Instrukcja obsługi
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Dane identyfikacyjne ciągnika
Ciągnik może zostać zidentyfikowany dzięki numerowi seryjnemu,
umieszczonemu na ramie z prawej strony pod chłodnicą. Silnik również
posiada swój numer seryjny, który został umieszczony na bloku silnika z
prawej strony.
Podczas wszelkiej korespondencji lub kontaktu ze sprzedawcą, podczas
zamawiania części zamiennych, należy podać numer seryjny państwa
ciągnika oraz silnika.
Numer identyfikacyjny produktu ……………………………….
Numer seryjny silnika ……………………………….
Numer seryjny kabiny (opcja) ……………………………….
Typ ciągnika ……………………………….
Nabywca / Użytkownik ……………………………….
Adres Sprzedawcy ciągnika
…………………………………..………….
…………………………………….….…….
…………………………………..…..……..
Data odbioru ciągnika ……………………………….
Okres ważności gwarancji ……………………………….
WSKAZÓWKA:
Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi w dobrym stanie oraz
regularnie konsultować zawarte w niej zalecenia.
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Ścisłe przestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji
obsługi eksploatacyjnej, konserwacyjnej i naprawczej,
określonej przez Producenta stanowi również
podstawowy element prawidłowej eksploatacji.

WPROWADZENIE
UWAGA!:
Niniejsza instrukcja obsługi jest wydawana i
rozprowadzana na całym świecie, przez co
wyposażenie seryjne jak i dodatkowe ciągnika mogą
się zmieniać w zależności od danego kraju, gdzie
ciągnik jest użytkowany. W celu uzyskania informacji o
dostępności danego wyposażenia w danym kraju,
prosimy o zwrócenie się w tym celu do Sprzedawcy.

Ciągniki mogą być obsługiwane, konserwowane i
naprawiane wyłącznie przez osoby dobrze znające ich
szczególną charakterystykę oraz zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy (Przepisy BHP,
zapobieganie wypadkom).
W przypadku występujących problemów i awarii lub
celem przeprowadzenia koniecznych ustawień i
regulacji na zakupionym przez Państwa ciągniku –
należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu
PROKMAR S.C..

Celem tej instrukcji obsługi jest umożliwienie
bezpiecznej pracy właścicielowi i operatorowi ciągnika.
Jeśli zalecenia będą skrupulatnie przestrzegane,
ciągnik będzie służyć przez wiele lat.
Uruchomienie ciągnika u użytkownika przez Dział
Serwisu Sprzedawcy, oferuje użytkownikowi
możliwość upewnienia się, czy wszystkie wskazówki
eksploatacyjne zostały poprawnie zrozumiałe. W
przypadku jakiegokolwiek wahania lub niezrozumienia
którejkolwiek z części tej instrukcji obsługi, należy
zwrócić się do Sprzedawcy. Bardzo ważne jest, aby
zalecenia były zrozumiane i przestrzegane. Obsługa
codzienna ciągnika powinna stać się rutynową
czynnością. Zaleca się również prowadzenie rejestru
godzin roboczych ciągnika.

KONTROLA PRZED PRZEKAZANIEM
CIĄGNIKA.
Sprzedając nowe produkty Sprzedawcom na całym
świecie, Producent udziela gwarancji, według której
przy zachowaniu odpowiednich warunków, produkty są
wolne od wad materiałowych i produkcyjnych.
Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi jest publikowana
na całym świecie, nie jest możliwe dokładne określenie
zasad i warunków gwarancji mających zastosowanie w
każdym kraju.
Nabywcy nowych ciągników muszą skierować się do
Sprzedawcy z prośbą o otrzymanie wszelkich
informacji w tym zakresie.

W przypadku konieczności wymiany części
zamiennych, należy używać wyłącznie oryginalnych
części. Oryginalne części mogą zakupić Państwo w
Magazynie części zamiennych Sprzedawcy, gdzie
mogą Państwo również otrzymać informacje dotyczące
ich montażu i użycia. Używanie nieoryginalnych części
zamiennych może doprowadzić do poważnych
uszkodzeń ciągnika. Zaleca się używanie wyłącznie
oryginalnych części zamiennych zakupionych u
autoryzowanego Sprzedawcy.

Realizując swoją politykę ciągłego polepszania jakości,
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany
charakterystyki technicznej produktu bez
wcześniejszego powiadomienia i nie ponosi
odpowiedzialności w przypadku różnic między
produktami a ich opisem figurującym w tej publikacji.

Ze względu na zróżnicowane warunki eksploatacji
ciągnika, Producent nie może podać wyczerpujących i
w pełni kompletnych informacji dotyczących
wydajności oraz sposobów wykorzystania maszyn ani
też brać odpowiedzialności za ewentualne straty i
uszkodzenia mogące wyniknąć z powodu podania tych
informacji lub ewentualnych pominięć lub błędów. Jeśli
ciągnik ma pracować w nietypowych warunkach pracy,
mogących być również szkodliwymi (na przykład na
glebie gliniastej, na podmokłych, błotnistych terenach),
należy skontaktować się ze Sprzedawcą ciągnika w
celu uzyskania specjalnych instrukcji, w innym
przypadku gwarancja może zostać utracona.

Przy dostawie nowego ciągnika, Sprzedawca jest
zobowiązany do przeprowadzenia określonych
czynności. W skład tych czynności wchodzą:
kompletny przegląd ciągnika przed przekazaniem do
nabywcy, w celu zapewnienia gotowości ciągnika do
natychmiastowego uruchomienia do pracy oraz
kompletne przeszkolenie nabywcy ciągnika w zakresie
podstawowej eksploatacji i konserwacji ciągnika.
Szkolenie obejmuje urządzenia sterujące i kontrolne,
konserwację bieżącą i zalecenia związane z
bezpieczeństwem pracy. Wszystkie osoby, które będą
obsługiwać ciągnik oraz przeprowadzać czynności
konserwacyjne muszą zostać przeszkolone.

Ciągniki są przeznaczone wyłącznie do wykonywania
zwykłych prac związanych z rolnictwem (prawidłowa
eksploatacja = zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem).

UWAGA!:
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
przypadku reklamacji, wynikające z zamontowania
części lub wyposażeń, narzędzi lub doposażeń, które
nie posiadają homologacji oraz z modyfikacji lub zmian
nieautoryzowanych.

Wszelkie inne zastosowanie uważane jest za
niezgodne z prawidłową eksploatacją. Producent nie
ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
uszkodzenia sprzętu, ciągnika lub w przypadku
obrażeń ciała wynikających z użycia niezgodnego z
przeznaczeniem – wszelka odpowiedzialność
spoczywa na użytkowniku.

3

PROCEDURA GWARANCYJNA.

OBSŁUGA SERWISOWA PO UPŁYWIE
OKRESU GWARANCYJNEGO.

Prawidłowa eksploatacja ciągnika oraz regularne
przeglądy wpływają na zapobieganie awariom. Jeśli
jednak problemy w działaniu ciągnika będą miały
miejsce w czasie trwania gwarancji, należy
postępować w następujący sposób:

W czasie trwania okresu gwarancyjnego, wszystkie
czynności konserwacyjne i naprawcze muszą być
przeprowadzone przez Serwis Sprzedawcy, który
przeprowadzi szczegółowe kontrole stanu
technicznego i działania nowego ciągnika.

Natychmiast powiadomić Sprzedawcę, u którego
ciągnik został zakupiony, wskazując model i numer
seryjny ciągnika. Natychmiastowe poinformowanie
Sprzedawcy jest bardzo ważne, gdyż nawet, jeśli dana
usterka jest objęta gwarancją, to gwarancję można
utracić w przypadku zwłoki w naprawie.
Dostarczyć Sprzedawcy maksymalnej ilości informacji.
Potrzebne będzie podanie ilości godzin pracy ciągnika,
jaki typ pracy był wykonywany i jakie są objawy
problemu.

W celu uzyskania najlepszej sprawności działania
ciągnika bardzo ważnym jest, aby po wygaśnięciu
okresu gwarancyjnego, nadal odbywały się regularne
przeglądy i okresowe kontrole. Najlepszym
rozwiązaniem jest kontynuowanie tych prac przez
Autoryzowany Serwis Sprzedawcy ciągnika;
doświadczony mechanik wykryje ewentualne usterki
między jednym przeglądem a następnym.
Mechanicy serwisowi regularnie uczestniczą w
szkoleniach poszerzając na bieżąco swoją wiedzę o
produkcie, technikach naprawczych i wykorzystaniu
specjalnego, nowoczesnego sprzętu diagnostycznego.
Otrzymują również regularnie biuletyny serwisowe oraz
posiadają niezbędne instrukcje jak i całą dokumentację
techniczną, konieczną do przeprowadzenia naprawy
lub czynności konserwacyjnych zgodnie z normami
jakościowymi.

Należy zaznaczyć, że gwarancją nie są objęte:
ustawienie silnika, regulacja hamulców / sprzęgła,
materiały eksploatacyjne i konserwacyjne (olej, filtry,
paliwo, płyny układu chłodniczego, ciecze przeciw
zamarzaniu).

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI
ZAMIENNYCH.

BEZPIECZEŃSTWO

Nieoryginalne części PROKMAR S.C. mogą być
gorszej jakości. PROKMAR S.C. nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku strat, szkód i
uszkodzeń wynikłych ze zastosowania tych części.
Dodatkowo, jeśli takie części zostały zamontowane w
ciągniku w czasie trwania gwarancji, gwarancja może
zostać cofnięta.

Zapewnienie bezpieczeństwa operatorowi jest jednym
z podstawowych zajęć konstruktorów nowego
ciągnika, którzy starają się zaopatrzyć pojazd w
możliwie największą ilość urządzeń
zabezpieczających. Mimo to, każdego roku
odnotowuje się sporą liczbę wypadków, które mogłyby
zostać uniknięte, gdyby operator był bardziej skupiony
i ostrożny podczas wykonywania manewrów
ciągnikiem z podłączonymi maszynami i narzędziami
rolniczymi. Przypominamy, że są Państwo zobligowani
do przeczytania niniejszej instrukcji obsługi, a w
szczególności rozdziału poświęconego
bezpieczeństwu pracy.

ZMIANA REGIONU.
Tylko Autoryzowany serwis Sprzedawcy PROKMAR
S.C., u którego został zakupiony ciągnik jest
odpowiedzialny za sprawowanie gwarancji. W miarę
możliwości, należy zwracać się do tego Serwisu w celu
przeprowadzenia przeglądów i napraw.
Jeśli nabywca ciągnika zmienił miejsce zamieszkania
lub, jeśli ciągnik ma czasowo pracować daleko od
miejsca siedziby Serwisu Sprzedawcy, zaleca się, aby
zwrócić się do najbliższego Serwisu PROKMAR S.C.
w nowym miejscu zamieszkania lub pracy ciągnika.
Informacje szczegółowe można uzyskać u
Sprzedawcy, u którego zakupiono ciągnik.
W przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania i nie
dokonania obowiązku powiadomienia o tym fakcie,
inny Serwis może przeprowadzić naprawy w razie
konieczności, według obowiązującego cennika, chyba
że:
a. zostanie udowodnione, że gwarancja jeszcze nie
minęła,
b. zostanie umożliwione nowemu serwisowi
naprawiającemu otrzymanie koniecznych do
naprawy dyspozycji od Sprzedawcy ciągnika.

OSTRZEŻENIE: na niektórych
ilustracjach zawartych w tej instrukcji
obsługi, zostały ściągnięte osłony
bezpieczeństwa lub pokrywy wyłącznie
w celu lepszego przedstawienia i
wyjaśnienia omawianego zagadnienia.
NIGDY nie używać ciągnika bez pokryw i
osłon ochronnych. Jeśli dana osłona
musi zostać zdemontowania w celu
przeprowadzenia naprawy, to MUSI być
ona z powrotem zamontowana przed
ponownym użyciem ciągnika.
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ZNAKI I TERMINY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.
Ten znak ostrzegawczy oznacza:
UWAGA! ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ! ZAGROŻENIE PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA!

Znak ostrzegawczy umożliwia zidentyfikowanie ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa,
umieszczonych na maszynie, użytych w instrukcji obsługi lub w innych miejscach. Kiedy zobaczą Państwo ten
znak, to znaczy, że istnieje niebezpieczeństwo grożące obrażeniami ciała lub śmiercią. Należy bezwzględnie
przestrzegać zaleceń związanych z bezpieczeństwem, zawartych w tej instrukcji obsługi, gdzie zostały one
dokładnie opisane.
BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE! DLACZEGO?




WYPADKI MOGĄ DOPROWADZIĆ DO TRWAŁEGO KALECTWA I ŚMIERCI!
WYPADKI NARAŻAJĄ NA WYSOKIE KOSZTY
WYPADKÓW MOŻNA UNIKNĄĆ

CIĄGNIK I NARZĘDZIA/MASZYNY WSPÓŁPRACUJĄCE.







Ciągnik jest źródłem siły - mechanicznej, - hydraulicznej.
Ciągnik sam w sobie nie posiada dużej wartości. Staje się użyteczny dopiero w połączeniu a narzędziem
współpracującym lub maszyną lub wszelkim innym wyposażeniem.
Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana w celu określenia pewnych metod pracy, gdy ciągnik
pracuje w normalnych warunkach roboczych.
Instrukcja obsługi nie zawiera wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz poszczególnych
instrukcji obsługi maszyn lub urządzeń współpracujących z ciągnikiem, zamocowanych na nim przed
przekazaniem ciągnika nabywcy lub w późniejszym terminie.
Operatorzy muszą zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami obsługi narzędzi lub maszyn
współpracujących z ciągnikiem, zrozumieć zawartość tych instrukcji i przestrzegać zaleceń w nich
zawartych.

BEZPIECZEŃSTWO – WPROWADZENIE.

ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA:
ZALECENIA DLA OPERATORA CIĄGNIKA.

Rozdział poświęcony bezpieczeństwu, zawarty w
niniejszej instrukcji obsługi ciągnika, podkreśla i
precyzuje niektóre sytuacje, podczas których może
wystąpić zagrożenie Państwa bezpieczeństwa, w
czasie normalnego użytkowania ciągnika
wyposażonego w RAMĘ ochronną lub kabinę oraz
przeprowadzania czynności obsługowych. Ten rozdział
określa sposób możliwego zachowania się w czasie
tych sytuacji. Rozdział NIE ZASTĘPUJE pozostałych
wskazówek i zaleceń związanych z bezpieczną pracą
ciągnikiem, znajdujących się w pozostałych
rozdziałach instrukcji.

Przed wszelkim uruchomieniem i pracą ciągnikiem
zalecenia zawarte w rozdziale poświęconemu
bezpieczeństwu pracy muszą zostać przeczytane i
zrozumiane przez operatora. Podczas pracy, zalecenia
muszą być przestrzegane. Podczas lektury tego
rozdziału, zauważą Państwo, że w celu lepszego
wyjaśnienia różnych sytuacji zostały użyte ilustracje.
Każda ilustracja posiada swój numer, który ujęty w
nawias jest następnie używany w tekście. Pojawia się
również na końcu tekstu opisowego, odnoszącego się
do danej ilustracji i składa się z dwóch cyfr
oddzielonych myślnikiem: pierwsza cyfra określa
Rozdział, a druga kolejny numer figury (ilustracji) tego
rozdziału (Np. Fig. 2-34 = Figura (ilustracja) nr 34,
Rozdział 2).

W zależności od używanego wyposażenia, warunków
pracy, czynności przeprowadzanych w strefach
obsługowych i naprawczych ciągnika, konieczne może
być zachowanie dodatkowych zaleceń. Producent
ciągnika nie może bezpośrednio kontrolować sposobu
użytkowania, naprawy, smarowania czy też czynności
obsługowych ani też zastosowania zaleceń w praktyce
– wszystko to należy do Państwa i do Państwa
odpowiedzialności.

Bezpieczeństwo zależy głównie od operatora ciągnika.
Stosowanie się do poleceń i wskazówek związanych z
bezpieczeństwem pracy posłuży nie tylko do ochrony
operatora, ale również do ochrony jego otoczenia.
Prosimy dokładnie przestudiować tę instrukcję obsługi
i uważać ją za integralną część programu
bezpieczeństwa.
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Ten rozdział dotyczy tylko typu ciągnika, który
Państwo nabyli. Prosimy o przestrzeganie wszelkich
innych środków zapewniających bezpieczeństwo
pracy.
PAMIĘTAJMY, ŻE: BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY
OD OPERATORA. MOŻNA UNIKNĄĆ WIELU
WYPADKÓW POCIĄGAJĄCYCH ZA SOBĄ
OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ!

NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE I
UWAGA.
W celu zachowania własnego bezpieczeństwa
podczas pracy ciągnikiem, należy stosować się do
opisów, wskazówek i poleceń figurujących obok
poniższych symboli, umieszczonych w tej instrukcji
obsługi jak i na naklejkach ostrzegawczych:
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ten
symbol, występujący obok określenia:
NIEBEZPIECZEŃSTWO, wskazuje
na bezpośrednie niebezpieczeństwo,
które jeśli nie będzie uniknięte, to
może doprowadzić do ŚMIERCI LUB
POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA.
OSTRZEŻENIE: Ten symbol,
występujący obok określenia:
OSTRZEŻENIE, wskazuje na
potencjalne zagrożenie, które jeśli nie
będzie uniknięte, to może pociągnąć
za sobą ŚMIERĆ LUB POWAŻNE
OBRAŻENIA CIAŁA.
UWAGA!: Ten symbol, występujący
obok określenia: UWAGA, wskazuje
na potencjalne niebezpieczeństwo,
które jeśli nie będzie uniknięte, to
może pociągnąć za sobą LEKKIE
OBRAŻENIA CIAŁA.
WAŻNE: Określenie: WAŻNE jest używane w celu
określenia procedur lub szczególnych instrukcji
postępowania, które jeśli nie zostaną zastosowane
w ściśle określony sposób, to mogą pociągnąć za
sobą uszkodzenie lub zniszczenie ciągnika,
maszyny lub urządzenia współpracującego lub jego
strefy roboczej.
WSKAZÓWKA: Określenie WSKAZÓWKA jest
stosowane w celu zwrócenia uwagi na szczególnie
przydatne informacje dotyczące naprawy lub
zwiększenia skuteczności pracy ciągnika.

BEZPIECZEŃSTWO – NAKLEJKI
OSTRZEGAWCZE.
OSTRZEŻENIE: ZABRANIA SIĘ
ODKLEJANIA LUB ZAKRYWANIA
naklejek ostrzegawczych
„Niebezpieczeństwo”, „Ostrzeżenie”,
„Uwaga” lub „Instrukcja”.

BEZPIECZEŃSTWO – PROGRAM
BEZPIECZEŃSTWA.
Gwarancja dobrego działania.
W celu zapewnienia dobrego działania ciągnika
rolniczego, trzeba być operatorem posiadającym
odpowiednie kwalifikacje i zdolności. Kwalifikacje
obejmują znajomość niniejszej instrukcji obsługi,
przeszkolenie w zakresie obsługi ciągnika oraz
przeszkolenie dotyczące bezpieczeństwa pracy. W
niektórych krajach przepisy określają wiek kierowcy
ciągnika; osoba poniżej 16 lat nie może otrzymać
pozwolenia na jego prowadzenie ani na obsługiwanie
maszyn. Obowiązkiem operatora ciągnika jest posiadanie
znajomości aktualnie obowiązujących przepisów oraz ich
przestrzeganie w miejscu pracy oraz w danej sytuacji.
Te zasady zawierają w sobie zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa pracy i zapewnienia dobrego działania
ciągnika, ale się do nich nie ograniczają.
OSTRZEŻENIE: Operator ciągnika
nie może spożywać alkoholu lub
przyjmować lekarstw, które mogłyby
obniżyć koncentrację i zdolność
koordynacji ruchów. Jeśli operator
musi
przyjmować leki tego typu, to musi zwrócić się do lekarza
o pisemne zaświadczenie o swojej zdolności lub
niezdolności do całkowicie bezpiecznego prowadzenia
ciągnika i obsługi maszyn.
Przestrzeganie kolejnych instrukcji.

NIGDY NIE ZEZWALAĆ dzieciom ani osobom nie
posiadającym odpowiednich kwalifikacji na
prowadzenie ciągnika. Wszystkie niepożądane osoby
muszą opuścić strefę roboczą ciągnika.

Odpowiednio zapiąć pas bezpieczeństwa.

Unikać prowadzenia ciągnika w pobliżu rowów, rzek i
dziur oraz wykopów w ziemi. Zwolnić prędkość w
czasie pokonywania zakrętów i poruszania się po
zboczach, po nierównym terenie, na śliskim lub
podmokłym podłożu.

Nie wjeżdżać na strome wzniesienia.

Zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza
podczas wykonywania nawrotów, na drogach i w
pobliżu drzew.

Miejsce dla pasażera może być wykorzystane tylko
przez krótki okres.

Nie pozwalać dzieciom na zajmowanie miejsca dla
pasażera.

NIGDY NIE ZEZWALAĆ osobom postronnym na
używanie ciągnika ani narzędzi współpracujących,
chyba że ciągnik jest wyposażony w siedzenie
służące do celów instruktażowych.

Narzędzia należy przyczepiać wyłącznie do belki
zaczepowej lub do zalecanych punktów
zaczepowych, nigdy powyżej linii środkowej osi tylnej.
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W razie uszkodzenia, braku lub nieczytelności
naklejek ostrzegawczych „Niebezpieczeństwo”,
„Ostrzeżenie”, „Uwaga” lub „Instrukcja”, należy
natychmiast wymienić je na nowe. Nowe naklejki
ostrzegawcze można nabyć w Magazynie części
zamiennych Sprzedawcy ciągnika. Rozmieszczenie
naklejek na ciągniku zostało przedstawione na
końcu tego rozdziału.
W przypadku zakupienia ciągnika używanego,
zapoznać się z ilustracjami znajdującymi się na
końcu tej instrukcji obsługi w celu upewnienia się,
czy wszystkie naklejki ostrzegawcze znajdują się na
ich miejscu oraz czy są poprawne i czytelne.

Ciągnik należy prowadzić spokojnie, bez zrywów, bez
gwałtownego ruszania i skrętów. Jeśli ciągnik zostaje
zatrzymany, to należy zaciągnąć hamulec postojowy.
Opuścić podłączone narzędzie lub maszynę,
wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.
NIGDY NIE MODYFIKOWAĆ ANI NIE USUWAĆ
żadnej części wyposażenia i NIE UŻYWAĆ
wyposażenia innego jak dopuszczone do współpracy
z Państwa ciągnikiem.





RAMA OCHRONNA
Rama ochronna jest fabrycznie montowana na
platformie ciągnika. Jeśli rama ochronna została
zdemontowana przez poprzedniego właściciela
ciągnika, to zaleca się jej ponowne zamontowanie
jak i zamocowanie pasa bezpieczeństwa. Zadaniem
ramy ochronnej jest zmniejszenie ryzyka zranienia
w przypadku przewrócenia się ciągnika.
Przewrócenie się ciągnika nie wyposażonego w
ramę ochronną może spowodować poważne
obrażenia ciała lub nawet śmierć! (Fig. 2-1).
W zależności od obowiązujących w danym państwie
przepisów, możliwe jest zamontowanie pasów
bezpieczeństwa w ciągniku. Zawsze należy zapinać
pas bezpieczeństwa, jeśli rama ochronna jest
zamontowana!
Jeśli ciągnik został wyposażony w ramę ochronną z
możliwością pochylenia, to rama może być
pochylana tylko w sytuacji wjeżdżania do niskiego
garażu lub niskich pomieszczeń. NIE należy
zapinać pasa bezpieczeństwa, gdy rama ochronna
została pochylona (opuszczona). NIE WOLNO
pracować ciągnikiem z opuszczoną lub pochyloną
ramą ochronną.
Postępowanie:

Przed rozpoczęciem pracy ciągnikiem należy
sprawdzić, czy rama ochronna nie została
uszkodzona i czy jest poprawnie zamocowana.
Część przegubowa powinna znajdować się w
pozycji uniesionej i zablokowanej.

Jeśli rama ochronna została zdemontowana z
ciągnika lub jeśli została opuszczona, to musi
być ona natychmiast zamontowana i
przywrócona do pozycji uniesionej, w
przewidzianym do tego miejscu. Śruby powinny
zostać przykręcone przy zachowaniu
odpowiedniego momentu dokręcenia.

NIGDY NIE PRZYCZEPIAĆ żadnych
łańcuchów ani linek do ramy ochronnej celem
ciągnięcia innego pojazdu lub maszyn, gdyż
może to doprowadzić do przewrócenia się
ciągnika. Maszyny należy podłączać do belki
zaczepowej ciągnika.

Zawsze zapinać pas bezpieczeństwa (jeśli jest
zamontowany), odpowiednio go regulując. Nie
należy zapinać pasa bezpieczeństwa, jeśli
rama ochronna jest pochylona, opuszczona lub
zdemontowana (Fig. 2-2).

Sprawdzać stan pasa bezpieczeństwa.

Fig. 2-1

Fig. 2-2
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Uszkodzony pas powinien zostać wymieniony
na nowy.
Uszkodzona rama ochronna ciągnika.
Jeśli ciągnik przewrócił się lub jeśli rama ochronna
została uszkodzona (na przykład w wyniku
uderzenia w jakąś przeszkodę w czasie transportu),
to musi zostać wymieniona na nową w celu
zapewnienia pierwotnego bezpieczeństwa pracy.
Po wypadku należy dokładnie sprawdzić stan ramy
ochronnej lub kabiny, fotela operatora, pasów
bezpieczeństwa i punktów zaczepienia. W razie ich
uszkodzenia, należy wymienić je na nowe.

BEZPIECZEŃSTWO – KABINA (opcja)
Kabina została skonstruowana w celu użycia na tej serii
ciągników i odpowiada wszystkim prawnym wymogom w
zakresie bezpieczeństwa oraz spełnia normy dotyczące
dopuszczalnego poziomu hałasu.
Kabina jest zgodna z różnymi międzynarodowymi
normami bezpieczeństwa. NIGDY nie można przewiercać
w niej otworów lub jej modyfikować w celu zainstalowania
dodatkowego wyposażenia lub podłączania narzędzi.
ZABRANIA SIĘ przeprowadzania prac spawalniczych na
kabinie. NIGDY NIE PRZYCZEPIAĆ żadnych łańcuchów
ani linek do kabiny celem ciągnięcia innego pojazdu.

NIE SPAWAĆ, NIE PRZEWIERCAĆ, NIE
PROSTOWAĆ ANI NIE ZGINAĆ RAMY
OCHRONNEJ: wszystkie te czynności zmniejszają
bezpieczeństwo!
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WAŻNE: W instrukcji obsługi zawarte są ogólne
zalecenia związane z bezpieczeństwem pracy
ciągnikiem rolniczym. Instrukcja musi być
przechowywana w kabinie ciągnika. Jeśli zaistnieje
potrzeba uzyskania dodatkowego egzemplarza instrukcji
obsługi, prosimy o skontaktowanie się ze Sprzedawcą.

ZALECENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZNĄ
PRACĄ.
Ochrona ciała.
Zaleca się noszenie odzieży ochronnej oraz elementów
ochronnych, w zależności od warunków pracy. Dzięki
takiej ochronie można uniknąć wypadków (Fig. 2-3).
Poniższe przedmioty mogą okazać się konieczne:










Kask.
Okulary ochronne lub maska ochronna.
Słuchawki ochronne na uszy.
Maska filtrująca (przeciwpyłowa) lub maska
przeciwgazowa.
Ubrania chroniące przed złą pogodą.
Odzież z elementami odblaskowymi.
Rękawice ochronne (z neoprenu do prac przy
środkach chemicznych lub skórzane do ciężkich
prac).
Ochronne obuwie.

ZABRANIA SIĘ noszenia luźnych ubrań, biżuterii lub
innych przedmiotów, które mogłyby zostać wciągnięte
przez ruchome części ciągnika lub jego urządzenia
sterujące. Długie włosy należy spiąć.

Fig. 2-3

Sprawdzić, w którym miejscu znajduje się gaśnica i
apteczka oraz numer pogotowia ratunkowego. Należy
posiadać znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy
(Fig. 2-5).
Znajomość ciągnika
Bardzo ważna jest znajomość ciągnika, jego działania i
działania urządzeń, wyposażeń, narzędzi lub maszyn
współpracujących. Należy również znać działanie
wszystkich przyrządów sterujących, wskaźników i
ekranów jak i nominalnego, dopuszczalnego obciążenia,
przekładni biegów, charakterystyki układu hamulcowego
i układu kierowniczego, promień skrętu i odległości
odstępów do zachowania podczas pracy.

Fig. 2-4

Pamiętać, że deszcz, śnieg, lód, żwir lub miękka
nawierzchnia mogą wpływać na zachowanie się
ciągnika. W przypadku złych warunków, należy zwolnić
zachować szczególną ostrożność używając napędu na 4
koła, jeśli ciągnik jest w niego wyposażony.
Dokładnie zapoznać się ze symbolami bezpieczeństwa
„NIEBEZPIECZEŃSTWO”, „OSTRZEŻENIE” i „UWAGA”,
znajdującymi się na ciągniku jak i ze wszystkimi znakami
informującymi.
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA.
UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY (Fig. 2-4).
JEŚLI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWIERA
NIEZROZUMIAŁE INFORMACJE, DODATKOWYCH
WYJAŚNIEŃ MOŻE PAŃSTWU UDZIELIĆ DZIAŁ
SERWISU SPRZEDAWCY.

Fig. 2-5
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Korzystanie z dostępnych urządzeń ochronnych i
zabezpieczających.



Wszelkie urządzenia ochronne muszą znajdować się w
ich właściwym miejscu, odpowiednio zabezpieczone.
Upewnić się, czy osłony, pokrywy i znaki
bezpieczeństwa zostały poprawnie rozmieszczone i czy
znajdują się w dobrym stanie.

Sprawdzić ogumienie ciągnika (czy nie ma
uszkodzeń, wybrzuszeń, itp.) i ciśnienie w oponach.
Zużyte lub uszkodzone opony należy wymienić na
nowe. Sprawdzić poprawność działania pedału
hamulca roboczego oraz hamulca postojowego. W
razie konieczności wyregulować.

W celu zabezpieczenia Państwa bezpieczeństwa oraz
bezpieczeństwa otoczenia, ciągnik musi być
wyposażony w następujące elementy:




Rama ochronna, zawsze zamontowana w pozycji
zabezpieczającej (Fig. 2-6). Zalecane jest także
zamontowanie i używanie pasów bezpieczeństwa,
zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym
państwie.
Osłona wałka przekaźnika mocy.

Poniższe elementy wyposażenia są również konieczne:






Wsteczne lusterko.
Gaśnica.
Rama ochronna z osłoną chroniąca przed
upadkiem przedmiotów lub osłona
przeciwsłoneczna (jeśli zostały zamontowane).
Należy zdać sobie sprawę, że osłona nie
zabezpiecza operatora przez dużymi przedmiotami,
jak np. baloty słomy lub części ogrodzenia. W
przypadku pracy z ładowaczami czołowymi, należy
dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi tej
maszyny.
Trójkąt ostrzegawczy, osłony, światła, dodatkowe
naklejki odblaskowe lub ostrzegawcze i alarm
bezpieczeństwa (np. sygnał przy cofaniu
ciągnikiem)

Fig. 2-6

Operator jest zobowiązany do znajomości urządzeń
umożliwiających w pełni bezpieczną pracę ciągnika oraz
nimi się posługiwać. Upewnić się, czy pozycja tych
urządzeń jest prawidłowa i czy znajdują się w dobrym
stanie. NIGDY NIE DEMONTOWAĆ ANI NIE
ODŁĄCZAĆ żadnego urządzenia zabezpieczającego!

Kontrola ciągnika.

Fig. 2-7

Przed każdym rozpoczęciem pracy, należy poświęcić
czas na dokładną kontrolę ciągnika i upewnienie się,
czy wszystkie jego układy prawidłowo działają.








ZAKAZ PALENIA podczas tankowania ciągnika.
Nie używać otwartego ognia w pobliżu ciągnika
(Fig. 2-7)
Upewnić się, czy żadna część nie jest luźna
(niedokręcona), złamana, brakująca czy też
uszkodzona. Jeśli powyższe ma miejsce, to części
muszą zostać naprawione lub wymienione na
nowe. Upewnić się, czy urządzenia
zabezpieczające znajdują się na ich właściwym
miejscu.
Upewnić się, czy rama ochronna lub kabina oraz
czy pas bezpieczeństwa są w dobrym stanie. Jeśli
rama ochronna, kabina lub pas bezpieczeństwa
został uszkodzony, to należy wymienić je na nowe.
Upewnić się, czy podłączone narzędzia lub
maszyny zostały zamontowane prawidłowo i czy
napęd wałka odbioru mocy (WOM, liczba obrotów
na minutę) odpowiada przełożeniu wymaganemu
przez narzędzie lub maszynę.
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Wyłączyć silnik ciągnika i zaczekać aż ostygnie
przed zatankowaniem do pełna.
Sprawdzać poziom oleju w silniku. W razie
konieczności uzupełnić braki.
Przeprowadzić wszystkie czynności konserwacyjne,
opisane w rozdziale o konserwacji i ustawieniach z
niniejszej instrukcji obsługi.
Upewnić się, czy wszystkie elementy
zabezpieczające wałek przekaźnika mocy są
załączone.
Upewnić się, czy osłona ochronna końcówki wałka
przekaźnika mocy i osłony wału przegubowego
zostały poprawnie zamocowane i prawidłowo
działają.
Sprawdzić układ hydrauliczny ciągnika i narzędzia
lub maszyny. Naprawić lub wymienić uszkodzone
części lub części nieszczelne (np. przewody
hydrauliczne).
Fig. 2-8
OSTRZEŻENIE: Olej napędowy lub olej
hydrauliczny znajdujące się pod
ciśnieniem, mogą przeniknąć przez skórę,
przedostać się do oczu i spowodować
poważne obrażenia ciała, spowodować
utratę wzroku lub nawet śmierć! Wycieki
płynu znajdującego się pod ciśnieniem
mogą być niewidoczne. W celu
odnalezienia wycieku należy użyć kartonu
lub kawałka drewna. Nigdy nie
przeprowadzać tej czynności gołymi
rękoma. ZAWSE ZAKŁADAĆ RĘKAWICE
OCHRONNE. W celu ochrony oczu, nosić
okulary ochronne. W przypadku, gdy płyn
przeniknie przez skórę, należy
natychmiast udać się do lekarza,
posiadającego doświadczenie z
obrażeniami tego rodzaju, gdyż w
przeciągu paru godzin konieczna będzie
interwencja lekarza specjalisty (Fig. 2-8).

Przed włączeniem ciśnienia w układzie paliwowym lub
hydraulicznym, upewnić się, czy wszystkie złącza
zostały prawidłowo zamocowane, przykręcone i czy nie
zostały uszkodzone rurki, połączenia i przewody
elastyczne. Wyłączyć ciśnienie w układzie przed
rozłączeniem przewodów hydraulicznych lub
paliwowych.
Upewnić się, czy wszystkie układy hydrauliczne zostały
poprawnie zamontowane i czy nie krzyżują się.

Utrzymywanie ciągnika w czystości.







OSTRZEŻENIE: Ciśnienie w układzie
chłodzenia cieczą wzrasta wraz ze
wzrostem temperatury silnika. Przed
odkręceniem korka chłodnicy należy
wyłączyć silnik i poczekać aż układ
chłodniczy ochłodzi się.


Sprawdzić układ chłodzenia silnika i uzupełnić płyn
chłodzący w razie konieczności.


11

Utrzymywać w czystości wszystkie robocze
powierzchnie i komory silnika ciągnika.
Przed przystąpieniem do czyszczenia ciągnika,
opuścić na ziemię podłączone narzędzia lub
maszyny rolnicze, dźwignię zmiany biegów ustawić
w położeniu neutralnym, zaciągnąć hamulec
postojowy, wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze
stacyjki.
Wyczyścić stopnie dostępu, pedały i podłogę.
Usunąć resztki smaru lub oleju. Oczyścić z kurzu lub
błota za pomocą szczotki. Zimą oczyścić ciągnik ze
śniegu, oskrobać z lodu. Śliskie powierzchnie są
niebezpieczne!
Podczas czyszczenia elementów wykonanych z
tworzywa sztucznego, jak na przykład konsola,
deska rozdzielcza, ekrany, wskaźniki i tym podobne
przedmioty, należy unikać używania
rozpuszczalników, paliwa, parafiny, itp. W celu
przeprowadzenia czyszczenia tych elementów
należy używać TYLKO wody, mydła o neutralnym pH
i miękkiej szmatki. Użycie paliwa, parafiny,
rozpuszczalników, itp. prowokuje odbarwienie się,
rozpuszczenie lub zdeformowanie czyszczonych
elementów.
Odłączyć lub odpowiednio ułożyć narzędzia
współpracujące, zbiornik łańcuchy i haki.

Ochrona środowiska naturalnego.






Zabrania się zanieczyszczania studzienek
kanalizacyjnych, cieków wodnych i gleby. Utylizacja
zużytego oleju musi odbywać się zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w
wyznaczonych zakładach komunalnych lub
publicznych, dysponujących specjalistycznym
sprzętem. W razie wahania należy się zwrócić do
odpowiedniego zakładu komunalnego.
W celu zaznajomienia się z odpowiednimi
metodami eliminacji zużytych olei, filtrów i
ogumienia, należy udać się do specjalistycznej
jednostki regionalnej, zakładu komunalnego lub
Sprzedawcy.
Demontaż i kasacja. Użytkownik ciągnika zgodnie z
przepisami o ochronie środowiska jest zobowiązany
do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami
uzgodnionej z odpowiednimi władzami
samorządowymi. W ramach tych działań w chwili
wymiany i złomowania części i zespołów lub
likwidacji całego urządzenia użytkownik powinien:
części nadające się jeszcze do dalszego
wykorzystania zakonserwować i odłożyć do
magazynu, części metalowe złomowane przekazać
do punktów skupu złomu, elementy z tworzyw
sztucznych, gumy itp. przekazać do punktów
prowadzących skup surowców wtórnych, zużyty
olej z urządzeń współpracujących przekazać do
przedsiębiorstw prowadzących zbiór zużytych
olejów i smarów lub postępować zgodnie z
miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki
odpadami i ochrony środowiska.

BEZPIECZEŃSTWO – OBSŁUGA CIĄGNIKA
















Nigdy nie przeprowadzać żadnych prac na ciągniku,
jeśli silnik jest uruchomiony lub ciągle ciepły lub, gdy
ciągnik znajduje się w ruchu! (Fig. 2-9)
Przed rozpoczęciem ustawień lub prac na układzie
elektrycznym, należy odłączyć przewody od
akumulatora, zaczynając od bieguna ujemnego (–).
Oddalić akumulator lub układy wspomagające
uruchomienie silnika w niskich temperaturach od
źródła otwartego ognia w celu uniknięcia
niebezpieczeństwa pożaru lub wybuchu. Zgodnie z
zaleceniami należy używać odpowiednich przewodów
połączeniowych i zacisków, aby uniknąć iskrzenia
mogącego sprowokować wybuch.
Skontaktować się z Autoryzowanym serwisem
Sprzedawcy w celu przeprowadzenia napraw lub
regulacji i powierzać je tylko wykwalifikowanemu
personelowi.
Narzędzie/Maszynę lub/i ciągnik należy podeprzeć za
pomocą bloków i wsporników odpowiednio
dobranych, NIGDY nie podpierać za pomocą
siłowników hydraulicznych!
Sprawdzać regularnie dokręcenie śrub i nakrętek,
zwłaszcza mocujących piastę koła i felgę. Dokręcić
według określonego momentu dokręcenia.
Regularnie kontrolować zbiornik układu
kierowniczego z płynem hydraulicznym i w razie
potrzeby uzupełnić poziom zalecanym typem.
Regularnie sprawdzać poprawność działania układu
hamulcowego. Wyregulować w razie potrzeby.
Upewnić się, czy układ hamulcowy został poprawnie
wyregulowany w przypadku ciągnięcia przyczep.

Fig. 2-9
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BEZPIECZEŃSTWO – URUCHOMIENIE
CIĄGNIKA.
Ostrzeżenie personelu przed uruchomieniem.
Obejść dokoła ciągnik i podłączone maszyny przed
uruchomieniem. Upewnić się, czy pod, w lub na ciągniku
oraz w jego pobliżu nie znajduje się żadna osoba.
Poinformować pozostałych pracowników lub osoby
znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie o zamiarze
uruchomienia ciągnika. Nie włączać ciągnika, jeśli w jego
pobliżu lub w pobliżu podłączonych urządzeń lub maszyn
znajduje się jakakolwiek osoba. Przed uruchomieniem
silnika upewnić się, czy osoby, w szczególności dzieci,
znajdują się w bezpiecznej odległości.
Wchodzenie do kabiny ciągnika i wychodzenie z
zachowaniem bezpieczeństwa.
Podczas wchodzenia do ciągnika należy stosować się do
zasady „trzech punktów kontaktu”. Do ciągnika należy
wchodzić przodem, twarzą zwróconą w jego kierunku.
Zasada „trzech punktów kontaktu” oznacza kontakt obu
rąk i jednej nogi lub jednej ręki i obu nóg w ciągłym
kontakcie z pojazdem w chwili wchodzenia lub
wychodzenia).
Przed wejściem do ciągnika wyczyścić obuwie i wysuszyć
ręce. Wykorzystać poręcze bezpieczeństwa, uchwyty dla
rąk, drabinki i stopnie dostępowe (w zależności od
wyposażenia) podczas wchodzenia do i wychodzenia z
pojazdu.
NIGDY NIE UŻYWAĆ dźwigni sterujących i obsługowych
jako uchwytów i nigdy nie stawać na pedałach podczas
wsiadania lub wysiadania.
NIGDY NIE wsiadać do i nie wysiadać z ciągnika
znajdującego się w ruchu. NIGDY NIE WYSKAKIWAĆ z
ciągnika znajdującego się w ruchu, poza nagłymi
przypadkami awarii.

Fig. 2-10

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Silnik należy
uruchamiać za pomocą kluczyka
zapłonowego, siedząc na fotelu
operatora w kabinie ciągnika. NIE
PRÓBOWAĆ uruchamiania ciągnika
poprzez zwarcie zacisków rozrusznika.
Ciągnik mógłby się bowiem uruchomić
na biegu, jeśli dźwignia zmiany biegów
nie była ustawiona w neutralnej pozycji.
Mogłoby to spowodować poważne
obrażenia ciała lub śmierć osoby, która
znalazłaby się w pobliżu ciągnika! (Fig.
2-11).

Bezpieczny rozruch silnika.
OSTRZEŻENIE: Przed uruchomieniem
silnika upewnić się, czy zapewniona została
odpowiednia wentylacja. NIE
URUCHAMIAĆ silnika w zamkniętych
pomieszczeniach. Wydobywające się
spaliny mogą doprowadzić do uduszenia!
(Fig. 2-10).
Uruchamianie silnika może odbywać się tylko z siedzenia
operatora, dźwignia zmiany biegów oraz dźwignia
załączająca wałek przekaźnika mocy w położeniu
neutralnym!
Upewnić się, czy pedały hamulca zostały ze sobą
złączone, rozłączenie pedałów może mieć miejsce tylko
podczas wykonywania skrętów na polu, wymagających
niezależnego uruchamiania pedałów hamulca. Upewnić
się, czy hamulce są poprawnie wyregulowane i czy można
je uruchomić w tym samym czasie.
Przed uruchomieniem silnika, ustawić fotel, zapiąć pas
bezpieczeństwa, zaciągnąć hamulec postojowy i ustawić
wszystkie urządzenia sterujące w położeniach
neutralnych.

Fig. 2-11
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Przestrzeganie procedur związanych z uruchomieniem
silnika ciągnika.
Należy przestrzegać procedur zalecanych w rozdziale
„Obsługa” tej instrukcji obsługi. Rozdział zawiera również
informacje dotyczące uruchomienia w normalnych
warunkach pracy, uruchomienie zimnego silnika i
wykorzystanie płynów rozruchowych.
Test urządzeń sterujących.
Po uruchomieniu silnika, sprawdzić ponownie wszystkie
wskaźniki i kontrolki. Upewnić się, czy wszystko działa
poprawnie. Jeśli ciągnik nie reaguje prawidłowo na
użycie urządzenia sterującego, to NIE WOLNO
UŻYWAĆ ciągnika tak długo aż usterka zostanie
usunięta. Upewnić się, czy pokrywka rozrusznika
znajduje się we właściwym położeniu.
Płyn rozruchowy.
OSTRZEŻENIE: Przed użyciem płynu
rozruchowego należy koniecznie
zapoznać się z informacjami
umieszczonymi na etykiecie pojemnika.
NIE WOLNO używać płynów
rozruchowych w aerozolu w przypadku
wyposażenia ciągnika w świece żarowe
umieszczone w układzie dolotowym
połączonych z układem elektrycznym. Eter
w tym przypadku może wywołać wybuch,
uszkodzić silnik lub zranić kogoś, albo
wywołać obie sytuacje naraz.
Podczas obchodzenia się z płynem rozruchowym, należy
zachować wyjątkową ostrożność. Płyn rozruchowy może
byś stosowany tylko wtedy, gdy na ciągniku, w jego
podstawowym wyposażeniu zamontowanym przez
Producenta lub Sprzedawcę (jako wyposażenie
dodatkowe), znajduje się układ rozruchowy pozwalający
na stosowanie eteru. Jeśli ciągnik jest wyposażony w
świece żarowe wstępnego podgrzewania należy
odłączyć je przed użyciem układu uruchamiającego
działającego z eterem. (Fig. 2-12).

Fig. 2-12

Przed uruchomieniem ciągnika należy upewnić się, czy w
jego pobliżu nie ma niepożądanych osób lub czy nie
znajdują się jakiekolwiek przeszkody (Fig. 2-13).

Fig. 2-13
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BEZPIECZNA PRACA.
OSTRZEŻENIE: Nierównomiernie
obciążony ciągnik może się przewrócić i
spowodować poważne obrażenia ciała
lub śmierć. Upewnić się, czy obciążniki
zawieszane z przodu
ciągnika, masy kół i balasty kół są używane zgodnie z
zaleceniami Producenta. NIE DOKŁADAĆ dodatkowych
obciążników na ciągniku w celu wyrównania
nadmiernego obciążenia, lecz zmniejszyć obciążenie.
Kiedy ciągnik znajduje się w ruchu, nie wolno
opuszczać wnętrza kabiny; zalecenie to dotyczy
wszystkich części ciała.

dokonać przeglądu maszyny lub ciągnika i przystąpić do
usunięcia awarii lub poprawienia ustawień przed
kontynuowaniem dalszej pracy.
Przed ruszeniem ciągnikiem z miejsca należy upewnić
się, czy została zapewniona kontrola nad prędkością i
kierunkiem jazdy. (Fig. 2-14).

OSTRZEŻENIE: Podczas pracy
ciągnikiem należy pozostać na fotelu
operatora.

Pewne i bezpieczne ruchy.
Upewnić się, czy ciągnik jest przygotowany do
wykonania pracy. Należy przestrzegać nominalnych
obciążeń ciągnika i nie przekraczać ich. Upewnić się
przed użyciem, czy wszystkie podłączone narzędzia lub
maszyny NIE SPOWODUJĄ PRZEKROCZENIA
dopuszczalnego obciążenia ciągnika. Upewnić się
również, czy prędkość obrotowa wałka przekaźnika
mocy odpowiada prędkości wymaganej przez
podłączoną maszynę.
Pamiętać, że ciągniki pracują na nierównym terenie,
nieutwardzonym, zakamienionym, wyboistym lub
pochylonym. Transportowany ciężar zmienia się w
zależności od warunków pracy.

Wskazówki bezpieczeństwa pracy do
przestrzegania.












Należy delikatnie obchodzić się z urządzeniami
sterującymi – nie wykonywać gwałtownych ruchów
kierownicą ani innymi, pozostałymi urządzeniami
obsługowymi.
NIGDY NIE wchodzić do ciągnika ani nie wychodzić z
ciągnika, jeśli znajduje się on w ruchu. Zawsze trzymać
pewnie kierownicę, umieszczając kciuki z dala od ramion
kierownicy.
Upewnić się, czy istnieje odpowiednia ilość miejsca na
wykonywanie manewrów ciągnikiem w zakresie
gabarytów pojazdu wraz z ramą ochronną czy też kabiną
oraz ze współpracującą maszyną.
NIE używać ciągnika ani podłączonych do niego maszyn
do innych celów niż zgodnych z ich przeznaczeniem.
Zawsze prowadzić ciągnik z uwagą i ostrożnością.
Podczas pracy ciągnikiem i podłączonymi narzędziami lub
maszynami NIE MA miejsca na żarty!
ZAWSZE OBSŁUGIWAĆ urządzenia obsługowe z
siedzenia operatora ciągnika.
Przed opuszczeniem kabiny ciągnika zawsze wyłączyć
napęd wałka przekaźnika mocy, opuścić na ziemię
wszelkie podłączone wyposażenie lub maszyny, dźwignię
zmiany biegów ustawić w położeniu neutralnym, wyłączyć
silnik ciągnika i wyciągnąć kluczyk zapłonowy ze stacyjki

Fig. 2-14

Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie
sprawdzić obszar, na którym będzie wykonywana
praca, aby zapewnić sobie najbezpieczniejszy
sposób jej przeprowadzenia. Należy tak
zorganizować pracę, aby ciągnik mógł jechać prosto.
Zachować szczególną uwagę podczas pracy w
pobliżu rowów, dziur, kanałów mogących znajdować
się z przodu lub z boku ciągnika oraz na wzniesienia,
pagórki, pnie drzew, kałuże, błoto, itp. Należy
sprawdzić warunki pracy, gdyż mogą być one
źródłem niebezpieczeństwa. Jeśli wykonywana jest
praca z użyciem ładowacza czołowego lub maszyn
lub narzędzi składanych, bądź z wysokimi
elementami, to należy upewnić się, czy nie ma w
pobliżu przeszkód.
OSTRZEŻENIE! Uważać na linie
wysokiego napięcia, gdyż kontakt z nimi
może być przyczyną śmierci! W razie
kontaktu z linią wysokiego napięcia, NIE
NALEŻY opuszczać fotelu operatora, lecz wykonać
odpowiednie manewry ciągnikiem i / lub ładowaczem
czołowym, by znaleźć się w bezpiecznej odległości (Fig.
2-15).

NIE DOTYKAĆ i nie opierać się na mechanizmach
narzędzi lub maszyn mogących znajdować się w ruchu.
Zakaz dotyczy nie tylko operatora, ale i osób
postronnych.
Zachować ostrożność! Jeśli jakaś część się złamie lub
coś odkręci się albo przestanie poprawnie działać, to
należy przerwać pracę, wyłączyć silnik ciągnika,
Fig. 2-15
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Bezpieczeństwo strefy wokół ciągnika –
Uważać na innych!


Zwracać uwagę na to, co się dzieje. NIE
ZEZWALAĆ osobom bez doświadczenia lub bez
niezbędnych kwalifikacji na obsługę ciągnika. Taka
osoba mogłaby zranić samą siebie jak i inne osoby.

OSTRZEŻENIE: Ciągnik może być
obsługiwany tylko przez jedną osobę. NIE
ZEZWALAĆ innym osobom na
prowadzenie ciągnika lub obsługę
maszyn lub jakichkolwiek urządzeń
łącznie z przyczepami (Fig. 2-16).
Niektóre ciągniki mogą być wyposażone w siedzenie dla
pasażera. NIKT nie może znajdować się na
podłączonych narzędziach lub maszynach, ani na
przyczepach. Wyjątek stanowią kombajny zbierające,
specjalnie do tego przygotowane (dla samego zbioru, a
nie dla transportu). Odpowiednie miejsca muszą być
przygotowane na tego typu maszynach w celu
zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa. Nie zezwalać
dzieciom na wchodzenie do ciągnika.

Fig. 2-16
OSTRZEŻENIE: NIKT NIE MOŻE
przebywać między ciągnikiem, a
podłączonym narzędziem lub maszyną.
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy silnik
ciągnika jest wyłączony, hamulec
postojowy jest zaciągnięty, dźwignia
zmiany biegów znajduje się w przełożeniu
neutralnym a wszystkie wyposażenia lub
narzędzia albo maszyny są opuszczone na
ziemię.

UWAGA!: Przed wykonaniem manewru
ciągnikiem, operator musi upewnić się,
czy kontroluje prędkość roboczą i
kierunek jazdy ciągnika.
Należy ruszać powoli, do uzyskania pewności, że
wszystko poprawnie działa. Po uruchomieniu silnika
należy wykonać skręty kierownicą w prawo i w lewo.
Należy upewnić się, że układ kierowniczy i układ
hamulcowy poprawnie funkcjonują. Jeśli został
uruchomiony układ mechanizmu różnicowego, to NIE
WOLNO prowadzić ciągnika z nadmierną prędkością,
ani wykonywać skrętów tak długo, aż mechanizm
różnicowy nie zostanie wyłączony.
OSTRZEŻENIE: NIE PODNOSIĆ
żadnych ciężarów nad kimkolwiek (Fig. 217).










Wszelkie osoby znajdujące się w strefie pracy
muszą się oddalić. NIKOMU NIE ZEZWALAĆ na
przebywanie obok lub pod uniesionym narzędziem
(Fig. 2-17).
NIE PODNOSIĆ żadnych przedmiotów, które nie
mogą być bezpiecznie umieszczone w łyżce
ładowacza. Zaopatrzyć się w odpowiednie do tego
celu urządzenia.
W przypadku używania ładowacza, należy unikać
gwałtownych przerw w pracy i uruchomień jak i
gwałtownych zakrętów czy też zmian kierunków
jazdy. W czasie transportu, ciężar utrzymywać tuż
nad ziemią.
NIE wolno przebywać żadnej osobie przed, pod lub
z tyłu załadowanego narzędzia lub w czasie jego
załadunku. NIE JECHAĆ ciągnikiem w kierunku
osoby stojącej przed nieruchomym przedmiotem
lub obiektem.
Wszystkie osoby postronne muszą się znajdować
poza strefą działania części znajdujących się w
ruchu, haków, zaczepów, belek zaczepowych,
ramion podnośnika, wałka przekaźnika mocy,
siłowników hydraulicznych, pasów, kół pasowych i
pozostałych części w ruchu. Pozostawić wszelkie
osłony zabezpieczające w ich właściwym miejscu.

Fig. 2-17
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Niebezpieczeństwo przewrócenia się ciągnika.
W celu zapewnienia Państwa bezpieczeństwa, ciągniki
wyposażone w podpory spoczynkowe lub platformę
muszą być wyposażone w ramę ochronną i w pasy
bezpieczeństwa (Fig. 2-18).
Jeśli wyposażony w ramę ochronną lub w kabinę
ciągnik przewraca się, to należy mocno trzymać
kierownicę i nie próbować opuszczać siedzenia
operatora aż ciągnik nie zatrzyma się i będzie stabilny.
Jeśli drzwi kabiny są uszkodzone i nie można ich
otworzyć, to należy opuścić kabinę przez tylne okno lub
przed otwór w dachu (Fig. 2-18).

Zapobieganie przewróceniu się ciągnika.













Rozstaw kół ciągnika dopasować do pracy, która
ma zostać wykonana.
Przed rozpoczęciem jazdy na prędkości
transportowej należy złączyć pedały hamulca.
Zmniejszyć prędkość jazdy w zależności od
warunków pracy. Jeśli ciągnik jest wyposażony w
ładowacz czołowy, to łyżkę z ciężarem należy
opuścić możliwie najbliżej ziemi.
Zakręty pokonywać na zredukowanej prędkości.
Unikać wstrząsów i podskakiwania ciągnika, gdyż
można utracić panowanie nad kierownicą.
Nie ciągnąć zbyt dużych ciężarów dla ciągnika.
Obciążona przyczepa w czasie zjeżdżania ze
wzniesienia może najechać na ciągnik lub
zmiażdżyć go albo się wokół niego owinąć (Fig. 219).
Unikać gwałtownego hamowania. Hamować powoli
i stopniowo.
W celu zjechania ze wzniesienia, użyć hamowania
silnikiem ciągnika i wrzucić taki sam bieg jak bieg
wrzucany podczas pokonywania wzniesienia.
Zawsze włączać bieg przed zjechaniem ze
wzniesienia.
Wykorzystać napęd na cztery koła ciągnika, jeśli
jest w niego wyposażony, w celu uzyskania
hamowania wszystkimi, kołami, (jeśli ciągnik jest
wyposażony w napęd na cztery koła).

Fig. 2-18

Fig. 2-19

OSTRZEŻENIE: NIE włączać sprzęgła,
nie zmieniać biegów w czasie
zjeżdżania ze wzniesienia.









Ciągnik powinien wjeżdżać na zbocza lub zjeżdżać
z nich na wprost. Należy unikać jazdy wzdłuż
zbocza. W ten sposób maleje ryzyko przewrócenia
się ciągnika.
Nie przeładowywać ładowacza czołowego ani
przyczepy. Używać odpowiednich obciążników w
celu zapewnienia stabilności ciągnika (Fig. 2-20).
W celu ciągnięcia ciężarów na prędkości
transportowej należy zablokować belkę zaczepową
w pozycji centralnej (środkowej) i użyć łańcucha
bezpieczeństwa.
NIE wykorzystywać ciągnika do zaganiania
zwierząt hodowlanych.
Fig. 2-20
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Zawsze utrzymywać ciągnik poza linią markacyjną w
przypadku pracy przy brzegach rowów i skarp (A,
Fig. 2-22). Unikać rowów, skarp brzegów rzek, które
mogłyby się zapaść (Fig. 2-21).

Fig. 2-22

Fig. 2-21






Jeśli muszą Państwo wjechać na strome zbocze, to
należy unikać wykonywania skrętów i nawrotów na
górze zbocza. Zwolnić i wykonać zakręt po szerokim
łuku. Jechać prosto pod górę i prosto z niej
zjeżdżać, nigdy wzdłuż. Obciążoną część ciągnika
skierować w górę wzniesienia podczas podjeżdżania
do góry lub podczas zjeżdżania (Fig. 2-23).
Jeśli ciągnik wjeżdża na strome zbocze, a jest
wyposażony w narzędzia zamontowane na jego
boku, to narzędzie musi się znajdować od strony
wznoszącej (Fig. 2-24). Nie unosić narzędzia.
Opuścić je możliwie najniżej ziemi w przypadku
jazdy wzdłuż zbocza.
Unikać podjeżdżania na strome zbocza, jeśli to
możliwe. Jeśli nie jest to możliwe, to należy unikać
dziur i zagłębień. Unikać jazdy po korzeniach, po
kamieniach, po garbach, po usypanej ziemi i
wzniesieniach. Zawsze utrzymywać ciągnik poza
linią markacyjną w przypadku pracy przy brzegach
rowów i skarp. Unikać rowów, skarp brzegów rzek,
które mogłyby się zapaść (Fig. 2-25).
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Zapobieganie przed przewróceniem się ciągnika
do tyłu.
OSTRZEŻENIE: Zaczepienie jakiegokolwiek
obciążenia do osi tylnej lub do jakiejkolwiek
części umieszczonej powyżej belki
zaczepowe może być przyczyną
przewrócenia się ciągnika do tyłu.










NIE CIĄGNĄĆ żadnego ładunku wykorzystując do
tego górne cięgno lub punkt umieszczony powyżej
środkowej linii osi tylnej. Zawsze używać w tym celu
belkę zaczepową, zalecaną przez Producenta jak i
sworznia belki zaczepowej, który można zablokować.
Zbyt wysokie zaczepienie może spowodować
przewrócenie się ciągnika do tyłu, co może za sobą
pociągnąć poważne obrażenia ciała a nawet śmierć!
Ładunki zawsze przyczepiać do belki zaczepowej.
Używać wyłącznie belki zaczepowej działającej z
trzypunktowym układem zawieszenia, gdy
zamontowane cięgła utrzymują belkę zaczepową w
dolnym położeniu.
Obciążniki umieszczać z przodu w celu zwiększenia
równowagi ciągnika, jeśli ma on ciągnąć ciężkie
ładunki lub w celu wyrównania ciężaru ciężkiego
narzędzia lub maszyny zamontowanej z tyłu ciągnika
(Fig. 2-26).
NIE przeładowywać i NIE obciążać ciągnika ponad
jego możliwości. Nigdy nie wolno dokładać
dodatkowych obciążników celem wyrównania
obciążenia ciągnika. Należy zredukować obciążenie
(Fig. 2-27).
OSTRZEŻENIE: Zbyt duże obciążenie
ciągnika jest ZAWSZE niebezpieczne.
Należy zapoznać się z danymi technicznymi
ciągnika oraz jego osiągami. NIGDY nie
należy przekraczać dopuszczalnych
obciążeń (Fig. 2-28).

Fig. 2-26

Fig. 2-27

Fig. 2-28
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Ruszać powoli i stopniowo zwiększać prędkość
jazdy. NIE wrzucać wstecznego biegu i nie
zwalniać szybko pedału sprzęgła. Jeśli do
ciągnika został zaczepiony duży ciężar lub
nieruchomy przedmiot, to złe przełożenie biegów
może doprowadzić do wywrócenia ciągnika (Fig.
2-30 i Fig. 2-31).
Jeśli przód ciągnika zaczyna się unosić, to należy
zwolnić i w razie konieczności powoli naciskać
pedał sprzęgła (Fig. 2-29).
Jeśli ciągnik ugrzązł w błocie lub przymarzł, NIE
WOLNO PRÓBOWAĆ ruszać do przodu. Istnieje
niebezpieczeństwo, że ciągnik mógłby obrócić się
na tylnych kołach i przewrócić się. Należy unieść
wszystkie przyczepione narzędzia lub maszyny i
spróbować JAZDY DO TYŁU. W przypadku, jeśli
jest to niemożliwe, wyciągnąć ciągnik za pomocą
innego pojazdu.
Jeśli ciągnik wjechał do rowu, jeśli to możliwe to
należy WYCOFAĆ. Jeśli jednak jest konieczna
jazda do przodu, to należy jechać powoli z
zachowaniem ostrożności.
Sam ciągnik lub ciągnik z zaczepionymi z tyłu
narzędziami, po wykonaniu nawrotu powinien
zjeżdżać przodem w dół.
Ciągnik z ładowaczem czołowym, z wypełnioną
łyżka musi zjeżdżać tyłem. Łyżkę z ładowaczem
opuścić najniżej jak to możliwe.
Zawsze zjeżdżać na biegu. NIE ZJEŻDŻAĆ
ciągnikiem z wciśniętym pedałem sprzęgła lub na
biegu jałowym (dźwignia zmiany biegów w
pozycji neutralnej).

Fig. 2-29

Fig. 2-30

Fig. 2-31
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Inne niebezpieczeństwa.














Upewnić się, czy osłona (1) jest na swoim miejscu
i czy pokrywka ochronna końcówki wałka
przekaźnika mocy (2) została zamocowana, gdy
wałek przekaźnika mocy nie jest używany. (Fig. 232).
Przed podłączeniem, odłączeniem, czyszczeniem
lub regulacją urządzeń lub maszyn napędzanych
przez wałek przekaźnika mocy, zawsze rozłączyć
napęd wałka przekaźnika mocy, wyłączyć silnik
ciągnika, wyciągnąć kluczyk zapłonowy ze stacyjki
i upewnić się, czy wał przegubowy nie obraca się i
czy jest zablokowany (Fig. 2-33).
Upewnić się, czy wszystkie osłony ochronne wału
przegubowego zostały zamontowane i znajdują się
na swoim miejscu i sprawdzić wszystkie naklejki
ostrzegawcze.
Przed włączeniem wałka przekaźnika mocy należy
upewnić się, czy w pobliżu ciągnika i maszyny nie
znajduje się jakakolwiek osoba. W celu włączenia
wałka przekaźnika mocy podczas postoju
ciągnika, dźwignia zmiany biegów powinna
znajdować się w położeniu neutralnym, zaciągnąć
hamulec postojowy, a koła ciągnika i maszyny
zabezpieczyć klinami.
Jeśli podłączone urządzenie lub maszyna są
napędzane wałem przegubowym znajdującym się
w ruchu, to NIE WOLNO opuszczać kabiny
ciągnika aż napęd wałka przekaźnika mocy
zostanie odłączony a wał przegubowy przestanie
się obracać. Przed opuszczeniem kabiny ciągnika
należy zaciągnąć hamulec postojowy, wyłączyć
silnik i wyciągnąć kluczyk zapłonowy ze stacyjki.
NIE STOSOWAĆ żadnych łączników, reduktorów
ani przedłużaczy wałka przekaźnika mocy, gdyż
powodują one umieszczenie połączenia wałka
przekaźnika mocy i wału przegubowego poza
strefą ochronną osłon zabezpieczających.
Rozstaw belki zaczepowej i cięgien podnośnika
musi być tak ustawiony, aby nie było widoczne
gwintowanie.







Do pracy ciągnikiem należy dopasować koła z
ogumieniem o szerokości przystosowanej do rodzaju
wykonywanej pracy. W celu dobrania szerokości
ogumienia należy przeczytać najpierw rozdział
„Obsługa” i „Ustawienia”.
Zwolnić prędkość jazdy na nierównej lub śliskiej
powierzchni lub w sytuacji, gdy liście drzew
zmniejszają dobrą widoczność.
NIE wykonywać gwałtownych zakrętów z dużą
prędkością jazdy.

Fig. 2-32

NIEBEZPIECZEŃSTWO: NIE
PRÓBOWAĆ odłączać przewodów
hydraulicznych lub regulować narzędzia
lub maszyny, gdy silnik ciągnika jest
uruchomiony lub, gdy
wałek przekaźnika mocy jest włączony. Istnieje
niebezpieczeństwo wyrządzenia poważnych obrażeń
ciała i śmierci! (Fig. 2-34).




W przypadku stosowania środków chemicznych
należy postępować zgodnie z instrukcjami
producenta środków chemicznych dotyczących
sposobu ich stosowania, przechowywania i
utylizacji. Należy również przestrzegać zaleceń
producenta środków chemicznych dotyczących
wykorzystania odpowiedniego sprzętu
umożliwiającego zastosowanie środków
chemicznych.
W razie słabej widoczności lub nocą, należy
używać świateł roboczych ciągnika i zmniejszyć
prędkość jazdy. (NIE UŻYWAĆ reflektorów
roboczych zamontowanych z tyłu ciągnika
podczas przejazdów drogami, gdyż świecące białe
światło z tyłu pojazdu jest niedozwolone – nie
dotyczy to tylko białego światła cofania – i
mogłoby wprowadzić w błąd innych uczestników
ruchu oraz być przyczyną wypadku).

Fig. 2-33

Fig. 2-34
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Narzędzia, maszyny i dodatkowe wyposażenie.
OSTRZEŻENIE: Ładowacze czołowe
(wyposażone w łyżkę lub w widły) muszą
być wyposażone w odpowiednią blokadę
uniemożliwiającą przesunięcie się
załadunku podczas unoszenia (np. balotów,
słupków płotu, rolek z siatką ogrodzeniową,
zwojów przewodów, itp.) poprzez ramiona
ładowacza do kabiny ciągnika, przez co
mogłyby zmiażdżyć kabinę i operatora. Źle
zamocowane przedmioty również mogą
spaść i zranić osoby trzecie. Podłączone
narzędzia lub maszyny mogą wykonywać
tylko taką pracę, do jakiej zostały
przeznaczone, nie należy wykonywać nimi
niezgodnych z przeznaczeniem prac (Fig.
2-37). W przypadku pracy z ładowaczami
czołowymi, należy dokładnie zapoznać się z
instrukcją obsługi tych maszyn.













Narzędzia lub maszyny zamocowane na
trzypunktowym układzie zawieszenia lub na boku
ciągnika wymagają zachowania większego kąta
skrętu niż na przykład ciągnięte przyczepy. Zapewnić
odpowiednią przestrzeń w celu wykonania
bezpiecznego zakrętu.
Jeśli na ciągniku zostały zainstalowane urządzenia
lub narzędzia, to należy przestrzegać zaleceń
dotyczących bezpieczeństwa, zawartych w
instrukcjach obsługi tych urządzeń lub narzędzi.
Do przyczepiania używać wyłącznie zalecanych
belek zaczepowych. Przyczepianie lub mocowanie do
innych punktów mogłoby spowodować przewrócenie
się ciągnika. (Fig. Fig. 2-36).
Niepoprawne przyczepienie do belki zaczepowej,
nawet poprawnie zamontowanej, również może być
przyczyną przewrócenia się ciągnika (F. 2-36).
NIE obciążać podłączonych do ciągnika narzędzi,
urządzeń ani maszyn. W celu zapewnienia stabilności
ciągnika należy używać obciążników.
Łańcuch bezpieczeństwa (1) umożliwi kontrolę
zaczepionego urządzenia lub maszyny w przypadku,
gdyby odłączyły się one przypadkowo od belki
zaczepowej w trakcie transportu. Używając
przeznaczonych do tego elementów, zamocować
łańcuch do wspornika belki zaczepowej ciągnika lub
do określonego punktu zaczepowego. Należy
pozostawić tyle luzu na łańcuchu, aby nie
przeszkadzał w wykonywaniu zakrętów. Prosimy o
skontaktowanie się z Autoryzowanym serwisem
Sprzedawcy ciągnika w celu uzyskania dodatkowych
informacji oraz w celu nabycia łańcucha o odporności
równej lub wyższej do masy przyczepionej maszyny
lub przyczepy (Fig. 2-35).

Fig. 2-35

Fig. 2-36

Fig. 2-37
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Jazda po drodze.
Przed jazdą po drogach publicznych należy zachować
następujące środki bezpieczeństwa:
















Przestrzegać przepisów prawa o ruchu drogowym,
obowiązujących w danym kraju, zwłaszcza
przepisów dotyczących ciągników kołowych.
Złączyć ze sobą pedały hamulca.
Wszystkie narzędzia lub maszyny ustawić w pozycji
transportowej i odpowiednio je zabezpieczyć.
Wszystkie narzędzia lub maszyny ustawić w pozycji
transportowej zajmującej jak najmniej miejsca.
Wyłączyć napęd wałka przekaźnika mocy i blokadę
mechanizmu różnicowego.
Upewnić się, czy ciągnik został zaopatrzony w
odpowiednie chorągiewki i światła ostrzegawcze
wymagane w przypadku transportowania dużych
lub niegabarytowych ciężarów (Fig. 2-38 i Fig. 239).
Upewnić się, czy ciągnik i podłączone maszyny są
wyposażone w trójkąt ostrzegawczy i w inne znaki
ostrzegawcze zwiększające widoczność na drodze,
o ile obowiązujące przepisy ich nie zabraniają.
Upewnić się, czy światła ostrzegawcze poprawnie
funkcjonują.
Upewnić się, czy używany sworzeń zaczepu jest
odpowiedni i posiada odpowiedni system
zabezpieczający.
Światła drogowe i robocze, umieszczone z tyłu i z
przodu ciągnika, muszą być utrzymywane w
czystości i prawidłowo funkcjonować.
Pamiętać, że podczas pokonywania zakrętów,
narzędzia lub maszyny przyczepione do
trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika
wykazują tendencję do zachodzenia na bok. Należy
więc przewidzieć odpowiednio większy promień
skręcania ciągnikiem, odpowiadający gabarytom
przyczepionej maszyny. Zachować również
bezpieczny odstęp między ciągnikiem a maszyną.

Fig. 2-38: Używać symboli i oznaczeń obowiązujących w
Państwa kraju.

Przepisy drogowe.
Przed wjechaniem na drogi publiczne należy zachować
następujące środki bezpieczeństwa:
OSTRZEŻENIE: NIE przewozić żadnych
pasażerów ani w ciągniku ani na
przyczepie lub przyczepionej maszynie.










Zapoznać się z odcinkiem drogi, którą trzeba
przejechać.
Używać obrotowego światła ostrzegawczego (tzw.
„koguta”) w ciągu dnia i w ciągu nocy, chyba, że
przepisy tego zakazują.
Prowadzić ciągnik ostrożnie na prędkości
transportowej, gdy przyczepiona jest przyczepa z
załadunkiem, zwłaszcza gdy NIE JEST ona
wyposażona w hamulce.
Przestrzegać obowiązującego w danym państwie
prawa o ruchu drogowym, dotyczącym
maksymalnej prędkości poruszania się dla
ciągników rolniczych
Postępować szczególnie ostrożnie podczas
przejazdu na drogach zaśnieżonych lub śliskich.
Przed wjazdem na drogę publiczną należy
odczekać aż ustanie na niej ruch.
Fig. 2-39
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Uważać na skrzyżowaniach dróg z ograniczoną
widocznością. Zwolnić aż uzyskana zostanie
dobra widoczność.
NIE wymuszać pierwszeństwa przejazdu na
skrzyżowaniu.
Podczas skręcania zawsze zwolnić.
Wykonywać szerokie zakręty na umiarkowanej
prędkości.
Sygnalizować pozostałym uczestnikom ruchu o
zamiarze zatrzymania się lub skręcania.
Włączyć niższy bieg przed wjechaniem na
wzniesienie lub zjechaniem z niego.
Zawsze prowadzić ciągnik na wrzuconym biegu.
Nigdy nie prowadzić ciągnika z dźwignią zmiany
biegów umieszczoną w neutralnej pozycji lub ze
wciśniętym sprzęgłem.
Nie utrudniać przejazdu pojazdom
nadjeżdżającym z przeciwka.
Prowadzić ciągnik na odpowiednim pasie ruchu,
możliwie najbliżej prawej krawędzi jezdni.
Jeśli za ciągnikiem utworzy się korek pojazdów, to
należy zjechać na pobocze i umożliwić pojazdom
wolny przejazd.
Prowadzić ciągnik z zachowaniem ostrożności
wyprzedzając i przewidując zachowanie
pozostałych uczestników ruchu.
W przypadku ciągnięcia przyczepy lub maszyny,
rozpocząć hamowanie wcześniej niż zwykle i
hamować stopniowo.
Zwracać uwagę na wysokie przeszkody, mogące
uszkodzić ramę ochronną/kabinę.

Fig. 2-40

BEZPIECZEŃSTWO – PO EKSPLOATACJI.
Po każdym zatrzymaniu ciągnika należy go
unieruchomić (Nigdy nie parkować ciągnika na zboczu)
zaciągnąć hamulec postojowy, wyłączyć napęd wałka
przekaźnika mocy, ustawić dźwignię zmiany przełożeń
w pozycji neutralnej, opuścić podłączone narzędzie lub
maszynę na ziemię, wyłączyć silnik i wyciągnąć
kluczyk zapłonowy ze stacyjki PRZED opuszczeniem
siedzenia (Fig. 2-41).

Fig. 2-41
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Na glebach normalnych, zalecany zakres poślizgu kół
zawiera się w przedziale między 4% a 10%, co
zapewnia skuteczne funkcjonowanie.
Na terenach miękkich, poślizg może przekroczyć
12%.

Zalecenia dodatkowe.
Zalecenia dodatkowe zostały przygotowane w celu
uzupełnienia informacji zawartych w niniejszej instrukcji
obsługi ciągnika, aby zagwarantować jego pewne i
skuteczne działanie.
Ciągniki zostały zbudowane głównie do prac
pociągowych z wykorzystaniem belki zaczepowej lub
trzypunktowego układu zawieszenia oraz do napędzania
maszyn za pomocą wałka przekaźnika mocy.

Jeśli poślizg jest wyższy od tej wartości, należy
zachować ostrożność, gdyż może on szybko
wzrosnąć jeszcze bardziej.
W niektórych warunkach pracy preferowane jest
dołożenie obciążników celem obciążenia kół i
zmniejszenia ich poślizgu. Niestety, wpływa to na
zwiększenie obciążenia przekładni napędowej oraz
zmniejsza żywotność ciągnika.

Aby uzyskać maksymalną moc, zwłaszcza w przypadku
ciągnika z napędem na cztery koła, konieczne będzie
przestrzeganie poniżej przedstawionych punktów,
dotyczących obciążenia osi oraz poślizgu kół.

W celu określenia maksymalnego, dopuszczalnego
obciążenia w Państwa warunkach pracy, należy
zwrócić się do Sprzedawcy ciągnika.

Jeśli dodatkowe wyposażenie zostało zamontowane na
ciągniku, to dodatkowe obciążenie musi być zgodne z
normami wskazanymi w tej instrukcji obsługi lub przez
Sprzedawcę ciągnika.

Użycie kół bliźniaczych lub szerszego ogumienia
zwiększa przyczepność, ale także zwiększa
obciążenie przekładni napędowej, zwłaszcza na
glebie suchej i trudnej w uprawie.

1. Obciążenie przedniej osi: ciągnik z napędem na
cztery koła.
Przednia oś jest zwykle obciążona w zakresie około
40% masy całkowitej ciągnika, bez podłączonych
narzędzi i maszyn. Może więc się okazać konieczne
założenie dodatkowych obciążników przednich w calu
zapewnienia przyczepności przedniej osi.

Montowanie kół bliźniaczych lub szerokiego
ogumienia jest możliwe z przeznaczeniem do pracy
na terenach śliskich lub piaszczystych, natomiast na
glebach twardych i suchych obciążenie osi powinno
być ograniczone, gdyż lepsza przyczepność
szerokiego ogumienia w tych warunkach może
doprowadzić do uszkodzenia przekładni napędowej.

Jeśli z przodu ciągnika zostało zamontowane
narzędzie czołowe lub maszyna czołowa, to należy
skontrolować rozkład mas przy pełnym obciążeniu
tego narzędzia lub maszyny, za pomocą wagi;
maksymalne obciążenie osi musi być mniejsze lub
równe wskazanemu.

Jedynym ograniczeniem wykorzystania siły przekładni
napędowej jest poślizg kół.
4. Przyspieszenie osi przedniej, gdy zostaje
włączony napęd na cztery koła.

Prosimy o zapoznanie się z maksymalnym,
dopuszczalnym obciążeniem osi przedniej
(maksymalna masa na przedniej osi), określonym w
tej instrukcji obsługi lub przez Sprzedawcę ciągnika.

Na ciągniku z napędem na cztery koła, prędkość
obrotowa przednich kół musi być nieznacznie większa
od prędkości kół tylnych, aby zostało zapewnione
przeniesienie napędu.

2. Obciążenie tylnej osi.

Przyspieszenie obrotu przednich kół musi zawierać
się w przedziale między 1 a 4%.

Dopuszczalne obciążenie tylnej osi zmienia się w
zależności od tego czy ciągnik jedzie sam, czy też
ciągnie przyczepę lub maszynę.

Wyższe wartości mogą występować w przypadku gleb
luźnych.

Jeśli ciągnik tylko transportuje jakieś obciążenie
(narzędzie, maszynę, itp.), to koła ogumienie kół
muszą posiadać odpowiednie parametry. Należy
zapoznać się z charakterystyką ogumienia, wymiarami
i typem i odpowiednio dobrać je do wykonywanej
pracy.

Ogumienie zamontowane na ciągniku zostało
fabrycznie skontrolowane pod kątem zapewnienia
poprawnego przeniesienia napędu przednich kół. Jeśli
ogumienie ma zostać wymienione, to zaleca się
wymianę na ogumienie o takich samych rozmiarach i
takiej samej marki w celu zapewnienia odpowiedniego
stosunku między prędkościami kół przednich i tylnych.

W niektórych przypadkach, możliwe jest założenie
dodatkowych obciążników na tylnej osi. Generalnie,
nie jest to konieczne, chyba że podłoże jest o
wyjątkowo niskiej przyczepności.

Używając ogumienie różnych marek, ciśnienie w
oponach oraz wymiary ogumienia mogą wpływać na
zmianę tego stosunku, co może z kolei zwiększyć
obciążenie przedniej osi, stworzyć niepoprawne
warunki pracy, wpłynąć na szybsze zużycie
ogumienia i, w ekstremalnych przypadkach, uszkodzić
oś lub przekładnię napędową.

Masa obciążonego ciągnika nie może przekraczać
maksymalnej, dopuszczalnej masy, w której skład
wchodzą również obciążniki, ponieważ ciągnik nie
może być obciążony całkowicie aż do uzyskania
maksymalnego obciążenia statycznego obu osi:
przedniej i tylnej.

Często, zmiana obciążenia ciągnika, wymiarów opon
lub ich ciśnienia może spowodować ich trzęsienie się,
co negatywnie wpływa nie tylko na operatora
ciągnika, ale także może wywołać brak przyczepności
i szybsze zużycie przekładni napędowej.

3. Obciążniki i poślizg kół.
Określenie stopnia poślizgu jest bardzo ważne, aby
zapewnić poprawne funkcjonowanie ciągnika podczas
wykonywania prac uprawowych.
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5. Tereny górzyste.

9. Dodatkowe zalecenia dla operatora ciągnika.

Instrukcja obsługi ciągnika zawiera informacje
dotyczące sposobu bezpiecznego prowadzenia
ciągnika na terenach górzystych.

Zalecenia znajdujące się w niniejszej instrukcji
obsługi mają na celu zapewnienie bezpiecznej
obsługi ciągnika. Jeśli ciągnik ma być prowadzony i
obsługiwany przez inną osobę, to musi być ona
odpowiednio przeszkolona. Dzięki temu uniknie się
wypadków.

W przypadku poruszania się na stromym wzniesieniu,
przekładnia napędowa ciągnika może być słabiej
smarowana, gdyż olej będzie przemieszczał się do
części przedniej lub tylnej przekładni.

Zabrania się przewożenia pasażerów na ciągniku.
Możliwe jest przewożenie pasażera na siedzeniu dla
niego przewidzianym pod warunkiem zapięcia pasa
bezpieczeństwa.

W takim przypadku może okazać się konieczne
zapewnienie dodatkowego smarowania przekładni
napędowej, aby zapewnić bezpieczne działanie
ciągnika.

Należy mieć świadomość, że w przypadku
przewrócenia się ciągnika, rama ochronna może
ochronić tylko osoby znajdujące się w jej wnętrzu lub
w przedziale osłoniętym ramą.

Prosimy o skontaktowanie się ze Serwisem
Sprzedawcy ciągnika, gdy ciągnik ma pracować na
wzniesieniach, których kąt pochylenia przekracza 15
stopni.

Jeśli ciągnik jest wyposażony tylko w ramę
ochronną, to przewożenie pasażerów jest
odradzane, nawet w przypadku wyposażenia
ciągnika w siedzenie dla pasażera.

6. Urządzenia napędzane hydraulicznie.
Do wykonania niektórych prac może zostać
wykorzystany układ hydrauliczny ciągnika, na przykład
do zapewnienia napędu silników hydraulicznych.

10. Filtry chemiczne kabiny.
Użycie filtra z absorbującym środkiem chemicznym
w kabinie z klimatyzacją może zwiększyć stopień
ochrony podczas wykonywania niektórych prac
polowych. Zawsze należy dokładnie przeczytać i
zrozumieć etykietę umieszczoną na opakowaniu,
opisującą używany środek chemiczny.

W przypadku napędzania silników hydraulicznych
może okazać się, że powodują one znaczne
nagrzewanie się oleju hydraulicznego, a system
chłodzenia oleju na ciągniku może okazać się
niewystarczający, zwłaszcza, gdy silnik jest o dużej
mocy a łączący przewód hydrauliczny jest długi.

PODCZAS MANIPULOWANIA ŚRODKAMI
CHEMICZNYMI NALEŻY UŻYWAĆ
ODPOWIEDNIEGO UBRANIA OCHRONNEGO,
RĘKAWIC ORAZ MASKI.

Niektóre urządzenia napędzane hydraulicznie,
posiadają dodatkowy system chłodzenia oleju. Należy
się upewnić, czy olej jest poprawnie chłodzony i
filtrowany, w przypadku wykorzystania takich chłodnic,
aby uniknąć szkód wyrządzonych na układzie
hydraulicznym ciągnika.

Zawsze przestrzegać zaleceń opisanych na etykiecie
środków chemicznych, aplikowanych w używanych
filtrach.

7. Ciągnięcie ciężkich maszyn i przyczep, itp.

11. Akumulator.

W przypadku ciągnięcia ciężkich maszyn i przyczep
może okazać się konieczne zamontowanie
dodatkowego układu hamulcowego (na przykład:
układu hamulcowego przyczepy), podobnie jak i
zamocowanie dodatkowych obciążników na tylnych
kołach w celu zapewnienia odpowiedniego hamowania
tylnej osi.

Naklejka umieszczona na pokrywie akumulatora.
UWAGA!
Zaciski oraz bieguny akumulatora
oraz jego części składowe
zawierają ołów. Są to uznane w
Stanie Kalifornii substancje
chemiczne jako rakotwórcze i
niebezpieczne dla układu
rozrodczego człowieka.

Prosimy o kontakt z Serwisem Sprzedawcy ciągnika,
aby uzyskać dodatkowe wyjaśnienia.
8. Działanie suchego sprzęgła.
Większość ciągników z mechaniczną skrzynią biegów
zostało wyposażonych w suche sprzęgło. Przy każdej
zmianie biegów następuje poślizg sprzęgła w wyniku
czego sprzęgło zużywa się, wzrasta także
temperatura. Aby wydłużyć czas działania sprzęgła
zaleca się obniżyć obciążenie ciągnika jak i prędkość
obrotową silnika w przypadku ruszania ciągnikiem z
postoju.
Wydłużający się poślizg sprzęgła przy dużej prędkości
obrotowej silnika i dużym obciążeniu ciągnika pociąga
za sobą przegrzanie się tarczy sprzęgła i zmniejsza
jego żywotność.
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Określenie ryzyka związanego z wpływem
hałasu.
Charakterystyka i pomiar poziomu natężenia hałasu.
Hałas jest zmianą ciśnienia w środowisku elastycznym,
zwykle tym środowiskiem jest powietrze, wynikającą w
wibracji przedmiotu (źródła), powodującego niemiłe,
często męczące odczucie dźwięku.
Natężenie lub poziom dźwięku: wyraża poziom zmiany
ciśnienia powodowany zmianą fali dźwiękowej i jest
mierzony w decybelach (dB), każdy (dB) podwaja
natężenie dźwięku i energii docierającej do ucha.
Częstotliwość: wyraża liczbę zmian ciśnienia fali
akustycznej w ciągu jednej sekundy, a jej jednostką jest
Hertz (Hz) – dźwięki wysokie mają wysoką
częstotliwość (2000 – 4000 HZ lub więcej), dźwięki
niskie maja częstotliwość rzędu 250 Hz lub mniej.
Jak ocenić ryzyko?
Niebezpieczeństwo wynikające z hałasu jest tym
groźniejsze, im wyższy jest poziom hałasu i im dłuższy
jest czas ekspozycji na hałas.
Używane są dwa parametry:
LAeq (Równoważny poziom dźwięku A): jest to
jednostka pomiaru poziomu dźwięku uwzględniająca
czas ekspozycji na hałas, wartość chwilową ciśnienia
akustycznego, skorygowana wg charakterystyki
częstotliwościowej i czułości ludzkiego ucha: LAeq
mierzy się bezpośrednio za pomocą fonometru.
LEP (Indywidualny Poziom Ekspozycji na hałas): to
jednostka pomiarowa, która uwzględnia różne poziomy
dźwięku i czas, podczas którego pracownik znajduje się
w pracy na maszynie. Obliczenie wartości odbywa się
za pomocą wzoru matematycznego.
Patologie słuchu wywołane hałasem.
Uszkodzenia słuchu.
Hałas powoduje utratę słuchu, gdyż wyniszcza
receptory akustyczne, to znaczy komórki nerwowe
odpowiedzialne za zmianę wibracji mechanicznych na
impulsy nerwowe docierające do mózgu, powodujące
odbieranie dźwięku. Uszkodzenie tych receptorów jest
nieodwracalne; tracenie słuchu jest progresywne i
nieodwracalne.
Utrata słuchu jest pogarszana w miarę wydłużania
ekspozycji na hałas. Stan nie może polepszyć się nawet
po zakończeniu tej ekspozycji. Traceniu słuchu mogą
towarzyszyć niemiłe doznania, mogą pojawić się piski i
szmery jak i nietolerancja na głośne dźwięki.
Uszkadzanie się słuchu może być niezauważalne, bez
jakiś szczególnych symptomów, ale może postępować:
najpierw może nastąpić zmniejszenie słyszalności
wysokich dźwięków (muzyka, dzwonki) lub głosu
mówionego na tle innego hałasu. Tylko badanie
audiometryczne umożliwia rozpoznanie postępu utraty
słuchu.
Hałasy impulsywne, bardzo krótkie i bardzo intensywne,
są bardzo niebezpieczne: ucho nie ma czasu na
przygotowanie fizjologicznych mechanizmów
obronnych.

Utrata słuchu może pojawić się po wielu latach ekspozycji
na hałas i zależy od LEP’u (poniżej 80 dBA nie ma
praktycznie ryzyka) oraz od indywidualnych cech osoby;
to choroba nieuleczalna, jedyną skuteczną bronią jest
zapobieganie hałasowi.
Efekty extra-akustyczne.
Hałas nie określa jedynie odczucia dźwięku, ale w
sytuacji, gdy jego poziom przekracza 70 dBA, w ośrodku
kory mózgowej powoduje powstawanie stresu i wpływa na
specyficzną reakcję neuro-wegetatywną, odpowiedzialną
za skutki chorób układu sercowego i trawiennego. Pośród
objawów można wyróżnić: nadkwaśność żołądka,
zmniejszenie rytmu bicia serca, zmniejszenie pola
widzenia i szybkości refleksu, uczucie dyskomfortu i
znudzenia oraz pogłębiające się zmęczenie.
Wszystkie te objawy są niebezpieczne, gdyż zwiększają
ryzyko wystąpienia wypadku.
Środki ochrony.
Środki ochrony mają za zadanie zmniejszyć energię
dźwiękową docierającą do ucha. Jeśli nie mogą Państwo
uniknąć ekspozycji na hałas, to należy używać
odpowiednich przedmiotów ochronnych, takich jak: kask,
słuchawki wytłumiające hałas, zatyczki i korki do uszu
(Fig. 2-42).
Kaski i słuchawki wytłumiające zapewniają lepsze
tłumienie hałasu, ale zajmują więcej miejsca i nie są
wygodne. Dobrze jest więc ich używać w przypadku
dużego hałasu o krótkim trwaniu (maksymalnie 2
godziny). Generalnie, korki do uszu są lepiej tolerowane i
bardziej przydatne w przypadku długiej ekspozycji na
hałas o mniejszym natężeniu.
Jeśli poziom dziennej ekspozycji jest równy lub wyższy
niż 85 dBA, to zaleca się stosowanie indywidualnej
ochrony słuchu.
Jeśli chodzi o poziom hałasu ciągnika, mierzony zgodnie
z obowiązującymi normami, prosimy o zapoznanie się z
rozdziałem „Dane techniczne” niniejszej instrukcji obsługi.
UWAGA!: Zaleca się nie otwierać przedniego okna ani
okien bocznych, ani okna tylnego, gdyż wzrost hałasu w
kabinie ciągnika zmuszałby do założenia kasku lub
słuchawek wytłumiających hałas.

Fig. 2-42
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OPIS ZNACZENIA NAKLEJEK OSTRZEGAWCZYCH.
Numer katalogowy zestawu wszystkich opisanych naklejek ostrzegawczych: 3559 552 M94
3559 557 M1

3559 558 M1

Naklejka ostrzegawcza
umieszczona wewnątrz kabiny w
części górnej lub na lewym błotniku
w przypadku ciągników
wyposażonych w ramę ochronną.

Naklejka ostrzegawcza umieszczona
wewnątrz kabiny w części górnej lub
na lewym błotniku w przypadku
ciągników wyposażonych w ramę
ochronną.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko
przewrócenia się ciągnika i
zmiażdżenia klatki piersiowej. Jeśli
ciągnik przewraca się, to należy z
całych sił trzymać kierownicę. NIE
OPUSZCZAĆ fotela operatora ani
nie wyskakiwać z ciągnika.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zachować
ostrożność. Przeczytać instrukcję
obsługi i zawarte w niej wskazówki
oraz polecenia związane z bezpieczną
obsługą ciągnika.

3648 447 M1

3647 158 M1

Ciągnik z pasami bezpieczeństwa.
Naklejka ostrzegawcza
umieszczona na słupku wewnątrz
kabiny lub na lewym błotniku w
przypadku ciągników
wyposażonych w ramę ochronną.

Naklejka ostrzegawcza umieszczona
na wsporniku akumulatora.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko
zmiażdżenia. Pasy należy zapinać,
jeśli rama ochronna jest ustawiona
w pozycji pionowej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Niebezpieczeństwo śmiertelnego
porażenia prądem. Zawsze najpierw
odłączyć ujemny biegun przez
wyjęciem akumulatora lub przed
przeprowadzeniem wszelkich
czynności obsługowych lub
naprawczych na układzie
elektrycznym.

3559 554 M1

3664 275 M1

Naklejka ostrzegawcza
umieszczona na zbiorniczku
wyrównawczym, na układzie
chłodzenia silnika.

Naklejka ostrzegawcza umieszczona
z prawej i z lewej strony chłodnicy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Możliwość poparzenia gorącą parą
lub cieczą. Chronić twarz.
Chłodnica znajduje się pod
ciśnieniem, gdy silnik jest gorący.
Korek można zdejmować tylko, gdy
silnik jest zimny, zachowując
ostrożność.

UWAGA!: Powierzchnie bardzo
gorące, niebezpieczeństwo
poparzenia dłoni i rąk.
Uwaga! Nie zbliżać się do części
gorących, pozostać w bezpiecznej
odległości.

3559 556 M1
3559 559 M1
Naklejka ostrzegawcza
umieszczona z prawej i z lewej
strony chłodnicy.
NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Niebezpieczeństwo wkręcenia. Gdy
silnik jest uruchomiony, nie zbliżać
rąk do wentylatora. Zawsze
umieszczać osłony i ekrany w
przewidzianych do tego miejscach.

Naklejka ostrzegawcza umieszczona
z prawej i z lewej strony chłodnicy.
NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Niebezpieczeństwo wkręcenia. Nie
zbliżać rąk do części znajdujących się
w ruchu. Zachować ostrożność, aby
nie zostać wciągniętym przez paski
klinowe lub koła pasowe, gdy silnik
znajduje się w ruchu. Zawsze
umieszczać osłony w przewidzianych
do tego miejscach.
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3647 032 M1

3559 553 M1

Naklejka ostrzegawcza umieszczona
wewnątrz kabiny w ciągnikach bez
siedzenia dla pasażera lub na lewym
błotniku w przypadku ciągników
wyposażonych w ramę ochronną.

Naklejka ostrzegawcza
umieszczona w wewnętrznej części
tylnego błotnika.

UWAGA!: Niebezpieczeństwo
zmiażdżenia. NIKT nie może siadać
na błotnikach ani na żadnym innym
elemencie ciągnika, ani na
przyczepionych narzędziach
roboczych lub maszynach.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Niebezpieczeństwo wkręcenia. Nie
zbliżać się do obracających się
wałków. Nie zbliżać się do
przegubowego wału napędowego.
Zawsze umieszczać osłony w
przewidzianych do tego miejscach:
osłony na wałku przegubowym, na
wałku przekaźnika mocy oraz od
strony współpracującego narzędzia.

3648 152 M1

3647 463 M1

Naklejka ostrzegawcza
umieszczona na
rozruszniku.

Naklejka ostrzegawcza
umieszczona na tylnym, lewym
błotniku, tylko wtedy, gdy ciągnik
jest wyposażony w elektroniczne
sterowanie podnośnikiem.

UWAGA!: Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. NIE
uruchamiać silnika za pomocą biegunów rozrusznika.
Taka czynność może zagrażać Państwa życiu. Silnik może
być uruchamiany wyłącznie przez operatora siedzącego
na fotelu wewnątrz kabiny ciągnika.
3559 555 M1
Naklejka ostrzegawcza
umieszczona na
rozruszniku.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Niebezpieczeństwo uderzenia i
poważnych wypadków. Należy
przebywać obok ciągnika podczas
obsługiwania zewnętrznych urządzeń obsługowych
podnośnika. ZABRANIA SIĘ przebywania między
ciągnikiem a podłączonym narzędziem lub maszyną,
gdyż istnieje niebezpieczeństwo uderzenia i
zmiażdżenia przez to narzędzie lub maszynę.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo
śmiertelnego porażenia prądem. Zawsze najpierw
odłączyć ujemny biegun akumulatora przed ściągnięciem
solenoidu (cewki) lub przed przeprowadzeniem wszelkich
czynności obsługowych lub naprawczych na układzie
elektrycznym.
3647 033 M1

3647 157 M1

Naklejka ostrzegawcza umieszczona
na ramie ochronnej (tylko w
przypadku ciągników z ramą
ochronną).

Naklejka ostrzegawcza
umieszczona w pobliżu
zbiornika na olej układu
hamulcowego.

UWAGA!: Niebezpieczeństwo
zmiażdżenia. Podczas pracy rama
ochronna musi być zamontowana w
prawidłowej pozycji. Zabrania się
pracować ciągnikiem bez
zamontowanej ramy ochronnej.

UWAGA!: Niebezpieczeństwo uszkodzenia układu
hamulcowego. Przed przeprowadzeniem czynności
obsługowych, należy dokładnie zapoznać się z
zaleceniami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznej
pracy, które znajdują się w instrukcji obsługi ciągnika.
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OPIS ROZMIESZCZENIA NAKLEJEK OSTRZEGAWCZYCH.
Numer katalogowy zestawu wszystkich opisanych naklejek ostrzegawczych: 3559 552 M94
Fig. 2-43 Rozmieszczenie naklejek ostrzegawczych.

* Tylko w przypadku ciągników wyposażonych w ramę ochronną.
3664188 M1

3647272 M1

Naklejka ostrzegawcza
umieszczona w pobliżu
przedniego podnośnika (jeśli
ciągnik jest w niego
wyposażony)

Naklejka ostrzegawcza umieszczona z
prawej i z lewej strony chłodnicy lub na
kolektorze zasysającym.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Niebezpieczeństwo związane z
ciężarami znajdującymi się na
wysokości. Należy pozostać w
bezpiecznej odległości, aby nie
zostać potrąconym lub
zmiażdżonym.

UWAGA!: Powierzchnie bardzo
gorące, niebezpieczeństwo poparzenia
dłoni i rąk. Uwaga! Nie zbliżać się do
części gorących, pozostać w
bezpiecznej odległości. Zawsze
umieszczać osłony w przewidzianych
do tego miejscach, gdy silnik ciągnika
jest uruchomiony.

3647643 M1
Naklejka ostrzegawcza umieszczona w pobliżu dźwigni hamulca
ręcznego.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. Po
zatrzymaniu ciągnika, zawsze zaciągnąć dźwignię hamulca
ręcznego.
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3.1. Mechanizmy kontrolne i instrumenty ciągnika.
Wokół siedzenia operatora, w środkowej części ciągnika, znajdują się różne urządzenia kontrolno-sterujące.
Wskaźnik temperatury wody, wskaźnik ciśnienia oleju, amperomierz, wskaźnik ciśnienia powietrza, wskaźnik
ilości paliwa są umieszczone w zestawie wskaźników.
Gdy silnik pracuje normalnie temperatura cieczy chłodzącej powinna wynosić 70 - 80 C a maksymalnie nie
2
powinna przekroczyć 95 C. Ciśnienie oleju, podczas spokojnej jazdy, powinno wynosić 1.5 kg/cm (0,15 MPa)
2
ale nie niżej niż 0.5 kg/ cm (0.5 MPa). Amperomierz pokazuje działanie akumulatora tj. gdy alternator pracuje
akumulator jest ładowany i wtedy wskazówka amperomierza przesuwa się w kierunku „+”. W przeciwnym razie
akumulator nie jest ładowany.
Przełącznik świateł, przełącznik kierunkowskazów, przełącznik tylnych lamp, stacyjka są umiejscowione na
dolnej części konsoli.
Jeżeli chodzi o używanie stacyjki, należy odnieść się do schematu działania (rys. 1), tj. Należy przekręcić
kluczyk do pozycji „ON” w celu wyłączenia obwodu, na pozycji „ST” następuje uruchomienie rozrusznika. W
celu uruchomienia świecy żarowej (rozruch silnika w warunkach obniżonej temperatury otoczenia). należy
przekręcić kluczyk przeciwnie do ruchu wskazówek zegara na pozycję „H”. Podgrzewanie silnika nie powinno
trwać dłużej niż 15 – 20 s. W razie utrudnionego startu czynność podgrzewania należy powtórzyć.
Główna dźwignia zmiany biegów
umieszczona jest w centralnej części skrzyni biegów. Dźwignia reduktora
prędkości umieszczona jest po prawej stronie skrzyni biegów. Po przesunięciu jej do przodu otrzymuje się
zakres prędkości wysokich (H), a przesunięcie do tyłu zakres prędkości niskich (L) (zobacz rys. 2).

Rys.1 Schemat działania
Stacyjki

Rys.2 Rozkład położeń na głównej dźwigni
zmiany biegów oraz dźwigni reduktora

Dźwigania zmiany prędkości obrotowej WOM znajduje się z tylnej lewej strony siedzenia kierowcy na bocznej ścianie
obudowy tylnego mostu. Należy przesunąć dźwignie do przodu aby włączyć niską prędkość obrotową wałka W.O.M.
(540 obr/min). Przesuwając dźwignię do tyłu włączamy wysoką prędkość obrotową wałka W.O.M. (1000 obr/min).
Dźwignia sterująca podnośnika hydraulicznego znajduje się po prawej stronie siedzenia kierowcy. Należy
przesunąć dźwignię do przodu aby opuścić narzędzie, do tyłu w celu podniesienia narzędzia, lub ustawić ją w
środkowej pozycji aby zatrzymać działanie podnośnika hydraulicznego.
Pedał sprzęgła znajduje się z przodu lewego podnóżka, należy nacisnąć na pedał. Główne sprzęgło i drugie
sprzęgło będą na zmianę wyłączone.
Pedały hamulców znajdują się z przodu prawego podnóżka. Lewy pedał obsługuje hamulec lewego tylnego
koła, a prawy obsługuje hamulec tylnego prawego koła . Pedały hamulca muszą być zblokowane razem
podczas jazdy po drogach publicznych.
W ciągniku występują dwa zestawy mechanizmów kontrolujących prędkość obrotową silnika, nożny i ręczny.
Pedał przyśpieszenia (gazu) znajduje się na prawej stronie podnóżka, a uchwyt ręcznego sterowania
przepustnicą znajduje się po prawej, dolnej stronie konsoli przyrządów. Dźwignia zatrzymująca pracę silnika
znajduje się po lewej, dolnej stronie konsoli przyrządów.
Dźwignia załączająca napęd przedniej osi znajduje się po lewej stronie siedzenia kierowcy. Aby załączyć
działanie przedniego napędu należy dźwignię przesunąć do tyłu. W celu wyłączenia przedniego napędu
przesuwamy dźwignię do przodu.

3.2. Operowanie i jazda ciągnikiem
3.2.1. Uruchamianie silnika
a. Przed uruchomieniem silnika należy się upewnić czy wszystkie śruby i nakrętki są prawidłowo
dokręcone. Należy upewnić się, że paliwo, płyn chłodzący i inne płyny są napełnione zgodnie z
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zaleceniami producenta. Należy się upewnić, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji
neutralnej, WOM jest odłączony, oraz dźwignia podnośnika hydraulicznego znajduje się w pozycji w
neutralnej
b. należy sprawdzić czy w układzie paliwowym nie ma powietrza, jeżeli jest powietrze należy odpowietrzyć
układ.
c. należy ustawić gaz ręczny do położenia środkowego
d. wcisnąć pedał sprzęgła (redukuje to opory związane z uruchomieniem silnika) i przekręcić stacyjkę
zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji „ST” w celu uruchomienia silnika. Niezwłocznie po
uruchomieniu należy przekręcić klucz do pozycji „ON”. Jeśli silnik nie uruchomił się za pierwszym razem
należy spróbować ponownie po 1 - 2 minutach. Jeśli silnik nie daje się uruchomić trzy razu z rzędu,
należy przeprowadzić dokładną kontrolę ciągnika i nie uruchamiać do czasu usunięcia usterki.
W przypadku gdy temperatura otoczenia jest poniżej 5°C, aby ułatwić jego rozruch, należy najpierw przekręcić
kluczyk w stacyjce do pozycji „H” w celu uruchomienia ogrzewania przed rozruchowego (nie dłużej nić 15 - 20
sekund), kolejno przekręcić klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji „ST” w celu uruchomienia
silnika.
e. Po uruchomieniu silnika należy utrzymywać jego prędkość obrotową w niskim lub średnim zakresie,
obserwować czy pracuje on poprawnie, jeśli tak jest, można stopniowo zwiększać prędkość obrotową
silnika. Nie wolno pracować z obciążeniem dopóki temperatura cieczy chłodzącej nie osiągnie 50°C.
Punkty, na które należy zwrócić uwagę:
a. W czasie prób uruchamiania silnika czas każdej próby nie powinien przekroczyć 15 sekund. W
przeciwnym razie rozrusznik może ulec uszkodzeniu.
b. W ekstremalnie niskich należy wlać gorącą wodę do chodnicy, lub parkować ciągnik w pomieszczeniu w
celu ogrzania go.
3.2.2

Instrukcja ruszenia ciągnikiem

a. Należy zwolnić hamulec postojowy (jeśli jakiekolwiek narzędzia są przyczepione, powinny być najpierw
podniesione)
b. Należy całkowicie wcisnąć pedał sprzęgła i wybrać żądany bieg. Jeżeli bieg nie wchodzi, należy puścić
sprzęgło i wcisnąć je ponownie
c. Należy stopniowo zwiększać prędkość obrotową silnika jednocześnie powoli puszczać pedał sprzęgła ,
ciągnik zacznie się poruszać w żądanym kierunku jazdy.
3.2.3

Jazda ciągnikiem

Należy wybrać odpowiedni bieg. Odpowiedni bieg powinien być wybrany w celu osiągnięcia przez silnik
80% maksymalnej mocy. Podczas używania glebogryzarki należy używać biegu I, II, lub III, bieg IV lub V
powinien być używany do brony o napędzie silnikowym. Bieg V lub VI powinien być używany do orania i
holowania a bieg VII i VIII do ciągnięcia.
W czasie jazdy nie należy trzymać stopy na pedale sprzęgła ponieważ taka sytuacja może doprowadzić do
przedwczesnego zużycia się tarcz sprzęgła. Nie należy, także kontrolować prędkości jazdy sprzęgłem, w
przeciwnym razie sprzęgło ulegnie przegrzaniu i spowoduje przedwczesne zużycie się tarczy, dźwigni
zwalniających a także gniazda łożyska a nawet większych szkód takich jak zużycie się łożyska
oporowego. Drugie sprzęgło powinno być zawsze włączone w celu uniknięcia zniszczenia łożyska
oporowego sprzęgła
Wykonując operację na polu hamowanie jedną stroną może być wykorzystane do zmniejszenia kąta
skrętu. Podczas hamowania awaryjnego należy jednocześnie wcisnąć pedał hamulca i sprzęgła. Nigdy nie
wolno wciskać tylko pedałów hamulców ponieważ zniszczeniu ulec może hamulec i inne części.
3.2.4

Zatrzymywanie ciągnika

a. Należy zmniejszyć nacisk na pedał przyśpieszenia w celu zmniejszenia prędkości jazdy ciągnikiem
b. Należy wcisnąć pedał sprzęgła w celu wyłączenia napędu, a następnie przełączyć dźwignię zmiany
biegów w pozycje neutralną.
c. Wcisnąć pedał hamulca w celu zatrzymania ciągnika. Należy puścić pedał sprzęgła i hamulca, pozwolić
silnikowi pracować na biegu jałowym podczas utrzymywania niskich prędkości obrotowych. Należy
uruchomić hamulec postojowy.
d. Należy przesunąć dźwignię kontrolującą odcięcie paliwa do momentu wyłączenia silnik.
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3.3

Sterowanie i korzystanie z urządzeń pracujących ciągnika

3.3.1 Układ podnośnika hydraulicznego
a. Podnoszenie i opuszczanie narzędzi (zob. Rys. 3)
Przesunąć dźwignię sterującą (4) do przodu, w celu opuszczenia przyłączonego narzędzia. Gdy narzędzie
jest opuszczone do pożądanej głębokości pracy należy ustawić ogranicznik w odpowiednim miejscu aby
zablokować możliwość dalszego przemieszczania się dźwigni sterującej i z każdym razem ustawiać tą
samą głębokość pracy.
Gdy potrzeba podnieść narzędzie, należy przesunąć dźwignie sterującą (4) w tył – narzędzie zostanie
podniesione. W razie konieczności
Rys. 3 Podnośnik hydrauliczny
ustawienia szybkości podnoszenia
1.Ogranicznik blokujący głębokość 2. Pin 3. Klocek blokujący
tylnego układu hydraulicznego
podnośnika 4. dźwignia kontrolna 5. Hydrauliczny rozdzielacz oleju 6.
należy dostosować prędkość
Zawór blokujący 7. Miejsce na wtyczkę zewnętrznego źródła mocy
podnoszenia dokręcając lub
odkręcając pokrętło zaworu
hydraulicznej blokady przepływu (6).
b. Narzędzia rolnicze z kołem polowym
Ustawić dźwignię sterującą (4) do
przodu do pozycji „opuszczanie”,
wówczas narzędzie zostanie
opuszczone na podłoże. W tym
przypadku głębokość uprawy będzie
kontrolowana za pomocą koła
kopiującego.
c. Wyjście hydrauliczne
Należy zdemontować osłonę (7),
podłączyć szybkozłącze, dokręcić
hydrauliczny zawór blokujący (6) do
najniższej pozycji, ciśnienie oleju
będzie całkowicie upuszczone w
zamian dopływu do cylindra
hydraulicznego.
Dźwignia sterująca (4) kontrolująca przepływ oleju przez gniazda hydrauliczne wykonuje ruch do przodu i
do tyłu. Przesuwając dźwignię sterującą do tyłu olej jest dostarczany do gniazda hydrauliki zewnętrznej
ciągnika, przesuwając w przód następuje opuszczanie (powrót oleju do układu hydraulicznego ciągnika).
Punkty na które należy zwrócić uwagę:
Należy przesunąć dźwignię sterującą do pozycji neutralnej zaraz po skończeniu się cyklu
napełniania, by zawór bezpieczeństwa nie był otwarty.
(b) Należy odłączyć szybkozłącze jeśli nie potrzebne jest zewnętrzne źródło energii. Należy przesunąć
zawór blokujący do najwyższej pozycji, w przeciwnym razie układ podnośnika hydraulicznego nie
będzie działał.
(c) Przyłączenia narzędzia do ciągnika
Wycofać ciągnik aby zbliżyć dolny punkt zaczepowy (wieszaki TUZ)do narzędzia rolniczego, ruszać
w tył i w przód aż otwory wieszaków gdy i sworznie zaczepu narzędzia rolniczego będą w tej samej
linii. Następnie włożyć sworznie zaczepu do otworów i zablokować sworzniami blokującymi.
Dostosować górny łącznik do odpowiedniej wysokości, połączyć go do narzędzia za pomocą
sworznia i zablokować odpowiednimi sworzniami blokującymi.
(d) Regulacja TUZ
Jeśli narzędzie zawieszone na TUZ-ie ciągnika jest odpowiednio wyregulowane, można oczekiwać
wysokiej wydajności i niskich oporów pracy oraz wzorowej jakości uprawy. Łącznik służy do
poziomowania wzdłużnego podczepionych maszyn. Prawe i lewe wrzeciona regulacyjne wieszaków
służą do poprzecznej regulacji zawieszonego narzędzia. Koło polowe służy do kontroli głębokości
uprawy jeśli maszyna rolnicza jest w nie wyposażona. Dostosowanie koła polowego należy
przeprowadzić na początku uprawy.,
Nastawianie łańcuchowego ogranicznika ruchu: Łańcuchowy ogranicznik ruchu ogranicza odchylenie
zaczepu wieszaków i narzędzia. Podczas orania pewne odchylenie (około 5 cm) jest konieczne w
celu zapewnienia automatycznego wyśrodkowywania pługu. Jeśli odchylenie jest zbyt duże, pług
może uderzyć w tylne koła ciągnika i spowodować zniszczenia. Gdy odchylenie nie jest konieczne
podczas używania glebogryzarki, wystarczy ciasno zablokować łańcuchy ograniczające. Połączyć
dwa dolne zaczepy sprężyną po demontażu narzędzia aby uniknąć kolizji wieszaków z oponami.
(a)

Punkty na które należy zwrócić uwagę:
a.
b.

W czasie agregatowania maszyn zawieszanych na tylnym TUZ-ie nie należy skręcać maksymalnie
łącznika i wrzecion regulacyjnych wieszaków, by w momencie podnoszenia narzędzie nie uderzyło
siedzenie kierowcy
W celu uniknięcia otwarcia zaworu bezpieczeństwa NIGDY nie wolno przesuwać dalej dźwigni
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c.
d.
e.

sterującej podnośnikiem gdy narzędzie osiągnie najwyższą pozycję.
Nie należy zawracać ciągnikiem gdy przyczepione narzędzie nie jest podniesione.
Należy się upewnić, że narzędzie jest dobrze przymocowane do ciągnika i że nic nie utrudnia jego
opuszczania i podnoszenie
Należy być uważnym w celu uniknięcia uderzenia przez narzędzie obiektów takich jak np. nasyp, lub
znaki bramy słupki itp. podczas transportu. Przejeżdżając przez pole należy używać wolnej prędkości
by nie uszkodzić ciągnika lub narzędzia

3.3.2

Jazda z przyczepą
a. Usunąć połączenie z zawieszeniem; Należy przyczepić belkę zaczepową do ciągnika aby przyczepić
do niej przyczepę.
b. Jeśli instalacja wyjścia hamulca pneumatycznego (opcjonalne) jest zamówiona, należy włączyć
najpierw sprężarkę. Następnie należy przyczepić przyczepę, podłączyć przewód hamulcowy i
uruchomić silnik. W momencie gdy ciśnienie na wskaźniku wyniesie 343 kPa oznacza to, że
urządzenie jest gotowe do pracy. Jeśli ciśnienie nie może osiągnąć tej wartości należy znaleźć
przyczynę nieszczelności i naprawić ją. Siła hamowania przyczepy różni się w zależności od
intensywności wciśnięcia hamulca. Podczas hamowania awaryjnego pedał hamulca należy wcisnąć
do najniższego położenia, szybko i bez zawahania. Gdy używana jest jednoosiowa przyczepa, należy
zdjąć wcześniej przyczepione do tylnego koła ciężarki w celu uniknięcia przeciążenia ciągnika.

3.3.3

Działanie wału odbioru mocy
a. WOM posiada dwie możliwe kombinacje prędkości obrotowych, 540 obr/min, i 1000 obr/min.
Prędkość WOM-u musi być tak dobrana by odpowiadała prędkości WOM przyczepionej maszyny. w
przeciwnym razie maszyna może ulec zniszczeniu.
b. W celu rozłączenia napędu WOM należy wcisnąć do końca pedał sprzęgła i ustawić dźwignie wyboru
prędkości WOM w położenie neutralne.
c. Należy mocno zamocować narzędzie do ciągnika jeśli ma być wykonywana praca stacjonarna.

Regulacja ciągnika
4.1 Regulacja sprzęgła
Ze względu na ciągłe użycie elementów sprzęgła, zacznie się ono ślizgać aż w końcu całkowicie przestanie
działać w czasie pracy. Gdy takie objawy nastąpią należy wyregulować sprzęgło. Budowa sprzęgła
pojedynczego pokazana jest na Rys. 4. Docisk obraca się razem z kołem zamachowym silnika. Tarcza
obraca się z silnikiem jedynie gdy sprzęgło jest aktywne.
Kolejność regulacji sprzęgła jest następująca:
a. Odkręcić śrubę M10x1 (10), dostosować długość śruby regulującej (9) aby odległość pomiędzy trzema
dźwigniami zwalniającymi (11) i przednią stroną koła zamachowego wynosiła L=103mm. W między czasie
końce trzech dźwigni zwalniających powinny znajdować się w tej samej pionowej płaszczyźnie z
dopuszczalnym błędem w przedziale 0-0.20 mm. Po właściwym ustawieniu należy mocno przykręcić
nakrętkę M10x1 (10)
b. Odkręcić nakrętkę M10x1 (13), ustawić długość śruby ustawiającej M10x25x1 (14) w celu ustawienia
odległości pomiędzy końcami powierzchni czołowych śruby ustawiającej M10x25x1 (14) i wciśniętej tarczy
drugiego sprzęgła wynoszącej 1.5±0.1mm. Po odpowiednim ustawieniu mocno dokręcić nakrętkę M10x1
(13).
c. Odkręcić nakrętkę M10x1 (17), ustawić długość pręta ciągnącego (16) tak aby luźny skok pedału wynosił
36±2mm, upewnić się że luz pomiędzy zakończeniem trzech dźwigni zwalniających (11) a łożyskiem
oporowym (13) mieścił się w przedziale 3±0.5mm, następnie mocno dokręcić nakrętkę M10x1 (17).
Po zakończeniu regulacji, naciśnij pedał sprzędła, główne sprzęgło i drugie sprzęgło powinny być rozłączane
na zmianę. Po zwolnieniu pedału, główne sprzęgło i drugie sprzęgło powinny dać się załączać
łagodnie i pracować pewnie.
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Rys. 4 Sprzęgło dwustopniowe
1. Koło zamachowe 2. Główna tarcza sprzęgła 3. Obudowa sprzęgła 4. Docisk
5. Sprężyna tarczy 6. Drugi docisk sprzęgła 7. Druga tarcz sprzęgła 8. Pokrywa sprzęgła 9. Śruba ustalająca 10.
nakrętka M10×1 11. Dźwignia zwalniająca 12. Łożysko mechanizmy włączania sprzęgła 13. Nakrętka M10×1 14.
Śruba M10× 25×1 15. Drugi docisk 16. Cięgno 17. Nakrętka M10×1
4.2 Regulacja przedniej osi
Ustawienie zbieżności (rys. 5, tylko dla modelu DF-250)
Podczas pracy, zbieżność kół będzie ulegać zmianie z powodu deformacji i zmęczenia materiału elementów
przedniej osi. Z tego powodu konieczne jest ustawianie zbieżności regularnie, w przeciwnym wypadku koła
skrętne będą ulegały szybkiemu zużyciu.
Procedury ustawiania zbieżności:
Rys. 5 Ustawienie zbieżności

a.
b.
c.
d.

Ustawić koła skrętne do jazdy w przód
Odmierzyć odległość pomiędzy dwoma kołami na wysokości środka kół.
Za pomocą drążka nastawnego układu kierowniczego ustawić odległości około 5-8mm większej z przodu
nić odległość z tyłu (Bprzednie-Btykne=5~8mm)
Skontrować drążek

35

Rys. 7 Regulacja rozstawu kół tylnych
Tylny rozstaw kół (zob. rys. 7, dla modeli DF-304 ):
Tylne koła mogą być dopasowane wklęsłą stroną żeber albo na zewnątrz albo do wewnątrz.
Rozstaw kół będzie różny w każdej z tych pozycji.
Niebezpieczeństwo!
Podczas demontowania tylnych kół, należy zadbać o bezpieczeństwo i zapewnić odpowiednią obsługę.
Uwaga:
Należy najpierw wybrać odpowiedni rozstaw tylnych kół a następnie do tylnego należy dostosować przedni.
Punkty, na które należy zwrócić uwagę:
a. Należy się upewnić po ustawieniu ,że przednie tylnie koła są ustawione symetrycznie względem osi
ciągnika.
4.3 Regulacja hamulca
Podczas używania pedału hamulca zużycie okładzin hamulcowych zwiększy skok pedału hamulca. To
powoduje że hamowanie staje się zawodne lub mogą nastąpić anomalie podczas hamowania ciągnikiem.
Dlatego hamulec powinien być regularnie sprawdzany i regulowany. Należy zwrócić uwagę, że
niepoprawna regulacja może spowodować niezupełne zwolnienie się hamulca i w konsekwencji spalenie
się okładziny ciernej szczęki hamulcowej.
Metody regulacji hamulca: (zobacz Rys. 12)
Należy poluzować nakrętkę blokującą (3), przykręcić lub odkręcić nakrętkę regulującą cięgna regulującego
długość (4) aby ustawić skok pedału hamulca (2) w przedziale między 60～75 mm. Po regulacji hamulca
po obydwu stronach należy dokręcić nakrętkę blokującą (3) i zablokować pedał hamulca.
Po regulacji, należy przetestować na drodze hamulec. Jeśli siła hamowania lewego i prawego hamulca nie jest
taka sama podczas hamowania mogą wystąpić anomalie. Należy wydłużyć cięgno po stronie gdzie jest
dłuższy ślad po hamowania opony, lub skrócić cięgno tam gdzie ślad hamowania opony jest krótszy.
Należy powtarzać tą czynność aż hamulec będzie dobrze zsynchronizowany.
Dźwignia(1) jest zapadką zatrzymującą pedał hamulca.

Rys. 12 Regulacja hamulca
1. Zapadka zatrzymująca pedał hamulca 2. Pedał hamulca 3. Nakrętka blokująca
4. Cięgno 5. Szczęka hamulcowa 6. Sworzeń łożyska
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4.4

Układ elektryczny
Obwód elektryczny w ciągniku pracuje na 12V.
1. Akumulator
Ciągnik wyposażony jest w amperomierz.
Gdy wskaźnik amperomierza przesunie się w kierunku “+” akumulator jest rozładowany a gdy jest w pozycji “-“
akumulator jest ładowany. Akumulator jest ładowany podczas normalnej pracy akumulatora.
Można użyć miernika w celu ocenienia czy akumulator jest wystarczająco naładowany. W celu uniknięcia
wypadku, nie wolno łączyć bezpośrednio dwóch biegunów akumulatora (plusa I minusa) lub łączyć biegun
dodatni z karoserią ciągnika.
Poziom elektrolitu w akumulatorze powinien być między „VP” a „Low” w normalnych warunkach pracy. Gdy
poziom ten spadnie poniżej „LOW” należy dolać wodę destylowaną.
Gdy akumulator ma niewystarczającą moc, może to wpłynąć na odpalanie ciągnika. Wtedy należy naładować
akumulator bądź wymienić go na nowy
2. Bezpiecznik
Przed wymienieniem przepalonego bezpiecznika na nowy o tych samych parametrach, należy znaleźć
dokładną przyczynę przepalenia się bezpiecznika i usunąć usterkę.
Kolejność
bezpieczników
1
2
3
4
5
6

Obwody elektryczne, które należy zabezpieczać
Generalny obwód elektryczny
Wskaźnik ciśnienia oleju, wskaźnik temperatury i klakson
Elektroniczny regulator napięcia
Reflektor, lewy i prawy kierunkowskaz
Kierunkowskaz, tylna lampa, światło hamulca
Wentylator, lampa w kabinie, wycieraczka na przedniej szybie (Jeśli
została zamówiona)

30A
10A
5A
10A
10A
10A

Rozdział V Płyny i serwisowanie ciągnika
5.1 Oleje smarujące i zużywane przez ciągnik
5.1.1 Olej napędowy i oleje smarujące dla ciągnika

Pozycja
Zbiornik
paliwa

Zasięg temperatury

Kategoria oleju

Powyżej 10 C

No. 0 lekki olej napędowy

0 ～10 C

No. -10 lekki olej napędowy

Poniżej -10 C

No. -20 lekki olej napędowy

Uwagi

Skrzynia
biegów, tylna
oś, przednia

N100 D przekładniowy
Każdy rodzaj temperatury

oś jezdna,

i hydrauliczny olej
uniwersalny

Shell
Donax TD
10W-30

układ
hydrauliczny
Łożysko
oporowe
sprzęgła.

Każdy rodzaj temperatury

Wodoodporny smar do
wszystkich temperatur

Inne złączki

Shell
Retinax
HD2

smarujące.

Miska
olejowa
silnika

Lato

CD-15W/40

Zima

CD-10W/40
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Shell
Rimula
X15w-40
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Zakres wykonywanych czynności w czasie przeglądu
Silnik, układ zasilania w paliwo, układ chłodzenia

Co 10 h

Sprawdzić poziom oleju silnikowego (w razie potrzeby uzupełnić)



50 h

150 h

400 h

650 h

900 h















Sprawdzić i ewentualnie dokręcić nakrętki głowicy (moment dokręcenia nakrętki głowicy –
220 – 240 Nm)



Wymienić olej w silniku i filtr










































Wymienić osuszacz (opcja)
Sprawdzić napięcie paska klinowego sprężarki układu klimatyzacji (opcja), w razie
potrzeby ustawić prawidłowe napięcia
Przesmarować linkę (linki) gazu
























Czyszczenie filtra paliwa w pompie wtryskowej






























Wymienić filtr lub filtry paliwa
Wymienić filtr wstępny paliwa.
Sprawdzić luz na zaworach, wymienić uszczelkę pokrywy (w razie potrzeby)
Sprawdzić niskie obroty silnika i mechanizm wyłączający
Skontrolować napięcie i stan pasków klinowych alternatora / wentylatora



Sprawdzić/przeczyścić wkład filtra powietrza
Wymienić wkład filtra powietrza i olej
Sprawdzić poziom płynu chłodniczego chłodnicy





Wymienić płyn chłodniczy
Wyczyścić łopatki wentylatora / żeberka chłodnicy
Wyczyścić skraplacz układu klimatyzacji (opcja)

Układ elektryczny i przyrządy
Sprawdzić stan akumulatora i poziom elektrolitu
Sprawdzić dokręcenie przewodów połączeniowych akumulatora i jego
zabezpieczenie.
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Sprawdzić działanie przełączników bezpieczeństwa rozruchu
Sprawdzić działanie wszystkich urządzeń, kontrolek, wskaźników
Sprawdzić działanie i ustawienie wszystkich świateł i kontrolek
Sprawdzić działanie wszystkich urządzeń elektrycznych (ogrzewanie /
wentylacja, radio, wycieraczki, itp.).
Przedni most i układ kierowniczy
Sprawdzić poziom oleju w przednim moście (w razie potrzeby uzupełnić)
Wymienić olej w przednim moście
Sprawdzić mocowanie piast kół przednich / osi układu kierowniczego /
sprawdzić luzy na układzie zawieszenia / przesmarować
Przesmarować wał napędowy
Przesmarować końcówki kuliste drążków układu kierowniczego
Sprawdzić poprawne działanie układu kierowniczego (z włączonym i z
wyłączonym silnikiem
Sprawdzić stan układu kierowniczego i zbieżność kół (w tym również zużycie
opon i uszkodzenia).
Smarowanie przedniej osi napędowej (w przypadku pracy w mokrych i błotnistych
warunkach)
Przekładnia napędowa i hydraulika
Sprawdzić poziom oleju w przekładni napędowej / w układzie hydrauliki
zewnętrznej (w razie potrzeby uzupełnić)
Wymienić olej w przekładni napędowej / w układzie hydrauliki
Wyczyścić filtr siatkowy układu hydrauliki zewnętrznej


































































































Wymienić filtr siatkowy układu hydrauliki zewnętrznej
Sprzęgło i hamulce






Sprawdzić działanie pedału sprzęgła i zmianę przełożeń w skrzyni biegów
Sprawdzenie szczelności pneumatycznej instalacji hamulcowej
Sprawdzić ustawienie hamulca postojowego (w razie potrzeby wyregulować)
Sprawdzić działanie pneumatycznego hamulca przyczepy

40
























































































































Sprawdzić działanie napędu W.O.M.
Inne czynności
Smarowanie trzypunktowego układu zawieszenia TUZ (w przypadku pracy w mokrych i
błotnistych warunkach)
Smarowanie górnego zaczepu transportowego (w przypadku pracy w mokrych i
błotnistych warunkach lub gdy zaczep jest często używany)
Dociąganie śrub mocujących górnego zaczepu transportowego i sprawdzenie jego
działania
Smarowanie i kontrola zaczepu polowego
Kontrola neutralnego systemu rozruchowego silnika
Sprawdzić momenty dokręcenia wszystkich śrub i nakrętek kół oraz felg
Sprawdzić czy wszystkie osłony ochronne znajdują się w prawidłowym miejscu i czy
naklejki ostrzegawcze są czytelne i poprawnie rozmieszczone
Przeprowadzić próbę drogową ciągnika w celu sprawdzenia poprawnego działania
wszystkich przyrządów i układów (w szczególności układu kierowniczego i układu
hamulcowego)
Po przeprowadzeniu próby drogowej, sprawdzić czy na ciągniku nie ma wycieków oleju,
paliwa lub płynu chłodniczego
Przeprowadzić rozmowę z operatorem ciągnika na temat trudności w obsłudze ciągnika,
napotkanych usterek lub awarii. W razie konieczności należy udzielić informacji
wyjaśniających lub zademonstrować niezbędne czynności obsługowe.
Wypełnić kartę przeglądu w książce gwarancyjnej ciągnika
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Miejsca smarowania
Smarowniczki:
2 na wieszaku lewego i prawego ramienia dolnego T.U.Z
1 na górnym zaczepie
2 na stabilizatorze napinającym lewego i prawego ranienia dolnego TUZ
2 na lewej i prawej końcówce drążka kierowniczego i drążku poprzecznym układu kierowniczego
2 na lewym i prawym zwrotnicy przedniej osi jezdnej
1 na tulei wału wahadłowego
2 na piaście przedniego koła
1 na wale sprzęgłowym
2 na wale sterującym hamulców
Miejsca sprawdzania poziomu oleju:
Prętowy wskaźnik poziomu oleju w silniku
Prętowy wskaźnik poziomu oleju w pompie wtryskowej
Prętowy wskaźnik poziomu oleju na górnej pokrywie obudowy tylnego mostu
Prętowy wskaźnik poziomu oleju na górnej pokrywie obudowy skrzyni napędowej
Prętowy wskaźnik poziomu oleju na lewej obudowie mostu napędowego w przedniej osi jezdnej
Korki spustowe oleju:
Dno miski olejowej
Dolna lewa strona skrzyni biegów
Tylna, niższa część w obudowie tylnego mostu napędowego
Dół sprężarki powietrza
Dół zbiornika z powietrzem
Dno obudowy przedniej osi
Dno lewego lewej i prawej przekładni redukcyjnej

Serwisowanie ciągnika
Serwisowanie przy każdej zmianie
A.

Silnik
a. Należy pilnować aby poziom oleju był odpowiedni (pomiędzy górną a dolną linią na pręcie
wskaźnikowym poziomu oleju. Nie wolno dopuścić do sytuacji gdzie olej jest powyżej górnej kreski.
Nowe silniki i te które były przechowywane przez dłuższy czas powinny przez 5 do 10 minut pracować
na niskich obrotach. Następnie należy sprawdzić poziom oleju i uzupełnić jeśli potrzeba.
b. Należy napełnić chłodnicę płynem chłodniczym i zbiornik z paliwem olejem napędowym.

B.

Podwozie
a. Należy sprawdzić i dokręcić wszystkie zewnętrzne śruby i nakrętki
b. Należy nasmarować: Lewe i prawe piasty przednich kół, lewe i prawe ramiona zwrotnicy osi przedniej.
c. Należy usunąć wycieki oleju, wody lub powietrza I wyczyścić zewnętrzną powierzchnię z brudu.
d. Należy sprawdzić ciśnienie w oponach i napompować w razie potrzeby.

Serwisowanie po 50 godzinach
A.

Silnik
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Po dotarciu ciągnika z obciążeniem po 50 godzinach należy wymienić olej silnikowy razem z olejem
znajdującym się w misce olejowej silnika i w pompie wtryskowej. Należy wymienić filtr oleju. Wyczyścić
miskę olejową, filtr oleju i filtr z czystym olejem napędowym.
B.

Układ napędowy
Po 50 godzinach pracy ciągnika należy sprawdzić skok pedału sprzęgła i jeśli trzeba ustawić.

C.

Akumulator
Należy sprawdzić poziom elektrolitu i dolać wody destylowanej jeśli trzeba (podczas sezonu zimowego
dopuszczalny jest przedłużony cykl sprawdzania)

D.

Należy naoliwić/nasmarować wyżej wymienione złączki smarownicą
2 na nakrętkach rzymskich lewego i prawego wieszaka
2 na nakrętkach rzymskich lewego i prawego łańcucha sprawdzającego
2 na przedniej i tylnej szczęce drążka kierowniczego wzdłużnego
2 na lewej I prawej szczęce krzyżaka w układzie kierowniczym
1 na tulei wałka wahadłowego
1 na każdym wale operacyjnym sprzęgła i hamulca

Serwisowanie po każdych 100 godzinach
1.

2.

Silnik
d.

Należy wymienić olej silnikowy w misce olejowej, wyczyścić filtr.

e.

Należy wymienić filtr oleju i paliwa a także wyczyścić wnęki w których znajdują się filtry.

f.

Należy sprawdzić naciąg paska, i ustawić jeśli trzeba.

g.

Należy sprawdzić poziom oleju w pompie wtryskowej, należy dodać olej jeśli trzeba.

h.

Należy dolać środek do czyszczenia wtrysków do zbiornika paliwa

Sprzęgło
Należy sprawdzić luźny skok pedału sprzęgła i jeśli trzeba ustawić.

Serwisowanie po każdych 250 godzinach pracujących
a.

Układ napędowy

Należy sprawdzić poziom oleju skrzyni biegów, jeśli trzeba należy dolać olej zgodnie z wyznacznikiem.
b.

Przednia oś

Należy sprawdzić luz łożyska przedniego koła i jeśli trzeba ustawić prawidłowo.
c.

Akumulator

Należy posmarować klemy akumulatora wazeliną w celu uniknięcia tworzenia się kwasu.
Serwisowanie po każdych 500 godzinach pracujących
d.

Należy sprawdzić ciśnienie otwierania się wtryskiwacza oraz jego rozpylanie. Należy go umyć,
wyczyścić i odpowiednio wyregulować jeśli zachodzi taka potrzeba.

Należy sprawdzić dokręcić nakrętki cylindra i jeśli zaistniała taka potrzeba wyregulować skok zaworów.
Należy przepłukać i wyczyścić układ chłodzenia.
Serwisowanie po każdych 1000 godzinach pracujących
A.

B.

Silnik
a.

Należy sprawdzić luzy zaworowe jeśli trzeba ustawić.

b.

Należy sprawdzić kąt wyprzedzenia wtrysku i ustawić go jeśli trzeba.

Układ napędowy:
Należy wymienić olej smarujący przynajmniej raz do roku.
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Uwaga:
W celu uzyskania poprawnego odczytu poziomu oleju, należy poczekać przez krótki czas po dolaniu
oleju przed ponownym sprawdzeniu pręta. Należy poczekać ponieważ istnieje tylko jedno małe
połączenie między skrzynią biegów i osłoną tylnej osi.
C.

Przekładnia kierownicy (tylko ręcznie)

D.

Przednia oś

Należy sprawdzić smar w obudowie przekładni kierowniczej uzupełnić jeśli trzeba.
Należy wyczyścić wszystkie części zespołu piast przednich kół i zastosować świeży smar.
E.

Układ elektryczny.
Należy dokładnie sprawdzić cały układ i wymienić wszystkie popsute i zużyte części.

Uwaga:
Serwisowanie powinno przebiegać w odpowiednich odstępach czasowych co zapewni normalne
funkcjonowanie ciągnika. Należy pamiętać, że odstęp czasu pomiędzy sprawdzaniem ciągnika zależy od
warunków pracy lub od doświadczenia użytkownika. Należy pamiętać że lepiej jest sprawdzać ciągnik zbyt
często niż zbyt rzadko.
Ostrzeżenie:
W razie jakichkolwiek problemów związanych z użytkowaniem lub serwisowaniem ciągnika firmy
PROKMAR należy skontaktować się z jednym z naszych dealerów firmy PROKMAR.

Przechowywanie ciągnika
Jeśli ciągnik jest przechowywany przez dłuższy czas należy się upewnić że:
■ Serwisowanie silnika powinno przebiegać z częstotliwością podaną w instrukcji obsługi.
■ Należy dokładnie wyczyścić ciągnik, a w szczególności karoserię. Należy wyczyścić przy użyciu szczotki
ochronną powłokę metalowych części, niepolakierowanych części. Należy przechowywać ciągnik pod
przykryciem w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.
■ Należy upewnić się, że wszystkie elementy kontrolne są w pozycji neutralnej lub wyłączonej (włącznie z
przełącznikiem elektrycznym i hamulcem postojowym).
■ Nie należy zostawiać klucza w stacyjce
■ Należy się upewnić że hydrauliczne prowadnice tłoków są całkowicie wycofane
■ Należy zatankować olej napędowy do pełna
■ Należy wyciągnąć akumulator z ciągnika, wyczyścić górę akumulatora i pokryć klemy i złącza
akumulatora

wazeliną.

Należy

przechowywać

akumulator

w zaciemnionym

i

wentylowanym

pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi powyżej 10'C
■ Należy podstawić kliny lub inne podpory pod przednie i tylne koła w celu zabezpieczenia przed
przetoczeniem się maszyny. Jeżeli ciągnik jest odpowiednio zabezpieczony można spuścić powietrze z
opon.
■ Należy przykryć ciągnik materiałem przepuszczającym wodę.
■ Należy całkowicie spuścić ciecz chłodzącą z układu chłodzenia.

44

Szczegóły Techniczne dotyczące Ciągników
Parametry ciągnika
Model Ciągnika
Ogólne
wymiary
(mm)

DF-304

Długość

3220

Szerokość

1360

Wysokość

Do kierownicy

1500

Do rury wydechowej

1910

Rozstaw osi (mm)

1638
Przedni rozstaw
Tylni rozstaw

Rozstaw kół (mm)

1030
1050, 1150, 1250, 1350, 1450

Prześwit pod pojazdem (mm)

290

Masa całkowita (kg)

1308
Przednie

80

Tylne

120

Na polu mokrym

3920

Na polu suchym

5880

Obciążniki (kg)

Znamionowa siła pociągowa
(N)

Teoretyczna prędkość (km/h)

Do przodu

Wsteczny

Bieg I

1,06

Bieg II

1,70

Bieg III

2,76

Bieg IV

4,81

Bieg V

5,47

Bieg VI

8,81

Bieg VII

14,30

Bieg VIII

27,12

Bieg I

1,40

Bieg II

7,10
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Dane techniczne silnika
Model ciągnika

DF-304

Model silnika

385T

Typ

Pionowy, chłodzony cieczą, 4- suwowy

Liczba cylindrów

3

Średnica cylindra (mm)

85

Skok tłoka (mm)

90

Objętość skokowa cylindra (L)

1.813

Stopień sprężania

22

Typ tulei cylindra

Suche

Moc znamionowa (kW)

22

Zużycie paliwa (g/kWh)

≤ 275

Prędkość (obroty/minutę)

2400

Maksymalny moment obrotowy (Nm)

≥94

Ciężar netto (kg)

≤170

Ogólne
wymiary (mm)

Długość

600

Szerokość

523

Wysokość

661

Układ jezdny
Model Ciągnika

DF-304

Sprzęgło

dwustopniowe sprzęgło tarczowe

Skrzynia biegów

mechaniczna, ilość przełożeń (4+1)x2 z dwuzakresowym reduktorem

Przekładnia główna

Jedna para zębatych kół stożkowych

Mechanizm różnicowy

Przekładnia zębata stożkowa

Przekładnia końcowa

koło zębate walcowe o zębach prostych , zewnętrzna przekładnia zębata

Układ jezdny i kierowniczy
Model Ciągnika

DF-304

Przednia oś

Przekładnia zębata stożkowa

Ustawienie
przedniej osi

Zbieżność przednich kół (mm)

5-8

Zewnętrzna wypukłość

3.5°

Kółko nastawne sworznia zwrotnicy

0°

Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy

7.5°

Przekładnia kierownicza

Hydrostatyczna

Hamulec
Koła
jezdne

Zamknięty, tarczowy
Rozmiar przedniej opony

6.00-12
2

Ciśnienie w przedniej oponie

160 - 200 kPa (1.6 - 2.0 kg/cm )
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Rozmiar tylnej opony

8.3 – 24
2

Ciśnienie w tylnej oponie

100 - 150 kPa (1 - 1.5 kg/cm )

Urządzenia pracujące
Model Ciągnika

Układ
hydrauliczny

Typ pompy

DF-304
CBN-E310(L) & HLCB-D06/06(L)
(W układzie kierowniczym ze wspomaganiem)

Kontrola głębokości orania

(opcjonalne )

Teoretyczny przepływ

10 ml/obrót 6 ml/obrót

Ciśnienie zwrotne w zaworze bezpieczeństwa
12 mPa
gniazdo kulowe (łożyska wzdłużnego)
Układ mocowania
zamontowane z tyłu typ II GB 1592-79)
Maksymalna podnoszona masa na wysokość 610mm powyżej
423 kg
punktu mocowania (N)
Czas podnoszenia

≤3 s

Średnica otworu górnego punktu mocującego

19.5 mm

Średnica otworu dolnego punktu mocującego

22.5 mm

Typ
Prędkość obrotowa

zależny / niezależny
540 obrotów/min i 1000 obrotów/min

WOM
Rozmiar rowka wielowypustu

6 zębowy Ø35 Prostokątny

Kierunek obracania się
(przodem do WOM)

Zgodnie ze wskazówkami zegara

Pojemności
Model Ciągnika

DF-304

Zbiornik paliwa

25 L (diesel)

Układ chłodzenia

10 L

Miska olejowa silnika

6,5 L

Skrzynia biegów i tylna oś

20 L

Przekładnia kierownicza

0.55 L
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Problemy, ich wykrywanie i usuwanie
7.1
7.1.1

Silnik

Silnik diesla nie odpala
a. Awarie układu paliwowego
Przyczyny
Brak paliwa w baku paliwa
Powietrze w układzie paliwowym

Metody naprawy
Należy zatankować
Powietrze usunąć przez otwór upustowy.
Należy znaleźć przyczynę zapowietrzenia się układu i
naprawić.
Należy wymienić filtr paliwa na nowy i
sprawdzić dolotowy przewód paliwowy.
Należy wymienić na nowy

Blokada układu paliwowego
Zużycie nurnika pompy wtryskowej
Zatarcie się wtryskiwacza lub
złe rozpylanie paliwa

Należy wymienić na nowy

b. Nieodpowiednie ciśnienie sprężania
Przyczyny
Źle ustawione luzy zaworowe lub
niedostosowanie śruby dekompresyjnej.
Cieknący zawór

Metody naprawy
Należy dostosować zgodnie z przepisami
Należy wymienić na nowy lub wyszlifować
Wymienić na nową uszczelkę i przykręcić nakrętkę
cylindra zgodnie ze wskazaniami

Cieknąca główna uszczelka cylindra
Zużycie, rozerwanie, zakleszczanie lub zatarcie
pierścieni tłokowych
c. Inne przyczyny
Przyczyny
Złe ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu paliwa i
zaworów po złożeniu

Należy wymienić uszkodzone pierścienie, wyczyścić
Metody naprawy
Należy ustawić ponownie
Należy użyć wtyczki elektrotermicznej lub wlać gorącą
wodę do chłodnicy w celu rozgrzania
Należy użyć oleju smarującego silnika według zaleceń
Należy sprawdzić i naprawić uszkodzenie

Niska temperatura otoczenia
Zły olej smarujący
Woda w cylindrze

Brak ciśnienia oleju lub nienormalne ciśnienie
6.2
Brak ciśnienia lub za niskie ciśnienie
Przyczyny
Poziom oleju jest za niski
Rurka zasysająca olej nie jest zanurzona w oleju
smarującym w wyniku czego powietrze dostaje sie do
rurki
Papierowa uszczelka filtra oleju jest zamontowana
odwrotnie lub jest uszkodzona
Sprężyna/resor regulatora ciśnienia zaworów w filtrze
oleju odkształciła się lub jest popsuta
Zużycie lub ukręcenie pompy oleju
Zbyt duże luzy na mocowaniach łożyska
6.3
Zbyt duże ciśnienie oleju smarującego
Przyczyny
Zawór filtra regulatora ciśnienia nie działa
Olej zbytnio gęstnieje w niskich temperaturach

Metody naprawy
Należy dolać olej
Należy odpowiednio ustawić i sprawdzić czy nie jest
pęknięta
Należy dobrze ustawić lub wymienić
Należy wymienić lub zamontować od nowa
Należy wymienić lub zmniejszyć papierową uszczelkę
Należy sprawdzić i wymienić jeśli trzeba
Metody naprawy
Należy sprawdzić i dostosować
Należy wymienić na odpowiedni olej smarujący

6.4
Brak smaru na osiach dźwigienek zaworowych
Przyczyna
Metody naprawy
Ciśnienie oleju jest za niskie
Należy dostosować
Blokada w systemie smarowania
Należy znaleźć i naprawić
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7.1.2

Dymienie z układu wydechowego
Zazwyczaj słabe rozpylanie i niewłaściwie ustawiony zapłon powodują czarny dym. Biały dym będzie
widoczny gdy krople oleju napędowego nie spalają się lub gdy woda dostanie się do cylindra. Gdy olej
smarujący spala się spowoduje to niebieski dym.
a. Czarny dym
Przyczyny
Metody naprawy
Zbyt wolne działanie dyszy zaworu
Należy naprawić lub zeszlifować
Przeciążenie
Należy dostosować obciążenie
Zły kąt rozpylania paliwa
Należy ustawić
Nieszczelność zaworów lub niepoprawne ustawienie
Należy sprawdzić i ustawić
rozrządu
Należy sprawdzić wtrysk paliwa w każdym cylindrze
Zbyt duża niejednolitość w rozprowadzaniu oleju
pompy wtryskowej. Należy przetestować ramę
napędowego w cylindrze
cylindrową I ustawić
Zablokowanie filtra paliwa
Należy przedmuchać, wyszczotkować lub wymienić,
Zużycie tulei cylindra i pierścieni tłoka
Należy wymienić na nowe
b. Biały dym
Przyczyny

Metody naprawy
Należy sprawdzić i dopasować lub wymienić pompę
wtryskową
Należy przykryć chłodnicę bawełnianym przykryciem
Należy sprawdzić główną uszczelkę i główkę cylindra.
Wymienić uszkodzone części.

Za niskie ciśnienie wtrysku lub słabe rozpylanie
Temperatura wody chłodzącej jest zbyt niska.
Woda w cylindrach
c. Niebieski dym
Przyczyny

Metody naprawy
Należy zamontować go odpowiednio z przodem
pierścienia zaznaczonym
“上 (up)” do góry
Należy wymienić
Należy odlać odpowiednią ilość

Trzeci pierścień zamontowany jest do góry nogami
Zużycie pierścieni tłoka i prowadnic zaworu
Zbyt duży poziom oleju smarującego

7.1.4 Niewystarczający rozwój mocy
Zazwyczaj zła mieszanka paliwa, zapowietrzenie układu i źle ustawiony zapłon będą przyczyniały się do
następujących problemów:
Przyczyny
Blokada filtra oleju napędowego
Słabe rozpylanie dysz
Zużycie trzpienia i tulei pompy wtryskowej
Deformacja sprężyny regulującej wynikająca z niskiej
prędkości obrotowej
Nieprawidłowy kąt ustawienia wtrysku paliwa
Blokada filtra paliwa
Dostawanie się powietrza do zaworów wlotowych i
wylotowych

Metody naprawy
Wymienić filtr jeśli zachodzi taka potrzeba
Należy zeszlifować lub wymienić
Wymienić na nowy
Ustawić lub wymienić na nową sprężynę
Ustawić
Wyczyścić lub wymienić w razie potrzeby
Należy sprawdzić skok i szczelność zaworów
Sprawdzić i ustawić lub wymienić wałek rozrządu jeśli
zachodzi taka potrzeba
Należy wymienić tuleje cylindra lub pierścień tłoka

Zły rozrząd zaworowy
Nieodpowiednie ciśnienie sprężania
7.1.5
Nienormalny dźwięk
Przyczyny
Kąt wyprzedzenia zapłonu paliwa jest za duży

Metody naprawy
Należy ustawić
Należy poluzować wężyk wysokiego ciśnienia oleju aby
wykryć zatarty zawór iglicowy zgodnie z dźwiękiem
otwieranego wtryskiwacza (jeśli jakiś inny zawór jest
zatarty dźwięk otwierania wtryskiwacza nie będzie
słyszalny), należy wymienić zatarty zawór na nowy

Zatarty zawór iglicowy lub wtryskiwacz

Skok zaworu jest zbyt duży, rytmiczne stukanie zaworu
jest wyraźnie słyszalne

Należy ustawić
Niewystarczający skok zaworów; należy ponownie
rozwiercić gniazdo zaworu
Należy wymienić główną uszczelkę cylindra na grubszą
Należy wymienić zużytą na nową

Tłok dotyka zaworu
Tłok uderza od dołu w głowicę cylindra
Sprężyna zaworu jest popsuta
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Łożysko korbowodu lub małe tuleje końcowe są zbyt
luźne
Za duży skok pomiędzy tłokiem a tuleją cylindra

Należy sprawdzić i wymienić popsute elementy
Należy wymienić na nowy tłok lub tuleję cylindra

7.1.6 Poważne wibracje
Zazwyczaj spowodowane to jest nierówno pracującymi cylindrami lub przez niepoprawne złożenie.
Przyczyny
Metody naprawy
Duża różnica między stopniem sprężania a dystrybucją
Należy sprawdzić i dostosować
paliwa w cylindrach.
Powietrze w rurkach paliwowych
Należy spuścić powietrze z rurek układu paliwowego
Mocowania silnika diesla są nieprawidłowo ustawione
Należy ustawić silnik i dokręcić śruby mocujące.
lub śruby mocujące są zbyt luźne.
Należy sprawdzić dysze wtryskiwacza i ustawić kąt
Stukanie zaworów utrudnia pracę silnika
wtrysku paliwa. Należy, oprócz tego, dokonać
odpowiednich ustawień.
7.1.7 Przegrzanie silnika
Przyczyny
Pierścienie tłoków przepuszczają powietrze
Woda dostaje się do oleju silnikowego, olej jest
rozcieńczony i ulega pogorszeniu i/lub poziom oleju jest
za niski lub za wysoki.
Zły rozmiar łożyska lub łożysko jest zamontowane zbyt
ciasno.
Pompa wody jest popsuta lub pasek jest zbyt luźny co
wpływa na przegrzewanie się wody.
Regulator temperatury nie działa lub jest za mało wody
w zbiorniku.
Główna uszczelka cylindra jest popsuta.
Zbyt dużo kamienia w koszulce wodnej.
Wtryskiwacz przecieka
Silnik ma za duże obciążenie
Kąt wyprzedzenia zapłonu jest zbyt duży
7.1.8

Metody naprawy
Należy wymienić pierścienie na nowe.
Należy sprawdzić i wymienić olej lub zapewnić
odpowiedni poziom oleju.
Należy sprawdzić, ustawić i wymienić jeśli trzeba
Należy ustawić i sprawdzić
Należy sprawdzić i ustawić regulator lub dolać wodę.
Należy wymienić na nową.
Należy usunąć kamień z koszulki wodnej
Należy wymienić na nowy.
Należy dostosować obciążenie.
Należy odpowiednio ustawić

Zbyt duże zużycie oleju przez silnik

Przyczyny
Został użyty olej silnikowy o złej kategorii
Zużyte pierścienie tłoków
Sklejone pierścienie tłoków, otwór powrotu oleju w
rowku pierścienia tłoka jest zatkany

Metody naprawy
Należy użyć odpowiedniego oleju
Należy wymienić na nowe
Należy usunąć osad z węgla
Należy sprawdzić i wymienić na nową tylnią uszczelkę i
jej pokrywę.
Należy odlać trochę oleju i zmniejszyć jego temperaturę

Przeciekająca tylna uszczelka
Zbyt duża temperatura i poziom oleju.

7.1.9

Wzrost poziomu oleju smarującego
Przyczyny
Przeciekająca woda przez uszczelkę głowicy cylindra

Metody naprawy
Należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić

Przeciek wody z głowicy cylindra lub otworu na korek o
kształcie miski w bloku silnika

Naprawić przy użyciu żywic epoksydowych lub wymienić
na nową

7.1.10 Silnik rozbiega się
Przyczyny
Zatarty drążek sterujący dostarczania oleju w pompie
wtryskowej w pozycji maksymalnej
Zatarta tuleja tarczy ślizgowej/przesuwnej regulatora
Popsuty pręt regulujący nurnika lub niewłaściwe jego
umocowanie
Zbyt duża ilość oleju smarującego dostaje się do pompy
wtryskowej
Zbyt duża ilość oleju smarującego dostaje się do
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Metody naprawy
Należy sprawdzić i naprawić
Należy sprawdzić i naprawić
Należy sprawdzić i naprawić
Należy odlać do odpowiedniego poziomu
Należy sprawdzić i naprawić

cylindra
7.1.11 Silnik pracuje nierówno (falowanie obrotów)
Przyczyny
Nierówna mieszanka paliwa dostarczana do cylindrów,
śruba regulująca pompy wtryskiwacza jest zbyt luźna.
Luz widełkowego ramienia regulującego jest zbyt duży,
a tarcz ślizgowa/przesuwna jest zużyta

Metody naprawy
Należy sprawdzić, ustawić i zablokować.
Należy wymienić
Należy użyć odpowiedniego papieru ściernego w celu
wypolerowania lub wymienić

Opór na tulei tarczy ślizgowej/przesuwnej
Luz osiowy wału rozrządu jest za duży (pompa
wtryskowa)
Powietrze w przewodach paliwowych

Należy ustawić miedzianą podkładką regulacyjną
Należy spuścić powietrze

7.1.12 Samoczynne zatrzymanie pracy silnika
Przyczyny
Powietrze znajdujące się w przewodach paliwowych lub
zatkanie się filtra.
Zatarcie się tłoka
Panewka łożyska jest wypalona
Zatarcie się trzpienia ruchomego lub tarczy
przesuwnej/ślizgowej

Metody naprawy
Należy sprawdzić, spuścić powietrze lub wymienić filtr.
Należy sprawdzić i wymienić.
Należy sprawdzić i wymienić.
Należy sprawdzić, naprawić lub wymienić.

7.2 Podwozie
7.2.1
Sprzęgło
Problemy i ich możliwe przyczyny
1. Ślizgające się sprzęgło
a. Tarcza cierna zabrudzona olejem

Metody naprawy
a. Należy przemyć tarczę cierną benzyną i usunąć
przyczynę wycieku oleju
b. Należy wymienić na nową
c. Należy wymienić na nową
d. Należy ustawić od nowa skok pedału zgodnie ze
wskazaniami
e. Należy wymienić na nowy

b. Osnowa tarczy sprzęgła nierówno lub nadmiernie
zużyta
c. Sprężyna naciskowa osłabiona lub popsuta
d. Zbyt mały skok pedału. Końcówki drążków
zwalniający nie są w tej samej płaszczyźnie
e. Zdeformowana tarcza sprzęgła
2. Sprzęgło się blokuje podczas jego puszczania
Skutkiem jest trudność zmiany biegów lub wydawanie
niepożądanych dźwięków podczas zmiany biegów a
także trzęsienie się ciągnika podczas ruszania
a. Zbyt duży skok pedału sprzęgła.
b. Zbytnie wypatrzenie tarczy sprzęgła
c. Końcówki drążków zwalniających nie są w tej samej
płaszczyźnie
3. Słyszalne wibracje w sprzęgle
a. Popsuta sprężyna naciskowa dźwigni zwalniającej.
b. Łożysko zwalniające niedostatecznie nasmarowane
lub zniszczone.
c. Zużyty otwór lub wałek wielowypustu tarczy sprzęgła
d. Zniszczone przednie łożysko sprzęgła

7.2.2

a. Należy ustawić skok pedału zgodnie ze wskazaniami
b Należy usunąć usterkę lub wymienić tarczę na nową
c. Należy ustawić dźwignię zwalniającą

a. Należy wymienić na nową
b. Należy je nasmarować lub wymienić na nowe
c. Należy wymienić zużyte części na nowe
d. Należy wymienić na nowe

Hamulec

Problemy i ich możliwe przyczyny
1. Złe hamowanie
a. Okładzina hamulca zabrudzona olejem smarującym
b. Okładzina bębna hamulcowego zużyta
c.Zużyty rozpieracz krzywkowy szczęk hamulca
d. Nadmierny skok pedału

Metody naprawy
Należy wyczyścić okładzinę benzyną I usunąć plamy
oleju
Należy wymienić zużyte części na nowe
Należy wymienić na nowy
Należy od nowa ustawić skok pedału

2. Obciążenie hamulca
a. Różna lewa i prawa moc hamowania
b. Okładzina jednego hamulca postojowego zabrudzona
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Należy od nowa ustawić skok prawego i lewego pedału

olejem smarującym
3. Niecałkowicie zwolniony hamulec czego efektem jest
jego przegrzewanie
a. Osłabiona sprężyna powracająca hamulca
postojowego
b. pedał hamulca blokuje się w pozycji wciśniętej
c. Zbyt krótki skok pedału

by siła hamowania była taka sama
Należy zmyć zabrudzenie i usunąć przeciek
Należy wymienić na nową sprężynę
Należy sprawdzić czy sprężyna nie jest popsuta lecz czy
wałek roboczy nie jest zatarty. Należy usunąć problem.
Należy od nowa ustawić skok pedału

7.2.3 Skrzynia biegów
Problemy i ich możliwe przyczyny
1. Nienormalny dźwięk w skrzyni biegów
a. Łożyska lub igiełki w łożysku zbytnio zużyte lub
zniszczone
b. Złe zazębianie się głównych biegów
c. Zużyte
wałki
wielowypustowe
i
otwory
wielowypustu koła zębatego
2. Samoczynne zatrzymanie pracy
a.
Zdeformowane lub zbytnio zużyte widełki
przesuwne
b. Osłabiona sprężyna blokująca w wałku
widełkowym
c. Zarys zęba lub wypust zbytnio zużyte

Metody naprawy
Należy sprawdzić i wymienić zużyte łożyska lub igiełki
na nowe.
Należy zbadać zarys zazębiania się biegów i luz.
Następnie odpowiednio je wyregulować.
Należy wymienić zużyte części na nowe.
Należy wymienić na nowe
Należy wymienić na nowe
Należy wymienić zużyte części na nowe
Należy ustawić od nowa

3. Przegrzanie się skrzyni biegów
a. Zbyt mały luz na łożysku lub kole zębatym
b. Zbyt mała ilość lub zbyt duża oleju smarującego
c. Stary i zużyty olej smarujący

Należy odlać lub dolać olej smarujący tak by uzyskać
odpowiedni poziom.
Napełnić nowym olejem

7.2.4
Układ jezdny
Problemy i ich możliwe przyczyny
1. Drżenie przednich kół
a. Nadmierny luz w łożysku przedniego koła lub zużycie
panewki sworznia zwrotnicy
b. Źle ustawiona zbieżność kół
c. Nadmierne zużycie sworznia kulowego i jego gniazda
d. Poluźnienie ramienia łącznika i nakrętki mocującej
sworznia kulowego

Metody naprawy
a. Należy ustawić luz na łożysku i wymienić tuleje
sworznia zwrotnicy na nowe.
b. Należy ustawić zbieżność kół
c. Należy wymienić sworzeń kulkowy lub/i jego gniazdo
na nowe
d. Należy sprawdzić i dokręcić nakrętkę

2. Przedwczesne zużycie się przednich opon
a. Źle ustawiona zbieżność kół
b. Nieodpowiednie ciśnienie w oponach przednich kół

a. Należy ustawić zbieżność kół
b. należy napompować opony kół przednich tak by
uzyskać odpowiednie ciśnienie

3. Nadmierny luz na kierownicy
a. Nadmierny luz na łożysku ślimakowym
b. Zużyty ślimak i przekładnia ślimakowa

a. Należy ustawić luz zużytego łożyska
b. Należy ustawić luzy lub wymienić zużyte części na
nowe
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7.2.5

Hydrostatyczna przekładnia kierownicza

Problemy i ich możliwe przyczyny
1. Oporne działanie układu kierowniczego
a. Pompa oleju nie dostarcza odpowiedniej
ilości oleju lub wystąpił wewnętrzny wyciek
oleju lub zatkanie się filtra.
b. Pęcherzyki powietrza w układzie
hydraulicznym
c. Poziom oleju jest poniżej minimalnego
poziomu
d. Zbyt duża lepkość oleju
2.

Przeciekanie oleju
Uszczelka oleju zniszczona
Poluźnione śruby i nakrętki powierzchni złączki
miedzianej
c. Słabe połączenie
a.
b.

Błąd sterowania
a. Zła pozycja zamontowania tłoka obrotowego i wałka
nadążnego
b. Awaria stalowej kulki w korpusie zaworu
sprawdzającego
4. Niemożliwa manualna zmiana biegów
a. Zbyt duży prześwit osiowy i kątowy między kierownicą a
tłokiem obrotowym

Metody naprawy
Należy sprawdzić pompę hydrauliczną i usunąć
przyczynę, należy umyć filtr.
Należy usunąć powietrze z układu, sprawdzić rurkę
zasysającą i w razie potrzeby usunąć przyczynę
dostawania się powietrza.
Należy uzupełnić olej do odpowiedniego poziomu.
Należy wymienić na odpowiedni olej.
a.
b.
c.
d.

a.
b.

Należy wymienić na nowe
Należy dokręcić śruby i nakrętki zgodnie
ze wskazaniami

c.

Należy ponownie zespawać

3.

7.2.6

a. Należy oddać ciągnik do naprawy dealerowi
b. Należy oddać ciągnik do naprawy dealerowi
a. Należy oddać ciągnik do naprawy dealerowi

Układ hydrauliczny

Problemy i ich możliwe przyczyny
1. Niewystarczająca moc podnośnika lub podnośnik nie
działa
a. Użyty zły olej lub zbyt niski poziom
b. Zapchany filtr
c. Powietrze zasysane układu hydraulicznego
d. Poważnie zużyty pierścień uszczelniający pompy
oleju I poważny wyciek wewnętrzny
e. Zatarty zawór kontrolny
f. Poważnie zużyty zawór kontrolny
g. Awaria zaworu bezpieczeństwa
h. Nieszczelność cylindra
i. Przeciek
na
dystrybutora

pierścieniu

Metody naprawy
Należy dodać oleju lub wymienić tak by osiągnąć
odpowiedni poziom
Należy wyczyścić filtr
Należy usunąć powietrze z układu, dokręcić łącznik lub
wymienić pierścienie uszczelniające
Należy wymienić pierścień uszczelniający w pompie
oleju
Należy użyć kilka razy dźwigni kontrolującej I przełączyć
zawór kontrolujący śrubokrętem. Jeśli nadal będzie
zatarty należy odczepić część i wyczyścić.
Należy wymienić zużyte części

uszczelniającym

2. Narzędzie nie opuszcza się
a. Zatarty główny zawór kontrolny lub zamknięty
zawór blokujący

Należy ustawić od nowa lub naprawić zawór
bezpieczeństwa.
Należy wymienić pierścienie uszczelniające lub należy
wymienić zużyte części
Należy wymienić pierścienie uszczelniające
Należy usunąć problem odnosząc się do punktu 1e lub
przez przykręcenie zaworu blokującego do najwyższej
pozycji

7.2.7

Funkcje hamulca pneumatycznego

Problemy i ich możliwe przyczyny

Metody naprawy

1. Niewystarczające ciśnienie powietrza
a. Przedostawanie się powietrza z przewodu rurowego
b. Sprężyny zaworu wlotowego i wylotowego pompy
powietrza zniszczone.

a. Należy sprawdzić i naprawić
b. Należy wymienić popsute sprężyny na nowe
c. Należy wymienić na nowe
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c. Poważne zużycie pierścieni tłoka i tulei cylindra
pompy powietrznej.
d. Przyrząd pomiarowy ciśnienia powietrza nie działa
e. Zawór zwalniający nie może się zamknąć lub nie
działa

d. Należy naprawić lub wymienić na nowy
e. Należy sprawdzić i/lub wymienić

2. Zawór kontrolny nie przestawia się
a. Pył w zaworze kontrolnym
b. Olej lub woda w zaworze kontrolnym

a. Należy wyczyścić i pozbyć się pyłu
b. Należy zlać olej i wodę ze zbiornika na powietrze i
wyczyścić zawór kontrolny
c. Należy ustawić długość pręta zaworu kontrolującego
hamulec. Należy dopuścić wcześniejsze hamowanie
przyczepy niż w tym samym momencie co ciągnik.

c. Przyczepa hamuje za wcześnie lub z późno.

a.
b.
3. Zbyt duże zużycie oleju smarującego w pompie
powietrza lub wypalenie się tulei.
a. Zablokowana rurka powrotna oleju
b. Poważnie zużyte pierścienie lub tuleja cylindra.
c. Rurka wlotowa oleju zablokowana lub przecieka.

c.

7.3 Układ elektryczny
7.3.1 Akumulator
Problemy i ich możliwe przyczyny
1. Niewystarczająca energia elektryczna
a. Zbyt niski poziom elektrolitu
b. Zwarcie na nabiegunnikach
c. Nabiegunniki pokryte siarkowodorem
d. Awaria alternatora lub regulatora
e. Niedostateczne połączenie przewodów

Należy naprawić
Należy sprawdzić i wymienić na nowe jeśli
trzeba
Należy naprawić przewód rurowy i usunąć
wyciek.

Metody naprawy
a. Należy dolać elektrolit.
b. Należy usunąć osad, wymienić elektrolit i wymienić
rozpórkę lub nabiegunniki
c. Należy powtarzać ładowanie w celu usunięcia
siarkowodoru
d. Należy naprawić alternator lub regulator
e. Należy sprawdzić połączenie przewodów i usunąć
problem

2. Przegrzewanie się akumulatora
a. Zwarcie na nabiegunnikach
b. Zbyt duży prąd elektryczny podczas ładowania
3. Pojemność akumulatora spadła
a. Nabiegunniki pokryte siarkowodorem
b. Kwas siarkowy nie jest czysty
c.Zużyte nabiegunniki, masa czynna odłupana w
wyniku czego powstaje zwarcie

7.3.2
Alternator
Problemy i ich możliwe przyczyny
1. Alternator nie działa
a. Prostownik nie działa
b. Zatarte szczotki węglowe i rozłączone z
pierścieniami łącznika.
c. Przerwany obwód elektryczny, zwarcie
obwodu statora, uzwojenia rotora lub
uszkodzona izolacja obwodu uziemienia.

a.
b.

Zobacz 1b
Należy sprawdzić ustawić regulator

a.
b.
c.

Zobacz 1c
Należy wymienić na odpowiedni elektrolit
Należy wymienić na nowe nabiegunniki
Metody naprawy

a.
b.
c.

Należy sprawdzić jeśli trzeba wymienić na
nowy
Należy sprawdzić rozmiar szczotek węglowych
i naciąg sprężyny, jeśli trzeba naprawić lub
wymienić na nowe
Należy naprawić lub wymienić na nowy

2. Alternator

wytwarza niewystarczającą ilość
mocy
a. Luźny pasek alternatora
b. Popsuty prostownik
c. Szczotki węglowe niedostatecznie się stykają
d. Spięcie na zwojach częściowych tłoka
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Należy ustawić naciąg paska lub wymienić zużyty na
nowy
Należy sprawdzić i wymienić
Należy wymienić
Należy naprawić lub wymienić zwoje tłoka obrotowego
na nowe

obrotowego i twornika/kierownicy
Naciągnąć pasek lub wymienić na nowy
Naprawić lub wymienić tłok obrotowy lub zwoje
kierownicy/twornika
Naprawić lub wymienić szczotki węglowe
Należy sprawdzić i naprawić

3. Nierówny prąd na wyjściu alternatora.
a. Luźny pasek na alternatorze
b. Zwoje tłoka obrotowego i kierownicy/twornika
popsute lub spalone
c.Sprężyna szczotek węglowych poluzowana lub
szczotki kiepsko stykają się
d. Poluzowane zaciski

a. Należy odpowiednio przymocować alternator
b. Należy wymienić łożyska alternatora na nowe
c. Należy sprawdzić i wymienić na nowe

4. Alternator wydaje nienormalne dźwięki
a. Źle zamocowany alternator
b. Łożyska alternatora zniszczone
c. Tłok obrotowy uderza w rozrusznik lub inną część
7.3.3

Rozrusznik

Problemy i ich możliwe przyczyny
1. Rozrusznik nie działa
a. Popsuty przewód łączący lub niedostateczny styk
przewodu łączącego i styków przełącznika.
b. Przepalony bezpiecznik
c. Prawie całkowicie rozładowany akumulator
d. Szczotki węglowe nie stykają się z komutatorem.
e. Wewnętrzne zawarcie w rozruszniku
2. Rozrusznik działa lecz odpalenie silnika jest
niemożliwe
a. Łożysko zbytnio zużyte, powoduje tarcie tłoka
obrotowego z polem magnetycznym.
b. Szczotki węglowe niedostatecznie stykają się z
komutatorem.
c. Powierzchnia komutatora spalona lub pokryta
plamami oleju.
d. Złącze spawane pomiędzy przewodem twornika i
komutatora uszkodzone
e. Słaby styk przewodu łączącego i zacisku.
f. Przerwany styk przełącznika cewki.
g. Niewystarczające ładowanie akumulatora

Metody naprawy
a. Należy złączyć lub wymienić na nowy przewód,
wyczyścić plamy oleju na stykach dokręcić wszystkie
nakrętki i łączenia.
b. Należy wymienić na nowy bezpiecznik o odpowiednich
parametrach
c. Należy naładować akumulator
d. Należy sprawdzić szczotki węglowe i ustawić
naprężenie sprężyny szczotkowej aby się dobrze
stykały
e. Należy sprawdzić i usunąć zwarcie

a. Należy wymienić na nowe łożysko
b. Należy ustawić
c. Należy umyć powierzchnie komutatora, oskrobać
powierzchnię styku szczotek.
d. Należy ponownie zespawać
e. Należy dokręcić nakrętki zaciskające w celu dobrego
połączenia.
f. Należy naprawić styk przełącznika cewki
g. Należy ponownie naładować akumulator

3. Rozrusznik, po odpaleniu silnika, nadal działa
a. Przerwany styk przełącznika cewki.
b. Niepoprawne ustawienie skoku żelaznego rdzenia
przełącznika cewki.
4. Rozrusznik podczas działania uderza w tylną
część koła koronowego przed zazębieniem
a. Zbyt mały skok żelaznego rdzenia
magnetycznego w przełączniku cewki cylindrycznej
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