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PŘEHLED ZKRATEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUBOTA Corporation je ... 
Od svého založení v roce 1890 společnost KUBOTA Corporation 

rostla, až se dostala mezi hlavní podniky v Japonsku. 

 
Pro dosažení tohoto postavení společnost významně 

diverzifikovala nabídku svých výrobků a služeb. Devatenáct 

výrobních závodů se 16 000 zaměstnanci vyrábí více než 1 000 

různých výrobků, velkých i malých. 

 

Všechny výrobky a veškeré služby, které je doprovázejí, jsou 

nicméně spojeny jediným společným cílem. KUBOTA produkuje 

výrobky, které jsou v národním měřítku základní potřebou. 

Výrobky, bez kterých se neobejdeme.  Výrobky, které jsou určeny, 

aby pomáhaly jednotlivcům i národům naplnit potenciál ve svém 

prostředí. KUBOTA je obrovská základní potřeba. 

 
Tento potenciál zahrnuje dodávky vody, potraviny z půdy a z moře, 

průmyslový rozvoj, architekturu a stavitelství a dopravu. 

 

Tisíce lidí spoléhají na know-how společnosti KUBOTA, na její 

technologie, zkušenosti a služby pro zákazníky.  Můžete se rovněž 

spolehnout na značku KUBOTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STW34/37/40 

Předpokládané použití 

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

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

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

použití. 

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

parametry a které byly seznámeny s příslušnými bezpečnostními postupy. 

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

lékařství, a pravidla silničního provozu musejí být vždy dodržovány. 

Jakékoliv svévolné úpravy stroje mohou zbavit výrobce odpovědnosti za všechny následné škody nebo zranění 

s nimi související. 

Zkratka Definice 

2WD 
Pohon 2 kol 

4WD Pohon 4 kol 

API Americký petrolejářský institut (American Petroleum Institute) 

ASABE Americká společnost pro zemědělské a biologické inženýry 

(American Society of Agricultural and Biological Engineers), USA 

ASTM Americká společnost pro testování a materiály (American 

Society for Testing and Materials), USA 

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

DT Dvojí pohon (Dual Traction) [4WD] 

fpm Stop za minutu (Feet Per Minute) 

GST Převodovka s plovoucím řazením (Glide Shift Transmission) 

Hi-Lo Vysoké otáčky - Nízké otáčky (High Speed - Low Speed) 

HST Hydrostatický převod (Hydrostatic Transmission) 

m/s Metrů za Sekundu 

PTO Přípojka pohonu (Power Take Off) 

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

 určené při pohybu vpřed 

ROPS Ochrana proti převrácení (Roll-Over Protective Structures) 

rpm Otáček za minutu (Revolutions Per Minute) 

r/s Otáček za sekundu (Revolutions Per Second) 

SAE Společnost automobilových inženýrů (Society of Automotive 

Engineers), USA 

SMV Pomalu se pohybující vozidlo (Slow Moving Vehicle) 

 

výrobce nebo prodejce (distributor) stroje Kubota Corporation 

označení modelu STW34 / STW37 / STW40 

název nebo typ publikace Příručka uživatele 

objednací číslo nebo číslo dokumentu, pod 

kterým může být objednán 
TA630-8113-2 

datum vydání 19. prosince 2013 

datum tisku 24. září 2014 

jazyk, ve kterém je dokument napsán Čeština 

 



UNIVERZÁLNÍ SYMBOLY 
Na přístrojích a kontrolkách jsou použity různé symboly, které Vám usnadňují obsluhu traktoru. Přehled symbolů je 

uveden níže s vysvětlením jejich významu. 

 
 

Výstraha na bezpečnost  

Palivo nafta (Diesel) 

Otáčky motoru 

Motohodiny/Provozní hodiny  

Teplota chladicí kapaliny motoru 

Brzdový systém 

Spojka 

Parkovací brzda 

Žhavení Diesel/Žhavicí svíčky 
(startování za studena) 

Stav dobíjení akumulátoru  

Tlak motorového oleje 

Činnost směrových světel 

Zastavení motoru  

Motor v chodu 

Žhavení Diesel/Žhavicí svíčky 
(startování za studena) 

Startování motoru 

Kontrolka spojky výstupního 
pohonu - rozpojená poloha 

Kontrolka spojky výstupního 
pohonu - zapojená poloha 

Dvourychlostní natáčení Uzávěrka 
diferenciálu 

Kontrolka polohy - Zdvihnutá 
poloha Kontrolka polohy –  

Spuštěná poloha Stěrač 

 Pracovní světlo 

  

 

 

Odmrazování zadního okna 

3-stupňové ovládání nízké rychlosti  

Dálkové zasouvání válce  

Dálkové vysouvání válce  

Výstražná světla  

Potkávací světla 

 Dálková světla 4×4 pohon zapojen 

4×4 pohon odpojen 

 Seznamte se s příručkou uživatele Ovládání 
naklápění volantu  

Zvuková houkačka 

 Zámek 

Kontrolka spojky výstupního pohonu - rozpojená 
poloha 

Kontrolka spojky výstupního pohonu - zapojená 
poloha 

Páka zapojování zadního pohonu 

Páka zapojování středového pohonu 

Maják 



 

 

 
 
 
 
 
 

BEZPEČNOST 
PŘEDEVŠÍM 

 

Tento symbol, průmyslová „Bezpečnostní výstraha“, je používán v celé příručce a 

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

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

seznámili dříve, než začnete stroj sestavovat nebo používat. 
 

 

              VAROVÁNÍ: 
 

 
 

               UPOZORNĚNÍ: 
 

 
 

 
                 POZOR:  

 
 

       
   DŮLEŽITÉ: 

Upozorňuje na bezprostředně hrozící nebezpečí, které 

pokud nebude eliminováno, způsobí smrt nebo vážné 

zranění. 

 
Upozorňuje na bezprostředně hrozící nebezpečí, které 

pokud nebude eliminováno, může způsobit smrt nebo vážné 

zranění. 

 

Upozorňuje na bezprostředně hrozící nebezpečí, které 

pokud nebude eliminováno, může způsobit lehké nebo 

středně těžké zranění. 

 
Upozorňuje, že v případě nedodržení pokynů může dojít k 

poškození zařízení nebo majetku. 
 

POZNÁMKA: Poskytuje užitečné informace. 

PŘEDMLUVA 
Stali jste se hrdými majiteli traktoru značky KUBOTA. Tento traktor je výsledkem 

strojírenské kvality a výroby KUBOTA. Je vyroben z kvalitních materiálů a pod 

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

plně využili všechny možnosti Vašeho traktoru, seznamte se, prosím, pečlivě s 

touto příručkou. Pomůže Vám seznámit se s obsluhou traktoru a obsahuje mnoho 

užitečných tipů pro jeho údržbu. Strategií značky KUBOTA je co možno nejrychleji 

zavádět všechny výsledky našeho výzkumu. Neprodlené využívání nových technik 

ve výrobě může být příčinou některých malých odlišností této příručky od 

skutečnosti. Distributoři a prodejci značky KUBOTA mají k dispozici nejnovější 

informace. Neváhejte se na ně obrátit. 
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Bezpečná práce je Vaší nejlepší pojistkou proti nehodě. 

Před používáním traktoru si pozorně prostudujte 

tuto příručku. 

Každý pracovník, který bude stroj obsluhovat, se musí, 

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

touto a dalšími příslušnými příručkami před tím, než 

začne s traktorem nebo zařízením k němu připojeným 

pracovat. Je povinností majitele stroje poučit obsluhu o 

bezpečnosti práce. 

 
 

1.   NEŽ ZAČNETE TRAKTOR POUŽÍVAT 
 

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

obsahem celé příručky, než se pokusíte nastartovat 

motor a obsluhovat traktor. 

2. Věnujte zvláštní pozornost piktogramovým 

výstražným štítkům umístěným na traktoru. 

3. Nepracujte s traktorem ani s jakýmkoliv k němu 

připojeným zařízením, pokud jste pod vlivem 

alkoholu, léků, návykových látek nebo jste unaveni. 

4. Než dovolíte jiným lidem používat Váš traktor, 

vysvětlete jim, jak se s ním zachází a nechte jim 

nejprve přečíst tuto příručku. 

5. V blízkosti traktoru nenoste volné, roztržené nebo 

objemné oblečení. Mohlo by se zachytit na 

pohybujících se částech nebo za ovladače, což může 

vést až k nehodě. Používejte vhodné přídavné 

bezpečnostní prvky, např. pevnou čepici, 

bezpečnostní obuv, ochranné brýle a sluchátka, 

rukavice, atd., jak je potřeba nebo vyžadováno. 

6. Nedovolte nikdy cestujícím nechat se převážet na 

žádné části traktoru.  Obsluha se musí při práci vždy 

nacházet v sedačce traktoru. 

7. Kontrolujte brzdy, spojku, spojovací kolíky a další 

mechanické díly z hlediska nesprávného seřízení a 

opotřebení. Vyměňte neprodleně opotřebené nebo 

poškozené díly. Kontrolujte pravidelně dotažení 

všech matic a šroubů. (Více informací naleznete v 

kapitole „ÚDRŽBA“.) 

8. Udržujte svůj traktor v čistotě. Šína, mastnota a 

nahromaděné smetí mohou být zdrojem požáru a být 

příčinou zranění osob. 

9. Používejte pouze zařízení s vyhovující specifikací, 

jak je uvedeno v kapitole „OMEZENÍ PRO MONTÁŽ“ 

této příručky, nebo schválené zařízení KUBOTA. 

10. Používejte správné závaží na přední a zadní části 

traktoru, aby se omezilo riziko převrácení. Při 

používání předního nakladače přidejte dodatečnou 

zátěž na 3-bodový závěs pro zlepšení stability.  

Dodržujte bezpečnostní postupy stanovené v této 

nebo přiložené příručce. 

 
 
 
 
 
 

 
11. Čím užší rozchod, tím větší riziko převrácení traktoru. 

Pro maximální stabilitu seřiďte kola na nejširší možný 

rozchod pro příslušnou práci. (Viz kapitola 

„PNEUMATIKY, KOLA A ZÁVAŽÍ“.) 

 

(1) Zadní kola (A) Rozchod vzadu 

 
12. Traktor neupravujte. Neschválené úpravy mohou 

změnit funkčnost stroje, což může být příčinou 

zranění osob. 
 

♦ KABINA, RÁM 

1. KUBOTA doporučuje používat kabinu (CAB) nebo 

ochranný rám proti převrácení (Roll Over Protective 

Structures - ROPS) a bezpečnostní pás při naprosté 

většině prací. Tato kombinace je schopna snížit riziko 

vážných zranění nebo smrti v případě, že by se traktor 

převrátil. Kontrolujte prostor nad hlavou, aby byl vždy v 

kabině nebo s rámem dostatečný. 

2. Zatáhněte parkovací brzdu a zastavte motor. Odstraňte 

všechny překážky, které by mohly omezovat zdvihnutí nebo 

složení ROPS. Nedovolte nikomu přihlížet z blízkosti. 

Všechny úkony provádějte ve stabilní poloze, ze zadní části 

traktoru. Držte bezpečně horní část ROPS při jeho zdvihání 

nebo skládání. Ujistěte se, že všechny kolíky jsou na svém 

místě a zajištěné. 

3. Pokud byly kabina nebo ROPS z jakéhokoliv důvodu 

uvolněné nebo demontované, ujistěte se, že všechny díly 

jsou správně namontované zpět dříve, než začnete traktor 

používat. 

4. Nikdy neupravujte nebo neopravujte jakoukoliv část 

konstrukce kabiny nebo ROPS, protože svařování, 

ohýbání, vrtání, broušení nebo řezání může celou strukturu 

oslabit. 

5. Pokud je některá část konstrukce kabiny nebo ROPS 

poškozená nebo zničená, nahraďte ji celou u Vašeho 

místního zástupce značky KUBOTA. 

6. Pokud je traktor vybaven sklápěcím ROPS, může být 

dočasně sklopen dolů pouze v případě naprosté 

nezbytnosti, na místech s omezenou výškou. 

(Je-li ROPS sklopený, nemá obsluha k dispozici žádnou 

provozní ochranu. Pro bezpečnost obsluhy musí být ROPS 

ustaven do vzpřímené a zajištěné polohy a bezpečnostní 

pás připevněn při všech ostatních pracích.) 
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7. Používejte bezpečnostní pás vždy, když má traktor 

kabinu nebo ROPS. 

Bezpečnostní pás nepoužívejte, pokud je ROPS 

sklopený nebo demontovaný. Bezpečnostní pás 

pravidelně kontrolujte 

 

 
2.   POUŽÍVÁNÍ TRAKTORU 

a vyměňte jej, pokud je roztřepený nebo poškozený. Bezpečnost obsluhy je to nejdůležitější. Bezpečná práce, 
zejména 
s ohledem na nebezpečí převrácení, znamená 

porozumět stroji a podmínkám, ve kterých je používán.. 

Některé způsoby používání, které mohou ovlivnit 

nebezpečí převrácení, zahrnující jízdu a otáčení s příliš 

vysokou polohou zařízení a závaží apod. jsou zakázány. 

Tato příručka uvádí některá obvyklá rizika, přičemž 

přehled není a ani nemůže být vyčerpávající. Je na 

zodpovědnosti obsluhy mít přehled o veškerém vybavení 

a podmínkách prostředí, které mohou snižovat 

bezpečnost práce. 
 
 
 
 
 
 

 
(1) ROPS 

(2) Bezpečnostní pás 
 

 

(1) CAB 

(2) Bezpečnostní pás 

♦ Startování 

1. Při startování motoru nebo manipulaci s ovladači 

nebo pákami seďte vždy na sedadle obsluhy.   

Seřiďte si sedadlo podle pokynů v kapitole 

„POUŽÍVÁNÍ TRAKTORU“. Nikdy nestartujte traktor, 

stojíte-li na zemi. 

2. Před startováním motoru se ujistěte, že všechny 

páky (včetně pomocných ovládacích pák) jsou ve své 

neutrální poloze, že parkovací brzda je zatažená a že 

jak spojka, tak pohon (Power Take Off - PTO) jsou 

odpojené nebo v poloze „OFF“. 

Zapněte si bezpečnostní pás, když má traktor kabinu 

nebo je sklápěcí ROPS ve vzpřímené a zajištěné 

poloze. 

3. Nestartujte motor zkratováním svorek na startéru 

nebo přemostěním bezpečnostního spínače startéru. 

Může být zařazená rychlost a stroj se rozjet , pokud 

by byly startovací okruhy přemostěny. 

4. Nenechávejte motor běžet, ani na volnoběh, v 

nevětraném prostoru. Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn 

bez zápachu, smrtelně jedovatý. 

5. Před každým použitím zkontrolujte, že systém hlídání 

přítomnosti obsluhy správně funguje. Přezkušujte 

bezpečnostní systémy. (Viz „Kontrola startovacího 

systému motoru“ a „Kontrola hlídání přítomnosti 

obsluhy“ v části „KAŽDÝCH 50 HODIN“ kapitoly 

„PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY“.) 

Nepoužívejte traktor, dokud tyto systémy nepracují 
správně. 
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♦ Práce 

1. Tahejte pouze prostřednictvím závěsného zařízení. 

Nepřipojujte nic k nápravám nebo jiným místům s 

výjimkou závěsu pro tažení, taková situace zvyšuje 

riziko vážného zranění nebo usmrcení osob při 

případném převrácení traktoru. 
 

 

(1) Závěs pro tažení 
 

2. Pro koncová zařízení poháněná PTO nastavte 

závěsné zařízení do polohy pro tažení. 

3. Připojujte taženou nebo tlačenou zátěž pouze k 
závěsnému zařízení. 

4. Ponechte všechny ochranné štíty a kryty na svém 

místě. Nahraďte všechny chybějící nebo vyměňte 

poškozené. 

5. Vyhněte se škubání při rozjezdu. Abyste předešli 

převrácení, zpomalte při otáčení, na nerovném 

povrchu nebo před zastavením. 

6. Traktor nemůže zatáčet se zapnutou uzávěrkou 

diferenciálu, zkoušet to v tomto nastavení může být 

nebezpečné. 

7. Nepracujte v blízkosti příkopů, děr, krajnic nebo 

jiných terénních útvarů, které by se pod tíhou traktoru 

mohly zhroutit. Nebezpečí převrácení traktoru je 

větší, je-li podklad nepevný nebo mokrý.  Vysoká 

tráva může skrývat překážky, nejprve si pro jistotu 

prostor projděte. 

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

překážkám. Zpozorněte na konci řádek, v blízkosti 

stromů a jiných omezení. 

9. Při práci ve skupinách dávejte vždy ostatním vědět, 

co se chystáte udělat. 

10. Nikdy se nepokoušejte naskočit na nebo seskočit z 
pohybujícího se traktoru. 

11. Při manipulaci s ovladači nebo pákami seďte vždy na 

sedadle obsluhy. 

12. Nepoužívejte systém dvourychlostního natáčení (Bi-
speed Turn) při vysoké rychlosti. 

13 Dvourychlostní natáčení umožňuje krátké a rychlé 

otočky, z toho důvodu se seznamte s jeho účinností 

dříve, než jej budete používat v omezeném nebo 

uzavřeném prostoru. 

14 Nestoupejte si mezi traktor a připojené zařízení nebo 

tažené vozidlo, dokud není zatažená parkovací 

brzda. 

 

♦ Bezpečnost dětí 

Pokud si obsluha nevšimne přítomnosti dětí, může dojít k 

neštěstí. Děti jsou obecně přitahovány stroji a způsobem, 

jakým pracují. 

1. Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste 

jim to přikázali. 

2. Udržujte děti mimo pracovní prostor a pod dohledem 

jiného zodpovědného dospělého. 

3. Sledujte a vypínejte stroj, jakmile se děti dostanou do 

pracovního prostoru. 

4. Nikdy děti nevozte na Vašem stroji. Nikde není 

bezpečné místo, kde by mohly řídit. Mohou spadnout 

a být přejety nebo mít snahu stroj ovládat jinak než 

Vy. 

5. Nikdy nedovolte dětem obsluhovat stroj, byť pod 

dohledem dospělého. 

6. Nikdy nedovolte dětem hrát si na stroji nebo na 

zařízení. 

7. Při couvání buďte zvlášť pozorní. Před rozjezdem se 

podívejte dozadu a dolů, zda je prostor volný. 
 

♦ Práce ve svahu 

Svahy jsou nejčastějším místem, kde může dojít ke 

ztrátě ovládání stroje a k nehodám při převrácení, což 

může být příčinou vážných zranění nebo smrti. Každý 

svah vyžaduje speciální pozornost. 

1. Abyste předešli převrácení, do strmých svahů vždy 

couvejte. Pokud nemůžete do svahu couvat nebo se 

na něm cítíte nejistě, nepracujte tam. Pro zachování 

bezpečnosti se vyhýbejte strmým svahům. 

2. Vyjíždění z příkopu, na výše položená místa nebo so 

prudkého svahu zvyšuje nebezpečí převrácení 

traktoru dozadu. Vždy se takovým situacím 

vyhýbejte. Zvláštní pozornost je třeba věnovat režimu 

pohonu všech 4 kol, protože jejich zvýšená přilnavost 

může poskytovat obsluze nepodloženou důvěru ve 

schopnosti traktoru vyjet do svahu. 

3. Na svazích se pohybujte pomalu a plynule. Neměňte 

náhle rychlost ani směr, brzděte s citem a otáčejte 

volantem zvolna. 

4. Pokud jedete do svahu nebo se svahu, nevypínejte 

spojku ani nepřeřazujte rychlost. Pokud v kopci 

vypnete spojku nebo se pokusíte přeřadit na neutrál, 

můžete nad strojem ztratit kontrolu. 

5. Velkou pozornost věnujte hmotnosti a rozmístění 

zařízení a zátěže, neboť mají vliv na stabilitu traktoru. 

6. Pro zlepšení stability ve svahu nastavte co nejširší 

rozchod, jak je uvedeno v kapitole „PNEUMATIKY, 

KOLA A ZÁVAŽÍ“. 

Dodržujte doporučení pro správné vyvážení. 



 

-4 BEZPEČNOST PRÁCE 
 

 

 
 

♦ Jízda po silnici 

1. Propojte spolu oba brzdové pedály, aby byla zajištěna 

přímá brzdná dráha.  Nerovnoměrné brzdění na 

silnici může být příčinou převrácení traktoru. 

 
9. Dejte ROPS do horní polohy (UP) a zapněte si 

bezpečnostní pás, jedete-li po silnici. 

V opačném případě nebudete chráněni při převrácení 

traktoru. 

10. Nespouštějte připojené zařízení, pokud je traktor na 

silnici. Zajistěte 3-bodový závěs v horní poloze. 

11. Nastavte ovladač spouštěcí rychlosti zařízení do 

polohy „LOCK“ (uzamčeno), aby bylo zařízení 

zajištěno v horní poloze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Brzdový pedál (LH) 

(2) Brzdový pedál (RH) 

(3) Propojka brzdových pedálů 

(A) Při jakékoliv jízdě po silnici 

 

2. Zkontrolujte zapojení předních kol. Brzdné vlastnosti 

se liší při jízdě s pohonem 2 a 4 kol. Dávejte si na 

tento rozdíl pozor a jezděte opatrně. 

3. Před zatáčením vždy zpomalte. Zatáčení při vysoké 

rychlosti může způsobit převrácení traktoru. 

4. Věnujte pozornost provozu a dodržujte 

předpisy. Používejte registrační značku, je-li 

předepsána. 

 

 
(1) Registrační značka 

 

(1) Ovladač rychlosti spouštění 3-bodového závěsu 
 (A) „RYCHLE“ 

(B) „POMALU“ 

(C) „UZAMČENO“ 
 

 

3.   PARKOVÁNÍ TRAKTORU 
 

1. Odpojte pohon PTO, spusťte zařízení na podklad, 

dejte všechny ovládací páky do neutrální polohy, 

zatáhněte parkovací brzdu, zastavte motor, vyjměte 

klíček ze zapalování a uzamkněte dveře kabiny 

(pokud mají zámek).  Ponechání rychlosti se 

zastaveným motorem nezabrání traktoru v 

samovolném rozjezdu. 

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

3. Neparkujte na prudkém svahu, pokud je možnost 

zastavit na pevném a rovném podkladu; pokud to 

nelze, parkujte napříč svahem a založte kola klíny. 

Nerespektování tohoto upozornění může být příčinou 

samovolného pohybu traktoru a způsobit zranění 

nebo smrt. 

5. Zapněte světla. Ztlumte je, pokud se míjíte s 

protijedoucím vozem. 

6. Jezděte rychlostí, která Vám umožňuje udržet si za 

všech okolností kontrolu nad strojem. 

7. Nezapínejte uzávěrku diferenciálu, pokud jedete po 

silnici. Traktor by se Vám mohl vymknout z rukou. 

8. Vyhněte se prudkým pohybům volantem, mohlo by 

dojít k nebezpečné ztrátě stability. Riziko se 

podstatně zvyšuje při vyšších rychlostech. 
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4.   POUŽÍVÁNÍ POHONU - PTO 
 

1. Vyčkejte, dokud se pohyblivé části zcela nezastaví 

dříve, než opustíte traktor, budete připojovat, 

odpojovat, seřizovat, čistit nebo udržovat jakékoliv 

zařízení poháněné PTO. 

2. Vždy ponechte kryt hřídele PTO na svém místě. 

Vraťte na místo kryt koncovky PTO, pokud pohon 

nepoužíváte. 

 

 
(1) Kryt hřídele PTO (A) „NORMÁLNÍ POLOHA“ 

(2) Kryt koncovky PTO  (B)„ZDVIHNUTÁ POLOHA“ 

 

3. Před montáží nebo použitím zařízení poháněného 

PTO se seznamte s příručkou výrobce a prohlédněte 

si bezpečnostní štítky umístěné na zařízení. 
Abyste předešli nesprávnému nebo 

nebezpečnému používání příslušenství 

poháněného PTO, zvolte nízké otáčky (540 

rpm), pokud nejsou pro bezpečné použití 

zařízení jeho výrobcem výslovně doporučeny 

vyšší. 
4. Pokud používáte pohon stacionárně, vždy zatáhněte 

na traktoru parkovací brzdu a založte zadní kola 

zepředu i zezadu klíny.  Zůstávejte v dostatečné 

vzdálenosti od všech rotujících částí. Nikdy si 

nestoupejte nad rotující části. 
 

5. POUŽÍVÁNÍ 3-BODOVÉHO ZÁVĚSU 
 

1. Používejte 3-bodový závěs pouze s vybavením 

určeným pro zavěšení na 3-bodový závěs. 

2. Při použití zařízení namontovaného na 3-bodovém 

závěsu se ujistěte, že jste umístili správnou protiváhu 

na přední část traktoru. 

 

 

 

6.   ÚDRŽBA TRAKTORU 

Před zahájením údržby traktoru jej zaparkujte na pevném, plochém 

a rovném podkladu, zatáhněte parkovací brzdu, spusťte všechna 

zařízení dolů na podklad, přesuňte řadicí páku do neutrální polohy, 

zastavte motor a vyjměte klíček ze zapalování. 

1. Nechte traktor vychladnout, než začnete pracovat v blízkosti 

motoru, výfuku, chladiče, atd. 

2. Neotvírejte zátku chladiče, dokud je chladicí kapalina horká. 

Když vychladne, pootočte zátkou pomalu do první zarážky a 

umožněte tlaku poklesnout, teprve poté sejměte zátku úplně. 

Pokud je traktor vybaven expanzní nádobkou chladiče, doplňte 

chladicí kapalinu nebo vodu do nádobky a nikoliv do chladiče. 

(Viz „Kontrola množství chladicí kapaliny“ v části 

„KAŽDODENNÍ KONTROLA“ kapitoly „PRAVIDELNÉ 

PROHLÍDKY“.) 

3. Před doplňováním paliva vždy vypněte motor. Nepotřísněte 

okolí plnicího otvoru a nepřeplňujte nádrž. 

4. Při práci v blízkosti akumulátoru nebo při doplňování paliva 

nekuřte. Nepřibližujte se k akumulátoru a k palivové nádrži s 

otevřeným ohněm nebo se zdrojem jiskření.   Akumulátor 

představuje nebezpečí výbuchu, protože v něm vzniká vodík a 

kyslík, zejména při dobíjení. 

5. Před nouzovým startováním se zcela vybitým akumulátorem se 

seznamte se všemi pokyny a dodržte je.  (Viz kapitoly 

„NOUZOVÉ STARTOVÁNÍ“ a „POUŽÍVÁNÍ MOTORU“.) 

6. Mějte vždy po ruce sadu první pomoci a hasicí přístroj. 

7. Odpojte kostřicí kabel akumulátoru před prací v blízkosti 

elektrických prvků. 

8. Abyste předešli riziku výbuchu akumulátoru, nepoužívejte nebo 

nedobíjejte akumulátory s doléváním, je-li hladina elektrolytu 

pod značkou LOWER (minimální množství). Kontrolujte 

pravidelně množství elektrolytu a doplňujte v případě potřeby 

destilovanou vodou tak, aby se hladina nacházela mezi 

značkami UPPER a LOWER. 
9. Abyste předešli jiskření při náhodném zkratu, vždy odpojujte 

nejdříve zápornou svorku akumulátoru a zapojujte ji 

nakonec. 

 

(1) Akumulátor  

10. Nepokoušejte se nasazovat pneumatiku na ráfek. To 
smí provádět jen kvalifikovaná osoba s odpovídajícím 
vybavením.
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11. Udržujte v pneumatikách vždy správný tlak. 

Nenechte jej poklesnout pod doporučenou hodnotu, 

uvedenou v uživatelské příručce. 

 

12. Při výměně kola nebo seřizování rozchodu podložte 

traktor bezpečným způsobem. 

13. Ujistěte se, že kolové šrouby byly dotaženy 

předepsaným utahovacím momentem. 

14. Nikdy nepracujte pod hydraulickými zvedáky. Mohly 

by náhle spadnout nebo rychle poklesnout. Pokud je 

nezbytné pracovat pod traktorem nebo pod 

jakýmikoliv částmi stroje kvůli údržbě nebo 

seřizování, vždy je nejprve bezpečně podložte 

stojánkem nebo jinak spolehlivě zajistěte. 

15. Unikající hydraulická kapalina pod tlakem má 

dostatečnou energii, aby pronikla kůží a způsobila 

vážné poranění. Před rozpojováním hydraulického 

vedení se ujistěte, že v něm nezůstal žádný zbytkový 

tlak.   Než začnete hydraulický systém tlakovat, 

ujistěte se, že všechny spoje jsou dobře dotažení a 

že všechna vedení, trubky a hadice, jsou 

nepoškozené. 

 
16. Kapalina unikající z mikroskopických otvorů nemusí 

být vidět. Pro vyhledání zdroje úniku nepoužívejte 

ruce, použijte kus lepenky nebo dřeva. Používání 

bezpečnostních brýlí nebo jiné ochrany očí je rovněž 

vřele doporučováno. Pokud dojde k poranění 

unikající kapalinou, vyhledejte neprodleně lékaře. 

Kapalina může způsobovat gangrénu nebo závažné 

alergické reakce. 

 

(1) Lepenka 

(2) Hydraulické vedení 

(3) Zvětšovací sklo 

 
17. Odpady, jako použitý olej, palivo, hydraulická 

kapalina, akumulátor, mohou narušit životní 

prostředí, ohrozit lidi, domácí a divoká zvířata. 

Likvidujte je, prosím, správným způsobem. 

Obraťte se na místní recyklační středisko nebo 

zástupce značky KUBOTA s dotazem na možnost 

recyklace nebo odložení odpadu. 
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7. PIKTOGRAMOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY 
 

Nalepené piktogramové bezpečnostní štítky upozorňují obsluhu na potenciální nebezpečí. Nebezpečí je vyznačeno 

piktogramem ve výstražném trojúhelníku nebo samostatným výstražným symbolem. Sousedící obrázek podává 

informace a pokyny, jak se nebezpečí vyhnout. 
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8. PÉČE O PIKTOGRAMOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY 
 

1. Udržujte piktogramové bezpečnostní štítky čisté a nezakrývejte je. 

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

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

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

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

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



 

ÚDRŽBA TRAKTORU 1 
 
 
 
 
 
 

 
Váš prodejce si přeje postarat se o Váš nový traktor a 

rád by Vám pomohl co nejlépe jej využívat. Po 

pozorném seznámení se s touto příručkou zjistíte, že 

některé úkony pravidelné údržby si můžete provádět 

sami. 

Nicméně až budete potřebovat náhradní díly na větší 

servisní práce, obraťte se s důvěrou na svého 

obchodního zástupce KUBOTA. 

Pro servis a opravy se obracejte na prodejní místo 

KUBOTA, od kterého jste získali svůj traktor, nebo na 

svého místního zástupce KUBOTA. Až budete 

potřebovat náhradní díly, předejte svému prodejci 

KUBOTA výrobní čísla kabiny/ochranného rámu a 

motoru. 

Zjistěte si výrobní čísla nyní a zapište si je do příslušné 

kolonky. 
 

 Typ Výrobní číslo 

Traktor   

CAB / ROPS   

Motor   

Datum pořízení  

Název prodejce  

(Vyplní kupující) 

 

♦ Záruka 

Tento traktor je kryt zárukou „KUBOTA Limited Express 

Warranty“, jejíž kopii můžete obdržet od svého prodejce. 

Žádnou záruku však nebude možno uplatnit v případě, 

pokud nebylo s traktorem zacházeno v souladu s pokyny 

obsaženými v Uživatelské příručce, i pokud ještě 

neuplynula záruční doba. 
 

♦ Sešrotování traktoru a pracovní postu 

Při likvidaci traktoru po ukončení jeho životnosti 

dodržujte místní pravidla a platnou legislativu země nebo 

oblasti, kde jej šrotujete.  Pokud máte otázky, obraťte se 

na svého obchodního zástupce KUBOTA. 

 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Výrobní štítek traktoru 

 

 

 

(1) Výrobní číslo traktoru 
 

 

(1) Výrobní číslo motoru 

ÚDRŽBA TRAKTORU 
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(1) Výrobní štítek ROPS (výrobní číslo ROPS) 

 

 

(1) Výrobní štítek CAB (výrobní číslo CAB) 
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TABULKA ÚDAJŮ 
 

Model STW34 STW37 STW40 

Výkon motoru ECE-

R24 [97/68/EC] 
kW (PS) 

23,6 (32,1) 

[24,5 (33,3)] 

25,9 (35,2) 

[26,9 (36,6)] 

27,3 (37,1) 

[28,3 (38,5)] 

Výkon motoru SAE hrubý 
*1

 kW (PS) 24,9 (33,9) 27,3 (37,1) 28,7 (39,0) 

Výkon PTO 
*1

 kW (PS) 16,6 (22,6) 19,0 (25,9) 20,4 (27,8) 

 
 
 
 
 
 
 

Motor 

Model D1703 D1803 D1803 

Typ ETVCS, vodou chlazený, 4-taktní, naftový 

Počet válců 3 

Vrtání × Zdvih mm 87 × 92,4 87 × 102,4 87 × 102,4 

Zdvihový objem l 1,647 1,826 1,826 

Maximální otáčky rpm 2 700 

Max. krouticí moment 
N.m 

(kgf.m) 
102,8 (10,5) 113,9 (11,6) 121,8 (12,2) 

Akumulátor 12 V, RC: 123 min, Vybíjecí proud (CCA): 480 A 

 
 
 

Objemy 

Palivová nádrž l 29,5 

Chladicí kapalina 

(s expanzní 
nádobkou) 

ROPS l 6,6 

CAB l 7,1 

Motorový olej (s výměnou filtru) l 5,7 6,7 

Převodový olej l 24 

 
Pneumatiky 

Přední Polní: 6.00-12 / Rašelinové: 24 x 8.50-14 

Zadní Polní: 9.50-22 / Rašelinové: 13.6-16 

 
 
 
 

 
Rozměry 

Celková délka (s 3-b. závěsem) mm 2 940 

Celková šířka (min. rozchod) mm Polní: 1 185 / Rašelinové: 1 335 

 
Celková výška 

ROPS mm Polní: 2 350 / Rašelinové: 2 340 

CAB mm Polní: 2 165 / Rašelinové: 2 155 

Rozvor 1 610 

Min. světlá výška (se 

střed. PTO) 
mm Polní: 235 / Rašelinové: 225 

 
Rozchod 

Vpředu mm 1 020 

Vzadu mm Polní: 950, 1 070 / Rašelinové: 990, 1 055 

 
Hmotnost 

ROPS kg Polní: 1 105 / Rašelinové: 1 130 

CAB kg Polní: 1 250 / Rašelinové: 1 275 

Min. 

poloměr 

otáčení 

s brzdou m 2,2 

bez brzdy m 2,5 

SPECIFIKACE 



 

4 SPECIFIKACE 
 

 

 

 
Model STW34 STW37 STW40 

 
 
 
 
 

Poháněc

í systém 

Spojka Jednokotoučová suchá 

Řízení S hydrostatickým posilovačem 

Převodovka Hlavní-hydrostatická; volič rozsahu, 3 vpřed a 3 vzad 

Brzdový systém S chlazenými kotouči 

Přívěsová brzda lze použít 

Přípojka pro přívěsovou brzdu lze použít 

Diferenciál Rozvodovka 

 
 
 
 
 
Hydraulická 
jednotka 

Hydraulický systém Ovládací polohový systém 

Průtok čerpadla l/min 30 

3-bodový závěs SAE Kategorie 1 

 

Max. zdvihací síla 

ve zdvihacím 
bodě 

kgf 1 150 

24 in. (600 

mm) za 

zdvihacím 

bodem 

kgf 890 

Spojka ovládacího ventilu JISB-2351-1 

 
 
 

PTO 

Zadní PTO SAE 1-3/8, 6 drážek 

Otáčky PTO / Motoru rpm 540 / 2 670, 800 / 2 717 

Středový PTO USA č. 5 (KUBOTA 10-zubů) evolventní drážkování 

Otáčky PTO / Motoru rpm 2 500 / 2 734 

Stupeň ochrany proti nebezpečným látkám 
*2

 Kategorie 1 

 
 
 

Hluk v místě obsluhy 
*3

 

ROPS dB (A) 83,8 85,8 

CAB / 

zavřené 

dveře 

dB (A) 84,4 84,4 

CAB / 

otevřené 

dveře 

dB (A) 84,5 84,5 

 
Hluk traktoru za jízdy 

*4
 

ROPS dB (A) 78 79 

CAB dB (A) 78 79 

 
 
 
 
 

Úroveň vibrací 
*5

 

GRAMMER 

MSG83/511 

Lehký řidič 1,13 m/s  

Hmotný řidič 1,00 m/s  

GRAMMER 

MSG93/511 

Lehký řidič 1,21 m/s  

Hmotný řidič 1,05 m/s  

COBO 

SC74/M91 

Lehký řidič 1,13 m/s  

Hmotný řidič 0,75 m/s  

COBO 

SC74/M97 

Lehký řidič 1,21 m/s  

Hmotný řidič 0,98 m/s  

Výrobce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího 

upozornění. POZNÁMKA: *1 Odhad výrobce 

*2 Podle normy EN 15695-1:2009 

*3 Měřeno podle Direktivy 2009/76/EU PŘÍLOHA ll 

*4 Měřeno podle Direktivy 2009/63/EU 

*5 Měřeno podle Direktivy 78/764/EU 
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POJEZDOVÉ 
RYCHLOSTI (Při jmenovitých 

otáčkách motoru 
[rpm]) 

 

Model STW34, STW37, STW40 

Rozměr pneumatik (Zadní) 9.5-22 13.6-16 

 Volič rozsahu převodovky km/h km/h 

 
 

Vpřed 

1 (Low) 0 až 7,9 0 až 7,8 

2 (Middle) 0 až 12,2 0 až 12,0 

3 (High) 0 až 34,1 0 až 33,5 

Max. rychlost (při otáčkách motoru 
2 700 rpm) 

34,1 33,5 

 
 

Vzad 

1 (Low) 0 až 6,1 0 až 6,0 

2 (Middle) 0 až 9,4 0 až 9,3 

3 (High) 0 až 26,2 0 až 25,8 

Max. rychlost (při otáčkách motoru 
2 700 rpm) 

26,2 25,8 

Výrobce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění. 
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Traktor KUBOTA byl důkladně testován z hlediska 

výkonnosti se zařízením prodávaným nebo schváleným 

společností KUBOTA.  Používání se zařízením nebo 

příslušenstvím, které není prodáváno nebo nebylo 

schváleno společností KUBOTA, které překračuje 

maximální hodnoty uvedené níže, nebo které je jiným 

způsobem nevhodné pro použití s traktorem KUBOTA, 

může mít za následek poruchy funkce nebo závady 

traktoru, poškození jiného majetku nebo zranění obsluhy 

nebo jiných osob.  (Žádné poruchy funkce nebo závady 

traktoru způsobené jeho používáním s nesprávným 

zařízením nejsou kryté zárukou.) 

■ Přední nakladač 
Připojovací body na struktuře traktoru, do kterých 

musí být přední nakladač přimontován. 

Namontujte rám předního nakladače ke skříni spojky a k 

rámu přední nápravy, jak je uvedeno na obrázcích. 
 

[Hlavní rám] 

 

[Pomocný rám] 
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■ Dotahování šroubů a matic 
Dotáhněte všechny šrouby a matice v následujícím 

pořadí požadovaným momentem. 

 

 
♦ VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY 

Max. hmotnost pro zdvihání 425 kg 

Max. tlak oleje 17,15 MPa (175 kgf/cm ) 

 
  

● Před posledním dotažením namontovaného zařízení 

nastartujte motor a spusťte lžíci, dokud nakladač 

nenadzvedne lehce přední kola, a ujistěte se, že 

montážní kolíky se mohou snadno otáčet. Dotáhněte 

všechny šrouby a matice v této poloze. 

 

 
Abyste předešli zranění nebo usmrcení:  

Věnujte zvláštní pozornost zvedání nakladače, 

držte lžíci ve správné poloze, aby nedošlo k 

odsypávání. 

 
  

● Ne všechna nebezpečí jsou zde uvedena. 

Seznamte se s uživatelskou příručkou předního 
nakladače. 

 

 

 
 

 
■ Jiná zařízení 
● Pro informace o vybraných zařízeních se obraťte na svého obchodního zástupce. 

● Pečlivě dodržujte pokyny nacházející se v uživatelské příručce namontovaného nebo taženého zařízení nebo přívěsu, 

nepracujte se sestavou traktor - stroj nebo traktor - přívěs, dokud nejsou provedeny všechny úkony. 

● Používání pro lesnické 

práce Existují 

následující rizika: 

(a) pokácené stromy, zejména v případě, že je tažný jeřáb namontován na zadní části traktoru; 

(b) předměty vniklé do prostoru obsluhy, zejména v případě, že je naviják namontován na zadní části traktoru. 

Výbava na přání, jako je OPS (Operator Protective Structure - ochranná klec pro obsluhu), FOPS (Falling Object 

Protective Structure - ochrana proti padajícím předmětům), apod. určená pro tato a podobná rizika není pro tento 

traktor k dispozici. Bez této dodatkové výbavy je použití traktoru určeného pro specifické práce, jako je přeprava a 

stacionární práce, omezeno. 

Místo Ref. č. Šroub 
Dotah. mom. 

N.m (kgf.m) 

 
 

Hlavní rám 

(1) 6-M16 200 (20,2) 

(2) 8-M14 132 (13,3) 

(3) 8-M14 100 (10,1) 

 
 

Pomocný 
rám 

(4) 8-M14 132 (13,3) 

(5) 4-M14 132 (13,3) 

(6) 4-M12 57 (5,8) 

 

VAROVÁNÍ 
POZNÁMKA: 

POZNÁMKA: 



 

8 PŘÍSTROJOVÁ DESKA A OVLADAČE 
 

 

 

■ Přístrojová deska, spínače a ruční ovladače 
 
 

 

 
Č. STRÁNKY POLOŽKY Č. STRÁNKY POLOŽKY 

 

(1) Páka seřizování sklonu volantu .......................................... 21 (13) Kontrolka žhavení .............................................................. 14 

(2) Spínač směrových světel.................................................... 22 (14) Kontrolka přívěsu ............................................................... 23 

(3) Spínač světlometů ............................................................. 22 (15) Měřič paliva ....................................................................... 31 

(4) Tlačítko houkačky ............................................................. 23 (16) Ukazatel motohodin ........................................................... 32 

(5) Spojkový pedál ................................................................. 26 (17) Tachometr ......................................................................... 32 

(6) Spínač výstražných světel ................................................ 22 (18) Kontrolka blikačů / výstražných světel ............................... 22 
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KAŽDODENNÍ KONTROLA 
Pro předcházení problémům je důležité dobře znát stav 

traktoru. Kontrolujte ho před nastartováním. 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Traktor kontrolujte a údržbu provádějte na 

rovném podkladu, s vypnutým motorem, s 

parkovací brzdou v poloze „ON“ a se 

zařízením spuštěným na podklad. 
 

Postup kontroly 

- Kontrola zvenku kolem 

- Kontrola množství motorového oleje 

- Kontrola množství převodového oleje 

- Kontrola množství chladicí kapaliny 

- Vyčištění masky, mřížky chladiče a olejového chladiče 

- Vyčištění mřížky kondenzátoru klimatizace (model CAB) 

- Kontrola vypouštěcího ventilu 

čističe vzduchu (po použití v 

prašném prostředí) 

- Kontrola brzdových a spojkového pedálu 

- Kontrola ukazatelů, měrek a měřidel 

- Kontrola světel 

- Kontrola bezpečnostního pásu a ROPS 

- Kontrola pohyblivých dílů 

- Doplnění paliva 

(Viz „KAŽDODENNÍ KONTROLA“ v kapitole „PRAVIDELNÉ 

PROHLÍDKY“.) 

- Kontrola piktogramových bezpečnostních štítků 

(Viz „PIKTOGRAMOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY“ v kapitole 

„BEZPEČNOST PRÁCE“.) 

PŘÍPRAVA PŘED SPUŠTĚNÍM 

UPOZORNĚNÍ 
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Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Seznamte se s pokyny „Bezpečnost práce“ v 

přední části této příručky. 

● Pochopte piktogramové bezpečnostní štítky 

umístěné na traktoru. 

● Abyste předešli otravě výfukovými plyny, 

nenechávejte motor běžet v uzavřených 

prostorách bez dostatečného větrání. 

● Nikdy nestartujte traktor, stojíte-li na zemi. 

Motor startujte, pouze sedíte-li na sedadle 
řidiče. 

● Naučte se automaticky dávat všechny ovládací 

páky do polohy „NEUTRAL“ a přepínat páku 

spojky pohonu PTO do polohy „OFF“ předtím, 

než nastartujete motor. 

 
 

● Ke startování nepoužívejte startovací kapalinu ani 
éter. 

● Pro ochranu akumulátoru a startéru se ujistěte, že se 

startér netočí bez přestání déle než 10 s. 

SPOUŠTĚNÍ MOTORU 

1. Ujistěte se, že je parkovací brzda 
zatažená. 

1. Pro zatažení parkovací brzdy: 

(1) Propojte oba brzdové pedály. 

(2) Sešlápněte brzdové pedály. 

(3) Dejte páku do polohy pro parkování. 

2. Pro uvolnění parkovací brzdy sešlápněte brzdové 

pedály, stiskněte odjišťovací tlačítko a spusťte dolů 

páku parkovací brzdy. 

 

 

● Abyste předešli poškození páky parkovací brzdy 

ujistěte se, že jsou brzdové pedály zcela stlačeny, 

než začnete páku po odjištění zdvihat. 

 
  

● Kontrolka parkovací brzdy se rozsvěcí, jakmile je 

parkovací brzda zatažená, a zhasíná, jakmile je 

uvolněná. 

 

(1) Kontrolka parkovací brzdy 
 
 

 

2. Ujistěte se, že palivový kohout je v 
otevřené poloze. 

 

 

(1) Palivový kohout (A) „CLOSE“ (uzavřený)  

(B) „OPEN“ (otevřený) 

 
 
 
 

 

(1) Páka parkovací brzdy 

(2) Odjišťovací tlačítko 

 

(A) „ZATAHOVÁNÍ“ 

POUŽÍVÁNÍ MOTORU 

POZNÁMKA: 

DŮLEŽITÉ 

DŮLEŽITÉ 

UPOZORNĚNÍ 
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3. Ujistěte se, že páka ovládání 
tempomatu je v poloze "NEUTRAL". 
Dejte pedál pojezdu do polohy 
„NEUTRAL“. 
Dejte páku voliče rozsahu 
převodovky do polohy 
„NEUTRAL“. 

 

4. Dejte spínač spojky pohonu PTO do 
polohy „OFF“. 
Dejte páku zapnutí zadního pohonu 
do polohy „NEUTRAL“. 
Dejte páku zapnutí středového 
pohonu do polohy „OFF“. 

 
 

 

(1) Spínač spojky PTO 
 

 
(2) Páka zapojení zadního 

PTO 

„ON“ (Zapnuto) 

„OFF“ (Vypnuto) 

(A) „STISKNOUT“ 

(B) 540 rpm 

(C) 800 rpm 

(N) „NEUTRÁLNÍ POLOHA“ 

 

 
(1) Páka ovládání 

tempomatu 

(2) Pedál ovládání 
pojezdu 

(3) Volič rozsahu 
převodovky 

 
(N) „NEUTRÁLNÍ POLOHA“ 

(A) Tempomat 

„NEUTRÁLNÍ POLOHA“ 

 
 

  

● Sešlápnutím obou brzdových pedálů současně se 

ovládací páka tempomatu automaticky vrátí do 

polohy „OFF“. 

● Po uvolnění pedálu ovládání pojezdu se pedál 

automaticky vrátí do své neutrální polohy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Páka zapojení středového PTO  „ON“ 

„OFF“ 

POZNÁMKA: 
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5. Dejte ovládací páku hydrauliky do 
polohy „DOLŮ". 

 

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

 

 

(1) Páka ovládání polohy (A) „DOLŮ“ 
 
 

6.   Nastavte ovládací páku plynu 
přibližně do 1/2 jejího chodu. 

 

(1) „OFF“ 

(2) „ON“ 
 

POZNÁMKA: 

 

(3) „START“ 

(4) „PREHEAT“ (žhavení) [pouze 
model ROPS] 

 

 

(1) Páka ručního plynu (A) „PŘIDAT“ 

(B) „UBRAT“ 

ACC... Všechno příslušenství může být používáno i při 

stojícím motoru. 
 

♦ Kontrola žárovek Easy Checker(TM) 

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

(3) se musejí rozsvítit. Pokud se kdekoliv za běhu 

motoru vyskytne problém, ukazuje kontrolka, které 

oblasti se to týká. 

2. Kontrolka parkovací brzdy se rozsvěcí, jakmile je 

parkovací brzda zatažená, a zhasíná, jakmile je 

uvolněná. 

[Pouze model CAB] 

3. Předpokládejme, že teplota chladicí kapaliny motoru 

ještě není dostatečně vysoká. Kontrolka žhavení (4) se 

rovněž rozsvítí, jakmile pootočíte klíček do polohy „ON“, 

aby se předehřál motor, a automaticky zhasne, jakmile 

je žhavení dokončeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) Kontrolka dobíjení 

(2) Kontrolka parkovací 
brzdy 

(3) Kontrolka tlaku motorového 
oleje 

(4) Kontrolka žhavení 
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● Každodenní kontrola s pomocí pouze Easy 

Checker(TM) není dostatečná. Nikdy nevynechte 

pečlivou každodenní kontrolu. (Viz „KAŽDODENNÍ 

KONTROLA“ v kapitole „PRAVIDELNÉ 

PROHLÍDKY“.) 

 
 

8. Úplně sešlápněte spojkový pedál. 

[Pouze model ROPS] 

 

9. Pootočte klíček do polohy „PREHEAT“ 
a podržte ho, dokud kontrolka žhavení 
nezhasne. 

 
Příslušné časy žhavení jsou uvedeny v následující 

tabulce: 
 

Teplota Čas žhavení 

Vyšší než 0 C do zhasnutí kontrolky žhavení 

Od -5 do 0 C 
přidejte kolem 5 s po 

zhasnutí kontrolky 

Když je venkovní teplota pod -5 C a motor je velmi 

studený. (Pokud motor nenaskočí do 10 s, vypněte 

klíček na alespoň 30 s. Potom opakujte kroky (9) a (10). 

Pro ochranu akumulátoru a startéru se ujistěte, že se 

startér netočí bez přestání déle než 10 s.) 

 
 

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

 
 

● Z bezpečnostních důvodů není možno motor 

nastartovat, pokud nejsou splněny následující 

podmínky. 

- Spínač spojky pohonu PTO je v poloze „OFF“. 

- Páka zapojení zadního pohonu je v poloze 

„NEUTRAL“. 

- Páka zapojení středového pohonu je v poloze 

„OFF“. 

- Pedál pojezdu je v poloze „NEUTRAL“. 

- Je sešlápnutý spojkový pedál. 

12.   Uvolněte spojkový pedál. 
 
 

STARTOVÁNÍ ZA CHLADNÉHO POČASÍ 
[Model CAB] 

Jakmile venkovní teplota poklesne pod -5  a motor je 

velmi studený, postupujte následujícím způsobem po 

provedení kroků (1) až (8) z předchozích stránek. 

 
 

9. Pootočte klíček do polohy 
„PREHEAT“ a podržte ho, dokud 
kontrolka žhavení nezhasne. 

 
 

 

(1) Kontrolka žhavení 
 
 

 

10. Pootočte klíček do polohy „START“ 
a motor se rozeběhne. 

 
(Pokud motor nenaskočí do 10 s, vypněte klíček na 

alespoň 30 s. Potom opakujte kroky (9) a (10). Pro 

ochranu akumulátoru a startéru se ujistěte, že se startér 

netočí bez přestání déle než 10 s.) 

 
 

11. Zkontrolujte pohledem, že všechny 
žárovky Easy Checker(TM) jsou 
zhasnuté. 

 

 
11. Zkontrolujte pohledem, že kontrolky 

tlaku motorového oleje a dobíjení 
nesvítí. 

 
Pokud některá žárovka svítí, ihned motor zastavte a 

zjistěte příčinu. 

Pokud některá žárovka svítí, ihned motor zastavte a 

zjistěte příčinu. 

 
 

12. Uvolněte spojkový pedál. 

DŮLEŽITÉ 

DŮLEŽITÉ 
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ZASTAVOVÁNÍ MOTORU 
 

1. Po poklesu otáček motoru na 

volnoběh otočte klíček do polohy 
„OFF“. 

2. Vyjměte klíček. 
 

   

● Pokud se motor nedá klíčkem zastavit, obraťte se na 

Vašeho zástupce KUBOTA. 

ZAHŘÍVÁNÍ 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Ujistěte se, že během zahřívání je zatažená 

parkovací brzda. 

● Ujistěte se, že jste pro zahřívání dali všechny 

ovládací páky do polohy „NEUTRAL“ a 

přepnuli páku spojky pohonu PTO do polohy 

„OFF“. 
 

Během 5 minut po nastartování nechte motor zahřívat 

bez zatěžování, aby se mohl olej dostat do všech částí 

motoru. Pokud zatížíte motor ihned, bez zahřívání, 

mohou se objevit potíže typu kolísání chodu, přidírání 

nebo předčasné opotřebení. 

 

■ Zahřívání převodovky v chladných 
oblastech 

Hydraulický olej slouží jako převodová kapalina. V 

chladném počasí, když je studený, má zvýšenou 

viskozitu. To může způsobit opoždění proudění oleje 

okruhem nebo abnormálně nízký tlak oleje po nějakou 

dobu po nastartování motoru. To může naopak způsobit 

potíže s hydraulickým systémem. Abyste předešli výše 

uvedenému, dodržujte následující pokyny: 

Zahřejte motor při přibližně 50 % jeho jmenovitých 

otáček po dobu podle následující tabulky: 

 
 

 

A Nepracujte s plným zatížením traktoru, dokud není 

dostatečně zahřátý. 

NOUZOVÉ STARTOVÁNÍ 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

Plyny z akumulátoru mohou vybuchnout. 

Nepřibližujte se k akumulátoru cigaretou a s 

otevřeným ohněm nebo se zdrojem jiskření. 

● Pokud je akumulátor traktoru zamrzlý, 

nestartujte motor ani nouzově. 

● Nepřipojujte druhý konec záporného (-) 

startovacího 

kabelu k záporné svorce akumulátoru 

traktoru. 
 

Startujete-li motor nouzovým způsobem, dodržujte 

pečlivě následující pokyny pro bezpečné nastartování. 

1. Přistavte pomocné vozidlo s akumulátorem o stejném 

napětí, jaký je v traktoru, do snadného dosahu 

kabelů. VOZIDLA SE NESMĚJÍ DOTÝKAT. 

2. Zatáhněte parkovací brzdu na obou vozidlech a dejte 

řadicí páky do neutrální polohy. Vypněte oba motory. 

3. Vezměte si ochranné brýle a gumové rukavice. 

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

nebo „Pos.“) svorku nefunkčního akumulátoru a 

připojte kleště na opačném konci ke kladné (červené 

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

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

nebo „Neg.“) svorce pomocného akumulátoru. 

6. Připojte kleště na opačném konci k bloku motoru 

nebo k rámu nepojízdného traktoru, co možno 

nejdále od nefunkčního akumulátoru. 

7. Nastartujte pomocné vozidlo a nechte jeho motor 

chvilku běžet. Nastartujte motor traktoru. 

8. Odpojte startovací kabely v přesně opačném pořadí 

než při připojování. (Kroky 6, 5 a 4.) 

Venkovní teplota 
Čas potřebný 

pro zahřátí 

vyšší než -10  přibližně 5 minut 

-15 až -10    5 až 10 minut 

-20 až -15  10 až 20 minut 

nižší než -20   více než 20 minut 

 

POZNÁMKA: 

DŮLEŽITÉ 

UPOZORNĚNÍ 

UPOZORNĚNÍ 
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(1) Nefunkční akumulátor 

(2) Startovací kabely 

(3) Pomocný akumulátor 

 
 

 

● Tento stroj má 12 V startovací systém s ukostřením 

záporného pólu (-). 

● Pro nouzové startování používejte pouze stejné napětí. 

● Použití zdroje s vyšším napětím, než má elektrický 

systém traktoru, může způsobit vážné poškození 

jeho systému. 

Používejte pouze zdroj s odpovídajícím napětím, 

potřebujete-li nastartovat nouzově při vybitém 

akumulátoru. 

● Nepoužívejte traktor, je-li odpojen kabel od 

akumulátoru. 

● Nepoužívejte traktor s demontovaným akumulátorem. 

● Nepoužívejte traktor s vybitým akumulátorem. Před 

použitím traktoru dobijte jeho akumulátor na 

dostatečnou úroveň. 

V opačném případě nemusí traktor fungovat správně. 

DŮLEŽITÉ 
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POUŽÍVÁNÍ NOVÉHO TRAKTORU 
Způsob zacházení s traktorem a jeho údržba jsou 

základem jeho životnosti. 

Nový traktor byl po opuštění výrobní linky samozřejmě 

přezkoušen, ale jednotlivé jeho části nejsou vzájemně 

přizpůsobeny, takže po dobu prvních 50 hodin by měl 

traktor pracovat při nižších rychlostech, bez přílišného 

zatížení, dokud se jeho různé části „nezaběhnou“.  

Způsob zacházení s traktorem během „záběhu“ má 

velký vliv na jeho životnost.  Proto, abyste uchovali jeho 

výkonnost po celou dobu životnosti, je velmi důležité 

provést záběh správně. Při používání nového traktoru 

musejí být dodrženy následující podmínky. 

 

■ Během prvních 50 hodin nejezděte 
traktorem plnou rychlostí 

● Nerozjíždějte se prudce, nebrzděte náhle. 

● V zimě pracujte s traktorem až po jeho úplném zahřátí 

motoru. 

● Nevytáčejte motor do otáček vyšších než je třeba. 

● Na rozbitých cestách zpomalte na vhodnou rychlost. 

Nepracujte s traktorem při vysoké rychlosti. 

Výše uvedená pravidla neplatí pouze pro nové, ale pro 

všechny traktory.  Je však třeba je zvlášť důsledně 

dodržovat, je-li traktor nový. 

 

■ Výměna oleje u nového traktoru Kvalita oleje 

je důležitá zejména, je-li traktor nový. Jednotlivé části 

ještě nejsou „zaběhnuty“ a nejsou vzájemně 

přizpůsobeny, za chodu se mohou tvořit drobné kovové 

piliny, které by mohly způsobit předčasné opotřebení 

nebo zničení některých dílů. Z toho důvodu je třeba dbát 

na poněkud dřívější výměnu mazacího oleje, než je 

běžně předepsáno. 

Zjistěte si více podrobností o intervalech 

výměny. (Viz kapitola „ÚDRŽBA“.) 

NASEDÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ 
Z TRAKTORU 
1. Nikdy se nepokoušejte nastupovat nebo vystupovat z 

jedoucího traktoru nebo vyskakovat z traktoru. 

2. Stůjte čelem k traktoru, když do něj nastupujete nebo 

z něj vystupujete. Nepoužívejte ovládací prvky jak 

držáky, abyste nezpůsobili nechtěný pohyb stroje. 

3. Vždy udržujte schůdky a podlahu v čistotě, abyste 

předešli uklouznutí. 

MANIPULACE SE 
SKLÁPĚCÍM ROPS (pokud 
je ve výbavě) 

 

  

Abyste předešli zranění nebo 
usmrcení: 

● Při zdvihání nebo sklápění ochranného rámu 

zatáhněte parkovací brzdu, zastavte motor a 

vyjměte klíček ze zapalování. 

Všechny úkony provádějte ve stabilní poloze, 

ze zadní části traktoru. 

● Sklápějte ROPS, pouze pokud je to naprosto 

nezbytné, a zdvihněte a zajistěte jej znovu co 

nejdříve. 

● Před sklopením ROPS zkontrolujte všechny 

možné kolize s namontovaným vybavením a 

přípojkami. 

Pokud se objeví kolizní místo, obraťte se na 

svého zástupce KUBOTA. 
 

 

B Sklápění ROPS 
1. Demontujte oba zajišťovací šrouby. 

 

(1) Zajišťovací šroub 

POUŽÍVÁNÍ TRAKTORU 

UPOZORNĚNÍ 
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2. Sklopte ROPS. 

 

  

Abyste předešli zranění: 

● Uchopte rám pevně oběma rukama a sklopte jej 

pomalu a pozorně. 

 

 

(1) Ochranný rám - ROPS 
 

3. Vystřeďte otvory a vložte oba zajišťovací šrouby. 

Lehce zajišťovací šrouby dotáhněte a zajistěte je 

závlačkami. 

 

  

Abyste předešli zranění: 

● Ujistěte se, že oba šrouby jsou správně 

namontovány a zajištěny závlačkami. 

 

 

(1) Zajišťovací šroub 

(2) Závlačka 

 

■ Zdvihání ROPS do vzpřímené polohy 
1. Vyjměte obě závlačky a zajišťovací šrouby. 

 

(1) Zajišťovací šroub 

(2) Závlačka 

 
2. Zdvihněte ochranný rám do vzpřímené polohy. 

 

  

Abyste předešli zranění: 

A Zdvihejte ROPS pomalu a pozorně. 
 

3. Vystřeďte otvory a vložte oba zajišťovací šrouby. 

Lehce zajišťovací šrouby dotáhněte a zajistěte je 

závlačkami. 
 

  

Abyste předešli zranění: 

● Ujistěte se, že oba šrouby jsou správně 

namontovány a zajištěny závlačkami ihned po 

zdvihnutí rámu do vzpřímené polohy. 

 

 

(1) Zajišťovací šroub 

(2) Závlačka 

POZOR 

POZOR 

POZOR 

POZOR 
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■ Seřizování sklápěcího ROPS 
● Seřizujte pravidelně vůli horní části ochranného rámu. 

● Pokud rozpoznáte nižší tření při sklápění rámu, 

vyjměte závlačku (1), dotáhněte korunovou matici 

(2), až dosáhnete správného tření při pohybu horní 

části rámu, a namontujte novou závlačku. 

 

(1) Závlačka 

(2) Matice 

NEŽ SE ROZJEDETE 
 

1. Nastavení polohy obsluhy. 

 
  

● Sedadlo a odpružení musejí být seřízeny tak, aby 

ovladače byly v pohodlném dosahu obsluhy a aby 

umožnily zaujmout obsluze správnou polohu s 

minimalizací rizika přenosu vibrací do celého těla. 

 

 

■ Sedadlo řidiče 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Sedadlo seřizujte, pouze pokud traktor stojí. 

● Po každém seřízení se ujistěte, že je sedadlo 

zcela zajištěné. 

● Nedovolte nikomu kromě obsluhy řídit traktor. 

 

 
 

[Typ: GRAMMER MSG83/511] 

 

 

(1) Páka podélného 
nastavení 

(2) Páka odpružení 

(3) Ovladač nastavení 
výšky 

(4) Pásek nastavení sklonu 
opěradla 

(A) Pro snižování předpětí 

(B) Pro zvyšování předpětí 

(1) Horní poloha 

(I) Dolní poloha 

(II) Druhá poloha 

(III) Třetí poloha 

 

♦ Podélné nastavení 

Zatáhněte za páku podélného nastavení a posuňte 

sedadlo dozadu nebo dopředu, jak potřebujete. Sedadlo 

se zajistí v dané poloze, jakmile páku uvolníte. 
 

♦ Nastavení odpružení 

Otáčejte ovladačem nastavení odpružení pro dosažení 

optimálního seřízení. 

Mechanické odpružení sedadla 

POZNÁMKA: 

UPOZORNĚNÍ 
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♦ Nastavení výšky 

Když sedíte na sedadle, otáčejte ovladačem nastavení 

výšky do požadované polohy. 
 

♦ Nastavení sklonu 

Zatáhněte za pásek nastavení sklonu a posuňte 

opěradlo do požadované polohy. 

 
DŮLEŽITÉ 
 

A Po dokončení seřízení sedadla řidiče se pohledem 

přesvědčte, že je sedadlo správně zajištěné. 
 

[Typ: COBO SC74/M91] 

 

 

 
[Typ: GRAMMER MSG93/511] 

 
 
 
 
 
 
 

(1) Páka podélného nastavení (A) Pro zvyšování předpětí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Páka podélného 
nastavení 

(2) Páka odpružení 

(3) Ovladač nastavení 
výšky 

 

 
♦ Podélné nastavení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Pro snižování 
předpětí 

(B) Pro zvyšování 
předpětí 

(C) „RAISE“ (zvýšení) 

(D) „LOWER“ (snížení) 

(2) Tlačítko nastavení hmotnosti / výšky (B) Pro snižování 
předpětí 

(3) Ovladač nastavení bederní opěrky 

(4) Pásek nastavení sklonu opěradla 
 

♦ Podélné nastavení 

Zatáhněte za páku podélného nastavení a posuňte 

sedadlo dozadu nebo dopředu, jak potřebujete. Sedadlo 

se zajistí v dané poloze, jakmile páku uvolníte. 
 

♦ Nastavení hmotnosti a výšky 

Zapněte klíček zapalování. Sedadlo je třeba seřídit na 

hmotnost obsluhy opakovaným krátkým zatažením nebo 

stisknutím tlačítka nastavení hmotnosti / výšky při 

stojícím traktoru 

a obsluhou sedící na sedadle řidiče. 
Zatáhněte za páku podélného nastavení a posuňte 
sedadlo dozadu 

nebo dopředu, jak potřebujete. Sedadlo se zajistí v dané 

poloze, jakmile páku uvolníte. 
 

♦ Nastavení odpružení 

Otáčejte ovladačem nastavení odpružení pro dosažení 

optimálního seřízení. 
 

♦ Nastavení výšky 

Když sedíte na sedadle, otáčejte ovladačem nastavení 

výšky do požadované polohy. 

 
 

● Po dokončení seřízení sedadla řidiče se pohledem 

přesvědčte, že je sedadlo správně zajištěné. 

 
 

● Abyste předešli poškození sedadla, nemanipulujte s 

ovladačem nastavení hmotnosti / výšky déle než 1 

minutu. 
 

♦ Nastavení sklonu 

Zatáhněte za pásek nastavení sklonu a posuňte 

opěradlo do požadované polohy. 
 

♦ Nastavení bederní opěrky 

Otáčejte ovladačem nastavení bederní opěrky do 

požadované polohy. 

 
 

● Po dokončení seřízení sedadla řidiče se pohledem 

přesvědčte, že je sedadlo správně zajištěné. 

Vzduchové odpružení sedadla 

DŮLEŽITÉ 

DŮLEŽITÉ 
DŮLEŽITÉ: 
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[Typ: COBO SC74/M97] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Páka podélného 

nastavení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Pro zvyšování 
předpětí 

 

■ Bezpečnostní pás 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Pokud je na traktoru kabina nebo ochranný 

rám, vždy používejte bezpečnostní pás. 

● Bezpečnostní pás nepoužívejte, pokud je ROPS 

sklopený nebo demontovaný. 
 

Seřiďte bezpečnostní pás na správnou délku a zapněte 

sponu. Bezpečnostní pás je samonavíjecí s 

automatickým blokováním. 

(2) Tlačítko nastavení hmotnosti / výšky (B) Pro snižování předpětí 
 

♦ Podélné nastavení 

Zatáhněte za páku podélného nastavení a posuňte 

sedadlo dozadu nebo dopředu, jak potřebujete. Sedadlo 

se zajistí v dané poloze, jakmile páku uvolníte. 

♦ Nastavení hmotnosti a výšky 

Zapněte klíček zapalování. Sedadlo je třeba seřídit na 

hmotnost obsluhy opakovaným krátkým zatažením nebo 

stisknutím tlačítka nastavení hmotnosti / výšky při 

stojícím traktoru a obsluhou sedící na sedadle řidiče. 

 
 

● Abyste předešli poškození sedadla, nemanipulujte s 

ovladačem nastavení hmotnosti / výšky déle než 1 

minutu. 

● Po dokončení seřízení sedadla řidiče se pohledem 

přesvědčte, že je sedadlo správně zajištěné. 

 
 
 
 
 

(1) Bezpečnostní pás 
 

■ Seřizování sklonu volantu 
 

  

Abyste předešli zranění: 

● Neseřizujte sklon volantu za jízdy. 

● Po skončení seřizování se ujistěte, že je volant 

správně zajištěný. 
 

Volant je možno nastavovat, je-li páka nastavení sklonu 
volantu odjištěná. 

 

(1) Páka nastavení sklonu (A) „ODJIŠTĚNÁ“ 

(B) „ZAJIŠTĚNÁ“ 

DŮLEŽITÉ: 

UPOZORNĚNÍ 

POZOR 
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2. Volba polohy spínače světel. 

 
■ Spínač světlometů 
Otáčejte spínačem ve směru chodu hodinových ručiček, 

v jeho jednotlivých polohách se rozsvěcují následující 

světla. 

 

(1) Spínač světlometů 

(2) Kontrolka dálkových světel 

 

■ Spínač směrových / výstražných světel 
● Výstražná světla 

1. Po stisknutí spínače začnou výstražná světla blikat 

společně s kontrolkami pravých a levých směrových 

světel na přístrojové desce. 

2. Stiskněte spínač znovu pro vypnutí výstražných 

světel. 
 

♦ Směrová světla 

Pro upozornění na odbočení vpravo pootočte spínačem 

směrových světel ve směru pohybu hodinových ručiček. 

Pro upozornění na odbočení vlevo pootočte spínačem 

směrových světel ve směru proti pohybu hodinových 

ručiček.  Začnou blikat směrová světla na příslušné 

straně a kontrolka na přístrojové desce. 

 
  

● Výstražná světla fungují při klíčku zapalování v poloze 

„ON“ nebo „OFF“. 

● Směrová světla fungují při klíčku zapalování v pouze 

poloze „ON“. 

● Po odbočení vraťte spínač směrových světel do 

střední polohy. 

 
 

Název osvětlení 
Poloha spínače 

(A) (B) (C) 

Světlomety (potkávací 
světla) 

OFF ON --- 

Světlomety (dálková 
světla) 

OFF --- ON 

Koncová světla OFF ON ON 

Osvětlení registrační 
značky 

OFF ON ON 

Boční obrysová světla OFF ON ON 

Osvětlení přístrojové desky OFF ON ON 

 
  

● Kontrolka dálkových světel bude svítit pouze se 

spínačem v poloze „dálková světla“. 

(1) Spínač výstražných 

světel (2) Spínač 

směrových světel 

(3) Kontrolka výstražných / 
směrových světel 

(A) „VPRAVO" 

(B) „VLEVO“ 

POZNÁMKA: 

POZNÁMKA: 
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■ Se zapojeným přívěsem 
Když zapnete směrová světla s přívěsem připojeným do 

zásuvky, začne blikat rovněž kontrolka přívěsu na 

přístrojové desce společně s kontrolkou směrových 

světel. 

 

 

(1) Kontrolka výstražných / směrových světel 

(2) Kontrolka přívěsu 
 
 

 

■ Tlačítko houkačky 
Houkačka bude vydávat zvuk, je-li klíček zapalování v 

poloze „ON“ a stisknete tlačítko houkačky. 

 

(1) Tlačítko houkačky (A) „STISK“ 

 

■ Osvětlení traktoru 
(1) Světlomety 

(2) Přední směrová / výstražná světla 

(3) Boční obrysová světla 

(4) Zadní směrová / výstražná světla 

(5) Brzdová světla 

(6) Koncová světla 

(7) Osvětlení registrační značky 
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■ Spínač majáku 
Stroj je vybaven spínačem majáku s přípojkou na maják. 

Zapněte zapalování a stiskněte spínač majáku. Maják 

začne blikat a kontrolka majáku na spínači se rozsvítí. 

Stiskněte spínač znovu pro vypnutí majáku a kontrolky. 
 

 

(1) Spínač majáku s kontrolkou 

 

 

 

 

(1) Elektrická přípojka pro maják 
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3.   Kontrola brzdových pedálů. 

 
■ Brzdové pedály (pravý a levý) 

 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Propojte pravý a levý pedál. Brzdění pouze 

jednou zadní kolovou brzdou při vysoké 

rychlosti může způsobit smyk nebo 

převrácení traktoru. 

● Ujistěte se, že jsou brzdové pedály stejně 

seřízeny, když je navzájem propojujete.   

Nesprávné nebo nestejné seřízení pedálů 

může být příčinou smyku nebo převrácení 

traktoru. 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Nebrzděte náhle. 

Při tažení těžkého přívěsu by mohlo dojít k 

nehodě nebo ke ztrátě kontroly nad strojem. 

● Abyste předešli smykům a ztrátě kontroly nad 

řízením při jízdě na kluzkém, mokrém nebo 

sypkém povrchu, ujistěte se, že traktor je 

správně zatížen, jede odpovídající (nízkou) 

rychlostí a je zapnut pohon předních kol 

(pokud je ve výbavě). 

● Brzdné vlastnosti se liší při jízdě s pohonem 2 a 

4 kol. Dávejte si na tento rozdíl pozor a jezděte 

opatrně. 
 

1. Před jízdou po silnici nebo před zatažením parkovací 

brzdy se ujistěte, že máte propojen pravý a levý 

pedál, viz obrázek níže. 

2. Samostatné brzdění používejte pro ostré zatáčení při 

nízkých rychlostech (pouze při práci na poli). 

Rozpojte zajištění pedálů a sešlapujte pouze jeden 

brzdový pedál. 

3. A Ujistěte se, že jsou brzdové pedály stejně seřízeny, 

když je navzájem propojujete. 

 

 

(1) Zámek brzdových pedálů (A) „PROPOJENO“ 

(B) „ROZPOJENO“ 

UPOZORNĚNÍ 

UPOZORNĚNÍ 



 

4. Zdvihání zařízení. 
(Viz kapitola „HYDRAULICKÁ 
JEDNOTKA“.) 

 

 

(1) Poloha ovládací páky (A) „NAHORU“ 
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5. Sešlápněte spojkový pedál. 6. Volba pojezdové rychlosti. 

 

■ Spojkový pedál 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Náhlé uvolnění spojkového pedálu může 

způsobit nepředvídaný manévr traktoru. 
 

Spojka je rozpojena při úplném sešlápnutí spojkového 

pedálu. 

 

(1) Spojkový pedál 

■ Volič rozsahu převodovky 
Rozsah převodovky může být nastavován pouze při 

úplném zastavení traktoru a s pedály pojezdu v neutrální 

poloze. 

 

 

(1) Páka voliče rozsahu převodovky (1-2-3) (1) „LOW“ (nízký) 

(2) „MIDDLE“ (střední) 

(N) „NEUTRAL“ (neutrální) 

(3) „HIGH“ (vysoká) 

 
 

Aby se předešlo předčasnému opotřebení spojky: 

● Spojkový pedál je třeba uvolňovat co možno nejrychleji 

a sešlapovat pomalu. 

● Při jízdě si neopírejte nohu o spojkový pedál. 

● Volte správné otáčky převodovky a motoru v závislosti 

na způsobu použití stroje. 

DŮLEŽITÉ: 

Abyste předešli poškození převodovky a řadicího 

mechanismu při řazení: 

● Zcela traktor zastavte pomocí brzdových pedálů. 

● Nemanipulujte s pákou voliče rozsahu silou. 

● Pokud je obtížné přesunout volič do polohy 1, 2 nebo 

3 z neutrální polohy: 

Ve svahu před řazením zatáhněte parkovací brzdu. 

(1) Lehce sešlápněte pedál pojezdu, aby se začala 

pootáčet kola uvnitř převodovky. 

(2) Uvolněte pedál pojezdu do neutrální polohy. 

(3) Sešlápněte spojkový pedál, chvilku počkejte a 

přesuňte páku voliče. 

DŮLEŽITÉ: 

UPOZORNĚNÍ 
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■ Páka pohonu předních kol ■ Spínač dvourychlostního natáčení 
 

    

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Nezapínejte pohon předních kol při jízdě 

vysokou rychlostí. 

●  Při jízdě na kluzkém, mokrém nebo sypkém 

povrchu se ujistěte, že traktor je správně 

zatížen, abyste předešli smykům a ztrátě 

kontroly nad řízením. Jezděte sníženou 

rychlostí a zapněte pohon předních kol. 

● Při náhlém zabrzdění, je-li traktor tlačen těžkým 

přívěsem, by mohlo dojít k nehodě nebo ke 

ztrátě kontroly nad strojem. 

● Brzdné vlastnosti se liší při jízdě s pohonem 2 a 

4 kol. Dávejte si na tento rozdíl pozor a jezděte 

opatrně. 
 

Používejte páku pro zapnutí pohonu předních kol při 

stojícím traktoru. Přesuňte páku do polohy „ON“ pro 

zapojení předního pohonu. 
 

 

(1) Páka pohonu předních kol (A) „ON“ 

(B) „OFF“ 
 

 

● Před zapnutím pohonu předních kol sešlápněte 

spojkový pedál. 

● Pokud je obtížné přesunout páku pohonu předních kol 

do polohy „OFF“, zastavte traktor, otáčejte volantem 

a přesuňte páku. 

● Při jízdě po zpevněném povrchu s pohonem předních 

kol se velmi rychle opotřebovávají pneumatiky. 
 

♦  Pohon předních kol se používá pro následující 

práci nebo situace: 

1. Je potřeba vyšší tažná síla, například na mokrém 

poli, při tažení přívěsu nebo při práci s předním 

nakladačem. 

2. Jízda po pískovém povrchu. 

3. Na pevném podkladu, pokud by připojené rotační 

kultivátor tlačil traktor vpřed. 

4. Zvýšení brzdného účinku při nižší rychlosti. 

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Nepoužívejte „Bi-speed Turn“ při vysoké 
rychlosti. 

● „Bi-speed Turn“ umožňuje krátké a rychlé 

otočky, z toho důvodu se seznamte s jeho 

účinností dříve, než jej budete používat v 

omezeném nebo uzavřeném prostoru. 
 

1. Ujistěte se, že páka pohonu předních kol je v poloze 

„ON“. 

2. Pro zapnutí dvourychlostního systému natáčení 

stiskněte spínač „Bi-speed Turn“. 

Kontrolka dvourychlostního natáčení se rozsvítí, když 

je systém „Bi-speed Turn“ zapnut. 

3. Stiskněte spínač znovu, systém 

dvourychlostního natáčení a kontrolka se 

vypnou. 
 

 

(1) Spínač „Bi-speed Turn“ Stiskněte pro zapnutí 

Stiskněte znovu pro vypnutí 

 
 

 

(1) Kontrolka „Bi-speed Turn“ 

DŮLEŽITÉ: 

UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ 
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● Systém „Bi-Speed Turn“ funguje, jak je popsáno dále. 

Když točíte volantem, abyste s traktorem zatočili, 

jsou přední kola stále poháněna obvyklou rychlostí v 

režimu 4WD až do úhlu natočení 34° od přímého 

směru. Pootáčejte volantem dále, až do úhlu 34 

stupňů nebo více, a systém dvourychlostního 

natáčení se aktivuje. V tom okamžiku se přední kola 

natočí přibližně 1,5 krát více pro snadné zatáčení. 

 

(1) Dvourychlostní natáčení 

(2) Obvyklé natáčení v režimu 4WD (kolem 34°) 

● Dvourychlostní systém natáčený funguje pouze do 

rychlosti nižší než přibližně 9 km/h. 
 

♦ Systém „Bi-speed Turn“ se používá pro následující 

práci nebo situace: 

1. Otáčení na konci řádek (výsadba, pěstování, 

vláčení). 

2. Zvyšuje manévrovací schopnosti při práci ve 

stísněných prostorech. 

 
 

● Když je spínač „Bi-speed Turn“ v poloze „ON“ a na 

přední nápravě se objeví přetížení, přední kola se 

mohou zastavit (je-li úhel natočení předních kol 34 

stupňů nebo více). To není problémem, ale spojka 

systému „Bi-speed Turn“ prokluzuje. Přepněte 

dvourychlostní natáčení do polohy „OFF“, jakmile se 

přední kola zastaví a ztíží tak možnost pokračovat v 

práci. 

● Systém „Bi-speed Turn“ nepoužívejte při práci s 

předním nakladačem. 

7. Zrychlování motoru. 

 
■ Páka ručního plynu 
Zatažení páky ručního plynu dozadu zvyšuje otáčky 

motoru, zatlačení dopředu otáčky snižuje. 
 

 

(1) Páka ručního plynu (A) „ZVÝŠIT“ 

(B) „SNÍŽIT“ 
 
 
 

8. Odjistěte parkovací brzdu a pomalu 
uvolněte spojku. 

 
■ Páka parkovací brzdy 
Pro uvolnění parkovací brzdy sešlápněte brzdové 

pedály, stiskněte odjišťovací tlačítko a spusťte dolů páku 

parkovací brzdy. 

 
 
 

 
(1) Páka parkovací 

brzdy 

(2) Odjišťovací tlačítko 

 
(A) „UVOLNIT“ 

POZNÁMKA: 

DŮLEŽITÉ: 
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9. Sešlápněte pedál pojezdu. 
 

■ Páka ovládání tempomatu 

 

■ Pedál pro ovládání pojezdu 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Nejezděte s traktorem na rovném povrchu s 

nohou mimo pedál pojezdu. 

● Obraťte se na svého zástupce KUBOTA. 
 

Pedál pro jízdu vpřed 

Sešlápněte pedál pojezdu špičkou pravé nohy pro pohyb 

vpřed. 

Pedál pro jízdu vzad 

Sešlápněte pedál pojezdu patou pravé nohy pro pohyb 

vzad. 

 

(1) Pedál pro pojezd (A) „VPŘED“ 

(B) „VZAD“ 

 
  

● Pokud vstanete ze sedadla se sešlápnutým pedálem 

pojezdu nebo se zapnutým tempomatem (ON), motor 

se zastaví bez ohledu, zda se traktor pohybuje či 

nikoliv. Traktor je totiž vybaven kontrolou přítomnosti 

obsluhy (Operator Presence Control - OPC). 

 

 
Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Zatlačte páku tempomatu úplně dopředu dříve, 

než nastartujete motor. 

● Nepoužívejte tempomat při jízdě po silnici. 

Ujistěte se, že jste pro vypínání tempomatu 

propojili levý a pravý brzdový pedál. 

Tempomat se nevypne, pokud je aktivní 

brzdění jednotlivých kol. 
 

Tempomat je vytvořen pro efektivní práci s traktorem a 

pro pohodlí obsluhy. Toto zařízení udržuje stálou 

dopřednou rychlost mechanickým nastavením páky 

tempomatu do zvolené polohy. 
 

♦ Zapínání tempomatu 

1. Příslušná dopředná rychlost bude udržována, pokud 

nastavíte páku tempomatu do jakékoliv polohy. 

2. Pro větší rychlost, než je nastavená, sešlápněte více 

pedál pojezdu v této poloze. Nastavená rychlost 

bude převzata při uvolnění pedálu. 
 

♦ Vypínání tempomatu 

● Přikloňte páku k sedadlu, zatáhněte ji až dozadu a 

poté přesuňte do polohy „NEUTRAL“, aby se 

tempomat vypnul. 

● Sešlápněte brzdové pedály. 

 

 
 

● Nesešlapujte pedál pro jízdu vzad pro vypnutí 

tempomatu. 

 
  

● Tempomat se vypne automaticky při sešlápnutí obou 

brzdových pedálů. 

● Tempomat se nevypne, pokud je sešlápnut pouze 

pravý nebo levý brzdový pedál. 

● Tempomat nefunguje při jízdě vzad. 

POZNÁMKA: 

POZNÁMKA: 

DŮLEŽITÉ: 

UPOZORNĚNÍ 

UPOZORNĚNÍ 
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● Nastavujte páku tempomatu přednostně tehdy, je-li 

sešlápnut pedál pojezdu. Nastavení je tak jemnější. 

● Při vypínání tempomatu se ujistěte, že jste zatáhli 

páku tempomatu zcela vzad. 

 

(1) Páka ovládání tempomatu (A) „RYCHLEJI“ 

(B) „POMALEJI“ 

(C) „NEUTRAL“ 

ZASTAVOVÁNÍ 
■ Zastavení 
1. Nechte snížit otáčky motoru. 

2. Sešlápněte spojkový a brzdové pedály. 

3. Po zastavení traktoru vypněte PTO, spusťte zařízení 

na podklad, přepněte převodovku do neutrálu, 

uvolněte pedál spojky a zatáhněte parkovací brzdu. 

 
  

● Pokud vstanete ze sedadla se sešlápnutým pedálem 

pojezdu nebo se zapnutým tempomatem (ON), motor 

se zastaví bez ohledu, zda se traktor pohybuje či 

nikoliv. Traktor je totiž vybaven kontrolou přítomnosti 

obsluhy (Operator Presence Control - OPC). 

POZNÁMKA: 
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KONTROLY ZA JÍZDY 
■ Okamžitě zastavte motor, pokud: 
● Motor náhle zpomalí nebo zrychlí. 

● Ozvou se najednou neobvyklé zvuky. 

● Náhle se objeví velmi tmavý kouř z výfuku. 

 
 

■ Easy Checker(TM) 
Pokud se během provozu rozsvítí kontrolky Easy 

Checker(TM), ihned zastavte motor a zjistěte příčinu 

postupem uvedeným dále. 

Nikdy traktor nepoužívejte, pokud svítí kontrolky Easy 

Checker(TM). 

 

 

(1) Easy checker(TM) 
 

 

 Tlak motorového oleje 

Pokud tlak oleje v motoru poklesne pod 

stanovenou hodnotu, kontrolka Easy 

Checker(TM) se rozsvítí. 

Když taková situace nastane během provozu a 

kontrolka nezhasne po zvýšení otáček motoru 

nad 1 000 rpm, zkontrolujte množství motorového 

oleje. 

(Viz „Kontrola množství motorového oleje“ v 

části „KAŽDODENNÍ KONTROLA“ kapitoly 

„PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY“.) 

 
 

 Elektrické dobíjení 

Pokud alternátor přestane dobíjet akumulátor, 

kontrolka Easy Checker(TM) se rozsvítí. Když 

taková situace nastane během provozu, 

zkontrolujte elektrický dobíjecí systém nebo se 

obraťte na svého zástupce KUBOTA. 

■ Měřič paliva 
Po zapnutí zapalování ukazuje měřič paliva množství 

paliva v nádrži. 

Dbejte na to, aby nebylo palivo zcela vyčerpáno. Mohl 

by se zavzdušnit palivový systém. 

Pokud se tak stane, systém přestane fungovat.  (Viz 

„Odvzdušňování palivového systému“ v části „SERVIS 

PODLE POTŘEBY“ kapitoly „PRAVIDELNÉ 

KONTROLY“.) 

 

(1) Měřič paliva (E) „EMPTY“ (prázdná) 

(F) „FULL“ (plná) 

 
  

● Pro doporučení týkající se kontroly a údržby Vašeho 

traktoru se obraťte na Vašeho zástupce KUBOTA. 

POZNÁMKA: 
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■ Ukazatel teploty chladicí kapaliny 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Nesundavejte zátku chladiče, dokud teplota 

chladicí kapaliny nepoklesne pod bod varu. 

Poté zátku pomalu povolujte k zarážce, aby 

poklesl všechen zbytkový tlak dříve, než zátku 

sejmete úplně. 

 
1. Pokud je klíček zapalování v poloze „ON“, ukazuje 

měřič teplotu chladicí kapaliny. „C“ znamená „Cold“ 

(studená) a „H“ „Hot“ (horká). 

2. Pokud se ukazatel dostane do červené oblasti, je 

chladicí kapalina přehřátá. Překontrolujte traktor 

postupem uvedeným v kapitole „ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ“. 

 

■ Měřič provozních hodin / Tachometr 
Toto měřidlo podává informaci o otáčkách motoru, 

hřídele pohonu a počtu provozních hodin traktoru. 

1. Tachometr ukazuje otáčky motoru a příslušné otáčky 

hřídele pohonu na číselníku. 

2. Měřič provozních hodin ukazuje na 5 míst počet 

hodin, po které byl traktor v provozu; poslední číslice 

znamená 1/10 hodiny. 

 

 

(1) Ukazatel teploty chladicí kapaliny (A) „ČERVENÁ 
OBLAST“ 

 
 
 
 
 

 
(1) Otáčky motoru 

(2) Motohodiny 

 
 
 
 
 
 

(A) 540 rpm 

(B) 540E rpm 

UPOZORNĚNÍ 
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PARKOVÁNÍ 
■ Parkování 

TECHNICKÉ ÚKONY 
■ Uzávěrka diferenciálu 

 

    

Abyste předešli zranění nebo 

usmrcení: PŘED OPUŠTĚNÍM 

TRAKTORU 

● VŽDY ZATÁHNĚTE PARKOVACÍ BRZDU A 

SPUSŤTE VŠECHNA ZAŘÍZENÍ NA PODKLAD. 

Ponechání rychlosti se zastaveným motorem 

nezabrání traktoru s převodovkou HST v 

samovolném rozjezdu. 

● ZASTAVTE MOTOR A VYJMĚTE KLÍČEK. 
 

1. Při parkování se ujistěte, že jste zatáhli 

parkovací brzdu. Pro zatažení parkovací brzdy: 

(1) Propojte oba brzdové pedály. 

(2) Sešlápněte brzdové pedály. 

(3) Zatáhněte páku do polohy pro 
parkování. 

Abyste předešli zranění nebo usmrcení kvůli 

ztrátě kontroly nad řízením: 

● Nejezděte traktorem vysokou rychlostí při 

zapnuté uzávěrce diferenciálu. 

● Nepokoušejte se zatáčet se zapnutou 

uzávěrkou diferenciálu. 

● Ujistěte se, že máte vypnutou uzávěrku 

diferenciálu před otáčením na poli. 
 

Pokud začne jedno ze zadních kol prokluzovat, šlápněte 

na pedál uzávěrky diferenciálu. Obě kola se začnou točit 

společně, tím se omezí prokluzování. 

Uzávěrka diferenciálu je zapnutá, pouze pokud je 

sešlápnut pedál. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Páka parkovací 
brzdy 

(2) Odjišťovací tlačítko 

(A) „ZATAHOVÁNÍ“ 
 

 
(1) Pedál uzávěrky diferenciálu (A) Stiskněte pro „ZAPNUTÍ“   

(B) Uvolněte pro „VYPNUTÍ“

2. Před vystoupením z traktoru odpojte PTO, spusťte 

všechna zařízení, dejte všechny ovládací páky do 

jejich neutrální polohy, zatáhněte parkovací brzdu, 

zastavte motor a vyjměte klíček. 

3. Pokud je potřeba zaparkovat ve svahu, podložte kola 

klínem, abyste předešli nechtěnému rozjezdu stroje. 

 
 

 

● Používáte-li uzávěrku diferenciálu, vždy snižte otáčky 

motoru. 

● Abyste předešli škodám na poháněcím systému, 

nezapínejte uzávěrku diferenciálu, pokud jedno kolo 

prokluzuje a druhé úplně stojí. 

● Pokud není možno uzávěrku diferenciálu vypnout, 

sešlápněte případně lehce brzdový pedál. 

DŮLEŽITÉ: 

UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ 
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■ Jízda po silnici ■ Jízda ve svažitém a těžkém terénu 
 

    

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Abyste lépe drželi přímou brzdnou dráhu při 

jízdě vyšší rychlostí, propojte k sobě brzdové 

pedály. Nerovnoměrné brzdění na silnici může 

být příčinou převrácení traktoru. 

● Při jízdě po silnici se zařízením připojeným k 3-

bodovému závěsu se ujistěte, že máte 

dostatečnou zátěž na přední části traktoru, 

aby byla zachována stabilita řízení. 
 

Věnujte pozornost provozu a dodržujte 

předpisy. Používejte registrační značku. 

 

(1) Registrační značka 

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Do prudkého svahu vždy couvejte. Jízda 

popředu může být příčinou převrácení 

traktoru přes zadní část.  Pro zachování 

bezpečnosti se vyhýbejte strmým svahům. 

● Při jízdě do svahu nebo se svahu neřaďte. 

● Při pohybu ve svahu nikdy nevypínejte spojku a 

nepřesouvejte páky do neutrální polohy. Může 

to způsobit ztrátu kontroly nad řízením. 

● Nejezděte s traktorem příliš blízko okrajů 

příkopů nebo násypů, které by se mohly pod 

jeho hmotností zhroutit.     Zejména v případě, 

že je podklad nestabilní nebo mokrý. 
 

1. Ujistěte se, že je rozchod seřízen tak, aby poskytoval 

co největší stabilitu. 

(Viz „SEŘÍZENÍ KOL“ v kapitole „PNEUMATIKY, 

KOLA A ZÁVAŽÍ“.) 

2. Zpomalte na svahu, na rozbitém povrchu nebo při 

ostrých zatáčkách, zejména přepravujete-li těžké, 

vzadu připojené zařízení. 

3. Před sjížděním svahu přepněte na dostatečně nízký 

rozsah převodovky, abyste mohli ovládat rychlost bez 

použití brzd. 

 

 

■ Bezpečná přeprava traktoru 
1. Pokud je traktor poškozen, musí být přepravován 

na nákladním voze. Zajistěte traktor dobře 

napnutými lany. 

2. Při tažení traktoru dodržujte níže uvedené pokyny: V 

opačném případě by mohlo dojít k poškození 

poháněcí soustavy traktoru. A Nastavte všechny 

páky do polohy „NEUTRAL“. 

A Pokud je to možné, nastartujte motor a zvolte 

pohon 2WD, pokud je zapojena plíživá rychlost, 

odpojte ji. 

A Traktor tahejte za přední nebo zadní závěs. 

A Při tažení nepřekračujte rychlost 10 km/h (6,2 
mph). 

 
 

■ Pravidla pro používání posilovače řízení 
1. Posilovač řízení funguje pouze při běžícím motoru. 

Při nižších otáčkách je posilování řízení menší. 

Neběží-li motor, ovládá se traktor stejně jako stroj 

bez posilovače řízení. 

2. Jakmile otočíte volantem do krajní polohy, otevře se 

přepouštěcí ventil.  Nepřidržujte volant v krajní 

poloze příliš dlouho. 

3. Netočte volantem, když traktor stojí, pneumatiky by 

se mohly velmi rychle opotřebit. 

4. Mechanizmus posilovače usnadňuje řízení.  Buďte 

opatrní při jízdě po silnici vysokou rychlostí. 

UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ 
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■ Elektrická zásuvka pro přívěs 
Elektrická zásuvka pro přívěs je určena pro připojování 

přívěsu nebo zařízení. 
 

 

(1) Elektrická zásuvka pro přívěs 
 

♦ Zapojení konektorů v zásuvce 

 

■ Elektrická zásuvka 
A Elektrická zásuvka pro přívěs je určena pro 
připojování zařízení. 

 

 

(1) Zásuvka pro příslušenství (10 A) 
 

 

■ Automatický akcelerátor Systém 

automatického akcelerátoru je k dispozici rovněž pro 

další zvýšení činnosti HST. Otáčky motoru se průběžně 

zvyšují a snižují podle pohybu pedálu pojezdu. Pedál 

pojezdu může být ovládán podobně jako pedál 

akcelerace. 
 

 

(1) Otvor pro ovládání otáček motoru pákou 

(2) Spřažené lanko akcelerátoru 

 
 

 

● Pro připojení nebo odpojení akcelerátoru proveďte 

následující. 
 

Zasuňte lanko do otvoru: 
Akcelerátor připojen 

Vyjměte lanko z otvoru: 
Akcelerátor odpojen 

Konektor Funkce Barva vodiče 

(1) Směrové světlo (LH) Zeleno bílý 

(2) --- --- 

(3) Kostra Černý 

(4) Směrové světlo (RH) Červeno bílý 

(5) Koncové světlo (RH) Žluto červená 

(6) Brzdové světlo Žlutá 

(7) Koncové světlo (LH) Žluto bílá 

 

DŮLEŽITÉ: 
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POUŽÍVÁNÍ POHONU 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Odpojte PTO, zastavte motor a vyčkejte na 

úplné zastavení pohyblivých částí, než 

začnete připojovat, odpojovat, seřizovat nebo 

čistit jakékoliv zařízení poháněné PTO. 

 

■ Spínač spojky PTO 
Spínač spojky PTO zapojuje nebo rozpojuje spojku 

pohonu, která poskytuje PTO nezávislé ovládání. 

Pootočte spínač do polohy „ON“ pro zapojení spojky 

PTO. Pootočte spínač do polohy „OFF“ pro rozpojení 

spojky PTO. 
 

 

(1) Spínač spojky PTO  „ON“  „OFF“ 

♦ Spínač spojky pohonu 
 

Přepnutí do polohy „ON“ 

Stiskněte spínač, pootočte jej ve směru chodu 

hodinových ručiček do polohy „  “ uvolněte jej. (Spínač 

se v poloze „ON“ lehce nadzvedne.) 

Přepnutí do polohy „OFF“ 

Klepněte na spínač, samostatně se vrátí do polohy 

„OFF“. 

 

(A) „STISKNOUT“ 

 
 

● Abyste předešli rázovému zatížení hřídele PTO, snižte 

při zapojování pohonu otáčky motoru, potom 

nastavte plyn na požadované otáčky. 

 
 

● Na přístrojové desce se na tachometru zobrazují 

značky s hodnotami PTO 540 a 540E rpm. 

● Motor traktoru nenastartuje, pokud je zadní nebo 

středový pohon zapojen. 

● Vstanete-li ze sedadla s pedálem pojezdu v neutrální 

poloze a pákou středového PTO v poloze „ON“, 

motor se automaticky zastaví. 

● Vstanete-li ze sedadla s pedálem pojezdu v neutrální 

poloze, zapnutým zadním PTO a uvolněnou 

parkovací brzdou, motor se automaticky zastaví. 

 

PTO 

POZNÁMKA: 

DŮLEŽITÉ: 

UPOZORNĚNÍ 
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♦ Kontrolka PTO 

Předpokládejme, že je páka zadního nebo středového 

pohonu v poloze „ON“. Jakmile přepnete za této 

konfigurace spínač PTO do polohy „ON“ (zapnuto), 

kontrolka PTO se rozsvítí. 

 

(1) Kontrolka zadního PTO 

(2) Kontrolka středového PTO 
 
 

■ Páka zapojení zadního PTO 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Ujistěte se, že jsou nastaveny správné otáčky 

hřídele PTO předepsané pro dané zařízení. Je 

velmi nebezpečné pohánět zařízení vysokými 

otáčkami, jsou-li pro něj stanoveny nízké 

otáčky.  Vysoké otáčky volte pouze tehdy, 

jsou-li pro příslušné zařízení doporučeny 

výrobcem. 
 

Páka zapojení zadního PTO může být nastavena do 

polohy buď 540 rpm nebo 800 rpm. 

Přesuňte tuto páku do jedné z poloh, spínač spojky PTO 

musí být v poloze „OFF“. 

 
  

● Když není PTO v režimu 800 rpm používán, uvolněte 

zajišťovací šroub, posuňte ovládací páku ve směru 

šipky a v této poloze ji zajistěte. 

 

 

■ Páka zapojení středového pohonu 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Před zapojením se ujistěte, že jste si zvolili 

správný pohon (středový/zadní). 
 

Pro použití středového PTO posuňte páku zapojení 

středového pohonu do zapnuté polohy a přepněte 

spínač spojky PTO do polohy „ON“. 

 

 

(1) Páka zapojení středového PTO „ON“ 

„OFF“ 

 

 

(1) Páka zapojení zadního 
PTO 

(2) Zajišťovací šroub 

(A) 540 rpm 

(B) 800 rpm 

(N) „NEUTRAL“ (neutrální) 

POZNÁMKA: 

UPOZORNĚNÍ 

UPOZORNĚNÍ 
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♦ Otáčky zadního a středového PTO 
 

Páka středového PTO Páka zadního PTO Spojka PTO Otáčky zadního PTO Otáčky středového PTO 

 
 

OFF 

540 
OFF 

ON 

540 / 2 668  
 

0 NEUTRAL 0 

800 800 / 2 718 

 
 

ON 

540 
OFF 

ON 

540 / 2 668  
 

2 500 / 2 734 NEUTRAL 0 

800 800 / 2 718 

 
♦ Středový PTO 

Středový pohon je k dispozici pro zařízení schválená 

společností KUBOTA. 

 

(1) Středový PTO 
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■ Stacionární pohon 
Pro zaparkování traktoru a použití zadního PTO 

(například pro štěpkovač nebo čerpadlo) spusťte pohon 

následujícím postupem. 

1. Zatáhněte parkovací brzdu a podložte kola klíny. 

2. Ujistěte se, že pedál pojezdu a všechny ovládací 

páky jsou v neutrální poloze, poté nastartujte motor. 

3. Nastavte zadní PTO pomocí páky do polohy buď 540 

rpm nebo 800 rpm a přepněte spínač spojky pohonu 

do polohy „ON“. 

4. Nastavte otáčky motoru tak, aby měl hřídel PTO 

správné otáčky. 

5. Vystupte z traktoru. 

 

 

(1) Páka parkovací brzdy (A) „ZATÁHNOUT“ 

 
 

 

 

(1) Páka zapojení středového PTO „OFF“ 
 

● Když je systém PTO zapojen a uvolníte parkovací 

brzdu, motor se automaticky zastaví. 

 

 

■ Kryt hřídele a konce pohonu 
Vždy ponechte kryt hřídele PTO na svém místě. 

Vraťte na místo kryt koncovky PTO, pokud pohon 

nepoužíváte. Pokud k PTO připojujete nebo od něj 

odpojujete kloub, nadzvedněte kryt hřídele PTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Kryt hřídele PTO 

(2) Kryt koncovky PTO 

 
(A) „NORMÁLNÍ POLOHA“ 

(B) „ZDVIHNUTÁ POLOHA“ 

 
 

 

(1) Spínač spojky PTO 

(2) Páka zapojení zadního 
PTO 

 
| : „ON“  : „OFF“ 

(A) 540 rpm 

(B) 800 rpm 

(N) „NEUTRÁLNÍ 
POLOHA“ 

● Univerzální kloub pohonu PTO je technicky omezen na 

úhel pohybu.  Pro správné používání se seznamte s 

pokyny pro poháněcí hřídel PTO. 

  

● Ujistěte se, že je páka zapojení středového PTO 

nastavena do polohy „OFF“. 

POZNÁMKA: 

DŮLEŽITÉ: 
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(1) Horní závěs 

(2) Zdvihací táhlo (levé) 

(3) Napínák řetězu 

(4) Otočná spona 

(5) Spodní závěs 

(6) Zdvihací táhlo (pravé) 

(7) Držák spodního závěsu 

(8) Závěs pro tažení 

3-BODOVÝ ZÁVĚS & ZÁVĚS PRO TAŽENÍ 
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3- BODOVÝ ZÁVĚS 
 

1. Příprava pro tažení zařízení. 

 
■ Volba otvorů dolních závěsů 
V dolním závěsu jsou 3 otvory. Pro většinu použití musí 

být zdvihací táhlo připojeno do otvoru (B). 

■ Závěs pro tažení 
Demontujte závěs pro tažení, pokud připojujete zařízení 

natěsno. 

 
 

2. Připojování a odpojování zařízení 

 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Zastavte motor. 

● Nestoupejte si mezi traktor a připojené zařízení 

neb tažené vozidlo, dokud není zatažená 

parkovací brzda. 

● Před připojováním nebo odpojováním zařízení 

postavte traktor a zařízení na pevný rovný 

podklad. 

● Kdykoliv připojíte zařízení nebo jiné vybavení k 

3-bodovému závěsu traktoru, zkontrolujte plný 

rozsah pohybu z hlediska možných kolizí, 

zaháknutí nebo rozpojení PTO. 
 

 
 
 

(1) Spodní závěs 

(2) Zdvihací táhlo 

 
 
 

Otvory: (A), (B), (C) 

■ Zdvihací táhlo (pravé) 
Vyrovnejte stranově zařízení připojené k 3-bodovému 

závěsu otáčením seřizovacího pouzdra pro zkrácení 

nebo prodloužení seřizovatelného táhla, zařízení musí 

být na podkladu. 

Po seřízení dotáhněte pečlivě zajišťovací matici. 
  

● Zdvihací táhla mohou být připojena do otvorů (A) pro 

vyšší výšku (se sníženou zdvihací silou). 

● Zdvihací táhla mohou být připojena do otvorů (C) pro 

vyšší zdvihací sílu. 

● Zdvihací táhla nesmějí být připevněna do otvorů (C), 

pokud je rozchod nastaven na 990 mm s 

rašelinovými pneumatikami 13.6-16. 

 

■ Volba otvorů horních závěsů Zvolte správný 

otvor pomocí „Tabulky pro nastavení hydraulické 

jednotky“ v kapitole „HYDRAULICKÁ JEDNOTKA“. 

 

 

(1) Seřizovací pouzdro 

(2) Zajišťovací matice 
 

■ Horní závěs 
1. Seřiďte úhel zařízení do požadované polohy 

zkracováním nebo prodlužováním horního závěsu. 

2. Správná délka horního závěsu se mění podle typu 

používaného zařízení. 

POZNÁMKA: 

UPOZORNĚNÍ 
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■ Napínák řetězu 
Vyjměte závlačku a seřiďte napínák pro nastavení 

vodorovného houpání zařízení. 

Po seřízení vraťte závlačku zpět. 

 

 
 

 

(1) Napínák 

(2) Závlačka 
 

 

■ Držák spodního závěsu 
Pokud pracujete s traktorem bez zařízení připojeného k 

3-bodovému závěsu, je nezbytné zajistit spodní závěsy, 

aby nenarážely do zadních kol traktoru. 

ZÁVĚS PRO TAŽENÍ 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Nikdy netahejte za horní závěs, za zadní 

nápravu nebo za úchytný bod nacházející se 

nad závěsem pro tažení. Může to způsobit 

převrácení traktoru směrem dozadu s 

následkem zranění nebo smrti. 
 

 

(1) Hřídel PTO 

(2) Závěs pro tažení 

(3) Otočný čep 

 
 

  

● Závěs pro tažení byl zkoušen a je schválen v souladu 

s direktivou 89/173/EU, příloha 4 - dynamické 

zkoušky. 
 

Č. schválení D e1 0029 

Tažná síla, D 14,2 kN 

Svislé zatížení, S 500 daN 

 

PŘEDNÍ ZÁVĚS 
 

 

(1) Přední závěs 

POZNÁMKA: 

UPOZORNĚNÍ 
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● Nepracujte, dokud není motor zahřátý. Pokud začnete 

pracovat, když je motor ještě studený, může dojít k 

poškození hydraulického systému. 

● Pokud se při zdvihání zařízení, po manipulaci s 

ovládací pákou hydrauliky, ozývá hluk, není 

hydraulický systém správně seřízen. Bez zajištění 

nápravy se hydraulická jednotka zničí. Obraťte se s 

požadavkem na seřízení na svého zástupce 

KUBOTA. 

 

OVLÁDACÍ SYSTÉM 3-
BODOVÉHO ZÁVĚSU 

 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Před použitím ovladače 3-bodového závěsu 

zajistěte, aby se nikdo a nic nenacházelo v 

oblasti 3-bodového závěsu. Nestůjte na nebo 

v blízkosti zařízení nebo mezi zařízením a 

traktorem, když manipulujete s ovladači 3-

bodového závěsu. 
 

 

■ Ovladač polohy 
Nastavuje pracovní výšku zařízení připojeného na 3-

bodovém závěsu bez ohledu na hodnotu požadovaného 

tahu. 

■ Rychlost spouštění 3-bodového závěsu 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Rychlé spouštění může způsobit škody nebo 

zranění. Rychlost spouštění zařízení musí být 

nastavena tak, aby trvalo 2 sekundy nebo 

déle. 
 

Rychlost spouštění 3-bodového závěsu může být 

nastavována pomocí ovladače rychlosti spouštění. 
 

 

(1) Ovladač rychlosti spouštění 3-bodového závěsu  

(A) „RYCHLE“ 

(B) „POMALU“ 

(C) „UZAMČENO“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Páka ovládání 
polohy 

(2) Dorazový šroub 

(3) Dorazový ovladač 

(A) „NAHORU“ 

(B) „DOLŮ“ 

(C) „PLOVOUCÍ“ 

 
 

■ Plovoucí poloha 
Přesuňte páku ovládání do plovoucí polohy, aby se 

mohly spodní závěsy pohybovat volněji podle podmínek 

terénu. 

HYDRAULICKÁ JEDNOTKA 

DŮLEŽITÉ: 

UPOZORNĚNÍ 

UPOZORNĚNÍ 
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POMOCNÁ HYDRAULIKA 
■ Výstup hydraulického bloku 
Typizovaná přípojka k hydraulickému bloku je užitečná v 

případě přidávání hydraulicky poháněných zařízení, jako 

jsou:  přední nakladač, přední radlice, apod. 
 

Když je zařízení připojeno 

1. Demontujte kryt bloku. 

2. Napojte hadice přívodu, vývodu a zpětného vedení 

od zařízení, jak je vyznačeno na obrázku. 

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
HYDRAULIKY 
(pokud je ve výbavě) 
■ Ovládací ventil 
Pro tyto modely jsou k dispozici 3 typy ovládacích 

ventilů. 

● Jednocestný ventil: 

● Dvoucestný ventil: 

● Jedno/dvoucestný ventil: 

Tento ventil může být používán jako jednocestný 

nebo dvoucestný nastavením páčky pomocného 

ovladače umístěného na ventilu. 

(1) Otočte úplně páčku ovladače ventilu ve směru 

pohybu hodinových ručiček, chcete-li používat 

ventil jako jednocestný. 

(2) Otočte úplně páčku ovladače ventilu proti směru 
pohybu 

hodinových ručiček, chcete-li používat ventil jako 

dvoucestný. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Kryt bloku (A) Od čerpadla 

(B) Výstup Maximální průtok 

30,0 l/min Maximální tlak 
17,2 MPa (175 kgf/cm ) 

(C) Vstup (od zařízení) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Páčka pomocného ovladače ventilu 

(2) Jedno/dvoucestný ventil 

(3) Dvoucestný ventil 

(4) Jednocestný ventil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Jednocestný 

(B) Dvoucestný 



 

HYDRAULICKÁ JEDNOTKA 45 
 

 

 
 

 

■ Páka ovládacího ventilu 
Přesuňte páku do polohy „VPŘED“ nebo „VZAD“ a 

přidržte ji. Připojené zařízení se zdvihne nebo spustí. Po 

uvolnění se páka vrátí do neutrální polohy. 

 
 

● Nedržte páku v poloze „VPŘED“ nebo „VZAD“, jakmile 

ovládací válec dojede na konec svého zdvihu, jinak 

začne protékat olej přes odlehčovací ventil. 

Déletrvající protlačování oleje pojistným ventilem 

způsobí přehřátí oleje. 

● Při používání hydraulického systému traktoru pro 

pohon předního nakladače nemanipulujte s válci 

výložníku a lžíce současně. 

 
Tlak 

Návrat 
 

 Dvoucestný Jednocestný 

Páka (a) Vpřed Vzad Vpřed Vzad 

 

Přípojka 
[A] Výstup  Vstup  Výstup Vstup  

[B] Vstup  Výstup  - - 

 

Páka (b) Vpřed Vzad 

 

Přípojka 
[C] Výstup Vstup  

[D] Vstup  Výstup 

 

Páka (c) Vpřed Vzad 

Přípojka [E] Vstup  Výstup  

 

 Převodník 

Přípojka [A] 

[B] [C] [D] [E] 
PT 3/8 

 

 

■ Připojování a odpojování 
ovládacího ventilu 

 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Zastavte motor a odpusťte tlak dříve, než 

budete připojovat nebo odpojovat vedení. 

● Pro zjišťování netěsností nepoužívejte 
ruce. 

 
♦ Připojování 

1. Očistěte obě přípojky. 

2. Sejměte chrániče proti prachu. 

3. Zapojte přípojku zařízení k hydraulické přípojce 

traktoru. 

4. Lehce zatáhněte za přípojku zařízení, abyste se 

ujistili, že je spoj správně propojen. 
 

 
 
 
 
 

(1) Páka ovládacího ventilu (a) 

(2) Páka ovládacího ventilu (b) 

(3) Páka ovládacího ventilu (c) 

 
 
 
 
 

(A) „VPŘED“ 

(B) „VZAD“ 

♦ Odpojování 

1. Nejprve spusťte zařízení na podklad, aby se vypustil 

tlak z hadic. 

2. Očistěte spoj. 

3. Odpusťte tlak pohybováním ovládacích pák 

hydrauliky při vypnutém motoru. Zatáhněte za hadici 

v ose propojení směrem od hydraulické přípojky pro 

její uvolnění. 

4. Očistěte olej a prach z přípojek, nasaďte zpět 

chrániče proti prachu. 

 
  

● Váš zástupce KUBOTA Vám může dodat díly pro 

přizpůsobení přípojek pro hydraulické hadice. 

POZNÁMKA: 

DŮLEŽITÉ: 

UPOZORNĚNÍ 



 

46 HYDRAULICKÁ JEDNOTKA 
 

 

 

■ Tabulka pro nastavení hydraulické jednotky 
Pro správné zacházení s hydraulickým systémem musí obsluha dobře znát následující možnosti. I když tyto informace 

není možno použít pro všechny typy zařízení a podmínek půdy, jsou užitečné pro všeobecnou orientaci. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zařízení 

Kvalita půdy 

 

 

Otvory 

horního závěsu 

 

 
 

(1) Poloha 

ovládací 

páky 

 

Opěrné kolečko 

 

 

(1) Napínák řetězu 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 

 
Radlicový pluh 

Lehká Středně 

těžká Těžká 
1 nebo 2 

2 nebo 3 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Řízení polohy 

 
 
 
 
 
 
 

ANO/NE 

 
 
 
 
 
 
 

Volný 

Seřiďte napínáky 

řetězu tak, aby se 

zařízení mohlo 

pohybovat o 5 až 

6 cm do stran. 

Napínáky řetězu 

musejí být 

dostatečně 

napnuty, aby 

bránily přílišnému 

pohybu zařízení ve 

zdvihnuté poloze. 

Kotoučový pluh - 2 nebo 3 

Brány (hřebové, 

vířivé, 

kotoučové) 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

2 nebo 3  

 
Podrývadlo 

Plečka, řádkovačka  
 
 
 

 
- 

 
 
 
 

 
3 

ANO  
 
 
 

 
Dotažený 

 

Buldozer, bagr, 

pluh, vidlice, 

valník, 

 
 

ANO/NE 

Má-li zařízení 

opěrné kolečko, 

vždy dejte 

ovládací páku do 

dolní polohy. 

Žací stroj (typ se 

středovým a 

zadním 

připojením), 

Jednonápravový 

přívěs, Obracečka 

 
NE 
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PNEUMATIKY SEŘÍZENÍ KOL 
 

    

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Nepokoušejte se nasazovat pneumatiku na 

ráfek. To smí provádět jen kvalifikovaná osoba 

s odpovídajícím vybavením. 

● Udržujte v pneumatikách vždy správný tlak. 

Nenechte poklesnout tlak v pneumatikách pod 

doporučenou hodnotu, uvedenou v 

uživatelské příručce. 

 
 
DŮLEŽITÉ: 
 

● Nepoužívejte jiné pneumatiky než ty, které jsou 

schváleny společností KUBOTA. 

 

■ Pokles tlaku 
Ačkoliv byly pneumatiky v továrně nahuštěny na 

předepsanou hodnotu, je normální, že postupně pomalu 

klesá. Proto jej každý den kontrolujte a v případě potřeby 

pneumatiky dohušťujte. 

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Při práci ve svažitém terénu nebo s připojeným 

přívěsem seřiďte rozchod na nejvyšší možnou 

hodnotu pro zajištění maximální stability. 

● Před demontáží kola bezpečně traktor 

podepřete stojánky. 

● Nikdy nepracujte pod hydraulickými zvedáky. 

Mohly by náhle spadnout nebo rychle 

poklesnout. Pokud je nezbytné pracovat pod 

traktorem nebo pod jakýmikoliv částmi stroje 

kvůli údržbě nebo seřizování, vždy je nejprve 

bezpečně podložte stojánkem nebo jinak 

spolehlivě zajistěte. 

● Nikdy nejezděte s traktorem, je-li uvolněný 

ráfek, kolo nebo náprava. 

 
  

● Když používáte přední nakladač nebo jste zatížili 

předek traktoru na maximum, udržujte v předních 

pneumatikách maximální tlak. 

 
 Velikost 

pneumatik 
Tlak v pneumatikách 

 

Zadní 
9.5-22, 4PR 140 kPa (1,4 kgf/cm ) 

13.6-16, 4PR 100 kPa (1,0 kgf/cm ) 

 

Přední 
6.00-12, 4PR 180 kPa (1,8 kgf/cm ) 

24 x 8.50-14, 4PR 160 kPa (1,6 kgf/cm ) 

 
 
 

■ Dvojmontáž 
Dvojmontáž pneumatik není schválena. 

PNEUMATIKY, KOLA A ZÁVAŽÍ 

POZNÁMKA: 

UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ 
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■ Přední kola (při pohonu 4×4) 
Rozchod vpředu není možno seřizovat. 

 
DŮLEŽITÉ: 
 

● Nepodkládejte přední ráfky pro dosažení 
většího rozchodu. 

● Pokud montujete nebo seřizujete kolo, dotahujte 

šrouby následujícím krouticím momentem, dotažení 

zkontrolujte po ujetí 200 m (200 yardů) a 10 

rozjezdech a zastavení na vzdálenosti 5 m (5 yardů), 

poté podle servisních intervalů. 

(Viz kapitola „ÚDRŽBA“.) 

 

 

(1) 85 N.m (9 kgf.m) 

 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Před zdviháním traktoru jej odstavte na pevný 

rovný podklad a založte zadní kola klíny. 

● Zajistěte přední nápravu, aby se nekývala. 

● Zvolte zvedák s dostatečnou nosností a 

nastavte jej podle obrázku. 

 

 

(1) Opěrná místa 

 
 

 

 

 

 
Pneum
atiky 

 
 

6.00-12 

Polní: 

 
24 x 

8.50-14 

Rašelinové 

 

 
Rozcho
d 

 

 
1 020 mm 

 

 
1 020 mm 

UPOZORNĚNÍ 
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■ Zadní kola 
Velikost zadního rozchodu lze seřizovat, jak je ukázáno, 

se standardně dodávanými pneumatikami. 

Pro úpravu rozchodu: 

1. Demontujte ráfek a / nebo šrouby opěrného kotouče. 

2. Otočte ráfek a / nebo kotouč (pravý a levý) do 

požadované polohy a dotáhněte šrouby. 

 
 

● Kola nasazujte vždy tak, jak je uvedeno na výkresu. 

● V opačném případě by mohlo dojít k poškození dílů 

poháněcího systému. 

● Pokud montujete nebo seřizujete kolo, dotahujte 

šrouby následujícím krouticím momentem, dotažení 

zkontrolujte po ujetí 200 m (200 yardů) a 10 

rozjezdech a zastavení na vzdálenosti 5 m (5 yardů), 

poté podle servisních intervalů. (Viz kapitola 

„ÚDRŽBA“.) 

● Při použití rašelinových pneumatik 13.6-16, je-li 

rozchod nastaven na 990 mm, jsou potřeba zadní 

podložky. 
 

 

(1) 215 N.m (22 kgf.m) 

 
 

 

Pneumatiky 9.5-22 Polní 

 
 
 
 
 
 

Rozchod 

 

 

Pneumatiky 13.6-16 Rašelinové 

 
 
 
 
 
 

Rozchod 

 

 

 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Před zdviháním traktoru jej odstavte na pevný 

rovný podklad a založte přední kola klíny. 

● Zajistěte přední nápravu, aby se nekývala. 

● Zvolte zvedák s dostatečnou nosností a 

nastavte jej podle obrázku. 

 

 

(1) Opěrná místa 

DŮLEŽITÉ: 

UPOZORNĚNÍ 
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ZÁVAŽÍ 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Pro přepravu těžkých zařízení bude potřeba 

přídavné závaží.  Pokud je zařízení zdvihnuté, 

jezděte po rozbitém povrchu pomalu bez 

ohledu na to, jaké zatížení jste použili. 

● Neplňte přední pneumatiky kapalinou, abyste si 

udrželi kontrolu nad řízením. 

 

■ Přední závaží 
Přidejte zátěž, pokud je třeba pro stabilitu a zlepšení 

trakce. Tahání velkých zátěží a těžká zařízení připojená 

za traktor způsobují odlehčování až nadzvedávání 

předních kol. 

Přidejte dostatečné závaží pro udržení kontroly nad 

řízením a zabránění převrácení. Demontujte zátěž, 

pokud již není potřeba. 

 

♦ Přední závaží (opce) 

Závaží pro přední část se připevňuje na nárazník. 

Zjistěte si v uživatelské příručce zařízení, jaká je 

požadovaná zátěž, nebo se informujte u svého zástupce 

KUBOTA. 

 

 

(1) Přední závaží 

(2) Nárazník 

 
 

● Nepřetěžujte pneumatiky. 

● Nedávejte větší zátěž, než je uvedeno v tabulce. 

 

■ Zadní závaží 
Přidejte zátěž na zadní kola, pokud je to třeba pro 

zlepšení trakce nebo stability. Hmotnost zadních závaží 

musí být přizpůsobena danému úkonu, závaží musí být 

sejmuto, jakmile již není potřeba. 

Zátěž musí být na traktor přidávána ve formě kapalného 

závaží, zátěže na zadní kola nebo jako kombinace obou. 

 

■ Kapalné závaží v zadních pneumatikách 
Roztok vody a chloridu vápenatého je bezpečnou 

ekonomickou formou závaží. Při správném používání 

nepoškozuje pneumatiky, duše ani ráfky.   Přídavek 

chloridu vápenatého je doporučen jako nemrznoucí 

prostředek. Používání tohoto způsobu zatěžování kol je 

plně schváleno dodavateli pneumatik. Informujte se u 

svého dodavatele pneumatik o této možnosti. 

 
Hmotnost kapaliny na 1 pneumatiku (naplnění na 75 %) 

 

Velikost pneumatik 9.5 - 22 

Ledová tříšť při -

10  Led při -30  
[Přibližně 1 kg CaCl  na 4 l vody] 

 

68 kg 

Ledová tříšť při -

24  Led při -47  
[Přibližně 1,5 kg CaCl  na 4 l vody] 

 

72 kg 

Ledová tříšť při -

47  Led při -52  
[Přibližně 2,25 kg CaCl  na 4 l vody] 

 

76 kg 

 
 

● Nenapouštějte pneumatiky kapalinou na více než 75 

% jejich objemu (do úrovně dříku ventilku v poloze 12 

hodin). 

 

 

 
 

(1) Vzduch 

(2) Voda 

(A) Správně, do 75 % Vzduch je stlačován jako 
polštář 

(B) Nesprávně, na 100 % Voda je 

nestlačitelná 

Maximální 
hmotnost 

25 kg x 7 kusů 

DŮLEŽITÉ: 

DŮLEŽITÉ: 

UPOZORNĚNÍ 
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■ Zadní protiváha 
Práce s předním nakladačem nebo jiným zařízením 

připojeným na předek vyžaduje namontování vhodné 

protiváhy na 3-bodový závěs jako doplněk k zátěži pro 

zadní kola.  V opačném případě může mít stroj 

nedostatečně posilované řízení nebo může dojít k 

poškození jeho přední nápravy (pneumatik). 

 

■ Maximální hmotnosti 
(Viz kapitola „PŘÍLOHY“.) 
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DVEŘE A OKNA 
■ Zamykání a odemykání dveří 

 
Zvenku ......   Zasuňte klíč do dveřního zámku. 

Pootočte klíčem ve směru 

pohybu hodinových ručiček pro 

odemknutí dveří. Pro uzamknutí 

dveří pootočte klíčem v 

opačném směru. Klíč je možno 

vytáhnout, pokud je ve svislé 

poloze. 

Zevnitř  .......   Stiskněte dolů zamykací tlačítko pro 

uzamknutí dveří. 

Vytáhněte nahoru zamykací 

tlačítko pro odemknutí dveří. 

 
 

■ Otevírání dveří 

 
Zvenku ......   Odemkněte dveře a zatáhněte 

 

(1) Vnitřní klika dveří 

(2) Zamykací tlačítko 
 
 
 

■ Zadní okno 

 

(A) „ZATÁHNOUT“ 

(B) „STISKNOUT“ 
(uzamknutí) 

(C) „VYTÁHNOUT“ 
(odemknutí) 

za vnější kliku. Otočte rukojeť zadního okna ve směru pohybu 

hodinových ručiček do svislé polohy a stiskněte ji. Zadní 

okno se s pomocí plynové vzpěry otevře. 

 

(1) Vnější klika dveří 

(2) Dveřní zámek 

(A) „ZATÁHNOUT“ 
(1) Rukojeť zadního okna (A) „OTEVŘÍT“ 

(B) „ZAVŘÍT“ 

 

Zevnitř  .......   Odemkněte dveře a stiskněte 

vnitřní kliku dveří. 

POUŽÍVÁNÍ KABINY 
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■ Pootevření zadního okna 
1. Uchopte rukojeť zadního okna a lehce zadní okno 

otevřete. 

2. Nastavte konzolku pootevření do aktivní polohy. 

3. Pohněte zadním oknem zpět a držte rukojeť v 

zavřené poloze. 

 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Stropní světlo 

(2) Spínač stropního 
světla 

 
(A) „OFF“ (vypnuto) 

(B) „DOOR“ (dveře) 

(C) „ON“ (zapnuto) 

 
 

 
 
 
 

(1) Zadní okno 

(2) Rukojeť zadního 
okna 

 
 
 
 

(A) Konzolka pootevření 

(základní poloha) 

(B) Konzolka pootevření 

(aktivní poloha) 

(C) „ZAMKNOUT“ 

(D) „ODEMKNOUT“ 

● Pokud zůstane stropní světlo svítit, vybije se 

akumulátor. Ujistěte se, že je spínač přepnutý do 

polohy rozsvěcení při otevření dveří nebo „OFF“. 

Pracovní světlo 
■ Spínač pracovního světla 
Zapněte zapalování a stiskněte horní část spínače 

pracovního světla. Pracovní světlo a kontrolka na 

spínači se rozsvítí. Stiskněte spodní část spínače 

pracovního světla 

● Při manipulaci s mechanizmem pootevření 

přidržujte okno předtím, než jej pomalu posunete do 

koncové polohy. 

● Dbejte na to, abyste nejezdili s pootevřeným oknem na 

rozbitých cestách. 

pro vypnutí světla a kontrolky. 

■ Nouzový východ 
1. V případě nebezpečí, pokud jsou levé dveře 

zablokované, otevřete pravé dveře kabiny, a naopak. 

2. V případě nebezpečí opusťte kabinu zadním oknem, 

pokud jsou dveře zablokované. 

STROPNÍ SVĚTLO 
■ Stropní světlo 
Přesunování spínače stropního světla poskytuje 

následující možnosti osvětlení:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Spínač předního 

pracovního světla 

(2) Spínač zadního 
pracovního světla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(A) Kontrolka pracovního 

světla 

OFF ............... Světlo se nerozsvítí 

při otevření dveří. 

DOOR ........... Světlo se rozsvítí, když 

se dveře otevřou. Zhasne, když se dveře 

zavřou. 

ON ................ Světlo zůstává svítit bez ohledu 

na polohu dveří. 

DŮLEŽITÉ: 

DŮLEŽITÉ: 
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■ Přední pracovní světlo 
 

 

(1) Přední pracovní světlo 
 
 

 

■ Zadní pracovní světlo 
 

 

(1) Zadní pracovní světlo 

STĚRAČ 
■ Přední stěrač / Spínač ostřikovače 
1. Zapněte klíček zapalování a stiskněte horní část 

spínače stěrače do první polohy, stěrač se zapne. Po 

dalším stisknutí spínače do druhé polohy začne 

fungovat ostřikovač. 

Ostřikování trvá po dobu stisknutí spínače, stěrač 

běží trvale. 

2. Stiskněte spodní část spínače do první polohy, stěrač 

bude pracovat v pravidelných intervalech. 

Po dalším stisknutí spínače do druhé polohy začne 

fungovat ostřikovač a stěrač bude pracovat v 

pravidelných intervalech. 

 

■ Zadní stěrač / Spínač ostřikovače (pokud 

je ve výbavě) Pokyny pro používání ovladače 

naleznete v části „Přední stěrač / Spínač ostřikovače“. 

 

(1) Přední stěrač / Spínač ostřikovače 

(2) Zadní stěrač / Spínač ostřikovače 

 
 

● Nepouštějte stěrače, pokud jsou okna suchá, mohla by 

se poškrábat. 

Nejprve na okna nastříkejte kapalinu do ostřikovačů, 

potom teprve zapněte stírání. 
 

 

■ Používání stěračů v zimním období 
1. Pokud stěrače v zimě nepoužíváte, zdvihněte stírátka 

z okenní tabule, aby byla chráněna před přimrznutím. 

2. Pokud je okno pokryto sněhem, před zapnutím 

stěračů jej seškrábejte. 

3. Pokud jsou stírátka přimrznutá k oknu a nejde s nimi 

pohybovat, přepněte hlavní spínač do polohy „OFF“ a 

odstraňte led ze stírátek. Poté přepněte hlavní spínač 

zpátky do polohy „ON“. 

4. Pokud si opatřujete speciální stěrače pro zimní 

období, ujistěte se, že jsou stejné velikosti nebo 

menší než standardní. 

 
 

● V zimním období může být přetížení stírátka a motorku 

stěrače příčinou poškození. Abyste tomu předešli, 

dodržujte výše uvedené pokyny. 

DŮLEŽITÉ: 

DŮLEŽITÉ: 
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KLIMATIZACE 
■ Proudění vzduchu 
Vzduch v kabině a čerstvý vzduch přiváděný do kabiny 

proudí, jak je vyznačeno na obrázku.  Seřiďte větrací 

výstupy pro dosažení požadovaných podmínek. 

 

■ Směrování proudu vzduchu 

 
♦ Přední větrací otvor 

Přední větrací otvory mohou být jednotlivě seřizovány 

podle potřeby. Pro odmrazování čelního skla natočte 

otvor směrem k oknu. 

 

(1) Panel s ovladači 

(2) Páčka Recirkulace / 

Přívod čerstvého vzduchu 

(3) Přední větrací otvor 

(odmrazování, čelní sklo, 
prostor pro nohy) 

(4) Boční větrací otvor (obličej, 
prostor vzadu) 

(5) Dveřní větrací otvor (prostor 
dveří) 

(A) Recirkulace 
vnitřního vzduchu 

(B) „OTEVŘENO“ 

(C) „ZAVŘENO“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(A) Vstup čerstvého 

vzduchu 

(1) Přední větrací otvor (A) „ČELNÍ SKLO“ 

(B) „UZAVŘENO“ 

(C) „HORNÍ ČÁST TĚLA“ 

 
♦ Boční a dveřní větrací otvor 

Boční a dveřní větrací otvory mohou směrovat proud 

vzduchu přímo na řidiče, dveřní okna nebo do zadní 

části kabiny. 

 

(1) Boční větrací otvor 

(2) Dveřní větrací otvor 

 
  

● Pokud je proud vzduchu na obličej příliš slabý, 

uzavřete dveřní větrací otvory. 

POZNÁMKA: 
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Abyste předešli zranění: 

● Každé 2 roky vyměňte vodní hadice. 

● Každodenní kontrola 

Nechte traktor neprodleně opravit, jakmile 

zjistíte některou z následujících závad. 

(Takové závady mohou způsobit popáleniny 

nebo zranění. Mohou být rovněž příčinou 

poškození motoru nebo jiného vážného 

selhání.) 

● Poškrábání, trhliny nebo vyboulení na 

vodních hadicích. 

● Průsaky vody na hadicových spojích. 

● Chybějící nebo poškozený ochranný obal 

hadice nebo průchodka. 

● Uvolněné připevňovací šrouby, poškozené 
objímky. 

● Vodních hadic a tělesa topení se nedotýkejte 

rukama. Mohli byste se popálit. 

● Pokud se za extrémních podmínek nedaří 

odmrazit okno nebo se zamlžuje při větrání 

kabiny, setřete vlhkost měkkým hadrem. 

● Nezakrývejte větrací otvory klimatizace. Mohlo 

by to způsobit potíže. 

● Při vytápění kabiny nenechávejte páčku v poloze 

„RECIRKULACE“ příliš dlouhou dobu. Čelní sklo by 

se mohlo rychle zamlžit. 

● Při práci v prašném prostředí ponechte páčku v poloze 

„ČERSTVÝ VZDUCH“. Zvyšuje se tím tlak v kabině, 

což pomáhá bránit pronikání venkovního prachu do 

kabiny. 
 

 

■ Panel s ovladači 

♦ Páčka Recirkulace / Přívod čerstvého vzduchu 

ČERSTVÝ VZDUCH: Nastavte páčku do polohy , 

do kabiny bude přiváděn vzduch z 

venku. To je vhodné v případě, že 

pracujete v prašném prostředí, 

nebo když se okno zamlžuje. 

 

(1) Přepínač režimu 

(2) Otočný regulátor teploty 

(3) Spínač ventilátoru 

(4) Spínač klimatizace s vestavěnou 
kontrolkou 

 

♦ Přepínač režimu 

 

(A) „VYTÁPĚNÍ“ 

(B) „CHLAZENÍ“ 

RECIRKULACE:   Nastavte páčku do polohy , 

vzduch v kabině bude recirkulovat. 

To je vhodné pro rychlé vychlazení 

nebo vyhřátí kabiny nebo pro 

udržení velmi nízké nebo vysoké 

teploty v ní. 

Nastavte přepínač režimu do požadované polohy. 
 

Vzduch je do kabiny přiváděn čelními a 

bočními větracími otvory. Vzduch je do kabiny 

přiváděn pouze čelními větracími otvory. 

Pokud je tento spínač ve středové poloze, je 

proud vzduchu z bočních otvorů slabší (hlava) a 

silnější ze předních větracích otvorů. 

♦ Otočný regulátor teploty 

Pootočte tento ovladač do požadované polohy, abyste 

dosáhli optimální teploty vzduchu. Natočte ovladač 

směrem na „VYTÁPĚNÍ“ pro přívod ohřátého vzduchu. 

Natočte ovladač směrem na „CHLAZENÍ“ pro přívod 

studeného vzduchu. 
 

♦ Spínač ventilátoru 

Množství vzduchu může být regulováno ve 3 stupních. V 

poloze „3“ je vháněno největší množství vzduchu. 
 

 
(1) Páčka Recirkulace / 

Přívod čerstvého 
vzduchu 

 
 

„ČERSTVÝ 

VZDUCH“ 

„RECIRKULACE" 

♦ Spínač klimatizace 

Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí chlazení vzduchu. 

Jakmile je spínač v poloze „ON“, rozsvítí se kontrolka. 

Stiskněte tlačítko znovu pro vypnutí chlazení vzduchu, 

současně zhasne kontrolka. 

POZNÁMKA: 

POZOR 
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● Se spínačem ventilátoru v poloze „OFF“ nebude 

kontrolka svítit, i když bude spínač klimatizace 

nastaven do polohy „ON“. 

 
 

● Po odstavení traktoru na delší dobu (týden nebo déle) 

nastartujte nejprve motor, nechte poklesnout otáčky 

na volnoběh a teprve poté přepněte spínač 

klimatizace do polohy „ON“. Ponechte jej v této 

poloze přibližně 1 minutu. 

Pokud byste přepnuli spínač klimatizace do polohy 

„ON“ při vyšších otáčkách motoru, kompresor by se 

mohl poškodit. 
 

 

■ Ovládání 
♦ Vytápění 

1. Nastavte přepínač režimu do polohy ,  nebo . 

2. Nastavte páčku Recirkulace / Přívod čerstvého 

vzduchu do polohy „ČERSTVÝ VZDUCH“. Pro rychlé 

zvýšení teploty v kabině nastavte tuto páčku do 

polohy „RECIRKULACE“. 

3. Nastavte spínač ventilátoru (1/2/3) a otočný regulátor 

teploty pro dosažení příjemné teplotní úrovně. 

 
♦ Chlazení nebo odvlhčování-vytápění 

1. Nastavte přepínač režimu do polohy . 
2. Nastavte páčku Recirkulace / Přívod čerstvého 

vzduchu do polohy „ČERSTVÝ VZDUCH“. Pro rychlé 

snížení teploty v kabině nastavte tuto páčku do 

polohy „RECIRKULACE“. 

3. Stiskněte a otočte spínač klimatizace s kontrolkou. 

4. Zapněte spínač ventilátoru (1/2/3). 

5. Nastavte otočný regulátor teploty do polohy 

„CHLAZENÍ“ nebo do mezipolohy pro dosažení 

příjemné teplotní úrovně. 

 
  

● V letním období, když není topení používáno, 

ponechávejte otočný regulátor teploty v krajní poloze 

„CHLAZENÍ“ (proti směru chodu hodinových ručiček).  

V opačném případě bude ohřátý vzduch zvyšovat 

teplotu v kabině. 

 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Přepínač režimu 

(2) Otočný regulátor teploty 

(3) Spínač ventilátoru 

(4) Spínač klimatizace s vestavěnou 
kontrolkou 

(A) „VYTÁPĚNÍ“ 

(B) „CHLAZENÍ“ 

 

(1) Přepínač režimu 

(2) Spínač ventilátoru 

(3) Otočný regulátor teploty 

 

 

POZNÁMKA: 

POZNÁMKA: 

DŮLEŽITÉ: 
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♦ Vyhřívání prostoru pro nohy a chlazení v úrovni 
hlavy 

1. Nastavte přepínač režimu do polohy . 
2. V režimu chlazení nebo odvlhčování-vytápění 

nastavte otočný regulátor teploty do střední polohy. 

3. Otevřete přední a dveřní větrací otvory a nasměrujte 

je na nohy. 

4. Ucítíte chladný vzduch v úrovni hlavy a teplo v 
prostoru pro nohy. 

 

(1) Otočný regulátor teploty (A) Střední poloha 

 
♦ Odmrazování nebo odmlžování 

Při odmrazování nebo odmlžování čelního skla 

postupujte následovně. 

1. Nastavte přepínač režimu do polohy . 
2. Otevřete přední větrací otvor a nasměrujte jej na čelní 

sklo. 

3. Nastavte páčku Recirkulace / Přívod čerstvého 

vzduchu do polohy „ČERSTVÝ VZDUCH“. 

4. Nastavte spínač ventilátoru do polohy „3“ a otočný 

regulátor teploty do krajní polohy „VYTÁPĚNÍ“ (ve 

směru pohybu hodinových ručiček). 

 

(1) Přepínač režimu 

(2) Otočný regulátor teploty 

(A) „VYTÁPĚNÍ“ 
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ODMLŽOVÁNÍ ZADNÍHO OKNA S 
ČASOVAČEM 
Pro zapnutí odmlžování zadního / bočních oken 

stiskněte spínač označený , klíček zapalování musí 

být v poloze „ON“. Žlutá kontrolka na spínači se rozsvítí. 

Po přibližně 15 minutách se odmlžování automaticky 

zastaví a kontrolka zhasne. Pro vypnutí odmlžování 

stiskněte spínač znovu. 

 

(1) Spínač odmlžování 

(2) Žlutá kontrolka 

 
 

● Pokud budete používat odmlžování s klíčkem 

zapalování v poloze „ON“ nebo „ACC“ se 

zastaveným motorem, vybije se akumulátor. 

Používejte odmlžování pouze při běžícím motoru. 

ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA 
● Elektrická zásuvka pro přívěs je určena pro připojování 
zařízení. 

 

(1) Zásuvka pro příslušenství (10 A) 

 

 

(1) Zásuvka pro příslušenství (30 A) 

DŮLEŽITÉ: 
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SERVISNÍ INTERVALY 
 

 

Č. 

 

Úkon 
Údaj na počítadle provozních hodin  

Interval Č. 

stránk

y 

 

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

 
1 

 
Mazání 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

každý

ch 50 

hod. 

 
70 

 

 

2 

 

Startovací systém motoru 

 

Kontrola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

každý

ch 50 

hod. 

 

71 

 

 

3 

 

Dotažení kolových šroubů 

 

Kontrola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

každý

ch 50 

hod. 

 

72 

 

 

4 

 

Brzdy 

 

Seřízení 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

každýc

h 100 

hod. 

 

75 

 

 
5 

 
Řemen ventilátoru 

 
Seřízení 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

každýc

h 100 

hod. 

 
74 

 

 

6 

 

Spojka 

 

Seřízení 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

každýc

h 100 

hod. 

 

75 

 

 

7 

 

Stav akumulátoru 

 

Kontrola 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

každýc

h 100 

hod. 

 

76 

 

*4 

 
 

8 

 

Vložka vzduchového 

filtru [jednoduchý typ] 

 

Vyčištění 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

každýc

h 100 

hod. 

 

73 

 

*1 

 
Výměna 

              každý 

rok 

 
84 

 

 
 
 

 

9 

 

Vložka 

vzduchov

ého filtru 

[dvojitý 

typ] 

 

Primární 

vložka 

 

Vyčištění 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

každýc

h 100 

hod. 

 

73 

 

*1 

 

Výměna 

              každý 

rok 

 

84 

 

*2 

Sekundární 

vložka 

 

Výměna 

              každý 

rok 

 

84 

 

 

 
10 

 

 
Vložka palivového filtru 

 
Vyčištění 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

každýc

h 100 

hod. 

 
74 

 

 

Výměna 

        

 

 

      každýc

h 400 

hod. 

 

83 

 

 

11 

 

Parkovací brzda 

 

Seřízení 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

každýc

h 100 

hod. 

 

75 

 

 

 
12 

 

 
Vedení paliva 

 

Kontrola 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

každýc

h 100 

hod. 

 

74 

 

 
Výměna 

              každé 2 

roky 

 
86 

 

 

13 

 

Motorový olej 

 

Výměna 
 

 
 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

  každýc

h 200 

hod. 

 

78 

 

 
14 

 
Filtr motorového oleje 

 
Výměna 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

  každýc

h 200 

hod. 

 
77 

 

 
15 

 
Olej v převodovce 

 
Výměna 

 

 
 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

  každýc

h 200 

hod. 

 
78 

 

 

16 

 

Sbíhavost 

 

Seřízení 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  každýc

h 200 

hod. 

 

80 

 

 

 
17 

 

Hadice a spony 

chladiče 

 

Kontrola 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  každýc

h 200 

hod. 

 

79 

 

 
Výměna 

              každé 2 

roky 

 
86 

 

ÚDRŽBA 
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Č. 
 

Úkon 
Údaj na počítadle provozních hodin  

Interval Č. 

stránk

y 

 

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

 
 

18 

 
 

Okruh posilovače řízení 

 
Kontrola 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  každýc

h 200 

hod. 

 
80 

 

 
Výměna 

              každé 2 

roky 

 
86 

 

 

 
19 

 

 
Okruh HST 

 
Kontrola 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  každýc

h 200 

hod. 

 
79 

 

 
Výměna 

              každé 2 

roky 

 
86 

 

 
20 

 
Filtr hydraulického oleje 

 
Výměna 

 

 

 

       

 

 

      každýc

h 400 

hod. 

 
82 

 

 
21 

 
Převodová kapalina 

 
Výměna 

        

 

 

      každýc

h 400 

hod. 

 
82 

 

 
22 

 
Olejové náplň přední 
nápravy 

 
Výměna 

        

 

 

      každýc

h 400 

hod. 

 
83 

 

 
23 

 
Otočný čep přední nápravy 

 
Seřízení 

            

 

 

  každýc

h 600 

hod. 

 
84 

 

 
24 

Vůle ventilů 

motoru 

 
Seřízení 

              každýc

h 800 

hod. 

 
84 

 
*3 

 
25 

 
Chladicí systém 

 
Propláchnut
í 

              každé 2 

roky 

 
84 

 

 
26 

 
Chladicí kapalina 

 
Výměna 

              každé 2 

roky 

 
84 

 

27 Palivový systém Odvzdušně
ní 

               

 
Servis 

podle 

potřeby 

86  

28 Skříň spojky Odvodnění               86  

29 Pojistka Výměna               87  

30 Žárovka Výměna               88  



 

62 ÚDRŽBA 
 

 

 
 

(Kontrolní body pouze pro traktor s kabinou.) 
 

 
Č. 

 
Úkon 

 
každý 
den 

Údaj na počítadle provozních hodin  
Interval Č. 

stránk

y 100 200 300 400 500 600 700 800 

 
1 

Zanesení mřížky kondenzátoru klimatizace  
Vyčištění 

 

 

 

          
69 

 
2 

 
Napnutí řemene pohonu klimatizace 

 
Seřízení 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
každých 200 hod. 

 
82 

 
3 

 
Zanesení vnitřního vzduchového filtru 

 
Vyčištění 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
každých 200 hod. 

 
81 

 
4 

 
Zanesení vstupního vzduchového filtru 

 
Vyčištění 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
každých 200 hod. 

 
81 

 
5 

 
Zanesení kondenzátoru klimatizace 

 
Kontrola 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
každých 200 hod. 

 
81 

 

 
6 

 

 
Trubky a hadice klimatizace 

 
Kontrola 

          
každý rok 

 
84 

 
Výměna 

          
každé 2 roky 

 
86 

 
7 

 
Izolační obložení kabiny 

 
Kontrola 

          
každý rok 

 
84 

 
8 

 
Kapalina do ostřikovačů 

 
Kontrola 

          
doplnění podle potřeby 

 
89 

 
9 

 
Množství chladiva (plynu) 

 
Kontrola 

          
doplnění podle potřeby 

 
89 

 

 

● Úkony označené  musejí být provedeny po prvních 50 hodinách provozu. 

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

*2 Každý rok nebo při každém 6. čištění. 

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

*4 Při používání akumulátoru kratším než 100 hodin za rok kontrolujte jeho stav odečtem ukazatele každý rok. 
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MAZIVA, PALIVO A CHLADICÍ KAPALINA 
 

 

Č. 
 

Místo 
Objem  

Náplň 
STW34 STW37 STW40 

 
1 

 
Palivo 

 
29,5 l 

Motorová nafta č. 

2-D Motorová 

nafta č. 1-D 

při teplotě pod -10 °C 

 

2 
 

Chladicí 
kapalina 

verze 
ROPS 

6,0 l  

Čerstvá čistá voda s nemrznoucí přísadou 

verze CAB 6,5 l 

 
 
 

3 

 
 

 
Motorový olej (s 

výměnou filtru) 

 
 
 

5,7 l 

 
 
 

6,7 l 

Motorový olej: Viz následující stránka 

Nad 25 °C 
SAE 30, SAE 10W-

30 nebo 15W-

40 

-10 až 25 °C 
SAE 20, SAE 10W-

30 nebo 15W-

40 
nižší než -10 °C SAE 10W-30 

4 Převodový olej 24 l kapalina KUBOTA UDT nebo SUPER UDT* 

5 Náplň přední nápravy 
[4WD] 

4,5 l 
kapalina KUBOTA UDT nebo 

SUPER UDT* nebo převodový olej 

SAE80-SAE90 

 
 
 
 
 

 

6 

Mazání Počet mazacích bodů Objem Typ maziva 

Čep brzdových pedálů 1  

 
Dokud 

mazivo 

nevytéká 

 
 

 
Víceúčelový tuk 

NLGI-2 

nebo NLGI-1(GC-LB) 

Čep spojkového pedálu 1 

Horní závěs 2 

Zdvihací táhlo 1 

Svorka akumulátoru 2  
 

Vhodné množství Páka ovládání 
tempomatu 

1 

Lanovod plynu naolejovat Motorový olej 

POZNÁMKA: * Kapalina KUBOTA UDT nebo SUPER UDT fluid --- Originální kapalina pro hydraulické převody KUBOTA 
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♦ Motorový olej: 

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

odpovídající venkovním teplotám, jak je uvedeno výše: 

● Vzhledem k platným úrovním emisí jsou motorové oleje CF-4 a CG-4 vyvinuty pro použití společně s palivem s 

nízkým obsahem síry v motorech silničních vozidel. Protože motory off-road vozidel spalují palivo s vysokým 

obsahem síry, je vhodné použít motorový olej „CF nebo lepší“ a vysokým TBN (Total Base Number), minimálně 

10. 
 

● Odpovídající API klasifikaci motorových olejů podle typu motoru (s vnitřním EGR, vnějším EGR nebo bez EGR) a 

paliva (s nízkým nebo vysokým obsahem síry) naleznete v následující tabulce. 
 

 

Používané 
palivo 

Třída motorového oleje (klasifikace API) 

Olejová třída motorů kromě s vnějším EGR Olejová třída motorů s vnějším EGR 

 
S vysokým obsahem 
síry 

[ 0,05 % (500 ppm)] 

CF 

(Pokud je motorový olej třídy „CF-4, CG-4, CH-4 

nebo CI-4“ používán v motoru pracujícím s 

palivem s vysokým obsahem síry, vyměňujte 

motorový olej častěji (v přibližně polovičních 

intervalech.)) 

 
 

--- 

S nízkým obsahem 

síry [<0,05 % (500 

ppm)] nebo 

S velmi nízkým 

obsahem síry 

[<0,0015 % (15 

ppm)] 

 
 

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

CF nebo CI-4 

(Třída motorového oleje CF-4, CG-4 a 

CH-4 nesmí být používána v motorech 

vybavených EGR.) 

 

EGR: Exhaust Gas Re-circulation (recyklace 
výfukových plynů) 

● Motorový olej třídy CJ-4 je vyvinut pro motory s DPF (Diesel Particulate Filter - filtr pevných částic) a nemůže být 
používán v tomto traktoru. 

 

 kromě s vnějším EGR s vnějším EGR 

Model STW34, STW37, STW40 --- 

♦ Palivo: 

● Cetanové číslo minimálně 45. Dávejte přednost palivu s cetanovým číslem vyšším než 50, zejména pro teploty nižší 
než 

-20  nebo nadmořskou výškou nad 1500 m. 

● Pokud je používána motorová nafta s obsahem síry větším než 0,5 % (5 000 ppm), zkraťte servisní interval pro 

výměnu motorového oleje a filtru na polovinu. 

● NIKDY nepoužívejte naftu s obsahem síry vyšším než 0,05% (500 ppm) pro motory s VNĚJŠÍM EGR. 

● NEPOUŽÍVEJTE naftu s obsahem síry vyšším než 1,0 % (10 000 ppm). 

● Doporučujeme používat motorovou naftu specifikace EN 590 nebo ASTM D975. 

● Č. 2-D je destilované palivo se sníženou těkavostí pro průmyslové motory a motory pro těžkou přepravu. (SAE J313 
JUN87) 

● Od doby, kdy tento motor odpovídá standardům EPA Tier 4 a Interim Tier 4, je používání paliva s nízkým nebo 

velmi nízkým obsahem síry povinné na území, kde platí předpisy EPA (Severní Amerika). Proto používejte, 

prosím, motorovou naftu č. 2-D S500 nebo S15 jako alternativu k č. 2-D, nebo používejte motorovou naftu č. 1-D 

S500 nebo S15 jako alternativu k č. 1-D, pokud je venkovní teplota nižší než -10 . 

♦ Převodový olej: 

Olej používaný pro mazání převodovky je rovněž používán jako hydraulická kapalina. Aby bylo zajištěno správné 

fungování hydraulického systému a pro úplné mazání převodovky je důležité, aby byl takový systém plněn 

vícestupňovým převodovým olejem. Doporučujeme používat kapalinu KUBOTA UDT nebo SUPER UDT pro 

optimální ochranu a výkonnost. (Pro podrobnosti se obraťte na svého zástupce KUBOTA.) 

Nemíchejte spolu oleje různých značek. 

● Uvedené objemy chladicí kapaliny a oleje jsou odhadem výrobce. 

POZNÁMKA: 
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Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Nikdy nepracujte pod hydraulickými zvedáky. 

Mohly by náhle spadnout nebo rychle 

poklesnout. Pokud je nezbytné pracovat pod 

traktorem nebo pod jakýmikoliv částmi stroje 

kvůli údržbě nebo seřizování, vždy je nejprve 

bezpečně podložte stojánkem nebo jinak 

spolehlivě zajistěte. 

OTEVÍRÁNÍ KAPOTY 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení kvůli 

kontaktu s pohybujícími se částmi: 

● Nikdy neotevírejte kapotu za běhu motoru. 

● Nedotýkejte se tlumiče výfuku nebo 

výfukového potrubí, protože jsou horké. Mohli 

byste se vážně popálit. 

● Při odjišťování kapoty ji přidržujte druhou 

rukou. 
 

 

■ Kapota 
Pro otevření kapotu přidržte, zatáhněte za odjišťovací 

oko a otevřete ji. 

● Pro zavření kapoty ji zatlačte oběma rukama. 

 

 

 
 
 

■ Boční kryt 
1. Z obou bočních krytů demontujte šroub a kryty 

odstraňte. 

2. Pro nasazení bočních krytů vložte spodní kolík 

každého z nich, kryty zahákněte nahoře a dotáhněte 

šrouby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1) Odjišťovací oko 

(2) Kapota 

 

(A) „ZATÁHNOUT“ 

(1) Boční kryt 

(2) Křídlový šroub 

PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY 

POZNÁMKA: 

UPOZORNĚNÍ 

UPOZORNĚNÍ 
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■ Schránka s nářadím 
Schránku je možno otevřít po zatažení za víko. 

Pro zavření krytu na něj zatlačte v horních rozích. 

 

(1) Kryt schránky s nářadím (A) „ZATÁHNOUT“ 

(B) „ZATLAČIT“ 

 

■ Kontrola a doplňování paliva 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Při doplňování paliva nekuřte. 

● Před čerpáním paliva vždy zastavte motor. 
 

1. Otočte klíček zapalování do polohy „ON“, množství 

paliva zkontrolujte na ukazateli. 

2. Doplňujte palivo, jakmile jeho množství v nádrži 

poklesne na 1/4 nebo níže. 

 

KAŽDODENNÍ KONTROLA 
Pro Vaši bezpečnost a maximální životnost stroje jej 

kontrolujte důkladně každý den dříve, než nastartujete 

motor. 

 
 
 
 
 

 
(1) Víčko nádrže 

 

 
Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

Při kontrole traktoru dodržujte následující 

pokyny. 

● Parkujte se strojem na pevném a rovném 
podkladu. 

● Zatáhněte parkovací brzdu. 

● Spusťte připojené zařízení na zem. 

● Vypusťte z hydraulického okruhu všechen 

zbytkový tlak. 

● Zastavte motor a vyjměte klíček. 

 
 

■ Kontrola zvenku kolem 
Prohlédněte traktor kolem dokola, podívejte se pod něj, 

zda nejsou např. uvolněné šrouby, zachycené nečistoty, 

průsaky oleje nebo chladicí kapaliny, zlomené nebo 

opotřebené díly. 

 

 

 
 

● Chraňte palivový systém před vniknutím nečistot nebo 
smetí. 

● Buďte opatrní, nedovolte zcela vyprázdnit palivovou 

nádrž, v opačném případě se do palivového systému 

dostane vzduch a před dalším nastartováním motoru 

bude třeba okruh odvzdušnit. 

● Dbejte na to, aby se při čerpání palivo nerozlilo. Pokud 

k rozlití dojde, ihned jej otřete, mohlo by způsobit 

požár. 

● Abyste předešli kondenzaci a nashromáždění vody v 

palivové nádrži, doplňujte nádrž před odstavením 

stroje na noc. 

Objem palivové 

nádrže 
29,5 l 

DŮLEŽITÉ: 

UPOZORNĚNÍ 

UPOZORNĚNÍ 



 

PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY 67 
 

 

 
 

 

■ Kontrola množství motorového oleje 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Před kontrolou množství oleje vždy zastavte 

motor. 
 

1. Zaparkujte stroj na vodorovném místě. 

2. Olej kontrolujte před nastartováním motoru nebo 

alespoň 5 minut po jeho zastavení. 

3. Pro kontrolu množství oleje vytáhněte měrku, osušte 

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

zda se hladina oleje nachází mezi dvěma zářezy. 

Pokud je hladina příliš nízko, dolijte olej nalévacím 

otvorem na předepsané množství. 

(Viz „MAZIVA“ v kapitole „ÚDRŽBA“.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Olejová 
měrka 

(2) Naléva
cí otvor 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

● Pokud je oleje nedostatek, nespouštějte motor. 

 
■ Kontrola množství chladicí kapaliny 

 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Neotvírejte zátku chladiče, dokud je chladicí 

kapalina horká. Když vychladne, pootočte 

zátkou pomalu do první zarážky a umožněte 

tlaku poklesnout, teprve poté sejměte zátku 

úplně. 
 

 
(1) Nalévac

í otvor 

(2) Olejová 
měrka 

 

 
(A) Hladina oleje se musí nacházet v tomto 

rozmezí. 

 

1. Překontrolujte pohledem, zda se hladina chladicí 

kapaliny nachází mezi značkami „FULL“ (plná) a 

„LOW“ (minimum) expanzní nádobky. 

2. Pokud poklesne z důvodu odpařování kapaliny, 

dolévejte pouze čistou vodu, až k horní značce. 

Pokud dochází k úniku chladicí kapaliny, doplňujte 
nemrznoucí přípravek a vodu 

● Při použití oleje jiného výrobce nebo s jinou viskozitou 

než byla předchozí náplň, vypusťte všechen původní 

olej. 

Nikdy nemíchejte různé druhy oleje. 

● Pokud je oleje nedostatek, nespouštějte motor. 

 
■ Kontrola množství převodového oleje 
1. Postavte stroj na vodorovnou plochu, spusťte 

zařízení a vypněte motor. 

2. Pro kontrolu množství oleje vytáhněte měrku, osušte 

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

zda se hladina oleje nachází mezi dvěma zářezy. 

Pokud je hladina příliš nízko, dolijte olej nalévacím 

otvorem na předepsané množství. 

(Viz „MAZIVA“ v kapitole „ÚDRŽBA“.) 

ve stanoveném poměru, až k horní značce. 

(Viz „Proplachování chladicího systému a výměna 

kapaliny“ v části „KAŽDÉ 2 ROKY“ kapitoly 

„PRAVIDELNÉ 

PROHLÍDKY“.) 

3. Pokud je hladina chladicí kapaliny pod značkou 

„MINIMUM“ na expanzní nádobce, demontujte zátku 

chladiče a pohledem zkontrolujte, že se hladina 

nachází těsně pod hrdlem. Pokud je hladina příliš 

nízko, chladicí kapalinu doplňte. 

DŮLEŽITÉ: 

DŮLEŽITÉ: 

UPOZORNĚNÍ 

UPOZORNĚNÍ 
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(1) Expanzní nádobka (A) „PLNÁ“ 

(B) „MINIMUM“ 

 
 

 

● Pokud potřebujete zátku chladiče sejmout, dodržujte 

výše uvedená upozornění a zátku bezpečně 

dotáhněte. 

● Pro doplňování chladiče používejte čistou čerstvou 

měkkou vodu s nemrznoucím přípravkem. 

● Pokud dochází k úniku chladicí kapaliny, obraťte se na 

svého obchodního zástupce KUBOTA. 

 
 

 
■ Čištění masky, mřížky chladiče a 

olejového chladiče 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Před demontáží mřížky vždy zastavte motor. 

● Před kontrolou nebo čištěním mřížky chladiče 

zastavte motor a vyčkejte dostatečně dlouho, 

než vychladne. 
 

1. Zkontrolujte přední masku a boční mřížky, zda 

nejsou ucpány nečistotami. 

2. Vytáhněte mřížku a odstraňte všechny cizí předměty. 

 
 
 

(1) Mřížka chladiče 

(2) Chladič oleje 

(A) „VYTÁHNOUT“ 

 
 

 

● Maska a mřížka musejí být zbaveny všech nečistot, 

aby se předešlo přehřívání motoru a byl umožněn 

volný průchod do vzduchového filtru. 

DŮLEŽITÉ: 

DŮLEŽITÉ: 

UPOZORNĚNÍ 
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■ Čištění mřížky kondenzátoru klimatizace 
[Model CAB] 

 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Před demontáží mřížky vždy zastavte motor. 

● Kondenzátor klimatizace a potrubí se při chodu 

klimatizace zahřívají. Před jejich kontrolou 

nebo čištění vyčkejte dostatečně dlouho, 

dokud nevychladnou. 
 

1. Vytáhněte mřížku kondenzátoru klimatizace a 

odstraňte všechny cizí předměty. 
 

 

(1) Mřížka kondenzátoru klimatizace 

 
 

 

● Maska a mřížka musejí být zbaveny všech nečistot, 

aby se předešlo přehřívání motoru a byl umožněn 

volný průchod do vzduchového filtru. 

 

■ Kontrola brzdových a spojkového pedálu 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Ujistěte se, že jsou brzdové pedály stejně 

seřízeny, když je navzájem propojujete.   

Nesprávné nebo nestejné seřízení pedálů 

může být příčinou smyku nebo převrácení 

traktoru. 
 

1. Prověřte, zda se brzdové a spojkový pedál pohybují 

volně a hladce. 

2. Pokud zjistíte nesrovnalosti, seřiďte pedály: 

(Viz „Seřizování spojkového pedálu“ a „Seřizování 

brzdových pedálů“ v části „KAŽDÝCH 100 HODIN“ 

kapitoly 

„PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY“.) 
 

 

■ Kontrola ukazatelů, měřičů a Easy 
Checker(TM) 

1. Zkontrolujte přístrojovou desku na vadné ukazatele, 

měřiče a Easy Checker(TM). 

2. Vyměňte je, pokud jsou vadné. 

 
■ Kontrola světlometů, směrových / 

výstražných světel, atd. 
1. Překontrolujte světla, jestli nemají spálené žárovky 

nebo poškozené kryty. 

2. Vyměňte je, pokud jsou vadné. 
 

 

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

bezpečnostního pásu a ochranného rámu. 

2. Opravte je, pokud jsou poškozená. 
 

 

■ Kontrola pohyblivých dílů 
Pokud se některý z pohyblivých dílů, jako jsou páky 

nebo pedály, nepohybují hladce kvůli korozi nebo 

nalepeným nečistotám, nesnažte se je rozpohybovat 

silou. 

Pokud jde o příčinu výše popsanou, odstraňte rez nebo 

zachycené nečistoty a promažte příslušnou část olejem 

nebo tukem. 

V opačném případě by mohlo dojít k poškození stroje. 

DŮLEŽITÉ: 

UPOZORNĚNÍ 

UPOZORNĚNÍ 
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KAŽDÝCH 50 HODIN 
■ Mazané spoje 
Naneste malé množství víceúčelového mazacího tuku 

na následující místa: 

Pokud stroj používáte ve velmi vlhkém nebo blátivém 

prostředí, promazávejte spoje častěji. 

 

 

 

 

(1) Mazaný spoj (čep pedálu) 

 

 

(1) Mazaný spoj (horní závěs) 

(2) Mazaný spoj (zdvihací táhlo) [RH] 

 
 
 

 

(1) Svorky akumulátoru 

 
 

 

(1) Mazaný spoj (páka tempomatu) 
 
 

 

■ Olejování 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Před olejováním vždy zastavte motor a vyjměte 

klíček. 
 

 

(1) Lanko ručního plynu 

(2) Spřažené lanko akcelerátoru 

UPOZORNĚNÍ 
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■ Kontrola startovacího systému motoru 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Nedovolte nikomu být při zkoušení v blízkosti 

traktoru. 

● Pokud traktor testem neprojde, nepracujte s 

ním. 
 

♦ Příprava na testování. 

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

2. Zatáhněte parkovací brzdu a zastavte motor. 
 

♦ Test: Spínač pro pedál pojezdu. 

1. Posaďte se na sedadlo řidiče. 

2. Sešlápněte pedál pojezdu pro příslušný směr. 

3. Úplně sešlápněte spojkový pedál. 

4. Vypněte spínač spojky PTO a odpojte pákou zadní a 

středový pohon. 

5. Otočte klíček do polohy „START“. 

6. Motor se nesmí nastartovat. 

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

zástupce KUBOTA. 
 

♦ Test: Spínač pro ovládací páku zadního PTO. 

1. Posaďte se na sedadlo řidiče. 

2. Zapněte pákou zadní a odpojte středový pohon. 

3. Úplně sešlápněte spojkový pedál. 

4. Dejte pedál pojezdu do polohy „NEUTRAL“. 

5. Otočte klíček do polohy „START“. 

6. Motor se nesmí nastartovat. 

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

zástupce KUBOTA. 
 

♦ Test: Spínač pro ovládací páku středového PTO. 

1. Posaďte se na sedadlo řidiče. 

2. Vypněte pákou zadní a zapojte středový pohon. 

3. Úplně sešlápněte spojkový pedál. 

4. Dejte pedál pojezdu do polohy „NEUTRAL“. 

5. Otočte klíček do polohy „START“. 

6. Motor se nesmí nastartovat. 

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

zástupce KUBOTA. 
 

♦ Test: Spínač pro spojkový pedál. 

1. Posaďte se na sedadlo řidiče. 

2. Vypněte spínač spojky PTO a odpojte pákou zadní a 

středový pohon. 

3. Dejte pedál pojezdu do polohy „NEUTRAL“. 

4. Uvolněte spojkový pedál. 

5. Otočte klíček do polohy „START“. 

6. Motor se nesmí nastartovat. 

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

zástupce KUBOTA. 

 
 
 
 

 

(1) Pedál ovládání pojezdu 

(2) Spojkový pedál 

(3) Spínač spojky PTO 

(4) Páka zapojení zadního PTO 

 
 

 

(1) Páka parkovací brzdy 

(2) Páka zapojení středového PTO 
 

 

■ Kontrola hlídání přítomnosti obsluhy 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Nedovolte nikomu být při zkoušení v blízkosti 

traktoru. 

● Pokud traktor testem neprojde, nepracujte s 

ním. 
 

♦ Příprava na testování. 

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

2. Zatáhněte parkovací brzdu a zastavte motor. 
 

♦ Test: Spínač pro sedadlo řidiče. 

1. Posaďte se na sedadlo řidiče. 

2. Nastartujte motor. 

3. Zapojte pákou středový PTO. 

4. Postavte se. (Nevystupujte z traktoru.) 

UPOZORNĚNÍ 

UPOZORNĚNÍ 
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5. Motor se musí po přibližně 1 sekundě zastavit. 

6. Pokud se nezastaví, obraťte se pro opravu na svého 

zástupce KUBOTA. 
 

♦ Test: Spínač pro páku parkovací brzdy. 

1. Posaďte se na sedadlo řidiče. 

2. Nastartujte motor. 

3. Zapněte pákou zadní a odpojte středový pohon. 

4. Uvolněte parkovací brzdu. 

5. Postavte se. (Nevystupujte z traktoru.) 

6. Motor se musí po přibližně 1 sekundě zastavit. 

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

zástupce KUBOTA. 

 

 

(1) Pedál ovládání pojezdu 

(2) Spojkový pedál 

(3) Spínač spojky PTO 

(4) Páka zapojení zadního PTO 

 
 

 

(1) Páka parkovací brzdy 

(2) Páka zapojení středového PTO 

■ Kontrola dotažení kolových šroubů 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Nikdy nejezděte s traktorem, je-li uvolněný 

ráfek, kolo nebo náprava. 

● Kdykoliv se nějaký šroub nebo matice uvolní, 

dotáhněte jej předepsaným krouticím 

momentem. 

Všechny šrouby a matice kontrolujte často a 

udržujte je utažené. 
 

Pravidelně kontrolujte kolové šrouby a matice, zejména 

pokud jsou nové. Pokud jsou uvolněné, dotáhněte je 

podle obrázku. 
 

 

(1) 85 N.m (9 kgf.m) 

(2) 215 N.m (22 kgf.m) 

UPOZORNĚNÍ 
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KAŽDÝCH 100 HODIN 
■ Vyčištění vložky vzduchového filtru [typ s 

jednoduchou vložkou] 

1. Vyjměte vložku filtru. 

2. Vyčistěte vložku filtru: 

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

zevnitř stlačeným vzduchem kolem dokola.  Tlak 

vzduchu nesmí překročit 205 kPa (2,1 kgf/cm , 30 

psi). 

(2) Pokud se na vložku přichytily saze nebo olej, 

namočte jí na 15 minut do odmašťovacího 

přípravku, poté ji několikrát vyperte ve vodě, 

propláchněte čistou vodou a nechte volně 

vyschnout.  Po dokonalém vyschnutí vložky 

překontrolujte pomocí světla její vnitřní stranu, zda 

není poškozená.  (Řiďte se pokyny uvedenými na 

štítku připevněném na tělese.) 

3. Vyměňte vložku vzduchového filtru: 

Jednou ročně nebo místo každého šestého čištění, 

podle toho, která situace nastane dříve. 

 
  

● Zkontrolujte pohledem, zda není odpadní ventil 

zablokovaný prachem. 
 

 

(1) Vložka filtru 

(2) Víko 

(3) Odpadní ventil 

 
 

■ Vyčištění primární vložky vzduchového 
filtru [typ s dvojitou vložkou] 

1. Demontujte víko vzduchového filtru a primární vložku. 

2. Vyčistěte primární vložku filtru: 

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

zevnitř stlačeným vzduchem kolem dokola.  Tlak 

vzduchu nesmí překročit 205 kPa (2,1 kgf/cm , 30 

psi). 

(2) Pokud se na vložku přichytily saze nebo olej, 

namočte jí na 15 minut do odmašťovacího 

přípravku, poté ji několikrát vyperte ve vodě, 

propláchněte čistou vodou a nechte volně 

vyschnout.  Po dokonalém vyschnutí vložky 

překontrolujte pomocí světla její vnitřní stranu, zda 

není poškozená. 

3. Vyměňte primární vložku vzduchového filtru: 

Jednou ročně nebo místo každého šestého čištění, 

podle toho, která situace nastane dříve. 

 
  

● Zkontrolujte pohledem, zda není odpadní ventil 

zablokovaný prachem. 

 

 

(1) Sekundární (bezpečnostní) vložka filtru 

(2) Primární vložka 

(3) Víko 

(4) Odpadní ventil 

● Vzduchový filtr pracuje se suchou vložkou, nikdy ji 

nevlhčete olejem. 

Nespouštějte motor s demontovanou filtrační vložkou. 

● Ujistěte se, že jste namontovali víko šipkou  (na zadní 

straně) nahoru.  Pokud by bylo víko namontováno 

nesprávně, projde prach kolem přepážky a přímo se 

dostane k filtrační vložce. 
 

♦ Odpadní ventil 

Otevřete odpadní ventil jednou týdně v běžných provozních 

podmínkách - každý den při práci v prašném prostředí - pro 

odstranění velkých částic prachu a špíny. 

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

● Nespouštějte motor s demontovanou filtrační vložkou. 

● Ujistěte se, že jste namontovali víko šipkou  (na zadní 

straně) nahoru. Pokud by bylo víko namontováno 

nesprávně, nebude ventil fungovat a prach projde k 

filtrační vložce. 

● Nedotýkejte se sekundární filtrační vložky, kromě případu, 

kdy je třeba ji vyměnit. 

(Viz „Výměna sekundární vložky vzduchového filtru“ v 

části „KAŽDÝ ROK“ kapitoly „PRAVIDELNÉ 

PROHLÍDKY“.) 
 

♦ Odpadní ventil 

Otevřete odpadní ventil jednou týdně v běžných provozních 

podmínkách - každý den při práci v prašném prostředí - pro 

odstranění velkých částic prachu a špíny. 

POZNÁMKA: 

POZNÁMKA: 

DŮLEŽITÉ: 

DŮLEŽITÉ: 
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■ Vyčištění palivového filtru 
Tato práce nesmí být prováděna na poli, ale na čistém 

místě. 

1. Zavřete palivový kohout. 

2. Vyšroubujte objímku a demontujte těleso filtru, 

vnitřek vyčistěte petrolejem. 

3. Vyjměte filtrační vložku a ponořte ji do petroleje, aby 

se vyčistila. 

4. Po vyčištění sestavte palivový filtr na čistém a 

bezprašném místě. 

5. Odvzdušněte palivový systém. 

(Viz „Odvzdušňování palivového systému“ v části 

„SERVIS PODLE POTŘEBY“ kapitoly „PRAVIDELNÉ 

KONTROLY“.) 

■ Seřízení napnutí řemene ventilátoru 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Před kontrolou napnutí řemene vždy zastavte 

motor. 

 

 

1. Zastavte motor a vyjměte klíček. 

2. Stlačte silně palcem řemen mezi kladkami. 

3. Pokud není napnutí správné, uvolněte připevňovací 

šrouby alternátoru a s použitím páky vložené mezi 

alternátor a blok motoru tlačte na alternátor směrem 

ven, dokud nebude řemen dostatečně napnutý. 

4. Poškozený řemen ventilátoru vyměňte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Palivový kohout 

(2) Těleso palivového filtru 

(A) „ZAVŘÍT“ 

 

 

(1) O kroužek 

(2) Filtrační vložka 

(3) Pružina 

(4) Těleso filtru 

(5) Šroubovací objímka 

 
 
 

(1) Šroub (A) Kontrola napnutí řemene 

(B) Směr pro napnutí 
 
 

 

■ Kontrola vedení paliva 
1. Zkontrolujte pohledem, že všechny trubky a hadicové 

spony těsní a nejsou poškozené. 

2. Pokud jsou hadice a spony opotřebené nebo 

poškozené, ihned je vyměňte nebo opravte. 

 
 

Pokud se do palivového systému dostane prach a špína, 

palivové čerpadlo a vstřikovací trysky se mohou 

předčasně opotřebovat. Abyste tomu zabránili, 

čistěte pravidelně pečlivě těleso filtru a filtrační 

vložku. 

Správné 

napnutí 

řemene 

Průhyb od 10 do 12 mm při stlačení 

řemene ve střední části rozpětí. 

DŮLEŽITÉ: 
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(1) Vedení paliva 

(2) Hadicové spony 

 
 

  

● Pokud byla část vedení paliva demontována, 

odvzdušněte správně palivový systém. 

(Viz „Odvzdušňování palivového systému“ v části 

„SERVIS PODLE POTŘEBY“ kapitoly „PRAVIDELNÉ 

KONTROLY“.) 
 

 

■ Seřízení spojkového pedálu 

 
 
■ Seřízení brzdového pedálu 

 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

A Před kontrolou brzdového pedálu zastavte 

motor a podložte kola klíny. 
 

 

Správný mrtvý 

chod brzdového 

pedálu 

20 až 30 mm na pedálu. 

Udržujte mrtvý chod pravého a 

levého pedálu stejný. 

 

♦ Postup seřizování 

1. Uvolněte parkovací brzdu. 

2. Lehce brzdový pedál sešlápněte a změřte jeho mrtvý 

chod v horní části opěrné plochy. 

3. Pokud je potřeba jej seřídit, povolte zajišťovací matici 

a otáčejte vzpěrou brzdy pro seřízení její délky na 

správnou hodnotu. 

4. Dotáhněte zajišťovací matici. 

 

 

C Postup seřizování 

1. Zastavte motor a vyjměte klíček. 

2. Lehce spojkový pedál sešlápněte a změřte jeho 

mrtvý chod v horní části opěrné plochy. 

3. Pokud je potřeba jej seřídit, povolte zajišťovací matici 

a otáčejte napínákem pro seřízení délky táhla na 

správnou hodnotu. 

4. Dotáhněte zajišťovací matici. 

 
 
 
 

(1) Brzdový pedál 

(2) Délka vzpěry brzdy 

(3) Vzpěra brzdy 

(4) Zajišťovací matice 

 
 
 
 

(A) Mrtvý chod 

 

■ Seřízení páky parkovací brzdy 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Před kontrolou parkovací brzdy zastavte motor a 

podložte kola klíny. 

 

 
 

 
(1) Zajišťovací matice 

(2) Napínák 

 
(A) Mrtvý chod 

1. Zatáhněte parkovací brzdu do polohy pro parkování, 

přitom počítejte cvakání vydávané mechanizmem páky 

brzdy. 

2. Pokud je potřeba ji seřídit, povolte zajišťovací matice a 

seřiďte délku táhel parkovací brzdy na správnou 

hodnotu. 

3. Dotáhněte zajišťovací matici. 

Správný mrtvý chod 

spojkového pedálu 
20 až 30 mm na pedálu. 

Správný mrtvý chod 

parkovací brzdy 
2 zářezy (2 slyšitelná cvaknutí) 

POZNÁMKA: 

UPOZORNĚNÍ 

UPOZORNĚNÍ 
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(1) Páka parkovací 

brzdy 

(2) Odjišťovací tlačítko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(A) „ZATÁHNOUT“ 

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Nikdy nedemontujte kryt akumulátoru za běhu 

motoru. 

● Dbejte, aby se elektrolyt nedostal do očí, na 

ruce a na oblečení. Pokud se jím potřísníte, 

ihned jej dokonale opláchněte proudem vody 

a vyhledejte lékařskou pomoc. 

● Nepřibližujte se nikdy k akumulátoru s 

otevřeným ohněm nebo se zdrojem jiskření. 

Vodík je ve směsi se vzduchem velmi 

výbušný. 

● Používejte ochranu očí a pryžové rukavice, 

když pracujete poblíž akumulátoru. 

 

 

Nesprávné zacházení s akumulátorem zkracuje jeho 

životnost a zvyšuje náklady na údržbu. 

Originální akumulátor je bezúdržbový, ale vyžaduje péči. 

Pokud poklesne napětí, bude obtížné nastartovat motor 

a světla budou svítit tlumeně.  Je důležité akumulátor 

pravidelně kontrolovat. 
 
 
 
 
 

 
 

(1) Táhla parkovací brzdy 

(2) Zajišťovací matice 
 

 
■Kontrola stavu akumulátoru 

 

  

Abyste předešli riziku výbuchu akumulátoru: 

U akumulátoru dolévacího typu postupujte 

následujícím způsobem. 

● Nedobíjejte akumulátor dolévacího typu, pokud 

se hladina elektrolytu nachází pod značkou 

LOWER (minimum). V opačném případě se 

mohou komponenty akumulátoru předčasně 

zničit, což může zkrátit životnost akumulátoru 

nebo způsobit explozi. Kontrolujte pravidelně 

množství elektrolytu a doplňujte v případě 

potřeby destilovanou vodou tak, aby se 

hladina nacházela mezi značkami UPPER a 

LOWER. 

 

 

(1) Akumulátor 

(2) Indikátor 
 

♦ Jak rozumět indikátoru 

Kontrolujte stav akumulátoru odečítáním indikátoru. 

Akumulátor z výroby je typ, který se nedolévá. 

Jakmile se indikátor zbarví do bíla, akumulátor 

nedobíjejte, ale vyměňte jej za nový. 

Barva a význam indikátoru 

Zelená 
Hustota a kvalita elektrolytu jsou dobré. 

Černá Akumulátor je potřeba dobít. 

Bílá Akumulátor je třeba vyměnit. 

 

UPOZORNĚNÍ 

VAROVÁNÍ 
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♦ Dobíjení akumulátoru 

 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Jakmile akumulátor pracuje, je směs vodíku a 

kyslíku uvnitř extrémně výbušná. Nepřibližujte 

se nikdy s otevřeným ohněm nebo se zdrojem 

jiskření k akumulátoru, zejména když ho dobíjíte. 

● Při dobíjení akumulátoru zajistěte, aby byla 

odvětrávací víčka bezpečně na svém místě. 

(pokud je ve výbavě) 

● Při odpojování kabelů od akumulátoru začínejte 

zápornou svorkou. 

A Při připojování kabelů k akumulátoru začínejte 

kladnou svorkou. 

● Nikdy neověřujte úroveň nabití akumulátoru 

pomocí zkratování obou svorek kovovým 

předmětem. 

Použijte voltmetr nebo hustoměr. 

 

 

(1) Akumulátor 
 

1. Pro pomalé dobíjení akumulátoru připojte jeho kladnou 

svorku ke kladnému pólu dobíječky a zápornou svorku k 

zápornému pólu, potom zapněte standardním 

způsobem dobíjení. 

2. Rychlodobíjení je možné použít pouze v nouzovém 

případě. Akumulátor se v krátkém čase částečně dobije 

vysokým proudem. Při používání rychlonabíječky je 

nezbytné dobíjet akumulátor co možno nejdříve. 

Nedodržení této zásady povede ke zkrácení životnosti 
akumulátoru. 

3. Akumulátor je dobitý, když se barva indikátoru změní z 

černé na zelenou. 

4. Při výměně starého akumulátoru za nový použijte 

akumulátor stejné specifikace, viz tabulka č. 1. 
 

Tabulka č. 1 
 

TYP 

akum

ulátor

u 

Nap

ětí 

[V] 

Zásoba 

energie 

[min] 

CCA 

(SAE) 

[A] 

Běžný 

dobíjecí 

proud [A] 

75D26R 12 123 490 6,5 

CCA: Cold Cranking Ampere (startovací proud za 
studena) 

 

 
♦ Pravidla pro skladování 

1. Při uskladnění traktoru na dlouhou dobu demontujte 

akumulátor, doplňte elektrolyt na správnou úroveň a 

uložte jej na suché místo mimo přímé sluneční 

záření. 

2. Akumulátor se při skladování sám vybíjí. Dobíjejte jej 

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

KAŽDÝCH 200 HODIN 
■ Výměna filtru motorového oleje 

 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Před výměnou vložky olejového filtru vždy 

zastavte motor. 

● Nechte motor dostatečně vychladnout, horkým 

olejem byste se mohli popálit. 
 

1. Demontujte olejový filtr. 

2. Namažte motorovým olejem pryžové těsnění nového 

filtru. 

3. Jakmile se těsnicí plochy dostanou do kontaktu, 

dotáhněte filtr rychle. 

Dotahujte filtr rukou, nejvýše o 1/2 dodatečné otáčky. 

4. Po výměně filtru za nový motorového oleje trochu 

ubyde. Ujistěte se, že motorový olej neuniká kolem 

těsnění a překontrolujte množství oleje ruční měrkou. 

Poté doplňte motorový olej na předepsanou hodnotu. 
 

 

(1) Filtr motorového oleje 

 
 

 

● Abyste předešli vážným škodám na motoru, používejte 

pouze náhradní olejové filtry KUBOTA. 

DŮLEŽITÉ: 

UPOZORNĚNÍ 

UPOZORNĚNÍ 
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■ Výměna motorového oleje 
 

■ Výměna filtru převodového oleje [typ 
HST] 

 

 
Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Před výměnou oleje vždy zastavte motor. 

● Nechte motor dostatečně vychladnout, horkým 

olejem byste se mohli popálit. 
 

1. Pro vypuštění opotřebeného oleje demontujte 

vypouštěcí zátku na spodní části motoru a celou 

náplň oleje vypusťte do vhodné nádoby. 

Olej se vypouští snadněji, dokud je ještě teplý. 

2. Po vypuštění oleje namontujte zpět vypouštěcí zátku. 

3. Naplňte motor novým olejem do výše horního zářezu 

na měrce. 

(Viz „MAZIVA“ v kapitole „ÚDRŽBA“.) 

 

 
Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Před výměnou vložky olejového filtru vždy 

zastavte motor. 

● Nechte motor dostatečně vychladnout, horkým 

olejem byste se mohli popálit. 
 

1. Demontujte vypouštěcí zátky na spodní části skříně 

převodovky a celou náplň oleje vypusťte do vhodné 

nádoby. 

2. Po vypuštění oleje namontujte zpět vypouštěcí zátky. 

 

 

(1) Vypouštěcí zátky 

3. Demontáž olejového filtru. 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Nalévací otvor 

(2) Olejová měrka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Vypouštěc

í zátka 

 
 
 
 
 
 

 
(A) Hladina oleje se musí nacházet v 

tomto rozmezí 

 

 

(1) Olejový filtr převodovky [typ HST] 

4. Namažte převodovým olejem pryžové těsnění 

nového filtru. 

5. Jakmile se těsnicí plochy dostanou do kontaktu, 

dotáhněte filtr rychle, poté přidejte pomocí klíče na 

filtry ještě 1 otáčku. 

6. Po montáži nového filtru doplňte převodový olej do 

výše horního zářezu na měrce. 

 

Obsah oleje s výměnou 

filtru 

STW34 5,7 l 

STW37, STW40 6,7 l 

 

UPOZORNĚNÍ 
UPOZORNĚNÍ 
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■ Kontrola hadic a spon chladiče 
Po každých 200 hodinách provozu nebo po 6 měsících 

zkontrolujte pohledem, zda jsou hadice správně 

připevněny, podle toho, která situace nastane dříve. 

1. Pokud jsou hadicové spony uvolněné nebo chladicí 

kapalina uniká, pečlivě spony dotáhněte. 

2. Vyměňte hadice a důkladně dotáhněte spony, pokud 

jsou vyboulené, ztvrdlé nebo popraskané. 

Vyměňujte hadice a spony každé 2 roky nebo častěji, 

pokud zjistíte, že jsou vyboulené, ztvrdlé nebo 

popraskané. 

 
 

 
(1) Olejová 

měrka 

(2) Nalévací 
otvor 

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

7. Po několikaminutovém běhu motoru jej zastavte a 

zkontrolujte znovu množství oleje, doplňte do 

předepsané úrovně. 

8. Ujistěte se, že kapalina z převodovky kolem těsnění 

filtru neuniká. 

 
 

● Abyste předešli vážným škodám na hydraulickém 

systému, používejte pouze náhradní olejové filtry 

KUBOTA. 

● Nepoužívejte traktor ihned po výměně náplně 

převodovky. 

Nechte motor několik minut běžet ve středně 

vysokých otáčkách, abyste předešli poškození 

poháněcího systému. 

 
 
 

(1) Hadice chladiče 

(2) Hadicové spony 
 

♦ Pokyny při přehřátí 

V případě, že se teplota chladicí kapaliny přiblíží bodu 

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

následovně: 

1. Odstavte traktor na bezpečném místě a nechte 

nezatížený motor běžet na volnoběh. 

2. Nevypínejte motor hned, nejdříve po přibližně 5 

minutách chodu bez zatížení na volnoběh. 

3. Držte se od stroje v bezpečné vzdálenosti po dobu 

nejméně 10 minut, nebo dokud z chladiče uniká pára. 

4. Zkontrolujte, že nehrozí žádné nebezpečí, například 

popálení. Odstraňte příčiny přehřívání, viz 

uživatelská příručka, kapitola „ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ“, 

poté znovu nastartujte motor. 
 

 

■ Kontrola okruhu oleje HST 
1. Zkontrolujte pohledem, že všechny trubky a hadicové 

spony těsní a nejsou poškozené. 

2. Pokud jsou hadice a spony opotřebené nebo 

poškozené, ihned je vyměňte nebo opravte. 

DŮLEŽITÉ: 
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(1) Olejové vedení HST 
 
 

 

■ Kontrola okruhu posilovače řízení 
1. Zkontrolujte pohledem, že všechny trubky a hadicové 

spony těsní a nejsou poškozené. 

2. Pokud jsou hadice a spony opotřebené nebo 

poškozené, ihned je vyměňte nebo opravte. 
 

 

(1) Tlakové hadice posilovače řízení 
 
 

 

■ Seřízení sbíhavosti 

 

 

 
1. Zaparkujte traktor na rovném plochém místě. 

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

přímého směru. 

3. Spusťte zařízení na podklad, zatáhněte parkovací 

brzdu a zastavte motor. 

4. Změřte vzdálenost mezi patkami pneumatik v přední 

části, ve výši osy. 

5. Změřte vzdálenost mezi patkami pneumatik v zadní 

části, ve výši osy. 

6. Vzdálenost vpředu musí být menší než vzdálenost 

vzadu. Pokud tomu tak není, seřiďte délku 

spojovacích tyčí. 

(A) Vzdálenost mezi koly vzadu 

(B) Vzdálenost mezi koly vpředu 

(C) „PŘEDEK“ 
 

♦ Postup seřizování 

1. Odpojte pojistný kroužek. 

2. Povolte matici spojovací tyče. 

3. Otáčejte kloubem spojovací tyče pro seřízení její 

délky, dokud nenaměříte správnou hodnotu 

sbíhavosti. 

4. Dotáhněte matici spojovací tyče. 

5. Navlečte na kloub spojovací tyče pojistný kroužek. 

 

 

(1) Pojistný kroužek 

(2) Spojovací tyč 

(3) Kloub spojovací tyče 
Správná 

hodnota 

sbíhavosti 

2 až 8 mm 
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■ Vyčištění vnitřního vzduchového filtru 
[Model CAB] 

Vyjměte vnitřní filtr a vyfoukejte jej stlačeným vzduchem 

v opačném směru, než proudí vzduch do kabiny. 

Tlak vzduchu nesmí překročit 205 kPa (2,1 kgf/cm , 30 

psi). 
 

 

(1) Vnitřní vzduchový filtr 

(2) Šroub 

● Na filtr neklepejte. Pokud se filtr zdeformuje, může do 

větracího systému vnikat prach a způsobit poškození 

a poruchy funkce. 

 

(A) „SMĚR PRŮCHODU VZDUCHU“ 
 

  

● Pokud je filtr velmi znečištěný: 

Ponořte filtr do vlažné vody s přídavkem jemného 

odmašťovacího přípravku na nádobí. 

Pohybujte s ním nahoru/dolů a doleva/doprava, aby 

se nečistoty uvolnily. Propláchněte filtr čistou vodou a 

nechte jej vyschnout. 
 

■ Vyčištění vstupního vzduchového filtru 
[Model CAB] 

Demontujte knoflíkové šrouby a filtr vytáhněte. 

 

● Nepoužívejte naftu, ředidlo nebo podobné chemikálie 

pro čištění filtru, protože by se jimi mohl poškodit. 

● Mohly by rovněž zapříčinit nepříjemný zápach v kabině 

při příštím použití systému. 

 

■ Kontrola kondenzátoru klimatizace 
[Model CAB] 

Zkontrolujte kondenzátor klimatizace, zda na něm 

nejsou nečistoty. 

 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Vstupní vzduchový filtr 

(2) Kryt 

(3) Knoflíkový šroub 

 
(A) Vstup čerstvého vzduchu 

 

  

● Vložte filtr a připevněte kryt, jak je znázorněno na 
obrázku výše. 
 
♦ Vyčištění vzduchového filtru 

● Po běžném používání: 

Vyfoukejte jej stlačeným vzduchem v opačném 

směru, než proudí vzduch do kabiny. 

Tlak vzduchu nesmí překročit 205 kPa (2,1 kgf/cm , 

30 psi). 

 
 

(1) Kondenzátor klimatizace 

POZNÁMKA: 

POZNÁMKA: 

DŮLEŽITÉ: 

DŮLEŽITÉ: 
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■ Seřízení napnutí řemene klimatizace 
[Model CAB] 

 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

A Před kontrolou napnutí řemene vždy zastavte 

motor. 

 

 

1. Zastavte motor a vyjměte klíček. 

2. Stlačte silně palcem řemen mezi kladkami. 

3. Pokud je napnutí nesprávné, povolte zajišťovací 

matici a otáčejte seřizovacím šroubem pro seřízení 

napnutí řemene na správnou hodnotu. 

4. Poškozený řemen ventilátoru vyměňte. 

KAŽDÝCH 400 HODIN 
■ Výměna převodového oleje / Výměna 

filtru hydraulického oleje 
♦ Vyčištění magnetického filtru 

 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Před výměnou vložky olejového filtru vždy 

zastavte motor. 

● Nechte motor dostatečně vychladnout, horkým 

olejem byste se mohli popálit. 
 

1. Demontujte vypouštěcí zátky na spodní části skříně 

převodovky a celou náplň oleje vypusťte do vhodné 

nádoby. 

2. Po vypuštění oleje namontujte zpět vypouštěcí zátky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Seřizovací šroub 

(2) Zajišťovací matice 

 
 
 
 
 

(A) Kontrola napnutí 
řemene 

 
(1) Vypouštěcí zátky 

3. Demontujte olejový filtr. 

4. Setřete kovové piliny z magnetického filtru čistým 

hadrem. 

 

 

(1) Filtr hydraulického oleje 

(2) Magnetický filtr (setřete kovové piliny) 

 

5. Namažte převodovým olejem pryžové těsnění 

nového filtru. 

Správné 

napnutí 

řemene 

klimatizace 

A Průhyb od 10 do 12 mm při stlačení 

řemene (silou 98 N (10 kgfi)) ve 

střední části rozpětí. 

UPOZORNĚNÍ 

UPOZORNĚNÍ 
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6. Jakmile se těsnicí plochy dostanou do kontaktu, 

dotáhněte filtr rychle, rukou, nejvýše o 1/2 dodatečné 

otáčky. 

7. Dolijte novou kapalinou KUBOTA SUPER UTD do 

výše horního zářezu na měrce. 

(Viz „MAZIVA“ v kapitole „ÚDRŽBA“.) 

8. Po několikaminutovém běhu motoru jej zastavte a 

zkontrolujte znovu množství oleje, doplňte do 

předepsané úrovně. 

9. Ujistěte se, že kapalina z převodovky kolem těsnění 

filtru neuniká. 

 

■ Výměna olejové náplně přední nápravy 
1. Pro vypuštění opotřebeného oleje demontujte pravé 

a levé vypouštěcí zátky a plnicí zátku na skříni přední 

nápravy a celou náplň oleje vypusťte do vhodné 

nádoby. 

2. Po vypuštění oleje namontujte zpět vypouštěcí zátky. 

3. Naplňte nový olej. 

(Viz „MAZIVA“ v kapitole „ÚDRŽBA“.) 

4. Po doplnění oleje namontujte zpět plnicí zátku. 

 

 
 

 

A Ujistěte se, že hladina oleje je ve středu přední nápravy. 
 

  

(1) Olejová 
měrka 

(2) Nalévac
í otvor 

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

(1) Plnicí zátka 

(2) Vypouštěcí zátka 

(A) Hladina oleje 

 
 

● Abyste předešli vážným škodám na hydraulickém 

systému, používejte pouze náhradní olejové filtry 

KUBOTA. 

● Nepoužívejte traktor ihned po výměně náplně 

převodovky. 

Nechte motor několik minut běžet ve středně 

vysokých otáčkách, abyste předešli poškození 

poháněcího systému. 

■ Výměna vložky palivového filtru 
(Viz „Vyčištění palivového filtru“ v části „KAŽDÝCH 100 

HODIN“ kapitoly „PRAVIDELNÉ KONTROLY“.) 

Objem oleje 24 l 
Objem oleje 4,5 l 

DŮLEŽITÉ: 
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KAŽDÝCH 600 HODIN 
■ Seřízení otočného čepu přední nápravy 
Pokud není vůle otočného čepu přední nápravy správně 

seřízená, mohou se objevovat vibrace kol, způsobující 

vibrace volantu. 

 
♦ Postup seřizování 

Povolte zajišťovací matici, zašroubujte seřizovací šroub 

až na doraz, poté jej dotáhněte ještě o 1/6 otáčky. 

Dotáhněte zajišťovací matici. 

 

(1) Seřizovací šroub 

(2) Zajišťovací matice 
 

KAŽDÝCH 800 HODIN 
■ Seřízení vůle ventilů motoru 
S požadavkem na tuto opravu se obraťte na svého 
zástupce KUBOTA. 

 
 

KAŽDÝ ROK 
■ Výměna primární a sekundární vložky 

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

„KAŽDÝCH 100 HODIN“ kapitoly „PRAVIDELNÉ 

PROHLÍDKY“.) 

 

■ Kontrola trubek a hadic klimatizace 
[Model CAB] 

1. Zkontrolujte pohledem, že všechny trubky a hadicové 

spony těsní a nejsou poškozené. 

2. Pokud jsou hadice a spony opotřebené nebo 

poškozené, obraťte se s touto opravou na svého 

zástupce KUBOTA. 

 

■ Kontrola izolačního obložení kabiny 
[Model CAB] 

Zkontrolujte obložení z hlediska polámání nebo únavy. 

Vyměňte jej, pokud je proděravěné. 

KAŽDÉ 2 ROKY 
■ Propláchnutí chladicího systému a 

výměna kapaliny 
 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Neotvírejte zátku chladiče, dokud je chladicí 

kapalina horká. Když vychladne, pootočte 

zátkou pomalu do první zarážky a umožněte 

tlaku poklesnout, teprve poté sejměte zátku 

úplně. 
 

1. Zastavte motor, vyjměte klíček ze zapalování a 
nechte motor vychladnout. 

2. Pro vypuštění chladicího systému vyšroubujte 

vypouštěcí zátku chladiče a sejměte zátku chladiče.   

Zátka chladiče musí být odstraněna, aby se chladicí 

kapalina vypustila úplně. 

3. Po vypuštění chladicí kapaliny namontujte zpět 
vypouštěcí zátku. 

4. Naplňte okruh čistou měkkou vodou s čističem 
chladicího systému. 

5. Postupujte podle pokynů na čističi. 

6. Po propláchnutí naplňte systém čistou měkkou vodou 

s nemrznoucím přípravkem až těsně pod zátku 

chladiče. Dobře zašroubujte zátku chladiče. 

7. Doplňte chladicí kapalinu až ke značce „FULL“ 

(plná) na expanzní nádobce. 

8. Nastartujte motor a nechte jej několik minut 
běžet. 

9. Zastavte motor, vyjměte klíček ze zapalování a 
nechte motor vychladnout. 

10. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v expanzní 

nádobce a v případě potřeby ji doplňte. 

11. Použitou chladicí kapalinu správně zlikvidujte. 
 

 

 

 

(1) Vypouštěcí zátka 

 

Objem chladicí 
soustavy. 

verze ROPS 6,0 l 

verze CAB 6,5 l 

UPOZORNĚNÍ 
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■ Nemrznoucí směs 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Zátka chladiče 

(2) Expanzní 
nádobka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(A) „PLNÁ“ 

(B) „MINIM
UM“ 

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Při práci s nemrznoucí směsí používejte ochranné 

pomůcky, jako jsou pryžové rukavice 

(nemrznoucí směs obsahuje jedovaté složky). 

● Pokud byste ji spolkli, vyhledejte bez prodlení 

lékařskou pomoc. NEVYVOLÁVEJTE zvracení, 

dokud Vám to neřekne odborník na otravy nebo 

záchranář.  Řiďte se zásadami první pomoci a 

masáží srdce při známkách šoku nebo srdeční 

zástavě. Zavolejte do místního toxikologického 

střediska nebo na místní číslo tísňového volání 

pro další pokyny. 

● Pokud se dostane nemrznoucí směs do kontaktu s 

pokožkou nebo oblečením, neprodleně ji smyjte. 

● Nemíchejte různé typy nemrznoucích směsí. 

● Nestartujte motor, pokud je vypuštěný chladič. 

● Pro doplňování chladiče a expanzní nádobky používejte 

čistou čerstvou měkkou vodu s nemrznoucím 

přípravkem. 

● Při míchání nemrznoucího přípravku s vodou musí být 

směšovací poměr 50/50. 

● Dobře dotáhněte zátku chladiče.  Pokud by byla zátka 

uvolněná nebo nesprávně nasazená, mohla by unikat 

chladicí kapalina a motor se přehřát. 

 
  

● Na stroji typu CAB cirkuluje chladicí kapalina přes radiátor 

topení. Znamená to, že je potřeba přibližně o litr chladicí 

kapaliny více. 

Při výměně chladicí kapaliny ji doplňte až do úrovně 

hrdla expanzní nádobky.  Zapněte topení (přepněte 

otočný regulátor teploty do polohy „WARM“) a 

nastartujte na chvíli motor, aby se chladicí kapalina 

ohřála. Poté motor zastavte. 

Po vychladnutí v expanzní nádobce část kapaliny chybí. 

Nyní je expanzní nádobka správně naplněná chladicí 

kapalinou. 

Při míchání mohou nastat chemické reakce se 

vznikem škodlivých látek. 

● Nemrznoucí směs je za určitých podmínek 

extrémně hořlavá a výbušná.  Udržujte otevřený 

oheň a děti v dostatečné vzdálenosti od 

nemrznoucí směsi. 

● Když vypouštíte z motoru kapaliny, dejte pod něj 

nádobu na zachycení. 

● Nevypouštějte odpad do půdy, do kanalizace ani 

do vodních zdrojů. 

● Při likvidaci nemrznoucí směsi dbejte rovněž na 

odpovídající ochranu přírodního prostředí. 
 

Pro motory KUBOTA míchejte vždy nemrznoucí směs s 

čistou měkkou vodou v poměru 50/50. 

Potřebujete-li chladicí směs do extrémních podmínek, 

obraťte se na svého zástupce KUBOTA. 

1. Chladicí kapalina s dlouhou životností (Long Life 

Coolant - LLC) se dodává v několika variantách. Pro 

tento motor používejte typ s etylénglykolem (EG). 

2. Před použitím roztoku LLC s vodou naplňte chladič 

čerstvou vodou a opět ji vypusťte. 

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

vyčistil. 

3. Míchání LLC: 

Promíchejte 50 % LLC s 50 % čisté měkké vody.  Při 

míchání směs dobře protřepejte a poté ji nalijte do 

chladiče. 

4. Postup pro míchání vody a nemrznoucího přípravku se 

liší podle výrobce přípravku a venkovní teploty. 

Seznamte se s normou SAE J1034, případně i SAE 

J814c. 

Objem 

nemrz. 

přípr. [%] 

Bod tuhnutí Bod varu* 

 
 

 
 

50 -37 108 

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

Vyšší bod varu je dosažen použitím tlakové zátky 

chladiče, která umožňuje vyvinout v chladicím 

systému přetlak. 

POZNÁMKA: 

UPOZORNĚNÍ 
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5. Dolévání LLC: 

(1) Doplňujte pouze čistou vodu, pokud se množství 

chladicí kapaliny snižuje pouze odpařováním. 

(2) Pokud však zjistíte únik, doplňte LLC od 

stejného výrobce, stejného typu a ve stejném 

směšovacím poměru. 

D Nikdy nedolévejte LLC od jiného výrobce.   

(Různé značky mohou obsahovat jiná aditiva 

a motor by proto mohl ztratit výkon.) 

6. Když je LLC namíchána, nepřidávejte žádné 

přípravky na čištění chladiče. LLC obsahuje složky 

proti korozi. Pokud se smíchá s čisticí přísadou, 

může se vytvořit kal, který poškodí motorové díly. 

7. LLC od společnosti KUBOTA má technickou 

životnost 2 roky. Vyměňujte chladicí kapalinu každé 2 

roky. 

 
  

A Výše uvedené údaje jsou průmyslovým standardem 

vyžadujícím minimální obsah glykolu v koncentrátu 

nemrznoucí směsi. 

 

 

■ Výměna hadice chladiče (vodní) 
S požadavkem na tuto opravu se obraťte na svého 
zástupce KUBOTA. 

SERVIS PODLE POTŘEBY 
■ Odvzdušnění palivového systému 
Vzduch je třeba odstranit: 

1. Po demontáži palivového filtru nebo potrubí. 

2. Po úplném vyčerpání obsahu nádrže. 

3. Po dlouhodobém odstavení traktoru. 
 

♦ Postup odvzdušnění je následující: 

1. Naplňte nádrž palivem a otevřete palivový kohout. 

 

■ Výměna hadice posilovače 
řízení 

(1) Palivový kohout 

(2) Odvzdušňovací 
kohout 

(A) „ZAVŘÍT“ 

(B) „OTEVŘÍT“ 

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

 

 

■ Výměna olejového vedení [typ HST] 
S požadavkem na tuto opravu se obraťte na svého 
zástupce KUBOTA. 

 

 

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

 

 

■ Výměna hadice klimatizace 
[Model CAB] 

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

2. Otevřete odvzdušňovací kohout na vstřikovacím 
čerpadle. 

3. Nastartujte motor, nechte jej běžet asi 30 s a zastavte 

ho. 

4. Zavřete odvzdušňovací kohout. 

 
 

● Odvzdušňovací kohout musí být vždy zavřený, s výjimkou 

odvzdušňování palivového vedení. 

V opačném případě bude motor běžet nepravidelně a 
často se bude zastavovat. 

■ Odvodnění skříně spojky 
 

 

(1) Vypouštěcí zátka 

POZNÁMKA: 

DŮLEŽITÉ: 
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■ Výměna pojistky 

Elektrický systém traktoru je chráněn před možným 

poškozením pojistkami. 

Spálená pojistka znamená, že je v některém místě 

elektrického okruhu přetížení nebo zkrat. 

Pokud se některá pojistka spálí, vyměňte ji za novou se 

stejnou proudovou hodnotou. 

 
♦ Chráněný okruh 

 
 

● Před výměnou spálené pojistky zjistěte příčinu a 

odstraňte ji.  Nedodržení tohoto postupu může 

znamenat vážné poškození elektrického systému 

traktoru.   Postupujte podle kapitoly „ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ“ v této příručce nebo se obraťte na 

svého zástupce KUBOTA pro konzultaci o 

elektrických závadách. 
 

   

 

  

 

   

Pojist

ka č. 
Proudová 

hodnota 

[A] 

Chráněný okruh verze 
ROPS 

verze 
CAB 

(1) 15 Pracovní světlo ---  
 

 

 
(2) 

ROPS: 

10 

 

 
Elektrická zásuvka 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CAB: 

30 

(3) 5 Relé světlometu  
 

 
 

(4) 5 Klíček (stop)  
 

 
 

(5) 10 Kontrolka (zapalování)  
 

 
 

(6) 10 Alternátor  
 

 
 

(7) 10 Brzdová světla  
 

(8) 10 Maják  
 

 
 

(9) 15 Výstražná světla  
 

 
 

(10) 7,5 
Kompresor 

klimatizace --- 

 
 

 

(11) 15 Stěrač --- 
 

 

(12) 30 Startér  
 

 
 

(13) 20 Odmlžování --- 
 

 

(14) 5 Rádio (akumulátor) --- 
 

 

(15) 20 Ventilátor klimatizace 
 

 
 

(16) 30 Světlomety   

(17) 5 Měřiče (akumulátor)   

(18) 5 Kontrolka (akumulátor)  
 

 
 

(19) 7,5 Rádio (ACC) ---  
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■ Výměna silnoproudých pojistek 
Silnoproudé pojistky jsou určeny pro ochranu elektrické 

kabeláže. Pokud se některá z nich přepálí, rozhodně 

zjistěte příčinu. Nikdy nepoužívejte náhražky, vždy 

pouze náhradní díly KUBOTA. 

 

 

 

[Model ROPS] 
 

Č. Proudová hodnota [A] Chráněný okruh 

1 40 Žhavení 

2 40 Klíček (stop) 

3 40 Spínací skříňka 

4 50 Hlavní 

 
[Model CAB] 

 

■ Výměna žárovky světlometu 
1. Světlomety a zadní sdružené svítilny: 

Vyjměte žárovku z tělesa světla a vyměňte ji za 

novou. 

2. Ostatní světla: 

Vycvakněte optický kryt a vyměňte žárovku. 
 

Světlo Hodnota 

Světlomety 45 W / 40 W 

Koncová světla 5 W 

Brzdová světla 21 W 

Zadní směrová / výstražná 
světla 

21 W 

Přední obrysová světla 5 W 

Stropní světlo 5 W 

Pracovní světlo (pokud je 
ve výbavě) 

35 W 

Osvětlení registrační 
značky 

10 W 

 

■ Mazací místa 
[Model CAB] 

 

 

(1) Dveřní závěsy 

(2) Závěs zadního okna 

Č. Proudová hodnota [A] Chráněný okruh 

1 40 Žhavení 

2 40 Klíček (stop) 

3 30 Elektrická zásuvka 

4 50 Spínací skříňka 

5 80 Hlavní 
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■ Dolévání kapaliny ostřikovačů 
[Model CAB] 

Doplňte odpovídající množství kapaliny do ostřikovačů 
pro automobily. 

 

 

(1) Nádržka kapaliny ostřikovačů 

 

 
 
 

■ Kontrola množství chladiva (plynu) 
[Model CAB] 

 

  

Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Při kontaktu tekutiny s očima nebo pokožkou 

může dojít k omrzlinám. 

● V případě, že zjistíte únik, si vezměte ochranné 

brýle. Unikající chladivo může vážně poranit 

oči. 

● Při kontaktu chladiva R134a s plamenem vzniká 

jedovatý plyn. 

● Nerozpojujte jakékoliv části chladicího okruhu 

klimatizace. S požadavkem o pomoc a na 

opravu se obraťte na svého zástupce 

KUBOTA. 
 

Pokles množství chladiva snižuje výkonnost klimatizace. 

Překontrolujte následující body. Pokud zjistíte, že 

množství chladiva je velmi nízké, požádejte svého 

dodavatele o kontrolu a doplnění systému. 
 

♦ Postup kontroly 

1. Spusťte klimatizaci za následujících podmínek. 
 

● Otáčky motoru: kolem 1 500 rpm 

● Otočný regulátor teploty:    Poloha pro maximální 
chlazení 

● Spínač ventilátoru: Nejvyšší rychlost (HI) 

♦ Spínač klimatizace:       ON 

2. Podívejte se do kontrolního okénka, zda chladivo 

obíhá okruhem. 

 
 
 

 

(1) Kontrolní okénko 

 

 

 
 

 

● Okruh plňte pouze chladivem (plynem) R134a, nikoliv 
R12. 

Objem nádržky 

ostřikovačů 

1,2 l 

DŮLEŽITÉ: 

UPOZORNĚNÍ 
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Abyste předešli zranění nebo usmrcení: 

● Nikdy nečistěte stroj za běhu motoru. 

● Abyste předešli otravě výfukovými plyny, 

nenechávejte motor běžet v uzavřených 

prostorách bez dostatečného větrání. 

● Při uložení stroje vyjměte klíček ze spínací 

skříňky, abyste zabránili neoprávněným 

osobám manipulovat s traktorem a způsobit si 

zranění. 

ODSTAVENÍ TRAKTORU 
Pokud máte v úmyslu odstavit Váš traktor na delší dobu, 

postupujte dále uvedeným způsobem. 

Tento postup zajistí, že traktor bude připraven k práci s 

nutností minimální přípravy před opětovným uvedením 

do provozu. 

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

v případě potřeby je dotáhněte. 

2. Namažte vazelínou ta místa, kde kovové tyče 

korodují a rovněž otočné čepy. 

3. Sundejte z traktoru všechna závaží. 

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

5. Vyměňte motorový olej a nastartujte motor na 

přibližně 5 minut, aby se olej dostal na všechny 

vnitřní pohyblivé části. 

6. Rozpojte spojku. Pokud je spojka ponechána 

spojená po dlouhou dobu, může spojkový kotouč 

zkorodovat, čímž bude při dalším použití spojku 

nemožné rozpojit. 

 

 

(1) Zajišťovací deska (A) „SEŠLÁPNOUT“ 

(B) „ZAHÁKNOUT PRO 
ZAJIŠTĚNÍ“ 

8. Z traktoru demontujte akumulátor. Uskladněte 

akumulátor podle pravidel pro skladování 

akumulátorů. 

(Viz „Kontrola stavu akumulátoru“ v části „KAŽDÝCH 

100 HODIN“ kapitoly „PRAVIDELNÉ KONTROLY“.) 

9. Uchovávejte traktor na suchém místě, chráněném 

před nepřízní počasí. Traktor zakryjte. 

10. Skladujte traktor ve vnitřních prostorách na suchém 

místě, chráněném před slunečním svitem a 

nadměrnou teplotou. Pokud musí být traktor 

skladován venku, zakryjte ho nepromokavou 

plachtou. Traktor zvedněte a přední a zadní nápravu 

podložte špalky tak, aby byly všechny čtyři 

pneumatiky ve vzduchu. Uchovávejte pneumatiky 

stranou od přímého slunečního světla a nadměrné 

teploty. 

 
 

● Při mytí traktoru vždy zastavte motor. Před mytím 

ponechte motoru dostatek času,aby vychladnul. 

● Zakryjte traktor, jakmile tlumič výfuku a motor 

vychladnou. 

 

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

dohustěte. 

2. Traktor zdvihněte a vyjměte podkládací špalky pod 

přední a zadní nápravou. 

3. Namontujte akumulátor. Před montáží akumulátoru 

se ujistěte, že je plně nabitý. 

4. Zkontrolujte napnutí řemene ventilátoru. 

5. Zkontrolujte množství všech náplní (motorový olej, 

převodový/hydraulický olej, chladicí kapalina a 

všechna připojená zařízení). 

6. Nastartujte motor. Podívejte se na všechny měřiče. 

Pokud všechny měřiče fungují správně a ukazují 

normální hodnoty, vyjeďte s traktorem ven. Venku 

traktor zaparkujte a nechte motor běžet na volnoběh 

alespoň po dobu 5 minut. Vypněte motor, obejděte 

traktor a proveďte vizuální kontrolu případných míst s 

únikem oleje nebo vody. 

7. S úplně zahřátým motorem uvolněte parkovací brzdu 

a vyzkoušejte brzdy, zda jsou správně seřízené pro 

jízdu v přímém směru. Podle potřeby brzdy seřiďte. 

 

7. Spusťte všechna zařízení na podklad a pokryjte všechny 

viditelné pístní tyče mazacím tukem. 

ULOŽENÍ 

DŮLEŽITÉ: 

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

 

Problém Příčina Opatření pro nápravu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je obtížné nebo nemožné 

nastartovat motor. 

● Do motoru nepřitéká palivo. ● Zkontrolujte palivovou nádrž a palivový filtr. 

Pokud je třeba, vyměňte filtr. 

● V palivovém systému je vzduch nebo 
vody. 

● Zkontrolujte pohledem, zda jsou na vedení paliva 

dotažené spojovací šrouby a matice. 

● Odvzdušněte palivový systém. 

(Viz „Odvzdušňování palivového systému“ v 

části „SERVIS PODLE POTŘEBY“ kapitoly 

„PRAVIDELNÉ 

PROHLÍDKY“.) 

● V zimním období se zvyšuje viskozita 

oleje, rozběh motoru je pomalejší 

● Použijte olej s jinou viskozitou, podle venkovních 

teplot. 

● Použijte ohřívač chladicí kapaliny. (Opce) 

● Akumulátor je slabý a motor se netočí 

dostatečně rychle. 

● Očistěte svorky & kabely akumulátoru. 

● Dobijte akumulátor. 

● V chladném počasí vždy demontujte akumulátor 

z traktoru, dobijte ho a uložte v místnosti. 

Namontujte ho na stroj pouze tehdy, když s ním 

chcete vyjet. 

Nedostatečný výkon motoru. 
● Nedostatek paliva nebo znečištěné 
palivo. 

● Vzduchový filtr je ucpaný. 

● Zkontrolujte palivový systém. 

● Vyčistěte nebo vyměňte vložku filtru. 

Motor se náhle zastavuje. 
● Nedostatek paliva. ● Doplňte palivo. 

● Odvzdušněte palivový systém, pokud je třeba. 

 
 

 
Výfukové plyny 

jsou zbarvené. 

 
Černé 

● Špatná kvalita paliva. 

● Příliš mnoho oleje. 

● Vzduchový filtr je ucpaný. 

● Vyměňte palivo a palivový filtr. A 

Zkontrolujte množství motorového 

oleje. A Vyčistěte nebo vyměňte 

vložku filtru. 

 
Modr

o bílé 

● Do tlumiče výfuku se dostalo palivo. 

● Porucha vstřikovací trysky. 

● Špatná kvalita paliva. 

● Zahřejte tlumič výfuku zatížením motoru. 

● Zkontrolujte vstřikovací trysky. 

● Vyměňte palivo a palivový filtr. 

 
 
 
 

Motor se přehřívá 

A Příliš velké zatížení motoru. A Zařaďte nižší rychlost nebo snižte náklad. 

● Zkontrolujte množství chladicí 
kapaliny. 

● Doplňte chladicí kapalinu na správné množství, 

zkontrolujte chladič a hadice, zda nejsou uvolněné 

spoje nebo nedochází k úniku. 

● Uvolněný nebo vadný řemen 
ventilátoru. 

● Seřiďte napnutí nebo vyměňte řemen ventilátoru. 

● Znečištěný chladič nebo vstupní 
mřížka. 

● Odstraňte všechny nečistoty. 

● Zkorodované potrubí chladicí kapaliny. ● Propláchněte chladicí systém. 

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

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
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Pro podrobnosti se obraťte na svého zástupce KUBOTA. 

 
● Sekundární vložka 

dvojitého 

vzduchového filtru 

● Závaží pro zatížení 

přední části 

● Montážní sada (přední a zadní) 

Pro montáž předních a zadních 

závaží 

● Zátěž pro zadní kola 

Pro zadní závaží 

● Sada rychloběhu 540 / 1 000 rpm pro PTO 

● Zadní stěrač 

● Prodlužovací nástavec výfuku 

Pro změnu směrování výfuku 

● Sada automatického akcelerátoru 

OPCE 
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MAXIMÁLNÍ HMOTNOSTI 
■ Maximální povolené zatížení pneumatiky 

 
Kombinace pneumatik 1 (v kg) 

 

  
 

Přední pneumatika 

 
 

Zadní 
pneumatika 

Celková 

hmotnost 

 
 

Užitečné zatížení 

Velikost pneumatik 6.00-12 9.5-22 - - 

Maximální povolené zatížení 
pneumatiky 

325 690 - - 

Maximální zatížení na nápravu 650 1 380 2 030 780-925 

Minimální podíl zatížení (v %) 32 68 100 - 

 

 

Kombinace pneumatik 2 (v kg) 
 

  
 

Přední 
pneumatika 

 
 

Zadní pneumatika 

Celková 

hmotnost 

 
 

Užitečné zatížení 

Velikost pneumatik 24x8.50-14 13.6-16 - - 

Maximální povolené zatížení 
pneumatiky 

425 800 - - 

Maximální zatížení na nápravu 850 1 600 2 400 755-900 

Minimální podíl zatížení (v %) 33 65 100 - 

PŘÍLOHY 
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■ Hmotnosti přívěsů 
 

 Výška nad podkladem h [mm]  
Vzdálenost od svislé roviny 

procházející středem zadní 

nápravy 

c [mm] 

 
Maximální svislé zatížení / 

povolené zatížení závěsného 

zařízení 

S [da.N (kg)] 

Přední pneumatika 6.00-12 24x8.50-14 

Zadní pneumatika 9.5-22 13.6-16 

Závěs pro tažení 355 350 505 500 

 

 

Závěs pro tažení (v kg) 
 

 
Povolené hmotnosti přívěsů 

Celková hmotnost jízdní soupravy 

Nebrzděný přívěs 1 500 3 900 

Brzděný přívěs s nezávislými brzdami 3 500 5 900 

Brzděný přívěs s nájezdovou brzdou 3 500 5 900 

Hmotnost přívěsu s napojenými 

pneumatickými nebo hydraulickými 

brzdami 

5 000 7 400 
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