkou)

4,6 l

destilovaná voda s nemrznoucí směsí
motorový olej: viz následující strana

3

Motor

3,1 l

4,0 l

3,1 l

nad 25 ºC

SAE30,
SAE10W-30 nebo 15W-

-10 až 25 ºC

SAE20,
SAE10W-30 nebo 15W-

pod -10 ºC

SAE10W-30

4,0 l

17 l
[typ HST]
4

Převodovka

kapalina KUBOTA UDT nebo SUPER-UDT *
16,5 l
[mechanická převodovka]

5

Přední náprava
Promazání

6

3,7 l

4,7 l

3,7 l

Počet mazaných míst

Horní spoj

1

Spoj (vpravo)

1

Plynový pedál

1 [typ HST]

Brzdový pedál

1

Pedál spojky

4,7 l

kapalina KUBOTA UDT nebo SUPER-UDT
nebo značkový převodový olej SAE80, 90
Množství

Typ mazacího tuku

dokud nevystupuje tuk

univerzální tuk
tuk na póly akumulátoru
NLGI-2 NEBO
NLGI-1 (GC-LB)

1 [mechanická převodovka]

Parkovací brzda

1

Póly akumulátoru

2

dostatečné množství

UPOZORNĚNÍ: * kapalina KUBOTA UDT nebo SUPER-UDT, originální hydraulický/převodový olej KUBOTA

ÚDRŽBA
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UPOZORNĚNÍ:
 Motorový olej:
 Použitý motorový olej musí svou třídou odpovídat požadavkům API a musí se jednat o motorový olej SAE
odpovídající venkovním teplotám (viz výše):
 Mazací oleje CF-4 a CG-4 byly vyvinuty v souladu s platnými předpisy pro omezování škodlivých látek pro
použití s motory silničních vozidel, které jsou koncipovány pro paliva s nízkým obsahem síry. Při používání
paliv s vysokým obsahem síry v motorech vozidel pro jízdu v terénu se doporučuje mazací olej třídy CF (nebo
vyšší) s vysokým celkovým číslem zásaditosti (TBN). (Celkové číslo zásaditosti: nejméně 10).


Ohledně vhodného motorového oleje třídy API (s interní AGR, externí AGR nebo bez AGR) a paliva (nízký
nebo vysoký obsah síry) viz následující tabulku.
Klasifikace motorového oleje (třída API)
Použité palivo

Palivo s vysokým obsahem
síry [≥ 0,05% (500 ppm)]

Palivo s nízkým obsahem síry
[< 0,05% (500 ppm)] nebo
palivo s velmi nízkým
obsahem síry [< 0,0015%
(15 ppm)]

Klasifikace oleje pro motory bez externí
AGR

Klasifikace oleje pro motory s externí
AGR

CF
(Při používání mazacích olejů třídy CF-4,
CG-4, CH-4 nebo CI-4 ve spojení s palivem
s vysokým obsahem síry se musí mazací
olej vyměňovat v kratších intervalech (asi
polovičních)).

---

CF, CF-4, CG-4, CH-4 nebo CI-4

CF nebo CI-4
(Motorové oleje třídy CF-4, CG-4
a CH-4 nejsou vhodné pro motory
s AGR.)

AGR: recirkulace spalin
 Motorový olej CJ-4 byl vyvinut pro motory s DPF (filtr pevných částic v motorové naftě) a je pro tento traktor
nevhodný.

Modely

Bez AGR

S externí AGR

B2050, B2350, B2650, B3150

---

 Palivo:
 Cetanové číslo nejméně 45. Přednostně cetanové číslo více než 50, zvláště při teplotách pod -20 stupňů a ve
vysokých nadmořských výškách nad 1500 m n. m.
 Když budete používat motorovou naftu s obsahem síry vyšším než 0,5 % (5000 ppm), je nutno zkrátit intervaly
údržby motorového oleje a filtru motorového oleje o 50 %.
 Pro motory s EXTERNÍ AGR NEPOUŽÍVEJTE motorovou naftu s obsahem síry vyšším než 0,05 % (500 ppm).
 NEPOUŽÍVEJTE motorovou naftu s obsahem síry vyšším než 1,0% (10000 ppm).
 Doporučujeme motorové nafty podle EN 590 nebo ASTM D975.
 Letní motorová nafta je destilované palivo s menší těkavostí pro motory v průmyslových strojích a těžkých
nákladních automobilech (SAE J313 JUN87).
 Protože tento motor odpovídá standardům EPA Tier 4 a Interim Tier 4, je v regionech podléhajících normě
EPA (Severní Amerika) předepsáno používání paliva s nízkým příp. velmi nízkým obsahem síry. Proto by se
měla v příslušných zemích používat jako alternativa k letní motorové naftě motorová nafta No. 2-D S500 nebo
S15 a jako alternativa k zimní motorové naftě (když je teplota venkovního vzduchu nižší než -10 stupňů)
motorová nafta No.1-D S500 nebo S15.
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 Převodový olej:
Olej používaný k mazání převodovky se používá také jako hydraulický olej. Pro zajištění řádného provozu
hydraulického systému a plného mazání převodovky je důležité, aby byl pro tento systém používán víceúčelový
převodový olej. Pro optimální ochranu a optimální výkon se doporučuje olej KUBOTA UDT nebo SUPER UDT.
(Další podrobnosti se dozvíte u místního prodejce KUBOTA.)
Nikdy nemíchejte různé druhy navzájem.
 U velikostí náplní vody a oleje se jedná o údaje výrobce.

INTERVALY ÚDRŽBY
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INTERVALY ÚDRŽBY
2. Abyste kapotu otevřeli, uchopte oběma rukama její
spodní část.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Neprovádějte žádné práce pod hydraulicky
podepřenými stroji. Mohou se samy náhle
spustit dolů nebo být neúmyslně spuštěny.
Pokud je nutné provádět údržbářské nebo
nastavovací práce pod traktorem nebo některými díly stroje, napřed je podepřete podstavci
nebo vhodnými špalky.

OTEVŘENÍ KAPOTY MOTORU
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo ke zranění nebo smrti kontaktem
s pohybujícími se součástmi:
 Nikdy neotvírejte kapotu nebo boční kryt motoru, když běží motor.
 Nedotýkejte se tlumiče hluku nebo výfukového
potrubí, když jsou horké. Může to vést k těžkému popálení.
 Jednou rukou podepřete kapotu a druhou
rukou zahákněte podpěru kapoty.

(A) "OTEVŘÍT"

3. Držte kapotu a zahákněte podpěru kapoty do
upevňovacího otvoru.

 Kapota motoru
 Otevření kapoty motoru
1. Pro otevření kapoty motoru otočte rukojeť zámku.

(1) Kapota
(2) Upevňovací otvor
(3) Podpěra kapoty

(1) Rukojeť zámku
(2) Kapota

(A) "OTOČIT"

(A) "ZAHÁKNOUT"
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 Zavření kapoty motoru
1. Abyste kapotu zavřeli, držte ji a vyjměte podpěru
kapoty.
2. Kapotu zavírejte opět oběma rukama.

 Boční kryt motoru
1. Vyšroubujte šrouby.
2. Vytáhněte kryt ve směru "A" a odejměte ho ze
zásuvných zařízení.


Odejmutí bočního krytu

(A) "ZAVŘÍT"

(1) Boční kryt
(2) Šroub
(3) Vrub

(A) "TÁHNOUT"

 Montáž bočního krytu
Při montáži krytu postupujte v opačném pořadí.

DENNÍ KONTROLY
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
Před kontrolou traktoru je nutno provést následující bezpečnostní opatření:
 Odstavte stroj na pevné, rovné ploše.
 Zatáhněte parkovací brzdu.
 Spusťte na zem přídavné zařízení.
 Vypusťte zbytkový tlak z hydraulického systému.
 Vypněte motor a vytáhněte klíček.

INTERVALY ÚDRŽBY
 Obejití a kontrola

 Kontrola hladiny motorového oleje

Obejděte traktor, podívejte se pod něj a zkontrolujte ho
ohledně např. uvolněných šroubů, nahromaděných
odpadků, unikajícího oleje nebo chladicí kapaliny,
prasklých nebo opotřebených součástí.

 Kontrola a dotankování

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Při tankování nekuřte.
 Před tankováním bezpodmínečně vypněte
motor.
1. Otočte klíček spínací skříňky do polohy "ZAP" a
odečtěte údaj palivoměru.
2. Když je údaj palivoměru již jen 4 nebo nižší, dotankujte.
3. Při teplotách do -10 ºC používejte letní motorovou
naftu.
Při teplotách pod -10 ºC používejte zimní motorovou
naftu.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Před kontrolou hladiny oleje vždy vypněte
motor.
1. Odstavte stroj na rovné ploše.
2. Motorový olej kontrolujte před nastartováním motoru
nebo 5 minut po vypnutí motoru.
3. Pro kontrolu hladiny oleje vytáhněte měrku oleje,
otřete ji, opět ji zasuňte a znovu vytáhněte. Zkontrolujte, zda je hladina oleje mezi oběma zářezy.
Je-li hladina oleje příliš nízká, dolijte nový olej
plnicím otvorem až na předepsanou hladinu.
(Viz "MAZIVA, PALIVO A CHLADICÍ KAPALINA"
v odstavci "ÚDRŽBA".)

(1) Víčko palivové nádrže

Objem nádrže
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27 l

DŮLEŽITÉ:
 Nedopusťte, aby se do palivového systému dostaly
nečistoty nebo odpadky.
 Nenechte palivovou nádrž úplně vyprázdnit, jinak se
do palivového systému dostane vzduch a musí pak
být před dalším startováním odvzdušněn.
 Během tankování nerozlijte palivo. Pokud se to
přesto stane, ihned je utřete a odstraňte prostředkem na jeho pohlcení. Nebezpečí požáru! Hadry
nasáklé palivem likvidujte ekologicky.
 Aby se v nádrži nevytvářel kondenzát (voda), před
odstavením traktoru na noc nádrž naplňte.

(1) Plnicí otvor oleje
(2) Měrka oleje

(A) Hladina oleje v této
oblasti je přijatelná.
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DŮLEŽITÉ:
 Jestliže použijete olej jiné značky nebo s jinou
viskozitou než předtím, vypusťte všechen starý olej.



Nikdy nemíchejte dva různé druhy oleje navzájem.
Nenechte běžet motor s příliš nízkou hladinou oleje.

 Kontrola hladiny převodového oleje
1. Odstavte stroj na rovné ploše, spusťte dolů přídavné
zařízení a vypněte motor.
2. Pro kontrolu hladiny oleje vytáhněte měrku oleje,
otřete ji, opět ji zasuňte a znovu vytáhněte. Zkontrolujte, zda je hladina oleje mezi oběma zářezy.
Je-li hladina oleje příliš nízká, dolijte nový olej
plnicím otvorem až na předepsanou hladinu.
(Viz "MAZIVA, PALIVO A CHLADICÍ KAPALINA"
v odstavci "ÚDRŽBA".)

1. Zkontrolujte, zda je hladina chladicí kapaliny mezi
značkami "PLNÁ" a "NÍZKÁ" na vyrovnávací nádrži
chladicí kapaliny.
2. Poklesne-li hladina chladicí kapaliny odpařováním,
dolijte pouze vodu ke značce "PLNÁ".
Při úniku doplňte nemrznoucí kapalinu a vodu
v uvedeném poměru k nejvyšší značce.
(Viz "Propláchnutí chladicího systému a výměna
chladicí kapaliny" v položce "Jednou za 2 roky"
odstavce "ÚDRŽBA".)

(1) Vyrovnávací nádrž

(1) Plnicí hrdlo oleje
(2) Měrka oleje

(A) Mezi těmito značkami je
hladina oleje v pořádku.

DŮLEŽITÉ:
 Nenechte běžet motor s příliš nízkou hladinou oleje.

 Kontrola hladiny chladicí kapaliny

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Neodnímejte uzávěr chladiče, dokud je horká
chladicí kapalina. Když je chladicí kapalina
vychladlá, otočte uzávěr chladiče pomalu až na
první doraz a před úplným odejmutím uzávěru
počkejte, dokud neunikne přebytečný tlak.

(A) "PLNÁ"
(B) "NÍZKÁ"

DŮLEŽITÉ:
 Je-li nutné odejmout uzávěr chladiče, řiďte se výše
uvedenými pokyny a potom uzávěr opět utáhněte.
 Pro naplnění vyrovnávací nádrže chladicí kapaliny
používejte čistou, čerstvou vodu a nemrznoucí
kapalinu.
 Jestliže uniká voda, spojte s místním prodejcem
KUBOTA.

INTERVALY ÚDRŽBY
 Čištění odlučovacího prachového
ventilu
Otevřete odlučovací prachový ventil, abyste odstranili
větší částice prachu a nečistot.
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 Čištění masky chladiče a síta chladiče

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Před demontáží ochranné mřížky vypněte
motor.
 Za provozu klimatizace se kondenzátor a
vysoušeč zahřejí na vysokou teplotu. Před
kontrolou těchto dílů počkejte tak dlouho, než
vychladnou.
1. Zkontrolujte, zda jsou maska chladiče a síto chladiče čisté.
2. Odejměte síto chladiče, odstraňte všechna cizí
tělesa a vyčistěte celou přední stranu chladiče.

(1) Odlučovací prachový ventil

 Čištění síta chladiče plnicího vzduchu
kondenzátoru klimatizace
[Jen kabina]

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Před demontáží ochranné mřížky vypněte
motor.
 Za provozu klimatizace se kondenzátor a
vysoušeč zahřejí na vysokou teplotu. Před
kontrolou těchto dílů počkejte tak dlouho, než
vychladnou.
1. Odejměte a vyčistěte síto chladiče plnicího vzduchu
kondenzátoru klimatizace.

(1) Síto chladiče

(A) "ODEJMOUT"

DŮLEŽITÉ:
 Maska chladiče, síto chladiče a voština chladiče
nesmí vykazovat znečištění, aby se nepřehříval
motor a mohl dobře proudit vzduch pro vzduchový
filtr.

 Kontrola brzdového pedálu
1. Zkontrolujte dráhu brzdového pedálu a jeho snadné
ovládání.
2. Pokud nefunguje bezvadně, nastavte ho (viz položka "Nastavení brzdového pedálu a pomocné brzdy"
v části "PO KAŽDÝCH 100 HODINÁCH" odstavce
"INTERVALY ÚDRŽBY").

(1) Síto kondenzátoru klimatizace

DŮLEŽITÉ:
 Vyčistěte mříž chladiče a síto, abyste zabránili
přehřívání motoru a zajistili dobrý přívod vzduchu do
vzduchového filtru.
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 Kontrola pedálu spojky
[Ochranná konstrukce ROPS - modely
s mechanickou převodovkou]
1. Zkontrolujte volnou dráhu pedálů spojky a jejich
měkký chod.
2. Pokud musí být dostaveny dráhy pedálů: Informujte
se v části "Nastavení spojky" / po každých 100 hodinách.

 Nastavení páky parkovací brzdy

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Před kontrolou páky parkovací brzdy vypněte
motor a zajistěte kola klíny.
Správná délka dráhy páky

2 západky
(2 zaklapnutí)

1. Táhněte páku parkovací brzdy do aretované polohy
a počítejte při tom jednotlivá zaklapnutí.
2. Pokud neuslyšíte 2 zaklapnutí, jak je předepsáno,
spojte se s prodejcem KUBOTA.

(1) Páka parkovací brzdy

(A) "TÁHNOUT"

 Kontrola indikátorů a kontrolek
1. Zkontrolujte přístrojovou desku ohledně vadných
svítidel indikátorů, zobrazovacích přístrojů a systému Easy Checker (TM).
2. Pokud jsou kontrolky nebo indikátory vadné,
vyměňte je.

 Kontrola celého osvětlení (potkávací
světla, směrová světla atd.)
1. Zkontrolujte světlomety a směrová světla ohledně
vadných žárovek a rozptylových skel.
2. Pokud jsou vadné, vyměňte je.

 Kontrola bezpečnostního pásu
a ochranné konstrukce ROPS
1. Před provozem traktoru musíte vždy zkontrolovat
bezpečnostní pás a ochrannou konstrukci ROPS.
2. Vadné díly vyměňte.

 Kontrola a čištění elektrické kabeláže
a kabelů akumulátoru

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Uvolněná svorka příp. volný konektor nebo
poškozený kabel mohou snížit výkon elektronických součástí nebo vyvolat zkrat.
Plazivé proudy mohou vést k požáru, vybít
akumulátor příp. poškodit elektronické součásti.
 Poškozené kabely nebo konektory neprodleně
vyměňte.
 Jestliže pojistka krátce po výměně znovu shoří,
NENASAZUJTE SILNĚJŠÍ POJISTKU ANI NEOBCHÁZEJTE BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM!
 Mnoho kabelových přípojů je chráněno vodotěsnými zástrčkami. Tyto zástrčky odpojujte a
zasouvejte opatrně a zajistěte, aby byly po
připojení správně utěsněné.
 Nahromaděný prach, sláma nebo zbytky trávy
jakož i zbytky rozlitého paliva a olejů okolo
akumulátoru, kabeláže nebo výfukového
systému představují nebezpečí požáru.
TYTO OBLASTI PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ
VYČISTĚTE.
Abyste zabránili předčasným poruchám elektrické funkce, nesměřujte proud vody pod
vysokým tlakem na akumulátor, kabeláž, konektory, elektronické součásti nebo přístrojovou
desku.

INTERVALY ÚDRŽBY
Pravidelně kontrolujte tyto položky:
1. Kontrolujte kabely, zda nemají prodřenou nebo
popraskanou izolaci.
2. Kontrolujte svorky kabelových forem.
V případě potřeby vyměňte.
3. Kontrolujte konektory a svorky, zda nejsou uvolněné, znečištěné nebo se nepřehřívají (začíná se
měnit barva přípojů).
4. Zkontrolujte, zda správně fungují spínače a indikátory na přístrojové desce.
Promluvte si s prodejcem KUBOTA o údržbě, diagnostice a opravách.

 Kontrola pohyblivých dílů
Jestliže již kvůli rezivění nebo znečištění nelze bez
váznutí pohybovat pohyblivými díly jako například
pákami a pedály, nesmíte se o to pokoušet násilím.
V tomto případě musíte odstranit rez a znečištění a pak
postižené místo ošetřit olejem nebo tukem.
Pokud to nebudete respektovat, může být důsledkem
poškození zařízení.

(1) Maznice (horní rameno TBZ)
(2) Maznice (pravá zvedací vzpěra)

PO KAŽDÝCH 50 HODINÁCH
 Mazání maznic
Po každých 50 hodinách nalisujte mazacím lisem na
následující místa malé množství univerzálního tuku:
Pokud stroj provozujete za mimořádně mokrých nebo
blátivých podmínek, mažte maznice častěji.
[Všechny typy]
(1) Póly akumulátoru

[Typ HST]

(1) Maznice (parkovací brzda)

(1) Maznice plynového pedálu
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 Kontrola startovacího systému motoru

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo ke zraněním:
 Během zkoušky se nikdo nesmí zdržovat
v blízkosti traktoru.
 Jestliže traktor ve zkoušce neobstojí, neuvádějte ho do provozu.
 Před zkouškou odmontujte přídavné zařízení.

[Ochranná konstrukce ROPS - modely
s mechanickou převodovkou]
(1) Maznice (brzdový pedál)

[Mechanická převodovka]

(1) Maznice (pedál spojky)

Příprava před zkouškou.
Posaďte se na sedadlo řidiče.
Zatáhněte parkovací brzdu a vypněte motor.
Uveďte páku rychlostních rozsahů do polohy
NEUTRÁL.
4. Uveďte reverzační páku do polohy NEUTRÁL.
5. Uveďte páku pro zapnutí/vypnutí vývodové hřídele
do polohy OFF (VYP).
6. Úplně sešlápněte pedál spojky.

1.
2.
3.

 Zkouška: Spínač pro reverzační páku.
1. Uveďte reverzační páku do polohy pro jízdu vpřed.
2. Úplně sešlápněte pedál spojky a otočte startovací
klíček do polohy START.
3. Motor nesmí nastartovat.
4. Poloha reverzační páky pro jízdu vzad se zkouší
obdobně.
5. Pokud nastartuje, spojte se s místním prodejcem
KUBOTA ohledně provedení údržbářských prací.
 Zkouška: Spínač pro páku pro zapnutí/vypnutí
vývodové hřídele.
1. Uveďte páku pro zapnutí/vypnutí vývodové hřídele
do polohy ON (ZAP).
2. Uveďte reverzační páku do polohy NEUTRÁL.
3. Úplně sešlápněte pedál spojky a otočte startovací
klíček do polohy START.
4. Motor nesmí nastartovat.
5. Pokud nastartuje, spojte se s místním prodejcem
KUBOTA ohledně provedení údržbářských prací.

(1) Maznice (brzdový pedál)

INTERVALY ÚDRŽBY
 Zkouška: Spínač pro sedadlo řidiče a páku pro
zapnutí/vypnutí vývodové hřídele.
1. Posaďte se na sedadlo řidiče.
2. Nastartujte motor.
3. Sešlápněte pedál spojky.
4. Uveďte páku pro zapnutí/vypnutí vývodové hřídele
do polohy ON (ZAP).
5. Uvolněte pedál spojky a parkovací brzdu.
6. Vstaňte. (Neopouštějte traktor.)
7. Motor se musí asi po 1 sekundě vypnout.
8. Pokud se nevypne, spojte se prosím s prodejcem
Kubota.

(1)
(2)
(3)
(4)

 Zkouška: Spínač pro páku spojky vývodové
hřídele.
1. Uveďte pedál akcelerátoru do polohy VOLNOBĚH.
2. Uveďte páku spojky vývodové hřídele do polohy ON
(ZAP).
3. Otočte klíček zapalování do polohy START.
4. Motor nesmí nastartovat.
5. Pokud nastartuje, spojte se s místním prodejcem
KUBOTA ohledně provedení údržbářských prací.
 Zkouška: Spínač pro sedadlo řidiče a páku
spojky vývodové hřídele.
1. Posaďte se na sedadlo řidiče.
2. Nastartujte motor.
3. Uveďte páku spojky vývodové hřídele do polohy ON
(ZAP).
4. Uvolněte ruční brzdu.
5. Vstaňte. (Neopouštějte traktor.)
6. Motor se musí asi po 1 sekundě vypnout.
7. Pokud se nevypne, spojte se prosím s prodejcem
Kubota.

Reverzační páka
Pedál spojky
Páka pro zapnutí/vypnutí vývodové hřídele
Řadicí páka rychlostních rozsahů

[Ochranná konstrukce ROPS a kabiny modely s HST převodovkou]
Příprava před zkouškou.
Posaďte se na sedadlo řidiče.
Zatáhněte parkovací brzdu a vypněte motor.
Uveďte páku rychlostních rozsahů do polohy
NEUTRÁL.
4. Uveďte pedál akcelerátoru do polohy VOLNOBĚH.
5. Uveďte páku spojky vývodové hřídele do polohy
OFF (VYP).


1.
2.
3.


1.
2.
3.
4.

Zkouška: Spínač pedálu akcelerátoru.
Sešlápněte pedál akcelerátoru.
Otočte klíček zapalování do polohy START.
Motor nesmí nastartovat.
Pokud nastartuje, spojte se s místním prodejcem
KUBOTA ohledně provedení údržbářských prací.
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(1) Řadicí páka rychlostních rozsahů (L-M-H)
(2) Páka spojky vývodové hřídele
(3) Pedál akcelerátoru
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 Kontrola utažení šroubů kol

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Traktor nikdy neuveďte do provozu s uvolněným ráfkem, uvolněným kolem nebo uvolněnou
nápravou.
 Pokud se uvolnily šrouby a matice, znovu je
utáhněte uvedeným utahovacím momentem.
 Všechny šrouby a matice často kontrolujte a
vždy se postarejte o to, aby byly pevně utažené.
Pravidelně kontrolujte šrouby a matice kol, zvláště když
jsou nové. Pokud se uvolní, utáhněte je následovně:

PO KAŽDÝCH 100 HODINÁCH
 Kontrola stavu akumulátoru

NEBEZPEČÍ
Aby akumulátor případně nevybuchl:
U dobíjitelných akumulátorů bezpodmínečně dbejte níže uvedených pokynů.
 Nepoužívejte ani nenabíjejte dobíjitelný akumulátor, když je hladina kapaliny pod DOLNÍ
značkou (spodní hladina). Jinak se mohou
předčasně opotřebovat komponenty akumulátoru, čímž se zkrátí životnost akumulátoru nebo
může dojít k výbuchu. Pravidelně kontrolujte
hladinu kapaliny a v případě potřeby dolijte
destilovanou vodu tak, aby byla hladina mezi
HORNÍ a DOLNÍ značkou.

VAROVÁNÍ

(1) Matice 77 až 90 N-m (7,9 až 9,2 kgf-m)
(2) [B2050/B2350/B2650]
Matice: 108 až 126 N-m (11 až 12,8 kgf-m)
[B3150]
Šroub: 196 až 225 N-m (20 až 23 kgf-m)
Matice: 167 až 191 N-m (17 až 19,5 kgf-m)

Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Nikdy neodnímejte odvzdušňovací víčko při
běžícím motoru.
 Elektrolyt je dráždivý a nesmí se dostat do
styku s pokožkou, očima nebo dýchacími
orgány. Při styku ihned opláchněte postižené
místo velkým množstvím vody a vyhledejte
lékaře.
 Nepřibližujte se k akumulátoru s jiskrami nebo
plameny. Směs vodíku a kyslíku je krajně
výbušná.
 Při práci na akumulátoru noste ochranné brýle
a gumové rukavice.
Dodaný akumulátor není dobíjitelný. Když ukazatel
zbělá, akumulátor nenabíjejte, nýbrž vyměňte.
Neodborným zacházením s akumulátorem se zkracuje
jeho životnost a vznikají vícenáklady na údržbu.
Originální akumulátor je bezúdržbový, vyžaduje však
správnou péči. Když je akumulátor slabý, lze jen obtížně
nastartovat motor a sníží se jas světlometů. Je důležité
akumulátor občas zkontrolovat.

INTERVALY ÚDRŽBY

(1) Akumulátor
(2) Ukazatel stavu

(1) Akumulátor

 Kontrola ukazatele stavu
Kontrolujte stav akumulátoru pomocí jeho ukazatele
stavu.
Stav
zelená

Množství a specifická hmotnost
akumulátorové kapaliny odpovídají
předepsaným hodnotám.

černá

Akumulátor je nutno nabít.

bílá
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Akumulátor je nutno vyměnit.

 Nabíjení akumulátoru

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Když je akumulátor aktivován, jsou vodík a
kyslík v akumulátoru krajně výbušné. Nepřibližujte se k akumulátoru nikdy s jiskrami nebo
plameny. To platí zvláště při nabíjení.
 Když nabíjíte akumulátor, zajistěte, aby byla
pevně nasazená odvzdušňovací víčka (pokud
jsou k dispozici).
 Při odpojování kabelů od akumulátoru odpojte
nejprve záporný pól. Při opětovném připojování
kabelů k akumulátoru nejprve připojte kladný
pól.
 Nabití akumulátoru nikdy nezkoušejte tak, že
položíte kovový předmět na póly. Na kontrolu
použijte voltmetr nebo násosku na kyselinu.

1. Akumulátor nabíjejte pomalu; připojte kladný pól
akumulátoru ke kladnému pólu nabíječky a záporný
pól akumulátoru k zápornému pólu nabíječky. Pak
akumulátor normálně nabijte.
2. Rychlé nabíjení je vhodné jen v nouzových případech. Akumulátor se při něm nabije jen částečně za
krátkou dobu.
Když používáte rychle nabitý akumulátor, musíte ho
opět co nejdříve nabít normálně.
Pokud to neuděláte, povede to ke zkrácení životnosti akumulátoru.
3. Akumulátor je nabitý, když ukazatel přejde z černé
na zelenou.
4. Když nahradíte starý akumulátor novým, použijte
akumulátor se stejnou specifikací, jak je uvedeno
v tabulce 1.
[TABULKA 1]
Typ akumulátoru

Napětí
(V)

Kapacita při
5h
(Ah)

Trvání
výkonu
(min.)

Startovací
proud za
studena
(A)

Normální
nabíjecí
proud
(A)

55B24L(S)MF

12

36

80

SAE: 430
EN: 360

4,5

 Pokyny pro skladování
1. Jestliže traktor nebudete delší dobu používat,
vymontujte z něho akumulátor, doplňte elektrolyt na
správnou hladinu a uložte na suchém místě, které
není vystavené přímému slunečnímu světlu.
2. Akumulátor se během uskladnění sám vybíjí. Při
teplém počasí ho nabijte jednou za 3 měsíce, při
studeném počasí jednou za 6 měsíců.
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 Čištění primární vložky vzduchového
filtru [typ s jednou vložkou]
[Model s kabinou]
1. Vyjměte vložku vzduchového filtru.
2. Čištění primární vložky filtru:
(1) Pokud se na vložce usadil prach, vyfoukejte ho
stlačeným vzduchem z vnitřní strany vložky.
Pracovní tlak nesmí překročit 30 psi resp.
205 kPa.
(2) Pokud se na vložce filtru usadil olejový karbon
nebo olej, ponořte ji asi na 15 minut do vody
s prostředkem na mytí nádobí a pak ji několikrát
vypláchněte čistou vodou a nechte uschnout na
vzduchu. Po usušení dejte dovnitř vložky svítilnu, abyste zjistili, zda není vložka porušená.
Dbejte přitom pokynů uvedených na plášti vzduchového filtru.
3. Výměna primární vložky filtru: jednou za rok nebo
po každém 6. čištění podle toho, co nastane dříve.
UPOZORNĚNÍ:
 Odlučovací prachový ventil nesmí být zanesený
zbytky.

 Vyprazdňovací otvor
Vyprazdňovací otvor otvírejte jednou za týden, když
traktor pracuje za normálních podmínek, nebo denně,
když traktor pracuje v prašném prostředí, abyste odstranili velké částice prachu a nečistot.

 Čištění primární a sekundární vložky
vzduchového filtru [typ s dvěma
vložkami]
[Model s ochrannou konstrukcí ROPS]
1. Odmontujte víko a primární vložku vzduchového
filtru.
2. Čištění primární vložky vzduchového filtru:
(1) Pokud se na vložce usadil prach, vyfoukejte ho
stlačeným vzduchem z vnitřní strany vložky.
Pracovní tlak nesmí překročit 2,1 bar (30 psi)
resp. 205 kPa.
(2) Pokud se na vložce filtru usadil olejový karbon
nebo olej, ponořte ji asi na 15 minut do vody
s prostředkem na mytí nádobí a pak ji několikrát
vypláchněte čistou vodou a nechte uschnout na
vzduchu. Po usušení dejte dovnitř vložky svítilnu, abyste zjistili, zda není vložka porušená.
Dbejte přitom pokynů uvedených na plášti vzduchového filtru.
3. Výměna primární vložky vzduchového filtru:
Jednou za rok nebo po každém 6. čištění podle
toho, co nastane dříve.
UPOZORNĚNÍ:
 Odlučovací prachový ventil nesmí být zanesený
zbytky.

(1) Vložka filtru
(2) Víko
(3) Odlučovací prachový ventil

DŮLEŽITÉ:
 Ve vzduchovém filtru je suchá vložka, chraňte ji
před olejem.
 Nenechte běžet motor bez vložky filtru.
 Při nasazování prachového víka dbejte na to, aby
(na zadní straně) směřovala nahoru. Když
šipka
je prachové víko nasazené špatně, může prach
obcházet odchylovací desku a dostat se přímo
k vložce filtru.

(1)
(2)
(3)
(4)

Sekundární vložka vzduchového filtru
Primární vložka vzduchového filtru
Křídlová matice
Odlučovací prachový ventil

INTERVALY ÚDRŽBY
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DŮLEŽITÉ:
 Ve vzduchovém filtru je suchá vložka, chraňte ji
před olejem.
 Nenechte běžet motor bez vložky filtru.
na utěsňovacím prachovém
 Zajistěte, aby šipka
víku směřovala nahoru. Pokud je utěsňovací prachové víko chybně nasazené, nefunguje podtlakový
ventil a prach se pevně usazuje ve vložce filtru.
 Nedotýkejte se sekundární vložky vzduchového
filtru, ledaže je nutná její výměna.
(Viz též "KAŽDÝ ROK" v odstavci "INTERVALY
ÚDRŽBY".)
 Odlučovací prachový ventil
Otvírejte odlučovací prachový filtr za normálních
pracovních podmínek jednou týdně, v prašném prostředí
denně, abyste odstranili hrubé částice nečistot a prachu.

(1) Nádobka filtru

(A) "POVOLIT"
(B) "UTÁHNOUT"

 Čištění palivového filtru

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Před kontrolou palivových potrubí a palivových
filtrů vypněte motor a vytáhněte klíček.
 Pravidelně kontrolujte palivová potrubí. Palivová potrubí se mohou opotřebovat a zestárnout.
Palivo může vytékat na běžící motor a způsobit
požár.
 Při používání petroleje na čištění součástí si
chraňte ruce.
Tuto údržbu neprovádějte nikdy ve volném prostoru,
vždy na čistém místě chráněném před větrem.
1. Povolte a odejměte nádobku palivového filtru a
dobře ji vypláchněte benzinem.
2. Vyjměte vložku filtru, ponořte ji do petroleje a vyčistěte.
3. Po vyčištění filtr opět sestavte a dbejte přitom na
absolutní čistotu.
4. Odvzdušnění palivového systému.
(Viz "ÚDRŽBA PODLE POTŘEBY" v odstavci
"INTERVALY ÚDRŽBY".)
DŮLEŽITÉ:
 Po odejmutí nádobky palivového filtru již z palivové
nádrže nepřitéká palivo. Jestliže je ale palivová
nádrž skoro plná, vrací se palivo zpětným potrubím
do palivového filtru. Před kontrolou je proto nutné
zajistit, aby byla palivová nádrž naplněná méně než
do poloviny.

(1) O-kroužek
(2) Vložka filtru
(3) Nádobka filtru

DŮLEŽITÉ:
 Když do palivového systému vnikne prach, nečistoty
nebo voda, dojde k předčasnému opotřebení palivového čerpadla a vstřikovacích trysek. Abyste tomu
zabránili, zajistěte pravidelné čištění vložky palivového filtru.
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 Napnutí klínového řemenu ventilátoru

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Před kontrolou napětí řemene bezpodmínečně
vypněte motor.
Správné napnutí
klínového řemenu

Řemen se musí dát uprostřed
mezi řemenicemi promáčknout
asi o 7 až 9 mm

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček.
2. Tlačte palcem na řemen mírným tlakem mezi řemenicemi.
3. Pokud není napětí v pořádku, povolte upevňovací
šrouby alternátoru, nasaďte páku mezi alternátor a
blok motoru a alternátor opatrně vytlačujte, dokud
nebude napnutí řemenu v přípustných mezích.
4. Jestliže je poškozený řemen ventilátoru, vyměňte
ho.

(1) Šroub

(A) Zde zkontrolovat řemen
(B) Tlačit alternátor tímto směrem

 Nastavení dráhy pedálu spojky
[Ochranná konstrukce ROPS - modely
s mechanickou převodovkou]
Správná dráha pedálu

Měřeno 10 až 17 mm od
plochy pedálu

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze spínací
skříňky.
2. Opatrně sešlápněte pedál spojky až do bodu tlaku a
změřte dráhu plochy pedálu mezi klidovou polohou
a bodem tlaku.
3. Jestliže je nutné nastavení, musíte povolit pojistnou
matici a otáčet tyč spojky, dokud nebude její délka
v předepsaném rozmezí hodnot.
4. Utáhněte opět pojistnou matici.
5. Po nastavení uvolněte pedál spojky a zkontrolujte
vůli (B). Jestliže je nutné nastavení, musíte šroubem
(3) nastavit vzdálenost (B).

(1) Tyč spojky
(2) Pojistná matice
(3) Šroub

(A) Dráha pedálu
(B) 8,5 mm

INTERVALY ÚDRŽBY
 Nastavení páky parkovací brzdy
Správná délka dráhy páky

2 západky
(2 zaklapnutí)

1. Táhněte páku parkovací brzdy do aretované polohy
a počítejte při tom jednotlivá zaklapnutí.
2. Pokud neuslyšíte 2 zaklapnutí, jak je předepsáno,
spojte se s prodejcem KUBOTA.
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 Nastavení brzdového pedálu

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Před kontrolou vůle brzdového pedálu vypněte
motor a podložte kola klíny.
 Zajistěte, aby byl rozdíl 5 mm nebo menší, když
sešlápnete pravý a levý brzdový pedál. Když je
rozdíl velký, táhne brzda při brzdění na jednu
stranu a dojde k nehodě.

Správná dráha
brzdového pedálu

Ochranná konstrukce ROPS:
měřeno 30 až 40 mm od desky
pedálu
Kabina: měřeno 20 až 30 mm od
desky pedálu
Dráhy pravého a levého brzdového pedálu musí být stejné

(1) Páka parkovací brzdy

(A) "TÁHNOUT"

1. Mírně sešlápněte pravý i levý brzdový pedál a nahoře změřte volnou dráhu zdvihu pedálu.
2. Pokud by bylo nutné nastavení, povolte pojistnou
matici a nastavte matici. Nastavte volnou dráhu.
3. Utáhněte opět pojistnou matici.
4. Zkontrolujte, zda je rozdíl 5 mm nebo menší, když
sešlápnete pravý a levý brzdový pedál.
Příklad

(A) Dráha pedálu
(B) Zdvih pedálu
(C) Rozdíl polohy pravého a levého pedálu je 5 mm nebo
menší.
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 Poloha brzdových pedálů

 Kontrola potrubí paliva

ROPS - modely s HST převodovkou

1. Zajistěte, aby byla všechna potrubí a hadicové
sponky utěsněné a nepoškozené.
2. Pokud jsou hadice a sponky opotřebené nebo
poškozené, ihned je vyměňte nebo opravte.

ROPS - modely s mechanickou převodovkou

Kabina - modely s HST převodovkou

(1) Palivové potrubí
(2) Sponky

UPOZORNĚNÍ:
 Pokud bylo palivové potrubí demontováno, zajistěte
správné odvzdušnění palivového systému.
(Viz "Odvzdušnění palivového systému" v položce
"ÚDRŽBA PODLE POTŘEBY" odstavce "ÚDRŽBA".)

(1) Brzdový pedál

(1) Páka parkovací brzdy (na obou stranách)
(2) Stavěcí matice (na obou stranách)
(3) Pojistná matice (na obou stranách)

INTERVALY ÚDRŽBY

PO KAŽDÝCH 200 HODINÁCH
 Výměna filtru motorového oleje

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Před výměnou patrony olejového filtru vypněte
motor.
 Nechte motor dostatečně vychladnout. Olej
může být horký a způsobit popálení.
1. Vymontujte olejový filtr.
2. Naneste vrstvičku čistého motorového oleje na
gumové těsnění nového filtru.
3. Filtr rychle utáhněte, aby se dotýkal upevňovací
plochy.
Utáhněte filtr rukou a pak ještě o polovinu další
polovinu otáčky klíčem.
4. Po nasazení nového filtru běžně trochu poklesne
hladina motorového oleje. Zajistěte, aby těsněním
nevytékal motorový olej, a zkontrolujte měrkou oleje
hladinu oleje. Potom dolijte motorový olej na uvedenou hladinu.

(1) Filtr motorového oleje

DŮLEŽITÉ:
 Používejte jen originální filtr KUBOTA, zamezíte tím
vážnému poškození nebo zničení motoru.
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 Výměna motorového oleje

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Před výměnou oleje vypněte motor.
 Nechte motor dostatečně vychladnout. Olej
může být horký a způsobit popálení.
1. Pro vypuštění upotřebeného oleje vyšroubujte vypouštěcí šroub na olejové vaně motoru a vypusťte
všechen olej do záchytné nádoby.
Všechen motorový olej lze snadno vypustit, když je
ještě teplý motor.
2. Po vypuštění opět namontujte vypouštěcí šroub.
3. Proveďte naplnění novým olejem až po horní zářez
na měrce oleje.
(Viz "MAZIVA, PALIVO A CHLADICÍ KAPALINA"
v odstavci "ÚDRŽBA".)
Množství oleje
s olejovým filtrem

B2050
B2350

3,1 l

B2650
B3150

4,0 l
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(1) Plnicí otvor oleje
(2) Měrka oleje

(A) Hladina oleje v této
oblasti je přijatelná

(1) Filtr převodového oleje [typ HST]

2. Potřete těsnění nového filtru vrstvičkou převodového oleje.
3. Filtr plynule utahujte, až se těsnění dotkne dosedu
filtru, pak klíčem na filtry utáhněte ještě maximálně
o 1 otáčku.
4. Po nasazení nového filtru proveďte naplnění převodovým olejem až po horní mez na měrce oleje.

(1) Vypouštěcí šroub (na obou stranách)

 Výměna filtru převodového oleje [HST]

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Před výměnou patrony olejového filtru vypněte
motor.
 Nechte motor dostatečně vychladnout. Olej
může být horký a způsobit popálení.
1. Dejte záchytnou nádobu pod filtr převodového oleje
a vyjměte filtr.
Filtr hydraulického oleje neodstraňujte. Jinak může
olej vytéci.

(1) Plnicí hrdlo oleje
(2) Měrka oleje

(A) Hladina oleje mezi těmito
značkami je v pořádku.

5. Poté, co byl motor několik minut v provozu, motor
vypněte a znovu zkontrolujte hladinu oleje. Doplňte
olej až po předepsanou značku.
6. Zajistěte, aby převodový olej nevystoupil nad těsnění filtrů.
DŮLEŽITÉ:
 Používejte jen originální filtr KUBOTA, zamezíte tím
vážnému poškození nebo zničení hydraulického
systému.
 Neuvádějte traktor do provozu bezprostředně po
výměně převodového oleje.
Nechte motor několik minut běžet středními otáčkami, aby se nepoškodila převodovka.

INTERVALY ÚDRŽBY
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 Kontrola hadic chladiče a hadicových
sponek

 Kontrola vstupního vzduchového
kanálu

Jednou za 200 hodin provozu nebo po 6 měsících podle
toho, co nastane dříve, zkontrolujte, zda jsou správně
připojené hadice chladiče.

1. Zajistěte, aby byla všechna potrubí a hadicové
sponky utěsněné a nepoškozené.
2. Pokud jsou hadice a sponky opotřebené nebo
poškozené, ihned je vyměňte nebo opravte.

1. Jestliže se uvolnily sponky nebo vytéká voda,
sponky pevně utáhněte.
2. Jestliže jsou hadice chladiče zdeformované, ztvrdlé
nebo popraskané, vyměňte je a pevně utáhněte
hadicové sponky.
Hadice chladiče a sponky vyměňujte jednou za 2 roky
nebo dříve, pokud při kontrole zjistíte, že jsou hadice
zdeformované, ztvrdlé nebo popraskané.

(1) Hadice
(2) Hadicové sponky

(1) Hadice chladiče (2 hadice)
(2) Hadicové sponky (4 sponky)

 Bezpečnostní opatření při přehřátí
Jestliže je teplota chladicí kapaliny blízká bodu varu
nebo ho překračuje, což se označuje jako "přehřátí",
proveďte následující opatření.
1. Odstavte stroj na bezpečném místě a nechte běžet
motor bez zatížení na volnoběh.
2. Motor nevypněte hned, nýbrž asi po 5 minutách
chodu bez zatížení ve volnoběžných otáčkách.
3. Dalších 10 minut, nebo dokud vystupuje pára, se
nezdržujte u stroje.
4. Zajistěte, aby již nehrozilo nebezpečí např.
popálení, odstraňte příčinu přehřátí podle návodu
k používání (viz odstavec "VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD") a nastartujte stroj znovu.
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 Kontrola potrubí servořízení

 Nastavení sbíhavosti

1. Zajistěte, aby byla všechna potrubí a sponky
utěsněné a nepoškozené.
2. Pokud jsou hadice a sponky opotřebené nebo
poškozené, ihned je vyměňte nebo opravte.

1. Odstavte traktor na vodorovném, rovném podkladu.
2. Nastavte přední kola přesně do směru rovné jízdy.
3. Spusťte dolů přídavná zařízení, zatáhněte parkovací
brzdu a vypněte motor.
4. Změřte vpředu vzdálenost ve výšce nábojů od
středu ke středu ráfků.
5. Nyní změřte vzdálenost vzadu ve výšce nábojů od
středu ke středu ráfků.
6. Vzdálenost vpředu má být o 1 až 10 mm menší než
vzdálenost vzadu. Pokud tomu tak není, opravte
délku spojovací tyče řízení.

(A) Vzdálenost kolo-kolo vzadu
(B) Vzdálenost kolo-kolo vpředu
(C) Přední strana traktoru

(1) Hydraulická hadice servořízení

 Postup nastavení
1. Povolte matici spojovací tyče řízení.
2. Pro nastavení délky spojovací tyče řízení otáčejte
jejím kloubem, dokud nebude dosaženo správného
rozměru.
3. Utáhněte opět matici spojovací tyče řízení.

(1) Matice spojovací tyče řízení
(2) Kloub spojovací tyče řízení

INTERVALY ÚDRŽBY
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 Napnutí řemenu klimatizace

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Před kontrolu zajistěte, aby byl vypnutý motor a
vytažený klíček.
Správné napětí
klínového řemenu
klimatizace

Vychýlení = 10 až 12 mm
(řemen zatlačit silou 98 N
uprostřed mezi řemenicemi)

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček.
2. Tlačte palcem na řemen mírným tlakem mezi
řemenicemi.
3. Jestliže není napětí správné, povolte upevňovací
matici napínací kladky a otáčejte nastavovacím
šroubem, abyste nastavili napnutí řemenu v přípustném rozsahu hodnot.
4. Jestliže je řemen klimatizace poškozený, vyměňte
ho.

(1) Nastavovací šroub
(2) Upevňovací matice,
napínací kladka

(A) Kontrola napětí řemene

 Čištění vnitřního kabinového filtru
[Kabina - modely s HST převodovkou]
Vymontujte vnitřní filtr a profoukněte ho ve směru
opačném, než je směr normálního proudu vzduchu.
Tlak stlačeného vzduchu nesmí překročit 205 kPa
(2,1 kgf/cm2).

(1) Vnitřní kabinový filtr
(2) Šroub

 Čištění vnějšího kabinového filtru
Vyšroubujte šrouby s rýhovanou hlavou a vytáhněte filtr.

(1) Vnější kabinový filtr
(2) Kryt
(3) Šroub s rýhovanou hlavou

(A) Otvor pro přívod vzduchu

UPOZORNĚNÍ:
 Namontujte filtr a kryt podle předchozího obrázku.
 Čištění vzduchového filtru
 Normální používání:
Foukejte dovnitř vzduch z opačného směru, než je
směr normálního proudu vzduchu.
Tlak stlačeného vzduchu nesmí překročit 205 kPa
(2,1 kgf/cm2).
DŮLEŽITÉ:
 Nedotýkejte se filtru. Když se filtr zdeformuje, může
vniknout prach do klimatizace, což může vést
k poškození a chybné funkci.
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 Kontrola kondenzátoru klimatizace
[Kabina - modely s HST převodovkou]

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Před demontáží ochranné mřížky vypněte
motor.
 Za provozu klimatizace se kondenzátor a
vysoušeč zahřejí na vysokou teplotu. Před
kontrolou těchto dílů počkejte tak dlouho, než
vychladnou.
(A) PROUD VZDUCHU KLIMATIZACE

Zkontrolujte, zda není ucpaný kondenzátor klimatizace.

UPOZORNĚNÍ:
 Při velmi špinavém filtru:
Ponořte filtr do vlažné vody se slabým mycím
prostředkem.
Pohybujte jím nahoru a dolů, sem a tam, aby se
uvolnila špína. Opláchněte filtr čistou vodou a
nechte uschnout na vzduchu.
DŮLEŽITÉ:
 Na čištění filtru nepoužívejte benzin, ředidla ani jiné
chemikálie, protože by se tím filtr mohl poškodit.
 Při příštím používání systému by se v kabině také
mohl vytvářet nepříjemný zápach.
(1) Kondenzátor klimatizace

INTERVALY ÚDRŽBY
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PO KAŽDÝCH 400 HODINÁCH
 Výměna převodového oleje

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Nechte trochu vychladnout motor, mohli byste
se poranit horkým olejem.
1. Pro vypuštění upotřebeného oleje vyšroubujte vypouštěcí šroub na dně skříně převodovky a vypusťte
všechen olej do záchytné nádoby.
2. Po vypuštění opět zašroubujte vypouštěcí šroub.
3. Proveďte naplnění novým olejem KUBOTA SUPER
UDT až po horní zářez na měrce oleje.
(Viz "MAZIVA, PALIVO A CHLADICÍ KAPALINA"
v odstavci "ÚDRŽBA" a "DENNÍ KONTROLA"
v odstavci "INTERVALY ÚDRŽBY".)
4. Poté, co byl motor několik minut v provozu, motor
vypněte a znovu zkontrolujte hladinu oleje. Doplňte
olej až po předepsanou značku.
5. Upotřebený olej zlikvidujte podle předpisů.

Množství
oleje

B2050
B2350
B2650

Mechanická
převodovka

B3150

Typ HST

(1) Vypouštěcí zátka
(2) Vypouštěcí zátka (na obou stranách)

[Bez střední vývodové hřídele]

16,5 l

Typ HST

17 l

(1) Vypouštěcí zátka
(2) Vypouštěcí zátka (na obou stranách)

(1) Plnicí hrdlo oleje
(2) Měrka oleje

(A) Mezi těmito značkami je
hladina oleje v pořádku.

DŮLEŽITÉ:
 Tříbodový závěs se po dlouhém odstavení nebo po
výměně převodového oleje nedá zvednout nastavením ovládací páky hydrauliky do polohy UP. V tomto
případě je nutno několikrát otočit volantem doleva a
doprava, aby se ze systému odstranil vzduch.
 Po výměně převodového oleje nezačněte ihned
znovu s prací.
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 Výměna filtru hydraulického oleje

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Před výměnou patrony olejového filtru zajistěte,
aby byl vypnutý motor.
 Nechte trochu vychladnout motor, mohli byste
se poranit horkým olejem.

4. Potřete těsnění nového filtru vrstvičkou převodového oleje.
5. Filtr plynule utahujte, až se těsnění dotkne dosedu
filtru, pak ho utáhněte rukou maximálně o 1/2
otáčky.
6. Po nasazení nového filtru proveďte naplnění převodovým olejem až po horní mez na měrce oleje.

1. Vyšroubujte vypouštěcí šroub dole na skříni převodovky a vypusťte všechen olej do záchytné nádoby.
2. Po vypuštění opět namontujte vypouštěcí šroub.

(1) Plnicí hrdlo oleje
(2) Měrka oleje

(1) Vypouštěcí šroub
(2) Vypouštěcí šrouby (na obou stranách)

3. Vymontujte olejový filtr.

(1) Filtr hydraulického oleje

(A) Mezi těmito značkami je
hladina oleje v pořádku.

7. Poté, co byl motor několik minut v provozu, motor
vypněte a znovu zkontrolujte hladinu oleje. Doplňte
olej až po předepsanou značku.
8. Zajistěte, aby převodový olej nevystoupil nad těsnění filtrů.
DŮLEŽITÉ:
 Aby se nepoškodila hydraulika, používejte jen
originální olejové filtry KUBOTA.

INTERVALY ÚDRŽBY
 Nastavení středového šroubu přední
nápravy [4WD]
Pokud není středový šroub přední nápravy nastavený
podle předpisu, může to vést k vibracím předních kol,
které se přenášejí na volant.
 Postup nastavení
Povolte pojistnou matici a utáhněte nastavovací šroub
tak, aby kývavé zatížení činilo 50 až 100 N. (Když
budete nastavovací šroub utahovat, povolovat a opět
utahovat, použijte na závit kapalný utěsňovací
prostředek.) Utáhněte opět pojistnou matici.
Ohledně dalších podrobností se prosím spojte s příslušným prodejcem KUBOTA.
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 Výměna oleje ve skříni přední nápravy
1. Odstavte traktor na pevné a rovné ploše.
2. Pro vypuštění upotřebeného oleje vyšroubujte pravý
a levý vypouštěcí šroub a plnicí šroub ze skříně
přední nápravy a vypusťte všechen olej do záchytné
nádoby.
3. Po vypuštění opět namontujte vypouštěcí šrouby.
4. Proveďte naplnění novým olejem až po horní zářez
na měrce oleje.
(Viz "MAZIVA, PALIVO A CHLADICÍ KAPALINA"
v odstavci "ÚDRŽBA".)
DŮLEŽITÉ:
 Asi po deseti minutách je nutno ještě jednou
zkontrolovat hladinu oleje, v případě potřeby dolijte
olej až na předepsanou hladinu.
5. Po naplnění opět zašroubujte plnicí šroub.
6. Upotřebený olej zlikvidujte podle předpisů.

Množství oleje

B2050
B2350
B2650

3,7 l

B3150

4,7 l

(1) Nastavovací šroub
(2) Pojistná matice

 Výměna vložky palivového filtru
(Viz "Čištění palivového filtru" v položce "PO KAŽDÝCH
100 HODINÁCH" odstavce "INTERVALY ÚDRŽBY".)

(1) Ventilační zátka
(2) Vypouštěcí zátka

(A) Hladina oleje mezi těmito
značkami je v pořádku.

PO KAŽDÝCH 800 HODINÁCH
 Seřízení ventilů
Ohledně provádění těchto údržbářských prací se spojte
s místním prodejcem KUBOTA.

PO KAŽDÝCH 1500 HODINÁCH
 Kontrola vstřikovacího tlaku
vstřikovačů
Ohledně provádění těchto údržbářských prací se spojte
s místním prodejcem KUBOTA.
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PO KAŽDÝCH 3000 HODINÁCH

JEDNOU ZA 2 ROKY

 Kontrola vstřikovacího čerpadla

 Propláchnutí chladicího systému
a výměna chladicí kapaliny

Ohledně provádění těchto údržbářských prací se spojte
s místním prodejcem KUBOTA.

KAŽDÝ ROK
 Výměna vzduchového filtru
(Viz "Čištění primární vložky vzduchového filtru" v položce "PO KAŽDÝCH 100 HODINÁCH" odstavce "INTERVALY ÚDRŽBY".)

 Výměna primární a sekundární vložky
vzduchového filtru
(Viz "Čištění primární a sekundární vložky vzduchového
filtru" [typ se dvěma vložkami] v položce "PO KAŽDÝCH
100 HODINÁCH" odstavce "INTERVALY ÚDRŽBY".)
DŮLEŽITÉ:
 Používejte jen originální filtr KUBOTA, zamezíte tím
poškození, případně zničení motoru.

 Kontrola vedení a hadice klimatizace
[Jen kabina]
1. Zajistěte, aby byla všechna potrubí a hadicové
sponky utěsněné a nepoškozené.
2. Pokud jsou hadice a sponky opotřebené, spojte se
s místním prodejcem KUBOTA ohledně provedení
údržbářských prací.

 Kontrola zvukové izolace kabiny
Zkontrolujte vycpávku ohledně prasknutí a poškození.
Pokud je vadná, vyměňte ji. Závisí na tom hladina hluku
v kabině.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Neodnímejte uzávěr chladiče, dokud je horká
chladicí kapalina. Když je chladicí kapalina
vychladlá, otočte uzávěr chladiče pomalu až na
první doraz a před úplným odejmutím uzávěru
počkejte, dokud neunikne přebytečný tlak.
1. Vypněte motor, vytáhněte klíček a nechte motor
vychladnout.
2. Pro vypuštění chladicí kapaliny otevřete vypouštěcí
kohout chladiče a odejměte uzávěr chladiče. Uzávěr
chladiče musíte odejmout, aby vytekla všechna
chladicí kapalina.
3. Po vypuštění veškeré chladicí kapaliny opět zavřete
vypouštěcí kohout.
4. Naplňte chladicí systém čistou vodou a čisticím prostředkem chladicích systémů.
5. Dbejte pokynů pro čisticí prostředek.
6. Po vypláchnutí naplňte systém čistou vodou a nemrznoucí kapalinou. Hladina chladicí kapaliny se
musí nacházet těsně pod uzávěrem chladiče.
Pevně našroubujte uzávěr chladiče.
7. Naplňte vyrovnávací nádrž chladicí kapalinou až po
značku "PLNÁ".
8. Nastartujte motor a nechte ho několik minut běžet.
9. Vypněte motor, vytáhněte klíček a nechte motor
vychladnout.
10. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádrži a případně doplňte chladicí kapalinu.
11. Upotřebenou chladicí kapalinu zlikvidujte podle
předpisů.
Množství chladicí kapaliny
(s vyrovnávací nádrží)

4,6 l

INTERVALY ÚDRŽBY
Pravá strana

Levá strana

111

 Nemrznoucí kapalina

VAROVÁNÍ

(1)
(2)
(3)
(4)

Vypouštěcí kohout
Vypouštěcí šroub
Uzávěr chladiče
Vyrovnávací nádrž

(A) "PLNÁ"
(B) "NÍZKÁ"

DŮLEŽITÉ:
 Nestartujte motor bez chladicí kapaliny.
 Na plnění chladicího systému včetně vyrovnávací
nádrže používejte čerstvou vodu s nemrznoucí
kapalinou.
 Směšovací poměr voda/nemrznoucí kapalina musí
zůstat nižší než 50 %.
 Pečlivě zavřete uzávěr chladiče.
Pokud je uzávěr chladiče volný nebo nesprávně
nasazený, může se motor přehřát vinou ztráty
chladicí kapaliny.

Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Při manipulaci s nemrznoucí kapalinou noste
gumové ochranné rukavice (nemrznoucí kapalina je jedovatá).
 Při požití ihned vyhledejte lékaře. Zvracení
u osoby vyvolávejte jen na pokyn pracovníka
tísňového volání pro případy otrav nebo lékaře.
Při příznacích šoku nebo zástavy srdce použijte
standardní resuscitační prostředky a postupy
první pomoci. Pro další pomoc zavolejte na
místní tísňovou linku pro případy otrav nebo
normální tísňovou linku.
 Dostane-li se nemrznoucí kapalina do styku
s kůží nebo oblečením, ihned je omyjte.
 Nemíchejte různé druhy nemrznoucích směsí
navzájem.
Směs může vyvolat chemickou reakci, při níž
mohou vznikat škodlivé látky.
 Nemrznoucí kapalina je krajně vznětlivá a za
určitých podmínek výbušná. Nenechte děti
přiblížit se k nemrznoucí kapalině, nepřibližujte
se k ní s ohněm.
 Když vypouštíte kapaliny z motoru, postavte
pod skříň motoru nějakou nádobu.
 Nedopusťte, aby se tyto odpadní vody dostaly
do země, kanalizace nebo vodního zdroje.
 Při likvidaci nemrznoucí kapaliny dbejte rovněž
příslušných předpisů pro ochranu životního
prostředí.
U motorů KUBOTA používejte vždy směs tvořenou ELC
chladicí kapalinou (s prodlouženou životností) a
destilovanou vodu v poměru 50/50.
Bližší podrobnosti se při mimořádných podmínkách
dozvíte od vašeho prodejce KUBOTA.
1. Existují různé druhy nemrznoucích kapalin. Pro
tento motor používejte etylenglykol.
2. Než použijete směs vody a ELC chladicí kapaliny,
naplňte chladič čerstvou vodou a opět ho vyprázdněte.
Tento postup opakujte dvakrát až třikrát, abyste
vyčistili vnitřek chladiče.
3. Míchání ELC chladicí kapaliny
Smíchejte 50 % ELC chladicí kapaliny s 50 %
destilované vody.
Dobře promíchejte a pak nalijte do chladiče.
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4. Postup míchání vody a nemrznoucí kapaliny závisí
na značce nemrznoucí kapaliny a venkovní teplotě.
Viz k tomu normu SAE J1034 a specifičtěji normu
SAE J814c.
Objemová procenta
nemrznoucí
kapaliny

Bod mrazu

Bod varu*

ºC

ºC

50

-37

108

* Tlak vzduchu = 1 bar (normální tlak vzduchu).
Vysokého bodu varu dosáhnete, když použijete
uzávěr chladiče umožňující nárůst tlaku v chladicím
systému.
5. Přidání ELC chladicí kapaliny (s prodlouženou životností)
(1) Když se sníží množství směsi odpařováním,
přidejte jen vodu.
(2) Jestliže směs uniká, přidejte ELC chladicí kapalinu téhož výrobce a typu ve stejném směsném
poměru.
* Nikdy nepřidávejte ELC chladicí kapalinu
jiného výrobce. (Různé značky mohou
obsahovat různá aditiva a motor by nemusel
podávat specifikovaný výkon.)
6. Pokud byla namíchána ELC chladicí kapalina, nepoužívejte čisticí prostředek na chladiče. Nemrznoucí
kapalina obsahuje ochranný prostředek proti korozi.
Když se tento prostředek smíchá s čisticím prostředkem, může se vytvářet kal, který má nepříznivý
vliv na součásti motoru.
7. Originální chladicí kapaliny od společnosti Kubota
mají životnost 2 roky. Proto zajistěte, aby byla
chladicí kapalina jednou za dva roky vyměněna.
UPOZORNĚNÍ:
 Výše uvedené údaje odpovídají průmyslovým
normám, které stanovují minimální obsah glykolu
v koncentrované nemrznoucí kapalině.

 Výměna hadic chladicí vody
Výměna hadic a sponek.
(Viz "Kontrola hadic chladiče a hadicových sponek"
v položce "PO KAŽDÝCH 200 HODINÁCH" odstavce
"INTERVALY ÚDRŽBY".)

 Výměna hadic servořízení
Ohledně této údržby se obraťte na svého prodejce
KUBOTA.

 Výměna potrubí paliva
Ohledně provádění těchto údržbářských prací se spojte
s místním prodejcem KUBOTA.

 Výměna přívodního vzduchového
kanálu
Ohledně provádění těchto údržbářských prací se spojte
s místním prodejcem KUBOTA.

 Výměna hadice klimatizace
[Jen kabina]

INTERVALY ÚDRŽBY

ÚDRŽBA PODLE POTŘEBY
 Odvzdušnění palivového systému
Odvzdušnění je nutné:
1. Po výměně nebo čištění palivového filtru a potrubí
paliva.
2. Když byla vyjeta celá palivová nádrž.
3. Případně po delší odstávce traktoru.

1.
2.
3.

DŮLEŽITÉ:
Před výměnou spálené pojistky zjistěte, proč se spálila,
a proveďte nutné opravy. Pokud to neuděláte, může to
vést k těžkému poškození elektrického systému traktoru. Speciální informace k řešení elektrických problémů
naleznete v odstavci "VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD" nebo u místního prodejce KUBOTA.
Model s ROPS

Postup odvzdušnění:
Naplňte palivovou nádrž.
Proveďte odvzdušnění palivové soustavy
Nastartujte motor a nechte ho asi 30 sekund běžet.
Vypněte motor.

 Vypuštění vody ze skříně spojky
Traktor je vybavený vypouštěcím šroubem pod skříní
spojky.
Jestliže traktor pracoval v dešti nebo sněhu nebo jste ho
umývali, mohla se dostat voda do skříně spojky.
Vyšroubujte vypouštěcí šroub, vypusťte vodu a šroub
opět zašroubujte.

Model s kabinou

(1) Vypouštěcí šroub vody

 Pojistky
Elektrický systém traktoru je chráněn pojistkami před
možným poškozením. Spálená pojistka poukazuje na to,
že došlo k přetížení nebo ke zkratu v elektrickém systému.
Když se spálí některá z pojistek, nahraďte ji novou,
stejně dimenzovanou pojistkou.
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Jen model s kabinou

 Chráněné obvody
DimenČíslo
zování
pojistky
(A)

Chráněný obvod

(1)

15

Hlavní světlomet /
parkovací světlo /
klakson

(2)

10

Brzdové světlo

(3)

15

Směrová světla/
varovná světla

(4)

30

Spínací skříňka

(5)

5

Relé žhavení

(6)

5

Přístrojová deska /
spínač sedadla

(7)

10

Alternátor / relé
ZAPALOVÁNÍ ZAP

(8)

10

Maják

ROPS

(9)

10

Tlakový přípoj

(10)

10

Tlakový přípoj (vzadu)

---

(11)

10

Tlakový přípoj (vpředu)

---

(12)

5

Náhradní pojistka

(13)

10

Náhradní pojistka

(14)

15

Náhradní pojistka

(15)

20

Náhradní pojistka

(16)

30

Náhradní pojistka

(17)

20

Topení

---

-------

(18)

15

Rádio / vnitřní světlo

---

(19)

20

Ventilátor klimatizace

---

(20)

20

Pracovní světlo

---

(21)

5

Přístrojová deska

---

(22)

15

Stírače skla

---

(23)

7,5

(24)

5

(25)

Klimatizace

---

Rádio

---

Pojistka hlavního
Hlavní
okruhu proti zkratu
pojistka
akumulátoru

Kabina

INTERVALY ÚDRŽBY
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 Výměna žárovek

 Doplnění kapaliny do ostřikovače

1. Světlomety
Vyjměte žárovku z tělesa a vyměňte ji.
2. Jiné svítilny
Odmontujte rozptylové sklo a vyměňte žárovku.

[Jen kabina]
Doplňte správné množství kapaliny do ostřikovačů automobilů.
(Kapacita nádržky: 1,5 litru).

Světlo/světlomet

ROPS

Dálkové světlo
Koncové světlo / brzdové světlo

Kabina - modely s HST převodovkou

Výkon
Kabina

35 W
5 W / 21 W

Směrové světlo

21 W

Osvětlení přístrojové desky

1,7 W

---

Kontrolka směrového světla

---

0,6 W

Pracovní světlo

---

35 W

Obrysové světlo vpředu

5W

Osvětlení registrační značky
Světlo vnitřního prostoru

 Mazací místa
[Jen kabina]
Kabina - modely s HST převodovkou

R 10 W
---

5W

(1) Nádržka na kapalinu do ostřikovače

 Kontrola množství chladiva (plyn)
[Jen kabina]

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Noste ochranné rukavice a ochranu očí.
 Jestliže se chladivo dostane do styku s očima
nebo pokožkou, mohou vzniknout omrzliny.
 Dostane-li se chladivo R134a do styku s plameny, vznikne jedovatý plyn.
 Neodpojujte žádnou část chladicího okruhu
nebo klimatizace. Spojte se s místním prodejcem KUBOTA ohledně podpory a provedení
údržbářských prací.

(1) Dveřní závěs
(2) Závěs zadního okna

Příliš malé množství chladiva sníží výkon klimatizace.
Zkontrolujte následující body. Když je indikována velmi
nízká hladina chladiva, požádejte prodejce o kontrolu a
doplnění chladiva.
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 Postup zkoušky
1. Nechte klimatizaci běžet za následujících podmínek.


Otáčky motoru:

nad 1500 ot/min



Regulační páka
teploty:

maximální chladicí výkon
(úplně vlevo)



Přepínač ventilátoru:

nejvyšší výkon (HI)



Vypínač klimatizace:

ZAP

2. Podívejte se do pozorovacího okénka, abyste zjistili,
zda okruhem protéká chladivo.

(1) Pozorovací okénko

Správně:

málo vzduchových
bublin v chladivu
nebo žádné

Málo:

mnoho vzduchových bublin v chladivu (vzduchové
bubliny nebo pěna)

Příliš mnoho chladiva
nebo
žádné:

bezbarvé a
transparentní

DŮLEŽITÉ:
 Plňte pouze chladivem R134a.

DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ
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DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k těžkým nebo smrtelným zraněním:
 Nečistěte stroj při běžícím motoru.
 Abyste zabránili otravě výfukovými plyny,
neprovozujte motor v uzavřené budově bez
odpovídající ventilace.
 Když traktor odstavíte, vytáhněte klíček ze
spínací skříňky, abyste neoprávněným osobám
zabránili uvést traktor do provozu a případně se
zranit.

USKLADNĚNÍ TRAKTORU
Má-li být traktor odstaven na delší dobu, postupujte
podle následujícího popisu. Tak zajistíte, že traktor bude
během krátkého času opět připraven k provozu, až ho
zase budete potřebovat.
1. Zkontrolujte šrouby a matice, zda jsou pevně
utažené, případně je dotáhněte.
2. Díly ohrožené rzí potřete mazacím tukem nebo
antikorozním přípravkem.
3. Odmontujte z traktoru dotěžovací závaží.
4. Zvyšte tlak v pneumatikách lehce nad standardní
hodnotu.
5. Vyměňte motorový olej a nechte asi 5 minut běžet
motor, aby se ke všem součástem dostal nový olej.
6. Po spuštění všech přídavných zařízení dolů potřete
tukem obnažené hydraulické válce.
7. Vymontujte akumulátor. Uskladněte akumulátor
podle předpisů pro skladování akumulátorů.
(Viz "Akumulátor" v položce "PO KAŽDÝCH 100
HODINÁCH" odstavce "INTERVALY ÚDRŽBY".)
8. Odstavte traktor v suchu a chráněný před povětrnostními vlivy. Navíc se doporučuje traktor přikrýt.
9. Odstavte traktor pokud možno v hale, kde bude
chráněný před přímými slunečními paprsky a nadměrným teplem. Je-li nutné odstavit traktor venku,
tak ho přikryjte vodotěsnou plachtou. Zvedněte
traktor a podepřete přední a zadní nápravu špalky
tak, aby všechna čtyři kola visela ve vzduchu.
Chraňte pneumatiky před přímými slunečními
paprsky a extrémním teplem.
DŮLEŽITÉ:
 Pro čištění traktoru vypněte motor. Než začněte
s mytím, nechte motoru dostatek času na vychladnutí.
 Traktor přikryjte až po vychladnutí motoru a výfuku.

OPĚTOVNÉ UVEDENÍ TRAKTORU DO
PROVOZU PO DELŠÍM ODSTAVENÍ
1. Zkontrolujte tlak v pneumatikách, a pokud je příliš
nízký, dohustěte je.
2. Zvedněte traktor a odstraňte podpěrné špalky pod
přední a zadní nápravou.
3. Namontujte akumulátor. Před montáží akumulátoru
zajistěte, aby byl úplně nabitý.
4. Zkontrolujte napětí řemene ventilátoru.
5. Zkontrolujte hladiny všech kapalin (motorový olej,
převodový/hydraulický olej, chladicí kapalina motoru
a všech přídavných zařízení).
6. Nastartujte motor. V uzavřených prostorech používejte odsavač výfukových plynů. Pozorujte všechny
zobrazovače. Jestliže všechny zobrazovače řádně
fungují a ukazují normální hodnoty, vyvezte traktor
ven. Tam traktor odstavte a nechte nejméně 5 minut
běžet motor na volnoběh. Vypněte motor, obejděte
traktor a prohlédněte ho, zda neuniká olej nebo
voda.
7. Až bude motor úplně zahřátý, uvolněte parkovací
brzdu a při jízdě vpřed vyzkoušejte, zda jsou správně nastavené brzdy. Brzdy případně nastavte.
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VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD MOTORU
Při poruše motoru vyhledejte v níže uvedené tabulce příčinu a nápravné opatření.
Závada

Příčina




Lze jen ztěžka nastartovat
motor nebo ho nelze
nastartovat vůbec.

Nedostatečný výkon
motoru.
Motor se náhle zastaví.

černé
Jsou zabarvené
výfukové plyny.
modrobílé

Přehřátý motor.



Neteče palivo.

Vzduch nebo voda v palivovém
systému.

Nápravné opatření


Zkontrolujte palivovou nádrž a palivový
filtr. Případně vyměňte filtr.



Zkontrolujte, zda je pevně utažený šroub
a matice spojky palivového potrubí.
Odvzdušněte palivový systém.
(Viz "ÚDRŽBA PODLE POTŘEBY"
v odstavci "INTERVALY ÚDRŽBY".)




V zimě se zvyšuje viskozita oleje
a jsou nízké otáčky motoru.


Podle venkovní teploty použijte olej jiné
viskozity.
Použijte topení bloku motoru (zvláštní
příslušenství).





Očistěte kabely a póly akumulátoru.
Nabijte akumulátor.
Při studeném počasí akumulátor vždy
vymontujte, nabijte a uložte v budově. Do
traktoru ho namontujte jen tehdy, když se
má traktor používat.



Zeslábne akumulátor a motor
se netočí dostatečně rychle.




Nedostatek paliva nebo
znečištěné palivo.
Je ucpaný vzduchový filtr.




Zkontrolujte palivový systém.
Vyčistěte nebo vyměňte vložku.



Nedostatek paliva.




Natankujte.
Případně odvzdušněte palivový systém.





Špatná jakost paliva.
Příliš mnoho oleje.
Je ucpaný vzduchový filtr.





Vyměňte palivo a palivový filtr.
Zkontrolujte, zda je dostatečné množství
oleje.
Vyčistěte nebo vyměňte vložku.





Vnitřní strana tlumiče výfuku je
potažená palivem.
Závada vstřikovací trysky.
Špatná jakost paliva.





Zahřejte tlumič tím, že zatížíte motor.
Zkontrolujte vstřikovací trysku.
Vyměňte palivo a palivový filtr.



Přetížený motor.



Zařaďte nižší rychlost a snižte zatížení.




Nízká hladina chladicí kapaliny.

Naplňte chladicí systém na správnou
hladinu, zkontrolujte chladič a hadice
ohledně uvolněných přípojů nebo úniků.



Uvolněný nebo vadný řemen
ventilátoru.



Nastavte nebo vyměňte řemen ventilátoru.



Znečištěný blok chladiče nebo
síta mříže chladiče.



Odstraňte všechna znečištění.



Zkorodované potrubí chladicí
kapaliny.



Propláchněte chladicí systém.

Pokud máte další dotazy, spojte se prosím s místním prodejcem KUBOTA.

VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD – PŘENOS
SÍLY
Pokud se vyskytne závada při přenosu síly, zobrazí se
na LCD obrazovce chybový kód odkazující na příčinu
závady. Když se objeví chybový kód, obraťte se prosím
ihned na svého prodejce KUBOTA ohledně opravy.

(1) Chybový kód

Zobrazený chybový kód

Závada

Err 1

Závada snímače teploty chladicí kapaliny

Err 2

Závada snímače hladiny paliva

Err 3

Závada čtení paměti přístrojové desky

Opatření
Obraťte se na svého
prodejce KUBOTA.
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ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ohledně dalších podrobností se prosím spojte s příslušným prodejcem KUBOTA.










Zadní pracovní světlo
Přední závaží
Upevňovací sada (přední závaží)
Sada předního hydraulického přípoje pro ROPS se
3 okruhy
Sada předního hydraulického přípoje pro ROPS se
4 okruhy
Sada předního hydraulického přípoje pro kabinu
Sada ventilů pro čelní nakladač
Stírač zadního skla s ostřikovačem (sada)
Rádio s CD přehrávačem

DODATEK
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DODATEK
MEZNÍ HODNOTY
 Maximálně přípustné zatížení pneumatiky (platí jen pro veřejné komunikace)
[B3150]

Kombinace pneumatik 1.

kg
Přední
pneumatiky

Zadní
pneumatiky

Technicky přípustná celková
hmotnost

Užitečné
zatížení traktoru

180/85D12

12,4-16

-

-

Maximální přípustné zatížení pneumatik

325

720

-

-

Maximální zatížení na nápravu

650

1440

2000

850–1092

Minimální procentuální mezní hodnoty

28 %

68 %

-

-

Velikost pneumatik

Kombinace pneumatik 2.

Velikost pneumatik
Maximální přípustné zatížení pneumatik
Maximální zatížení na nápravu
Minimální procentuální mezní hodnoty

kg
Přední
pneumatiky

Zadní
pneumatiky

Technicky přípustná celková
hmotnost

Užitečné
zatížení traktoru

24x8,50-12

13,6-16

-

-

440

800

-

-

800 (*)

1600 (**)

2000

840–1078

20 %

56 %

-

-

*) Technicky přípustná hmotnost přední nápravy je 880 kg, nezávisle na velikosti pneumatik.
**) 80 % z 2000 kg (přípustné celkové hmotnosti traktoru).
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[B2050, B2350, B2650]

Kombinace pneumatik 1.

kg
Přední
pneumatiky

Zadní
pneumatiky

Technicky přípustná celková
hmotnost

Užitečné zatížení traktoru

6-12B

8-16

-

-

Maximální přípustné zatížení pneumatik

290

510

-

-

Maximální zatížení na nápravu

580

1020

1600

515–801

Minimální procentuální mezní hodnoty

36 %

64 %

-

-

Velikost pneumatik

Kombinace pneumatik 2.

Velikost pneumatik

kg
Přední
pneumatiky

Zadní
pneumatiky

Technicky přípustná celková
hmotnost

Užitečné zatížení traktoru

6-12

9,5-16

-

-

Maximální přípustné zatížení pneumatik

290

595

-

-

Maximální zatížení na nápravu

580

1190

1770

675–956

Minimální procentuální mezní hodnoty

33 %

67 %

-

-

Kombinace pneumatik 3.

kg
Přední
pneumatiky

Zadní
pneumatiky

Technicky přípustná celková
hmotnost

Užitečné zatížení traktoru

6,00-12

9,5-18

-

-

Maximální přípustné zatížení pneumatik

345

640

-

-

Maximální zatížení na nápravu

690

1280

1970

862–1151

Minimální procentuální mezní hodnoty

35 %

65 %

-

-

Velikost pneumatik

Kombinace pneumatik 4.

kg
Přední
pneumatiky

Zadní
pneumatiky

Technicky přípustná celková
hmotnost

Užitečné zatížení traktoru

22x8,50-12

31x13,5-15

-

-

Maximální přípustné zatížení pneumatik

415

805

-

-

Maximální zatížení na nápravu

830

1600 (**)

2000

910–1191

Minimální procentuální mezní hodnoty

20 %

59 %

-

-

Velikost pneumatik

Kombinace pneumatik 5.

Velikost pneumatik
Maximální přípustné zatížení pneumatik
Maximální zatížení na nápravu
Minimální procentuální mezní hodnoty

kg
Přední
pneumatiky

Zadní
pneumatiky

Technicky přípustná celková
hmotnost

Užitečné zatížení traktoru

24x8,50-12

315/75D-15

-

-

470

660

-

-

880 (*)

1320

2000

903–1186

20 %

59 %

-

-

*) Technicky přípustná hmotnost přední nápravy je 880 kg, nezávisle na velikosti pneumatik.
**) 80 % z 2000 kg (přípustné celkové hmotnosti traktoru).

DODATEK
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 Max. užitečný náklad přívěsu
[B3150]
Typ

KABINA

ROPS

Maximální
statické svislé
zatížení/technicky
přípustná
hmotnost v bodě
připojení
[daN (kg)]

Přední
pneumatiky

180/85D12

24x8,50-12

180/85D12

24x8,50-12

Zadní
pneumatiky

12,4-16

13,6-16

12,4-16

13,6-16

Vzdálenost od
svislé plochy
procházející
podélnou osou
zadní nápravy
[mm]

425

441

425

441

335

500

Vzdálenost od
svislé plochy
procházející
podélnou osou
zadní nápravy
[mm]

Maximální
statické svislé
zatížení/technicky
přípustná
hmotnost v bodě
připojení
[daN (kg)]

335

500

Vzdálenost od
svislé plochy
procházející
podélnou osou
zadní nápravy
[mm]

Maximální
statické svislé
zatížení/technicky
přípustná
hmotnost v bodě
připojení
[daN (kg)]

335

460

Vzdálenost od
svislé plochy
procházející
podélnou osou
zadní nápravy
[mm]

Maximální
statické svislé
zatížení/technicky
přípustná
hmotnost v bodě
připojení
[daN (kg)]

335

475

Světlá výška [mm]

Spodní výkyvný závěs
(D21)
[B2350, B2650]
Typ

KABINA
Světlá výška [mm]

Přední
pneumatiky

6-12B

6-12

6,00-12

22x8,50-12 24x8,50-12

Zadní
pneumatiky

8-16

9,5-16

9,5-18

31x13,5-15

315/75D15

Spodní výkyvný závěs
(D21)

345

372

397

339

376

[B2050, B2350, B2650]
OCHRANNÁ KONSTRUKCE ROPS VZADU
[typ HST]

Typ

Světlá výška [mm]
Přední
pneumatiky

6-12B

6-12

6,00-12

22x8,50-12 24x8,50-12

Zadní
pneumatiky

8-16

9,5-16

9,5-18

31x13,5-15

315/75D15

Spodní výkyvný závěs
(D21)

345

372

397

339

376

OCHRANNÁ KONSTRUKCE ROPS VZADU
[mechanická převodovka]

Typ

Světlá výška [mm]
Přední
pneumatiky

6-12B

6-12

6,00-12

22x8,50-12 24x8,50-12

Zadní
pneumatiky

8-16

9,5-16

9,5-18

31x13,5-15

315/75D15

Spodní výkyvný závěs
(D21)

345

372

397

339

376
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[B2050, B2650]
Typ

OCHRANNÁ KONSTRUKCE ROPS UPROSTŘED
Světlá výška [mm]

Přední
pneumatiky

6-12B

6-12

6,00-12

22x8,50-12 24x8,50-12

Zadní
pneumatiky

8-16

9,5-16

9,5-18

31x13,5-15

315/75D15

Spodní výkyvný závěs
(D21)

345

372

397

376

376

Vzdálenost od
svislé plochy
procházející
podélnou osou
zadní nápravy
[mm]

Maximální
statické svislé
zatížení/technicky
přípustná
hmotnost v bodě
připojení
[daN (kg)]

335

500

Spodní výkyvný závěs (D21)
(Jednotka: kg)
Přípustný připojený náklad

Technicky přípustná celková
hmotnost soupravy traktorpřívěs

Připojený náklad nebržděný

1500

3500

Připojený náklad bržděný

3000

5000

Připojený náklad bržděný (s nájezdovou brzdou)

3000

5000

Připojený náklad u přívěsů s hydraulickou nebo
pneumatickou brzdou

-

-

Od založení firmy v roce 1890 se KUBOTA stala jedním z nejdůležitějších podniků
v Japonsku.
Z velké části k tomu přispělo stálé rozšiřování palety výrobků a trvale rostoucí nabídka
služeb. Dnes vyrábí v 19 továrnách více než 1000 různých výrobků.
Přednostním cílem společnosti KUBOTA je vyhovět svými výrobky a příslušnými službami základním potřebám zákazníků, a to i na mezinárodní úrovni.
Výrobky vyráběné společností KUBOTA jsou nepostradatelné; pomáhají jednotlivým
osobám, dokonce celým národům co nejlépe využít místních podmínek v oborech jako
zásobování vodou, zemědělství, rybářství, průmysl, architektura, stavebnictví a doprava.
Tisíce lidí sází na KUBOTU – a Vy?

. . . a VY?

Návod k používání je zakázáno bez souhlasu
firmy K.B.T. PROFTECH s.r.o. kopírovat,
či jakkoliv jinak využívat

2015W05

