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1. Notific riăgeneraleădeăsiguran  
1-1. Înainte de utilizarea tractorului 

Trebuieăs ăciti iă iăs ăîn elege iăacestămanualădeăoperareăcuăaten ieă iă
folosi i-lăîntotdeaunaăpentruăinforma iiă iăprevederiăprezentateăînă
acestămanual,ăpentruăaăpreveniătoateăriscurileăpoten ialeădeăs n tateă
iăsiguran  

♦ Informa iiăgeneraleăpentruăutilizareaăpropus  
• Tractorulădumneavoastr ăesteăproiectată iăfabricatăpentruăaătrage,ăpentruăaătransporta,ădeăaăfurnizaăputereaă

pentru o varietate de echipamente montate sau remorcate înă agricultur .ăNuăutiliza iăprodusulă înăalteă

scopuriădecâtăceleădestinateădeăc treăproduc toră iădescriseă înăacestămanual.ăNuăutiliza iăacestă tractoră

pentruăaplica iiăforestiereăusoareă/ăgrele. 

• Nuăutiliza iăprodusulădincoloădeălimitele sale de gradient de teren iăstabilitateădecâtădescriseăînăacestă

manual. Utilizarea tractorul peste aceste limite poateăprovocaăunăaccidentăr sturnare 

• Nuăutiliza iătractorulălaăvitezeămaiămariădecâtăesteăpermisădeăsarcinaătractoruluiă iăcondi iileărutiere.ăÎntotdeaunaă

alege iăoăvitez ădeărulareăadecvat  pentruăaămen ineăstabilitateaătractorului. 

• Nuăutiliza iătractorulăîn apropierea sau pe acostamente moi deăcanaleă iăpâraieăsauăb nciă iă

acostamentelor,ăcareăsuntăsubminateădeăroz toare.ăTractorulăpoateăscufundaălaterală iăr sturnare. 

• Nuăutiliza iătractorulăpeăcapădeăpodăfragil iăpodele,ăacesteăconstruc iiăseăpotăpr bu iă i cauzaăr sturnareăaă

tractorului. Verifica i întotdeaunaăstareaă iăcapacitateaăpodurilor iărampelor înainte de a se angaja în 

traversarea lor. 

• Nuăutiliza iătractorulăf r ăaăpurtaăcenturaădeăsiguran ă iăstructuraădeăprotec ieăînăcazădeăr sturnareă
(ROPS) în timpulăopera iunilorădeăcareăexist ăpericolădeăr sturnare.ăROPSăvaăfiăpeădeplinăeficaceănumaiăînă

cazulăînăcareăconduc torulăautoăr mâneălaăloculălui. 

• Nuăfolosi iăechipamentulămontatăpeătractorăcareănuăesteăpotrivităcorectă iăbineăfixat. 

Aceste echipamente potăcre teărisculădeăr sturnareă iăs ăloveasc ătractoruldac ăseăelibereaz . 

• Nuăutiliza iătractorulăînăcombina ieăcuăechipamentăarbitrar,ăf r ăs ăconsulta iămanualulădeăutilizareă
specific ăfurnizatăcuăechipamentul. Numai acest manual nu poate oferi toate informa iileăcuăprivireălaă

func ionareaăsiguran aăaăcombina iei. 

• Nuăutiliza iătractorulădincoloăde limitele sale de stabilitate dinamica.ăVitezaămare,ămanevreleăbru teă iă

virajeleăstrânseă iăscurteăvorăcre teărisculădeăr sturnare. 

• Nuăutiliza iătractorulăpentruămunc ădeătragereăsuprasolicitant ,ăînăcazulăînăcareănuă ti iădac ătractorulăvaă

rezista,ădeăexemplu,ăatunciăcândătrageăbutuci.ăTractorulăseăpoateăr sturnaăpeăcândăcorpulănuăesteăfixat. 

• Fi iăfoarteăprecau iăatunciăcândăseălucreaz ăcuătractorulăpe silozuriădeăfuraje,ăf r ăpere iădeăbetonălaterale. 

Oăsetareălarg ăpoateăîmbun t iăstabilitateaălateral ăaătractorului. 

• Fi iăprudentăc ăcentrulădeăgreutateăalătractoruluiăpoateăcre te atunciăcândăînc rc torulăfrontalăesteăînc rcată

sauăleg turaăînătreiăpuncteăesteăridicat .ăÎnăacesteăcondi ii,ătractorulăseăpoateăr sturnaămaiădevremeădecâtăv-a iă
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a tepta. 

• Nuăcoborâ iădeăpeătractorăf r ăaăînchideăprizaădeăputere,ătrecereaătransmisiaăînăpozi iaăneutr ă iăaă
trage frâna de parcare. 

• Nuăscoate iăsauămodifica i sau schimba i dispozitivul deăsiguran ă i deăprotec ieăal oferului arbitrar. 

• Trebuieăs ălua iăm surileădeăprecau ieănecesareăpentruăaăfiămereuălaăcurentăcuăprezen aăposibil ăaă
trec torilor,ăcuăsiguran ,ăatunciăcândămanevra iăînăspa iiăînchise.ă ine iăoameniiădeparte de tractor în timpul 

lucrului.ăAcorda iăaten iaănecesar ăînătimpăceăfunc ioneaz ălâng ădrumurileăpubliceăsauăpoteci.ăObiecteleă

aruncateăseăpotăproiectaăînăafaraădomeniuluiă iăloviăoameniăneproteja iăcaămotocicli tiăsauăpietoni.ăA tepta iă

pân ăcândătrec torii nuăseăafl ăînăapropiere. 

• Nuăîncalca iăregulileădeăcircula ieălocale legateădeădrumurileăpubliceă iăautostr zi 

• Nuătransporta iăoameni peătractor;ănuăpermite iăoamenilorăs ăsteaăpeădrumădeăaccesăsauăs ăurceăînăcabin ,ă

atunciăcândătractorulăesteăînămi care.ăVedereaăspreăstângaăvaăfiăobstruc ionat ă iăunăc l torărisc ăs ăcad ădeă

peătractorăînătimpulămi c rilorăneprev zuteăsauăabrupte 

• Acest tractor are doar un singur loc de operator iăesteăunăvehiculăac ionatădeăunăsingurăom.ăAlteă

persoane de pe sau în jurulătractoruluiăînătimpulăfunc ion riiănormaleănuăsuntăpermise. 

• Sta iăîntotdeaunaădeparteădeăzonaădeăoperareă iămaiăalesănu sta i întreătractoră iăvehicululăremorcat,ăsau 

conexiunea în treiăpuncteăatunciăcândăfunc ioneaz ăcontroalele de ridicare; asigura i-v ăc ănu sunt 

trec toriăaproapeăde aceste domenii de operare 

• Acestătractorăpoateăfiăechipatăcuăunănum rădeăsenzoriăpentruăaăcontrolaăfunc iileădeăsiguran .ăNuăîncerca iă
s ă evita iă oriceă func ie deă peă tractor.ă Ve iă fiă expuseă laă pericoleă grave,ă i,ă înă plus, comportamentul 

tractoruluiăpoateădeveniăimprevizibil . 

• Produc torulănuăvaăfiăresponsabilăpentruădauneleăsauăproblemeleădeăsiguran ăcauzateădeăîntre inereăsauă

repara iiăcuăpieseăcareănuăsuntăoriginale.ăDeăaceeaătrebuieăs ăseăsoliciteăutilizarea pieselor originale. 

• Laăcur areaătractoruluiăcuăajutorulăapeiăsubăpresiuneămare,ănuăinjecta iăcuăap ădirectălaăpieseăelectronice,ă
cabluri,ăconductaădeăadmisieăaăaerului,ămotorulăcaldăsauătobaădeăe apament în interior. 

• Între inereaă iăreparareaătractoruluiăesteărealizat ădeăexper iătehniciăcalifica i,ăcuăinstrumenteleăadecvate 

autorizateădeăproduc tor 

• Pentruădauneăsauăaccidenteăcauzateădeăutilizareaăsauăexploatareaăcuăînc lcareaăacestorănorme,ă

produc torulă iădistribuitoriiăs iănu vor avea nici o responsabilitate de garan ie. 

• P stra iăacestămanualădeăoperare deăreferin ăpentruăviitorălaăîndemân ă(peătractor).

 

♦ Descriereaămarcajelorădeăsiguran  

- Înălocurileăundeăsuntănecesareăprecau iileăînăutilizare,ăseăg sescămarcajeleăprecumă“PERICOL", 

"AVERTISMENT",ă"ATEN IE”. 

- Arătrebuiăs ăseărespecteădescriereaămarcat ăata at ăpeăprodusăsauăcon inutulămarcatăcuămarcajeădeăsiguran ă
în acest manual de operare 
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Pericol - Aceastaăindic ăoăsitua ieăpericuloas ăfatal ăcareăpoateăprovocaăoăr nireăgrav ăsauă
deces,ădac ănuăesteăevitat . 

Avertizare - Aceastaăindic ăoăsitua ieăpericuloas ăpoten ial ăcareăpoateăprovocaăoăr nireă
grav ăsauădeces,ădac ănuăesteăevitat  

Aten ieă- Aceastaăindic ăoăsitua ieăpericuloas ăpoten ial ăcareăpoateăprovocaăoă
accidentareău oar ăsauădeteriorareaăpropriet ilorădac ănuăesteăevitat . 

Notificare – Aceastaăindic ăinstruc iunileădeăutilizareăcorect ăpentruăsiguran aă
persoanelor sau a produselor. 
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Fig.1-4 Fig.1-3 

 

♦ Identificarea produsului 

Tractorulăareăunănum rădeă asiuă iănum rămotoră
exclusiv marcat cu etichet ădeăserieăprodusăpentruă
identificarea produsului. (Vezi Fig.1-1) 

Înăcazulăsolicit riiădeăserviceăsauăpieseădeădistribuitorulă
dumneavoastr ăvaătrebuiăs ăcunoasc ăseriaădeă asiu,ă
num rulădeăserieăalămotorului,ănum rulăTM,ă i,ădeă
asemenea, orele de func ionareăafi ateăpeăpanoulădeă
instrumente. (Vezi Fig. 1-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Terminologie 

Cândăciti iăacestămanualădeăoperare,ăconsulta iă
figuraă dină dreaptaă pentruă identificareă direc ieă
fa /spate/stângaă/dreapta.
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Citi iă manualulă
operatorului. 

1-2. M suriădeăsiguran  – citi iăînainteădeăutilizare 

(1) Notific ri înainte de utilizarea tractorului 
• Pentruăinstruc iuniădeăsiguran :ăÎnainte de a 

folosiătractorul,ăciti iăacestămanualădeăutilizareă
cuăaten ieă iăîn elege iăinstruc iunileăpentruă
prevenireă iăăutilizareăcorect ăaătractoruluiă iă
apoiăutiliza iătractorulăînăcondi iiădeăsiguran ăînă
conformitateăcuăinstruc iunile. 
Maiăales,ăm suriăspecialeătrebuieăs ăfieăluateăpentruăutilizareaătractoruluiăînălocurileăînăcareăsuntă
marcateăsemneădeăsiguran ,ăcumăarăfiăPericol,ăAvertisment,ăAten ieăetc. (Vezi pagina 1-2) 

• Etichete de sigurant :ă Pentruă utilizareă corect ă iă siguran aă personal ă aă operatorului,ă eticheteleă deă
siguran ăsuntăata ateălaăpieseleălegateădeăfunc ionareaăsiguran ei.ăÎnainteădeăaăutilizaătractorul,ărespecta i 
instruc iunileă deă siguran .ă (Pentru mai multe informații, consultați "1-6 Etichete de siguranță", vezi 
pagina 1-21) 

•ăCondi iaădeăoperator: Persoanele,ăcumăarăfiăpacien ii,ă
subăinfluen aăalcoolului,ăoameniăsubătratamentă
medicamentos etc. nu au permisia de a opera acest 

tractor.ăNumaiăoperatoriiăcalifica iăpotăfolosiătractorulă
dup ăceăauăaflatădeăutilizareaăcontroalelorăpentruă
mi care,ăoprirea,ăîntoarecereaă iăalteăoperare 

 

 

•ăÎmbr c minteăpotrivit & Protec ie : 

Laăverificareaăsauăoperareaătractorului,ăpurta iăhaineă
strâmteiăsiăechipamentădeăsiguran ăînălocădeăhaineă
largi sau lungi. De asemenea, papuci, pantofi cu toc 

nuăsuntăpotriviteăpentruăoperare.ăPurta iăpantofiăf r ă
toc sau de lucru sau cizme 

AVERTIZARE 
► Nuăv ăapropia iădeăarboreleărotativ,ăcumăarăfiăarboreleăcardanicăsauăventilatoruluiădeăr cire,ă

maiăales,ăcuăhaineălargiă iăhaineălungi.Protec iaăînăaxulădeărota ieăpoateăprovocaăaccidenteă
grave sau deces. Opri iămotorulă iăasigura i-v ăc ăarboreleăesteăoprit. 

 

 Nuătransporta iăoameni: Oameniiăsauăobiecteleătransportateăpotăobstruc ionaăvizibilitateaă
pentruăoperatoră iăpotăcadeădeăpeătractor.ăPotăcauzaăr niriăsevereăsauămoarte.ăOameniiănuătrebuieă
transporta iăpeătractor. 

ATEN IE 
► Scaun suplimentară(dac ăexist )ăesteăfolosităpentruăformareaăconduc torilorăautoăsauă

instruc iuni.ăNuăpermite iănim nuiăs ăseăplimbeăcuătractorul 
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•ăProteja iăcopii: Acorda iăoăaten ieădeosebit ăcopiiloră(sauăunuiăcopil)ăînătimpăceăutiliza iătractorulăsauăîn timpul 

depozit rii. 

- Asigura i-v ăc ăcopiiiăvorăp straăoădistan ădeăsiguran ădeălaătractoră iătoateăunelteleăînainteădeăaăutilizaă
tractorul.ăFi iăatentălaăprezen aăcopiilor. 

- Nuăl sa iăcopiiiăsauăoăpersoan ăneinstruit ăs ăoperezeătractorul. 

- Nu permite iăcopiilorăs ăseăapropieădeătractorăînătimpăceămotorulăesteăpornit. 

- Laăparcareaătractorului,ăscoate iăcheiaădinăcontactă iădispozitiveleăjoaseălaăsolăpentruăsiguran aăcopiilor. 

ATEN IE 
► Scaun suplimentară(dac ăexist )ăesteăfolosităpentruăformareaăconduc torilorăautoăsauă

instruc iuni.ăNuăpermite iănim nuiăs ăseăplimbeăcuătractorul 

•ăVerificare periodic : Lubrifiereaă iăîntre inereătrebuieăefectuat ăperiodic.ăDac ăesteănecesar,ăseăfaceăimediată
i,ădac ănu,ăpoateăprovocaăe ecul,ăreducereaăvie iiăprodusuluiăsauăr niriăfizice. 

*ăLubrifiereă iăîntre inereăperiodic  

Combustibil,ăulei,ăfiltru,ăfiltruădeăaer,ăbaterie,curea,ăcablu,ăungere,ăpedale,ăcumăarăfiăambreiajă iăfrân ă
pedale, presiunea aerului anvelope,ăbol uriăpeăpneuri,ăinstalatiiăelectrice,ăalteăelementeălegateădeăsiguran a. 

 

•ăPiese originale: Laăînlocuireaăpieselor,ătrebuieăs ăutiliza iă"pieseăoriginale".ăContacta iădealer-ul autorizat. 

Dac ănu,ăacesteaăpotăprovocaăoăreducereăaăvie iiăprodusului,ăe ecă iăv t m riăgrave 

•ăRestric iona iăîntre inerea: Dac ărepara iăsauămodifica iăuneleăcomponenteă iăset rileăarbitrar,ăperforman aă
tractorului nuăpoateăfiăgarantat ,ă iăpoateăduceălaăpierdereaăgaran iei,ădeăasemenea,ăîntre inereaă
elementelor ponderateăgreleăf r ăunelteăspecialeăpotăprovocaăaccidenteăgrave. 

În cazul în care este necesar verificarea sau repara ia tractorului din cauza unor probleme,ăsauădac ăave iă
oriceăîntreb riăpentruăutilizareaăsauăfunc ionareaătractorului,ăcontacta iădistribuitorul autorizat. 

* Elementele care nu sunt permise a fi modificate sau schimbate sau eliminate în mod arbitrar de utilizator 

suntăăurm toarele: 

- Structuriădeăprotec ie,ăcumăarăfiăacoperirea arborelui, g rzile,ăcadruădeăsiguran ă,ăcabin , etc. 

- Piese de, controlăinjectieădeăcombustibilă iăsetare,ăetc. 

- Aparatura de reglare automat , becuri, transmisie, supapa hidraulic  iăset rileădeăpresiune. 

- Alteăp r iăcareăsuntănecesareădetaliiă iăînăcazulăînăcareăsuntănecesareăregl ri complicate. 

 

ATEN IE 
► Este nevoieădeăprofesioni tiăpentruăaăefectuaărepara iile. 

► Pentruăefectuareaăacestora,ăcontacta iădistribuitorul. 

 
•ăL mpi : Nuămodifica iăl mpileă iănuămodifica iăcapacitateaădeăbecăarbitrar. 

ATEN IE 

► L mpiămodificateăsauăcapacitateaădeăăbecăschimbat ăpoateăprovoca accident rutier prin 

perturbareaăunghiluiădeăvedereăaăcelorlal iăconduc tori. 

► Dac ălampaăseăstric ,ăînlocui i-lăimediatăcuăoăpies ăoriginal .ăÎnăcazădeăconducereăpeătimpădeă
noapte,ăaceastaăpoateăprovocaăunăaccidentădeăcircula ie. 
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•ăStructuriădeăprotec ie:ăPentruăsiguran aăoperatorului,ădiverseăstructuriădeăprotec ie,ă iăanumeăcapota,ă
capacul ventilatorului, capac de siguranta arbore, arbore capac de protectie sau un alt dispozitiv de 

protec ieăr sturnare,ăetcăsuntăata ateălaătractor. Dac ăacesteăstructuriăsuntămodificateăsauăeliminateădeă
utilizator arbitrar, pot provoca accidente grave. Astfel de comportamente sunt strict interzise. 

Avertisment ► Structuraădeăprotec ieă iădeăinterconectareăesteăunăsistemăcertificat.ăOriceă
deteriorare, foc,ăcoroziuneăsauămodificareăvaăsl biăstructuraă iăreduceăprotec iaă
dumneavoastr .ăÎnăacestăcaz,ăstructuraădeăprotec ieătrebuieăs ăfieăînlocuităcuăunulă
nou.ăContacta iădealer-ulăautorizatăpentruăinspec ieăstructuraădeăprotec ieă iădeă
înlocuire. 

►În cazul unuiăaccident,ăincendiuăsauăr sturnare,ăurm toareleătrebuieăs ăfieă
efectuateădeăc treăunătehnicianăcalificat,ăînainteădeăaăoperaădinănouătractorul. 

- Structuraădeăprotec ieătrebuieăs ăfieăînlocuit . 

- Montarea sau suspendarea pentru structura de protec ie,ăscaunulăoperatoruluiăsiă
suspensia,ă iăaăcomponentelorădeămontareă iăcablajădinăcadrulăsistemuluiădeă
protec ieăaăoperatoruluiătrebuieăs ăfieăinspectateăcuăaten ieăpentruădaune. 

- Toate piesele deteriorate trebuie înlocuite. 

► NUăata a iăniciăunădispozitivălaăStructuraădeăprotec ieăcuăscopădeătragere. 

► NUă suda i,ă g uri i,ă încerca iă s ă îndrepta iă sauă repara iă structuraă deă
protec ie.ăModificareaăpoateăreduceăintegritateaăstructural ăaăstructuriiăcareă
poateăprovocaădecesulăsauăv t mareaăgrav ăînăcazădeăincendiu, rostogolire, 
coliziuneăsauădeăaccidentă iăduceălaăpierdereaăgaran iei. 

 

 

• Nivelădeăprotec ieăaăstructuriiădeăprotec ieăobiecteăc z toare: acestătractorănuăofer ăprotec iaăcontracă
obiecteloră c z toareă înă conformitateă cuă norma OECD cod 10. Se recomand ă utilizareaă uneiă structureă
specificăcândăseălucreaz ăcuăînc rc toriădeăfa . 

• Nivelădeăprotec ieăfa ădeăsubstan eăperioculoase : Acestătractorănuăofer ăprote ieăfa ădeăsubstan eă
periculoase. Nuăutiliza iătractorulăcuăpulverizatoareăînăzoneăpericuloase. 

• Nivelădeăprotec ieăalăoperatorului : Acestătractorănuăofer ăprotec ieăîmpotriva 

- Fireăag atăjoaseă iăcrengiăînăp dure,ălivad ăsauăconstruc iaăzon ,ăetc 

- R sturnareaăcopaci,ăînăprincipalăînăcazulăînăcareăunăcopacămacarauaămontat ăînăspateăesteămontat  la 

partea din spate a tractorului 

- Penetrare obiecte în incinta cabinei operatorului, în principal în cazul în care un troliu este montat în 

spatele tractorului. 

-    Riscurileăpoten ialeăfolosindăoriceăechipamentăop ionalăcareăarăputeaăfiădisponibileăpentruăaăfaceăfa ă
acestor pericole.  

NUăintra iăsauăopera iăînăacesteăzoneăpericuloaseăf r ăstructuraăprotectiv ămontat .



(2)ăNotific riălaăpornireaămotorului 
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Fig.1-5 

• Verifica iăfiecareăparteăcuăreferireălaă5.ăLubrifiereaă iă
între inereaădinăacestămanual.ăDac ăesteănecesar,ă
repara iăsauăînlocui iăimediat.ăMaiăales,ăverifica iă
dac ăstructurileădeăprotec ieădeăsiguran ăsauă
capaceleăsuntăata ateă iă uruburileă iăpiuli ele 

sunt strânse bine. 

• Înainte de a începe, verifica i dinănouădac ăexist ă
al iălucr toriăsauăcopiiăînăjurulătractoră iă
instrumenteă iăs ăp strezeăoădistan ădeă
siguran . 

•    Porni iămotorulă iăac iona iătractorulădup ăceăsta iăpeă
scaunulă oferului corectăcuăcenturaădeăsiguran ă
fixate. 

• Pune iăschimbatorulădeăvitezeăăînăpozi iaăneutr ă iămaiă
alesăverifica iădac ăesteăac ionat ăfrânaădeăparcare 

• Coborâ iăata amenteleălaăsol. 

• Asigura i-v ăc ăoglinzileăretrovizoareă iăalteăoglinziă
(dac ăexist )ăsuntăreglateăcorectă iăverifica iă
func ionareaăfaruriloră iăaăaltorălumini 

• Pune iăcomutatorulăarboreluiăînăpozi iaăOFF. If  

comutatorul este INDEP sau MANUAL, motorul nu 

poate porni. (See Fig. 1-5) 

• Ap sa iăpedalaădeăambreiajă(dac ăexist ).ăDac ănu,ă
comutatorulădeăsiguran ădeăpornireănuăaăcontactată
suficientă iămotorulănuăpoate porni. 

AVERTIZARE 

► Nuăporni iămotorulăînăspa iiăînchise.ăGazelelătoxiceăpotăcauzaădauneă oferuluiăsauăpersoaneloră
din jur. 
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(3) Notific riădeăoperare/utilizare tractor 
•ăVentilare 

Avertisment

 

► Esteăfoarteăpericulosăs ălucra iăîntr-o 

zon ăînchis .ăGazele de evacuare 

otr vitoareăpotăcauzaădeteriorareaă
grav ăaăorganismuluiăuman.ăDac ăară
trebuiăs ăseălucrezeăastfel,ăasigura i-v ă
c  s ăventila iăbineă iăpune iăpeămascaă

deăprotec ie. 
 

•   Zgomotă iăvibra ii: Atunci când se 

lucreaz ăîntreăcl diriăsauăînăspa iiăînchise,ănivelulădeăpresiuneăacustic ăpoateăfiăcrescut.ăPurta iăantifoaneă
corespunz toareăînăcondi iiădeănivelăînaltădeăzgomot.ăAtunciăcândăseălucreaz ăcuăechipamenteăînădomeniu,ă
vibra iileădeălaăechipamentăpotăfiăm rite.ăPentruăaăreduceăefecteleănegativeălaăcorp,ăseărecomand ăpauzeă
periodice. 

• Conecta iălaăstângaă iălaădreaptaăpedaleădeăfrân ăînă
timpăceăconduce iăpeădrum.ă(dac ăesteămontat). 

•  Nuăfolosi iădispozitivulădeăblocareăaădiferen ialuluiăînă
timpăceăconduce iăpeădrumăsauăînăcotitur ăpeăcamp. 

• NUămuta iăpiciorulăpeăpedalaădeăfrân ăsauădeă
ambreiaj. 

• Reduce iăvitezaădeădeplasareăsuficientăînainteădeăaă
porniăoăcurb ăascu it .ăMaiăales,ăatunciăcândă
conduce iătractorulăcuăunelte,ăs ărazaădeăcotitur ă
larg . 

• NUă porni iă sauă opri iă tractorulă brusc.ă Angaja iă
ambreiajuluiă iă frânaă încet.ăDac ănu,ă ro ileădinăfa ă
seăpotăîn l aă iăesteăfoarteăpericulos. 

• Nuăs ri iă înă susă iă înă josă înă timpăceă tractorăesteă înă
mi care.ăCândăcoborâ iăsauăurca iăpeătractor,ăutiliza i 

balustradaăpentruăprevenireaăc derilor. 

• Cândăconduce iătractoruluiăînăsensăinvers,ăreduce iă
vitezaămotorului.ăAsigura i-v ădac ănuăexist ăună
obstacolăsauăoăpersoan ăînăspate. 

• NU permite i altorăpersoaneă iăînăspecialăcopiilorăseă
apropie de zona de lucru în timp ce de opera i 

tractoră iăechipamente.
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• Respecta iă regulileădeăcircula ieă înă timpăceăconduce iă
pe drumurile publice. 

Nuădep i iălimitaădeăvitez ălegal ălocal . 

Folosi iă ună semnaleă deă vehiculă înă mi careă (SMV),ă
pentru a indica faptulă c ă vehicululă esteă înă mi careă
lent . 

•ă Dac ă nuă pute iă conduceă tractorulă dină cauzaă uneiă
defec iuni,ămuta iătractorulăîntr-unălocăsigură iăinstala iă
semnaleleă(trepiedădeăsiguran ). 

(Ziua: 100m înapoi (328 ft) 

Noaptea: 200m înapoi (656 ft)) 

 

• Nu folositiăpreaămultăcombustibil,ăulei,ăetcă iăacorda iăoăaten ieăs ănuăcontactezeădirectăpielea.ăInăgeneral,ă
acesteămaterialeăcon inămaterialeănociveă
organismuluiăuman.ăCândălucra iăîntr-oăzon ăînăcareă
substan eleăchimiceăpericuloaseăsuntăpulverizate,ă
verifica iăfiltrulădinăcabin ă(dac ăexist )ă iăînlocui iă
filtrul cu unul adecvat pentru scopul utilizat. Pentru a 

proteja organismul complet din aceste materiale 

d un toare,ăpurta iăunăechipamentădeăprotec ieăînă
condi iiădeăsiguran ,ăcumăarăfiămasca,ă iăcur a i 

corpulădup ăceăa iălucrat. 

• Laătrecereaăuneiăcresteăînalte,ăcoborâ iăata amentulă
iătrece iădirectăpesteăcreasta,ălaăvitez ămic . 

• Laă conectareaă unelteleă pentruă fa ă /ă spateă aă
tractorului,ă instala iă greut ileă suplimentareă
corespunz toareăînăspateă/ăfa ăaătractoruluiăpentruăaă
men ineăechilibrulătractorului. 

• Peăoăvale,ăac iona iăpedalaădeăaccelera ieă iăpedalaă
deăfrân ăîncetă iănuăconduce iăînătimpăceămecanismulă
deătransmisieăesteăînăpozi iaăneutr . 

•  Pentruăaăurcaăoăpant ăabrupt ,ăconduce iăîncetă
tractorul in reversăsusăpeăpant ădecâtăînainte. Este 

mult mai sigur. 

•  Laăpornireaătractoruluiăpeăoăpant ,ăacorda i aten ieălaă
siguran ăînăspecial. Atunciăcândăseălucreaz ălaă
margineaăpanteiăabrupte,ăave iăgrij ădeosebit ăcuă
privire la viraje. 

• Cândăseălucreaz , purta iăechipamentulădeăprotec ieă
iăstrânge iăcenturaădeăsiguran . 

 



1 -  11 

 

 

(4)ăNotific riăcuăprivireălaăconectareaăata amentelor 
 Ata a iăsauădeta a iăunealtaăpeăsolăuniform. 

 Nuăutiliza iătractorulăînăcombina ieăcuăechipamentă
arbitrar,ăf r ăaăfiăconsultatămanualul de utilizare 

specific ăaăfurnizatăcuăechipamentul. 

 Trebuieăs ăsta iădeparteădeăleg turaătreiăpuncteă
atunciăcândăseăcontroleaz .ăNuăsta iăîntreătractoră iă
ata ament. 

 Nuăsta iăîntreătractorătractateădeăvehiculeăpentruă
conectarea / deconectarea sau verificarea acestuia. Vehiculul tractat se poate rostogoli în jos sau 

tractorăseăpoateămi caăînăspate. 

 Cândăseătracteaz ăunăautovehicululuiăremorcat,ăfolosi iădoarăcârligulădeăremorcare.ăNuătracta iăprină
conectarea cu alte structuri. 

 La conectarea uneltelor grele,ăaplica iăfrânaădeăparcare. 

  Nuăata a iăata amenteăsupraponderale. 

 

AVERTIZARE 
► Nuăporni iămotorulăînăspa iiăînchise.ăGazelelătoxiceăpotăcauzaădauneă oferuluiăsauăpersoaneloră

din jur. 

 

 

ATEN IE 

► Înainteădeăaăconectaăsauăverificaăata amentul,ămuta iăcomutatorulălaăpozi iaădeăOFFă iă
schimb torulăînăpozi ieăneutr  

► Cândăata a iădispozitive,ăfixa iăata amentulă iăstrânge iăfixareaăînă3ăpuncte 

Dac ănu,ăpotăap reaăproblemăseriaoseăînătimpulăoper rii 
► Dac ăoăînc rc tur ăgreaăseăata eaz ălaăoriceăstructur ,ăacestaăpoateăcauzaăîmbordareaă

tractoruluiăsauăr niriăgrave 

Asigura i-v ăs ăfolosi iăbareădeătractareăautorizate 
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(5)ăNotific riălaătractareaătractorului 
 

• În cazul în care tractorulătrebuieăs ăfieăremorcatăpeăoă
distan ăscurt ,ăutiliza iăcârligulă(sauăbaraădeătractare)ă
sauăcârligulădeăremorcareădinăfa .ăNuăconecta iălaăalteă
structuri,ăcumăarăfiăpunteaăspate,ăăpunteăfa ,ă
componenteădeădirec ieăpentruăremorcare. 

• Tractorul poateăfiăcondusăpeăoădistan ăscurt ,ăf r ă
motorulăpornit,ădarăvaăfiăgreuăs ăîntoarc ăvolanul.ă
Dac ăesteăposibil,ăporni iămotorulăpentruădirec ieă iă
lubrifiere 

• Cândăesteăremorcat,ădecupla iă4WD,ăblocareă
diferen ial,ăfrânaădeăparcareă iăplasa iătoateăpârghiile 

deăschimbareăaăvitezeiăînăpozi iaăneutr . 

• Verifica iăsarcinaăorizontal ă iă12erticalăadmis ăaăcârliguluiă(sauăbaraădeătractare)ăînainteădeătractare.ăSarcinaă
esteădiferit ădeăfrân ăremorc ,ă iădistan aădeăoprireăcre teăcuăvitezaăsiăgreutateaăsarciniăremorcateă iăpant .ă
Asigura i-v ăc ăs-aăluatăînăconsiderareăgreutateaătotal ăaăechipamenteloră iăînc rc turaăsa.ă(Vezi secțiunea 
4-4 Cârlig și tractare) 

• Conduce iăîncetăcândăseătracteaz ăînc rc turiăgrele. 

• Nuătracta ieăremorciăcareănuăsuntădotateăcuăunăsistem de frânare independente. 

(6) Notific riălaătransportulătractorului 
• Cândătransporta iătractoruluiăcuăcamionul,ăremorca, 

etc,ăfolosi iăechipamenteăsauăinstala iiăadecvateă
pentruăaăînc rcaăsauădesc rcaătractorului. 

• Fixa iăbineătractorulăpeăvehiculăcuăcurele de serviciu 

preten iosăsauălan uri. 

• Laăstabilireaăspateleătractorului,ăutiliza iăcârligulăsauă
suportul. 

• Laăstabilireaăp r iiădeăfa ăaătractorului,ăutiliza iă
cârligul de remorcare. 

• Cândă conduce iă peă drumurileă publice,ă vehicululă
careă transport ă trebuieă s ă aib ă semneă iă luminiă
impuseă deă reglement rileă localeă pentruă aă evita 

coliziunea cu un vehicul. 

 

AVERTIZARE 

► Laăfixareaătractorului,ănuăconecta iăcuăcârligăsauălan uriălaăarboreleă4WD,ădirec ieăcilindru,ăsauă
punteaăfa .ăAcesteaăpotăfiădeteriorateăprinălan ulăsauătragereăexcesiv. 

► Înăcazulămotoruluiăturbocompresoră(dac ăexist ),ăs ăacopereăorificiuluiădeăevacuareăpentruăaă
protejaăc ăturbocompresorulănuăseărote teăcuăaerăf r ălubrifiere. 
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(7)ăNotific riălaăpreg tireaătractoruluiădup ălucru 
 

• Verificareaă iă între inereaă trebuieă s ă fieă efectuateădup ăoprireaămotoruluiă iă r cireă aămotoruluiă
sufficient 

•  NUă seă toarn ă ap ă înă radiatoră sauă motoră
atunci când motorul este fierbinte. Motorul 

sauăradiatorulăseăpotăcr pa.  

  

•ă Înainteădeăaăverificaăsauăreparareaăsistemuluiăhidraulică iăsistemulădeăalimentare,ăasigura i-v ăc ămotorulă
esteăoprit,ă iătoateăunelteleădeătransmisieăsuntăînăpozi iaăneutr ,ă iăcoborâ iăunelteleălaăsol.ăScurgerileădeă
lichidăsubăpresiuneăpotăcauzaăunăprejudiciuăfizicăfatal.ăDac ăv-a iăr nitădeăscurgeriădeălichid,ătrebuieăs ă
primi iăimediatăasisten ămedical . 

 

► Înainteă deă aă scoateă conducteă sauă furtunuriă hidrauliceă iă pentruă alteă p r i,ă
asigura i-v ăc ăa iăverificatădac ăpresiuneaăhidraulic ăesteădepresurat .ăScurgerile de ulei 

sub presiune pot cauza un prejudiciu fizic fatal. 

► Utiliza iă echipamenteă deă protec ieă adecvate,ă înainteă deă depanareaă sistemuluiă
hidraulic. 
► Înainteă deă aă conectaă sauă deconectaă deă cuplareaă rapid ă hidraulic ,ă coborâ iă
unelteleălaăp mânt,ă iăverifica iădac ăpresiuneaăhidraulic ăesteădeprsurizat ăcomplet. 

 

•ă P stra iăunăsting torădeăincendiu aprobat în tractor. 

•ă Nuăumple iărezervorulădeăcombustibilăînătimpăceămotorulăesteăpornităsauămotorulăesteăfierbinte.ăNuăfuma iăsauă
ave iăfl c riăînăjurulărezervoruluiădeăcombustibil. 

•ă Pentru a preveni incendiulăsauăexplozia,ăp stra iădistan ăcuăfl c riăsauăscânteiădeălaăbaterie.ăNuăsuda iăsauă
t ia iăaproapeădeăbaterie.ăPentruăinforma iiăsuplimentare,ăaăseăvedeaăsec iuneaă5.ă"Manipulareaăbaterieiă iă
informa ii”. 

► Întotdeaunaăîndep rta iăclemaădeăbaterieăcuăp mântareă(-)ăprimaădat ă iăîlămonta iă
ultima.ăDac ănu,ăaceastaăpoateăprovocaăoăexplozieădeăscânteie. 
► Gazulăgeneratădeăbaterieăesteăexploziv.ăP stra iă ig rile,ăscânteileă iăfl c rileădeparteă
deăbaterie.ăNuăverifica iădeăînc rcareăaăbateriei,ăprinăpunerea unui obiect metalic între 
terminale. 
plasarea unui obiect metalic bornele. 
► Acidul sulfuric in electrolitul bateriei este otravitor. Este suficient de puternic pentru a 
ardeăpielea,ăîmbr c minteaă iăpoateăprovocaăorbireădac ăseăstrope teăînăochi.ăNu 
atinge iăbateriaăsauălichidulăcuămân ăgoal ,ăf r ăm nu iăsauăniciăoăprotec ie.ăCl ti iăochiiă
cuăap ăcurat ăpentruăaproximativă20ădeăminuteădac ăelectrolitulăesteăstropităînăochi.ă
Ob ine iăimediatăasisten ămedical . 
► Nuăscurtcircuita iăposturileăbateriei cu obiecte din metal. 
► Posturileăbateriei,ăterminaleleă iăaccesoriileăaferenteăcon inăplumbă iăcompu iăaiă
plumbului.ăTREBUIEăs ăv ăsp la iămâinileădup ămanipulare. 

 

► La deschiderea capacului 

radiatorului,ăapaădeăr cireăfierbinteă

sau aburii pot 

    exploda.ăScoate iăcapaculăfolosindăoă

cârp ăgroas ăsauăm nu ăpentruăaă

preveni arsuri grave. 
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•ă Nuăîncerca iăs ăscoate iăsauădezlega iădeăaerăcondi ionatăcomponenteăarbitrare.ăExist ăoăposibilăs ăfi iăr nită
gravăprinădeger turiăsauădeăagentulăfrigorific.ăContacta iădealer-ul autorizat pentru a lucra la sisteme de 

aerăcondi ionat. 
• Înainte de service-ulătractorului,ăata a iăăinscrip iaă“NU 

UTILIZA I”ăpeătractorăîntr-oăzon ăundeăeste vizibil . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Seărecomand ăs ăave iătrus ădeăprimăajutor pe tractor. 

  P stra iăzonaădeăserviceăalătractorulăcurată iăuscat.ăPodeleăumedeăsauăuleioaseăsuntăalunecoase.ăPoateăfiă
periculosăatunciăcândăseălucreaz ăcuăechipamenteăelectrice. 

  Îndep rta iătoateăgunoaieleăsauăresturileădinătractor.ăVerifica iăînăspecialăînăzonaămotoruluiă iăsistemulădeă
evacuare. 

(8) Notific riălaămanipulareaămotorinei 
•ăNuăamesteca iăbenzin ,ăalcoolăsauăcombustibiliălaămotorin .ăAcesteăamestecuriăsuntăexploziveăîn 
rezervorul de combustibil. 

•ăNuăscoate iăbu onulădeăalimentareăcuăcombustibilăcuămotorulăpornităsauăfierbinte. 

•ăNuăfuma iăînătimpăceăalimenta i tractorului.ăP stra i orice tip de flac r ălaădistan . 

•ăMen ine i controlul duzei de alimentare cu carburant, atunci când umple i rezervorului de combustibil. 

•ăNuăumple iărezervorulădeăcombustibilălaăcapacitate maxim .ăSeăumpleănumaiălaăfundulă eviiădeăumplere 
pentru a permite loc pentru expansiune. 

•ă terge iăcombustibilul scursăimediată iăstrânge iăîntotdeauna capacul rezervorului de combustibil în 
siguran . 

•ăDac ăcapacul original al rezervoruluiădeăcombustibilăseăpierde,ăînlocui i-l cu unul aprobat. 

•ăNuăutiliza iăniciodat ăcombustibilăpentruăcur are. 

•ăAranja iăachizi iileădeăcombustibil,ăastfelăîncâtăcombustibilii  cu clasaădeăvar ăs ănuăajung  peste cel de 
iarn . 

•ăÎnainteădeăaăoperaăcuăbiodiesel,ăcontacta iădealerulăautorizatăpentruăinforma iiăreferitoareălaăutilizareaă iă
depozitarea biodieselului.
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(9)ăNotific riălaăp r sireaătractorului 
 

• Opri iătractorulăpeăoăsuprafa ăplan . 

• Pune iătoateăcomutatoareleăînăpozi ieăneutr ă iă
prize de putereăînăpozi iaăOFF. 

• Coborâ iăata amenteleălaăsol. 

• Ac iona iăfrânaădeăparcare. 

• Opri iămotorulă iăîndep rta iăcheia. 

• Înainteădeăaăp r siătractorul,ăa tepta iăpân ăseă
opre teămotorulă iătoateăpieseleămi c toare. 

•ă Trebuieăs ăutiliza iăpeneădeăroat ,ădac ăv ă
opri iăcuătractorulăpeăoăpant . 

 

AVERTIZARE 

► Laăparcareaătractoruluiăpeăoăpant ăînătimpulăata riiăechipamentului,ătractorulăseăpoateă
deplasaăchiarădac ăesteăaplicat ăfrânaădeămân .ăAplica iăcal ă iătreaptaăjoas ăvitezaădeă
transmisieăprecumăurmeaz . 

   -. Mecanic :ăpant ă=>ăvitezaă1ămar arieră/ăînăsusă=>vitezaă1ăînăfa ă-. Tipul HST: Cea mai mica  
treapt  

 

(10) Interferen eăelectromagnetice (EMC) 

Tractorul este conform cu regulamentele europene privind emisiile electromagnetice. Cu toate acestea, 
interferen eăpotăap reaăcaărezultatăalăechipamentelorăsuplimentareăinstalateăpeătractorădeăutilizator,ăcareănuă
potăîmpliniăneap ratăstandardeleăcerute. 

Astfelădeăinterferen eăpotăduceălaădefec iuniăgraveăaăunit iiă iă/ăsauăaăcreaăsitua iiăpericuloase,ăa a c ătrebuieă
s ăseărespecteăurm toarele: 

 Asigura i-v ăc ăfiecareăcomponent ăaăechipamentuluiămontatăpeătractorăpoart ămarcajul 

 

 Putereaămaxim ăaăechipamentelorădeăemisieăelectromagnetic ă(radio,ătelefoane,ăetc.)ănuă
trebuieăs ădep easc ălimiteleăimpuseădeăautorit ileăna ionaleădină araăînăcareăleăutiliza iă
tractorul. 

 Câmpul electromagnetic generatădeăsistemulăsuplimentarănuătrebuieăs ădep easc ă24ăVă/ămă
înăoriceămomentă iăînăoriceăloc,ăînăapropiereaădeăcomponenteăelectronice. 

 Dacaănuărespecta iăacesteăreguli iăinstruc iuni.ăgaran iaănuămaiăesteăvalabil .
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(11) Niveluri de zgomot 
•ă Acest tractorăareăunăponderatănivelăechivalentădeăpresiuneăacustic ăcontinu ălaăurechileăoperatoruluii,ă

precumăseăarat ămaiăjos. 

 

(12) Niveluriăvibra ie 
 Nivelulăvibra iilorăîntreguluiăcorpă(WBV)ăvaădepindeădeăoămul imeădeăparametri.ăPropriet ileăsuprafa aă

pisteiăsauăcâmpuluiă iăvitezaădeădeplasareăvorăfiăprincipaliiăparametri. 
 Vibratiileătractoruluiăcauzeaz ădisconfortăconduc toruluiăautoă i,ăînăuneleăcazuri,ăs n tateaă iăsiguran aăsaă

ar putea fi în pericol. 

 Regla iăscaunulă oferuluiăpentruăaăseăpotriviădimensiuneaă iăgreutateaăoperatorului. 
 Nuăporni iăsauăopri iătractorulărepede.ăAc iona iătractorulălin. 
 În conformitate cu standardele UE, 78/764 / CEE, nivelulăvibra ieiăm suratălaăscaunulăpentruătractoareă

descrise în acest manual sunt de mai jos 
 
Vibra iiăintrare: Categoria A Clasa 1,11,  I I I  
 

Model scaun / Tip Vibra iiăm/s2 (ft/s2) Greutateătestat  

WOOCHANG / W10SSS 

1.24 (4.07) 59kg 

1.12 (3.67) 98kg 

 
Vibra iiăintrare:ăCategoriaăAăClasaă1,11 
 

Model scaun / Tip Vibra iiăăm/s2ă(ft/s2) Greutateătestat  

COBO 
Referin ălaăCertificatul EEC (e13*78/764*1999/57*0010*02) 

 

R36 R41 R50 R60 

N
ive

l zg
o
m

o
t 

perceputădeă
ofer 

Nivel zgomot 85.7dB(A) 89.4dB(A) 89.4dB(A) 89.8dB(A) 

Metoda de test Anexa II Anexa I Anexa I Anexa I 

Directive 2009/76/EC 

Z
g
o
m

o
t 

trec
tori 

Nivel zgomot 79.9dB(A) 82.5dB(A) 83.5dB(A) 82.9dB(A) 

Directive 2009/63/EC-Anexa VI 
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(13) Notific riălegateădeăsubstan eătoxice 
 
• Gazeleădeăevacuareă iăiuneleăcomponen iăaleămotoruluiăDiesel sunt cunsocute în statul California s ă

cauzezeădeces,ămalforma iiăcongenitale, i alte probleme de reproducere. (California propunerea 65) 

• Bateria,ăterminaleleă iăalteăaccesoriiăcon inăplumbă iăcompu iădeăplumb. TREBUIEăS ăV ăSP LA Iă
MÂINILEăDUP ăMANIPULARE.

1-3. Depozitare pe termen lung 

(1) Preg tireăpentruădepozitare 
 Seăspal ătractorulă iăurma iăproceduraădeămaiăjos. 

 Seăaplic ăvaselin ăsauăuleiăsauălubrifiantăvopseaăspray 
pe metale nevopsite pentru a evita coroziunea. 
P stra iătractorulăîntr-unălocăacoperit,ăuscată iăbineă
ventilat. 

Temperatura: 10 ° C ~ 35 ° C (50 ° F ~ 95 ° F) 

Umiditate: 45% ~ 70% 

• A eza iă toateă controalele,ă inclusivă comutatoareleă
electrice,ăînăpozi ieăneutr ă iăseăaplic ăpeneădeăroataă iă
decupla iăfrânaădeăparcare. 

• Verifica iăcapacitateaădeălubrifiantădeăfiecareăparteă i,ădac ăuleiulădeămotorăaă
dep ită100ădeăoreădeămunc ,ăschimba iăuleiulă iăl sa iămotorulătimpădeă5ăminuteă
la rpm inactiv. 

• Scurge iălichidulădeăr cireăaămotoruluiăcomplet.ăDac ălichidulădeă
r cireăaămotoruluiăesteăsolu iaăanti-înghe ,ănuăesteănecesarăs ăseă
scurg ,ădarăverifica iăconcentra ia. 

• Umple iărezervorulăcuăcombustibil. 

• Sl bi iătoateăcureleleădeătransmisieă iăcur a iăfiltrulădeăaer. 

• Sl bi iădopulădeăcauciucă(dac ăexist )ăînăcameraădeăambreiajăpentruă
a scurge apa. 

• Scoate iăbateria,ăcur a iăcapaculă iăunge iăterminalele.ăPune iă
acumulatorul într-unălocăaerisit,ănuămaiăpu inădeă10ă°ăCă(50ă°ăF)ă iălaă
distan ădeăluminaădirect ăaăsoarelui. 

• Dac ăesteăposibil,ăamenajați standuri proprii sau alte suporturi adecvate sub 

axe pentru a ridica roata de pe sol. Scoateți aerul din pneuri. Dacă nu,verificați 
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presiunea în anvelope din timp în timp. 

• Scoateți tija de ridicare și puneți brațul de ridicare la cea mai înaltă poziție 

pentru a proteja cilindrul. 

• Scoateți cheia din contact. 

• Acoperiți tractorul cu un material impermeabil. 

• Dac ăsuntăatașate uneltele, coborâți-le pe un suport pe sol. 

(2) Verific riă& între ienereăînătimpulădepozit rii 
 Seăaplic ăvaselin ăsauăuleiălubrifiantăpentruămetaleăvopsiteăpentruăaăevitaăcoroziunea. 

 Verifica iăscurgeriădeăcombustibil,ăuleiă iălichidulădeăr cire.ăDac ăesteănecesar,ărepara iăparteaădeteriorat . 

 Verifica iăpresiuneaăaeruluiăînăanvelopeă iăs ămen in ăpresiuneaăcorect . 

 Bateriaătrebuieăînc rcat ăaproximativăoădat ăpeălun ăs ănuăfieădesc rcat ăcomplet. 
 

AVERTIZARE 

► Deoareceăelectrolitulăbaterieiăesteăacidăsulfuric,ăseăemiteăgazăexplozivă iăotr vitot.ăEsteă
suficient de puternic pentru a arde pielea, îmbr c minteă iăpoateăprovocaăorbireădacaăstropiăînă
ochi. 
  - P stra iăscânteiă iăfl c riă iă ig riălaădistan ădeăbaterie. 
  - Laămanipulareaăbateriei,ăpurta iăochelariădeăprotec ieăpentruăaăprotejaăochii. 
  - În cazul în care contactele electrolit ochii iăpielea,ăseăspal ăcuăap ăimediată iădu-te pentru a 
vedea un medic. 

► Laădemontareaă iădepozitareaăbateriei,ăselecta iălocăuscată iăr corosăcareănuăesteălaă
îndemâna copiilor. 

 
(3) Preg tireăpentruăreutilizare 
 Cândăutiliza iăpentruăprimaădat ădup ădepozitarea peătermenălung,ăverifica iăfiecareăpies ăcumăurmeaz . 

•ăVerifica iăpieseădeteriorateăsauăsl bite 

•ăVerifica iăscurgeriădeăcombustibil,ălichidădeăr cire,ăuleiulădeămotor,ădeătransmisieă iădeăuleiăpeăpunteaăfa . 

•ăVerifica iănivelulă iădensitateaălichiduluiădeăr cireăaămotorului. 

•ăVerifica iănivelulădeămotor,ătransmisie,ăuleiăpeăpunteaăspateă iăfa ,ă iăcombustibil. 

(Pentru mai multe informații, consultați secțiunea "5. Lubrifierea și întreținere" din acest manual.) 

•ăVerifica iătoateăcureleădeătransmisieăcuăaten ie,ăacordândăoăaten ieădeosebit ălaăpunctulăînăcare,ăpeătermenădreapt ăaăcenturiiă
începeăs ăseăîndoaieăînăjurulărola.ăVerifica iăcaneluraăînăscripeteleădeăcoroziune. 

•ăVerifica iăsistemulăelectric 

- Exist ăoriceăcircuitădeschisăsauăoriceăalt ăproblem ăînăcircuit? 

- Exist ăvreoăproblem ădeăinstrumente? 

- Esteăstareaădeăînc rcareăaăbaterieiăsuficient ? 

 

 •ă Porni iămotorulă iăverifica iăindicatorulădeăpresiuneăaăuleiuluiădeămotoră iăindicatorulădeăînc rcareăaăbaterieiăînăpanoulăde bord. 

Ace tiăindicatoriăsuntăopri i,ăînătimpăceămotorulăfunc ioneaz . 
 •ă Rula iămotorulălaăoăvitez ădeăralantiărapidă(sugeraă1000/1500ărpm)ăpân ălaătemperaturaănormal ădeăfunc ionareăesteă
înregistrat ,ă iăverifica iăpentruăulei,ăcombustibilă iădeăscurgereăaălichidului deăr cire.ă(Pentru informații suplimentare, vezi pagina 
4-1)  

AVERTIZARE ► Cândăreporni iămotorulălaăsfâe itulăperioadeiădeădepozitare,ăurma iăinstruc iunileădeălaăă
“Preg tireăpentruăreutilizare”.ă(vezi următoarea pagină) 
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1-4. Notific riăpentru ”Utilizare & înl turare”ălegate de mediu 

Solul,ăaerulă iăapaăsuntăelementeăesen ialeăpentruăvia aăuman .ăPentruăaăcontribuiălaăconservareaămediuluiădeăpeăPamant,ă

încerc m s ăreducemălaăminimumăpoluareaămediuluiăimpuseădeăactivitateaăgeneralădeăafaceri,ăcumăarăfiădesignădeăprodus,ă

produc ie,ădistribu ie,ăetc. 

Maiămulteăsubstan eă iăproduseăderivateădinăproduseăchimiceăsiăpetrochimiceăsuntăparteămajor ădeăpoluareăaămediuluiă i 

trebuieăs ăfieăeliminateăînăconformitateăcuălegisla iaădeămediuăsauăreglement riăconexe,ă iăbunulăsim . 

Ne-arăpl ceaăs ănotific măurm toareleăelementeăpentruă"Utilizareăsiăeliminare"ăreferitoareălaăconservareaămediului. 

1. Evitati activitatea de suprasarcin ădup ăcitireaăManualulăoperatorului. 

Lucrulăcuăsuprasarcin ăpoateăreduceădurataădeăvia ăaăprodusului,ăprecumă iădeăgazeădeăevacuareănearseădinăînătimpulă

lucruluiălaăsuprasarcin ădevinăcauzaămajoraădeăpoluareăaăaerului. 

2. Atunciăcândăînlocui iădiverseăuleiuriă(motor,ătransmisie,ăsolu ieăanti-înghe )ăînămodădirect,ănu 

arunca iăuleiulădeăde euriăoriunde. 

Acestălucruăpoateăpoluaăsolulă iăapaăînămodăseriosă i,ădeăasemenea,ăesteăinterzis ăprinălege.ăDac ăîncalca iăaceast ă

prevedere,ăpute iăr spundeăcivilăsau penal. Uleiul rezidual trebuie eliminat în conformitate cu legile de mediu. 

3. Folosi iăprodusulăconformăManualuluiădeăoperareă iădac ăvia aăaăprodusuluiăs-aăîncheiat,ănuăaruncatiă(sauădispune i)ă

oriunde.ăApaăruginit ăsauăuleiulădeălaăprodusulădispusăpoateăprovoca poluarea solului sau a apei. Astfel, produsul pierdut 

trebuieăeliminatăînămodălegal,ăcontacta iădistribuitorulăautorizatăînăapropiere. 

4. Lubrifian iiămoderniăcon inăaditivi.ăNuăarde iăuleiădispuseăsauăcombustibilulăînăsistemeădeăincalzire. 

5. Când scurgereăsauăumple iăcuăcombustibil,ălubrifian iăuleiă iăfluideleădeăr cire,ănuăl sa iăcaăacesteaăs ăfieăabsorbiteăînăsol.ă

Acesteaătrebuieăs ăfieăcolectateă iăeliminateăînămodăcorespunz tor. 

6. Nuăregla iăsetareaăsistemuluiădeăalimentareăcuăcombustibil.ăAceastaăvaămodificaăemisiaăgazelorădeăe apament. 
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Referire la 
Manualul 
operatorului 

Aten ie! 

Înc rcareăbaterie 

Nivel combustibil 

Filtru combustibil 

Temperatura 
lichiduluiădeăr cireă
a motorului 

Presiune ulei de 
transmisie 

Presiune ulei motor 

Preînc lzireămotoră
diesel 

Frân ădeăparcare 

Luminiădeăurgen  

Pornire motor 

Oprire motor 

Oprireăpriz ădeă
putere 

Priz ădeăputereăînă
func iune 

Dispoztiv 
diferen ial 

 

 

Vitez ăneutr  

Înăfa ă/mar arier 

Înăfa  

Mar arier 

Conexiune 4WD 

Deconectare 4WD 

Întoarcereărapid ă
(Optional) 

Unitateăcroazier ă
(Optional) 

Eliberare unitate 
croazier ă(optional) 

Controlăpozi ieă(înă
sus) 

Controlăpozi ieă(înă
jos) 

Control (adânc) 

Control 
(superficial) 

Bar ăcilindruă
(scurtat) 

Bar ăcilindruă
(extins) 

Bar ăcilindruă
(plutitor) 

 
 

Vitez ăjoas  

Vitez ămare 

Controlăvitez ă
motor 

Controlăvitez ă
motor 

Lumin ăsemnală
întoarcere 

Lumin ăindicatoareă
direc ie 

Comutatorălumin  

Lumini laterale 

Luminiăfa  
(în jos) 

Luminiăfa  
(în sus) 

Lumin ădeălucru 

Claxon 

terg torăgeam 

terg torăgeamă/ă
sp lareă(fa ) 

terg torăgeamă/ă
sp lareă(spate) 

Frân ăpeăoăparte 

 

1-5. Simboluri 

Înăcontinuareăv ăprezent măposibileleăsimboluriădinăacestămanual.  
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1-6. Eticheteădeăsiguren  

(1) Eticheteădeăsiguran ădeăîntre inereă 
•  Pentruăutilizareaăprev zut ă iăsiguran aăpersonal ăaăoperatorului,ăeticheteleădeăsiguran ăsuntăata ateălaăpieseleălegateădeăfunc ionareaă
sigur . 

• Înainteă deă operareă sauă între inereă aă
tractorului,ă verifica iă pozi iaă iă citi iă cuă aten ieă
instruc iunile. 
•ă ă Dac ă g si iă "Cite te Manualul de operare" 
simbolul (1), consulta iă paginaă
corespunz toareăaămanualulădeăutilizareăpentruă
maiămulteăinforma iiăcuăprivireălaăfunc ionare,ăreglareă iăîntre inere. 
 

AVERTIZARE 

► Instruc iunileădescriseăpeăeticheteleădeăsiguran ăsuntăfoarteăimportanteăpentruăsiguran aă
operatoruluiă iăaălucr torilorădinăjur.ăDac ăsuntăignorate,ăseăpoateăprovocaădecesulăsauăv t mareă
grav . 

► Dac ăeticheteleăsuntămurdare,ăsp la i-leăcuăap ă iăs pună iă terge iăcuăcârpeămoi.ăNuăutiliza iă
diluant,ăaceton ,ăsauăalteăsubstan eăchimiceădure,ădeoareceăpotă tergeăinstruc iunile. 

► Înăcazulăînăcareăetichetaăesteădeta atăsauădeteriorat,ăînlocui i-l cuăunaănou ăînăpozi iaăini ial . 

► Laăcur areaătractorulăcuăap ăsubăpresiune,ăeticheteleăseăpotădeta a.ă 

► Dac ăexistaăoăetichet ădeăpeăoăpies ăînlocuit ,ăasigura i-v ăc ăetichetaăesteăata at ăpeăpiesaă
noua. 

 

 

(2) Eticheteleădeăsiguran ă iăpozi iaălor  
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1. Loca ieă:ăperteaădeăsusăcapacărezervor 
– Motorinaăcon inutăsc zutădeăsulf. 

- Nuăfuma iăînătimpăceăalimenta iă iăp stra iăoriceătipădeăflacaraălaă
distan . 

- Nr.pies :ă40008817 

 

2. Loca ieă:ăparteaăstâng ăplatformădeăoperator,ăpeăparteaădeă fa . 

- PERICOL DE ACCIDENT 

- Pentruăaăpreveniăr niriăserioaseăsauădeces; 
• Porni iădoarădinăscaunulădeă ofer,ăcuătransmisieă iăprizeădă eputere 

înăpozi ieăneutr . 
• NUăscurta iăborneleălaăpornireaămotorului. 

• Nr.pies ă:ă40195651 

3.ăLoca ieă:ăpeăgardaădinăspateăaăprizeiădeăputere. 

- Rotirea contactul de transmisie poate provoca accidente grave 

sau deces. 

-  P stra iătoateăscuturileătransmisiei,ătractorulă iăechipamenteă la loc în 

timpulăfunc ion rii. 
-Nr.pies :ă40195650 

4.Loca ie:ăpeăparteaăstângat/dreaptaăaăventilatorului. 
- ine iămâinileăhaineleădeparteădeăventilatoră iăcenturi. 
- Contactulăcuăpieseăînămi careăpoateăduceălaăpierdereaă
degetelorăsauăoămân .. 
- Nerespectareaăpoateăduceălaădecesăsauăv t mareăgrav .. 
- Nr.pies :ă40239638 

 

 

5. Loca ie : pe amortizorul din stânga. 

- PERICOL DE LICHID LAăPRESIUNEăÎNALT  

- Pentruăaăpreveniăr niăsauădecesul; 
• Depresuriza iăsistemulăînainteădeărepara ie,ăregl riăsauă

deconectare. 

• Purta iă protec ieă deă mâiniă iă ochiă potriviteă cândă c taiă
scurgeri, utiliza iălemnăsauăcartonănuămâna. 

• Dac ălichidulăhidraulicăsauăcombustibilulăintr ăînăcontactăcuă
pilea,ăc uta iăimediatăasisten ămedical . 

-Nr.pies : 40195652  
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6. Loca ie : pe amortizorul din stânga 

- PENTRUăAăPREVENIăDECESULăSAUăR NIRIăGRAVE; 

- P stra iăprotec iaădeăr sturnareăînăpozi ieăvertical ă iăblocat  

- Nuăopera iăvehicululăf r ăbol urileădeăfixareăînăpozi ie. 

- Când ROPS trenbuie coborât: 

• Conduce iăcuămareăaten ie 

• Seărecomand ăfolosireaăcenturii. 

• Nuăîncerca iăs ăplia iăROPS cândăexist ăoăacoperire. 

• ROPS este greu. Lucra iăcuăautorăcândăoăridica iăsauăoăcoborâ i. 

- Nuăexist ăprotec ieăcândă ROPS esteăînăpozi ieăcoborât . 

-Nr.pies : 40008817 

7. Loca ie: pe support filtru aer. 

- PENTRUăAăPREVENIăDECESULăSAUăR NIRIăGRAVE 

-  Aburiă iăap ăfierbinteădeăpresiuneăînalt . Îndep rta iăcapaculăcuă mare 

grij . 

- Dac ănuărespecta iăregulile,ăseăpoateăajungeălaădecesăsauăr niriă grave. 

- Nr.pies : 40239637 

8. Loca ie: Sub capota, in mijlocul balamalei capotei. 

- PENTRUăAăPREVENIăDECESULăSAUăR NIRIăGRAVE 

- Ave iăgrij ăpies ăfierbinte. ine iădistan ăs ănuăv ăr ni i. 

- Dac ănuărespecta iăregulile,ăseăpoateăajungeălaădecesăsauăr niriă grave. 

- Piesa nr: 40239636 
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9.ăLoca ie:ăpeăamortizorădreapta 

1.ăATEN IE 

- Selectorulădeăpriz ă iămanteaătrebuieăs ăfieăînăpozi iaăOFFă pentru 

a porni motorul. 

- Nuăopera iăpeăsuprafe eătariăcuă4WDăac ionat. 

2. AVERTISMENT 

- PENTRUăAăPREVENIăDECESULăSAUăR NIRIăGRAVE 

• Dup ăprimaăor ădeăfunc ionareă iădeăziăcuăzi,ăulterior,ă
verifica iăpiuli eleăfa ă iăspate,ăro iă iă uruburiăpentruăcuplajă
corespunz tor 
• Priza de putere- men ine iămâinile,ăpicioareleă iăhaineleă
departeă iădeăpiese mi c toare. 
• Dezactiva iăprizeă iăopri iămotorulăînainteădeărepara iiălaă tractor 

sauăata amente,ă iălaăconectareă/ădeconectareăata amente. 
• Men ine iătaoteăscuturileălaălocăpentruăprotec ie. 
• Tracta iănumaiăcuăbareăaprobateă iăcârligeăînăpozi ieă
orizontal . 
• Bloca iăpedaleleăăpentruăc l torieăpeădrumuriăsauăautostr zi 
• Aplica iăîntotdeaunaăfrânaădeăparcareă iătrecereaădeă
transportăînăpozi iaăneutr ăînainteădemont rii.. 
• Utiliza iăîntotdeaunaăcenturaădeăsiguran ,ăatunciăcândă
opereaz ătractorul. 
• Nuăpermite iăc l toriăpeătractorăsauăunelte. 
• Nuăfolosi iăcenturaădeăsiguran ăatunciăcândăfunc ioneaz ă cu 

ROPSăpliabileăînăpozi ieăcoborât . 
• Gazeleădeăe apamentăaămotoruluiăpotăprovocaămoarteaă sau 

boli.ăÎncerca iăîntotdeaunaăs ălucrezeăîntr-oăzon ăventilat . 
• Decupla iăblocareaădiferen ialului,ăatunciăcândăpornireaă
tractorului. Decuplaăîntotdeaunaăblocareaădiferen ialuluiăatunciă când 

conduce iăpeădrumuri. 
• Ap sa iăpeăsauăambeleăpedaleădeăfrân ăpentruăaădecuplaă
blocajulădiferen ialului. 
- Dac ănuărespecta iăregulile,ăseăpoateăajungeălaădecesăsauăr niriă grave. 

- Piesa nr: 40195656 
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10.ăLoca ie:ăparteaăstâng ăcadruăROPS. 
- PENTRUă Aă PREVENIă R NIRIă GRAVEă SAUă DECES; 

• Nuăopera iăniciodat ăf r ăunăROPSăcertificat. 

• Lega iăcenturaăcândăopera iătractorulăcuăROPSăină pozi ieăridicat . 

• Nuăopera iătractorulăpeăpanteăabrupt. 

• Evita iăvirajeleăascu iteălaăvitez ămare. 

• Utiliza iăROPSă iăcentur ăpentruăaăreduceă anseleă deăr nireăsauă

decesăprinăr sturnare 

• Nuăata a iăfrânghiiă iălan uriălaăROPSăpentruătractare. 

Dac ănuărespecta iăregulile,ăseăpoate ajunge la deces sau r niriăgrave. 

- Piesa nr.: 40234561 

 

11.ăLoca ie:ăpeăaripaădreapta. 
(optional) 

- UTILIZAREăMANET ăJOYSTICK. 

- PENTRUăEVITAREAăR NIRIIăPERSONALE; 

-  Oprareaăgre it ăcauzez ău orăr niriăgrave.ă Împinge iă

maneta pentru a fixa joystick-ulăînăpozi ieăneutr . 

- Dac ănuărespecta iăregulile,ăseăpoateăajungeălaă decesăsauăr niriă

grave. 

- Nr.pies :ă40226388 
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2. Instruc iiăpentruăoperareăsigur  

(1) Denumire fiecare parte 

1.ăTipăbar  
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2-1. Urcareă iăcoborâreădeăpeătractor 
(1) Urcare în tractor 

 

• Dac ăeăposibil,ăutiliza iăscaraădeăpeăparteaăstâng ă
pentru a urca. 

• Dac ăurca iăpeătractor, utiliza iătreapta, volanulă iă ine iă
mânerulădeăpeăparteaăstângaăsauădreapt . 

• Nuăs ri iăsus/josăpentruăsiguran aăDvs. 

 

(2) Scaunulă oferului (tip HST) 
• Peăparteaăjoas ăaăscaunului, este un comutator care 

detecteaz ăc ăoperatorulăst ăînăscaun. 

• Dac ăacestaăseăridic ădinăscaunăînătimpăceămotorulă

func ioneaz , motorul se va opri automat; 

- Dac ăseăridic ădeăpeăscaunăpentruămaiămultădecâtă2ă

secundeăăcuăpedaleăHSTăNuăînăpozi ieăneutr . 

- PedalaăHSTăesteăînăpozi ieăneutr ă iăprizeădeăputereăspateă

angajat ăf r ăaplicareaăfrâneiădeăparcare. 

- maneta mijlociuădeăpriz ădeăputereăesteăac ionat  

•ă Înainteădeăaăp r siăscaunulă oferului, opri iăcomutatorulădeăpriz ă iămanteaămijlociuăs ăfieăînăpozi iaăOFF,ă

ac ionândăfrânaădeăparcare

 

AVERTIZARE 

► Condi iaă operatorului:ă Persoaneleă precumă bolnavii,ă ceiă subă influen aă alcoolului,ă sau a 

medicamentelor, etc. nu au permisia de a opera acest tractor. 

Doarăoperatoriiăcuăeduca ieăcorespunz toareăpotăutilizaătractorul,ădup ăînv areaăutiliz riiăcontroalelorădeă
mi care,ăoprire,ăîntoarcereă iăalteăopera iuni. 

► Nuăprinde iămanetaădeăvitezeăcândăurca iădeăpeăpatreaădreapt . 

AVERTIZARE ► NUăîndep rta iăarbitrarăcomutatorulădeăscaun.ăDac ăesteănecesarăs ăseăînlocuiasc ăscaunul,ă
comutatorulătrebuieăschimbat.ăDac ănuăseăfaceăa a,ămotorulănuăvaăporni. 
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(3) Reglarea scaunului 

• Înainteădeăaăoperaătractorul,ăregla iăpozi iaăscaunuluiă
oferului înăfunc ieădeădimensiuneaăcorpuluiăsiăîn l ime. 

• Maneta de ajustare scaun 

1)  Dup ăceăv-a iăa ezatăpeăscaunulă oferului,ădeplasa iă
maneta de reglare a scaunului F / R pentru a elibera 

blocajul 

2)  Deplasa iăscaunulă oferuluiăînainteăsauăînapoi,ăînăfunc ieă
deălungimeaăcorpuluiă oferului 

3)  Elibera iămanetaădeăreglareăscaunuluiăFă/ăRă iăverifica iă
scaunul este blocat. 

• Butonădeăreglareăaăîn l imiiăscaun 

1)   Dac ăîntoarce iăbutonulădeăreglareăaăîn l imiiăscaunului în 

sensulăacelorădeăceasornic,ăîn l imeaăscaunuluiătrebuieăs ă
fieăcoborât . 

• Buton de rgelare greutate 

1) Regla iăsuspensiaăscaunuluiăînăfunc ieădeăgreutateaă
corporal ,ăcuăajutorulăbutonuluiădeăreglareăaăgreut ii.ăDac ă
roti iăînăsensulăacelorădeăceasornic butonul, rigiditatea de 

suspendareăcre te. 
 

 

 
(4) Înclinarea volanului 

• Trage iămanetaădeăînclinare în sus pentru a elibera 

coloanaădeădirec ieă iăînclinareăaăvolanuluiăînăpozi iaă
dorit  

• i,ăîmpinge iămanetaădeăînclinareăînăjosăpentruăaăblocaă
coloanaădeădirec ieăînăloc,ă iăasigura i-v ăc ăcoloanaănuă
seămi c ăînainteă iăînapoi. 

 Trebuieăs ăfunc ionezeămanetaădeăînclinareănumaiă
atunci când tractorul sa oprit complet  

  

AVERTIZARE 
► NUăpune iămânaăsubăscaunăînătimpăceăsta iăpeăel.ăPoateăcauzaăr nireăprinăsuspendareaăscaunului. 

► NUăajusta iăpoz iaădeăscaunăînătimpăceăconduce i. 

AVERTIZARE ► NU ajusta iăcoloanaădeăconduceăînătimpădeăconduce i.ăPoateăcauzaăaccidente. 
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(5) Centura 
• Purta iăîntotdeaunaăcenturaădeăsiguran ăînainteădeăaă

utilizaătractorulă iăregla iăcentura pentru a se potrivi 
operatorului. 

1.ăIntroduce iăcenturaădeăsiguran ăînăcataram ăpân ă
când "clic"-ulăindic ăfaptulăc ăesteăfixat ăînămodă
corespunz tor. 

2.ăPentruăaăscoateăcenturaădeăsiguran ,ăap sa iăbutonulă
deăeliberareăro u. 

 Verifica iăcenturaădeăsiguran ăînămodăregulat.ăDac ăesteă
deteriorat ăsauăuzat ,ăînlocui i-oăcuăunaănou . 

 

 

 

 

 

► Dac ănuăpurta iăcenturaădeăsiguran ,ăaceastaăpoateăprovocaăr niriăgraveăînăcazădeă
accident. 
    - Înătimpulăfunc ion rii,ăesteăobligatorieăs ăpurta iăcentur ăde siguran ăcuăunăcadruăcabin ă
sauăsiguran aăinstalat. 
    - Dup ăceăpurta iăcenturaădeăsiguran ,ăregla iăcenturaăpentruăaăseăpotriviăoperatorului. 
► Dac ăcadrulădeăsiguran ăesteăpliat ăpentruămodelulăcadru,ănuăpurta iăcenturaădeăsiguran . 

 

 

 

(6) Coborârea din tractor 

1. Modelul cu roll-bar 

• Dac ăeăposibil,ăutiliza iătreaptaădinăstângaăpentruăurcareă
/ie ire. 

• Cândăcoborâ i, utiliza iătreaptaă iămânerulăvolanului,ă
ine iămânerulădeăpeăstânga. 

• Nuăs ri iăsus/josăpentruăsiguran aăDvs.
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2-2. Dispozitiveădeăsiguran  

(1) Capota 

• Capotaăesteăunădispozitivădeăprotec ieăpentruăaăpreveniă
accesulă neinten ionată laă pieseleă rotativeă înă jurulă
motorului;ă ventilator,ă cureaă deă ventilatoră deă r cire,ă
arboreleă iăscripeteădeărota ie. 

•  Nuăscoate iă iămodifica iăcapota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2) Aripa 
• Aripaă esteă ună dispozitivă deă protec ieă pentruă aă
preveniăaccesulăneinten ionată laăanvelopeleădinăspateă
iăpentruăaăpreveniănoroiulăs ăajung ă laăconduc torulă

auto. 

•  Nuăscoate iă iămodifica iăaripa.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Capacădeăsiguran ăpriz ădeăputereă iăcapacădeăprotec ie 

•ăCapaculădeăsiguran ăaăprizeiădeăputere este un dispozitiv de 
protec ieăpentruăaăpreveniăaccesulăneinten ionatălaăarboreleăcardanică
siăpentruăaăpreveniăunăaccidentăcareăcauzeaz ădeăarboreleădeă
antrenare rotativ. 

•ăNuăscoate iăcapaculădeăsiguran ăaăprizeiădeăputere.ăÎnăcazulăînăcareă
capaculădeăsiguran ăaăprizeiădeăputereăsauădeăprotec ieăcapaculăesteă
deterioratăsauăîndep rtat,ăînlocui i-lăcuăoăparteăadev rat . 

•ăNuăc lca iăpeăcapaculădeăsiguran ăaăprizeiădeăputere. 

•ăDup ăutilizareaăarboreluiăcardanic,ăseăaplic ăvaselin ă iăintroduce iă
capaculădeăprotec ieăaăarboreluiăcardanic. 
 

 

► Dac ăatinge iăarboreleărotativ,ăaceastaăpoateăprovocaăoăaccidentareăgrav . 
- NUăNUăatinge iăaxulăcareăseărote te. 
- NUăNUăscoate iăcapaculădeăsiguran . 
 Evita iăhaineleălargi,ăcareăpotăfiău orăsuflecateăîn arborele rotativ. 
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(4) Cadruădeăsiguran ăpliabil (ROPS) (Op ional) 

1. Cadruădeăsiguran ăspate 

• Cuăseăpliaz ăcadrul 

1. Sl bi iă uruburileă cadruă siguran ă2ă iă 4ă iă piuli eleă

(ambeleăp r i).ă(Nuădesrânge iăcomplet) 

2. Îndep r ta iăbol urileăpeăambeleăp r iă iăplia iăcadrulă

deăsiguran ăînapoi. 

- Fi iăatentălaăposibilitateaăcaăcapil,ămân ă iăum rulăară

puteaăfiăr niteădinăcauzaăplieriiădinăgreutateaăcadruluiă

deăsiguran  

3. Seta iă g urileă 3ă iă 5ă înă linie, iă pune iă piuli eleă 3ă înă

orificiuăăpentruăaăfixaăcadrulă iăaplica iăbol ul. 

4. Strânge iăbol ulă iăpiuli eleă2ă iă4ăpeăambeleăp r i. 

• Cândăpune iăcadrulădeăsiguran ,ăseăurmeaz ăaceea iă

pa i.

 

 

► Nuămodifica iăsauădezasambla iăcadrulăsiguran ăarbitrarăpentruăsiguran . 

► Dac ăcadrulădeăsiguran ănuăesteăaplicatăînămodăcorect,ăacestaăpoateăprovocaăunăaccidentăgravăpeă

tractorăatunciăcândăesteăr sturnat. 

- Asigura i-v ăc ăs ăsteaăcadrulăsiguran ăsusăcompletă iăasambla iă uruburi, bol iă iăpiuli eăînă

mod corect. 

► Înăcazădeăpliereăcadruluiădeăsiguran . 

- Coopera iăcuămaiămultădeă2ăpersoaneălaăpliereăsauăpicioareăcadruădeăsiguran ăcaăeăgreu. 
- Fi iăatentăs ănuăv ăr ni iălaăpliereăbrusc ,ăcareăarăputeaăap reaăatunciăcândăpliereăsau 
picioareăcadruădeăsiguran ,ărezultateleădinăgreutateaăsa. 
- Nuăpurtaăcenturaădeăsiguran ăatunciăcândăcadrulădeăsiguran ăesteărabatat. 

- Nuăamenaja iăcadrulădeăsiguran ădeăîndat ăceălucrareaăesteăterminat . 
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2. Cadru de siguran ăfa  
•   Structuraădeăprotec ieăr sturnareăesteăintegrat ă

iăoăstructur ăcertificat ăpentruăsiguran aă

oferului. Nuămodifica iă iăîndep rta iăvreoăparteă

dinăstructur . 

• Cumăs ăplia iăcadrulădeăsiguran . 

1. Parca iătractorulăpeăoăsuprafa ăorizontal . 

2. Sl bi iăbutoaneleăcadrului (nuăîndep rta iă

complet) iăridica i-leăpentruăaăeliberaă urubulă

dintreăbar ă iăcadru. 

- Cândăseăelibereaz , ine iăbaraăs ănuăcad . 

3. Coborâ iăbaraăînăfa ălaăpropriaăgreutate. 

- Fi iăatentălaăposibilitateaăc ăcapul,ăum rulă iămânaăpotăfiăr niteădinăcauzaăplieriiărapide. 

4. Muta iăcadrulăînăpozi iaădeăfixareă iăstrânge iăbutoanele. 

• Cândăridica iăcadrul,ăurma iăacela iăprocedeuăinvers. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Nuămodifica iăsauădezasambla iăcadrulăsiguran ăarbitrarăpentruăsiguran . 

► Dac ăcadrulădeăsiguran ănuăesteăaplicatăînămodăcorect,ăacestaăpoateăprovocaăunăaccidentăgravăpeă

tractorăatunciăcândăesteăr sturnat. 

- Asigura i-v ăc ăs ăsteaăcadrulăsiguran ăsusăcompletă iăasambla iă uruburi,ăbol iă iăpiuli eăînă

mod corect. 

► În caz de pliere cadrului deăsiguran . 

- Coopera iăcuămaiămultădeă2ăpersoaneălaăpliereăsauăpicioareăcadruădeăsiguran ăcaăeăgreu. 
- Fi iăatentăs ănuăv ăr ni iălaăpliereăbrusc ,ăcareăarăputeaăap reaăatunciăcândăpliereăsauăpicioareă
cadruădeăsiguran ,ărezultateleădinăgreutateaăsa. 
- Nuăpurtaăcenturaădeăsiguran ăatunciăcândăcadrulădeăsiguran ăesteărabatat. 

- Nuăamenaja iăcadrulădeăsiguran ădeăîndat ăceălucrareaăesteăterminat . 
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3.Instrumenteă iăcontroale 

3-1. Panoulădeăinstrumenteă i controaleăfa  

Important pentru proprietar, a se citi cu atentie 
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1. Panou instrumente 
 

 

 

1- Indicatorăfa -spate (neutilizat) 

2-Indicator semnal viraj 

3-Indicatorăasisten ăaerărece  

4-Indicatorăoperareăpriz ădeăputere  

5-Indicator 4WD  (neutilizat) 

6-indicator viraj rapid (neutilizat) 

7- indicatorăvitez  (neutilizat) 

8-Indicatorăfaz ălung  

9-indicatorăvitez ămic /mare (neutilizat) 

10- Indicatorul pentru temperatura lichidului de 

r cireăaămotoruluiă 

11-Tahometru 

 

12- m sur tor ore 

13- dispozitiv nivel combustibil 

14-Indicator avertziare cobstibil 

15-Indicatorăpresiuneăriz ădeăputereă  

(neutilizat) 

16-Indicatorăînc rcareăbaterie 

17-Indicator presiune ulei motor 

18-Indicatorăfrân ădeăparcare 

19-Indicatorăfrân ăpeăoăparteă(neutilizat) 

20-Indicator conducere (numia HST) 

21-Indicatorăblocădiferen ial

 

 

1 -  Indicatorăfa -spate (neutilizat) 

- Acest indicator nu este folosit. 

2 - Indicator semnal viraj (stânga-dreapta) 

- Cândăluminileădeăsemnalizareăfa /spateăclipesc,ăacestăindicatorăvaăclipi. 
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3 - Indicatorăasisten ăaerărece 
 

•ă Cândăroti iăcomutatoruluiăcheieăînăpozi iaăON,ă
aparatulădeăajutorădeăpornireălaăreceăîncepeăs ă
lucreze,ă iăacestăindicatorăfunc ioneaz ătimpădeă10ă
secunde. 

4 - Indicatorăoperareăpriz ădeăputere 
 

•ăCândăcomutatorulăcheieăesteăONă iăcomutatorulă
PTOăesteăINDEP,ăacestăindicatorăvaăfunc iona. 

•ăDac ăcomutatorulăPTOăesteăMANUAL,ăacestă
indicator va fi aprins atunci când pedala de ambreiaj 

nuăesteăap sat ă iăleg turaă3ăpuncteăNUăesteăridicată
pesteălimitaăsuperioar . 

(Pentru informații suplimentare, vezi pagina 3-7) 

5 - Indicator 4WD (neutilizat) 

6 - Indicator viraj rapid (neutilizat) 

7 - indicator vitez ă(neutilizat) 

8 - Indicatorăfaz ălung  
 Cândăporni iăfazaălung ,ăacestăindicatorăvaăporniăsimultan. 
 

9 - Indicatorăvitez ămicp/mareă(neutilizat) 
 

10 - Indicatorulăpentruătemperaturaălichiduluiădeăr cireăaă
motorului 

•ă   Acestaăindic ătemperaturaălichiduluiădeăr cireăaămotorului. 

•ă   CuăcâtăseăaproapeăaculădeăH,ăcuăatâtăesteămaiămareătemperaturaălichiduluiădeăr cireăaămotorului. 

•ă   Lichidulădeăr cireăesteăfoarteăcald.ăLaăverificareaălichiduluiădeăr cire,ăînăconformitateăcuăinstruc iunile de între inereă
sec iuneaă5ă. 

11 - Tahometru 
 

•ă   Tahometrul arat ărota iileămotoruluiăpeăminută(“30”ă
înseamn  3000rpm). 

12 - M sur toareăore 

•ă   Orele de operare 0019.1 înseman ăc ătractorulăaă
func ionat 19.1ore (19 ore 6 min). 
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13 - Dispozitiv nivel combustibil 

•ăAcestaăindic ăcantitateaădeăcombustibilăr mas . Dac ăaculă

indic  "E”,ăumple iărezervorulăimediat. 

14 - Indicator avertizare filtru combustibil 

• Dac ăacestăindicatorăfunc ioneaz , motorul va fi orpit 

automat. 

• Îndep rta iăapa din filtrul de combustibil. 

(vezi secțiunea 5-5 din acest manual) 

15 - Indicatorăpresiuneăpriz ădeăpuete (neutilizat) 

16 - Indicatorăînc rcareăbaterie 

• Acestă indicatoră func ioneaz ,ăcândă întoarce iăcheiaă iăseă

opre teădup ăpornireaămotorului. 

• Dac ănu,ăcontacta iădealer-ul autorizat penrtu a verifica 

sistemulădeăînc rcareăelectric . 

17 - Indicator presiune ulei motor 

• Acestă indicatoră func ioneaz ,ăcândă întoarce iăcheiaă iăseă

opre teădup ăpornireaămotorului. 

• Dac ănu,ăcontacta iădealer-ul autorizat penrtu a verifica 

sistemulădeăînc rcareăelectric . 

18 - Indicatorăfârn ădeăparcare 

•ăAcaestăindicatorăporne te,ăcândăseăaplic ăfrânaădeăparcare. 

1 9  - Indicator frâna pe o parte (neutilizat) 

20 - Indicator conducere (numai la HST) 

 

•ăAcestăindicatorăporne teăcândăseăapas ăcontrolul de 

conducereăpentruăaăaplicaăunitateaădeăcroazier . 

21 - Indicatorăblocădiferen ial (neutilizat)  
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(2)  Comutator cheie 

• OFF - oprire (motor oprit) 

• ON - pornire & lumineaz ăautomat 

• START – pornire motor 

 
 
 
 
 

 
 
(3)  Comutator semnal luminos viraj 
• Acestăcomutatorăseăfoose teăpentruăaăoferiăinforma iiăpentru 

alteăvehicule,ăcândăseăvireaz ălaăstângaăsauălaădreapta. 

• Dac ăcomutatorulăesteărotităînăsensulăceasornicului,ăclipescă 

luminile din dreapta. 

- Dac ăcomutatorulăesteărotităînăsensulăinversăceasornicului,ă

clipesc luminile din stânga. 

 

 

(4)  Comutator lumini 
 
OFF- Panouăinstrumenteă iăluminiăoprit 

Panouăinstrumenteă iăluminiăpornit 

Lumini panou, laterale, fa  (faz ăscurt ) pornite 

Luminiăpanou,ălaterale,ăfa ă(faz ălung )ăpornite 

   

AVERTIZARE 

► Deoareceăesteăac ionatăcomutatorulăpentruăpornireăsigur ,ăporni iămotorulădup ăap sareaăpedaleiădeă
ambreiaj. 

► Dac ătractorulănuăseăfolose te,ăcheiaădeăpronireăarătrebuiăscoas . 

AVERTIZARE 

► ► La schimbareaă direc ieiă înă timpulă
rul rii,ă operaă luminileă deă semnalizareă
pentruăaăinformaăalteăvehiculeădeădirec iaă
de deplasare. 

AVERTIZARE 
► ► Laătrecereaăcuăalteăvehiculeăinăbandaăopus ătimpădeănoapte,ăroti iăfarurileălaăfazaă

scurt ăpentruăaănuăderanjaăma inileăcareăvin. 
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Horn switch 
(6) Butonăluminiăaten ionareăavarie 

•     Acestaăseăfolose teăpentruăaăaten ionaăalteăvehiculeă
deăstareădeăurgen .ăDac ăap sa iăparteaădeăsusă
(symbol triunghi, taote semnalele de viraj 

(fa /spate, stânga/dreapta) vor clipi. 

(5)  Comutator claxon 

•ă    Ap sa iăbutonulăpentruăaăactiveăclaxonul. 

 

 

 

 

 

(7) Comutator tempomat (tip HST) 

• Comutatorul tempomat este pentru tipul de tractor 

HST.ăPozi iaăAă:ăactiveaz ătempomatul. 

Pozi iaăBă:ăNeutr . 

Pozi iaăCă:ăAplica iătempomatul. 

 

 Pentruătempomat,ăap sa iăparteaăsuperioar ăaă
comutatorului controlului tempomat în stare de 

ap sareaăpedaleiăînainte.ă iăapoi,ăpedalaăînainteăseă
stabile teă iăcomutatorul va reveni la neutru 

 Pentru a opri tempomatul, ap sa iăpedalaădeăfrân ăsauăcoborâ iăparteaădeăjosăaăcomutatorului. Pedalaădinăfa ă
revineăînăpozi ieăneutr ă iătempomatulăseădezactiveaz . 

   

AVERTIZARE ► ► Laătrecereaăcuăalteăvehiculeăinăbandaăopus ătimpădeănoapte,ăroti iăfarurileălaăfazaă
scurt ăpentruăaănuăderanjaăma inileăcareăvin. 

AVERTIZARE 
► ► NUăap sa iăfrânaăpeăoăparteăînătimpulăconduceriiăcuătempomat.ăTrebuieăs ăconecta iăfrânaă

stângaă iădreapta,ăpentruăaăevitaăposibileleăaccidentăînainteădeăaăconduce. 

► ► Nuăutiliza iăcomutatorulădeătempomatălaăap sareaăpedaleiăinvers . 
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(8) Comutatorăpriz ădeăputere 

• Motorulăporne teănumaiăcândăcomutatorulăesteăpusăînă
pozi iaăOFFăpentruăsiguran . 

• Dup ăpornireaămotorului,ătrebuieăs ărespecta iă
proceduraădeăfunc ionareăaăcomutatoruluiăprecumă
urmeaz : 

1. A eza iămanetaădeăvitezeînăpozi iaădorit . 

2. Roti iăcomutatorulăînăpozi iaăINDEP sau MANUAL. 

- INDEP: arbore cardanic se va roti independent pe 

pedal ăsauădeăcontrolăpozi ieămanetaăambreiajului. 

- MANUAL:ăDac ăap sa iăpedalaădeăambreiajăsauădeă
ridicareădinăspateăaăpuneăînăaplicareăpeăpozi iaă
specificat ,ăarboreleăcardanicăseăopre te. 

3. Cândă arboreleă cardanică seă rote te,ă indicatorulă deă
func ionareăpeătabloulădeăbordătrebuieăs ăfieăON. 

4.  Dac ădori iăs ăopri iăprizaădeăputereătemporarăînătimpăceă
func ioneaz ,ăpune iăcomutatorulăînăpozi iaăOFF. 
5.  Înainte de a schimba viteza, pune iăprizeădeăputereăînă
pozi iaăOFF. 

 

(9)  Grila comutatorul de lumini de 

lucru (dac ăsetat) 
• Este folosit pentru a activa / dezactiva lumina de lucru 

grilaăfa ăinstalat ăpeăgrilaăfrontal  

• ON – roti iăcomutatorulăcontraăacelorădeăceas.

AVERTIZARE 

►  Înainteădeăaăata aăsauăverificareaăechipamentuluiăac ionat, 
- A eza iăîntotdeaunaăcomutatorulăînăpozi iaăOFF,ă iăschimb torulădeăvitezeăînăpozi ieăneutr . 

► ► Dac ăcomutatorulăPTOăesteăplasatăînăpozi ieăINDEP,ăpeizaădeăputereăseărote teăchiarădac ăunealtaă
seădeplaseaz ăpân ălaălimitaăsuperioar .ăAcorda iăaten ieălaăîmprejurimile,ăpentruăaăpreveniăună
accident. 

► ► Nuăseăangajeaz ăprizaădeăputereălaăoăvitez ămareăaămotorului.ăAc ionareaăbrusc ăpoateăprovocaă
dauneălaăuneleăunelteă iăambreiaj.ăAngaja iăprizaălaăturatiiămici,ăiarăapoiăm ri iăvitezaămotorului. 
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(10) Ambreiajul (Mecanic) 

 Acesta este folosit pentru a se angaja sau 

decupla ambreiajul principal de transmisie pentru 

pornireaămotoruluiă iăschimbareaăvitezeădeă
transmisie. 

 Ap sa iăpedalaădeăambreiajărapidă iăcompletă iă
elibera i-l încet 

 Dac ăcomutatorulăprizeiădeăputereăesteăpusăpeă
MANUAL, arborele cardanic se opre te atunci 

când seăapas  pedala de ambreiaj. 

 

 

(11) Maneta de transfer (Mecanic) 

• Esteăfolosit ăpentruăfa /spate. 

• Fa  – ap sa iămanetaăînăfa  

Înapoi – ap sa iămanetaăînăspate. 

• Înainte de a mi caătractorulăînapoi,ăreduce iăvitezaă

motoruluiă iăuita i-v ăînăsapte. 

 

 
(12) Manetaădeăaccelera ie 
• Trage iămanetaăînapoiăpentruăvitez ăredus ăaă

motorului,ă iăîmpinge i-lăînainteăpentruăvitez ă

mare a motorului. 

• Manetaătrebuieăs ăfieăutilizat ănumaiăpentruă

muncaădeăterenă iănuăînătimpulăconducerii.ăAtunciă

când de conduce i peădrum,ăpune iămanetaădeă

accelera ieăviteza redus  LOW.

AVERTIZARE 

► NU mutați piciorul de pe pedala de ambreiaj în timpul conducerii tractorului. 

► Dac ăcomutatorulădeăsiguranță start este instalat pentru siguranța operatorului, apăsați complet 

pedala de ambreiaj pentru a porni motorul. 

AVERTIZARE 
► Func ionareaămaneteiătrebuieăf cut ădup ăceătractorulăs-a oprit complet. 

Nuăopera iămanetaăcândătractorulăesteăînămi care,ăpoateăd unaăfix riloră iăvitezelor. 
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(13)  Pedaleădeăaccelera ie 
 

 Aceast ăpedal ăseăfolose teăcândăseăconduceăpeădrum. 

• Cândăseăfolose te, manetaătrebuieăsetat ălaăvitez ăredus  

(LOW). 

 

(14) Pedaleădeăfrân  

• La oprire, ap sa iăambeleăpedaleădeăfrân ăîmpreun ăcuă
ap sareaăpedaleiădeăambreiaj. 

• Dac ădecuplareaăpedaleiădeăfrân ăpute iăap saăpedaleleă
deăfrân ăstângaăsauădreaptaăoăparteălaăunămomentădat,ă
frânaăstângaă iădreaptaăseăaplicaăpeăroataădinăspateăaă
pedaleiăap sate. 

• Cândălucra i,ădac ăap sa iăoăpedalaădeăfrân ăpute iăfaceăcuă
razaădeăcotitur ămaiăscurt ălaăstângaăsauălaădreapta. 

• NUăap sa iă pedalaă deă frân ă înă timpă ceă oă parteă deă blocă
diferential este angajat. Se poate deteriora sau defecta  

osia. 

• Regarding the position of the brake pedals, HST type is 

on left side of plate form and mechanical is on the right 

side of plate form. Each pedals have same function on 

both different sides. În ceea ceăprive teăpozi iaăpedaleloră
deăfrân ,ătipăHSTăesteăpeăparteaăstâng ăareăformaădeă
pl ciă iăesteămechanic,ăiarăpeăparteaădreaptaăaăformaă
placa.ăFiecareăpedal ăauăaceea iăfunc ieăpeăambeleăp r iă
diferite. 

AVERTIZARE 

► Atunci când deăconducereăpeădrum,ăangajaăpedalaădeăfrân ăstângaă/ădreaptaădeăpedalaădeăfrân ădeă
conectareăpin.ăDac ăap sa iăpedalaădeăfrân ăpeăoăparteăatunciăcândăăconduce i,ătractorulăseăpoateă
r sturna. 

► NUămuta iăpiciorulăpeăpedaleădeăfrân ă înă timpăceăconduce i.ăDac ăproceda iăa a,ăaceastaăpoateă
provocaăe eculăfrânelor. 
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(15) Pedala HST fa / spate (tip HST) 

• Ap sa iăpedalaăHST încetăînăfa ăpenrtuăaăseă
mi caăînăfa ,ă iădac ăoăl sa i, revineălaăpozi ieă
NEUTR ,ăiarătractorulăseăopre te. 

• Pedala HST spateăesteălaăfelăcaă iălaăoperareaă
pedaleiăfa . 

 
 
 

 
(16) Maneta Creeper (dac ăexist ) 

• Esteăfolosităpentruăaălucraăcuăvitez ădeărulareă

foarteămic .ăAtunciăcândăfaciămuncaăgeneral ă

sauăconducereăpeădrum,ăîmpinge iămanetaăînăjosă

pentru viteza standard. 

• Mi ca ămanetaăînăsusăpentruăviteza creeper 

• Pentruă vitez ă deă conducere,ă citi iă sec iuneaă 4, 

"Viteza de conducere”.

AVERTIZARE 

► Ap sa iăpedalaădeăfrân ăpentruăaănuăm riădistan aădeăoprireălaăconducereăcuăvitez ămare. 

► NUăopera iăpedalaărapid.ăPoateăcauzaă ocuri. 
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3-2. Controale stânga /dreapta 

Importantăpentruăproprietar,ăciti iăcuăaten ie 

Tip mecanic 
 

HST 
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(1) Manetaăprincipal ădeăschimbareăaă
vitezei 
 

 Exist ăpatruăviteze. 

 Manetaădeăschimbareăpoateăfiădisponibil ăpentruăaă
schimba viteza în timp ce conduce iăprinăap sareaăpedaleiă
deăambreiaj.ăTractorulănuătrebuieăs ăfieăoprităcaăprincipaleleă
vietzeăs ăfieăsincronizate. 

 

 

 

(2) Pedala blocădiferen ial 
•  Înăcazulăînăcareătractorulănuăpoateămergeămaiădeparteăc ă

unaădinăro ileădinăspateălateraleăalunec ,ăap sa iăpedalaă
deăblocareădiferen ialăînăjos. 

• Blocareaădiferen ialuluiăesteăeficientăpentruăaălucraăpeăună
terenăalunecos,ă iăcuăunăplug 

• Dac ăangajat,ăambeleăro iădinăspateăseăvorărotiălaăvitezaă
egal .ăDeci,ăseăderanjeaz ăfunc ionareaădirec ieă iănuă
pute iăvira. 

•  Lua iăpiciorulădeăpeăpedalaăpentruăaăeliberaăblocajulă
diferen ialului.ăÎnăcazulăînăcareătrac iuneaăesteăegalat ,ă
blocare este eliberat ăînămodăautomat. 

• Dac ăblocareaădiferen ialuluiănuădecuplat,ădeăexemplu,ă
dac ăvira i laădreaptaăsauălaăstângaăpeăoăraz ălarg ,ă
ap sa iăpedalaădeăambreiajădat ă iăap sa iăpedalaădeă
frân ăoăparteău orăpentruăunăalădoilea,ăiarăapoiăpeăcel lalt. 

•  Înăceeaăceăprive teăfunc iaădeăpedaleiăblocareădiferen ial,ă
deătipăHSTăesteăidenticăcuăcelămecanic,ăcuăexcep iaăc ă
pedalaăesteăsituat ălaăambeleăp r iădiferiteăaleăplatformei. 

AVERTIZARE 
► ► Ac iona iămanetaăschimb toruluiădeăvitezeădup ămodelăH.ăDac ăseăopereaz ăînădiagonal ,ăseă

poate defecta. 

AVERTIZARE 

► ► Nuăîntoarce iătractorulăînătimpăceăblocareaădiferen ialuluiăesteăangajat. 

► ► Nuăfolosi iăblocareaădiferen ialuluiăînătimpăceăconduce iăpeădrum. 

► ► Opri iăsauăincetini iătractorulăînainteădeăangajareaădeăblocajuluiădiferen ial. 
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(3) Comutatorul de lumini de lucru 
spate 

• ON – roti iăcomutatorulăînădirec iaădreaptaă iă
luminaăporne te. 

• OFF - roti iăcomutatorulăînăstânga iăluminaăseăopre te. 

 

 

 
(4) Manetaăschimb toruluiădeăvitezeă 

 

Mecanic 

• Exist ăpatruăviteze. 

• Înainteădeăaăac ionaămaneta, TREBUIE OPRIT 
tractorul complet. 

Tip HST  

• Exist ăoăselec ieădeătreiăviteze. 

•  Înainteădeăaăac ionaămaneta,ăTREBUIEăOPRITă
tractorul complet. 

  

AVERTIZARE ► ► Cândăconduce iănoapteaăpeădrum,ănuăl sa iăluminileădeălucruăs ăard .ăPoateăderanjaăvehiculeleădinăspate. 

NOT  ► ►Opera iăcorectămanetaădeăschimbare.ăDac ăseăopereaz ăînădiagonal ,ăaceastaăpoateăprovocaăoădefec iune. 
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(5) Maneta prizei de putere (dac ă
setat ) 

• 540 / 750 / 1000 rev/min iăpozi ieăNEUTRU (“N”). 

• Selec ieăvitezaăprizeiăde putere; 

- Viteza 1: 540rev/min / motor 2409 rev/min  

- viteza 2: 750rev/min / motor 2375 rev/min 

 - viteza 3: 1000rev/min / motor 2381 rev/min 

 

 

 

 

(6) Manetaăvitezaădeăbaz ăpriz ădeă
putere (GSP) (dac ăsetat ) 

• Vitezaădeăbaz ă(GSP) înseamn ăc ăarborealăseărote teă
propor ionalăcuăvitezaăro iiădinăspate. 

• Ap sa iămanetaăGSP înăfa ăpentruăpriz ăindependent ă iă
înapoiăpentruăvitez ădeăbaz . 

 

(7) Maneta prizei de putere medie 
(dac ăsetat ) 

• Ap sa iămanetaăînăsusăpentruăaăpuneăînăvitezaămedie. 

• Arborele se rote teăînădirec iaăanticeasorniculuiădac ăv ă
uita iălaăcap tulăarborelui. 

• Viteza : 2000 rev/min dac ămotorulăseărote te 2563 

rev/min.  

AVERTIZARE 

► ► Dup ăpunereaăcomutatorădeăpriz ădeăputereăOFFăși arborele cardanic s-a oprit complet, așezați maneta în 

poziția dorită. 

► ► Dac ămanetaădeăvitezeăNUăesteăangajat ăf r ăprobleme,ăridicați sus și în jos pe punerea în aplicare a 

alinia arborele de antrenare. 
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(8) Maneta 4WD  

• Ap sa iămanetaăînăjosăs ăseăangajezeă4WDăro ileădinăfa . 

•  Înainteădeăaăconduceăpeăpunteaăfa ,ăap sa iăpedala de 

ambreiajă iă opri iă tractorulă completă iă apoiă ac iona iă
maneta. 

• Trac iuneaăfa  (4WD) esteăeficient ăpentru. 

-Trac iuneăpentruăplug. 

-Terenul este alunecos. 

-Seălucreaz ăcuăplugarăpeăsolărigid. 

-Cândăseăurc ăpeăoăcreast  

 

 

 

 

(9) Manetaăfrâneiădeămân  

• Dac ătrage iămanetaăfrâneiădeămân ăînătimpăceăap sa iă
pedaleleădeăfrân ,ăseăaplic ăfrânaădeăparcare. 

• Elibera iăpedaleleădeăfrân ăîncetăpentruăaăverificaă
alunecarea tractorului. 

• Se poate folosi pentru opriri deăurgen . 

• Pentruăaăeliberaăfrânaădeămân ,ăap sa iăpedaleleădeăfrân ă
primulăsiăapasatiăbutonulăfrâneiădeăparcareă iăîmpinge iă
maneta în jos

  

 

AVERTIZARE 

► ►  Atunci când conduceți pe drum, decuplați 4WD. Dacă nu, poate provoca deteriorarea liniei de antrenare și 

accident grav. Imediat după care lucrează în domeniu, selectați 2WD. 

► ► Când conduceți tractorul, la viteză mare, în timp ce 4WD este angajat, virajele ascuțite poate cauza un 

accident. 

AVERTIZARE 
► ►NUăconduce iătractorulăînătimpăceăfrânaădeăparcareăesteăangajat .ăPoateădeterioraăfrâneleăsauădispozitivulă

frâneiădeămân . 
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3-3. Sistemul hidraulic 

(1) M suriădeăsiguran  

 Scurgerile de ulei hidraulic sub presiune pot penetra pieleaă iăpoateăcauzaăinfec iiăsauăalteăleziuni.ăPentruăaăevitaă
leziuniăcorporale,ăproceda iăcuăseărecomand ămaiăjos. 

- Depresuriza iăînainteădeăaădeconectaăconducteleăhidraulice. 

- Înainteădeăaăaplicaăpresiune,ăasigura i-v ăc ătoateăconexiunileăsuntăstrânseă iăcomponenteleăsuntăînăstareăbun . 

- Nuăfolosi iăniciodat ămânaăpentruăaăverificaădac ăexist ăscurgeriăsuspecteăsubăpresiune. 

- Dac ăv-a iăr nitădeăscurgeriădeălichid,ătrebuieăs ăprimi iăimediatăasisten ămedical . 

•ă Furtunurileăhidrauliceă iăaccesoriileăpeătractorăsuntăconformeăunorăspecifica iiăinginere tiăpentruăfunc iaărespectiv .ă
Laăînlocuireaăpieselorădeteriorate,ăutiliza iănumaiăpieseădeăschimbăautorizate. 

•ă Grija la montare furtun hidraulic este o necesitate: 

-Asigura i-v ăc ăs-a depresurizat înainte de a începe procedura de instalare. 

- NUăîndoi iăsauăr suci iăunăfurtun,ăpotăs ăapar ăe ec.ăPune iăfurtunulăînămodăcorespunz tor. 

- Trebuieăs ăave iăunătehnicianăhidraulicăcertificatăpentruăainstalaăfurtunul. 

- Scoate iăaerulădinăsistemulăhidraulic dup ăinstalareaăoric reiăcomponenteăhidraulice. 

•ă Verifica iăperiodicăsistemulăhidraulicăpentruăscurgeriăsauăpieseleădeteriorateă- r sucire,ăzdrobire,ăaplatizate,ăb ici,ă
cr p turi,ăcarboniz ri,ăfurtunuriămoiăsauăacoperiteă iăaccesorii. 

•ă NUătrage iăsau aplica iăfor eăexterneăpentruăaăscoateăunăfurtun.ăFurtunulăseăpoateărupeă iăprovocaăleziuni. 

•ă P stra iătoateăpersoaneleălaădistan ădeăzonaădeălucru.ăDac ăunăfurtunăseărupe,ămecanismeleăcontrolateădeăputereă
fluid pot deveni periculoase. Mecanisme ridicateăpotăc deaălaăp mânt,ăsistemulădeădirec ieăpoateăe ua,ăetc. 

•ă Sta iădeparteădeăunăfurtunădeăasamblareăsubăpresiune.ăFitingurileăfurtunuluiăpotăfiăăaruncateălaăvitez ămareă iăună
furtunăliberăpoateăzburaăcuămareăfor . 

•ă Uleiul hidraulic poate atinge temperaturiăridicate.ăA tepta iăcaăfluidulăs ăseăr ceasc ăînainteădeăserviceăaăsistemului. 

•ă Vibra iileăpotăreduceădurataădeăvia ăalăfurtunului.ăAsigura i-v ăc ătoateăclemeleă iă/ăsauădispozitiveleădeăprindereăsuntă
garantate. 

•ă Condi iileădeămediuăpotăprovocaăcaăfurtunulă iăaccesoriileăs ăseădeterioreze.ăInspecta iăfurtunurileăhidrauliceăperiodic.ă
Înlocui iăfurtunurileă iăaccesoriileăuzateăsauădeteriorate. 

•ă Înainteădeăaăverificaăsauăreparareăsistemuluiăhidraulic,ăasigura i-v ăc ămotorulăesteăoprit,ă iătoate uneltele de 
transmisieăsuntăînăpozi iaăneutr ,ă iăcoborâ iăunelteleălaăsol. 

Aten ie 
► Înainteădeăaăscoateăfurtunuiriăhidrauliceăsauăalteăp r i,asigura i-v ăc  nuăexist ăprewsiuneă

hidraulic ădeloc.ăScurgerileădeăuleiăsubăpresiuneăpotăcauzaăr niriăgrave. 

► Utiliza iăechipamentădeăprotec ieăadecvat ,ăînainteădeăserviceălaăsistemulăhidraulic. 

► Înaineteădeăaăconectaăsauădeconectaăfurtunulăhidraulic,ăcoborâ i echipamenteleălaăsol,ăverifica iă

dac ăpresiuneaăhidraulic ăaăfostăoprit . 
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(2) Sistemul de direc ie 

•ăSistemulădeădirec ieăhidraulic ăcontrolat ădeăputereăfluidăv ăofer ămaiămultăconfortăpentruăaăoperaăvolan. 

•ăNotific riăatunciăcândăseăutilizeaz ăsistemulădeădirec ie. 

1.ăDac ăexist ăpreaămult ăsarcin ăînăînc rc torulăfrontal,ăarăputeaăfiădificilăs ăfunc ionezeăvolanul.ăÎnăacestă
caz,ăreduce iădimensiuniiăsarcinii. 

2.ăDup ărotireaăăcomplet ădeăvolan,ănuăroti iăvolanulăînăaceea iădirec ieădinănou.ăDup ăcumăseăaplic ăfor aă
necesar ,ăacestălucruăarăputeaădeterioraălaăsistemulădeădirec ie.ăMaiăales,ădac ănuăfolosi iăvolanul,ădac ă
roataădinăfa ăs-aăîmpotmolităînă an .ăÎnăacestăcaz,ăjantaăpoateăfiăafectată iădeteriorate. 

3.ă Dac ă pareă anormală atunciă cândă func ioneaz ă volanul,ă acestă lucruă înseamn ă c ă exist ă aeră înă
componenteleădirec iei.ă Înăacestă caz,ă roti iă volanulă laăstângaă iă laădreaptaăpeădeplină iă ine i-l timp de 

aproximativă5ăsecunde,ăiarăaerulăs ăias ăafar ă iădac ăzgomotăanormalănuăseăopre te.ăÎnăcazulăînăcareănuă
esteăeliminat,ăcontacta iădistribuitorulăautorizatăpentruărepara ii. 

4. La pornireaămotoruluiăînăvremeărece,ăpoateăap reaăunăzgomotăanormal.ăÎnăacestăcaz,ăînc lzi iătractorulă
înainte de a utiliza pentru a reduce vâscozitatea uleiului. 

5.ăDac ăutiliza iă tractorulăpentruăoă lung ăperioad ădeătimpăînă timpăceă roti iăcompletăvolan,ă temperatura 

uleiuluiăvaăcre teăceeaăceăpoateăduceălaăreducereaădurateiădeăvia ăprodusăsauăe eculădeăsistemăhidraulică
si automat. 

 

(3) Controlădeăridicareăhidraulic  
 

•ăDispozitivulădeăridicareăhydraulicăpoateăfunc ionaăprinăcontrolăpozi ie,modăpriectată iămodăcontrol mixt. 
 

 
  



3 - 22 

 

 

1. Controlăpozi ie 

• Pentruăaăsetaăpozi iaă(în l ime)ădinăspate,ădeplasa iămanetaă
deăcomand ăpozi iaăsusă/ăjosăînătimpulăfunc ion riiămotorului.ă
Înăgeneral,ăaceast ămanet ăesteăfolosit ăpentruăplug,ă
distribuitorădeăîngr minte,ăma in ădeătuns,ăgrebl ă iăalteă
instrumente din spate. 

1. Ap sa iămanetaădeăcomand ăpozi iaăînainteă iăl sa iăunealtaă
jos prin propria greutate 

2. Muta iămanetaăînăpozi iaădorit ,ăînăparteaădinăspateăseăvaă
puneăînăpozi iaăcorespunz toareăpozi ieiămanetei. 

3. Pentruăaăsetaăpozi iaăceaămaiăjoas ăaămanetei,ăroti iăAă
contra-sensulăacelorădeăceasornic,ăaămutaă iăbloca iăAăînă
pozi iaădorit  

2. Comand  Draft 

 Adâncimea de lucru a uneltei în proiectul controlul este 

controlat ăautomatădeăc treăproiectulădeăsarcinaăcareăesteă
detectat de senzorul deăsuportă iătransmis ălaăsupapaă
reglare de ridicare. In general, acest mod este utilizat 

pentruăunealtaăcareăsuport ăsarcina. 

 Înăacestăcaz,ăac iona iămaneta,ădup ăcumăurmeaz . 

1. Scoate iăblocatorulădeăsenzorădeăsuportăsuperior. 

 2.  Deplasa iămanetaădeăcontrolăaăpozi ieiăînainteăcompletă
(Jos)ă iăl sa iăunealtaăjosădeăpropriaăgreutate. 

 3.     Greutateaăpentruăaăridicaăvalvaădeăcontrolăseăstabile teă
înăfunc ieădeăpozi iaămaneteiădeăcontrol. 

4. Cuăcâtămanetaăseădeplaseaz ăînapoiă(înăsus),ăcuăatâtă
mai mult se ridica de greutatea. 

5. Dac ădori iăs ăridica iăata amentulădinăspate,ăutiliza iă
manetaădeăcontrolăaăpozi ieiăînăloculămaneteiădeă
comand  

 

3.Control mixt 

•ăEsteăfurnizatăcaăoăcombina ieăadecvat ăaăambelorămanete.ăÎnă
acest caz, adâncimea de lucru este stabilit de maneta de 

comand ăpozi iaăpractică iăcontrolat ădeămanetaădeă
comand ăăînăpozi ieădeăcontrol.  
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(4) Butonăcontrolăsc dereăvitez  

• Roti iă butonulă supapeiă deă sensulă aceloră deă ceasornică
pentru a coborâă ata amentul lentă iă contra-sensului 

acelor de ceasornic pentru a-l conbrâ rapid.ă Dac ă
coborâ iămanetaăpeădeplin,ăunealtaăesteăfix ă i,ăchiară în 

acest caz,ăunealtaănuăcoboar . 

• Plugar : lent în viteza de coborâre 

• Plug : rapid în viteza de coborâre 

• Atunciă cândăseă lucreaz ăpeă terenăgreu,ă încetini iă vitezaă
pentru a evita lovirea uneltelor 

 

 

 

 

(5) Manetaădeăcontrolălaădistan ă iăcuplareărapid  (optional) 

•ăAcesteămaneteăsuntăutilizateăpentruăaăoperaăcilindrulăhidraulică iă/ăsauămotorulădeăata ateădeătractor. 

•ăCândăap sa iămanetaădeăcomand ădeălaădistan ăînăfa ,ă iăpresiuneaăhidraulic ăpoateăfiălivrateălaăcuplareaădreaptaă
aămaneteiăaferenteăiarăcuplajulăstângaătrebuieăs ăfieăconectatălaăscurgere. 

•ăFiecareămanet ăalăvalveiădeătelecomand ădeălaăcircuitulăparalelăpoateăfiăac ionat ăsimultan,ăiarăatunciăcândă
func ioneaz ăînăacela iătimp,ăcilindrulăsubăoăpresiuneămaiămic ăîncepeăs ălucrezeămaiăîntâi. 

•ăDup ăconectareaă iăoperareaăpreliminar ăalăechipamentuluiăhidraulic,ăverifica iădinănouănivelulăuleiuluiădeă
transmisie al tractorului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTIZARE 

► ► Atunci când conduceți pe drum, rotiți la dreapta butonul de control al vitezei ușor pentru a bloca. 

► ► Laăschimbareaălamelorădeăecheăsauăeliminareaăiarb ,ăopriți motorul și rotiți butonul de control al vitezei la 

dreapta ușor pentru a bloca. 
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<Semnifica ieăsimboluri> Cup ăflotantă

Cup ăsus 

Cup ădesc rcat  

(6) Maneta de joystick (optional) 

• Maneta joystick multi-func ional  v ăofer ăoăfunc ionareă
maiăconvenabil ăpentruăînc rc torăfrontal 

• Laăconectareaăfurtunurilorăhidraulice,ăurma iă
instruc iunileădeămaiăjos. 
 Înc rc torăjos – deschidere 1 

 Înc rc torăsus-descidere 2 

 Cup ăsus- deschidere 3 

 Desc rcareăcup  – deschidere 4 

• Norma deschiderii hidraulice este PS3/8”. 

• Utiliza iăadaptorăpentruăconectareăhidraulic . 

• Joystick-ul poate fi operat în 4 direc iiăpecumăseăarat ăînă
figura din dreapta. 

Dac ăîlămi ca iăînădiagonal , înc rc torulă iăcupaăvoră
func ionaăsimultan. Atunciăgreut ile miciăseămi c ăpimaă
dat . 

Cândăvre iăs ăridica iăcupa, coborâ iăînc rc torulă iă
împinge iăînăfa ămanetaăînăpozi ieăflotant . Dup ă
terminareaălucrului,ăpune iămanetaăînăpozi ieăneutr . 

 

 
 

 Blocarea manetei din figura din dreapta se 

folose teăpentruăaăblocaămanetaăjoystick. 

 Trage: deblocare 

 Împinge: blocare 

 Pentru alte informații, vezi secțiunea 4-4, 

“Utilizare încărcător frontal"

Înc rc torăsusă

Înc rc torăjos 
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1. Filtru ulei hidraulic 

2. Pomp ădirec ie 

3. Unitateădirec ie 

4. Cilindruădirec ie 

5. Valv ă priz ă deă putereă

independent  

6. Pomp ă hidraulic ă deă

ridicare 

(7) Diagrama system hidraulic
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Valvaăie ireăfa  

Valv ăînc rc torăfrontală(optional) 

8. Valv ătelecomand  

9. Valv ăcontrolăridicareăhidraulic  

10. Valv ăcontro ăreducereăvitez  

11. Cilindru ridicare 
hidraulic  

12. Valv ăsiguran  

13. Filtru interior (optional) 

14. Valv ăcontrolănivelare 

(optional) 
15. Rezervor ulei 
(transmisie)

Tip mecanic 
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1. Filtru hidraulic 8.ăPomp ăridicareăhidraulic  13 

2.ăPomp ădirec ie 9.ăSupap ăie ireăfrontal  14 

3.ăUnitateădirec ie Supap ăînc rc torăfa ă(optional) 15 

4.ăCilindruădirec ie 10.Supap ăpriz ădeăputereăă
independent  

16 
 
 
 

16 5. Filtru HST             11.ăSupap ătelecomand  17 
 
 

6.ăR citorădeăulei 12.ăSupap ăcontrolăhidraulic 

 

7. Unitate HST 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Supap ăreducereăvitez  

Supap ăsiguran ă 

Cilindru hydraulic 

Filtru interior(optional) 

 Dispozitiv control nivelare 

(optional) 

Rezervor ulei (Transmisie)

HST 
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5.A teta iăpân ă

indicatorul de pornire 

la rece se 

opre te.(cca.10 

secunde)  

 

 

 

 

 

 

 

4.ăFunc ionareă iălucru 
4-1.ăPornireă iăoprireămotor 

(1) Pornire motor 

 

► Verifica iăfiecareăpies ăînainteădeăpornireaă
motorului 

  

Aten ie 

► Vedrifica iădac ăsuntăoameniăînăjurăînainteă
de pornire 

 

 ► Pune iătoateămaneteleă iăcomutatoareleăînă
pozi ieăNEUTR ăsauăOFF 

  

 

Tip mecanic 

1.ăA eza i-v ăînă
scaunulă oferuluiă
iăactiva iăfrânaădeă
mân  

2.ăPune iămaneteleădeăvitez ,ă
schimb torul,ămanetaădeătransferăînă
pozi ieăneutr ăiarăcomutatorulădeăpriz ă
deăputereăînăpozi iaăOFF 

3.ăÎmpinge iămanetaădeă
accelera ieăînăpozi ieă
medie  

4.ăRoti iăcheiaă iăverifica iă
dac ăindicatorulădeă
presiune de ulei în motor, 

indicatorulădeăînc rcareă
barterie, pornire la rece 

sunt pornite 

 7. Verifica iădac ăindicatorulădeă
presiune de ulei motor, indicatorul 
Check if engine oil pressure 

 

6.ăAp sa iăcompletăpedalaă 
 deăînc rcareăbaterie 

 deăambreiajă iăroti iăcheia 

 s-auăoprit.ăDac ăvreunăindicator  Înăpozi iaăSTART. 

 func ioneaz ,ăopri iăimediată  Cândămotorulăporne te 

 
Motorulă iăverifica i. 

 
 Pune iăcomutatorulăînăpozi iaă
ON. 

 

8.ăL sa iămotorulăs ă
func ionezeăcâtevaăminuteă
caăuleiulădeătransmisieăs ăseă
înc lzeasc . 
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► Verifica iătoateăpieseleăînainteădeăpornireaă
motorului 

  

Aten ie 
► Verifica iădac ăsuntăoameniăînăjur 

 

 ► Pune iătoateămaneteleă iăcomutatoreleăînă
pozi ieăNEUTR ăsauăOFF 

  

 

Tip HST 

1.ăA eza i-v ăînăscaunulă
oferuluiă iăactiva iăfrânaă
deămân . 

2.ăPune iămanetaă
schimb toruluiădeăvitezeă iă
pedalaăHSTăfa /spateăînă
pozi ieăNEUTR ,ăiarăprizeădeă
putereăînăpozi iaăOFF. 

3.ăÎmpinge iămanetaădeă
accelera ieăînăpozi iaă
medie 

4.ăRoti iăcheiaă iăverifica iă
dac ăindicatorulădeă
presiune de ulei în motor, 

indicatorulădeăînc rcareă
barterie, pornire la rece 

sunt pornite. 

5.ăA tepta iăpân  

indicaorul de pornire la 

rece se stinge (cca. 10 

secunde) 

 7.ăVerifica iăindicatorulădeă
presiune ulei motor 

 

6.ăRoti iăcheiaălaăpozi iaădeă 
 Indicatorulădeăînc rcareăbaterie 

 

START. Când motorul  

 s-auăoprit.ăDac ăoricareădintre  porne te, 

 acesteaăfunc ioneaz   pune iăcheiaăînăpozi iaă 

 
opri iămotorulă iăverifica i 

 
ON. 

 

8.ăL sa iămotorulăs ă
func ionezeăcâtevaăminuteă
caăuleiulădeătransmisieăs ă
seăînc lzeasc . 
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(2) Pornire în vreme rece 
• Ap sa iămanetaădeăaccelera ieăînăpozi iaădeămijloc. 
• Porni iămotorulădup ăindicatorulădeăajutorădeăpornireălaăreceăseăstinge.ă(Dac ăexist ) 
• Dac ămotorulăfunc ioneaz ădur,ăap sa iăpedalaădeăaccelera ieăînăjosădeă2ă~ă3ăoriăpentruăunătimp.ă(Deătipă
mecanic) 
• Dac ămotorulăfunc ioneaz ăf r ăprobleme,ăs ăefectuezeăînc lzireaătimpădeă5ă~ă10ăminuteălaă1500ărpm. 

• Folositi uleiul de motor de iarna pe vreme rece. Consulta iă "Lubricantsă iăcapacitatea"ădeă laăsfâr itulă
acestui manual. 
•  Utiliza iădieselăpentruă iarn ,ăatunciăcândăesteăvremeăfoarteărece.ăEsteămultămaiău orăpentruăaăîncepeă
motor. 

 
(3) Oprirea motorului 
 Trage iămanetaădeăaccelera ieăînapoiăpentruăaăreduceătura iaămotoruluiă iăroti iăcomutatorulăcuăcheieăînă

pozi iaăOFF.ăMotorulăvaăfiăoprit. 

 

ATENTIE 

 

► ► Porni iămotorulăînăaerăliber sau într-unălocăbineăventilat,ăcaăgazeleădeăe apamentăaămotoruluiăpotăprovocaăboliă

sau de deces. 

► ► Pentru a evita o explozie, nu folositi niciodata lichid pentru a porni motorului. 

► ► Porni iămotorulănumaiădeăpeăscaunulă oferului,ăcuăplasareaătuturorămanetelorădeăvitezeă iătransmisieăînă

pozi iaăneutr  

► ► NUăporni iămotorulăprinăscurtcircuitareălaăborneleămotoruluiăstart.ăDac  motorulăporne te,ătractorulăseăpoateă

deplasa brusc 

AVERTISM

ENT 

► ► Dac ăpedalaăHSTănuăesteăînăpoziție neutră sau comutatorul prizei de putere nu este OFF sau operatorul nu 

sta pe scaunul șoferului, motorul nu pornește chiar dacă rotirea comutatorului cheiese află  în poziția START. 

(pentru tipul HST) 

► ► Dac ăpedalaădeăambreiajănuădeprimatătotalăsauăcomutatorulăprizei de putere nu este OFF, motorul nu 

porne teăchiarădac ărotireaăcomutatoruluiăcheieăînăpozi iaăSTART.ă(pentruătipulămecanic) 

► ► NU operați pornirea de motor mai mult de 10 secunde. Dacă motorul nu pornește, așteptați timp de 1 ~ 2 

minute înainte de a reporni. 

► ► Cândămotorulăesteăpornit,ăNUăroti iăcomutatorulăcheieăînăpozi iaăSTART.ăAceastaăpoateăprovocaădefectareaă

motorului de pornire. 

► ► Înăvremeaărece,ăefectua iăînc lzirea.ăDac ăutiliza iătractorulăînăstareaăcareămotorulănuăajungeălaă
temperatura normal ,ăvia aămotoruluiăseăreduce. 

AVERTIZARE 

► ►  Laădepozitareaătractoruluiăînăvremeărece,ăbateriaătrebuieăs ăfieăscoas ăși depozitată într-un loc răcoros și 
uscat unde este cald și este izolat de la copii. 

►  ►  Permitereaămotorălaăralantiăpentruăoălung ăperioad ădeătimpăvaăpierdeăcombustibilăși produce o acumulare 
de carbon 

AVERTIZARE 
► ► Laăoprireaămotoruluiădup ămunciăgrele,ărula iămotorulăpentruă1ă~ă2ăminuteălaăvitezaămica.ăDac ăopri iămotorulă

brusc,ăvia a motorului ar putea fi scurtat. 
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3.ăAp sa iăcompletăpedalaădeă

ambreiaj. 

1.ăTrage iămanetaădeăcomand ă
pozi iaăînapoiăpentruăaăridicaă
unealtaădup ăpornireaămotorului. 

4.ăPune iăfiecareămanet ăînăpozi iaă
dorit ă(principal,ăvitez ,ăambreiaj) 

5.ăAp sa iăpedalaădeăfrân ă iăelibera iă
frânaădeămân . 

6.Elibera iăpedalaădeăambreiajă iă
tractorulăporne te.. 

3-2. Cumăs ăconduce iă iăcumăs ăopri i 
(1) Cumăs ăconduce i 

Tip mecanic 
 

 

2. Seta iă motorulă laă vitezaă deă
1500 rpm. 

AVERTIZARE 
► ► Elibera iăîncetăpedalaădeăambreiaj.ăDac ăelibera iăpedalaădeăambreiajăbrusc,ăvia aădeăvitezeăseăreduceă iă

aceastaăpoateăprovocaăoăpornireăbrusc . 
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1. Trage iămanetaădeăcomand ă
pozi iaăînapoiăpentruăaăridicaăunealtaă
dup ăpornireaămotorului. 

 

2. Seta iăvitezaămotoruluiălaămaiă
mare de 1500 rev/min. 

 
3. Pune iămanetaădeăvitez ăînăpozi iaă
dorit . 

 
4. Ap sa iăpedalal deăfrân ă iă

elibera iăfrânaădeămân . 

 
5. Ap sa iău orăpedala HST în 

fa ăsauăînăspateăpentruăaă
mi caătractorul. 

 

6. Dac ăesteănecesar,ăap sa iă
parte de sus de la 

comutatorul de tempomat 

pentru a seta viteza de 

conducereăconstant .

AVERTIZARE 

► ► Dac ăap sa iăpedaleădeăfrân  sauăopri iăcomutatorulădeătempomat,ăunitateaădeăcontrolădeătempomatăseă
opresc. 

► ► PentruămodelulăHST,ăexist ăunăcomutatorăpentruăaăcontrolaăoprireaădeămotorăpentruăsigurantaăsoferului.ă
Dac ăoperatorulăp r se teăscaunulă oferului,ăf r ăac iuniăadecvateăpentruăsiguran a,ămotorulăseăopresteă
automat. (Pentru mai multe informatii despre scaun, vezi pagina 2-2). 

► ► Atunciăcândăconduce iăsauălucra iăcuăunătractor,ăopera iămaiămultădeă1500ădeărotă/ămin. 
► ► Ap sa iăHSTăînainte /ăPedalaădeămar arierăîncet. Dac  ap sa iăpedaleleăîn grab , ar putea provoca o 

pornire brusc . 

Tip HST 
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(2)Schimbarea vitezelor 
 

Tip mecanic 

 Ap sa iăcompletăpedalaădeăambreiajă iăopera iătoateă
manetele de schimbare corect. 

 Seăac ioneaz ămaneta F / R de ambreiaj, maneta 

deă vitezeă (dac ă exist ),ă dup ă oprireaă complet ă aă
tractorului. 

 

 

 

 

 Tip HST  
•  Ap sareaăpedaleiăHSTăînainteă/ăînapoiălaăcre tereaă

vitezei,ădup ăcumădori i.ăStabili iăsuplimentarătura iaă
motoruluiăcorect.ăDac ăelibera iăpedaleleăHST,ă
pedalele vor fi plasate în NEUTRU automat. 

• Manetaăschimb toruluiădeăvitezeătrebuieăoperat ăînă
neutru iădup ăceătractorulăs-a oprit complet. 

• Seta iăvitezaădeăconducereăînămodăcorespunz toră
fa ădeădeăstareaădrumurilor.
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(3) Oprire de urgen  

Tip mecanic 

1. Ap sa iă pedalaă deă frân ă iă
ambreiaj,ăînăacela iătimp,ăpentruă
aă opriă tractorul.ă Opri iă
comutatorul cu cheie 

 

2. NUăelibera iăpedalaădeăambreiajăpân ă
pieseleămi c toareăs-au oprit. 

 
3. Activa iăfrânaădeămân .

 

 

 

 
 

1.  Elibera i HST înăfa ăsauăînăspateă iă
ap sa iăimediatăpedalaădeăfrân . 

2. Împinge iămanetaădeăvitez ă
în spate pentru a reduce 

viteza motorului. 

3. Activa iăfrânaădeămân .

Tip HST 
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4. Oprirea tractorului  

Tip mecanic 

1. Seăapas ăambreiajă iăfrân ă
pedale.ăA eza iămanetaădeătransfer,ă
ceaădeăvitezeăprincipalăăînăpozi ieă
neutr ă iăprizeădeăputereăăînăpozi iaă
OFF. 

 

2. Împinge iăînainteămanetaădeă
comand ăpozi ieăpentruăa coborâ 
unelteleălaăsol.ăRoti iăcomutatorulăcuă
cheieăînăpozi iaăOFF. 

 

3. Aplica iăfrânaădeăparcareă iă
elibera iădeăfrân  i pedala de 
ambreiaj încet. 

AVERTIZARE 

► NUăpleca iădeălâng ătractorădac ămecanismulădeătransmisieăesteăplasatăînăpozi iaăneutr ă iăfrânaădeă

mân ănuăesteăaplicat .ăTractorulăpoateărula. Aplica iăfrâna de parcare, în orice moment înainte de a p r si 

tractul 

► Scoate iăcheiaădeăcontactăîntotdeaunaădup ăoprireaămotorului. 

1. Elibera iăpedalaăHSTăfa /spateăîncetă iă
trage iămanetaădeăzccelera ieăînapoiă
pentru a reduce viteza motorului, iăpune iă
manetaădeăvitez ăînăpozi ieăNEUTR ă iă
comutatorulădeăpriz ădeăputereăînăpozi iaă
OFF. 

 

2. Ap sa iămanetaădeăcontrolăînăfa ă iă
coborâ iăata amenteleălaăsol.ăRoti iăcheiaă
înăpozi iaăOFF. 

 

3. Activa iăfrânaădeămân ă iăelibera iăpedalaă
deăfrân . 

Tip HST 
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AVERTIZARE 

► Conecta iăpedaleădeăfrân  stânga / dreapta cu pedala de frân  de leg tur  a fost dat  înainte de 

a conduce (dac  exist ). 

► Evita iăoăpornireăbrusc , frân  brusc  iăvirajăbrusc. 

► NUăpermite iăurcareaăoamenilorăpeătractorăsauăpeăalteăunelte. 

► NUăa eza iăbagajeăpeătractor. 

► A eza iămanetaădeăvitezeădeăpriz  de putere înăpozi ieăneutr  iăînăpozi iaăOFF. 

► Nuăfolosi iăblocareădiferen ială iăpatruătractiuneăintegralaă(4WD).ă(aăseăutilizeă2WD). 

► Cândăc l tori iăcuăunelteăpeăspateăcuăleg tura în 3 puncte, strânge iăstabilizatorulăpentruăaăevitaă

mi careaălateral . 

► Cândăc l tori iăcuăunelteăinstalate,ăroti iăîncet de larg cotitur  raz . 

► În timpăceăc l tori i,ăNUămuta iăpiciorulăpeăpedalaădeăambreiajă(dac  exist ) sau pedale de frân . 

► Înătimpăceăc l tori i,ăNUăopera iăata amenteăechea,ăînc rc tor. 

 

(5) Conducerea tractorului pe drum 
 

•   Cândăcoborâ i,ăNuăpune iămanetaădeătransmisieăînăpozi ieăNEUTR . 

•   Cândăconduce iătractorulăpeăunădrumăneasfaltatăcuăata amentălaă3ăpuncteădeăleg tur ,ăpune iămanetaădeă
vitezeălaăvitez  mic ă iănuăridica iăunealtaăpân ălaăceaămaiăînalt ăpozi ie.ăÎnăcazulăînăcareătractorulălove teăună
obstacol,ăaceastaăpoateăprovocaăzdruncinareă iăe eculăsistemuluiăhidraulic. (Înăacestăcaz,ăa eza iămanetaă
deăcomand ăpozi iaăpeăpozi iaă¾ăridicareăpentruăsiguranta.) 
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(6) Parcarea tractorului 
 

 Opri iătractorulăpeăsolănivelat. 

 Pune iămaneteleăînăpozi ieăneutr ă iăprizeădeăputereă
înăpozi iaăOFF. 

 Coborâ iăata amenteleălaăsol. 

 Activa iăfrânaădeăparcare. 

 Opri iămotorulă iăscoate iăcheia. 

 Înainteăs ăp r si iătractorul,ăa tepta iăpân ăseă
opre teămotorulă iăpieseleămi c toare. 

•ă Aplica iăpeneădeăroat ăpeăpant . 

 

(7) Manipularea  

turbocompresorului (unde 

exist ) 
  Înainte de accelerare sau de pornire tractorul echipat 

cuăturbocompresor,ăl sa iămotorulăs ămearg ăînăgolălaă
1000 rpm timp de aproximativ 30 de secunde pentru a 

seăasiguraăc ăturbocompresoruluiăesteălubrifiatăcorect. 

 Înainte de oprirea motorului echipat cu 

turbocompresor,ăl sa iămotorulăs ămearg ăînăgolălaă
1000ărpmătimpădeăcelăpu ină5ăminute.ăAceastaăpermiteă
turbocompresoră iăcolectorulăs ăseăr ceasc ,ă
prevenind deformarea componentelor.. 

  Dup ăoprireaămotoruluiăechipatăcuăturbocompresor,ă
acoper ă eavaădeăe apamentăcoadaăpentruăaăpreveniă
rotireaăturbocompresoruluiăînăvânt,ăcareărezult ăînă
deteriorareaărulmen ilor.ăTurbinaăturbocompresorului 

trebuieăs ănuăseăroteasc ăliberăcuămotorulăoprit,ă
deoareceălag releănuăvorăfiălubrifiat.

AVERTIZARE 

► Dac ăesteănecesarăs ăparca iătractorulăpeăoăpant , în plus cu remorc  înc rcat , tractorul poate s  se 

r stoarne, chiar dac  este aplicat  frâna de parcare. În acest caz, se aplic  maneta în vitez  mic  iăaplica iă

peneăsauăblocatoriălaăro i. 

- Mecanic:ăpantaădescendent ă- înapoiă1ădeăvitezeă/ăpantaăascendent ă- viteza înainte 1. 

- TipăHST:ăLoculămanetaăschimb toruluiădeăvitezeăgam ădeămic ăvitez . 
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4-3 Cumăs ămanipula iăunătractorănou 

(1) Puncte de verificare 
 Pentruă tractoră nou,ă urm toareleă trebuieă s ă fieă verificateă dină nou,ă chiară dac ă nuă aă existată suficient 

managementăalăcalit ii,ăinspec ie,ăreglareădeăfiecareăparteăînăfabric . 

 Verificareăvizual  
 Exist ăvreoădaun ădeălaătransport? 

 Verificareăsistemăr cireămotor 
 Exist ăantigelăînăradiator? Sunt scurgeri? 

 Verificare system combustibil 
 Exist ăvreoăscurgere în sistemul de combustibil? 

 Verificare nivel ulei 
 Exist ăuleiădestulălaăfiecareăpies  ? 

 Verificare sistem electric 

 Exist ăvreoăîntrerupereăproceăalteăproblemălaăcablaj? 

 Exist ăvreoăproblemădeăoperarălaăunelte? 

 Esteăsufiecient ăînc rcareaăbateriei? 

(2) Notific riăînăcazădeămanipulareătractorănou 

 Pentru cele maiăbuneăperforman e,ărespecta iăurm toareleăinstruc iuni. 

 NUăporni iăsauăopr iătractorulărapid. 

    NUăefectua iămunciăcuăînc rc tur ăgreaă iăNUă
m ri iărotireaămotoruluiălaăvitez ămareăbrusc. 

    Înăciudaătemperaturilorămariădeăafar ,ăefectua iă
înc lzireaămotoruluiăcamă5ăminuteălaă1500 

rev/min. 

 Dup ăprimeleă50ădeăore, 

 - Înlocui iăfiltrulădeăuleiădeămotoră iăfiltrulădeăuleiăhidraulică iăverifica iăfiecareăparteăaătractoruluiă
dumneavoastr ăăcaă iălaăcapitolulă5.ă"lubrifiereă iăîntre inere" 

- Dac ăesteăposibil,ăcontacta iădistribuitorulăautorizat pentru "verificare de dup  primele 50 ore". 
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4-4. Conectareaăata amentului 
(1) Cuă3ăpuncteădeăleg tur  
 

•ăCândăata a iăunealta,ăproceda iăînăconformitateăcuăurm toarele. 

1.ăSeta iăunealtaăînăpozi ieăvertical ăpeăoăsuprafa ăplan ă iăoăaborda iăînăsensăinvers. 

2.ăOpri iătractorulăînăpozi iaădeăata areă iăactiva iăfrânaădeăparcare. 

3.ăConecta iăleg turaăinferioar ă(3)ăpentruăaăconectaă iăintroduce iăfermă tiftulădeăblocare.ă(stangaădreapta) 

4.ăConecta iăleg turaăsuperioar ă(5),ăpentruăaăconectaă iăintroduce iăfermă tiftulădeăblocare.ăGam ălarg ădeă
reglareădeăsusăv ăofer ăconectareău oar . 

5.ăFixa iăunealtaăfermăcuăstabilizatoră(2).ă(Stânga,ădreapta).

ATENTIE 

► ► Înainte de a atașa / detașa, puneți comutatorul prizei de putere în poziția OFF și maneta de viteze în 

poziție neutră, și se aplică frâna de parcare. 

► ► Când atașați / detașați, asigurați-vă să asamblați și strângeți componentele de conectare corect. 

► ► Dac ătractorulăesteăutilizatăpentruăaătractaăsarciniăgrele,ăfolosiți întotdeauna bara de tracțiune sau cârligul 

aprobat, pentru a evita un prejudiciu. Nu conectați niciodată la punctele de legătură inferioare sau 

superioare. Dacă nu,ăpoateăprovocaăbasculareăsauăr sturnare. 

► ► Nu conectați uneltele care au nevoie de mai multă putere decât pot fi generate de tractor. 

► ► Nu stați niciodată între atașament și tractor la conectare. 

► ► Nu modificați presiunea de setare a supapei arbitrar pentru a creșteăcapacitateaădeăridicareăaăleg turiiă3ă
puncte. Aceasta poate provoca leziuni mortale pentru sistemul hidraulic. 
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 1. Instalareă iăreglareăleg tur ă
superioar  

 Selecta iăorificiulădeăconectareăpeăcadrulădeă
ata ament. 

 Orificiul superior este mai sensibil decât cel inferior. 

 Ajusta iălungimeaăleg turiiăsuperioare(3) utilizând 

butonul(4) dup ăsl bireaăpiuli eiădeăfixare (7). 

 Dup ăreglareă,ăstrânge iăpiuli aădeăreglare 

(7) . 
 Gama de reglare : 480 ~ 700 mm (18.9 ~ 27.6 in) 
 

 

2. Reglarea tijei de ridicare (stânga/ 
dreapta) 

 Pentru tija de ridicare (LH), deta a iăparteaăsuperioar ă
deălaăbra ulădeăridicareă iăregla iălungimeaăprinărotireăînă
sus (1). 

 Pentru tija de ridicare (RH), ridica iămânerul(4) iăroti i-l 
spre dreapta pentru a o scurta. În caz de rotire spre 

stânga, acesta se va lungi. 

Dup ăreglare, împinge iăînăjosămânerul(4) iăfixa i-l 
ferm. 

 Gama de reglare : 430 ~ 540 mm (16.9 ~ 21.3 in) 

3. Reglarea stabilizatorului 

a. Verifica iătipulădeălan  

•ă Roti iăbutonul(2) pentru a ajusta lungimea 

stabilizatorului(1). Dup ăajustare,ăstrânge iăfermăprină
piuli aădeăfixare(1). 

NOT  
 

► Pentruăaămen ineăpiuli aădeălaăleg turaăsuperioar (5)ăs ănuăscape,ăasigura i-v ăs ăfixa iă
tiftul(6). 

NOT  
 

►La reglarea lungimii 
stabilizatorului,ăseărecomand ă
distan aălateralădeăata amentădeă
cca. 20~40mm (0.79~1.57 in.) 
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b. Tip telescopic 

 Trage iăînăsusăbol ulă(1)ă iăregla iăstabilizatorulăprină
mutareaă tiftuluiăînăg urileădeăstabilizare. 

 Dup ăreglare, introduce iă tiftulăînăorificiulădorită iă
strânge iăferm. 

 

4. Referireălaăparteaădeăinstalareăata ament
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT  
 

► La reglarea lungimii 
stabilizatorului,ăseărecomand ă
distan aălateralădeăata amentădeă
cca. 20~40mm (0.79~1.57 in.) 
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1.Tij ădeăridicareă(LH) 

2.Stabilizator 

3.Leg turaăinferioar  

4.Tija de ridicare (RH) 

5.Leg tur ăsuperioar  

6. tiftătijaăridicare 

 7.Arc inferior (doar 
pentruălan ) 

8. tiftăleg tur ăsuperioar  

5.Manipulareaăleg turiiăînă3ăpuncte 
 

•ăCândăconduce iăf r ăata ament; 

1.ăFixa iăleg tur ăsuperioar ă(5),ăcuăcârligulădeăfixare. 

2.ăConecta iăstabilizatoră(2)ăpentruătiran iă(3)ăpentruăaăevitaămi careaălateral ăaăarticula ieiăinferioare. 

3.ăConecta iăarcăinferioră(7)ăpentruăleg turaăinferioar ă(3).ă(dac ăexist ). 

 •ăCândăconecta iăunăaltăata amentăfolosindăcârligădeăremorcareăsauăleg turaăînă3ăpuncteăridica iălaăîn l imeaă

maxim ă iăfixa iăprinărotireaăbutonuluiăînăjosădeăcontrolăalăvitezeiăînăpozi iaădeăblocare. 

•ăCândăîndep rta iăleg turaăînă3ăpuncte,ădac ăesteănecesar; 

1.ăScoate iă tiftulăsuperioră(8),ă iădeta a iăleg turaădeăsusă(5). 

2.ăDeta a iăparteaădinăspateăaăstabilizatorulă (2)ădină leg turaă inferioar ă (3)ă inândă leg turaă inferioar ă

strânsăs ănuăcad . 

3.ăScoate iătijaădeăridicare (LH),ătij ădeăridicareă(RH)ă iăstabilizatorulă(2)ăpasăcuăpas. 

4.ăScoate iăleg turaăinferioar ă(3),ăcuăaten ieăs ănuăseădistrug ,ădatorit ăgreut iiăsale.  
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(2) Arborele cardanic 

1. M suriădeăsiguran  

 Cândăaxulăseărote te, NUăV ăAPROPIA I. 

 Verifica iădac ăscutulăesteăata atăcorect. Dac ăesteă
îndep rtatăsauădistrus,ăînlocui i-l cu unul nou. 

 Îmbr c minteăadecvat  & Protect Entanglement : 

Cândăverifica iăsauăconecat iăunăata amentălaăax,ă
purta iăhaineăadecavteă iăechipamentădeăsiguran ăînă
loc de haine largi sau lungi. Papucii sau pantofii cu 

tocăînaltănuăsuntăpotrivi i. Pura iăhaineăadecvate.  

 

 Verifica iăpentruădimensiunileăaxului. 
 

Viteze 1 2 3 

    

Direc ieărota ie Înădirec iaăceasorniculuiă(dac ăv ăuita iălaăcap tulăarborelui) 

Distan aădeălaăsol =ăRadiusăroat ă+ă17.5mmă(0.69ăin.) 

Dimensiune arbore 
(Unitate: inch) 

 

 
Dimensi une  

 
 

► Nuăapropia iădeăarboreleărotativ,ăcumăarăfiăarboreleăcardanicăsauăventilatoruluiădeăr cire, 
maiăales,ăcuăhaineălargiă iăhaineălungi.Dac  v  ag a iădeăaxulăîn rota ieăpoateăcauzaăr niri 
grave sau deces. 
► Opri iămotorulă iăasigura i-v  c  arborele cardanic este oprit înainte de a ajunge aproape 
de ea. 
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3. Conectare arbore cardanic 

•ă Cândăseăata eaz ăunelteăcuăarboreăcardanice, folosi iădesenulădeămaiăjos. 

•ă Dup ă instalareaă uneltelor, verifica iă înclina iaă arborelui, iă interferen aă cuă capaculă deă siguran ă iă alteă
structuri. Înclina iaărigid ăaăarboreluăfaceăzgomotăputernică iăpoateăcauzaădefec iuni. 
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(3) Hitch and Drawbar (optional) 
 Cândăata a iăechipamentădeăremorcare, utiliza iă

cârligul. NUăutiliza iăleg turaăînă3ăpuncteăsauăalteă
p r i.ăDac ăproceda iăa a,ătractorul se poate 

r sturna. 

 Introduce iă tifturileăcorrectădup ăata are/deta are 

echipament. 

 NUătrece iădeăînc rc turaăverticală iăorizontal ă
maxim ,ăcumăseăarat ămaiăjos. 

1. Cârlig 

 Înc rc tur ăvertical : 900kg (1984 lbs) 

 Înc rc tur ăorizontal : 3600kg (7937 lbs) 

2. Tij  

 Seă folose teă pentruă aă remorcaăechipamenteă cuă2 
axe. 

 Seă poateă reglaă lungimeaă bareiă dup ă scoatereaă
tifturilorădeăblocare,ăprecumăseăarat ăînăfiguraădină
dreapta.ăDup ăajustare,ăasambla iăcuăfermitate. 

 Înc rc tur ăvertical  : 400kg (dac ătras) (882 lbs) 

  575kg (dac ăîmpins) (1268 lbs) 

 Înc rc tur ăorizontal : 2800kg (6173 lbs) 

 Masaăremorcabil ătehnicăadmisibil ăsuntădup ăcumăurmeaz ăînăfunc ieădeătipulădeăcuplaj. 
 

 

Cârlig Tij  

Masaăremorcabil ăf r ăfrânare 1800kg 1400kg 

Masaăremorcabil ăcuăfrânareăindependent  3600kg 2800kg 

Mas ăremorcabil ăcuăfrâneăprinăiner ie 3600kg 2800kg 

Masaăremorcabil ăcuăfrânareăhidraulic ăsauăpneumatic  N/A N/A 
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ATEN IE 
 

►  Tragerea de la puntea spate tractorului sau orice punct deasupra axului poate cauza 

tractorulăs ăr stoarne.ăUtiliza iăîntotdeaunaăbaraăsauăcârligulăpentruătragereaădeămunc . 

►  Nuătracta iăechipamenteăf r ăfrâne,ăcânt rindămaiămultădeădou ăoriăgreutateaătractorului.ă

Cândăbloca iăcârligulăsauăbaraădeătrac iuneăcuă tifturiădup ăaliniereaăla echipamentelor de 

remorcare,ăseăaplic ăfrânaădeăparcareă iăopri iămotorul. 

►   Înainteădeăaătransportaăechipamenteăpeădrumurileăpublice,ăasigura i-v ăc ăsuntăconformeăcuă

reglementarea de trafic local. 
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(4) Conectori cu 7 poli (optional) 
 
 Unulădintreăconectoriiăstandardădeăremorcaăcuă7ăpoliăesteăoferită iăesteămontatăînăparteaădinăspateăaă

tractorului.ăConexiunileădeăconectorăcuă7ăpoliă(v zutădinăspateăaătractorului),ăsuntădup ăcumăurmeaz ; 

 Versiunea CE 

Nr. tift. Func ie 

1 Lumin ăvirajăstânga 

2 NA 

3 P mântare 

4 Lumin ăvirajădreapta 

5 Lumin ălateral  

6 Lumin ăfrân  

7 Lumin ălateral  

Nr. tift Func ie 

1 
P mântare 

2 Lumin ădeălucru 

3 Lumin ăvirajăstânga 

4 Lumin ăfrân  

5 Lumin ăvirajădreapta 

6 
Lumin ăplacu ădeăînmatriculare 

7 Auxiliare 

 Versiunea ASAE 
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(5) Masaămaxim ăadmis ătehnic 
 Cândălucra iăcuăînc rc torăfrontalăsauăatasamenteăînc rcateăgreleăspateăinstalateălaăleg turaădeă3ăpuncte, 

instala iăechilibrareăpeăpunteaăcontra-parteăpentruăaămen ineăechilibrulăfa ă iăgreutateaăspateăaătractorului.ă
Dac ănu,ăfa ăsauăpunteaăspateăpotăfiătensionateădeăgreutateaăsupraînc rcat . 

 Cândălucra iăcuăînc rc torăfrontal,ăa eza iăgreutateaădinăspateăata at ălaăpozi iaăceaămaiăînalt ă iăroti iă
butonulădeăcontrolăalăvitezeiăpân ălaăpozi iaăLOCK 

 NUădep i iămasaămaxim ăadmisibil ătotal  siă/ăsauămasaămaxim ăadmis ăpeăfiecareăax ădeclarat ă
deăproduc torăcaămaiăjos,ăchiarădac ăcapacitateaădeăînc rcareăaăanvelopeiăesteăsuficient  

 Înăcazulăînăcareăcapacitateaădeăînc rcareăaăanvelopelorăesteămaiămic ădecâtămasaămaxim ăadmis ă
peăfiecareăax ,ămasaămaxim ăpeăfiecareăax ătrebuieăs ăfieăînc rcat ălaăcapacitateaădeăînc rcareăaă
anvelopei. 

Verifica iăcapacitateaădeăînc rcareăaăanvelopelor. 
 

 

Toate modelele Rem rci 

Mas ămaxim ăadmis ătehnic 
3008kg (6631 lb) 

 

Ax frontal (*) 
1320kg (2910 lb) 

Depinde de capacitatea de 
înc rcareăaăanvelopelor.ă 

Ax spate 2105kg (4641 lb) 
 

*ăincludeăechipamentămontatăfrontalăsauăînc rc torăînăpozi ieăridicat ădarăf r îănc rc tur ăînăcup . 
 

 

•ă Restric iona iă func ionarea: In cazul în care viteza de conducere nu trece de 8km/h (5 mph) (vezi 

paginile 4-22),înc rc turaămaxim ăpeăaxulăfrontalăpoateăfiă ; 

 1995kg (4398 lb) pentru toate modelele ;trebuieă s verifica iă cpacitateaă anvelopelor. (vezi pagina 

urm toare). 

ATEN IE 
 

►  Masa maxim ăadmis ăăseăm soar ăcuădoarăro ileădinăfa  sau din spate pe sc riăinclusivă

balasturiă iăcuăechipamenteămontateăînăpozi iaăridicat . 

► Nuădep i iămasaămaxim ăadmis ămaiăsusă iă/ăsauăsarcina capacitatea a anvelopelor. 

Opera iuneăsupraînc rcat ăpoateăanulaăgaran ia. 
► Nuămodifica iăpresiuneaădeăsetareăaăsupapeiăarbitrarăpentruăaăcre teăcapacitateaădeăridicareă
aă înc rc toră frontalăsauă3ăpuncteăLeg tura.ăAceastaăpoateăprovocaădefec iuniiă laăsistemulă
hidraulică iăaxăfa . 
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(6)ăCauciucuriă iăcapacitateaădeăsus inere 

Ax nr. (*) Anvelope 
Presiuneăaerăanvelop ă

standard (kg/cm2) 
Capacitate de 

înc rcare (x2) (kg) 
Mase maxime (kg) 

1 7-16 4PR 1.8 (180 KPa, 25.6 psi) 810 (1786 lb) 
2915(6426 lb) 

2 11.2-24 8PR 2.4 (235 KPa, 34.1 psi) 2220 (4894 lb) 

1 8-16 4PR 1.6 (157 KPa, 22.8 psi) 950 (2094 lb) 
3008(6631 lb) 

2 12.4-24 6PR 1.6 (157 KPa, 22.8 psi) 2180 (4806 lb) 

1 8-18 4PR 1.6 (157 KPa, 22.8 psi) 1040 (2293 lb) 
3008(6631 lb) 

2 13.6-24 8PR 2.2 (216 KPa, 31.3 psi) 3230 (7121 lb) 

Anvelop ăop ional 

1 200/70R16 2.4 (240 KPa, 34.8 psi) 1340 (2954 lb) 
3008(6631 lb) 

2 300/70R20 1.6 (160 KPa, 23.2 psi) 2120 (4674 lb) 

1 280/70R16 2.4 (240 KPa, 34.8 psi) 2240 (4938 lb) 
3008(6631 lb) 

2 360/70R24 1.6 (160 KPa, 23.2 psi) 3000 (6614 lb) 

1 250/80R16 1.6 (160 KPa, 23.2 psi) 1600 (3527 lb) 
3008(6631 lb) 

2 360/70R24 1.6 (160 KPa, 23.2 psi) 3000 (6614 lb) 

1 280/70R16 2.4 (240 KPa, 34.8 psi) 2240 (4938 lb) 
3008(6631 lb) 

2 380/70R24 1.6 (160 KPa, 23.2 psi) 3300 (7275 lb) 

1 250/80R16 1.6 (160 KPa, 23.2 psi) 1600 (3527 lb) 
3008(6631 lb) 

2 380/70R24 1.6 (160 KPa, 23.2 psi) 3300 (7275 lb) 

1 240/70R16 2.4 (240 KPa, 34.8 psi) 1800 (3968 lb) 
3008(6631 lb) 

2 380/70R20 1.6 (160 KPa, 23.2 psi) 3000 (6614 lb) 

1 
29x12.50-15 

NHS 
2.1 (207 KPa, 30.0 psi) 1551 (3419 lb) 

3008(6631 lb) 

2 41x14.00-20 1.8 (172 KPa, 24.9 psi) 2794 (6160 lb) 

1 29x14.00-15 1.4 (138 KPa, 20.0 psi) 1551 (3419 lb) 

3008(6631 lb) 
2 

2205LL-16.1 
6TL 

1.2 (120 KPa, 17.4 psi) 3380 (7452 lb) 

1 31x13.5-15 3.2 (310 KPa, 44.9 psi) 2360 (5203 lb) 
3008(6631 lb) 

2 44x18.00-20 1.4 (138 KPa, 20.0 psi) 3000 (6614 lb) 

1 9.5-16 6PR 2.2 (216 KPa, 31.3 psi) 1450 (3197 lb) 
3008(6631 lb) 

2 13.6-24 8PR 2.2 (216 KPa, 31.3 psi) 3230 (7121 lb) 

(*) 1: ax frontal, 2 : ax spate 
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(7) Ajustareăecartamentă iăschimbădeăroat  
 

 Înăcazulăînăcareăecartamentulăfa ăesteăajustat,ă

verifica iădistan aădintreăanvelopeă iăcazăcorpulă

tractorăDac ăesteănecesar,ăunghiul de virare 

trebuieăs ăfieăajustat. 

(vezi paginile 4-25 din manual.) 

 Cândăregla iăecartamentulădinăspate, verifica iă

distan aăradial ă iălateral ădintreăanvelop ăspateă

iă asiuătractor. 

- A : 15mm (0.6 in) (Minimum) 

-    B : 30mm (1.2 in) (Minimum) 

 În func ieădeătipădiscăsauăjant , ecartamentul 

frontală iădinăspateăpoateăvaria. 

1. Ecartament frontal 

 8-16 (4PR) : 1177mm (46.3 in.). 

 8-18 (4PR) : 1153mm (45.4 in.). 

 Nuăesteădisponibil ăreglareaădeăecartament. 

2. Ecartament spate 

Veziăpaginaăurm toareăpentru: 

 12.4-24 (6PR) cuăjant & disc (W10x24). 

 13.6-24 (8PR) cuăjant ă& disc (W10x24). 

 

 

 

 

 

  

NOT  
 

► Laăreglareaăecartamentul,ăacorda iăaten ieălaădirec iaădeăanvelope.ăÎnăcazulăînăcareăarat ă
forma / \ din spate, este corect. 
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•ăEcartament spate -12.4-24, 13.6-24 cuăjant  & disc (W10x24) (Unitate : mm) 
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(8)ăUtilizareaăînc rc toruluiăfrontală(optional) 
 
1.ăM suriădeăsiguran  
 Maneta joystick multi-func ional  v ăofer ăoă

func ionareămaiăconvenabil  pentruăînc rc torul 

frontal. 

 Cândăfolosi iătractorulăcuăînc rc torăfrontal,ăcentrulădeă
greutate al tractorului poate fi mai înalt, iar 

stabilitateaăvehicululuiăpoateăfiămaiăr uădecâtăf r ă
ata ament 
- NUăconduce iărapidăcuăînc rc tur . R sturnareaă
sau balansul tractorului se paote întâmpla cu 

u urin . 

- Cândăînc rca i/desc rca iăcupa peăoăpant , mi ca iă
tractorul în sens opus pantei. 

- NUăîncerca iăs ăurca iăoăpant ărigid . 

- Ata a iăgreutateaăballast peăleg turaăînă3ă
punctepentruăaăpreveniăsupraînc rcareaăaxuluiă
frontală iăaăîmbun t iăstabilitateaăvehiculului 

 Cândălucra iăcuăînc rc torăfrontal,ăvizibilitateaădinăfa ă
alătractoruluiăpoateăfiămaiăreaădecâtăf r ăata ament. Trebuieăs ăobserva iăoameniiă iăalteăvehiculeădinăzon . 

 NUăpermite iăsta ionareaăsubăînc rc torulăfrontal 

 NUăpermite iăurcareaăoamenilorăînăcup . 
 Instala iăînc rc torulăfrontalăcuăsistemădeăgidareăparallelă iăutiliza i-l tot timpul; acest sistem va asigura c ă

înc rc turaădinăcup ăr mâneăoizontal , indiferentădeăîn l imeaăbra elorădeăridicare.

 

ATEN IE 
► Dup ă utilizareaă înc rc toruluiă frontal,ă bloca iă manetaă joystickă pentruă aă preveniă
accidentul.ă(dac ăesteămontat)ă 
► Atunciăcândăp r si iătractorului,ăcoborâ iăpeăînc rc torăfrontalălaăsol. 

ATEN IE 

► ►  Nuăesteărecomandatăs ă instala iăunăînc rc torăfrontalăpeăunătractorăf r ăcabin ,ăcareănuă
poateăoferiăoăprotec ieăminimaăimpotrivaăc derilorădeăobiecte.ăTrebuieăs ărespecta iăcuăstricte eă
urm toareleăm suriădeăprecau ie: 
- Nuă ridica iă înc rc toră frontală laă oă în l imeă deă laă careă obiecteleă potă c deaă sauă rulaă peă
conduc torulăauto. 
- Folosi iăîntotdeaunaăata amentulăcorectă(furciăapuca,ăg le ileă..ăetc),ăpentruăsarcinaăspecific ă
deăaăefectuaă iădeăaăasiguraămen inereaăsarciniiăînăsiguran ăînăloc. 
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2. Ata areaăpunctelorăpentruăînc rc torăfrontal 
•ăCândăata a iăînc rc toulăfrontal, verifica iădesenulădeămaiăjos. 
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(9) Reglareaăunghiuluiădeădirec ie 
•ă Înăcazulăînăcareăecartamentulădinăfa ăesteăajustatăsauăpneurileăfa ăsuntăînlocuiteăcu anvelope noi cu diametru mai 

mare,ăsauăunulădintreăechipamenteleădinăfa ăesteăata at,ăunghiulădeăvirareătrebuieăreglatăcumăurmeaz . 
 
1) Sl bi iăpiuli aădeăblocareăpeăambeleăp r i. 

2) Conecta iă cârligulă dină fa ă aă tractoruluiă laă macaraă
folosindăcablajăspecific.ăApoi,ă ridica iăpunteaă fa ădeă laă
sol suficient. 

3) Ridica iă oă parteă aă axeiă fa ă completă iă roti iă volanulă laă
stângaă iălaădreapta,ăcuăverificareaăcaădistan eleădintreă
anvelopeă iăalteăpieseăsuntăpesteă20mmă(0.79ă in.),ăcelă
pu in. 

4) Înăacestămoment,ăseta iăfiecareădopădeădirec ieădină
ambeleăp r iăs ăfieăînăcontactăcuăcutia.ăVerifica iătoateă
posibileleăinterferen eădeăcombina iiădeădirec ieă iă
oscila iaăaxeiăfa . 

5) Strânge iăpiuli eleăpeăfiecareăparte. 
 

 

NOT  
 

► NUăscurta iălungimeaădopuluiădeădirec ie,ămaiămultădecâtăstareaădinăfabrica ie.ăDac ădopulănuă
iaăcontactălaăstareaămaxim ădeădirec ie,ăseăpoateădeterioraăcilindrulădeădirec ieăsauătija. 
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(10) Specifica iiămaximeărecomandateăaleăata amentelor 
• Cândăata a iăuneltelorădeătractor,ăseărefer ălaăurm toareleăvaloriărecomandateăcaămaximăspecificateăpentruă
fiecareă ata ament.ă NUă ata a iă instrumenteă maiă mariă decât acestea. Pentru alte instrumente, contacta iă
distribuitorul autorizat. 

 

 
 

Nr. Ata ament Specifica ii R41 R50 R60 

1 Înc rc torăfrontal Capacitate max. de 
ridicareă(punctăpivotăcup  

1134 kg (2500 lb) 1197 kg (2639 lb) 
1197 kg 
(2639 lb) 

2 Rotavator L imedădeăaratămax. 1650 mm (65 in) 
1750 mm (68.9 

in) 
1850 mm 
(72.8 in) 

3 Buldoexcavator Adâncimeădeăs patămax 
2280 mm (89.8 

in) 
2280 mm (89.8 

in) 
- 

4 T ietorărotativ L imeămaxădeălucru 1829 mm (72 in) 2134 mm (84 in) - 

5 Cositoare L imeămaxădeălucru 1829 mm (72 in) 1829 mm (72 in) - 

6 Landscape lake L imeămaxădeălucru 1524 mm (60 in) 1829 mm (72 in) - 

7 Lam  L imeămaxădeălucru 1524 mm (60 in) 1829 mm (72 in) - 

8 Lam ăspate L imeămaxădeălucru 1829 mm (72 in) 2134 mm (84 in) - 
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4-5. Viteza de deplasare 

 Viteza de deplasare a tractoruluiăsauăvitezaădeărota ieăaăprizeiădeăputereădepindeădeămunc ,ăanvelop ă iăstareaă
solului.ăPentruăsiguran ,ăac iona iătractorulălaăvitezaăpotrivit . 

 Tabelul vitezei de deplasare (unitate : Km/h -> Mile/h) 

Tip mecanic 

1.Viteza standard (fara creeper) 

- Cuăanvelop ădeăspate, 12.4-24 
 

- Cuăanvelop ădeăspate, 13.6-24 

 
Viteza 

1 2 3 4 

Viteza 
princip
al  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Înainte 1.12 1.33 1.56 2.09 2.53 3.00 3.53 4.73 5.60 6.64 7.81 10.5 14.5 17.2 20.2 27.1 

(mph) (0.70) (0.82) (0.97) (1.30) (1.57) (1.87) (2.19) (2.94) (3.48) (4.13) (4.85) (6.50) (9.01) (10.7) (12.6) (16.8) 

Spate 1.02 1.20 1.42 1.90 2.30 2.73 3.20 4.29 5.08 6.03 7.08 9.49 13.2 15.6 18.3 24.6 

(mph) (0.63) (0.75) (0.88) (1.18) (1.43) (1.69) (1.99) (2.67) (3.16) (3.75) (4.40) (5.90) (8.17) (9.69) (11.4) (15.3) 

 
Not :ăVitezaămotospeedă:ă2600ărev/min,ăRadiusăînc rcareădinamic :ă578mmă(22.8ăin.) 
 

Viteza 1 2 3 4 

Viteza 
principal  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Înainte 1.10 1.31 1.54 2.06 2.50 2.96 3.48 4.66 5.52 6.55 7.70 10.3 14.3 17.0 19.9 26.7 

(mph) (0.69) (0.81) (0.96) (1.28) (1.55) (1.84) (2.16) (2.90) (3.43) (4.07) (4.78) (6.41) (8.88) (10.5) (12.4) (16.6) 

Spate 1.00 1.19 1.40 1.87 2.27 2.69 3.16 4.23 5.01 5.94 6.99 9.36 13.0 15.4 18.1 24.2 

(mph) (0.62) (0.74) (0.87) (1.16) (1.41) (1.67) (1.96) (2.63) (3.11) (3.69) (4.34) (5.81) (8.06) (9.56) (11.2) (15.0) 

Not :ăVitezaămotor:ă2600ărev/min,ăRadiusăînc rcareădinamic ă:ă570mmă(22.4ăin.) 
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2.Vitez ăop ional  (creeper on) 

- Cuăanvelop ăspate, 12.4-24 

 

- Cuăanvelop ăspate, 13.6-24 

  

Vitez  
1 2 3 4 

Viteza 
princip

al  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

înainte 0.18 0.21 0.25 0.34 0.41 0.48 0.57 0.76 0.90 1.07 1.26 1.68 2.33 2.77 3.25 4.35 

(mph) (0.11) (0.13) (0.16) (0.21) (0.25) (0.30) (0.35) (0.47) (0.56) (0.66) (0.78) (1.05) (1.45) (1.72) (2.02) (2.70) 

spate 0.98 1.16 1.37 1.83 2.22 2.63 3.09 4.14 4.90 5.81 6.83 9.15 12.69 15.05 17.69 23.69 

(mph) (0.61) (0.72) (0.85) (1.14) (1.38) (1.63) (1.92) (2.57) (3.05) (3.61) (4.25) (5.69) (7.89) (9.4) (11.0) (14.7) 

 
Not :Vitezaămotor : 2600 rev/min, Radiusădinamicăînc rc tur  : 570mm (22.4 in.) 
 

Vitez  
1 2 3 4 

Viteza 
princip

al  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

înainte 0.18 0.22 0.25 0.34 0.41 0.49 0.58 0.77 0.91 1.08 1.27 1.71 2.36 2.80 3.30 4.41 

(mph) (0.11) (0.13) (0.16) (0.21) (0.26) (0.30) (0.36) (0.48) (0.57) (0.67) (0.79) (1.06) (1.47) (1.74) (2.05) (2.74) 

spate 0.99 1.18 1.38 1.86 2.25 2.67 3.13 4.20 4.97 5.90 6.93 9.28 12.87 15.26 17.93 24.02 

(mph) (0.62) (0.73) (0.86) (1.15) (1.40) (1.66) (1.95) (2.61) (3.09) (3.66) (4.31) (5.77) (8.00) (9.5) (11.1) (14.9) 

 
Not :Vitezaămotoră:ă2600ărev/min,ăRadiusădinamicăînc rc tur : 578mm (22.8 in.) 
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•ăViteza deplasare (unitate : Km/h -> Mile/h) 

Tip HST 

 

-Cuăanvelop ăspate, 12.4-24 

Viteza 1 2 3 

Înainte 
0~4.86 0~11.1 0~25.3 

(0~3.02) (0~6.89) (0~15.7) 

Spate 
0~4.86 0~11.1 0~25.3 

(0~3.02) (0~6.89) (0~15.7) 
 

-Cuăanvelop ăspate, 13.6-24 

 

Not :Vitezaămotoră:ă2600ărev/min,ăRadiusădinamicăînc rc tur :ă570mmă(22.4ăin.) 
 

Viteza 1 2 3 

Înainte 
0~4.92 0~11.2 0~25.7 

(0~3.06) (0~6.98) (0~16.0) 

Spate 
0~4.92 0~11.2 0~25.7 

(0~3.06) (0~6.98) (0~16.0) 

 
Not :Vitezaămotoră:ă2600ărev/min,ăRadiusădinamicăînc rc tur  : 578mm (22.8 in.) 
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5. Lubrifiereă iăîntre inere 

4- 1. Acces pentruăîntre inere 

1.Deschiderea capotei 

 Pentruăsiguran ,ăcapotaătrebuieăs ăfieăînchis ă iă
corectăfixat ăînainteădeăaăutilizaătractorul 

 Capotaăesteăarticulat ăînăparteaădinăspateă iăună
cilindruădeăgazăesteăata atăpentruăaăoferiăaccesă
facilălaămotorăpentruăaăverificaă iăîntre inere 

 Pentruăaădeschideăcapota,ătrage iăbutonulădeă
deschidereăcapotaă iăridica iăcapotaăsus. 

 Pentruăaăînchideăcapota,ătrage iăcapotaă iă
împinge i-lăînăjosăînăpozi ia deăblocareău or. 

 

 

2.Puncte pentru cricuri 

 Punctele deăridicareăcuăcriculăpentruăîntre inereăsuntă
înăfunc ieădeăăp r ileădeservite.ăNuăezita iăs ăcontacta iă
distribuitorulăautorizatăpentruăinforma ii. 

 Nuă folosi iă ansamblulă punteaă fa ă sauă leg turaă deă
direc ieă iă cilindrulă deă punctulă deă ridicare.ă Acesteă
componenteăauăuneleăpivotiădeărota ieă iă/ăsauănuăareă
destul ăputereăstructural . 

 Pentruăîntre inereaăgeneral ,ăfolosi iăsuprafa ăplan ă
subă cap tă deă cadruă motoră sauă baraă deă protec ieă
pentruăpunctulădeăcricuri,ă iăconecta iăînăplusăridicareă
la cârlig de tractareăpentruăsiguran . 

 Pentru punctele de ridicare cu cricul spate, se 

recomand ă suprafa ă plan ă subă carcasaă punteă
spate,ă iă folosireaă suportuluiă leg turiiă superioareă iă
tifturileăpentruăridicareaădup ăîndep rtareaăacesteia 

ATEN IE 
► Dup ăceămotorulăs-aăoprităcomplet,ătrebuieăs ădeschide iăcapotaăpentru a verifica. 
► Dac ădeschide iăcapotaăînătimpăceămotorulăesteăpornit,ăaceastaăpoateăprovocaăleziuniăgraveă
prinăaccesăpropusăsauăneinten ionatălaăarbore,ărola,ăcentura,ăventilatorămotorăsauăpieseădeăr cire.ă
ATEN IE. 

ATEN IE 
► Laăridicareaăp r iiădin spate a 
tractorului,ăseăaplic ăpeneălaăîntreă
punteaăfa ă iăcadruămotorăsimetrică
pentruăaăpreveniărulareaăaxeiăfa . 
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5-2.ăTabelădeăîntre inere 

Tip mecanic 
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Tip mecanic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Piese verificate Pag.nr. 
Perioada de verificare (ore) 

Zilnic 50 300 600 2-ani 

1 Rezervor combustibil 5-10 ▲     

2 Filtru combustibil 5-24    •  

3 Ulei motor 5-9, 5-19 ▲  •   

4 Filtru ulei motor 5-7, 5-19  ★ •   

5 R citorămotor 5-12, 5-25 ▲    • 

6 Ecran radiator 5-13, 5-17 ▲ ■    

7 Filtru de aer 5-12, 5-18, 5-21 ▲ ■ •   

8 Baterie 5-18  ▲    

9 Tensiune curea ventilator 5-21   ▲   

10 Distan aăsupap  5-24    ▲  

11 Presiuneăinjec ieăduz  5-24    ▲  

12 Filtru ulei hidraulic 5-7, 5-20  ★ •   

13 Ulei de transmisie 5-18, 5-23  ▲  •  

14 Ulei ax frontal 5-18, 5-23  ▲  •  

15 Cilindruădirec ie 5-17  ▲    

16 SuportăaxăfrontalăȚăbra ă
direc ie 

5-17  ▲    

17 Leg turaăînă3ăpuncte 5-17  ▲    

18 Joc pedala de ambreiaj 5-14 ▲     

19 Joc pedalalădeăfrân  5-16 ▲     

20 Lumini de viraj, lumini, claxon 5-11 ▲     

21 
Panou instrumente & 

Indicatori 
5-10 ▲     

22 uruburiă iăpiuli ie 5-14 ▲     

23 Presiuneăaerăanvelop  5-13 ▲     

24 Convergen aăro ilor 5-22   ▲   

25 Furtunuri hidraulice 5-18  ▲    

★ăPrimaăînlocuireă•ăÎnlocuireă▲ăVerificare,ăreglareă iăschimbă■ăCur are 
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Tip HST 

Nr. Verificare piese Pag.nr. 
Perioada de verificare (ore) 

Zilnic 50 300 600 2-ani 

1 Rezervor combustibil 5-10 ▲     

2 Filtru combustibil 5-24    •  

3 Ulei motor 5-9, 5-19 ▲  •   

4 Filtru ulei motor 5-7, 5-19  ★ •   

5 R citorămotor 5-12, 5-25 ▲    • 

6 Ecran radiator 5-13, 5-17 ▲ ■    

7 Filtru de aer 5-12, 5-18, 5-21 ▲ ■ •   

8 Baterie 5-18  ▲    

9 Tensiune curea ventilator 5-21   ▲   

10 Distan aăsupap  5-24    ▲  

11 Presiuneăinjec ieăduz  5-24    ▲  

12 
Filtru ulei hidraulic 5-7, 5-20  ★ •   

Ulei de transmisie 5-7, 5-20  ★ •   

13 Ulei ax frontal 5-18, 5-23  ▲  •  

14 Cilindruădirec ie 5-18, 5-23  ▲  •  

15 SuportăaxăfrontalăȚăbra ă
direc ie 

5-17  ▲    

16 Leg turaăînă3ăpuncte 5-17  ▲    

17 Pedala HST 5-17  ▲    

18 Jocăpedalaădeăfrân  5-14 ▲     

19 Lumini de viraj, lumini, claxon 5-16 ▲     

20 
Panou instrumente & 

Indicatori 
5-11 ▲     

21 uruburiă iăpiuli ie 5-10 ▲     

22 Presiuneăaerăanvelop  5-14 ▲     

23 Convergen aăro ilor 5-13 ▲     

24 Furtunuri hidraulice 5-22   ▲   

25 Rezervor combustibil 5-18  ▲    

 

★ Primaăînlocuireă•ăÎnlocuireă▲ăVerificare,ăreglareă iăschimbă■ăCur are 
 

5 - 5 
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5-3. Lubrifian iă iăcapacitate 

 

Gradulădeăvâscozitateăaăuleiuluiădepindeădeătemperaturaăambiant .ăConsulta iăgraficulădeămaiăjosăatunciăcândă
selecta iăuleiuluiăpentruămotorătractor. 

În zonele în care perioadele prelungite de temperaturi extreme sunt întâlnite, practicile lubrifiant locale sunt 

acceptabile;ăcumăarăfiăutilizareaădeăSAEă5Wă30ălaătemperaturiăsc zuteăextremeăsauăSAEă50ălaătemperaturiă
foarte ridicate. 

 

Lubrifian i Capacitate Standard international Produs recomandat 

R citorămotor 
(Radiator) 

6.1 L 

(1.6 U.S.gals.) 
ASTM D5216 

Soft water (50%) + 

Anti-freeze (50%) 

Combustibil 

Optional : 

36 L (9.5 U.S.gals.) 32 L 

(8.5 U.S.gals.) 

ASTM D975 No.2 Low Sulfuric Diesel Fuel 

Ulei motor (carter) 
7.0 L 

(1.9 U.S.gals.) 

API CF-4 sau CG-4 iarn  : 

SAE 10W/30 var  : SAE 

20W/40 prim var / 

toamn  : 

SAE 15W/40, SAE 20 

GS Caltex RPM Dello 200 

Ulei transmisie (uz 

comun pentru 

ridicareăhidraulică iă
sistemădeădirec ieă) 

43 L 

(11.4 U.S.gals.) 
API GL4 ISO VG 46/68 

LSTH570 (LS Tractor T/M 

& Hyd. oil) 

Produc tor: GS Caltex sau 

S-OIL TOTAL Co. Ltd. 

Ulei ax frontal 
8 L 

(2.1 U.S.gals.) 
API GL4 SAE 80W 

EPK 80W90 (Produc tor: 
S-OIL TOTAL Co. Ltd.) 

Vaselin  

(support ax frontal, 

piuli ăcilindruădire ie, 

leg tur ăînă3ăpuncte) 

Cantitateănecesar  NLGI 2 
CALTEX MAHWAK Multi 

purpose or CALTEX 

MAHWAK All purpose 

 
VÂSCOZIT IăRECOMANDATE 
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5-4. Verificareădup ăprimele 50 oreădeăfunc ionare 
 
•ăDup ăutilizareăprimele 50 de ore, contacta i-v ădealer-ul autorizatăpentruăîntre inere,ă
dac ăeste posibil. 

 Înlocui iăfiltrulădeăuleiămotor. (Verificareălaăfiecareă300ăoreădeăfunc ionare. Vezi 

paginile  5-19) 

 Înlocui iăfiltrulădeăuleiăhidraulic. (Verificareălaăfiecareă300ăoreădeăfunc ionare. Vezi 

paginile 5-20) 

 Verifica iătransmisia / ax spate / nivel ulei hidraulic 

 Verifica iănivelulăuleiuluiăaxăfa  

 Verifica iă iăregla iăfrânaădeăparcare 

 Verifica iăcuplulădeă uruburiăgaleriaădeăevacuare 

 Verifica iă iăregla iăcureleătrapezoidaleă iătensiune 

 Strânge iătoateăconexiunileăfurtunurilorăsistemuluiădeăr cire 

 Verifica iăcuplulădeăcabin ăsauăcadruădeăsecuritateă uruburiădeăfixare 

 Verifica iăcuplulădeăcap tăfrontală uruburiădeăfixareăgreutateă(dac ăesteămontat) 
 Verifica iăcuplulădeă uruburileădeăro iă iăpiuli e 

 Verifica iăpresiunileăanvelopeloră iăstareaălor 
 Cur a iăradiatorul,ăr citorădeăuleiăAă/ăCăcondensatoră(dac ăesteămontat) 
 Verifica iănivelălichiduluiădeăr cireă iăgreutateaăspecific  

 Verifica iăjoculăpedaleiădeăambreiaj 
 Verifica iăregalreaăfrâneloră iăechilibrarea de frâne 

 Unge iătoateăfitingurile 

 Comutatore de pornire neutre  
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5-5. Când luminează luminile de avertizare 

 

(1) Scoate iăapaădinăfiltrulăde combustibil 
1. Sl bi iăbu onulădeăgolireă iăevacua iăapaăînă

interiorul filtrului.. (Aprox. 150cc(9.1 in3)) 

2. Strânge iăbu onulădeăgolireă iăscoate iăaerulădină
filtrul de combustibil. (vezi paginile 5-26)
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Anotimp Temperatura Lubrifiant nr. 

Iarn  
-20°C~ 0°C 

(-4°F~ 32 °F) 
SAE 10W/30 

Prim var
/ 

toamn  

0°C~20°C 
(32°F~ 68 °F) 

SAE 15W/40, SAE20 

Var   SAE 20W/40 

 

5-6. Verificare înainte de pornire (verificareăzilnic ) 

•ăÎnainteădeăpornireaămotorului,ăverifica iăurm toareleăcuăgrij ăpentruăaăevitaăoriceădefec iuneăsauădeteriorare.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cantitate ul ei motor

 

 

 

 

(1) Ulei motor 

• Capacitate ulei: 7.0 L ( 1.9 U.S.gals. ) 

• Utilizare ulei motor 

- Ulei motor Diesel; API CF-4 sau CG-4. 

Selecta iăuleiulădeămotorăconformătemperaturaă
a aăcumăseăarat ăînătabelulădinădreapta. 

 

 
 Verificare nivel ulei 

- Verifica iănivelulăuleiuluiădeămotorăînainteădeăaă
porni sau la 5 minute mai târziu, dup ăoprireaă
motorului. 

- Verifica iădac ăuleiulăesteăîntreămarcaăMAXă iăMINă
al gabaritului de ulei. Dac ăesteănecesar,ăad uga iăuleiă
nou. 

- Trebuieăs ăfieăefectuateănumaiăînătimpăceămotorulă
este oprit.

Dauneălaăl mpi,ă
semnale, claxon etc. 

Cur eniaă
ecranului 
de radiator 

Cantitate de 
r citorămotor 

Func ionareă
frân ,ă

ambreiaj 

uruburileă iă
strângerea 
fiec reiăpiese 

Nivel 
comb
ustibil 

Conditia 
filtrului de aer Cantitate 

ulei motor 
Defec iuneă
lamp ăavarie 

Presiune 
anvelopeă iă
defec iuni 
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Temp. 
> -15 °C (5°F) <-15 C (5°F) 

Combustibil 
Motorin ăpentruă
iarn ă100ș 

20% de kerosene 

ad ugat 

 

(2) Rezervor combustibil
 

 

1. Capacitate rezervor: 36 L (9.5 

U.S.gals.), 32 L (8.5 U.S.gals.) 

(optional) 

2. Utilizare combustibil 

• Utiliza iădieselăsulfuricăsc zut. 

•ă Dac ăcontaminan i,ăcumăarăfiăapaăsauăprafulăseă
amestec ăînăcombustibil,ăaceastaăpoateăprovocaăă
daune grave la motor. Pentru a umple rezervorul, 

depozitulădeăcombustibilătrebuieăs ăfieăechipatăa aă
cumăseăarat ăînăfigur .ăDac ăeste posibil,ăumple iă
rezervorulălaăbenzin rie. 

3. Utilizareămotorin ăpentruăiarn  

•ă Motorin ăgeneral ătindeăs ăgenerezeăpraf de 

parafin ăpeătimpădeăiarna,ăcareăpoate provoca o 

pornire proast ăa motorului. Astfel, este 

recomandatăs ăutiliza iămotorin ăpentruăiarn ăpeă
timp de iarna. 

•ă Dac ătemperaturaăambiant ăesteăsubă-15 ° C (5 ° 

F),seărecomand ăs ăamesteca iămotorinaăcuă
kerosene,ăcumăseăarat ăînădreapta. 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Verificare nivel combustibil 

•ă Verifica iăindicatorulădeăcombustibilă i,ădac ănuăesteăsuficient,ăseăumpleărezervorulăcuăcombustibil. 
 

 

(3) Panou instrumente & Indicatori 

• Roti iăcomutatorulăcuăcheieăînăpozi iaăONă iăverifica iă
dac ăindicatorulădeăpresiuneăaăuleiuluiădeămotoră iăaă
baterieiăindicatorădeăînc rcareăsuntăaprinse 

• ÎnăcazulăînăcareăindicatoriiănuăsuntăOFFădup ă
pornireaămotorului,ăcontacta iădealer-ul autorizat 

pentru verificare   

NOT  
Dac ămotorulăseăopre teădup ăterminareaălucrului,ăseăumpleăcompletărezervorul. 

Peăm sur ăceătemperaturaăscade,ăumiditateaăînărezervorulădeăcombustibilăesteăcondensată iă
poate amesteca cu combustibilul. 
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•ăVerifica iăfunc ionareaăluminilor,ăluminillorădeăviraj,ăalăclaxonului,ăetc. 
 

 

(4) Semnale luminoase de viraj, luminiă iăclaxon 

•ăDac ăluminaăseăstingeăbrusc,ăverifica iăproblemele,ăprecumăurmeaz . 

1. Verifica iăsiguran a ădinăcutiaădeăsiguran e. 

2. Verifica iăbecul. Dac ătrebuie,ăschimba i-lăcuăunulănou,ăprecumăseăarat ămaiăjos. 

 
  

Lumini Specifica iiăbec 

Luminiăfa ă(faz ăscurt /ăfaz ălung ) 12V 40W / 45W 

Luminiădeăvirajă/ădeălucruă(fa ) 12V 21W / 5W 

Lumini de viraj (spate) 12V 8W(Standard), 12V 21W (EC) 

Lumin ăseăfrân ă/lumin ăspate 12V 10W/5W (Standard), 12V 21W/5W (EC) 

Lumin ădeălucru 12V 35W 

Lumini panou instrumente LED 

Indicatori de avertizare LED 

 

NOT  ► Utiliza iăbecădeăcapacitateăspecificat . 

► Dac ăutiliza iăaltătipădeăbec,ăacestaăpoateăcauzaădefec iuneaăsistemuluiăelectric. 
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(5) Lichid r cire motor 

•ăReferi i-v ăla “Înlocuireaăr citoruluiămotor”ă(vezi paginile 5-25) 

(6) Filtru de aer (tip uscat) 

1. Cur areaăelementuluiădeăfiltru 

•  Scoate iăcapaculă iătrage iăelementulăprimarădirectă
afar ,ăasigurândăelementulăfiltrantădeăsiguran ă
r mâneăînăvigoare. 

•ă Cândăcur a iăelementulăînăcâmpulădeălucru,ăatinge iă
elementul cu mâna pentru a elimina praful 

NOT  

► ►Nuăloviți elemental 
de un obiect greu la 
cur țare 

►Dac ăesteărupt,ă
schimbați-l cu unul 
nou. 

 

•  Dac ăprafulănuăseăîndep rteaz ăprinăatingerea,ăfolositiă
aerăcomprimată(laămaiăpu inădeă500kPaă(5ăbar;ă72psi))ă
dinăinteriorăspreăexteriorădup ăcumăseăarat ăînăfiguraă
dinădreaptaăpentruăaăîndep rtaăprafulă iămaterialeă
str ine.ăCur a iăînăinteriorulăelementului de filtrare cu 

oăcârp ăumed ăcurat . 

 

2. Asamblarea elementului de filtru 
•ă Cur a iăinteriorulăcarcaseiăfiltruluiădeăaerăcuăoăcârp ăumed ăcurat ,ăavândăgrij ăs ănuădeteriora iăelementulă

deăsiguran . 
•ă Verifica iădac ăexist ădeterior riăînăinteriorulăelementădeăfiltruăprinăutilizareaăuneiălumini.ăDac ăexist ăfisuriă

miciăsauăoămic ăgaur ăînăelementulădeăfiltrareăsauăgarnituraăesteădeteriorat ,ăînlocui i-l cu unul nou. 

•ă Introduce iăelementulădeăfiltrare,ăîmpingându-l adânc în carcasa filtrului. 

•ă Îndep rta iăprafulădeăpeăvalveăevacuatoreă iăcur a iăinteriorulăcapacului. 
•ă Monta iăcapaculăcuăsupapaăevacuatorăînăjos.  

NOT  
► Nuăasambla iăunăelementădeăfiltruăumed. 
► Nuăusca iăelementulăfiltrantăumedăcuăajutorulăaeruluiăcomprimat. 
► Nuăporni iămotorulădac ăelementulăfiltruluiădeăaerănuăesteăasamblat. 

NOT  

 
► Nuăporni iămotorulăsauăînchide iăcapotaădac ăfiltrulănuăesteăasamblat. 
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(7) Cur areaăradiatoruluiă iăaă
ecranului radiatorului 

•ăÎndep rta iăprafulăsauăiarb ăuscat ălipitădeăecranulă
radiator sau radiator zilnic. 

•ăLaăcur areaăradiatoruluiăcuăap ,ăl sa iăapaăs ăseă
scurg ădeăpeăventilator. 
 

 

(8) Presiuneaădeăaerăanvelopeă iădaune 

1. Verifica i 
• Verifica iăpresiuneaăaeruluiăsauădeteriorareaă

pneurilorăzilnic.ăUtiliza iăîntotdeaunaăpresiuneaă
corect ăpentruăfiecareăax ,ăprecumă iăÎnăcazulăînă
careăanvelopaăesteădeteriorat ,ăaceastaăseăschimb ă
cuăunaănou . 

• Asigura i-v ăc ăpresiuneaăînăanvelopeănuăesteămaiă
mic ădecâtăvalorileăcorecte,ăpentruăaăpreveni 

- Anvelope suflate; 

- Uzura; 
- Daune interne; 
- Uzuraăneregulat ă iădurataădeăvia ăscurt . 

 Nuăsupraumfla iăanvelopele,ădeoareceăacestălucruăpoateăduceălaădeteriorareaăînăcazădeăimpactă i,ăînă
condi iiăextreme,ăjantaăanvelopelorăpoateăfiădeformatăsauăanvelopaăpoateăexploda.   

ATEN IE 

 
► Dac ăexist ăoămul imeădeămaterialeăstr ine,ăcumăarăfiăiarb ăuscat ălipit ădeă
ecranulăradiatorului,ăeficien aădeăr cireăvaăfiăredus,ăiarămotorulăpoateăfiă
supraînc lzit. 

► Cur a iăradiatorulănumaiăcândămotorulăesteăoprit. 

ATEN IE 

 
► Nuăesteăpermisăpentruăaăeliminaă/ăata aăsau a schimba anvelopa arbitrar.S ă
efectuezeălucr rileăînăcentrulădeădepanareăaăanvelopelorăechipatăcuăunăexpertă iă
instrumenteăspecialeădeăsiguran . 

► Laăverificareaăpresiuniiăînăanvelope,ăsta iădeparteădeămecanismulăsupapeiăsauă
capac. 

► Valorileăpresiuniiăînăanvelopeăvariaz ăînăfunc ieădeăcânt rireăpeăosiiăsarcina. 

2. Presiune aer standard – pentruăalteăinforma ii,ăveziăsec iunea 4-4-(6), “Anvelope și încărcături  
din acest manual. 

Clasificare Model Anvelop  Presiune aer 

Roat ăfa  R41 8-16 (4PR) 137 KPa (19.9 psi) 

R50/R60 8-18 (4PR) 137 KPa (19.9 psi) 

Roat ăspate R41 12.4-24 (6PR) 157 KPa (22.8 psi) 

R50/R60 13.6-24 (6PR) 157 KPa (22.8 psi) 
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(9) Strângereaăpiuli eloră iăaă uruburilorălaăfiecareăpies  

• Check if the bolt or nut of each part is loosened and If lo Verifica iădac ă urubulăsauăpiuli aădeăfiecareăparteă
esteăsl bită iădac ăeăsl bit,ăseăstrângeădinănou. 

• Verifica iă uruburileă iăpiuli eleădeăpneuri,ăînainteădeăaăporni motorul. 

 

(10) Reglarea jocului pedalei de 

ambreiaj (tip mecanic) 

 
• Verifica iădistan aăjoculuiăpedaleiădeăambreiaj. 

• Distan aănormal : 20~30mm (0.79~1.18 in.) 

Dac ădistan aăesteăpesteă30mm (1.18 in.), 

ajusta iăcumăurmeaz . 

1. Sl bi iăblocareaăpiuli eiă iăroti i pentru a regla. 

2. Dac ădispozitivulădeăreglareăesteăstrâns,ăjoculă
pedaleiă aă sc zut,ă iară înă cazulă înă careă deă
reglareaăesteăsl bit,ăacestaăcre te. 

3. Dup ăreglareaăjoculăpedaleiăstrânge iăpiuli aădeă
blocare. 

4. Verifica iă dac ă ambreiajulă esteă decuplată
complet.  



5  - 15 

 

 

(11) Reglarea leg turiiădeăcontrolăHST (tip HST) 
• Porni iămotorulă iăpune iămanetaădeăvitez ăînăceaămaiămic ătreapt . 

• Verifica iă dac ăHST-ulă tractoruluiă seă opre teă dac ă
lua iăpiciorulădeăpeăpedal . 

Dac ătractorulănuăseăopre te,ăopri iătractorulăimediată
folosind pedalaădeăfrân . Regla iăpozi iaăneutr ăcaă
mai jos. 

• Reglareaăpozi ieiăneutreăaăcontroluluiă 
HST. 

1. Opri iătractorulăpeăoăsuprafa ăplat ă iăopri iămotorul. 

Ridica iă ro ileă dină spateă aleă tractoruluiă peă solă

suficientă prină utilizareaă unuiă cric.ă Dac ă nuă exist ă

cric,ăutiliza iădispozitivăcareăpoateăridicaătractorulăînă

condi iiădeăsiguran . 

Pentruăgreutateaătractor,ăconsulta iă"6.ăDimensiuniă

iăspecifica iiă"dinăacestămanual 

2. A eza iă manetaă 4WDă laă 2WDă iă aplica iă peneă laă

ro ileă dină fa .ă Esteă necesară caă tractoră s  nu se 

mi teăatunciăcândămotorulăporne te. 

3. Dup ă sl bireaă urubulă (1)ă laă jum tate,ă regla iă

în l imeaă pedaleiă înainteă iă înapoiă s ă fieă aceea iă

prinărotireaăarboreluiă(2)ălaăstângaă/ădreaptaăîncetulăcuăîncetul.ăDup ăajustare,ăstrânge iă urubulă(1). 

4. Porni iămotorulădup ăceăa iăverificatădac ăcomutatorulă HST neutruăesteăap satădeăleg tur . 

5. Sl bi iăblocareăpiuli ă(5)ă iăroti iătijaăHSTă(6),ău orălaăstângaăsauălaădreaptaăcuăverificareaăcaăpunteaăspateănuă

maiăseărote te.ăStrânge iăpiuli aădeăblocareă(5). 

6. Verifica iădac ăcomutatorulăneutruăHSTă(3)ăesteăap satăsauănu.ăDac ăcomutatorulănuăesteăap sat,ăsl bi iă

urubulă(4)ă iăregla iăpozi iaăcomutatoruluiăneutr ăHSTă(3). 

 

 

 

ATEN IE 

 
► Laăridicareaăp r iiădinăspateăaătractorului,ătractorulăpoateăînclinaălaăstânga sau la 
dreaptaăprinăunghiulăaxeiăfa ăoscilant.ăIntroduce iăinser iaăîntreăpunteaăfa ă iă
cadrul motorului bine. 
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(12) Reglarea jocului pedalei de 

frân  

 
• Verifica iădistan aăjoculuiăpedaleiădeăfrân . 

• Distan aănormal : 50~60mm. (1.97~2.36 in.) 

Dac ăjoculăpedaleiăesteădeăpesteă 

60mm (2.36 in.), regla iăcumăseă

arat ămaiăjos. 

1. Sl bi iăpiuli aădeăblocareă iăroti iătijaădeăfrânareă

pentru a regla. 

2. Dac ătijaădeăfrân ăesteăstrâns ,ăjoculăpedaleiăseă

reduceă i,ădac ătijaădeăfrânareăesteăsl bit,ăacestaă

seăm re te. 

3. Dup ăreglareaăjoculăpedalei,ăstrânge iăpiuli aădeă

blocare 

4. Verifica iă dac ă distan aă deă frânareă aă frâneiă

stângaă iădreaptaăesteăaceea iăcaămaiăjos. 

•ăVerificareădistan aădeăfrânare 

1. Conecta iăpedalaăstângaă iădreaptaăădeăfrân ,ă

folosindă tiftădeăcuplare 

2. Verifica iă marcajulă anvelopeiă sauă stabilitateaă

tractoruluiă înă timpă ceă conduce iă cuă oă vitez ă

adecvat  

3. În cazul în care distan aădeăfrânareăesteădiferit ă

dup ăcumăseăarat ăînăfiguraădinădreapta,ăpentruă

a regla pedala juca din nou.
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5-7. Verificare la fiecare 50 de ore 

(1) Lubrifiere niplu de ungere 

• Piuli eăcilindruădirec ie (LH/RH) 

• Suport ax frontal & bra ădirec ie (LH/RH) 

• leg turaăînă3 puncte 

 

 

 

(2) Cur areaă radiatoruluiă iă ală ecranuluiă
radiatorului 

•ă(vezi paginile 5-13)
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(3) Verificarea uleiului de transmisie 
•ăOpri iătractorulăpeăoăsuprafa ăorizontal ă iă
ac iona iăfrânaădeăparcareă iăcoborâ iăunelteleăla sol. 

• Cur a iăînăjurulăuleiădeăumplereădeăintrareă iătrage iă
bu onul afar . 
•ă Verifica iă dac ă nivelulă uleiuluiă esteă întreăMAXă iă
MIN.ăDac ăesteănecesar,ăad uga iăuleiănou. 
•ăPentruăspecificatiaăuleiului,ăconsulta iă"Lubrifian iă iă
capacit i" de la sfâr itul acestui manual. 

(sau Vezi pagina 5-6) 
 
 

 
 

(4) Verificarea uleiului ax frontal 

• Deschide iăfi aădeăverificareăportuluiăpetrolă iă
asigura i-v ădac ăuleiulăcurge. 

•ăDac ăesteănecesar,ăad uga iăuleiănouăînăorificiulădeă
umplere.ă (dup ă 5ă ~ă 10ă minuteămaiă târziu,ă verifica iă
nivelul uleiului din nou) 

•ă Pentruă specificatiaă ulei,ă consulta iă "Lubrifian iă iă
capacit i"ă deă laăsfâr itulăacestuiămanual.ă (sau Vezi 

pagina 5-6) 

(5) Verificare baterie 

• Veziăsec iuneaă5-11 -(3),ă“Manipulareăbaterieă iănotific ri”ădin acest manual. (vezi paginile 5-30) 

(6) Filtru de aer (tip uscat) 

• Vezi paginile 5-12 din acest manual. 

(7) Furtunuriăhidrauliceă iăscurgeri 

• Opri iămotorulă iăpune iătoateămaneteleădeătransmisieăînăpozi iaăneutr ă iăcoborâ iăpeăunealtaălaă
p mânt. 

• Verifica iăperiodicăsistemulăhidraulicăpentruăscurgeriăsauăpieseleădeteriorateă- r suciri,ăzdrobiri,ă
aplatiz ri,ăb ici,ăcr p turi,ăcarboniz ri,ăr suciri,ăfurtunuriămoiăacoperiteă iăaccesorii. 

• Înainteădeăaăscoateăcomponenteăhidraulice,ăasigura i-v ăc ădac ăpresiuneaăhidraulic ăesteăscoas ă
complet. Scurgerile de ulei sub presiune poate cauza un prejudiciu fizic fatal.ăPentruămaiămulteăinforma ii,ă
consulta iăsec iuneaă"3-3. Sistem hidraulic "din acest manual.  

ATEN IE 
 

► Uleiulăcontaminatăpoateăreduceădurabilitateaătransmisieiă iăcauzaăe eculă
sistemuluiăhidraulic.ăCur a iăînăjurulărezervoruluiădeăuleiă iăapoiădeschide iăcapacul. 
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5-8. Verificare la 300 ore de 

func ionare 

(1) Înlocuire uleiămotoră iăfiltru 

1. Scoaterea uleiului de motor 

 
• L sa iă motorulă s ă mearg ă câtevaă minuteă s ă seă

înc lzeasc ăuleiul 

• Parca iătractorulăpeăsuprafa ăplat . 

•ă Îndep rta iăbu onulă iăgoli iăuleiulăcomplet. 

2. Înlocuire filtru ulei 

• Cur a iăcuăaten ieăînăjurulăfiltrului. 

• Pune iăuleiădeămotorăcuratăpeănouluiăfiltruă iăverifica iă
dac ăambalajulăesteăplasatăbineăînăcanelur . 

• Roti iăfiltrulădeăuleiăcontra-sensul acelor de ceasornic 

pentru a elimina marginea filtrului. 

• Roti iăfiltrulănouăînăsensulăacelorădeăceasornicăpentruă
a asambla.ăStrânge iă3/4,ămaiămultădup ăambalareădeă
contact. 

• Înăcazulăînăcareămetalulăesteăata atălaăelementulădeă
filtruădeăuleiăs ăfieădezasamblate,ăcontacta iă
distribuitorul autorizat. 

3. Umple iăcuăuleiădeămotor 
• Strânge iădopurileădeăscurgereă(cuplu de strângere : 

40±5 N.m) (29.5±5 lbs-ft) 

• Ad uga iăuleiăpân ălaăcapacitate, iăverifica iădac ă
nivelul de ulei este între MIN i MAX. 

Pentruăspecifica ii,ăciti i “Lubrifian iă iăcapacit i”ăla 

sfâr itulăacestui manual. 

(sau vezi pag.5-6) 

• Verifica iăscurgerileămotoruluiăcândăfunc ioneaz ă
câteva minute. 

• Opri iămotorul. Cuăcâtevaăminuteămaiătârziu,ăverifica iă
nivelulădeăuleiădac ăeăîntreăMIN i MAX. 

• Instala iăbu onulădeăulei.  

NOT  

 
► Când uleiul de la 
motor este cald, 
impurit ileăpotăfiăgoliteă
complet. 
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(2) Înlocuire filtru ulei hidraulic 

1. Filtru ulei hidraulic (principal) 
• Parca iătractorulăpeăoăsuprafa ăorizontal ă iăactiva iă

frânaădeăparcareă iăcoborâ iălaăsolăunelteleă iăopri iă
motorul. 

• Cuă aten ieă cur a iă înă jurulă filtruluiă iă pune iă ună
recipient curat sub filtru. 

• Pune iăuleiăhidraulicăpeăambalajulănouluiă filtruă iă aă
verifica ambalajul esteăplasatăbineăînăcanelur . 

• Roti iăfiltrulădeăuleiăpentruăaăîndep rtaăcuăcheieăfiltrul. 

• Roti iăfiltrulănouăpentruăaăasamblaăpân ăambalareăînă
contactăcuăsuprafa aădeămontare.ăStrânge iă¾ă,ă
maiămultădup ăcontact. 

• Rula iă motorulă laă ralantiă iă verificaă oriceă
scurgere. 

• Verifica iă nivelulă uleiului.ă Dac ă esteă necesar,ă
ad uga iăuleiănou 

2. Filtru HST  

• Înlocui iăfiltrulăHST laăfelăcaă iăînăcazulăfiltruluiădeă
ulei hidraulic.

  

 

 

 

 

 

ATEN IE 

 

 

 
►  Asigura i-v  c  a iăopritămotorulăînainte sl birea filtrului de ulei. 

►  Dac ăfiltrulăsauăuleiulăesteăfoarteăfierbinte,ăpoateăcauzaăarsuriăgrave.ăDup ă
r cire,ăînlocui iăfiltrele. 
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(3) Reglarea tensiunii la cureaua de ventilator 

• Verifica iătensiuneaăcurelei. Dac ănuăesteănormal , 

sl bi iă urubulă iăregal iătensiunea. 

- Tensiune curea: fulia arborelui cotit ~ scripete 

pompeiădeăap  

- Normal : aprox. 10~12mm (0.39~0.47in.) 

(dac ăpresatădeă98 N (22.04 lb)) 

• Cândăajusta iătensiunea, 

1. sl bi iădou ă uruburiădeăblocareăaleăalternatoră iă
bol ădeăplacaădeăreglareău or 

2. strânge iăsauăsl bi iă urubulăpentruăaăaplicaă
tensiunea standard centura. 

3. strânge iă uruburileădeăblocareăaleăalternatoruluiă iă
placa de reglare 

(4) Schimbareăelementăcur ireăaer 
(tip uscat) 

• Scoate iăcapaculă iătrage iăelementulăprimarădirectă
afar ,ăasigurândăc ăelementulăinteriorăr mâneălaă
loc. 

• Cur a iă interiorulă carcaseiă filtruluiă deă aeră cuă oă
cârp ăumed ăcurat ,ăavândăgrij ăs ănuădeteriora iă
elementulădeăsiguran . 

• Verifica iădac ăexist ădeterior ri în interiorul 

elementădeăfiltruăprinăutilizareaăuneiălumini.ăDac ă
g si i fisuri miciăsauăg uriăînăelementulăfiltruluiăsauă
garnituraăesteădeteriorat ,ăschimba i cu unul nou. 

• Introduce iă elementulă deă filtrare,ă împingându-l 
adânc în carcasa filtrului. 

• Îndep rta iăprafulădinăvalv ă iăcur a iăinteriorulăcapacului. 

•ă Monta iăcapaculăcuăsupapaăînăjos. 

 

NOT  
 

► NUăporni iămotorulăsauăînchide iăcapoteădac ă
elemntul de filtru nu este asamblat. 
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(5) Convergen  

• Verifica iă iăregla iăconvergen aăro iiădinăfa ăcumă
umreaz . 

Valoareănormal  (B - A) = 0~5 mm (0~0.2 in.) 

• De uruba iăpiuli eleăbarei. 

• Dac ăroti iăăînăsensulăacelorădeăceasornicăbaraădeă
direc ieălaădreaptaăconvergen aăva cre te 

• Dup ăverificareaăconvergen ei,ăstrânge iăînapoiă
piuli ele.  
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5-9. Verificare la 600 deăoreădeăfunc ionare 

 

(1) Schimb ulei ax frontal 
• Opri iătractorulăpeăoăsuprafa ăplan ă iăactiva iăfrânaă

de parcare. 

• Îndep rta iăbu onulăstângaă/ăcentruă/ădeăscurgere 

dreaptaă iăuleiădeăadmisieăpentruăaădrenaăuleiulă
complet. 

• Înf ura iăbandaădeăetan areădeăpeădopurileă iă
strânge iădopurileădeăscurgereăînăpozi iaăini ial . 

• Ad uga iăulei. 

• Dup ăaprox. 5 minute de uruba iă iăverifica iădac ă
uliul nu curge. 

• Strânge iă uruburileă. 
Capacitate ulei: 8 L (2.1 U.S.gals.) 

(2) Schimb ulei transmisie 

• Opri iătractorulăpeăoăsuprafa ăplan ă iăaciva iăfrânaă
deăparcare.ăMotorulătrebuieăs ărulezeăcâtevaăminuteă
s ăseăînc lzeasc ăuleiulă iăopri iămotorul. 

• Pune iă ună recipientă subă prizaă deă scurgereă iă
îndep rta iădopurileădeăscurgereăsubătransmisieă iă
scurge iăcompletăuleiul. 

• Cr a iăn molulălipitădeădopuriă iăstrânge iădopurileă
din nou. 

• Ad uga iăuleiănouăpân ăcândănivelulăajungeăîntre 

MIN i MAX. 
Capacitate ul 
ei: 43 L (11.4 U.S.gals.)

ATEN IE 
 

►  Uleiulăcontaminatăpoateăreduceădurabilitateaătransmisieiă iăcauzaăe eculăsistemuluiă
hidraulic.ăCur a iă iăapoiătrage iăindicatorulădeăulei. 
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(3)ăSchimbareăcartu ăfiltruădeă
combustibil 

 

1. Sl bi iăbu onulădeăgolireă iăevacua iăcombustibilulă
din interiorul filtrului. 

2. Deconecta iăcablajulăelectricăalăsenzoruluiădeăfiltru. 

3. Îndep rta iăelementalădinăcorp 

4. Îndep rta iăsenzorulădinăelementă iăasambla iălaă
noul element. 

5. Ata a iăelementalălaăcorp. 

6. Conecta iăcablajul electric de la senzorul de filtru. 

7. Strânge iăbu onulă iăscoate iăaerul. 
(pentru alte informații vezi paginile 5-26) 

 

(4) Reglareaădistan eiăvalveiădeă
motor 

•ă Cere iădealer-uluiăDvs.autorizatăs ăverificeădistan aă
de valve. 

Distan : 0.25mm (0.0098 inch) 

Dac ăesteămare,ăzgomotulăcre e,ădac ăeăpreaămic ă
putereaădeămotorăvaăfiăpreaămic . 

(5) Verificarea presiuniiădeăinjec ieăduz  

•ă   Contacta iădealer-ul autorizat. 

Presiuneădeăinjec ieănormal : 

R41/ R50 : 14.7 MPa (2132psi) 

R60 : 11.8 MPa (1707psi)

ATEN IE 

 

► Nuăumple iănoulăfiltruăcuăcombustibil.ăăMaterialeleăstr ineăfineăintr ăînăpompaădeă
injec ieă iăseăpoateădeterioraăsistemulădeăinjec ieădeăcombustibil. 
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5-10. Verific riălaăfiecareă2ăani 
(1) Schimbareăr citorămotor 

1. Capacitate: 6.1 L ( 1.6 U.S.gals.) 

2. Verificare 
• Verifica iălichidulădeăr cireădinăradiatoră iărezevoră

dac ăeăinsuficientăsauănu. 

• Nu deschide iă capaculă deă radioatoră numaiă s ă
verifica iălichidulădeăr cireăsaăs ăîlăschimba i. 

 
 

3. Ad uga iălichidădeăr cire 
• Completa iăcuăap ămoaleăcurat ălichidulădeăr cire.ăDac ănu,ăradiatorulăesteăcorodatăsauăruginaăvaăfiă

generat . 

4. Schimbareălichidădeăr cire 

• Robinetulă deă scurgereă trebuieă sl bită numaiă atunciă
cândămotorulăesteăr cit. 

• Sl bi iă robinetul de golire sub radiator pentru a 
drenaălichidulădeăr cireădinămotoră iăradiator. 

• Înainteă deă furnizareaă agentuluiă deă r cire,ă sp la iă
radiatorulăcuăap ăcurat ădeă2ă~ă3ăori. 

• Aplica iătubulădeăpreaplină iă furnizareaălichiduluiădeă
r cireă pân ă laă intrareaă radiator.ă Umple iă vasulă deă
expansiuneăcuălichidădeăr cireăpesteămarcajulăMIN.ă
Schimba iălichidulădeăr cireăcuăsolu ieăanti-înghe ăpeă
vreme rece. 

• Solu iaă anti-înghe ă esteă umplută dină fabric .ă Dup ă
primaăiarn ,ăschimbareaălichiduluiădeăr cireăpentruăaă
îndep rtaămaterialeleăstr ine. 

5. Antigelul 

• Cantitateaădeăantigelăînăagentulădeăr cireătrebuieăs ăfieădeterminat ădeătemperaturaămediuluiăambiant.ăÎnă
cazulă înăcareăcantitateaădeăantigelă înăagentulădeăr cireăesteăsc zut,ă lichidulădeăr cireăpotă fiăcongelateă iă
motorulă iăradiatorulăpoateăfiădeteriorat. 

• Utiliza iăoăsolu ieăanti-înghe ăîntotdeauna.ădac ănu,ăschimba iălichidulădeăr cireăcuăsolu ieăanti-înghe ,ăînainteă
deăperioadaădeăiarn .ă(DrainăPort:ăRadiatoră- scurgereăcoco ,ăMotoră- motor dop de scurgere a lichidului de 
r cire) 

• Rula iămotorulătimpădeă5ăminuteădup ăinjectareaăanti-înghe ăpentruăa oăamestecaăcuăbineădeăap . 

Aten ie ► Cândădeschide iăcapaculădeă

radiator ave iăgrij ălaăapaăsauăaburii 

fierbin i. 

► R ci iălichidulădeăr cire 

suficient înainte de deschidere. 
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5-11. Între inereăgeneral  (dac ăesteănecesar) 

(1) Scoaterea aerului din sistemul de alimentare 

•  Aerul din sistemul de alimentare poate provocaăinjectareăslab ă iăe eculădeăpornireăaămotoruluiăsauădeă
oprire.ăPentruăaăpreveniăastfelădeăe ecuri,ăscoate iăaerulădinăsistemulădeăcombustibil. 

 

1. Evacuare aer din filtrul de 
combustibil 

1.ăSl bi iădopulădeăevacuareăaerădeăflan aăfiltruluiădeă
combustibil. 

2.ă Aplica iă oă cârp ă pentruă plugă purjareă deă aeră iă
ap sa iămanualăpompaădeăalimentareădeămaiămulteă
ori. 

Dac ănuăsuntăbule de la priza, procesul este finalizat. 

3.ăStrânge iădopulădeăaerisireădeăaer.   

 

 

ATEN IE 
► Laăînlocuireaăfiltruluiădeăcombustibil,ădeălaăconductaădeăinjec ieădeă
carburant-evacuarea aeruluiănuăesteănecesar . 

ATEN IE 

► Dac ămaterialeleăstr ineăsuntălipiteălaăfi aădeăevacuareăaăaerului,ăseăpoateăpreveniă
evacuarea de aer. În acest caz, de uruba iădopulădeăaerisireă iăscoate iămaterialeleă
str ineăprinăsuflare. 
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2. Evacuareăaerădinăpompaădeăinjec ieăcombustibil 

1. Roti iăcheiaăînăpozi iaăON. 

2. Sl bi iă urubulădeăevacuareăaerăcuăajutorulăuneiăcheiă iă
roti i-lăpân ăcândăseăopre te. 

3. Dac ăieseăcombustibilăf r ăbuleădeăaer,ăroti iăcheiaăînă
pozi iaăOFF iăstrânge iăînapoi. 
Cuplu de strângere: 19.6~29.4 N.m 

(14.54~21.81 lb-ft)

 

 

NOTA 
► Acoperi iăscurgereaădeăcombustibilăcuăoăcârp ,ăastfelăîncâtăacestaănuăcurg ălaăalteă
componente. 
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(3) Siguran a & siguran aăprincipal  

1. Verificareăsiguran ă iăschimb 

• Cumăs ăschimb măsiguran a 

1. Îndep rta iăcapaculădeăsiguran . 

2. Verifica iăfiecareăsiguran ă iăîndep rta iăsiguran aădefect . 

3. Înlocui iăcuăsiguran ăidentic ăcuăceaădefect . 

• Capacitateă iăfunc iaăfiec reiăsiguran eăesteădescris ăînătabelulădeămaiăjos. 
 

 

 

 

 

 

Pozi ieă
siguran  

Capacitate 
siguran  

Circuit 

Tip mecanic Tip HST 

F1 10A Oprire motor, alternator Oprire motor, Alternator, releu 
HST 

F2 20A Panou instrumente, claxon, releu Panou instrumente, claxon, releu 

F3 15A Faruri,ălumin ăfrân ,ăluminiălateral Faruri,ălumin ăfrân ,ăluminiălateral 

F4 10A Lumini de lucru Lumini de lucru 

F5 10A PTO, EHD, Quick-turn PTO 

F6 10A Lumini viraj Lumini viraj 

F7 15A Siguran ărezerv  Siguran ărezerv  

F8 20A Lumin ăpanouăinstrumente Lumin ăpanouăinstrumente 

F9 10A Indicatoriădeăaten ionare Indicatoriădeăaten ionare 

F10 10A Siguran ărezerv  Siguran ărezerv  

F11 20A Siguran  rezerv  Siguran ărezerv  
 

NOTA 

► Dac ă aceeași siguranța funcțională este deteriorată în mod repetat, contactați 
distribuitorul autorizat pentru verificarea în loc de a folosi alternative, cum ar fi fir sau 

folie de aluminiu. 

►  Dac ăutilizațiăalternativeleăînălocădeăcapacitateănominal ,ăaceastaăpoateăprovocaă
incendii,ăcareăduceălaădeteriorareaătractoruluiăsauăr niri. 
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2. Siguran aăprincipal ăverificareă iă
schimb 

• Siguran aăprincipal ăesteăata at ălaăcablajulă
deăparteaădreapt ăaămotorului.Dac ăsiguran aă
principal ăesteădeteriorat ,ăscoate i-oă iă
înlocui iăcuăoăpies ăautentic . 

• Deoareceăsiguran aăprincipal ăesteăună
dispozitivăpentruăaăprotejaăsistemulăelectrică iă
cablajul,ădac ăesteădeteriorat,ăverifica iădac ă
exist ăproblemeăînăsistemulăelectric.ă
Contacta iădealer-ul autorizat pentru 

verificare. 
 

 

 

NOTA 

► Dac ăsiguranța principală se arde de multe ori, contactați distribuitorul autorizat pentru a 

verifica problema. 

► Dac ăutilizați alternativele loc de siguranța principală capacitate nominală, aceasta poate 

provoca incendiul care duce la deteriorarea de tractor sau rănire. 

► Nuăconecta iăfireăelectriceădirectălaăborneleăbateriei.ăAceastaăpoateăprovoca un incendiu de 

scânteie. 
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(3) Manipulareăbaterieă iănotific ri 

 Fluidulădinăbaterieă(electroliti)ăesteăoăsolu ieădeăap ă iăacidăsulfuric.ăSeăfaceădeăgazătoxic,ăcareăesteă

foarteăd un torăpentruăochi,ăpieleăsiăimbracaminte.ăDeăasemeneaăacest gaz este exploziv. 

Citi iăurm toareleăinstruc iuniăcuăaten ieăînainteădeămanipulareăaăbateriei. 

1. Verificare baterie 

•  Indicatorulăpeăparteaădeăsusăaăbaterieiăafi eaz ăstareaăbateriei.ăDac ăculoareaăindicatoruluiăeste 

- VERDE: stareănormal . 

Dac ămotorul nuăporne teăînăciudaădeăculoriiăverde,ăcontacta iădistribuitorulăautorizat. 

- CURAT: stareădeăînc rcareăsc zut  – înc rca iăbateria. 

- ALBăsauăRO U: înlocui iăbateriaăcuăunaănou ,ădup ăverificareaăautovehiculului. 

•  Dac ăborneleăbaterieiăsuntăsl bite,ăseăstrânge complet. 

Dac ăborneleăbaterieiăsuntăcorodate,ăcur a iăcuăap ăcald ă iăseăaplic ăvaselin . 
 

 

► Gazul generat de baterie este exploziv. Procedați în conformitate cu următoarele instrucțiuni. 

- P strați țigări, scântei și flăcări departe de baterie. Utilizați o lanternă pentru a verifica 

nivelul electrolitului bateriei sau indicator. 
- Nuăaăverificaădeăînc rcareăaăbateriei,ăprinăplasareaăunuiăobiectămetalicăbornele.ăFolosiți un 
voltmetru sau hidrometru. 

- Scoateți întotdeauna pământ (-) clemă acumulator primul și asambla trecut. Dacă nu, poate 

provoca explozie de scântei. 

► Acidul sulfuric in baterie electrolit este otravitor. Este suficient de puternic pentru a arde 
pielea,ăîmbr c minteă iăpoateăprovocaăorbireădacaăstropiăînăochi. 

- Nuădemonta iăbateria. 
- Nuăatinge iăbateriaăsauălichidulădeămân ăgoale,ăf r ăm nu iăsauăniciăoăprotec ie. 
- Cl ti iăochiiăcuăap ăcurat ătimpădeăaproximativă20ădeăminuteăDacaăelectrolitulăesteă
stropităînăochi.ăOb ine iăimediatăasisten ămedical . 

► Înc rca iăacumulatorul într-oăzon ăcuăventila ieăbun ă iănuăînc rca iăoăbaterieăînghe at . 
► Înlocui i-oăcuăproduseăoriginaleăsauăbaterieădeăaceea iăcapacitate. 
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2.ăNoteălaăata area/deta areaăbateriei 
 

•ă Laădeta areaăbateriei, îndep rta iăprimaăbornaă
negativ (-) de pe baterie. 

Dac ă nu, când obiectul de metal ajunge între 

bornaăpozitiv (+) i corp, poate cauza scântei 

•ăă Cândăata a iăbateria,ă(+)ăbornaăpozitiv ătrebuieăs ă
fieăata at ăprima,ăiarănegativaă(-)ătrebuieăconectat ă
ultima. 

 

 

 

► Opri iămotoră iăactiva iăfrânaădeăparcareă iăscoate iăcheia de contact înainte de a înlocui 

acumulatorul. 

► Puneăpeăochelariădeăprotec ieă iăgloburiăpentruăaăprotejaăorganismulăumanădeăsulfuriă

otr vitoare 

► Întotdeaunaăîdep rta iăclemaădeăp mânttareă(-)ăprimaă iăasambla iăultima.ăDac ănu,ăaceastaă

poate provoca o explozie de scânteie. 

► P stra iătoateăfl c rileă iăscânteileădeparteă iănuăfumaăînătimpăceăînc rca iăbateria.. 

► Bateriaăînlocuit ăvecheătrebuieăs ăfieăeliminat ăîntr-un mod adecvat, în conformitate cu 

legisla iaăna ional ăsauăînăregulamenteleălocale. Contacta iădealer-ul autorizat 

► Înlocui iăcuăpieseădeătractorăLSăoriginaleăsauăbaterieăcuăaceea iăcapacitate.. 
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3. Notices in charging the battery using separate charger 
 

• Deoareceălichidulăbaterieiăfaceăgazăotr vitor,ăcareăpoateăexplodaăînătimpulădeăînc rcare, proceda iăîn 

conformitateăcuăurm toareleăinstruc iuni 

1. Deta a iăbacteriaădeălaătractor. 

2. A tepta iăpân ăcândăbateriaăseăînc lze teălaă
temperatura camerei. 

3. Conecta iăcablulădeăînc rc torăpentruă(+),ă(-) terminal 

al bateriei în mod corect. 

- Conecta iă (+) cablulă deă înc rc toră laă terminalulă
bateriei. 

: culoareăro ie 

- Conecta iă (-) cablulă deă înc rc toră laă (-)terminalul 

bateriei. 

: culoareăneagr  

4.  Conecta iăcablulădeăînc rc tor. 

5. Înc rca iăbacteriaălaăsetareaădeă “Înc rcareălent ”. 

6. Verifica iăcurentulădeăînc rcareă iătemperaturaă
electrolituluiăînătimpulădeăînc rcare. 

7. Deconecta iă cablulă deă înc rcareă iă scoate iă
cablurileăînc rc to. 

8. Ata a iăbacteriaălaătractor. 
 
 

 

► Pune iăprotec ieăpentruăochiăpentruăaăprotejaăorganismulăumanădeăacidăsulfuricăotr vitoareă

înainte de manipulare a bateriei. 

► Întotdeaunaăîndep rta iăclemaădeăăp mântareă(-)ăprimaă iăasambla iăultima.ăDac ănu,ăpoateă

provoca explozii de scântei. 

► P stra iătoateăfl c rileă iăscânteileădeparteă iănuăfumaăînătimpăceăînc rca iăbateria 

► Deta a iăbateriaădeălaătractorăînainteădeăînc rcare.ăNuăînc rca iădirectăînătimpăceăbateriaăesteă

ata at ălaătractor. 

► Opri iăsauădeconecta iăcablulăînc rc torului,ăînainteădeăaăconectaăsauădeconectaăcablulă

înc rc toruluiălaăsauădeălaăbaterie 

► Înc rca iăbateria într-o zon  cuăventila ieăbun . 

► Nuăînc rca iăbateriaăînghe at . 

► Utiliza iănominal  înc rc torul 12V-5A. 

► Nuăverifica iăînc rcarea bateriei, prin plasarea unui obiect metalic la borne. 
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Cabluăro u 

 

< Ordine de conectare cabluri > 

Red cable 

 

< Removing order of jumper cables > 

4. Cum se folosesc cablurile 
Dac ăbateriaăcareăesteăata at ălaătractorăesteă
desc rcat ă iătrebuieăs ăse conecteze o baterie 

auxiliar ,ăurma iăinstruc iunileădeămaiăjos. 

a. Conectare cabluri 
•ă Verifica iăurm toareleăînainteădeăconectareăcabluri. 

- Arcul este normal? 

- Cablulă iăfixareaăsuntăînăregul ? 

1. Opri iămotorul,ăactiva iăfrânaădeămân  iăscoate iă
cheia. 

2. Conecta iădou  (+) terminale la ambele baterii cu 

cabluăro u. 
(baterie tractor-1, baterieăaxiliar -2) 

3. Conecta iăunăcap tăalăcabluluiănegruălaă(-) Terminal 

(3)ăbaterieiăauxiliareă iăcel laltăcap tălaăbloculămotoră
dorităs ăînceap ă(4). 

4. Dac ămotorulănuăporne tet,verifica iănivelulădeăelectroli iălaăbaterie. 

ATEN IE ► Gazul generat de bateria poate exploda prin scânteie.. 
►  Cablul negativ (-)ădeăbaterieăauxiliar ătrebuieăs ăfieăconectatălaăbloculămotor, nu bateria 
tractorului. 
►  P stra iătoateăfl c riă iăscânteiădeparteă iănuăfumaăînătimpăceăînc rca iăbateria.ă. 

 

 
 

b. Îndep rtareaăcablurilor  
•ă Îndep rtareaăcablurilor se face precum în figura 

din dreapta.
 

 

 

 

NOTA 

►  Aten ie,ănuămodifica iăpoliiă(+)ă iă(-)ăpol.ăDac ăseăîntâmpl ,ăpoateăprovocaăoădefec iuneăaă
circuituluiăelectricăsauădeteriorareaăfiruluiă iăchiarăpolaritateaăbaterieiăpoateăfiăschimbatălaă
starea de supra-desc rcat . 
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ATEN IE 
► Pentruăaăevitaăr nireaăcaăurmareăaăporniriiăbru te,ăseăaplic ăfrânaădeăparcareă iăamplasa iă
angrenajulădeătransmisieăînăpozi ieăneutr ăînainteădeăaăverificaă i repararea. 

 

 

 

Sistem Defec iuni Cauze posibile Solu ii 

Motor 

Starterulă nuă seă rote teă
cândăroti iăcheia. 

▲ Comutator starter nu 

contacteaz . 
▲ Comutatorădeăpriz ăînăpozi ieă
închis . 

▲ Baterieădesc rcat  

▲ Terminal destrâns 

▲ Comutator defect 

▲ Starter defect 

▲ Depresuriza iă pedalaă deă
ambreiaj 

▲ Pune iăcomutatorulădeăpriz ăînă
pzoi iaăOFF 

▲ Înc rca iăsauăschimba i 

▲ Strânge iăterminalul 

▲ Repara iăsauăînlocui i 

▲ Repara iăsauăînlocui i 

 

Starterăseărote teădară
motorulănuăporne te. 

▲ Bacteriaăeăslab . 

▲ P mântareă
inadecvat Vâscozitateă
inadecvat  

▲ Aer în sistem 

▲ Filtru înfundat 

▲ Eroare la baterie 

▲ Robinet combustibil închis 

▲ Înc rca iăsauăînlocui i 
▲ Strânge i 

▲ Înlocui iăcuăuleiădeăvâscozitateă
potrivit . 

▲ Scoate iăaerul 

▲ Cur a iăsauăînlocui iăfiltru 

▲ Repara i 

▲ Deschide iOpenăthe cock 

Rota ieămotorăneregulat. 

▲ Aer în sistem 

▲ Filtru combustibil înfundat 

▲ Duz ăînfundat  

▲ Scurgere combustibil 

▲ Injec ieăneregulat  

▲ Scoate iăaer 

▲ Cur a iăsauăînlocui iăfiltru 

▲ Repara iăsauăînlocui i 

▲ Repara i 

▲ Repara i 

Motorulăseărote teămaiă
mult decât voteza 

maxim . 
▲ăimpurit i ▲ăRepara i 

Motorulăseăopre teăînă
timpulăfunc ion rii 

▲ Lips ăcombustibil 
▲ Defec iuneăduz  

▲ Defec iuneăpieseămi c toare 

▲ Ad uga iă combustibilă sauă

scoate iăaer. 

▲ Repara iăsauăînlocui i 

▲ Repara i 

5-12. Depanare 
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Sistem Defec iuni Cauze posibile Solu ii 

 

Motorulăseăopre teălaă
rota iiăreduse 

▲ăDefec iuneăpomp ăinjec ie ▲ăRepara i 
 ▲ Distan aăvalveănuăesteăcorect  

▲ Presiuneăduzeăslab  

▲ Regla iădistan a 

▲ Repara i 

  

▲ăLips ălichidăr cire ▲ăSuplimenta i 
 

Supraînc lzireămotor 
▲ă Tensiuneă proast ă laă cureaă sauă
rupt  

▲ăRegal iătensiuneăcureaăsauă
înlocui i 

  ▲ăMizerie la radiator ▲ăSp la i 

 

Culoarea fumului este 

alb. 

▲ Filtru aer înfundat 

▲ Supraalimentare cu ulei 

▲ Lips ăcombustibil 

▲ Cur a iăelemntulăsauăînlocui i 
▲ Regla iănivelul 
▲ Repara i 

 

Culoarea fumului este 

negru. 

▲ Combustibilădeăcalitateăproast  

▲ Supraalimentare 

▲ Defec iuneăduz  

▲ Utiliza iăcombustibilădeăcalitate 

▲ Repara i 
▲ Repara i 

Motor  

▲Duz ăinjec ieăînfundat  ▲ăRepara i 
  ▲ă Carbonăingramaditălaăsupap  ▲ă Repara i 
 

Putere motor sc zut  ▲Reglareăgre it  ▲ă Repara i 
 

▲ăTimpăinjec ieăgre it  ▲ă Repara i 
  ▲ăLips ăcombustibil ▲ăVerifica iăsistemăalimentare 
  ▲ăÎnfundare filtru aer ▲ăCur a iăsauăînlocui i 

  

▲ăLips ăuleiămotor ▲ăSuplimenta i 
 

Indicator presiune ulei ▲ăUlei de vâscozitateăsc zut  ▲ăÎnlocui iăulei 
 motor arde în timpul ▲ăEroare presiune ▲ăÎnlocui i 
 

func ion rii. ▲ăDefec iuneăpomp  ▲ăRepara i 
  ▲ăFiltru înfundat ▲Înlocui iăfiltru 

  

▲ăConexiuneăelectric ăgre it  ▲ăVerifica iăterminaleăbaterie 
 

Indicatorulădeăînc rcareă 
 

repara i 
 arde în timpul ▲ăDefec iune alternator ▲ăRepara iăsauăînlocui i 
 

func ion rii ▲ăDefec iuneăbaterie ▲ăÎnlocui i 
  ▲ăTensiuneăcureaăgre it ăsauărupt  ▲ăRegla iătensiuneăsauăînlocui i 

  

▲ăReglareăgre it ălaăjoc ▲ăRegla iăjocul 
 

Ambreiajulăalunec    

Ambre 
iaj 

 ▲ăLinieăfrecareăuzat ăsauărupt  ▲ăÎnlocui i 

Ambreiajul nu 
func ioneaz  

▲ Linieădistrus  

▲ Jocădep it 
▲ Repara iăsauăînlocui i 
▲ Regla iăjocul 
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Sistem Defec iuni Cauze posibile Solu ii 

Frâna 

Frâna nu func ioneaz ă
sau numai pe o parte. 

▲ Jocăpedal ăgre it. 

▲ Liniaăuzat ăsauădistrus  

▲ Pedala stânga/dreapta diferite 

▲ Regla i 

▲ Înlocui i 

▲ Regla i 

Dup ăceăpedalaăaăfostă
ac ionat ,ănuărevine 

▲ Arcărevenireădistrus  

▲ Lips ăvaselin ăînăpiese 

▲ Înlocui iăarcul 

▲ Îndep rta iărugina,ăvaselin  

Sistem 
ridicare 
hidraulic 

Leg turaănuăseămi c ăînă
sus 

▲ Lips ăuleiătransmisie 

▲ Aerăînă eav ădeăaspira ie 

▲ Filtru hidraulic înfundat 

▲ Defec iuneăpomp ăhidraulic  

▲ Defec iuneăvalv ăcontrol 
▲ Cilindrulăsauăp r ileăsaleăsuntă

rupte 

▲ Ad uga iăulei 

▲ Strânge iăfiltrulăsauăînlocui iă
piese 

▲ Cur a iăfiltrulăsauăînlocui i 

▲ Repara iăsauăînlocui i 

▲ Repara iăsauăînlocui i 

▲ Repara iăsauăînlocui i 

 

Scurgere ulei 

▲ P r iădestrânse 

▲ Sigiliu distrus 

▲ eav ăspart  

▲ Strânge i 

▲ Înlocui i 

▲ Înlocui  

Dac ămanetaăesteăînă
pozi ieăridicat ,ăelibera iă 

▲ăLimitaăsuperio ăaămaneteiăesteă
schimbat  

▲ăRegla iălimitaăsuperioar  

Leg tur ănuăseămi c ăînă
jos. 

▲ Valvaăcontrolăblocat  

▲ Defec iuneăvalv ăcontrol 

▲ Cilindru distrus 

▲ Arboreăridicareăcuăpies ădistrus  

▲ Roti iăbutonul în sens 

anticeasornic 

▲ Repara iăsauăînlocui i 

▲ Înlocui i 

▲ Repara iăsauăînlocui i 
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Sistem Defec iuni Cauze posibile Solu ii 

  

▲ăPomp ăuzat ăsauăpies ădefect  ▲ă Repara iăsauăînlocui i 
  

▲ăUnitateădirec ieădefectăsauăuzat  ▲ă Repara iăsauăînlocui i 
 

Direc iaăhidraulic ănuă ▲ăScurgere la clindru piston sau  ▲ăRepara i 
 func ioneaz  uzur   

    

  ▲ăScurgereăuleiăprinădefec iuneă
eav  

▲ăRepara iăsauăînlocui i 

  

▲ăSteeringăunit ▲ 

  

- Unitateă iăcoloan ădeădirec ie - Verifica iăcondi iaăunuiot iiă iă 
  nealiniate coloaneiădeădirec ie 

  

- Man onăafectatădeămaterialăstr in - Înlocui i 
    

  
- Cuplu de strangere excesiv - Aplica iăcupluăregular 

 

Volan dificil de 
manipulat Laă urubăcap t 

 

  ▲ăPomp  ▲ 

  - vitez ăsc zut  - Regla iăRPM sauărepara i 
  

- Uzur ,ădefec iune - Repara iăsauăînlocui i 
  ▲ăValv ădepresurizare ▲ 

Sistem 
direc ie 

 

- Valve spool clogged - Repara iăsauăînlocui i 
 - Presiuneăpreaăjoas  - Reseta iăsauăregla i 

  

▲ăAerăînăliniaădeădirec ieădac ă ▲ăScoate iăaerul 
 Cilindrul nu 

func ioneaz ăcaă 

Nu s-a folosit penrtu mult timp  

 

Mi careaădeăvolan ▲ăAerăînăfurtunădeăaspira ie ▲ăRepara i 
  ▲ăSigiliu piston distrus ▲ăÎnlocui i 

 

Volanul se întoaerce  ▲ăAsamblare proast ălaădirec ie ▲ăRepara i 
 Înăalt ădirec ie. ▲ăAsamblareăproast ă ▲ăRepara i 

 

Scurgere ulei din pompa 

deădirec ie unuitate de 

direc ie, cilindruă iă
fitinguri 

▲ăSigiliu distrus ▲ăÎnlocui iăsigiliu 

  

▲ăLips ăulei ▲ăAd uga iăulei 
 

Zgomot anormal ▲ăPreaămareărezisten ăla ▲ăÎnlocui iăfiltru 
 liniaădeăaspira ie  

  ▲ăAer în sistem ▲ăScoate iăaerul 
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Sistem Defec iuni Cauze posibile Solu ii 

  ▲ă Reducerea presiunii este prea 
joas  ▲ăVerifica iă iărepara i 

    

  

▲ăRidicareaăpresiuniiăeste ▲ăVerifica iă iărepara i 
 Cândăseăopereaz ă preaăjoas   

 

pedala HST, tractorul  
▲ă Defec iuneă supap ă ă înc rcareă
HST  ▲ăÎnlocui i 

 nuăporne te. ▲ăFiltruăînfundat ▲ăÎnlocui iăfiltru 

  

▲ăPomp ăuzat ăsauăpieseădefecte ▲ăRepara iăsauăînlocui i 
  

▲ăPiesaămi c toareăHSTăuzat  ▲ăRepara iăsauăînlocui i 
  sauădefect  dup ăverificareăcircuit 

 

Tractorul se mai 

mi c ncuătoateăc ă
pedaleleăsuntăînăpozi ieă
neutr ălaăHST. 

▲ Pozi iaăneutr ăaăpedaleiăHSTăs-a 

modificat. 
▲ Cablaj pedala HST defectat. 

▲ urubăbra ăHSTădestrâns. 

▲ Regla iăpozi iaăneutr  

▲ Înlocui iăpiesaădefect t 
▲ Strânge iă urubulăcuăadeziv 

HST 
 

 

  

▲ăLips ăulei ▲ăAd uga iăulei 
  

▲ăAerăînăcircuitulăHST ▲ăVerifica iă iărepara i 
   liniaădeăaspira ieăhidraulic  

 

PutereăHSTăpreaămic  ▲ăTemperatur ăuleiătransmisieă ▲ăOpri iămotorulă iăr ci iăuleiul, 
  preaăridicat . Apoiăreporni i. 
  

▲ăPiesaăHSTăînămo careăuzat  ▲ăRepara iăsauăînlocui i 
  ▲ăFiltruăHSTăînfundat ▲ăÎnlocui iăfiltrul 

  

▲ăVitezaămotorăpreaăsc zut . ▲ăSeta iămotorulălaăpeste 1500 
   rev/min 

 

Zgomot anormal 
▲ăTemperaturaăuleiăpreaăsc zut . ▲ăL sa iămotorulăs ăseă

înc lzeasc ăuleiul. 
  

▲ăăFiltruădeăuleiăhidraulicăînfundat ▲ăÎnlocui iăfiltru 
  ▲ăLips ăulei ▲ăAd uga iăulei 
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Sistem Defec iuni Cauze posibile Solu ii 

Sistem 
electric 

Bateriaănuăîncarc  

▲ Cablajăgre it 

▲ Defec iuneăalternator 

▲ Lips ătensiuneăcureaăsauăruptur  
▲ Bateriaăproast  

▲ Verifica iăstareaăterminaleloră iă
aăp mânt rii 

▲ Repara iăsauăînlocui i 

▲ Regla iătensiuneăcureaăsauă
înlocui i 

▲ Înlocui i 

Far întunecat. 
▲ Capacitateăbaterieăsc zut  

▲ Cablajă iăcontactăprost 

▲ Înc rca iăsauăînlocui i 
▲ Verifica iă iărepara i 

Luminaăfa ănuă
func ioneaz  

▲ Bec ars 

▲ Siguran ăars  
▲ Înlocui i 

▲ Verifica iăcauza,ăînlocui i 

 

Claxonul nu 
func ioneaz  

▲ Defec iuneăbuton 

▲ Cablajăgre it 

▲ Defec iuneăclaxon 

▲ Înlocui i 

▲ Repara i 
▲ Înlocui i 

Luminile de viraj nu 

func ioneaz  

▲ Bec ars 

▲ Conexiuneăproast  

▲ Siguran ăars  

▲ Înlocui i 
▲ Strânge iăterminale 

▲ Verifica iăcauza,ăînlocui i 

 

Indicatorul pornie la 

rece nu arde 

▲ Releuă iătimer deteriorat 

▲ Conexiune proast ălaăcablaj 

▲ Înlocui i 
▲ Verifica iă iăstrânge i 

Alt ălumin ăsauă
indicator este pornit 

▲ Siguran ăars  

▲ Bec ars 

▲ Verifica iăcauza,ăînlocui i 
▲ Înlocui i 
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(Unitate : mm) 
6. Dimensiuniă iăspecifica ii  



6 - 2 

 

 

 

 

R41 R50 R60 

G
R

E
U

T
A

T
E

 

Tip mecanic 1620kg (3571 
lb) 

1650kg (3638 
lb) 

1650kg (3638 
lb) 

Tip HST 1640kg (3615 
lb) 

1680kg (3704 
lb) 

- 

Bar ădeăprotec ie 21kg (46.3 lb) 

Greutateăfa  20kg (44.1 lb) x 4 

M
O

T
O

R
 

Model S4QS S4QL S4QT 

Tip 4 timpi, vertical, racire cu apa 

Nr.cilindri 4 

Diametru x timp 88 x 95mm (3.46x3.74 
in.) 

88 x 103mm (3.46 x 4.05 in.) 

Deplasare 
2,311cc (141.03 in3) 2505cc (152.86 in3) 

Vitezaănominal  2600 rev/min 

Vitezaămaxim  2750 rev/min 

Putere nominal motor 30.0kW 35.0kW 41.6kW 

P
O
M
P

ăIN
JE

C
IE
ă

C
O

M
B

U
S

T
IB

IL
 

Tip Tipădistribu ie 

Reglareăvitez  Centrifugal 

Filtru combustibil Tipăcartu ăînlocuibil 

Filtru aer uscat 

Ordineăinjec ie 1-3-4-2 

S
IS

T
E

M
 

L
U

B
R

IF
IE

R
E

 

Tip Circulareăfor at  

Pomp  Pomp ăcuăro iădin ateăTrochoid 

Filtru Tipăcartu ăînlocuibil 

S
IS

T
E

M
 

R
C
IR
E

 

Pomp  Tip centrifugal 

Controlătemperatur  Termostat 

T
R

A
N

S
M

IS
IE

 

Tip 16x16 transmisieămecanic ăcu creeper (optional) / HST 

Ambreiaj principal Ambreiaj unic uscat pentru tip mecanic 

Fa  /spate Tip sincro-transfer pedale mecanice / HST  

Blocajădiferen ial Tipăpedal ămecanic 
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R41 R50 R60 
P

T
O

 

Tip PTO independent cu ambreiaj disc umed 

Nr. viteze 3 viteze(optional) 

Prize de putere/motor Viteza 1: 540 rpm / 2409 rpm Viteza 2: 750 rpm / 2375 rpm Viteza 3: 1000 

rpm / 2381 rpm 

R
ID
IC
A
R
E
ăH
ID
R
A
U
LIC

 

Leg tur ăînă3ăpuncte CAT1 / CAT2 (optional) 

Detectare sarcini Leg tur ăsuperioar  (optional) 

Coborâre de control al 
vitezeiă iădispozitivădeă

fixare cilindru 
Supap ăcontrolăvitez ăcoborâre 

Pomp  Tipăpomp ădeăviteze, ac ionareămotor 

Flux evaluat 
31.2LPM 
(8.2GPM) 

Presiune sistem 16.7MPa (2422psi) 

Capacitat
e ridicare 

Cap tă
leg tur ăinf. 1209 kgf (2665 lbf) 

24”ăîn spatele 
punctului de 

ridicare 

1022 kgf (2253 lbf) 

TE
LE

C
O
M
A
N
D

 

Tip Dubl ăac iune / tip retur arc 

Nr Q/cuplaj 4EA (Optional : 6EA) 

F/cuplareăînc rcare Supap ăie ireăfa  / supap ăjoystick înc rc tor (optional) 

S
IS
TE

M
ăD
E
ăD
IR
E
C

IE
 

Tip Hidrostatic 

Ulei Ulei transmisie 

Radius de viraj minim 
(cuăfrân ) 

2.6m (8.5ft) 2.7m (8.9ft) 

Unghi max. 57°/45° 

No. spireădeădirec ie 2.8 spire 
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R41 R50 R60 

A
L
T

E
R

N
A

T
 

O
R

 

Putereănominal  12V, 0.6kW (50A) 

Control voltaj Inclus (tip IC) 

B
A

T
E

R
IE

 

Voltaj 12V 

Capacitate 80AH 

S
T

A
R

T
 

M
O

T
O

R
 

Putereăie ire 12V-2.0kW 

Func ionare Solenoid 

L
U

M
IN

I 

Luminiăfa  (superior / 
inferior) 

12V 40W / 45W 

Lumini viraj laterale 
(fa ) 

12V 21W / 5W 

Lumini viraj (spate) 
12V 8W (Standard) 12V 21W (EC) 

Lumin ădeăstop / spate 12V 10W / 5W (Standard) 12V 21W / 5W (EC) 

Lumin ădeălucru 12V 23W 

A
L
T

E
L
E

 

Lumini instrumente LED 

Lumin ăinterioar  
(CAB) N/A 

Lumini indicatoare 
LED 

Asisten ăpornireălaă
rece Bujieăincandescent  

R
O
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T

ă
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A
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D
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R
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A
G

R
. 

Fa  8-16 (4PR) 8-18 (4PR) 

Spate 12.4-24 (6PR) 13.6-24 (8PR) 
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Fa  

ecartamente N/A 

Dimensiuni N/A 

Spate 

Ecartament 5 ecartamente 

Dimensiuni 
1066~1266mm (42.0~49.8 in.) 

**  Acesteăspecifica iiăsuntădoarăinforma iiăgeneraleădeăprodusă iăpotăfiămodificateăpentruăaăîmbun t iă
calificareaăprodusului,ăf r ăniciăoănotificareăprealabil ă** 
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Lubrifian iă iăcapacit i 
 

 

Clasaădeăvâscozitateăuleiulăcorect ădepindeădeătemperaturaăambiant .ăConsulta iăgraficulădeămaiăjosăatunciă
când selectarea uleiului pentru motor tractor. 

În zonele în care perioadele prelungite de temperaturi extreme sunt întâlnite, practicile lubrifiant locale sunt 

acceptabile; cum ar fi utilizarea de SAE 5W 30 laătemperaturiăsc zuteăextremeăsauăSAEă50ălaătemperaturiă
foarte ridicate 

 

 

Lubrifiant Capacitate Standardăinterna ional Produs recomandat 

Lichidăr cireămotor 
(Radiator) 

6.1 L 

(1.6 U.S.gals.) 
ASTM D5216 

Ap ămoale (50%) + Antigel 

(50%) 

Combustibil 
Optional : 

36 L (9.5 U.S.gals.) 32 L 

(8.5 U.S.gals.) 

ASTM D975 No.2 Combustibil diesel cu 
con inutădeăsulfăredus 

Ulei motor (Carter) 
7.0 L 

(1.9 U.S.gals.) 

API CF-4 or CG-4 iarn : 

SAE 10W/30 var : SAE 

20W/40 prim vara/toamna 

: 

SAE 15W/40, SAE 20 

GS Caltex RPM Dello 200 

Ulei transmisie 

(utilizareăcomun ă
pentru sistemul de 

direc ieăhidraulic) 

43 L 

(11.4 U.S.gals.) 
API GL4 ISO VG 46/68 

LSTH570 (LS Tractor T/M 

& Hyd. oil) Produc tor : GS 

Caltex or 

S-OIL TOTAL Co. Ltd. 

Ulei ax frontal 
8 L 

(2.1 U.S.gals.) 
API GL4 SAE 80W EPK 80W90 (Produc tor: 

S-OIL TOTAL Co. Ltd.) 

Vaselin  

(support ax frontal, 

tiftăcilindruădirec ie, 

leg tur ăînă3ăpuncte) 

Cantitateărecomandat  NLGI 2 
CALTEX MAHWAK Multi 

purpose sau CALTEX 

MAHWAK All purpose 

 
  VÂSCOZIT IăULEIăRECOMANDATE 
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