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1. Notificări generale de siguranță 
1-1. Înaintea utilizării tractorului 

Trebuie să citiți și să înțelegeți acest manual de operare cu atenție și se referă 
întotdeauna la informații și prescripțiile subliniate în acest manual pentru a 
preveni toate riscurile potențiale pentru sănătate și siguranță 

• Informații generale pentru utilizarea preconizată 
• Tractorul dumneavoastră este proiectat și fabricat pentru a trage, pentru a transporta, pentru a 

alimenta o varietate de echipamente montate sau remorcate pentru agricultură. Nu utilizați produsul 
în alte scopuri decât destinate de către producător și prezentate în acest manual. Nu utilizați acest 
tractor pentru aplicațiile forestiere ușoare / grele 

• Nu folosiți produsul dincolo de limitele sale de gradient de teren și de stabilitate decât descrise în 
acest manual. Cu ajutorul tractorului dincolo de aceste limite pot provoca un accident de răsturnare 

• Nu utilizați tractorul la viteze mai mari decât cea permisă de către sarcină a stării tractorului și rutier. 
Alegeți întotdeauna o viteză de rulare adecvată pentru a menține stabilitatea tractorului. 

• Nu utilizați tractorul în apropierea sau pe acostamente moi ale canalelor și pâraie sau bănci și 
acostamentelor, care sunt afectate de rozătoare. Tractorul scufunda lateral și la răsturnare. 

• Nu utilizați tractorul pe cap de pod fragil și pardoseli pod sărace, Aceste construcții se pot prăbuși și 
cauza de răsturnare a tractorului. Verificați întotdeauna starea și capacitatea de transport a 
podurilor și a rampe înainte de a se angaja. 

• Nu utilizați tractorul fără a purta centura de siguranță și de tip rolă de-a lungul structurii de 
protecție (ROPS) în timpul operațiunilor în cazul în care în caz de răsturnare sau pericole cu vârf de 
peste există. ROPS va fi pe deplin eficientă numai în cazul în care conducătorul auto rămâne atașat la 
scaunul lui / ei. 

Nu utilizați echipamentul montat pe tractor, care nu este corect potrivire și fixat ferm.Un astfel de 
echipament poate crește riscul răsturnării și lovi tractorul atunci când se destrânge. 

• Nu utilizați tractorul în combinație cu un echipament arbitrar, fără a fi consultat manualul 
operatorului specific livrat cu echipamentul. Numai acest manual nu vă poate furniza toate 
informațiile cu privire la siguranța funcționării a combinației 

• Nu utilizați tractorul dincolo de limitele sale de stabilitate dinamică. La mare viteză, manevre bruște 
și viraje rapide și scurt va crește riscul răsturnării. 

• Nu utilizați tractorul pentru muncă tragerea supraîncărcate, în cazul în care nu știți dacă sarcina va 
produce, de exemplu, când se trage cioate. Tractorul flip peste atunci când bontul nu este cedări 

• Fiți extrem de precauți atunci când se lucrează cu tractorul pe silozuri de furaje fără pereți din 
beton laterali. O setare la nivel de cale poate îmbunătăți stabilitatea laterală a tractorului. 

• Fiți prudent că centrul de greutate al tractorului poate crește atunci când încărcătorul frontal este 
încărcat sau legătura în trei puncte sunt ridicate. În aceste condiții, tractorul poate fi reportate mai 
devreme decât era de așteptat. 

• Nu coborâți de pe tractor, fără a închide priza de putere, deplasarea transmisia în poziția 
neutră și aplicarea frânei de parcare.  
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•  Nu îndepărtați niciodată sau modificați sau să schimbați dispozitivul dispozitivului de protecție sau 
siguranța șoferului arbitrar. 

• Trebuie să luați măsurile de precauție necesare pentru a fi mereu conștient de posibila prezență a 
trecătorilor, cu siguranță, atunci când manevre atât în spații închise. Ține oamenii departe de tractor în 
timpul lucrului. Să acorde atenția necesară în timpul funcționării lângă drumurile publice sau poteci. 
obiecte se pot obține proiectate Aruncat în afara câmpului și a lovit oameni neprotejate ca motocicliști 
sau pietoni. Așteptați până când este clar trecătorilor. 

• Nu încalcați regulile de circulație locale legate de drumurile publice și autostrăzi. 
• Nu permiteți pasageri pe tractor; nu permit oamenilor în picioare pe calea de acces sau pas spre cabina 

când tractorul se află în mișcare. Vedere spre stânga va fi blocat și un călăreț riscă să scadă de la 
tractor în timpul mișcărilor neprevăzute sau bruște. 

• Acest tractor are doar o singură stație de operator și este un vehicul acționat de un om. Alte persoane 
pe sau în jurul tractorului în timpul funcționării normale nu sunt permise. 

•  Păstrați întotdeauna liberă zona de operare implementează și mai ales nu sta între tractor și vehiculul 
remorcat, fie cu trei puncte de legătură, atunci când funcționează comenzile de ridicare; asigura că nu 
sunt în apropierea trecătorilor aceste zone de operare. 
•  Acest tractor poate fi echipat cu o serie de senzori pentru a controla funcții de siguranță. Nu încercați să 
ocolească orice funcție de pe tractor. Vei fi expus la pericole grave, și, în plus, comportamentul tractorului 
poate deveni imprevizibil. 
• Producătorul nu va fi responsabil pentru problemele de siguranță sau deteriorări cauzate de întreținere 
sau reparații cu piese care nu sunt originale. Acesta trebuie să fie solicitată să folosească piesele 
originale. 
• La curățarea tractorului cu ajutorul apei sub presiune ridicată, nu se injectează apă direct la piese 
electronice, instalația electrică, conducta de admisie a aerului, motorul cald sau toba de eșapament în 
interiorul capotei. 
• Întreținerea și repararea tractorului este realizată de experți tehnici calificați, cu instrumentele adecvate 
autorizate de către producător. 
• Pentru pagube sau accidente cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau operarea prin încălcarea 
acestor norme, producătorul și distribuitorii săi nu vor avea nici o responsabilitate și garanție. 
• Păstrați acest manual de utilizare pentru referințe ulterioare la îndemână (de pe tractor).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Descrierea marcajelor de siguranță 
-  În locurile în care sunt necesare atenționează în utilizare, se găsesc marcaje cum ar fi "PERICOL", 

"AVERTISMENT", "ATENȚIE". 

-  Ar trebui să se conformeze cu descrierea marcată pe etichetele atașate pe produs sau conținutul 
marcate cu marca de siguranță în acest manual de operare .. 

- Pericol - Aceasta indică o situație periculoasă fatală, care poate provoca o vătămare gravă sau decesul 
dacă nu este evitată. 

- Avertisment - Aceasta indică o situație potențial periculoasă care poate provoca o vătămare gravă sau 
decesul dacă nu este evitată. 

- Atenție! - Aceasta indică o situație potențial periculoasă care poate provoca o accidentare ușoară sau 
deteriorarea proprietăților, dacă nu este evitată. 

- Notă - Aceasta indică instrucțiunile de utilizare corectă pentru siguranța persoanelor sau a produselor. 
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Fig.1-4 
 

Fig.1-3 

♦ Identificarea produsului 
Tractorul are un număr de șasiu și motor număr 
exclusiv marcate cu tag-ul produsului numărul de 
serie pentru identificarea produsului. (A se vedea 
Fig.1-1) 

În cazul solicitării de service sau piese de la 
distribuitorul dumneavoastră, dealerul va avea 
nevoie de numărul de șasiu de serie, numărul de 
serie al motorului, numărul de TM și orele de 
funcționare, de asemenea, afișate pe panoul de 
bord. (Vezi fig. 1-3) 
♦ Terminologie 
Atunci când citiți acest manual de utilizare, 
consultați figura din dreapta pentru discriminarea 
față / spate / stânga direcție / dreapta
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1-2. Măsuri de siguranță - citiți pentru siguranță înainte de a 
utiliza. 
(1) Notificări înainte de a utiliza tractorul 
• Pentru Instrucțiuni de siguranță: Înainte de a folosi tractorul, citiți acest manual cu atenție și să 

înțeleagă pe deplin instrucțiunile pentru prevenirea siguranței și dreptul de utilizare a tractorului și 
apoi utilizați tractorul în condiții de siguranță în conformitate cu instrucțiunile. 
În special, trebuie să fie luate măsuri pentru îngrijiri speciale, cu ajutorul tractorului în locurile 
în care sunt marcate semnele de siguranță, cum ar fi pericol, avertizare, atenție, etc. (A se 
vedea pagina 1-2) 

• Etichete de siguranță : pentru utilizarea corectă și siguranța personală a operatorului, etichetele de 
siguranță sunt atașate la părțile legate de exploatarea de siguranță. Înainte de a utiliza tractorul, în 
conformitate cu instrucțiunile de siguranță. (Pentru mai multe informații, consultați "etichete de 
siguranță 1-6") 

• Stare operator: Persoanele, cum ar fi bolnavii, 
bețivi, oameni pe droguri, etc. nu li se permite să 
opereze tractorul 

Numai operatorii educați pot utiliza tractorul 
după ce a aflat utilizarea comenzilor pentru 
deplasarea, oprirea, pornirea și alte operare 

• Haine corespunzătoare & Protecție de agățare: 
Atunci când se verifică sau se operează 
tractorul, purtați haine stramti și echipament de 
siguranță în loc de haine largi sau lungi. De 
asemenea, papuci, pantofi cu toc înalt nu sunt 
potrivite pentru funcționare. Purtați pantofi sau 
de lucru pantofi sau cizme 
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Atenție 
► Nu vă apropiați  de arborele rotativ, cum ar fi arborele de priză de forță sau ventilator 

de răcire, în special, cu haine largi și haine lungi. Agățarea de arborele rotativ poate 
provoca leziuni grave sau deces 

► Opriți motorul și asigurați-vă că arborele de priză de forță este oprit înainte de a 
ajunge în apropierea acestuia. 

 

Nu lăsați pasageri :  Pasagerii de pe tractor sau instrumente obstrucționează punctul de vedere al 
operatorului și poate fi aruncat de pe tractor. Aceasta poate provoca o vătămare gravă sau deces. 
Pasagerii nu ar trebui să fie transportați pe tractor. 

Atenție ►  Scaun suplimentar (dacă există) este utilizat pentru formarea conducătorilor auto 
sau de instruire. Nu permite nimănui să meargă pe tractor. 
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Atenție  

• Protejați copii: Acordați atenție specială copiilor (sau un copil), în timp ce cu ajutorul tractorului 
sau în timpul depozitării. 

-  Asigurați-vă că copiii păstrează o distanță sigură față de tractor și toate uneltele înainte de a utiliza 
tractorul. Fiți atenți la prezența copiilor. 

-  Nu lăsați copiii sau o persoană neinstruit operează tractorul. 

-  Nu permiteți copiilor să se apropie de tractor în timp ce motorul este pornit. 

- La parcarea tractorului, scoateți cheia din contact și pune în aplicare la nivelul solului pentru 
siguranța copiilor. 

Deoarece copiii sunt foarte curioși, ei pot face mișcări sau acțiuni neașteptate. O atenție deosebită 
trebuie să fie luate, la acționarea tractorului sau a unui echipament. 

 
• Verificare periodică: "Lubrifiere și întreținere" trebuie să fie efectuate periodic. Daca este 
necesar, faceți-o imediat și, dacă nu, aceasta poate provoca un eșec, reducerea duratei de vătămare 
fizică sau 

Lubrifiere și întreținere periodică 

Combustibil, ulei, filtru, aer curat, baterie, cablu, grăsime, pedale, cum ar fi ambreiaj și pedala de 
frână, presiunea aerului din anvelope, șuruburile de roată, bombeul, cablaje electrice, alte elemente 
legate de siguranța. 

• Piese originale :. La schimbarea pieselor, trebuie să utilizați "piese originale" ale tractorului LS. 
Contactați un dealer autorizat local. În caz contrar, aceasta poate duce la o reducere a vieții 
produsului, eșec și a prejudiciului grav. 

• Restricționarea întreținerii: În cazul în care repararea sau modificarea unor componente sau 
setări sunt arbitrare, performanța tractorului nu poate fi garantată și poate duce la pierderea 
garanției. De asemenea, întreținerea părților ponderate grele fără unelte speciale pot cauza răniri 
grave. Aceste lucrări trebuie să fie tratate de către experți de servicii bine-educați și calificați. În cazul 
în care este necesar pentru a verifica sau repara tractorul din cauza unei astfel de probleme, sau cu 
orice întrebare cu privire la tractor, luați legătura cu distribuitorul local autorizat. 

 Elementele care nu sunt permise să fie modificate sau eliminate în mod arbitrar de către utilizator sunt 
după cum urmează: 
- Structuri de protecție, cum ar fi acoperirea oriza de putere, gărzile, cadru de siguranță), cabină, etc. 
- componente de motor, controlul injecție de combustibil și de setare, etc. 
- Aparatura de regulare automatică, Becuri, Transmisie, supapă hidraulică și setările de presiune. 
- Alte părți, care sunt necesare pentru detaliu și în cazul în care ajustările complicate. 

  

• Lămpi : Nu modificați lămpile sau schimbați capacitatea becului arbitrar. 
 

►  

Atenție 
Lămpi modificate sau capacitatea de bec poate provoca accidentul rutier prin 
perturbarea punctele de vedere se apropie de conducere auto. 

►  
     Dacă lampa este arsă, înlocuiți-o imediat cu o parte reală. In caz de conducere pe timp 

de noapte, aceasta poate provoca un accident de circulație. 
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Atenție ► Structura de protecție și componentele de interconectare sunt un sistem 
certificat. Orice deteriorare, foc, coroziune sau modificarea va slăbi structura și 
pentru a reduce protecția. În cazul în care se întâmplă acest lucru, structura de 
protecție trebuie să fie înlocuit cu unul nou. Contactați distribuitorul local autorizat 
pentru inspecție Structură de protecție și de înlocuire. 

► În cazul unui accident, incendiu, sfat sau rostogolirii, următoarele trebuie să fie 
efectuată de către un tehnician calificat, înainte de nou tractor. 

- Structura de protecție trebuie să fie înlocuită.- Montarea sau suspendarea pentru a 
structurii de protecție, scaunul operatorului și a suspensiei, centura de siguranță și 
a componentelor de montare și cablaj din cadrul sistemului de protecție al 
operatorului trebuie să fie verificate cu atenție pentru daune. 

- Toate piesele deteriorate trebuie înlocuite. 
► NU atașați orice dispozitiv la structura de protecție în scopuri de tragere. 
► NU sudură, găuri de foraj, această încercare de a îndrepta sau repara 
structura de protecție. Modificarea poate reduce integritatea structurală a 
structurii, care poate provoca moartea sau rănirea gravă în caz de incendiu, 
sfat, rostogoli, coliziune sau accident și la anularea garanției. 

• Structuri de protecție: Pentru siguranța operatorului, diverse structuri de protecție, adică a capotei, 
capac ventilator, capac de siguranță priza de putere, capac de protecție, de tip rolă  sau o altă rolă 
de-a lungul structurii de protecție, etc sunt atașate pe tractor. În cazul în care aceste structuri sunt 
modificate sau eliminate de către utilizator în mod arbitrar, aceasta poate provoca accidente grave.  

• Nivelul de protecție a FOPS (Structură de protecție obiecte căzătoare): 

- Pentru modelul de cabină, acesta oferă protecție împotriva căderii unor obiecte în conformitate cu 
standardul OCDE cod 10. Nivelul de energie al testului cădere este de 1365 J. Dar aceasta nu 
înseamnă că cabina asigură o protecție completă împotriva tuturor obiectelor care se încadrează în 
câmpul muncii. 

- Pentru modelul rulant, acesta nu oferă nici o protecție împotriva căderilor de obiecte. Se recomandă 
să se utilizeze o structură FOPS certificată atunci când se lucrează cu încărcătoare frontale. 

• Nivelul de protecție împotriva substanțelor periculoase: 

- Pentru modelul de cabină al acestui tractor oferă o protecție împotriva substanțelor periculoase 
conform EN15695-1: 2009 (categoria 2). Dar poate oferi doar nivelul de protecție contra prafului prin 
presurizarea aerului în cabină, cu filtre de aer. Nu utilizați tractorul cu pulverizatoare de cultură în 
zona periculoasă chimic. 

- Pentru modelul rulant, acesta nu oferă nici o protecție împotriva substanțelor periculoase. 
 

- Nivelul de protecție al OPS (Structură de protecție operator): Acest tractor nu oferă protecție 
împotriva 

- Firelor joase atârnate și sucursale în pădure, livadă sau zona de construcție, etc. 

- Crengilor de copaci, în primul rând, în cazul în care o macara este montată în spatele tractorului. 

-  Penetrării obiectelor în cabina operatorului, în principal, în cazul în care un troliu este montat în 
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partea din spate a tractorului. 

- Riscurilor potențiale prin utilizarea oricărui echipament opțional, care ar putea fi disponibile pentru a 
face față acestor pericole. Nu introduceți niciodată sau nu operați în aceste zone periculoase fără 
certificat de structură de protecție instalat.
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(2) Notificări la pornirea motorului 
 • Verificați fiecare piesă cu referire a "5. 
Lubrifiere și întreținere "în acest manual. Dacă 
este necesar, reparați sau înlocuiți-l imediat. În 
special, verificați dacă structurile de protecție de 
siguranță sau capacele sunt atașate inițial și 
șuruburile și piulițele sunt strânse bine. 

• Înainte de a începe, verificați din nou dacă există 
alți lucrători sau copii în jurul tractorului și pune 
în aplicare și să păstreze o distanță sigură. 

• Porniți motorul și acționați tractorul după așezat 
pe scaunul șoferului corect cu centura de 
siguranță fixate 

• Așezați maneta de transfer, maneta de viteze de 
transmisie în poziția neutră și mai ales a verifica 
dacă se aplică frâna de staționare. 

•  Coborâți uneltele de pe teren. 

•  Asigurați-vă că oglinzile retrovizoare și celelalte 
oglinzi (dacă sunt montate) sunt reglate corect 
și verificați funcționarea farurilor și a altor lumini. 

• Pentru siguranța șoferului, pentru a evita 
pornirea accidentală, mișcare și funcționare, 
mai multe și diverse dispozitive de blocare 
pornire de siguranță pot fi echipate pe tractor. 
Si, acestea de instalare poate fi necesar pentru 
a face o funcționare corectă și urmați procedura 
strict. Citiți cu atenție secțiunea 4-1, "pornire și 
oprire motor" în acest manual înainte de a 
încerca să porni motorul. 

• Nu scurtați bornele motorului de demarare 
pentru a porni motorul. Aceasta poate provoca 
un început bruscă și răniri grave sau deces 

Atenție 
 Nu porniți motorul într-o zonă închisă. Gazul de eșapament toxic poate provoca 

daune fatale conducătorului auto sau a persoanelor din jur.
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► Este foarte periculos să se 
lucreze într-o zonă închisă. 
Gazul de eșapament toxice pot 
provoca daune grave 
organismului uman. În cazul în 
care ar trebui să lucreze în 
acest domeniu, asigurați-vă că 
pentru a ventila bine și a pus pe 
masca de protecție. 

(3)Notificări la utilizarea/funcționarea tractorului 
• Ventilație 
 

• Zgomote și vibrații: Atunci când se lucrează între clădiri sau în spații închise, nivelul de presiune 
acustică poate fi crescută. Purtați mijloace de protecție adecvate pentru urechi în condiții de nivel înalt 
de zgomot. Atunci când se lucrează cu echipamente în domeniu, intensitatea vibrațiilor de 
echipament poate fi crescută. Pentru a reduce efectele negative a organismului, periodic odihniți-vă 

 • Conectați frâna stânga și dreapta în timp ce 
pedalele conducerii pe drum. (În cazul în care sunt 
montate) 

• NU folosiți dispozitivul de blocare a diferențialului 
în timpul conducerii pe drum sau de cotitură în 
domeniu. 

• NU plimbați piciorul pe pedala de frână sau de 
ambreiaj 

• Reduceți viteza de conducere suficient înainte de 
a transforma o curbă ascuțită. Mai ales, cand 
conduci tractorul cu echipamentele, face raza de 
întoarcere mai largă. 

• NU porniți sau opriți tractorul dintr-o dată. 
Acționați ambreiajul și frâna încet. În cazul în 
care nu, roțile din față poate fi ridicat în sus și 
este foarte periculos. 

• Nu săriți în sus și în jos, în timp ce tractorul este în 
mișcare. Coborârea sau de pe tractor, folosiți 
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mânerul sau bara de mână și sub-pas pentru prevenirea căderilor. 

•  În timpul deplasării tractorului în sens invers, coborâți turația motorului. Asigurați-vă că pentru a verifica 
dacă există vreun obstacol sau o persoană în partea din spate. 
• NU permiteți altor persoane și în special a copiilor se apropie în zona de lucru în timpul funcționării 
tractorului și echipamente 
 
• Respectați regulile de circulație în timpul deplasării 
pe drumurile publice. 
Nu depășiți limita de viteză locală legală. 

Utilizați un far sau indiucator de vehicul cu mișcare 
lentă, pentru a indica faptul că vehiculul este în 
mișcare lentă. 

• Dacă nu se poate conduce tractorul din cauza unei 
defecțiuni, a muta tractorul într-un loc sigur și 
instala vehiculul tulbure (trepied de siguranță). 

(Zi: 100m înapoi (328 ft) 

Noapte: 200m înapoi (656 ft)) 

• Nu folositi prea mult combustibil, ulei, etc și să acorde o atenție să nu contacteze pielea în mod direct. 
În general, aceste materiale conțin materiale dăunătoare pentru corpul uman. Atunci când lucrați 
într-o zonă în care sunt pulverizate substanțe chimice periculoase, verificați filtrul de cabină (dacă 
există) și înlocuiți filtrul cu unul adecvat pentru scopul utilizat. Pentru a proteja organismul complet din 
aceste materiale nocive, purtați un echipament 
de protecție în condiții de siguranță, cum ar fi 
masca, și curățați corpul după lucrare. 

• La traversarea unei creasta de mare, lăsați în jos 
să aplice și du-te direct peste creasta la viteză 
redusă. 

• La conectarea uneltelor în față / spate a 
tractorului, instalați greutățile suplimentare 
corespunzătoare în partea din spate / față a 
tractorului pentru a menține echilibrul 
tractorului. 

• Pe o pantă, acționați pedala de accelerație și 
pedala de frână încet și NU conduceți în timp ce 
mecanismul de transmisie este în poziția 
neutră. 

• Pentru a urca pe o pantă abruptă, unitate 
de tractor încet în sens invers pe pantă, mai 
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degrabă decât înainte. Este mult mai sigur. 

La pornirea tractorului pe o pantă, să acorde o atenție la siguranță în special. 
• Atunci când se lucrează la marginea pantei abrupte, aveți grijă deosebită cu privire la un turn-over. 
• În timpul lucrului, purtați echipamentul de protecție și strângeți centura de siguranță. 
• Dacă scaunul pasagerului autorizat nu sunt instalate, nu transportați pasageri 
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• Atașați sau detașați pe un teren larg și nivelat 
unelte. 

• Nu utilizați tractorul în combinație cu un 
echipament arbitrar, fără a fi consultat manualul 
operatorului specific livrat cu echipamentul. 

• Trebuie să stați departe de cele trei puncte de 
control, atunci când le controlați . Nu stați între 
tractor și punerea în aplicare. 

• Nu stați între tractor și tractate vehicul pentru 
conectarea / deconectarea sau verificarea 
acestuia. Vehiculul tractat poate rula în jos sau 
a tractorului se poate deplasa înapoi. 

• Când tractați autovehiculul tractat, utilizați numai 
autostopul sau bară de tracțiune. Nu tractați 
prin conectarea cu alte structuri. 

• La conectarea uneltelor grele, aplicați frâna de 
parcare și folosiți pene. 

• Nu atașați instrumente supraponderale. 

  

•  

Atenție 

►  La conectarea sau deconectarea cuplaj hidraulic, punerea în aplicare de jos pe sol, 
opriți motorul și verificați dacă presiunea liniei hidraulice este eliberată. 

►  La instalarea uneltei cu cilindri hidraulici mari sau linii, verificați nivelul uleiului în 
carcasa transmisiei tractorului după instalarea uneltelor. 

 

Atenție ► Înainte de conectarea sau verificarea uneltei, puneți comutatorul PTO "OFF" și 
schimbătorul de viteză loc de priză de forță în poziție neutră. 

► Când atașați sau detașarea uneltei, asigurați-vă că pentru a fixa corect și strângeți 
unealta cele trei pinii punctul de remorcare. În cazul în care nu, grave necazuri și 
leziuni pot apărea în timpul operației. 

► În cazul în care remorca încărcată greu este conectat la 3 puncte de legătură sau 
orice structură, aceasta poate provoca cifra de afaceri sau de eșec și a prejudiciului 
grav. Asigurați-vă că pentru a utiliza cârlig de remorcare sau bara de tracțiune 
autorizată. 
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• În cazul în care tractorul trebuie să fie remorcat pe 
o distanță scurtă, utilizați cârligul de remorcare (sau 
bara de tractare) sau cârligul de remorcare din față. 
Nu conectați la alte structuri, cum ar fi puntea din 
spate, ROPS, ax din față, componentele de direcție 
pentru remorcare. 

•  Tractorul poate fi direcționat pentru o distanță 
mică, fără motorul pornit, dar va fi greu pentru a transforma volanul. Dacă este posibil, motorul de 
direcție și de ungere 

• Când este remorcată, decuplați 4WD, Bloc diferențial, frâna de parcare și plasați toate pârghiile de 
schimbare a vitezelor în poziție neutră. 

• Verificați sarcina admisă pe orizontală și pe verticală a atelajului (sau bara de tractare), înainte de 
tractare. Sarcina este diferită de frână a remorcii, și oprirea crește distanța cu o viteză și greutatea 
încărcăturilor remorcate și a pantei. Asigurați-vă că ia în considerare greutatea totală a 
echipamentului și a încărcăturii sale. (A se vedea secțiunea 4. "Hitch și oiște" în acest manual.) 

• Conduceți încet în timpul tractării la sarcini extrem de grele. 

•  Nu remorcați remorcile care nu sunt echipate cu un sistem de frânare independent. 

(1) Notificări atunci când 
transportați tractorul 
 

• Când transportați tractorul pe camion, remorcă, 
etc, folosiți echipamente sau instalații adecvate 
pentru a încărca sau descărca tractorul. 

•  Fixați tractorul strâns pe vehicul cu curele sau 
lanțuri petelor dificile. 

•  La fixarea partea din spate a tractorului, utilizați 
cârligul sau suportul de remorcare. 

•  La fixarea din partea frontală a tractorului, 
utilizați cârligul de remorcare. 

•  La deplasarea pe drumurile publice, vehiculul 
care transportă trebuie să aibă semne și 
luminile prevăzute de reglementările locale pentru a evita o coliziune cu un alt vehicul
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Atenție ► Eliminați întotdeauna calama de pământare (-) a bateriei mai întâi și asambla 
ultima. În caz contrar, poate provoca o explozie prin scânteie. 

► Gazul generat de baterie este exploziv. Păstra țigări, scântei și flăcări departe de 
baterie. Nu verificați niciodată de încărcare a bateriei, prin plasarea unui obiect metalic 
peste terminale. 
► Acidul sulfuric în electrolit baterie este otrăvitoare. Este suficient de puternic pentru 
a arde pielea, îmbrăcăminte și poate provoca orbire în cazul în care stropi în ochi. Nu 
atingeți bateria sau lichid de mână goale, fără mănuși sau nici o protecție. Clătiți ochii 
cu apă curată pentru aproximativ 20 de minute În cazul în care electrolitul este stropit în 
ochi. Solicitați imediat asistență medicală. 
► Nu scurtcircuitați posturi de baterie cu elemente din metal. 
► Bateria, terminalele și accesoriile aferente conțin plumb și compuși de plumb. 
TREBUIE să vă spălați pe mâini după manipulare. 

(7) Notificări pentru service-ul tractorului după lucru 

 
• Verificarea și întreținerea trebuie să fie 

efectuate după oprirea motorului și răcirea 
motorului. 

• NU turnați apă în radiator sau motorul atunci 
când motorul este cald. Motorul sau radiatorul 
se pot fisura. 

 

•Înainte de a verifica sau repara sistemului 
hidraulic și sistem de combustibil, 
asigurați-vă că motorul este oprit, iar toate 
treptele de viteză de transmisie sunt în poziția neutră, și coborâți uneltele de la sol. 
Scurgerile de fluid sub presiune poate provoca o vătămare fizică fatală. În cazul în care rănit de 
scurgeri de lichid, pentru a primi îngrijiri medicale imediat 

• Păstrați un extinctor aprobat și kit de prim-ajutor pe tractor 

• Nu umpleți niciodată rezervorul de combustibil în timp ce motorul este pornit sau motorul este fierbinte. 
Niciodată nu fumați sau utilizați flăcări deschise în jurul rezervorului de combustibil 

• Pentru a preveni incendiu sau explozie, păstrați flăcări sau scântei de la baterie. Nu pisa, fum, sau 
sudură în apropierea unui acumulator. Pentru informații suplimentare, a se vedea secțiunea 5-13- 
(3), "manipulare și informări Acumulator   

► La deschiderea capacul 
radiatorului, apa de răcire 
fierbinte sau abur poate 
exploda. Se scoate capacul, 
folosind o cârpă groasă sau 
mănușă pentru a preveni arsuri 
grave. 
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(8) Notificări la manipularea combustibilului diesel 
• Nu amestecați benzină, alcool sau amestecuri de combustibili pentru motorină. Aceste amestecuri 

sunt explozive în rezervorul de combustibil. 

• Nu îndepărtați niciodată capacul rezervorului de carburant sau de alimentare cu combustibil, cu 
motorul în funcțiune sau la cald. 

• Nu fumați în timp ce alimentați cu combustibil tractorul. Păstrați orice tip de flacără departe. 

• Mențineți controlul asupra duzei de alimentare cu carburant atunci când umplerea rezervorului de 
carburant. 

• Nu umpleți rezervorul de combustibil la capacitate. Se umple numai la partea de jos a gâtului de 
umplere, pentru a permite camerei de expansiune. 

• Ștergeți combustibilul scurs imediat și strângeți întotdeauna capacul rezervorului de combustibil în 
siguranță. 

• Dacă originalul capacul rezervorului de carburant este pierdut, înlocuiți-l cu unul aprobat. 

• Nu folosiți niciodată combustibil în scopuri de curățare. 

• Aranjați achizițiile de combustibil, astfel încât combustibilii de calitate de vară nu sunt deținute peste și 
utilizate în timpul iernii. 

• Înainte de a opera cu Bio-Diesel, luați legătura cu distribuitorul local autorizat pentru informații 
referitoare la utilizarea și depozitarea Bio-Diesel.
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Atenție 

► La parcarea tractorul pe o pantă inevitabil în timp ce atașați echipamentul 
încărcat, tractorul se poate deplasa, chiar dacă este acționată frâna de mână. 
Se aplica roții și inserția cea mai mică viteză mecanismul de transmisie după 
cum urmează. 

-. Mecanic: pantă  1viteză înapoi / în sus ^ înainte 1viteză -. transfer de putere: 
Frâna de motor de transmisie de viteze este nefolositor. 

(9) Notificări la părăsirea 
tractorului 
 • Opriți tractorul pe o suprafață plană. 

• Așezați angrenajul de transmisie în poziția neutră 
și comutatorul prizei de forță în poziția "OPRIT". 

•  Coborâți uneltele montate pe sol. 

•  Aplicați frâna de parcare. 

•  Opriți motorul și scoateți cheia de contact. 

•  Înainte de a părăsi postul de lucru al operatorului, 
așteptați pentru motor și toate piesele pentru a 
opri în mișcare. 

•  Trebuie să se aplice atunci când roata de parcare inserție tractorul pe o pantă Inevitabil 
(10) Notificări legate de substanțe toxice 
• Gazele de evacuare și unii constituenți ai motorului Diesel sunt cunoscute în statul California pentru a 

cauza cancer, malformații congenitale, precum și alte probleme de reproducere. (California propoziția 
65) 

• Posturile de baterie, terminalele și accesoriile aferente conțin plumb și compuși de plumb. TREBUIE 
să vă spălați pe mâini după manipulare. 

• La manipularea uleiului de motor, combustibil diesel, soluție anti-îngheț și alte substanțe chimice, să 
poarte haine de protecție, mască și mănuși.
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(11) Niveluri de zgomot 
• Acest tractor are un ponderat nivel echivalent de presiune acustică continuă la urechea operatorului ca 

mai jos. 

 

(12) Niveluri de vibrații 
• Nivelul vibrațiilor pe întregul corp va depinde de o mulțime de parametri. Proprietățile suprafeței pistei 

sau câmp, iar viteza de deplasare va fi principalii parametri. 

• Vibratiile tractorului pot cauza disconfort conducătorului auto și, în unele cazuri, sănătatea și siguranța 
sa ar putea fi în pericol. 

• Reglați scaunul șoferului pentru a se potrivi cu mărimea și greutatea operatorului. 

• Nu porniți sau opriți tractorul rapid. Se acționează lin. 

• În conformitate cu standardele UE, 78/764 / CEE, nivelul de vibrații măsurat pe scaun pentru 
tractoarele descrise în acest manual sunt de mai jos. 

• Vibrație de intrare: Categoria A Clasa I, 11, III 

  

 
XU6158 XU6163 XU6168 

N
ivel zgom

ot perceput de șofer 

Cabină 

Închisă 87.7 87.9 87.8 

deschisă 87.6 87.7 87.6 

Metoda de 
testare Anexa n 

Deschis 
Nivel zgomot 87.8 87.9 87.9 

Metoda de 
testare Anexa I 

Directive 2009/76/EC 

Zgom
ot de 

trecere 

Cabină 84.3 85.2 84.6 

Deschis 84.3 85.2 84.6 

Directive 2009/63/EC-Anexa W 
 

Model scaun / Tip Vibrații (m/s2) Masă de testare 

WOOCHANG / W08SSS 
1.24 59kg 

1.12 98kg 

GRAMMER / DS85H/90 
1.25 40kg 

1.55 80kg 
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1-3. Depozitare pe termen 

lung 

(1) Pregătire pentru depozitare 
Se spală tractorul și urmați procedura de mai jos. 
• Aplicați unsoare sau lubrifiant ulei sau spray cu 

vopsea pentru metal de bază non-vopsite pentru 
a evita coroziunea. A se păstra tractorul într-un 
loc acoperit, uscat și bine ventilat. 

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

• Umiditate: 45% ~ 70% 

• Așezați toate comenzile, inclusiv comutatoare 
electrice, în poziție neutră și să aplice calelor 
roților pentru anvelopele și decupla frâna de 
parcare. 

• Verificați nivelul de lubrifiant al fiecărei părți și în 
cazul în care uleiul de motor a depășit 100 de ore 
de muncă, schimbați uleiul și porniți motorul timp 
de 5 minute la mers în gol rpm. 

• Scurgeți complet lichidul de răcire complet. În 
cazul în care lichidul de răcire a motorului este o 
soluție anti-îngheț, nu este necesar să se scurgă, 
dar a verifica densitatea acestuia. 

• Umpleți rezervorul de combustibil plin cu 
combustibil. 

• Slăbiți toate curelele de transmisie și curățați 
filtrul de aer. 

• Slăbiți dopul de cauciuc (dacă este montat) sub 
camera ambreiajului să se scurgă apa. 

• Scoateți bateria, curățați capacul și murdări 
bornele cu unsoare. Se pune bateria într-un loc 
ventilat nu este mai mică de 10 ° C (50 ° F) și 
departe de lumina directă a soarelui. 

• Scoateți tija de ridicare și așezați brațul de 
ridicare la poziția cea mai înaltă pentru a lubrifia 
cilindrului interior. 

• Acționați pedala de ambreiaj și se aplică dulapul pedalei de ambreiaj. Acest lucru împiedică vestiarul 
discului de ambreiaj de la lipirea motorului. (Numai mechanic) 

• Dacă este posibil, fixați suporturile corespunzător sub osii pentru a ridica roata de pe sol. Scoateți 

aerul din pneuri. Dacă nu, verificați presiunea pneurilor din când în când. 
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Atenție 

► Atunci când reporniți motorul la sfârșitul depozitării pe termen lung, urmați 
instrucțiunile "Pregătirea pentru Reutilizare" ca mai jos. 

•  Scoateți cheia de contact. 

•  Acoperiți tractorul cu un capac rezistent la apă. 

•  În cazul în care uneltele sunt atașate, coborâți-le pe un suport de pe sol.  
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► Pe măsură ce electrolitul bateriei este acidul sulfuric, se emite gazul exploziv și 
otrăvitoare. Este suficient de puternic pentru a arde pielea, îmbrăcăminte și poate 
provoca orbire în cazul în care stropi în ochi. 

- Păstrați scântei și flăcări și țigări departe de baterie. 

- Când manipulați bateria, purtați ochelari de protecție pentru a proteja ochii. 

- În cazul în care contactele electrolitice ochii și pielea, se spală cu apă imediat și 
du-te pentru a vedea un medic. 

(2) Control  & Întreținere în timpul depozitării 
• Aplicați unsoare sau ulei lubrifiant pentru metal care nu vopsite pentru a evita coroziunea. 
• Verificați scurgerea de combustibil, ulei și lichid de răcire. Dacă este necesar, reparați partea deteriorată. 
• Verificați dacă presiunea aerului în anvelope este normal. 
• Trebuie să porniți motorul periodic, cel puțin o dată la 6 luni pentru circulație și ungere în sistemul de 

combustibil. 
• Bateria trebuie încărcată aproximativ o dată pe lună să nu fie evacuate în întregime. 

(3) Pregătire pentru reutilizare 
• Atunci când se utilizează pentru prima dată după depozitarea pe termen lung, verificați fiecare parte 

mai jos. 

•  Verificați partea deteriorată sau desface parte. 

•  Verificați scurgerea de combustibil, lichid de răcire, uleiul de motor, de transmisie și de ulei de pe 
puntea față. 

•  Verificați nivelul și densitatea lichidului de răcire a motorului. 

•  Verificați nivelul de motor, transmisie, ulei de pe puntea din spate și din față, și de combustibil. 

• (Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 5, "lubrifiere și întreținere" în acest manual.) 

•  Verificați toate curelele de transmisie cu atenție, acordând o atenție deosebită punctului în care alerga 
dreaptă a centurii începe să se îndoaie în jurul roții de curea. Se verifică canelura vee în scripetele de 
coroziune. 

•  Verificați sistemul electric 

- Există vreun circuit deschis sau orice altă problemă în circuit? 

- Există vreo problemă a instrumentelor? 

- Este starea de încărcare a bateriei este suficientă? 

• Porniți motorul și verificați indicatorul de presiune a uleiului de motor și indicatorul de încărcare a 
bateriei în panoul de bord. Acești indicatori trebuie să fie oprit în timp ce motorul este pornit. 

• Rulați motorul la o viteză de mers în gol rapid (sugerează 1000/1500 rpm) până la temperatura 
normală de funcționare este înregistrată, și verificați împrejurimile pentru ulei, combustibil și de 
scurgere a lichidului de răcire.  
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1-4. Notificări pentru ”Utilizare & Dispunere” legate de mediu 
 
 
Solul, aerul și apa sunt elemente esențiale pentru viața umană. Pentru a contribui la conservarea 
mediului Pământului, încercăm să reducă la minimum poluarea mediului impuse de activitatea generală 
de afaceri, cum ar fi design de produs, de fabricație, distribuție etc. 
Mai multe tipuri de substanțe și produse derivate din produse chimice si petrochimice sunt parte 
importantă a poluării mediului și trebuie să fie eliminate în conformitate cu legile de mediu sau 
reglementări conexe și bunul simț.. 
Am dori să vă atragem atenția asupra următoarelor elemente pentru "Utilizare & eliminare" legate de 
conservarea mediului. 
1. Evitați lucrul supraîncărcat după ce a citit manualul operatorului. 
Munca supraîncărcată poate reduce durata de viață a produsului, precum și gazele de eșapament nearse 
a avut loc în timpul lucrărilor de suprasarcină devine cauza majoră a poluării aerului. 
2. Atunci când înlocuiți diverse uleiuri (motor, transmisie, soluție anti-îngheț) în mod direct, nu arunca 

uleiul de deșeuri epuizat în orice loc. 
Acest lucru poate polua solul și apa grav și, de asemenea, este interzisă prin lege. În cazul în care 
încalcă, v-ar fi responsabil pentru că de caz civil sau penal. Uleiul rezidual trebuie eliminat în conformitate 
cu legile de mediu. 
3. Utilizarea produsului în conformitate cu manualul operatorului și în cazul în care durata de viață a 

produsului încheiat, nu aruncați (sau aruncați) la orice loc. Apa rugina sau uleiul provenind din 
produsul dispus poate provoca poluarea solului sau a apei. Astfel, produsul irosit trebuie să fie 
eliminate în mod legal, contactați distribuitorul local autorizat din apropiere. 

4. Lubrifianții moderni conțin aditivi. Nu ardeți uleiul dispus sau combustibil în sistemele convenționale 
de încălzire. 

5.  La manipularea combustibilului, ulei de lubrifianți și agenți de răcire, nu a lăsat să fie absorbit în sol. 
Ele trebuie să fie colectate și depozitate într-un mod adecvat. 
6. Nu reglați setarea sistemului de alimentare cu combustibil. Acest lucru se va modifica emisia gazelor 

de eșapament. 
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Referire la manual 
de operare 

 Atenție! 

 Încărcare baterie 

 
Nivel combustibil 

 
Filtru combustibil 

 
Temperatură 
lichid răcire motor 

 

Presiune ulei de 
transmisie 

 
Presiune ulei 
motor 

 
Preîncălzire motor 
diesel 

 Frână de mână 

 Lumini avarie 
 

Pornire motor 

 

Oprire motor 

 
Oprire priză de 
putere 

 
Priza de putere în 
funcțiune 

 

Dispozitiv blocaj 
diferențial 

 Regenerare DPF 
 

 Viteza neutră 

 
Înainte/spate 

 Înainte 

 Marșarier 

 Conexiune 4WD 

 
Deconectare 4WD 

 
Întoarecere rapidă 
(optional) 

 
Unitate de 
croazieră 
(optional) 

 
Eliberare unitate 
croazieră 
(optional) 

 Control poziție 
(sus) 

 

Control poziție 
(jos) 

 
Control proiect 
(adânc) 

 
Control proiect 
(Sueprficial) 

 Tijă cilindru (scurt) 

 
Tijă cilindru 
(extins) 

 Tijă cilindru 
(plutitor) 

 

Temperature DPF 
 

 

Viteză scăzută 

 

Viteză ridicată 

 

Control viteză 
motor (regulator) 

 

Control viteză 
motor (regulator) 

 

Lumină 
semnalizare viraj 

 

Pornire lumini 

 
Lumini laterale 

 
Faruri 
(în jos) 

 
Faruri 
(în sus) 

 Lumini de lucru 

 
Claxon 

 Ștergător geam 
 

Ștergător geam / 
spălare (față) 

 
Ștergător geam / 
spălare (spate) 

 

Lumină frână 
lateral (optional) 

 
Atenționare motor 

 

DPF inhibat 
  

 

 
 1-5. In cele ce urmează sunt prezentate simbolurile și semnificația acesteia utilizate pentru 
tractor.  
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1-6. Etichete de siguranță 
(1) Manipulare și întreținere etichete de siguranță 
• Pentru utilizarea intenționată și siguranța personală a operatorului, etichetele de siguranță (etichete) 

sunt atașate la părțile legate de exploatarea de siguranță. 

• Înainte de operare sau întreținerea tractorului, verificați poziția și citiți cu atenție instrucțiunile. 

• Dacă găsiți "Citiți Manualul de operare" simbolul (1), în decalcomanii, consultați pagina corespunzătoare 
a manualului de utilizare pentru informații suplimentare cu privire la operarea, reglarea și întreținerea. 

► Instrucțiunile descrise pe etichetele de siguranță sunt foarte importante pentru 
siguranța operatorului și a lucrătorilor în jurul valorii. Dacă sunt ignorate, aceasta 
poate provoca decesul sau vătămarea gravă. 

► În cazul în care etichetele sunt murdare, spălați-le cu apă și săpun ștergeți cu cârpe 
moi. Nu utilizați diluant, acetonă, sau alte substanțe chimice dure, deoarece poate 
șterge instrucțiunile. 

► Dacă autocolantul este detașat sau deteriorat, înlocuiți-l cu unul nou pe poziția 
inițială. 

► Atunci când curățați tractorul cu apă sub presiune, eticheta poate fi detașată. 

► În cazul în care o etichetă este pe o parte, care este înlocuit, asigurați-vă că 
autocolantul este atașat pe noua parte. 

 

(2)Etichetele de siguranță și poziția de atașare    
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1. Locație: pe capacul de combustibil 
- Doar combustibil cu nivel scăzut de 
sulfuri. 
- Nu fumați în timpul reumplerii și păstrați 
orice tip de flacără la distanță. 

-Nr.piesă. : 40008817
 

2. Locație: pe partea lateral față a 
parbrizului stâng. 
- PERICOL, DE ACCIDENT 
- Pentru a preveni răniri serioase sau decesul; 

• Pronitți din scaun cu transmisia și priză de 
pueter în poziție neutră. 

• NU scurtcircuitați terminalele pentru a porni 
motorul. 

-Piesa nr. : 40195651 

3. Locație: Pe garda prizei de putere spate. 
-  Rotirea de contact poate cauza un prejudiciu 

de transmisie grave sau deces 
- Păstrați toate scuturile lanțuri cinematice, 

tractoare și echipamente în loc în timpul 
funcționării. 

-Nr.piesă: 40195650 

4. Locație : pe partea stânga/dreaptă a 
carcasei ventilatorului. 
- Păstrați hainele mâinile departe de ventilator 

rotativ și centurile de siguranță. 

-  Contactul cu piese în mișcare poate duce la 
pierderea degetelor sau o mână. 

-  Nerespectarea poate duce la deces sau 
vătămare gravă. 

- Nr.piesă: 40239638 

5. Locație: pe aripa dreaptă pentru model cu 
cabină/ pe aripa stângă pentru model rulant. 

-PERICOL DE MARE PRESIUNE DE 
FLUID 

• Pentru a preveni rănirea gravă sau deces; 

•  Reduceți presiunea exercitată asupra 
sistemului, înainte de repararea, ajustarea 
sau deconectarea. 

 • Purtați protecție de mână și protecție a 
ochilor atunci când se caută scurgeri, utilizarea 
de lemn sau din carton în loc de mâini. 

• Dacă lichidul de combustibil 
sau hidraulic cufundă în piele, 
solicitați imediat asistență 
medicală. 
-Nr.piesă: 40195652



1 - 26 

 

 

6. Locație: pe aripa stângă. (doar model rulant) 
Pentru a preveni moartea sau vătămarea 

corporală gravă; 

- Păstrați răsturnării Structură de protecție 
complet în poziție verticală și blocată. 

- Nu folosiți vehicul fără ROPS bolțuri de blocare 
în poziție. 

- Când ROPS trebuie să fie coborât: 

• Manipulați unitatea cu mare grijă. 

• Nu este recomandată utilizarea centurii de 
siguranță. 

• Nu încercați să ori ROPS când un baldachin 
este montat. 

• ROPS este greu. Lucrați întotdeauna cu un 
asistent la coborârea sau ridicarea ROPS. 

- Nici o protecție în caz de răsturnare este 
furnizat atunci când ROPS se află în poziție 
coborâtă. 

-Piesă nr: 40234715 

7. Locație: pe suport filtru de aer. 
- Pentru a preveni moartea sau vătămarea 

corporală gravă; abur de înaltă presiune și apă 
caldă. Se îndepărtează capacul de umplere cu 
mare grijă. 

- Nerespectarea ar putea avea ca rezultat 
decesul sau rănirea gravă. 

- Nr.piesă: 40239637 

8. Locație: pe partea dfreaptă cadru. 
- Pentru a preveni rănirea gravă sau de deces; 

Feriți-vă partea fierbinte. Feriți-vă de toba de 
eșapament, pentru a evita un prejudiciu. 

- Nerespectarea ar putea duce la răniri grave. 
- Nr.piesă: 40239636
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9. Locație: pe stîlpul stâng pt.cabinăl / pe 
aripa stângă pt. modelul deschis. 

ATENȚIE 

     Selector prize de putere & Maneta trebuie să fie în 
poziția "OFF" pentru a porni motorul. 

- Nu utilizați pe suprafețe dure cu 4WD angajate. 
 
ATENȚIE 
- Pentru a preveni rănirea gravă sau de deces; 

• După prima oră de funcționare și de zi cu zi 
după aceea, verificați piulițele de față și spate ale 
papucilor de roți și șuruburi pentru un cuplu 
propriu-zis. 

• Priza de putere - țineți mâinile, picioarele și 
hainele departe de la priza de putere și alte părți 
în mișcare. 

• Desprindeți priza de putere și de închidere a 
motorului înainte de service tractor sau a pune în 
aplicare sau atașarea / detașare unelte. 

• Păstrați toate scuturile de siguranță în loc 
pentru protecția dumneavoastră. 

• Se trage numai din bara de tracțiune aprobat 
sau legături mai mici de 3 puncte de remorcare 
în poziția orizontală sau mai jos. 

• pedale de frână de tractor blocate împreună 
pentru deplasarea pe șosele sau autostrăzi. 

• Aplicați întotdeauna frâna de staționare și 
trecerea la transmisia neutră înainte de 
demontării. 

• Utilizați întotdeauna centura de siguranță 
atunci când utilizați tractorul. 

• Nu lăsați pe nimeni călăreți de pe tractor sau a 
pune în aplicare. 

• Nu folosiți centura de siguranță atunci când 
funcționează cu pliere ROPS în poziție coborâtă. 

• gazele de eșapament de motor poate provoca 
moartea sau boala. Întotdeauna încercați să 
lucreze într-o zonă ventilată. 

• Desfaceti de blocare a diferențialului la rotirea 
tractorului. Decuplați întotdeauna de blocare a 
diferențialului la deplasarea pe drumuri. 

     • Apăsați pe sau ambele pedale de frână pentru a 
decupla dispozitivul de blocare diferențial. 

  Nerespectarea ar putea avea ca rezultat 
decesul sau rănirea gravă. 

-Nr.piesă: 40195656 
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11. Locație : stâlp drept pentru modelul cu 
cabină / aripă dreaptă pentru model deschis. 
(optional) 
-  MANETĂ DE UTILIZARE. 

-  Pentru a evita leziunile; operațiune greșită 
cauzează un prejudiciu grav ușor. 

- Împingeți maneta (1), pentru a bloca joystick-ul 
în punctul mort. 

-  Nerespectarea ar putea avea ca rezultat 
decesul sau rănirea gravă. 

- Nr.piesă: 40194109 

12. Locație: capac de oțel a consolei de 
instrumente (optional) 
- ATENȚIE. 
- Pentru a preveni uzura inutilă, niciodată nu 
merge pedala de ambreiaj pentru un picior în 
repaus. 

- Nr.piesă: 40222778

10. Locație: pe partea stângă al cadrului 
ROPS. (doar model deschis) 
- Pentru a preveni rănirea gravă sau de deces; 

• Nu folosiți niciodată un tractor fără un certificat 
ROPS. 

• Fixați întotdeauna centura de siguranță atunci 
când funcționează tractoarele cu ROPS în poziție 
verticală. 

• Nu utilizați tractorul pe pante abrupte. 

• Evitați viraje ascuțite la viteze mari. 

• Utilizarea ROPS și a centurii de siguranță reduc 
riscul de rănire sau de deces în caz de răsturnare 
sau supărat apar. 

• Nu atașați cabluri sau lanțuri pentru ROPS pentru 
tragere. 

Nr.piesă: 40234561 
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2. Instrucții de operare sigură 
(1) Denumire piese   

Tip deschis 
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® Tip cabină 
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1- 1. Urcarea și coborârea din tractor 

(1) Urcarea în tractor 
Tip rulant 
 Ori de câte ori este posibil, utilizați pasul partea din 
stânga pentru a intra. 
• Când urcați pe tractorului, utilizați sub-pas, volanul 
și mânerul de pe aripa stângă. 
• Nu sări în sus / jos pentru siguranța 
dumneavoastră. 
Tip cu cabină 
• Ori de câte ori este posibil, utilizați ușa laterală din 

stânga pentru a intra. 

•  Eliberați ușa cabinei încuiată cu cheia furnizată și 
deschide ușa cabinei după apăsarea butonului. 

•  Când urcați în tractorului, utilizați sub-pas și 
apuca mânerele prevăzute pe cadrul cabinei și 
ușa. 

• Nu săriți în sus / jos pentru siguranța 
dumneavoastră. 

• La părăsirea tractorului, blocați ușa cabinei și 
scoateți cheia.

 

 

 
 
 
 

Atenție 

► Stare operator: Persoanele, cum ar fi pacienții, bețivi, oameni pe droguri, etc. nu 
li se permite să opereze tractorul. 

Numai operatorii bine educati pot utiliza tractorul după ce a aflat utilizarea 
comenzilor pentru deplasarea, oprirea, pornirea și alte operare. 

► Nu apucați maneta de viteze la intrarea în cabina de pe partea dreaptă. 
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Atenție ► NU puneți mâna sub scaun în timpul ședinței. Aceasta poate provoca o vătămare 
prin suspendarea scaunului. 
► NU reglați poziția scaunului în timpul conducerii autovehiculului. 

(2) Ajustarea 

scaunului 

Tip deschis 
• Înainte de operarea tractorului, reglați poziția 
scaunului șoferului în funcție de mărimea corpului 
și lungimea. 

• Scaun F / maneta de reglare R 

1) După ce se stă pe scaunul șoferului, mutați 
scaunul F / R maneta de reglare în sus pentru a 
elibera dispozitivul de blocare. 

2) Deplasați scaunul șoferului înainte sau înapoi, în 
funcție de lungimea corpului conducătorului auto. 

3) Eliberați maneta de reglare a scaunului F / R și 
verificați scaunul este blocat. 

• Buton reglaj scaune pe inaltime 

1) Dacă rotiți înălțimea scaunului butonul de reglare 
în sens orar, înălțimea scaunului trebuie să fie 
coborâte. 

• Buton de reglare Greutate 

1) Ajustați suspensia scaunului în funcție de 
greutatea corporală, cu ajutorul butonului de 
reglare a greutății. Dacă ați rotiți butonul în sensul 
acelor de ceasornic, rigiditatea suspensiei se 
mărește 

 
Tip cabină 
Înainte de a tractorului, reglați poziția scaunului 
șoferului în funcție de mărimea corpului și lungimea. 

• Scaun F / Pârghie de reglare R 

1)  După ce se stă pe scaunul șoferului, 
mutați scaunul F / R pârghia de reglare în 
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sus pentru a elibera dispozitivul de blocare. 

2) Deplasați scaunul șoferului înainte sau 
înapoi, în funcție de lungimea corpului 
conducătorului auto. 

3) Eliberați maneta de reglare a scaunului F / 
R și verificați scaunul este blocat
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Atenție 

Tip cabină - continuare 
• maneta de reglare spătar 

1) După ridicarea manetei de reglare a unghiului de 
repaus din spate, reglați unghiul pentru a se potrivi 
corpului tau. 

2) Eliberați maneta de reglare a unghiului de repaus din 
spate și verificați restul din spate este blocat. 

• Buton de reglare greutate 

1) Ajustați suspensia scaunului în funcție de greutatea 
corporală, cu ajutorul butonului de reglare a 
greutății. 

2) În cazul în care rotirea în sens orar, rigiditatea 
suspensiei trebuie să fie crescută și este potrivit 
pentru șofer greu. 

•Buton de ajustarea greutății 

1) Arată greutatea corporală a conducătorului auto 
pentru referință. 

► NU puneți mâna sub scaun în timp ce stați. Aceasta poate provoca o 
vătămare prin suspendarea scaunului 

► NU ajustați pozția de scaun în timp ce conduceți. 

(3) Centura de siguranță 
Purtați întotdeauna centura de siguranță 
înainte de a utiliza tractorul și reglați cureaua 
pentru a se potrivi operatorului. 
1. Introduceți centura de siguranță se încheie 
în cataramă până când un "clic" indică faptul că 
este angajată în mod corespunzător. 

2. Pentru a scoate centura de siguranță din 
catarama, apăsați butonul de eliberare roșu de 
pe cataramă. 

•  Verificați centura de siguranță în mod regulat. 
În cazul în care deteriorat sau uzat, înlocuiți-l cu unul nou

 

Atenție 

► În cazul în care nu purtați centura de siguranță, aceasta poate provoca răniri 
grave în caz de accident. 
- În timpul funcționării, acesta trebuie să fie obligat să poarte centura de siguranță cu 
un cadru de cabină sau de siguranță instalate. 
- După ce poartă centura de siguranță, reglați cureaua pentru a se potrivi 
operatorului. 
► Dacă cadru de siguranță este pliat în jos pentru modelul de cadru, nu purtați 
centura de siguranță. 
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Atenție 

► NU reglați volanul în timpul conducerii autovehiculului. Aceasta poate 
provoca un accident grav. 

► NU ventilați cabina în zone cu pesticide sau de pulverizare cu substanțe 
periculoase. 

 
 
 

 
(4) Înclinarea volanului 
• Trageți maneta de înclinare în sus pentru a elibera 

volanul și înclinați volanul în poziția dorită. 
• Apăsați maneta de înclinare în jos pentru a bloca 
volanul în loc, și verificați pentru a vă asigura că o 

coloană nu se mișcă înainte și înapoi. 
• Reglați volanul numai atunci când ați oprit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Ventilație (doar la cabină) 

• Aerul poate fi preluat din exteriorul sau 
interiorul cabinei prin reglarea manetei de 
ventilație. 

- Circulația externă: Aerul provine din exterior 
prin filtre de aer de cabină. 

- Circulația internă: Aerul poate fi recirculat in 
cabină. 

• Pentru a mări presiunea aerului din interiorul 
cabinei, deplasați maneta de ventilație pentru 
circulația externă și rotiți în totalitate controlul 
suflantei de comutare sensul acelor de ceasornic.  
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Atenție ► Nu apucați maneta de viteze de transmisie la intrarea / ieșirea din cabină. 

(6) Coborârea din tractor 
Ușa (stânga / dreapta) 
• Ori de câte ori este posibil, utilizați ușa laterală 

din stânga pentru a intra / iesi 

• Pentru a deschide ușa din stânga / dreapta 
cabinei, împingeți maneta de deblocare a ușii în 
jos, și de a folosi mânerul pentru a împinge ușa 
din afară 

Fereastra din spate (de urgență) 
 • Pentru a deschide fereastra din spate, rotiți luneta 
de prindere în sens orar cu trăgând mânerul. 

• Împingeți mânerul exterior ușor. 

• Această fereastră din spate poate fi utilizată 
pentru ieșirea de urgență sau de ventilație 
1. Tip deschis 

 • Ori de câte ori este posibil, utilizați treapta din 
stânga pentru a ieși. 
• La ieșirea din tractor, utilizați sub-pas, volanul și 
mânerul de pe aripa stângă. 
• Nu săriți în sus / jos pentru siguranța 
dumneavoastră
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PTO safety cover 

PTO shaft 
protection cap 

2- 2. Dispozitiv de 
siguranță 
(1) Capota  
• Capota este un dispozitiv de protecție pentru a 

preveni accesul neintenționat la piesele 
rotative în jurul motorului; ventilator, curea de 
ventilator de răcire și arborele și scripete 
rotativ 

• Nu îndepărtați sau modificați capota. 

(2) Aripa 
• Aripa este un dispozitiv de protecție pentru a 

preveni accesul neintenționat la pneurile din 
spate și pentru a preveni noroi de la irrupting la 
conducătorul auto 

• Nu îndepărtați sau modificați aripa. 

(3) Capac de siguranță priză de 
putere și capac de protecție 
• Capacul de siguranță a prizei de putere este un 

dispozitiv de protecție pentru a preveni accesul 
neintenționat la arborele cardanic și pentru a 
preveni un accident care cauzează de către 
arborele de antrenare rotativ. 

• Nu îndepărtați capacul de siguranță a prizi de 
putere. În cazul în care capacul de siguranță 
priză de forță sau de protecție a capacului este 
deteriorat sau îndepărtat, înlocuiți-o cu o parte reală. 

•  Nu călcați pe capacul de siguranță a prizei de putere. 

• După utilizarea arborelui cardanic, aplicați unsoare și 
introduceți capacul de protecție a arborelui cardanic
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Atenție  Dacă puneți mâna pe arborele rotativ, aceasta poate provoca o 
vătămare gravă. 

       NU încercați să atingeți arborii de rotație. 

       NU îndepărtați capacele de protecție. 

- Evitați hainele largi, care pot fi ușor rulate în arborele rotativ. 
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(4) Structura antialunecare (ROPS) (optional) 
1. Tip deschis (cadru de siguranță) 

• NU îndepărtați arbitrar cadru de siguranță. 
Această structură va reduce riscul de rănire 
gravă sau deces. 

• NU modificați sau să reparați cadrul de siguranță. 
Sudare, de îndoire, găurire, șlefuire, sau tăierea 
oricărei părți a cadrului de siguranță, aceasta 
poate slăbi structura. 

• Dacă rama de siguranță este slăbit sau înlăturat 
din orice motiv, asigurați-vă că toate piesele 
reinstalat corect înainte de operarea tractorului. 

• Cum se plia cadrul de siguranță. 

1. Slăbiți cadrul de siguranță și piulițele (pe ambele 
fețe) vag. (Nu-l decuplați complet) 

2. Scoateți pinii de pe partea atât și ori a cadrului de 
siguranță înapoi. 

- Fiți atent că capul, mâna și umărul poate fi rănit 
prin urmare bruscă pliere din greutatea cadrului 
de siguranță. 

3. Setați orificiile cadrului ® și © în linie, și puneți 
pinii în gaura pentru a fixa cadrul de siguranță și 
aplicați pinul de fixare. 

4. Fixați bolții (ambele părți) strâns. 

• Când montați cadrul, urmați procedura inversă.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atenție 

 ► Nu modificați sau eliminați cadru de siguranță în mod arbitrar pentru siguranță. 

 ► Cu excepția cazului în rama de siguranță este aplicat în mod corect, aceasta 
poate provoca un accident grav asupra tractorului atunci când este răsturnat. 

 - Asigurați-vă că să stea rama de siguranță în sus complet și strângeți corect 
șuruburile pinii și piulițele. 

 ► În cazul de pliere a cadrului de siguranță. 

 - Cooperează cu mai mult de 2 persoane la pliere sau în picioare a cadrului de 
siguranță așa cum este grea. 

 - Aveți grijă să nu fie rănit de pliere bruscă, care ar putea apărea atunci când pliere 
sau ridicarea în picioare a cadrului de siguranță, rezultatele din greutatea sa. 

 - Nu purta centura de siguranță atunci când cadrul de siguranță este pliat în jos. 

- Așezați rama de siguranță din nou, de îndată ce lucrarea este terminată. 
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 Cabina 
• Structura de protecție și componentele de 

interconectare sunt un sistem certificat. Orice 
deteriorare, incendiu, coroziune sau 
modificarea va slăbi structura și pentru a reduce 
protecția. În cazul în care se întâmplă acest 
lucru, structura de protecție trebuie să fie 
înlocuit cu unul nou. Contactați distribuitorul 
local autorizat pentru inspectarea structurii de 
protecție și de înlocuire.

 

 
 

 ► Deoarece cabina este structura foarte importantă pentru siguranța șoferului,  
NU modificați (sudură, găurire, tăiere, etc.) sau eliminați in mod arbitrar. 
► Nu călcați pe aripa pentru întreținerea acoperișului cabinei. 
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3. Instrumente și controale 
3- 1. Panou de instrumente și control 
frontal 

Important pentru proprietar, citiți cu atenție
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(1) Panou de insrumente 

 

  

 

(1) Tahometru (13) DPF indicator regenerare 

(2) Indicatoare de viraj(stânga/dreapta) (14) DPF indicator regenerare inhibată 

(3) Indicator mers înainte în spate (optional) (15) Indicator mod ESC 

(4) Indicator faza lungă (16) Indicator asistență pornire la rece 

(5) Indicator frână de mână (17) Indicator presiune ulei hydraulic 
(optional) 

(6) Dispozitiv de indicare temperatură lichid de 
răcire 

(18)  Indicator de nivel de combustibil 

(7) Indicator Cruse control drive 
indicator(neutilizat) (19)Indicator presiune ulei motor 

(8) Indicator funcționare prize de putere 
(20) Indicator atenționare încărcare slabă 
baterie 

(9) Contor ore & cod eroare motor 
(21) Indicator atenționare filtru de combustibil 

(10)Control viteză motor(ESC) & cod FMI (23) Indicator atenționare eroare de motor 
(11) Vitezometru(Neutilizat) (23) Indicator nivel scăzut combustibil 

(12) Voltaj baterie  
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1. Tahometru  
• Tahometru arată turația motorului în rotații pe minut 

("30" înseamnă 3000rpm). 

2. Indicator viraj (stânga/dreapta) 
• Atunci când rotiți comutatorul de lumini de 

semnalizare la ridicare / direcția corectă, luminile 
de semnalizare față și din spate clipesc. In acest 
moment, acest indicator trebuie să clipească 
simultan. 

3. Forward-reverse indicator (optional) 

• Pentru modelul de transfer de putere, se afișează 
poziția manetei de transfer de putere și direcția de 
deplasare. 

4. Indicator de faza lungă 
• • La pornirea faza lungă a farului, acest indicator 

va fi aprins simultan. 

5. Indicator frână de mână 
• Acest indicator va fi aprins atunci când se aplică 

frâna de parcare. 

6. Indicatorul pentru temperatura lichidului de răcire a motorului 
Acest dispozitiv indică temperatura lichidului de răcire în timpul funcționării. 
Cu cât acul se apropie de "H", cea mai mare temperatura lichidului de răcire a motorului este. 
• Lichidul de răcire este foarte cald. Atunci când verificarea lichidului de răcire, respectați instrucțiunile 

din secțiunea 5 "Întreținere și lubrifiere" din acest manual. 
 

7.Indicator cruise drive (Neutilizat) 

8. Indicator funcționare prize de putere 
Acest indicator va fi aprins când comutatorul de priză 

de forță este plasată pe poziția "ON", iar priza de 
putere din spate este de lucru   
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9. Contor ore & cod eroare motor 

În cazul în care orice eroare nu exista pe 
controlul demotor, în condiții normale de 
funcționare, se afișează acumulat o oră de 
funcționare 

• Dacă pe display apare "0019.1", aceasta 
înseamnă că tractorul a funcționat pentru 19.1 
oră astfel încât pentru (19 ore și 6 minute). 

• În cazul în care orice erori legate de controlul 
motorului s-a întâmplat, codurile de eroare de 
diagnostic motor și contor de oră se afișează pe 
rând, cu lumină de avertizare eroare motor (22). 

•  În acest moment, după ce a scăpat din zona de 
urgență, luați legătura cu distribuitorul local 
autorizat pentru verificarea 

10. Control viteză motor(ESC) și cod FMI 
•  RPM stocat pe ECU pentru motorului Cruise 

Speed Control (ESC) este afișată în starea 
normală. 

• În cazul în care orice erori legate de controlul 
motorului s-a întâmplat, codul să fie în măsură 
FMI să cunoască tipul de eroare sau de model se 
afișează pe rând în plus cu coduri de eroare de 
diagnostic al motorului (15). 

• Dacă o eroare în sistemul de transfer de putere 
(opțional), codul de diagnosticare de eroare se 
afișează aici. 

11. Vitezometru (neutilizat) 
12. Voltaj baterie 

Se afișează voltajul disponibil.  
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13. Indicator regenerare DPF 

• Când procesul de regenerare în DPF este în 
desfășurare, acest indicator trebuie să fie pornit 
cu lumină continuă. Nu este un eșec, dar 
funcționarea normală. 

Dacă indicatorul se aprinde intermitent, înseamnă 
că funingine peste acumulate în DPF. Să respecte 
instrucțiunile din secțiunea 3-1- (8), "comutator 
DPF". 

• Pentru informații suplimentare cu privire la acest 
indicator, vezi pagina 3-11 

14. DPF indicator de regenerare inhibat 

• Atunci când comutatorul DPF este apăsat în modul de regenerare inhibant, acest indicator va fi aprins și 
regenerarea DPF trebuie să fie oprită. 

15. Indicator de mod ESC 

• Acest indicator este pornit atunci când funcționează comutatorul principal ESC în poziția ON și 
motorului Controlul vitezei (ESC) este gata 

16.Indicator pronire la rece 

• În cazul în care dispozitivul de ajutor de pornire la rece este de lucru, acest indicator va fi aprins. După 
ce indicatorul este stins, porniți motorul 

17.Indicator presiune ulei hidraulic (optional) 

În cazul în care presiunea uleiului prizei de putere 
este mai mică decât una desemnată, priza de 
putere este oprită de către modulul de avertizare, 
iar apoi acest indicator trebuie să fie aprins. 

• Pentru informații suplimentare, a se vedea secțiunea 
5-5- (2) în acest manual 

18. Indicator de nivel de combustibil 
• Acest indicator indică cantitatea rămasă de 
combustibil. 

•Dacă acul indică “E”, umpleți rezervorul imediat cu combustibil. 

19.Indicator presiune ulei motor 
• Acest indicator va fi aprins când rotiți comutatorul cu cheie în poziția PORNIT și trebuie să fie în poziția 

OFF, după pornirea motorului. Dacă nu, opriți imediat motorul și verificați sistemul de ungere al 
motorului, nivelul uleiului de motor, presiunea uleiului de motor și așa mai departe. 
• Contactați distribuitorul local autorizat pentru a verifica sistemul de ungere al motorului.  



3 - 6 

 

 

20.Indicator avertizare încărcare baterie 
• Acest indicator va fi aprins când rotiți comutatorul 

cu cheie în poziția PORNIT, și trebuie să fie oprit 
după pornirea motorului. 

• Dacă nu, luați legătura cu distribuitorul local 
autorizat pentru verificarea sistemului de 
încărcare electrică 

21.Indicator avertizare filtru combustibil 
• Atunci când există exces de apă în filtrul de 

combustibil, acest indicator va fi aprins. 

• Se scoate apa din filtru de combustibil. 
(A se vedea secțiunea 5 din acest manual) 

 

• Dacă există o defecțiune la comanda motorului 
Tier-4, acest indicator se porni cu afișarea 
codului de diagnostic de eroare a motorului (9). 

• În acest moment, după ce a scăpat din zona de 
urgență, luați legătura cu distribuitorul local 
autorizat pentru verificarea. 

 

• Atunci când combustibilul din rezervorul de 
combustibil este sub nivelul minim, acest 
indicator trebuie să fie aprins. 

• Dacă acest indicator se aprinde, umple rezervorul 
de carburant imediat cu combustibil.

22. Indicator avertizare eroare 
motor 

23.Indicator avertizare 
combustibil  
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Atenție 

► Atunci când schimbați direcția 
în timpul funcționării pe drum, 
acționați luminile de 
semnalizare pentru a informa 
alte vehicule din direcția. 

(4) Comutator lumini 

• OFF – Lumina de bord și lumini oprite 

 ON - Lumina de bord și lumini pornite 

- Lumina de bord, lumini laterale, faruri 
(faza scurtă) pornite 
- Lumina de bord, lumini laterale, faruri 
(faza lungă) pornite 

Atenție ► În cazul în care trece cu alte vehicule pe banda opusă pe timp de noapte, rotiți 
farurile pentru faza scurtă să nu deranjeze mașinile din sens opus. 

(2) Butoane de comutare 

• OFF – putere oprită (stop 

motor) 

• ON - pornit & automatic glow 

• Start – pornire motor
 

 

 
scoasă

(3) Comutatorul de lumini de 
semnalizare 
Acest comutator este folosit pentru a da informații 
altor vehicule la rotirea spre stânga sau spre 
dreapta. 

• Dacă rotiți comutatorul în sensul acelor de 
ceasornic, dreapta luminile de semnalizare clipesc.  

Atenție 

► Deoarece comutatorul de siguranță pentru pornire este 
cuplat, porniți tractorul, după apăsarea pedalei de ambreiaj. 
► În cazul în care tractorul nu este în uz, cheia de contact 
trebuie să fie scoasă 
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 În cazul în care utilizați luminile de avarie pentru o lungă perioadă de timp, 
aceasta poate provoca o creștere a consumului electric. Nu utilizați luminile de 
avarie pentru o lungă perioadă de timp. 

(5) Buton de claxon 
• Apăsați partea superioară a comutatorului pentru 

acționare claxon. 

(6) Comutator lumini avarie 
• Acest lucru este folosit pentru a avertiza alte 

vehicule, în cazul stării de urgență. Dacă apăsați 
pe partea superioară a comutatorului de triunghi, 
tot rândul său, luminile de semnalizare (față / 
spate, stânga / dreapta) se aprinde intermitent. 

(7) Comutator lumini de lucru 
• Acest lucru este folosit pentru a activa / dezactiva 

lumina de lucru a grilei frontale. 
• ON - Apăsați partea superioară a comutatorului. 

OFF - Apăsați partea inferioară a comutatorului.



3 - 9 

 

 

(8) Comutator DPF 
Acest comutator este utilizat pentru a selecta 
procesele de regenerare modul sau modul de 
regenerare inhibant. 

- Modul de regenerare: În cazul în care funingine 
este încărcată peste nivelul desemnat, iar motorul 
este încălzit suficient, regenerarea DPF se 
prelucrează în mod automat de către ECU. 

- Modul de regenerare inhibant: modul de regenerare este dezactivat manual până când operatorul intrări 
semnalul pentru ieșirea acest mod 

1. Definițiile componentelor de 
system și funcționare 

• Următorii termeni vor defini componentele 
sistemului și modurile de funcționare. 

 

Componente de system și 
funcționare Definiție 

Catalizator de oxidare diesel 
(DOC) 

un convertor catalitic care reduce elementul de emisie, cum ar fi 
hidrocarburi, monoxid de carbon și de combustibil nears . 

Filtru de particule diesel (DPF) 
un filtru care captează funingine din gazele de eșapament a 
motorului 

Regenerare Acesta este procesul de ardere / curățare a funingine care este 
conținută în DPF. 

Regenerare inhibată Procesul de regenerare este dezactivat prin utilizarea 
comutatorului DPF. 
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2. DOC&DPF (CCRT) 
• Catalizatorul de oxidare diesel (DOC) și filtrul de 
particule diesel (DPF) este de a reduce 
hidrocarburile de evacuare ale motorului, monoxid 
de carbon și alte gaze toxice. Acest sistem 
convertește emisiile de dioxid de carbon de 
evacuare inofensive și apă. DPF captează materie 
specială (PM) 

• Pentru a satisface regulamente de emisie, 
CCRT (trapa de catalizare regenerare continuă) 
integrată cu COD și combinația DPF este 
instalat pe motorul. 

•  Este foarte important să citiți acest manual de 
operare și de a înțelege funcționarea în 
siguranță a tractorului dumneavoastră. Dacă 
aveți orice întrebări în funcționarea acestui 
sistem de emisie, vă rugăm să contactați un 
dealer de tractor LS local autorizat. 
 

3.Specificații de combustibil și lubrifiere motor 
 
 • Specificații combustibil  

Se utilizează doar combustibil diesel cu conținut ultra redus de sulf (S15) în tractor 

 

NOTĂ ►  Utilizarea de combustibil diesel, altele decât combustibilul ultra redus de sulf poate 
afecta negativ motorul și performanța DPF. 

Specificații ulei de motor 
Se utilizează numai ulei de DPF compatibil (CJ-4) în motorul tractorului . 

NOTĂ ►  Folosirea oricărui ulei de motor, altul decât (CJ-4) poate bloca DPF mai devreme 
decât era de așteptat și consumul de combustibil poate crește. 
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Indicatori figuri Cauze posibile Simptom & Acțiuni Remarci 

 Indicator 
regenerare DPF 

ON continuu În cazul în care 
regenerarea este de 
deșfășurare. 

- stare normală  

ON 

 

Clipește(lsec) Atunci când rata de 
funingine este de 
peste 100% 

-  Apăsați și 
mențineți partea 
superioară a 
comutatorului DPF 
de peste un 
secundă pentru 
regenerare. 

 

BLINK 
1sec 

 

Clipește(0.5sec) + 
indicator avarie 
motor 

Atunci când rata de 
funingine este de 
peste 150% 

Reducerea puterii 
motorului. Trebui să 
contactați 
distribuitorul local 
autorizat pentru 
verificare. 

 

BLINK 
(0.5s 

+ 

) 

 
ON 

 Indicator de 
regenerare a 
inhibat  DPF  

ON continuu În cazul în care 
modul de 
regenerare inhibant 
este în desfășurare. 

Regenerarea DPF 
întârziată sau oprită 

 

ON 
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5.Modul de regenerare 
- În acest mod, operatorul nu trebuie să ia orice 

acțiuni, sistemul este activat automat de către 
regulatorul electronic al motorului. 

NOTĂ: Regenerarea este modul normal de 
funcționare. 

• Regenerarea se activează prin ECU; 

- Atunci când rata de funingine a ajunge la 
100% sau mai mult. 

- Când motorul este încălzit suficient. 

- Când comutatorul DPF nu este apăsat în 
modul de regenerare inhibant 

NOTĂ: Regenerarea durează aproximativ 15 
până la 20 minute. 

NOTĂ: Regenerarea prin acționarea 
comutatorului trebuie să fie activat atunci când 
rata de funingine este de 30% sau mai mult. 

• În timpul regenerării, indicatorul de regenerare DPF (l) trebuie să fie pornit. 
• În cazul oprirea motorului, în timp ce regenerarea este de prelucrare, regenerarea este de a relua din nou atunci 
când repornirea motorului 

 

 

NOTĂ 

► n cazul în care motorul este oprit în timpul regenerării, funingine nu va fi ars complet 
și poate crește consumul de combustibil. KEY-OFF în timpul modului de regenerare 
nu este recomandată deoarece operarea prea scurt nu se va termina cu modul de 
regenerare, deci, vă recomandăm utilizatorilor să funcționeze până când toate 
luminile indicatoare sunt oprite fără întrerupător cheie OPRIT. 

 

Atenție 

►  Pericol de foc! 

În timpul procesului de regenerare filtru de particule diesel (DPF), stiva de evacuare și 
zona de capotă fixă devine extrem de fierbinte. Parcați mașina afară și departe de 
materiale combustibile sau foarte inflamabile. 

Nerespectarea ar putea avea ca rezultat decesul sau rănirea gravă 
 



3 - 

 

 

6.Mod regenerare inhibată 
 

 

NOTĂ: Utilizați numai acest mod de regenerare 
trebuie să fie întârziată sau oprit din cauza unei 
condiții de funcționare, care poate risca un pericol 
de incendiu din cauza temperaturilor ridicate de 
evacuare în timpul regenerării. 

NOTĂ: Chiar dacă indicatorul de regenerare DPF (1) 
este pornit în timpul procesului de regenerare, 
modul de regenerare a inhibat poate fi setat. 

Modul de regenerare poate fi întârziată sau oprită 
prin utilizarea comutatorului DPF (3), care se află 
pe partea stângă a bordului 

 Pentru a seta modul de regenerare a inhibat: 
 1. Apăsați pe partea inferioară (B) a 
comutatorului DPF (3). Și apoi DPF indicator de 
regenerare a inhibat © se aprinde. 

NOTĂ: Atunci când tractorului ajunge la o locație 
de regenerare în condiții de siguranță, apăsați din 
nou partea inferioară (B) a comutatorului DPF 
pentru a ieși din modul de regenerare inhibant. 
În cazul în care nu, funingine excesivă în DPF 
poate suprasolicita sistemul de emisie și a rezultat 
o reducere a puterii motorului. 

Pentru a ieși din modul de regenerare inhibant 
(Pentru a merge la modul de regenerare): 

1. Apăsați pe partea inferioară (B) a comutatorului 
DPF (3) din nou pentru doar ieșirea din modul de 
regenerare inhibat. 

2. Apăsați și mențineți partea superioară (A) a 
comutatorului DPF (3), pentru mai mult de o 
secundă pentru a ieși din modul de regenerare 
inhibant și pentru a executa modul de 
regenerare. 

3.  Atunci când modul de regenerare a inhibat a 
fost ieșit, DPF a inhibat indicatorul de regenerare 
NOTĂ: În cazul în care tractorul este oprit în 



 

 

timpul modului inhibat, atunci când repornirea 
tractorului, sistemul de regenerare va reveni la 
modul de regenerare. 

(9)Comutatorul prizei de putere 

• Motorul pornește numai când comutatorul prizei de putere 
este plasat în poziția OFF pentru siguranță. 

 • După pornirea motorului, aceasta trebuie să 
respecte procedura de funcționare a 
comutatorului de priză de forță după cum 
urmează. 

1. Verificați siguranța în jurul uneltei. 

2. Puneți viteze de priză de forță în poziția dorită. 

3.  Puneți comutatorul modului PTO "MANUAL" 
sau poziția "AUTO". (A se vedea următoarele 
conținuturi). 

4.  Rotiți comutatorul prizei de forță în poziția ON 
pentru a opera priza de putere. 

5. Când funcționează prize de putere, indicatorul 
de funcționare pe tabloul de bord trebuie să fie 
aprins. 

6. Pentru a opri temporar priza de putere în timpul funcționării, împingeți comutatorul prizei de forță în poziția OFF
 

 
 
 
 
 
 

 
 
(10) Comutator mod priză de 
putere (optional) 

• Este folosit pentru a selecta AUTO sau 
MANUAL modul de operare PTO 

• Când comutatorul de mod priza de putere este 
plasat pe; 

-  MANUAL: arbore cardanic se va roti 
independent pe pedala de control a poziției sau 
a manetei ambreiajului. 

   Înainte de a atașa sau de verificare a echipamentului acționat PTO, 

- Așezați întotdeauna comutatorul prizei de forță în poziția OPRIT, iar maneta de 
viteze PTO în poziție neutră. 

► Dacă comutatorul de priză de forță este plasată în poziția MANUAL, priza de 
putere se rotește chiar și în cazul în care se deplasează până la unealta limita 
superioară. Să acorde o atenție la împrejurimi pentru a preveni un accide 

► Nu cuplați priza de putere la viteză mare a motorului. cuplare bruscă poate 
provoca deteriorarea unor unelte și ambreiaj PTO. Engage PTO la turație mică, iar 
apoi ridicați turația motorului în sus. 
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- AUTO: Dacă prin apăsarea pedalei de ambreiaj sau de ridicare din spate să pună în 
aplicare peste poziția specificată, arborele cardanic trebuie să fie oprită



 

 

Atenție 

► Maneta schimbătorului de transfer sincron permite orice interval înainte sau înapoi, 
să fie deplasată în timp ce tractorul se deplasează încet. Cu toate acestea, 
ambreiajul trebuie decuplat și angajate prin intermediul pedalei ambreiajului. 
Asigurați-vă că apăsați pedala de ambreiaj și eliberați-l, treptat, să aibă acces la 
sarcină fără probleme, dar schimbarea treptelor de viteză bruscă poate cauza 
deteriorarea transmisiei. Se recomandă oprirea tractorului înainte de acționarea 
pârghiei de transfer. 

(11) Maneta de transfer  
• Acesta este utilizată pentru a selecta înainte sau 
înapoi. 

•  FORWARD: Împingeți maneta spre înainte. 

• REVERS: Trageți maneta înapoi. 

•  Înainte de mers înapoi a tractorului, coborâți 
turația motorului și verificați de siguranță în 
spatele tractorului 

•  
(12)Maneta de accelerație 

Această pârghie este utilizat pentru a controla turația 
motorului. 

- Trageți-l înapoi pentru viteza mari ale motorului. 

- Împingeți-l înainte pentru viteză redusă a motorului. 

•  Maneta de accelerație trebuie să fie utilizată 
numai pentru munca de teren. Atunci când conduceți 
pe drum, așezați maneta de accelerație la viteză 
mică, și de a folosi pedala.
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Atenție NU plimbați piciorul pe pedala de ambreiaj în timpul conducerii tractorului. 
► Deoarece comutatorul de siguranță de pornire este instalat pentru siguranța 
operatorului, apăsați complet pedala de ambreiaj pentru holbezi motorului. 

(12) Pedala de ambreiaj 
• Acesta este utilizat pentru a se angaja sau 
decuplarea ambreiajului principal de transmisie 
pentru pornirea motorului și de schimbare a 
vitezelor de transmisie. 

• Apăsați pedala de ambreiaj rapid și complet și 
eliberați-l încet. 

• Când apăsarea pedalei de ambreiaj, Dacă 
comutatorul modului PTO este plasat pe; 

-  MANUAL: arborele cardanic nu trebuie să fie 
oprit, 

-  AUTO: arborele cardanic trebuie să fie oprită 
(13) Pedale de frână 

• Pedalele de frână ale tractorului pot fi acționate 
independent, după deconectarea știftul pedala 
de frână de blocare. Stânga / dreapta pedalei de 
frână transmite forța de frânare pe fiecare roată. 

• La oprirea tractorului, apăsați ambele pedale 
de frână împreună. 

• Pentru a reduce raza de virare în câmpul de 
lucru, scoateți blocarea PIN pedalei de frână și 
apăsați numai stânga / dreapta pedalei de ferm. 

• NU apăsați pedala de frână-o parte în timp ce 
dispozitivul de blocare diferential este cuplat. 
Aceasta poate duce la deteriorarea sau 
defectarea osiilor 

► Atunci când conduceți pe drum, se angajeze stânga / dreapta pedalei de frână de blocare. 
Dacă prin apăsarea o singură parte a frânei atunci când rulează, tractorul se poate cifra de 
afaceri. 
►  În timp ce conduceți, nu plimbați piciorul pe frână și pedala de ambreiaj.
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(16) Comutator semnal luminos 
 (dacă este montat) 

• Este folosit pentru a activa / dezactiva lampa 
far conectat la conectorii baliză. Conectorii de 
baliză sunt instalate pe partea dreaptă și 
stângă, sub acoperiș-dreapta cabinei. 

• PORNIT-apăsați partea de sus a comutatorului. 
OPRIT - apăsați partea inferioară a 
comutatorului
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Comutatorul de 
control al vitezei 
motorului (numai 
cabină) 
Modul 
Comutator selecl 
(pagina 3-30) 
Priză de 
alimentare 
electrică (numai 
cabină) 
Maneta joystick 
"(pagina 3-36) 
roată principală - 
manetei 
schimbătorului 
Creeper de 
viteze - maneta 
(dacă este 
montat) 

Pedala blocaj 
diferențial 

Comutator de 
lumină de lucru 
(numai cabina) 
Comutator fereastră 
ștergătorului (numai 
în cabină) 

Lumini 
interioare 
(numai în 
cabină) 

Maneta control la 
distanță (Pagina 
3-35) 

Control 
auto-ridicare 
(Pagina 3-37) 

Maneta control 
poziție 
(Pagina 3-33) 

Buton 
reducere 
viteză 
(Pagina 3-35) 

3- 2. Controale de dreapta și stâlpul 
cabinei 

Important pentru proprietar, citiți cu atenție 

(1) Maneta schimbare viteză 
• Maneta de acționare a schimbătorului de viteze 

este disponibil pentru a opera 4 game de 
viteză. În cazul în care utilizarea manetei 
schimbătorului de gama de viteze, împreună 
cu maneta de transfer, transmisia de 16 viteze 
înainte și înapoi 16 viteze sunt disponibile. 

• Maneta schimbătorului de viteze principale 1 ~ 
4 intervale trebuie să fie disponibile pentru a 
schimba viteza în timp ce rulează prin 
aplicarea pedalei de ambreiaj

Notă 

► Se acționează maneta de acționare a schimbătorului de viteze de corectă "H" 
model. Dacă funcționează în diagonală, aceasta poate provoca o defecțiune. 
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(2) Maneta viteză cățărătoare 
(dacă este montată) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

• În cazul în care se trage această manetă în sus, 
angrenajul liane este conectat (ON), iar în cazul 
în care împingerea lui în jos, angrenajul 
cățărătoare este decuplat. (OFF) 

Atenție 

În acest caz, apăsați 
ambreiajul, împreună cu 
frână apăsând pedale. 

► Pe măsură ce forța motrică a 
punții din spate este foarte 
mare atunci când se lucrează 
în intervalul de viteză liane, 
aparatul nu se poate opri chiar 
dacă apăsați pe pedale de 
frână. 
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 ► Nu opriți tractorul cu apăsarea pedalei de blocare diferențial. 

 Nu utilizați pedala de blocare a diferențialului în timpul conducerii 

pe un drum public. 

► Nu implica blocare diferențial atunci când o roată este 

mișcare. 

(4)Comutator lumini de lucru 
(3) Pedala de blocare a diferențialului 

• Când roata din spate alunecă, iar tractorul nu se poate 
merge mai departe, apăsați pedala de ambreiaj, apoi 
apăsați pedala de blocare diferențial. 

• Blocul diferențial este eficient pentru a lucra pe un teren 
alunecos. 

• Dacă blocarea diferențialului este angajată, ambele roți 
din spate se vor roti la viteze egale. Așa că, tulbură 
operarea direcției, și nu se poate întoarce ușor. 

• Luați piciorul de pe pedala pentru a elibera blocajul 
diferențial. În cazul în care tracțiunea este egalată, 
dispozitivul de blocare este eliberat în mod automat. 

Tip cadru (spate) 
 Lumina de lucru din spate are un comutator de pe spate. 

Pentru a activa / dezactiva lumina de lucru din spate, 
acționați comutatorul ca figura din dreapta 

Tip cabină (față, spate) 

• Acest lucru este folosit pentru a activa / lumini de 
lucru spate din față. 
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► La deplasarea pe drumul pe 
timp de noapte, nu lăsați spate 
ședere lumina de lucru "ON". 
Aceasta poate duce la o 
perturbare a conducătorului 
următoarea mașină. 

Atenție 

• ON - Apăsați partea superioară (simbol parțial) a 
comutatorului. 

• OPRIT - Apăsați partea inferioară a comutatorului 
 
 
(5) Comutator ștergător fereastră 
(Față, spate) 
•  Acest comutator este utilizat pentru față de operare și 

lunetă. 

•  Apăsați partea superioară a comutatorului pentru 
operarea numai față / spate ștergătorul. 

•  Dacă apăsați și mențineți partea superioară a 
comutatorului din nou, lichidul de spălare se 
pulverizează afară.

  

 

Atenție 

► Utilizați lichid de spălare pentru automobile, în timp de iarnă. 

► Nu folosiți ștergătorul fără lichid de spălare scut de vânt, aceasta poate duce la 
defectarea motorului ștergătorului. 
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Atenție 
► Când se folosește o mufă pentru bricheta, grijile trebuie să fie luate pentru a nu 

atinge bobina încălzită. Bobina încălzită este foarte fierbinte și poate provoca 
pericolul unei arsuri. 

Apăsați partea de jos a luminii 
de interior. 
Apăsați partea inferioară 
interioară stins lumina. 

 

(6) Priză electrică 
 
 

 
 

 

 Electrical      
Acesta se folosește pentru a retrage energia 
electrică pentru încărcarea jack bricheta sau 
telefon celular. 

• În cazul folosirii de țigară mufa brichetă 
(opțional), 

În cazul în care împingeți mufa de bricheta în 
soclu, bobina de încălzit poate fi folosit ca o 
alternativă de brichetă. 

• În cazul utilizării ca sursă de alimentare (12 V), utilizați încărcătorul 
de telefon celular mai puțin 10A 

(7) Lumini interioare (numai cabină) 

(8) Audio player (numai cabină) (dacă este 
montat) 
• Consultați manualul utilizatorului atașat pentru Audio player.

Atenție 

 ► Pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță, evitați să creșteți 
volumul atât de tare. 

 Nu utilizați un set cu cască în timp ce conduceți tractorul. 



3 - 23 

 

 

Q flijv 

(9) Comutator principal ESC  
  

 
• Acest comutator este utilizat pentru a activa 
funcția Viteza motorului Cruise Control (ESC). 

• Dacă apăsați comutatorul principal ESC din poziția 
0 în poziția 1 (Off -> Pregătit), 
- Se clipit indicator ESC pe panoul de bord. 
- Turația motorului stocate pe ECU se afișează pe 
panoul LCD. 
• Dacă apăsați comutatorul principal ESC din poziția 
1 în poziția 2 (Ready -> Reluare), 
© (dacă apăsați sub 2 secunde) - indicatorul ESC 
trebuie să fie PORNIT și de control al vitezei de 
croazieră a turației motorului (ESC) va începe. 
® (dacă este presarea peste 2 secunde) - viteza 
curentă a motorului se stochează pe ECU și turația 
motorului stocate trebuie să fie clipi de 3 ori pe 
panoul LCD. 
• Pentru a ieși controlul ESC, 
-. Apăsați partea inferioară ("poziția Off"), pe 
comutator principal ESC sau apăsați în jos pedale de 

frână. 

 (10) Comutator ESC viteza sus/jos 
• Acest comutator este utilizat pentru a regla turația 

motorului pentru ESC atunci când ESC este de 
lucru. 

• Dacă se apasă partea de sus/jos al 
comutatorului, viteza motorului se va: 
-partea superioară: crește. 
- partea inferioară: reduce.
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(11) Comutator mod ESC 
 • Acest comutator este utilizat pentru a selecta un 
control al vitezei de croazieră a turației motorului în 
timp ce ESC este de lucru. 

• Două module ESC sunt disponibile. 

• Apăsați partea superioară sau inferioară a 
comutatorului pentru a selecta un mod de control al 
vitezei de croazieră a motorului
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3- 3. Controale stânga 

Important pentru proprietar, citiți 

cu atenție 
(1) Maneta schimbătorului de 
viteze  
•  schimbare a vitezelor cu patru viteză. 

• Înainte de domeniul de lucru schimbător de 
viteze, trebuie să opriți tractorul complet   
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► Dacă maneta de viteze priza de putere nu este cuplat lin, ridicați în 
sus și în jos pe punerea în aplicare pentru a alinia arborele de 
antrenare.. 

(2) Schimbător priză de putere 
(dacă montat) 
• 540 / 750 / 1000 rev/min și poziție neutră 

disponibile. 

•  Înainte de a acționa maneta, apăsați pedala de 
ambreiaj și comutatorul de priză de forță pus în 
poziția OFF și opriți arborele cardanic complet. 

(3) Maneta de acționare patru roți 
(4WD) 

• Această manetă este utilizată pentru a se 
angaja / decupla unitatea de patru roți (4WD). 
Trageți-l în sus pentru cuplarea 4WD. 

• Înainte de a utiliza maneta 4WD, apăsați pedala 
de ambreiaj și opriți tractorul complet 

• 4WD este foarte efficient în următoarele cazuri. 
- Atunci când creșterea puterii de remorcare 
pentru munca grea. 

- În cazul în care lucrează în sol nisipos. 

- Pentru a preveni rotirea tractorului pe teren 
umed. 

(4) Maneta GSP (dacă montat) 
 • Dacă trageți maneta în sus, priza de putere de 
viteză la sol (SPG) este angajată. 

• Priza de putere la sol se rotește în viteză 
proporțional în funcție de viteza roții din spate. 

• Dacă împingând maneta în jos complet, priza de 
putere de viteză la sol (GSP) este decuplat și 
priză de forță independentă trebuie să fie 
angajată. 

• Înainte de a utiliza maneta GSP, apăsați pedala 
de ambreiaj și opriți tractorul complet
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(5) Maneta frânei de parcare 
• Această manetă este utilizată pentru a aplica 
frâna de parcare. 
• Trageți-o în sus cu apăsarea pedalele de frână 

după blocarea de frână pedale reciproc cu 
pedala de frână, știft de cuplare. 

• Pentru a dezactiva frâna de mână, apăsați 
pedala de frână și împingeți maneta în jos, cu 
apăsarea butonului de levier. 

(6) Maneta prizei de putere medii 
(dacă montat) 
• Această manetă este utilizată pentru a conecta / 

deconecta unitatea prizei de putere medii. 
 - Trageți-l în sus pentru conectare 

- Împingeți-l în jos pentru 
deconectare 
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3- 4. Sistemul de transfer de putere (PSS) (dacă este 
montat) 
(1) Maneta sistemului de transfer putere (PSS) 
 

• Tractorul are un sistem avansat de 
electro-hidraulic înainte și înapoi, care 
controlează mișcarea (înainte / înapoi / Stop) al 
tractorului prin angajarea sau decuplarea 
ambreiajele multi-disc. 

• Acest sistem vă va oferi mai convenabil 
operațiune frontală decât sistemul sincron de 
transfer mecanic. 

• Pentru a schimba direcția înainte / înapoi, după 
ridicarea în sus a manetei de transfer de putere, 
trebuie doar să-l împinge înainte sau trageți-l 
înapoi fără a apăsa pedala de ambreiaj. 

•  Înainte de inversarea tractorului, turația inferioară a motorului și verificați în spate înainte de spate 
sus 

• Dacă temperatura uleiului de transmisie este sub 10 ° C (50 ° F), (N) indicatorul neutru de pe panoul 
de bord se aprinde intermitent pentru a vă informa că este nevoie de încălzire. Dacă temperatura 
uleiului merge mai mare de 10 ° C (50 ° F), indicatorul se stinge automat. 

• Dacă temperatura uleiului este considerabil mai mică decât nivelul adecvat, poate interveni un șoc 
din cauza implicării bruște a ambreiajului de transfer de energie. Înainte de a utiliza maneta de 
transfer de alimentare, asigurați-vă că să se încălzească motorul și uleiul de transmisie suficient în 
vreme rece. 
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• Dacă presiunea hidraulică a sistemului de transfer de putere merge mai mic decât nivelul adecvat în 
timpul funcționării, codul de eroare corespunzător este afișat pe panoul de bord cu alarmă continuă. 
In acest moment, mutați maneta de transfer de la poziția neutră în primul rând. NU încercați să 
opereze tractorul mai, deoarece ambreiere sub o presiune mai scăzută poate provoca deteriorarea 
plăcii ambreiajului chiar și pentru câteva secunde. Contactați distribuitorul autorizat imediat pentru a 
obține unele instrucțiuni sau pentru a verifica problema. Chiar dacă sună alarma, tractorul poate fi 
deplasat în mod restrictiv pentru a scăpa de o stare de urgență.  
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Atenție 

► Înainte de deplasarea manetei de acționare schimbătorului de viteze sau maneta de 
viteze, apăsați pedala de ambreiaj pentru a decupla ambreiajul complet. În caz contrar, 
aceasta poate duce la deteriorarea mecanismul de transmisie. 

► Pentru a porni motorul, trebuie să plasați maneta de transfer în poziție neutră și 
puneți comutatorul prizei de forță în poziția OFF, iar apoi apăsați complet pedala de 
ambreiaj. 

► Înainte de a utiliza maneta de transfer, ar trebui să stea corect în scaunul șoferului. 

► Înainte de a schimba direcția tractorului cu ajutorul manetei de transfer, asigurați-vă 
că pentru a verifica starea de siguranță a indicațiilor dvs., în special în sens invers. 

► Este periculos pentru a comuta maneta de transfer, fără a încetini în conducere de 
mare viteză. Înainte de a schimba direcția, este necesar să se reducă viteza de 
deplasare. În caz contrar, aceasta poate duce la defectarea liniei de ambreiaj de 
transfer de energie și de unitate de transmisie. 

► Temperatura uleiului de transmisie corectă este necesară pentru performanța 
navetei de putere. Asigurați-vă că pentru a încălzi-up tractorul până când clipirea 
este oprit indicatorul neutru și nu funcționează tractorul în grabă, mai ales pe vreme 
rece. 

► Parcați tractorul pe o suprafață plană și se aplică frâna de parcare. În cazul în care 
trebuie să parcheze tractorul pe o pantă, frâna de mână, se aplică roților la calelor 
roților. Viteză mică de viteze de cuplare nu este utilă pentru a proteja alunecarea 
tractorului cu sistemul de transfer de putere. 
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(2) Pedala de ambreiaj (PSS) 
• Această pedală de este utilizată pentru a se 

angaja sau de a dezactiva puterea motorului 
pentru pornirea motorului, schimbare de 
transmisie și tractorul de oprire. 

• Pentru a dezactiva ambreiajul, apăsați complet 
pedala de ambreiaj. În cazul în care priza de 
putere, selectați comutatorul este plasat pe 
"AUTO" și pedala de ambreiaj este apăsată 
complet, arborele cardanic trebuie să fie oprită. 

• Dacă senzorul pedalei de ambreiaj are probleme 
sau o eroare, angajarea sau decuplarea 
ambreiajului NU funcționează fără probleme și 
este codul de eroare corespunzător este afișat 
pe panoul de bord cu alarmă intermitentă. 

În acest caz, tractorul poate fi deplasat cu 
ajutorul manetei de transfer de putere. După ce 
s-a mutat tractorul în zona sigură, contactați distribuitorul autorizat pentru verificarea 

•  Pentru a proteja uzura radicală a ambreiajului, dacă timpul de cuplare se prelungește peste 6 
secunde, o alarmă se va întâmpla, iar dacă se prelungește peste 8 secunde, ambreiajul se decuplat 
complet. În acest caz, acționați maneta de transfer din nou de la poziția neutră sau apăsați pedala 
de ambreiaj complet o singură dată pentru a recupera sistemul de ambreiaj. 

• Atunci când conduceți tractorul pe o pantă, în special cu echipamentele încărcate grele, selectați o 
viteză de rulare potrivită pentru a porni tractorul. Appling rpm a motorului de mare și de cuplare a 
ambreiajului de lungă durată, la un raport de transmisie mare de transmisie poate cauza 
deteriorarea gravă a ambreiajului pachet
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(3) Comutator mod PSS (PSS) 
• Acest comutator este utilizat pentru selectarea 

timpului de cuplare a ambreiajului de transfer de 
putere. Acest comutator are două moduri, modul 
de lucru / DRIVE. 

• Modul DRIVE - Timpul de cuplare al ambreiajului 
se stabilește într-o stare mai potrivita pentru 
conducere. 

• Modul de LUCRU - Timpul de cuplare a 
ambreiajului trebuie să fie mai scurtă decât 
modul de acționare și este util în câmpul de lucru.

Atenție 

► Apăsați pedala de ambreiaj rapid și complet, și eliberați-l încet. 
► La pornirea motorului, apăsați complet pedala de ambreiaj. În cazul în care nu, 
motorul nu poate porni din cauza inter-blocare a comutatorului de siguranță de pornire 
pentru siguranța utilizatorului. 
► Nu mutați piciorul pe pedala de ambreiaj în timpul mersului. 
► În cazul în care timpul de cuplare se prelungește peste 8 secunde pe o pantă, 
puterea motorului va fi întrerupt de către sistemul de blocare de siguranță. Aceasta 
înseamnă că tractorului poate aluneca în jos și trebuie să fie luate de grija ta speciala. 
 
In acest moment, apăsați pedala de frână imediat și să recuperați sistemul de transfer 
de putere prin apăsarea pedalei de ambreiaj complet sau re-acționarea pârghiei de 
transfer de la poziția neutră. 
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(4) Codul de diagnostic eroare (PSS) 
 
 

 
 
 
 

 
 • Dacă un senzor sau o supapă de legătură cu 
sistemul de transfer de putere nu a reușit, codul de 
eroare corespunzător este afișat pe panoul de 
instrumente așa cum se arată în figură. 

 În cazul mai multor erori, erorile vor fi afișate prin 
rotație la fiecare 1 secundă. În acest caz, 
înregistrează toate codurile de eroare. 

• Dacă se afișează orice cod de eroare, contactați distribuitorul autorizat pentru a verifica si spune codul 
de eroare 
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Cod eroare Descriere 

F01 Circuit de transfer putere maneta scurt 

F02 Circuit sensor pedala ambreiaj scurt 

F03 Circuit sensor temperatură ulei scurt 

F04 Circuit solenoid valvă față tăiat sau scurt 

F05 Circuit solenoid valvă spate tăiat sau scurt 

F06 Circuit valvă solenoid de reducere proporțională  tăiat sau scurt  

F07 Circuit solenoid vală de lubrifiere tăiat sau scurt 

F08 Circuit solenoid de viteză mare  tăiat sau scurt  

F11 Manetă de transfer putere tăiată 

F12 Circuit sensor ambreiaj tăiat 

F13 Circuit sensor temperatură ulei tăiat 
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3-5. Sistemul hidraulic 
(1) Măsuri de siguranță 
• Scurgerea sub presiune a uleiului hidraulic pot penetra pielea și provoca o infecție sau alte leziuni. 

Pentru a preveni accidentările, respectă mai jos. 

- Toată presiunea înainte de a scuti de a deconecta conductele hidraulice. 

-Înainte de a aplica presiune, asigurați-vă că toate conexiunile sunt strânse și componentele sunt în 
stare bună. 

- Niciodată nu folosiți mâna pentru a verifica dacă există scurgeri suspectate sub presiune. 

- În cazul în care rănit de scurgeri de lichid, pentru a primi imediat asistență medicală. 

• Furtunurile hidraulice și racordurile de pe tractor specificațiile dumneavoastră să îndeplinească 
inginerie pentru funcția respectivă. La schimbarea pieselor deteriorate, utilizați numai fabricarea de 
piese de service autorizate. 

•  Îngrijirea în instalarea furtunului hidraulic este o necesitate: 

- Asigurați-vă că de presiune este eliberat înainte de a începe procedura de instalare. 

- NU îndoiți sau răsuciți un furtun, poate să apară eșec. În mod corespunzător traseul furtunului. 

- Apelați la un tehnician hidraulic autorizat pentru a instala furtunul. 

- Scoateți aerul din sistemul hidraulic după instalarea oricărei componente hidraulice. 

• Verificați periodic sistemul hidraulic pentru scurgeri sau piese deteriorate - rasucit, zdrobite, 
aplatizate, tare, bășici de căldură de cracare, carbonizat, răsucite, furtunuri moi sau acoperite în vrac 
și accesorii. 

• NU trageți sau aplicați forțe externe la furtun. Furtunul poate eșua și provoca un prejudiciu. 

• Păstrați toate persoanele departe de zona de lucru. În cazul în care un furtun nu reușește, mecanisme 
controlate de putere de fluid pot deveni periculoase. mecanisme de ridicat pot cădea la pământ, 
sistemul de direcție poate eșua etc. 

• Stați la distanță de un furtun de asamblare sub presiune care a suflat în afară. fitinguri pentru furtunuri 
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pot fi aruncate pe la mare viteză și un furtun slăbit poate bici în jurul valorii de cu o mare forță. 

•  Uleiul hidraulic se poate ajunge la temperaturi ridicate. Se lasă să se răcească înainte de a fluidului 
de service a sistemului. 

•  Vibrație poate reduce durata de viață pentru furtun. Asigurați-vă că toate clemele și / sau dispozitive 
de reținere sunt securizate. 

•  Condiții de mediu pot provoca furtun și fitinguri să se deterioreze. Controlați furtunurile hidraulice 
periodic. Înlocuiți furtunurile și accesoriile uzate sau deteriorate. 

•  Înainte de a verifica sau repararea sistemului hidraulic, asigurați-vă că motorul este oprit, iar toate 
treptele de viteză de transmisie sunt în poziția neutră, și coborâți uneltele de la sol.
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► If the engine stops, the operation of steering wheel becomes hard to 
turn and causes steering not to work. But this does not mean a failure. 

► If you turn the steering wheel while driving, the steering wheel does not return 
back automatically. 

• Sistemul de ridicare hidraulic este acționat de maneta de control a poziției și de control al proiectului 
de. 

 

(2) Sistemul de direcție 
 • Sistemul de direcție hidraulică controlată de putere de fluid vă oferă mai mult confort pentru a opera pe 
volan. 
• Notificări atunci când se utilizează sistemul de direcție. 

1. În cazul în care există prea mult de o sarcină în cupă încărcător frontal, ar putea fi dificil să se 
opereze volanul. În acest caz, reduce dimensiunea încărcăturii. 

2. După rotirea completă a volanului, nu rotiți volanul în aceeași direcție din nou. Așa cum se aplică 
forța inutilă, acest lucru ar putea produce deteriorarea sistemului de direcție. Mai ales, NU 
acționați volanul prin forță, dacă roata din față, afundată în șanț. În acest caz, janta ar putea fi 
afectate și deteriorate. 

3. În cazul în care sună anormal la acționarea volanului, acest lucru înseamnă că există o oarecare 
aer în componentele de direcție și a liniei. În acest caz, rotiți volanul spre stânga și spre dreapta 
pe deplin și mențineți-l timp de aproximativ 5 secunde, iar aerul trebuie să sângereze, iar 
zgomotul anormal trebuie să dispară. Dacă nu este șters, contactați distribuitorul local autorizat 
pentru reparații. 

4. La pornirea motorului pe vreme rece, se poate produce un zgomot anormal. În acest caz, se 
încălzească tractorul înainte de a utiliza pentru a reduce vâscozitatea uleiului. 

5. Dacă utilizați tractorul pentru o lungă perioadă de timp în timp ce rotirea completă a volanului, 
temperatura uleiului va crește ceea ce poate duce la reducerea de viață a produsului sau 
defectarea sistemului hidraulic și de direcție. 

 
(3) Control ridicare hidraulic (ridicare mecanică hidraulică, MHL)
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1.Control poziție 
•Pentru a seta poziția (înălțime) a uneltei din spate, 

deplasați maneta de comandă poziția în sus / 
jos, în timpul funcționării motorului. În general, 
această pârghie este utilizat pentru echea, 
distribuitor de îngrășăminte, masina de tuns, 
grebla și alte instrumente din spate. 

1. Împingeți maneta de comandă poziția înainte și 
lăsați în jos de propria unealta sa greutate. 

2. Mutați în sus maneta în poziția dorită, partea din 
spate a pune în aplicare coajă să fie amplasat în 
poziția corespunzătoare poziției pârghiei. 

3. Pentru a seta poziția cea mai joasă a pârghiei, 
rotiți dopul A contra-sensul acelor de ceasornic, 
muta și strângeți-l în poziția dorită. 

2.Control 
• Adâncimea de lucru a uneltei, în cadrul proiectului 

de control este controlat automat de proiectul de 
sarcină a pune în aplicare, care sunt detectate 
de pe suport de senzor de tiraj de sarcină și 
transmis la supapa de control lift. In general, 
acest mod este utilizat pentru unealta care 
primește proiectul de sarcină. 

În acest caz, acționați pârghia după cum urmează. 

1 .Deșurubați proiectul senzorului de oprire din 
consola tirant. 

2. Deplasați maneta de control a poziției în față 
complet (în jos) și lăsați unealta în funcție de 
propria greutate. 

3. Proiectul de sarcină pentru ridicarea supapei de 
comandă se determină în funcție de poziția 
pârghiei de tiraj. 

Aceasta este, cu atât mai mult pârghia se deplasează înapoi (în sus), cu atât mai mult se ridică prin 
unealta proiectul de sarcină ușoară 

4. Dacă doriți ca să ridice din spate să pună în aplicare, folosiți maneta de control a poziției în locul 
manetei de tiraj 

3.Control mixt• În cazul în care utilizarea de mai sus două pârghii în combinație, de control mixt 
este disponibil. Setați poziția mai întâi să implementeze și să setați maneta de comandă în funcție de 
proiectul privind proiectul de sarcină. In acest moment, adâncimea de lucru poate fi controlată cu 
ajutorul levierului de tiraj sub control al poziției.  
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4. Butonul de încetinire (MHL) 
• Rotiți butonul supapei spre dreapta pentru a 

coborî încet și unealta spre stânga pentru a 
crește viteza mai repede. În cazul în care virați 
la dreapta pe deplin, unealta este fixă și chiar 
dacă coborârea în jos maneta de control a 
poziției, unealta nu se lasa in jos. 

• Tiller : Slow in down speed 
• Plough : Fast in down speed 
• Nu strângeți butonul de comandă. Aceasta 

poate duce la defectarea supapei de comandă. 

• • Atunci când se lucrează într-un teren greu, încetini viteza în jos, pentru a evita delimitatori uneltelor.. 
(4) Maneta de control la distanță și cuplaj rapid (optional) 
• Aceste manete sunt folosite pentru a opera cilindrul hidraulic și / sau motorul de atașate la tractor. 

•  Împingeți maneta de comandă de la distanță în față, iar presiunea hidraulică poate fi livrat la cuplare 
stânga a manetei aferente și cuplaj din dreapta trebuie să fie conectat la scurgere. 

•  Fiecare manetă a supapei de comandă la distanță poate fi operat respectiv, iar la operarea pârghiile 
în același timp, cel primit o presiune mai mică începe să înceapă mai întâi. 

•  După conectarea și operarea preliminară a echipamentului hidraulic, verificați din nou nivelul uleiului 
de transmisie a tractorului.
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(5) Maneta 
joystick(optional) 

Maneta joystick-ul de la distanță ajută să opereze 
încărcător frontal confortabil. 

• La conectarea furtunuri hidraulice, urmați 
instrucțiunile de mai jos. 
► Încărcător jos – deschidere 1 
► Încărcător sus -deschidere 2 
Cupă sus - deschidere 3 
► Descarcă cupă – dsechidere 4 

 Standardul de deschidere hidraulic este PS3 / 8 ". 

 • Utilizați adaptorul pentru conectarea hidraulică. 

 • Joystick-ul poate fi operat la 4 direcții așa cum se 
arată în figura din dreapta. 

 Dacă mutați joystick-ul în diagonală, pentru 
încărcător și cupă trebuie să funcționeze în același 
timp. Apoi, sarcini mici muta mai întâi. 

• Atunci când doriți să plutească găleată, coborâți 
de furcă și împinge înainte maneta în poziția de 
plutire. Dupa terminarea lucrului, trageți maneta și 
puneți-l în poziție neutră. 

<Semnificații simboluri> 

Încărcător sus 

 
Încărcător jos 

Cupă în aer 

Cupă sus 

Golește cupa 

• Maneta de blocare este prezentat în figura din 
dreapta este utilizat pentru a bloca maneta joystick. 
- Trageți din joystick-ul: Deblocare 
- Push to joystick-ul: Blocare 
• Pentru informații suplimentare, vezi secțiunea 4-4 
din acest manual. 

Atenție ► Pentru a preveni accidentele, împingeți și blocați maneta de blocare atunci când nu 
folosiți maneta de joystick. 
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(6) Control autoridicare (MHL,dacă 
este montat)   

Este folosit pentru a ridica până la unealta cea mai 
înaltă poziție rapid și coborâți-l în jos în poziția 
stabilită de maneta de control a poziției, fără 
ajutorul manetei de comandă poziție. 

• Trageți comutatorul de ridicare auto-up înapoi 
pentru a ridica utilajului. 

• Apăsați comutatorul automat de ridicare în jos 
pentru a coborî în jos unealta. In acest moment, 
auto comutatorul de ridicare în sus revine 
redirecționeze automat. 

• Când comutatorul automat de ridicare în sus este 
tras din spate, punerea în aplicare nu sunt 
transferate prin maneta de comandă poziție. 

• • La ridicarea uneltei, arborele cardanic trebuie să 
fie oprit în cazul în care comutatorul pentru modul 
de PTO este plasat în poziția "AUTO". (Opțional)

 

Atenție 

► Atunci când conduceți pe drum, ridicați cu ajutorul uneltei maneta de control a 
poziției. Blocați butonul de control al vitezei în jos. 
► Atunci când ridicați în sus sau în jos, cu ajutorul uneltei întrerupătoare automate 
de control de ridicare, nu se apropie de unealta. Și, înainte de a utiliza switch-uri, 
trebuie să verificați condițiile de siguranță ale zonei de lucru. 
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(7) Diagramă sistem hidraulic 

 
 
 
 
Ridicare mecanică hidraulică (MHL) 
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1. Filtru de ulei hidraulic 
2. Pompă de direcție 
3. Unitatea de direcție  
4. Cilindrii de direcție 
5. Supapă independentă 
priză de putere 
6. Pompă de ridicare 
hidraulică 
7.Supapă încărcător frontal 
Supapă de evacuare 
frontală (opțional) 
8. Supapă de comandă de 
la distanță 
9. Filtru de linie (opțional) 
10. Valvă de 
autonivelare(optional) 
11. Valvă de ridicare 
hidraulică 
12. Valvă control viteza 
aruncare 
13. Cilindru de ridicare 
hydraulic 
154. Valvă de siguranță 

)
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4. Funcționare și lucru 
4-1. Pornire și oprire motor 

► Verificați fiecare piesă înainte de 
pornirea motorului. 

Atenție 

 Verificați dacă există alte persoane 

în jurul valorii tractorului înainte de a 
începe. 
► Se pune maneta și comutatorul în 

poziția NEUTRAL sau OFF. 

1.Stați în scaunul 
șoferului 

 2.Puneți maneta de schimbare a 
vitezelor, 

 3.Trageți maneta de 
accelerație în 

și verificați dacă 
 

maneta schimbătorului de viteze,  
 

poziția centrală a 

frâna de parcare 
 

Comutatorul poziție NEUTRĂ și priza 
de putere în poziția OFF  

acceleratia la maxim. 

este aplicată.     

 

Maneta de 
transfer 

Comutator 
prize de 
putere 

Contact 

Pedala de 
accelerație 

Pedala de 
ambreiaj 

Pedala de frână 

4. Rotiți comutatorul cu 
cheie în poziția ON și 
verificați dacă 
indicatorul de presiune 
a uleiului de motor, 
indicatorul de încărcare 
a bateriei, indicatorul de 
pornire la rece a 
ajutorului este în poziția 
ON. 

5. Așteptați până când 
indicatorul ajutorului de 
pornire la rece este 
OPRIT. (aproximativ 10 
secunde) 

8. Lăsați motorul să 
funcționeze câteva minute 
pentru a permite uleiului de 
motor și uleiul de 
transmisie să se 
încălzească. 

7.Verificați dacă 
indicatorul de 
presiune a uleiului de 
motor și indicatorul de 
încărcare a bateriei 
sunt stinse. 

Dacă nu, opriți imediat 
motorul pentru a 
verifica. 

6. Apăsați pedala de 
ambreiaj și rotiți 
comutatorul cu cheie în 
poziția inițială. De 
îndată ce motorul a fost 
pornit, eliberați 
comutatorul cheie 
pentru a merge în 
poziția ON. 
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Temp.lichid de răcire Timp de preîncălzire (s) 
60°C(140°F) 0 

40°C(104°F) 0 
30°C(86°F) 0 
20°C(68°F) 8 

10°C(50°F) 15 
0°C(32°F) 18 

-10°C(14°F) 25 

-20°C(-4°F) 30 

-30°C(-13°F) 40 
 

 

 
 
 

(2) Pornire la veme rece 
• Împingeți maneta de accelerație în poziția de ralanti 
scăzută. 
• Porniți motorul după indicatorul de ajutor de pornire 
la rece se stinge, conform tabelului din dreapta. 
• După motor cu ochii, să efectueze încălzirea timp de 
2 ~ 5 minute la 1500 rpm. 
• Utilizați uleiul de motor pentru iarna pe vreme rece. 
Consultați "Lubrifianți și capacitate", la sfârșitul 
acestui manual. 
• Utilizați diesel pentru iarnă când este vreme foarte 
rece. Este mult mai ușor de a porni motorul. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Atenție ► Porniți motorul numai în aer liber sau într-un loc bine ventilat, deoarece gazele de 
eșapament a motorului poate provoca boală sau deces. . 

► Pentru a evita o explozie, nu utilizați niciodată de pornire de lichid pentru a porni 
motorul. 

► Porniți motorul numai din scaunul șoferului cu apăsarea pedalei de ambreiaj 
complet. 

► NU porniți motorul prin scurtcircuitarea la bornele motorului de pornire. Dacă motorul 
       

 

Atenție 

► Dacă nu apăsați complet pedala de ambreiaj, comutatorul de siguranță de pornire nu 
funcționează chiar dacă rotiți comutatorul cu cheie în poziția de pornire, până când 
apăsați ambreiajul tot drumul în jos. 

► Timpul de funcționare a comutatorului de pornire trebuie să fie în termen de 10 
secunde, iar în cazul în care nu pornește, opriți și așteptați 1 ~ 2 minute și se apoi 
reporniți. 

► Așezați priza de putere comutator OPRIT la pornire. 

► Atunci când motorul se rotește, nu rotiți cheia de pornire în poziția inițială. 

► Aceasta poate duce la defectarea motorului de pornire. 

► Pe vreme rece, să efectueze procedura de încălzire. În cazul în care aparatul este 
utilizat în starea în care motorul nu atinge temperatura normală, durata de viață a 
motorului se reduce   

Notă 
► Atunci când depozitați tractorul în vreme rece, bateria trebuie să fie îndepărtate 

și depozitate într-un loc răcoros și uscat, unde este cald și este izolat de copii. 
► Permițând motorului la ralanti pentru o lungă perioadă de timp va pierde combustibil 
și a provoca o acumulare de carbon. 
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(3) Oprire motor 
• Împingeți maneta de accelerație în față, pentru a 

reduce turația motorului și puneți comutatorul 
cheie pe poziția OFF pentru a opri motorul.

 
 

 

► Pentru a opri motorul după terminarea lucrului grele, motorul rula timp de 5 
minute, în rpm la ralanti. Dacă opriți motorul brusc, durata de viață a motorului ar 
putea fi redus. 
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4-2. Cum să conduceți și 

opriți 

(1) Cum să conduceți 

1. Ridicați toate uneltele (fata / mijloc 
/ spate) de la sol după pornirea 
motorului. 

2. Fixați motorul la 1500 RPM. 

3. Apăsați comlet pedalal 
de ambreiaj. 

4. Se pune fiecare manetă de 
viteze (principal, Range, maneta 
de transfer) pe poziția dorită. 

5. Presă de frână și eliberați 
pedale maneta frânei de parcare. 

6. Eliberați pedala de ambreiaj 
încet, cu apăsarea pedalei de 
acceleratie încet. 

F/R shuttle lever 

Parking brake. 
lever 

Throttle lever 

A 
Range gear 
shift lever 

Throttle pedal 

Main gear 
shift lever 

Clutch pedal' . 
4WD lever 

Creeper gear 
lever (if fitted) 

Notă 
  Eliberați pedala de ambreiaj încet. 

Dacă eliberați pedala de ambreiaj brusc, durata de viață de viteze se reduce și 
poate provoca o pornire bruscă. 
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1. Apăsați pedala de ambreiaj și frână 
pedale în același timp, pentru a opri 
tractorul. OPRIȚI comutatorul cu 
cheie. 

2. Nu eliberați pedala până piesel în 
mișcare se opresc. 

3. Acționați frâna de mână. 

(2) Schimbarea vitezei 
• Apăsați pedala de ambreiaj complet și 

funcționează corect toate pârghiile de 
schimbare. 

•  Înainte de deplasarea maneteii F / R Transfer, 
maneta de viteză, roată cățărătoare (dacă 
există), trebuie să opriți tractorul complet. 

(3) Oprire de urgență 
 

 

(4) Oprirea tractorului 

1. Se apasă ambreiajul și pedala de frână. Se 
pune maneta de transfer, principal maneta 
schimbătorului de viteze în comutatorul 
NEUTRU și prize e putere pe OFF și eliberați 
pedala de ambreiaj. 

 
2. Împingeți maneta de control a poziției în față 

pentru a pune în aplicare mai mici la sol. Rotiți 
comutatorul cheie în poziția OFF. 

 
3.  Aplicați frâna de parcare și eliberați pedala 

de frână încet.
 

 
 

 ► Nu vă îndepărtați de la tractor cu mecanismul de transmisie plasate în NEUTRU, 
iar frâna de parcare nu este aplicată. Tractorul poate aluneca. 

Trageți frâna de mână, în orice moment înainte de a părăsi tractorul. 
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(5) Conducerea tractorului pe drum 
• Atunci când aveți în față pantă, NU așezați maneta de viteze în poziție neutră. 

• Când conduceți tractorul pe un drum neasfaltat prin atașarea unui pune în aplicare la 3 puncte de 
legătură, așezați maneta schimbătorului de viteze în viteză mică și NU ridicați până la unealta cea mai 
înaltă poziție. În cazul conducerii autovehiculului în poziția cea mai înaltă, aceasta poate provoca 

vibrația punerii în aplicare și eșecul sistemului hidraulic. (În acest caz, plasați maneta de control a 
poziției pe poziția% în creștere de accident vascular cerebral complet pentru siguranta.) 

► Conectați pedala de frână stânga / dreapta cu pedala de frână înainte de a conduce pini de conectare. 

(Dacă există). 

► Evitați o pornire bruscă, frână bruscă și bruscă de cotitură. 

► NU permiteți oamenilor de pe tractor sau alte instrumente. 

► NU așezați bagaje pe tractor sau să pună în aplicare. 

► Așezați schimbătorul de viteză în poziție neutră și puneți comutatorul prizei de forță în poziția 

"OPRIT". 

► NU folosiți pedala de blocare diferențial și unitatea roții din față (numai utilizarea 2WD). 

► Atunci când călătoriți cu punerea în aplicare în partea din spate cu 3 puncte de legătură, strângeți 

stabilizator pentru a evita deplasarea laterală. 
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► Când călătoriți cu echipamentele instalate, rotiți încet, cu rază largă de cotitură. 

► În timp ce călătoriți, NU plimbați piciorul pe pedala de ambreiaj (dacă este montat) sau pedala de frână. 

► În timp ce călătoriți, NU utilizați în nici un indtrument, cum ar fi echea, încărcătoare etc.  
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Atenție 

► În cazul în care este necesar să se parcați tractorul pe o pantă, în plus cu remorcă 
încărcată, tractorul se poate rula în jos, chiar dacă este acționată frâna de mână. În 
acest caz, se aplică uneltei în viteză mică și aplică proptele sau blocuri pentru toate 
anvelopa. 

- Mecanic: panta descendentă ^ inversă 1 roată / pantă ascendentă ^ înainte 1 de 
viteze. 
- Transfer de putere: Frana motor de roată de viteză mică nu este disponibilă. 

(6) Parcarea 
. • Opriți tractorul pe o suprafață orizontală, nu pe o 
pantă. 

• Dezacționați prize de putere și plasați toate 
maneta schimbătorului de viteze de transmisie în 
poziția NEUTRU. 

•  Coborâți uneltele montate pe sol. 

•  Aplicați frâna de parcare. 

•  Opriți motorul și scoateți cheia din contact. 

•  Înainte de a părăsi postul de lucru al 
operatorului, așteptați pentru motor și toate 
piesele pentru a opri în mișcare. 

•  Trebuie să se aplice atunci când roata de 
parcare inserție tractorul pe o pantă Inevitabil 

• În cazul versiunii de transfer de putere, pentru a cupla viteza mică după ce motorul este 
oprit nu este utilă pentru frâna de motor. La parcare tractorul pe un deal, trebuie să aplice 
calelor frânei de staționare și roți la roata. 

(7)  Manevrarea turbinei de 
supraalimentare (dacă este 
montat) 

• Înainte de accelerare sau de lucru tractorul echipat cu 
turbocompresorul, lăsați motorul să meargă în gol la 
1000 rpm timp de aproximativ 30 de secunde pentru 
a se asigura că turbocompresorului este lubrifiat 
corect. Înainte de oprire a motorului echipat cu 
turbocompresorul, lăsați motorul să meargă în gol la 
turație mică timp de câteva minute. Acest lucru 
permite turbocompresor și colectorul să se răcească, 
prevenind deformarea componentelor. 

• După oprirea motorului echipat cu turbocompresorul, 
acoperă țeava de eșapament coada pentru a preveni 
rotirea turbocompresorului în vânt, având ca rezultat 
posibila deteriorare a lagărelor. Turbina 
turbocompresorului trebuie să fie împiedicate să se 
rotească în mod liber, cu motorul oprit, deoarece 
lagărele arborilor nu vor fi lubrifiate.  
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4- 3. Cum să manipulăm un tractor 
nou 

(1) Puncte de control  
Pentru tractor nou, ce urmează trebuie să fie verificate din nou, 
chiar dacă nu a existat suficient de management al calității, 
inspecția, reglarea fiecărei părți în fabrică. 
• Aspect de verificare 
- Există vreo deteriorare în timpul transportului? 
• verificare a sistemului de răcire motor 
- Există o soluție anti-îngheț în radiator? 
Vreo scurgere? 
• verificare a sistemului de combustibil 
- Există vreo scurgere de combustibil în sistemul de combustibil? 
• verificarea nivelului uleiului 
- Există cantitate optimă de ulei în fiecare parte? 
• verificare a sistemului electric 
- Există vreun prag sau orice altă problemă în circuit? 
- Există vreo problemă să opereze instrumentele? 
- Este starea de încărcare a bateriei este suficientă? 

 

(2) Note referitoare la utilizarea 
unui tractor nou 
• Pentru a obține cele mai bune performanțe, să 
respecte următoarele criterii. 
- NU porniți sau opriți tractorul dintr-o dată. 
- NU efectuați lucrări încărcate grele și DO 
NU crește turația motorului la viteză mare dintr-o 
dată. 
- In ciuda temperaturii cald afara, să efectueze 
încălzirea motorului timp de aproximativ 5 min la 
1500 rot / min 
• După utilizarea primelor 50 de ore, 

- Înlocuiți filtrul de ulei de motor și filtrul de ulei hidraulic după primele 50 de ore de muncă și verificați 
fiecare parte a tractorului dvs. ca referință al capitolului 5-4, "Prima verificare de 50 de ore" în acest 
manual. 
-  Dacă este posibil, contactați distribuitorul local autorizat pentru "cec primele 50 de ore".  
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4- 4. Atașarea echipamentului 
(1) Legătura în 3 puncte 

 

La atașarea în aplicare, să respecte următoarele. 

1. Puneți în poziție verticală pe o unealta suprafață plană și o abordare în sens invers uneltei. 

2. Opriți tractorul de pe poziția prindere și aplicați frâna de parcare. 

3. Conectați legătura inferioară (3), pentru a pune în aplicare și se introduce ferm știftul de blocare. 
(stanga dreapta) 

4. Conectați legătura superioară (5), pentru a pune în aplicare și se introduce ferm știftul de blocare. 
Gama larga de reglare link-ul de sus vă oferă atașament mai ușor. 

5. Fixați ferm cu stabilizator unealta (2). (Stânga, dreapta). 
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Atenție  ► Înainte de a atașa / detașare în aplicare, locul comutator de priză de forță în poziția 
OPRIT și schimbătorul de viteză priză de forță în poziție neutră, iar frâna de mână. 

 ► Atunci când Montarea / Demontarea să pună în aplicare, asigurați-vă că pentru a 
asambla și de a strânge în mod corect piesele de legătură. 

 ► În cazul în care tractorul este utilizat pentru a tracta încărcături grele, folosiți 
întotdeauna bara de tracțiune sau cârligul de remorcare aprobat, pentru a evita un 
prejudiciu. Nu conectați niciodată la link-ul de jos sau link-ul de sus a 3 puncte de 
legătură. În caz contrar, aceasta poate duce la basculare sau cifra de afaceri. 
 

 

 ► Nu stați niciodată între echipament și tractor în caz de conectare a pune în aplicare. 

► ► NU schimbarea presiunii reglaj al supapei de siguranță în mod arbitrar pentru a 
crește capacitatea de ridicare a 3-ridicătorul. Acesta poate provoca daune 
ireparabile la sistemul hidraulic. 
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1. Ajustarea tijei de ridicare și a 
legăturii superioare 

• Nu reglați tija de ridicare și legătura superioară 
peste intervalul descris mai jos. 

• Pentru tija de ridicare (RH) 

- Ridicați mânerul tijei de ridicare și rotiți dreapta 
sau stânga pentru a regla lungimea. 

- Blocați tija de ridicare mânerul la partea de jos, 
după ajustarea. 

• Pentru legătura de sus 

- Ridicați arcul de blocare pentru a elibera mânerul și rotiți link-ul de sus, cu ajutorul mânerului. 

- Aplicati arcul de blocare după reglarea 

 

Interval de reglare 

Clasificare Tija de ridicare Legătura superioară 

Stânga 486~550 mm (3 pași) (19.1 
~ 21.7in) 520 ~ 780 mm (20.5 ~ 

30.7in) 
Dreapta 460~590 mm (18.1 ~ 

23.2in) 
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2. Referința de punere în aplicare a instalațiilor   
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3. Manipularea legăturii în 3 puncte 

 

• În cazul conducerii autovehiculului fără a atașa pune în aplicare, să respecte următoarele. 
1. Fixați legătura de sus (5) cu cârligul de fixare. 

2. Conectți stabilizatorul (2) la tiranții (3), pentru a evita mișcarea laterală a articulației inferioare. 

• Dacă legătură în 3 puncte nu este necesară, pentru a ridica 3 puncte de legătură la înălțimea 
maximă și fixați-l prin rotirea butonului de control al vitezei în jos sau scoateți-l după cum urmează. 

1. Eliminați legătura de sus pini (7) și legătura de sus (5). 

2. Desfaceți partea din spate a stabilizatorului (2) din legătura inferioară (3) nu deține în timp ce 
legătura de jos strâns să cadă în jos. 

3. Scoateți tija de ridicare (LH), tija de ridicare (RH) și stabilizator (2), pas cu pas. 

4. Eliminați legătura de jos (3), cu grijă să nu se rănească din cauza greutății sale.
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► Nu vă apropiațide arborele rotativ, cum ar fi arborele de priză de forță sau ventilator 
de răcire, în special, cu haine largi și haine lungi. Entanglementului în arborele 
rotativ poate provoca leziuni grave sau deces. 

► Opriți motorul și asigurați-vă că arborele de priză de forță este oprit 
înainte de a ajunge în apropierea acestuia. 

Viteze ale 
prizei de 
putere 

1 2(optional) 3(optional) 

Viteză priză / motor 540 / 2409 rpm 750 / 2375 rpm 1000 / 2381 rpm 

Direcția de rotație În sens orar (când vă uitați la capăt de 
arbore) 

Dimenisune 
arbore 

(Unitate: inci) 

(2) Arborele prizei de putere 
1. Măsuri de siguranță 
Atunci când axul cardanic se rotește, NICIODATĂ 
NU VĂ APROPIAȚI DE ACESTA. 

• Verificați dacă scutul prizei este atașat corect. În 
cazul în care scutul este îndepărtat sau 
deteriorat, înlocuiți-l cu unul nou. 

• Haina adecvate si protecție de agățare: 

Atunci când verificarea sau atașarea la punerea 
în aplicare a arborelui cardanic, purtați haine 
stramti și echipament de siguranță în loc de 
haine largi sau lungi. De asemenea, papuci, 
pantofi cu toc înalt nu sunt potrivite. Purtați haine adecvate. 

2.Specificatii și dimensiuni ale arborelului prizei de putere
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3. Atașarea arborelui prizei de putere 

La conectarea arborelui cardanic la arborele cardanic și să pună în aplicare, asigurați-vă că pentru a verifica 
starea de fixare a știfturilor de blocare. 

• Când atașați implementează cu priză de putere arborii de acționare, se referă la desenele de mai jos. 

• După instalarea uneltelor, 

- Verificați înclinarea arborelui cardanic, 

- Verificați interferența cu capac de siguranță prize de putere și alte structuri, 

- Verificați lungimea efectivă de îmbinare a arborelui cardanic în funcție de poziția 3 ridicătorul. 

• înclinarea rigidă a arborelui de antrenare face un zgomot puternic și poate provoca o defecțiune a 
transmisiei 
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Atenție 

► Tragerea de la puntea posterioară tractor sau orice punct de deasupra osiei poate 
determina tractorul să răstoarne. Utilizați întotdeauna bara de tracțiune sau cârligul 
de remorcare pentru tragerea de muncă. 

► Nu remorcați echipament fără frâne, cântărind mai mult de două ori greutatea 
tractorului. 
► Atunci când blocarea cârligul de remorcare sau bara de tracțiune cu știft după 
alinierea la echipamentul de tractare, aplicați frâna de parcare și opriți motorul. 

► Înainte de a transporta echipamentele pe drumurile publice, asigurați-vă că 
respectați reglementarea dvs. de trafic local. 

(3)Cârlig și bara de tracțiune 
(opțional) 
La atașarea echipamentelor de remorcare, utilizați 
cârligul sau bara de tracțiune. NU folosiți legătura cu 
3 puncte sau alte părți. Dacă este așa, tractorul ar 
putea cifra de afaceri. 

•  Introduceți axul cârligului și fixați PIN-ul corect 
după atașarea echipamentului / detașare. 

•  NU depășiți sarcina maximă admisă pe verticală 
și pe orizontală de mai jos. 

1. Bara de tracțiune (cu clevis) 
• Este folosit pentru tractarea echipamentelor cu 2 

osii. 
• Este disponibil pentru a regla lungimea barei de 

tracțiune după îndepărtarea pini de blocare și de completare snap-pin în figura din dreapta. După 
ajustarea în funcție, asambla pinii ferm. 

• Tipul și marca de omologare de tip pentru componente CE: XU-DBT / S E13 6107 
• Sarcina verticală: 400 kg (la gaura balama) (882lbs) 
• Sarcină orizontală: 4500kg (9921lbs) 

Ate

• Masa remorcabilă tehnic admisibilă (clasele) sunt cele de mai jos în funcție de tipul de cuplare. 
 

Bara de tracțiune (XU-DBT) 

Masa remorcabilă fără frânare 2250kg (4960 lb) 

Masa remorcabilă cu frânare în mod independent 4500kg (9921 lb) 
Masa remorcabilă cu frânare de inerție 4500kg (9921 lb) 
Masă remorcabilă cu frânare hidraulică sau 
pneumatică N/A 
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(4) Conector cu 7 poli (optional) 
• Unul dintre  conectori remorcii cu 7 poli este furnizat și este montat în partea din spate a tractorului. 

Conexiunile conectorului 7 poli (văzut din spate a tractorului) sunt după cum urmează; 

• Versiune CE 
 

Nr.pini Funcție 

1 Semnalizare viraj stânga 

2 NA 
3 Pământare 

4 Semnalizare viraj dreapta 

5 Lumini laterale 

6 Lumini frână 
7 Lumini laterale 
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Nr.pini Funcție 

1 Pâmăntare 

2 Lumini de lucru 
3 Semnalizare viraj stânga 

4 Lumini frână 
5 Semnalizare viraj dreapta 

6 Lumini plăcuță de înmatriculare 

7 Auxiliare 
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(5) Masa maximă tehnic admisibilă 
Când se lucrează cu încărcător frontal sau atașamentele încărcate grele din spate instalate la 3 puncte 

de transmisie, instalați greutățile de balast pe contra-parte axei pentru a menține echilibrul față și 
greutatea din spate a tractorului. În cazul în care nu, față sau pe puntea spate pot fi tensionate de 
către greutatea supraîncărcat. 

• Când se lucrează cu încărcător frontal, așezați greutatea din spate atașată la poziția cea mai înaltă și 
rotiți butonul de control al vitezei în jos în poziția LOCK. 

• NU depășesc masa totală maximă admisă și / sau masa maximă admisă pe fiecare axă declarată de 
către producător ca mai jos, chiar și în cazul în care capacitatea de încărcare a pneului este 
suficientă. 

• În cazul în care capacitatea de încărcare a pneurilor este mai mică decât masa maximă admisă pe 
fiecare axă, masa maximă pe fiecare axă trebuie să fie încărcate în conformitate cu capacitatea de 
încărcare a pneului. 
Verificați capacitatea de încărcare ale pneurilor. 

 

• Restricționați funcționarea: În cazul vitezei de conducere nu depășește 8 kilometri pe oră (5 mph) și 
standardul piesa fata / roata din spate (vezi secțiunea 4-4 (7), "Reglarea ecartamentului roților și 
înlocuirea anvelopelor" în acest manual), sarcină intermitentă maximă admisă a axei față poate fi; 

3,200 kg (7055 lb) pentru toate modelele; Trebuie să verifice capacitatea de încărcare a pneurilor. (A 
se vedea pagina următoare).  

 

Toate modelele Remărci 

Masa maximă admisă tehnic 
totală 4500kg (9921 lb) 

Aceasta poate depinde de 
capacitatea de încărcare a 

pneurilor. (A se vedea pagina 
următoare) 

Ax frontal (*) 2000kg (4409 lb) 

Ax spate 3150kg (6945 lb) 

* include echipamente sau încărcător frontal montat în poziție ridicată, dar fără sarcină în cupă. 
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(6) Anvelope și Capacitatea de încărcare 

  

Ax  nr. (*) Anvelope 
Presiunea aerului în 

anvelope standard (kg/cm2) 
Capacitate de 

încărcare (x2) (kg) 
Masă maximă (kg) 

1 11.2-20 8PR 2.4 (235 KPa, 34.1 psi) 2240 (4938 lb) 
4500kg (9921 lb) 

2 14.9-28 8PR 1.8 (177 KPa, 25.6 psi) 3760 (8289 lb) 

1 11.2-20 8PR 2.4 (235 KPa, 34.1 psi) 2240 (4938 lb) 
4500kg (9921 lb) 

2 14.9-30 8PR 1.8 (177 KPa, 25.6 psi) 3860 (8510 lb) 

Anvelope opționale 

1 280/85R20 1.6 (157 KPa, 22.8 psi) 2240 (4938 lb) 
4500kg (9921 lb) 

2 380/85R28 1.6 (157 KPa, 22.8 psi) 4120 (9083 lb) 

1 300/70R20 1.6 (157 KPa, 22.8 psi) 2120 (4674 lb) 
4500kg (9921 lb) 

2 380/70R28 1.6 (157 KPa, 22.8 psi) 3500 (7716 lb) 

1 280/70R-16 2.5 (245 KPa, 35.6 psi) 2240 (4938 lb) 
4500kg (9921 lb) 

2 380/70R-24 1.6 (157 KPa, 22.8 psi) 3300 (7275 lb) 

1 29x12.50-15 2.1 (206 KPa, 29.9 psi) 1552 (3422 lb) 
4500kg (9921 lb) 

2 44x18x20 2.1 (206 KPa, 29.9 psi) 3900 (8598 lb) 

1 9.5-20 6PR 2.2 (216 KPa, 31.3 psi) 1680 (3704 lb) 
4500kg (9921 lb) 

2 16.9-24 8PR 1.7 (167 KPa, 24.0 psi) 3700 (8160 lb) 

1 10.5/80-18 6PR 2.3 (227 KPa, 33.0 psi) 2570 (5660 lb) 
4500kg (9921 lb) 

2 19.5L-24 8PR 1.7 (167 KPa, 24.0 psi) 5440 (12000 lb) 

(*) 1: ax frontal, 2: ax spate 
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(7) Ajustarea ecartamentului și 
înlocuirea roților 

• Dacă se regelază ecartamantul roții din față, 
verificați distanța dintre pneuri și caz a corpului 
tractorului dupa caz. Dacă este necesar, 
unghiul de virare trebuie reglat. 
(Consultați secțiunea 4-4 (9) "Reglarea 
unghiului de direcție" în acest manual.) 

• La reglarea ecartamentului roților din spate, 
verificați radial și distanța laterală liberă între 
pneu posterior și șasiul tractorului ca mai jos. 
- A : 60mm (2.4 in) (Minim) 
- B : 40mm (1.6 in) (Minim) 

• În funcție de tipul de disc sau de jantă, 
ecartamentul și roata din spate pot varia 

1. Ecartament față 
-11.2-20 cu jantă și disc (W9x20) 

2. Ecartament spate 
- 14.9-30 cu jantă și disc (W12x30) 

 

Atenție 

 ► Roțile tractorului sunt foarte grele. VĂ RUGĂM SĂ FIȚI ATENT. 

►  La demontarea roților, se continuă cu extremă precauție, utilizați un dispozitiv de 
ridicare adecvat și echipamente specifice pentru a muta piese grele . 

 

Notă 
►  La reglarea ecartamentului, să se acorde o atenție la direcția de papuci de anvelope. 

În cazul în care arată forma "A", atunci când se uită în spate, este corect. 
►  Setările reale pot varia în funcție de marca al jantei și tipul de pneu. 
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1. Ecartament față - 11.2-20 cu jantă și disc (W9x20) Unitate : mm (inch) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1501(59.1in) 
¥i 

 l 
 



2. Ecartament spate - 14.9-30 cu jantă și disc (12x30) Unitate : mm (inch) 

4 - 24 
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(8) Utilizarea încărcătorului frontal 
(dacă este montat) 
1.Măsuri de siguranță 
• Maneta joystick multifuncțională asigură o 

funcționare mai convenabil pentru încărcător 
frontal. 

• La operarea tractorului cu încărcător frontal, 
centrul de greutate al tractorului poate fi mai 
mare, iar stabilitatea vehiculului poate fi mai rău 
decât vehiculul neatasat. 

- NU conduceți rapid pe un drum de trafic. Rularea 
sau basculare a tractorului se poate întâmpla cu 
ușurință. 

- Atunci când încărcați / descărcați cupa pe o pantă, 
deplasați tractorul direct împotriva pantei. 

- NU încercați să urcați pe o pantă rigidă. 

- Atașați greutatea de balast pe 3 puncte pentru 
a preveni legătura suprasarcina a axei față, 
precum și pentru a îmbunătăți stabilitatea 
vehiculului 

• Atunci când se lucrează cu încărcător frontal, 
vizibilitatea din față a tractorului poate fi mai rău 
decât vehiculul neatasat. Trebuie să respecte 
oamenii și alte vehicule în jurul tractorului 

• NU permiteți staționarea oamenilor sub 
încărcătorul rontal, dacă acseta este montat. 

 

• NU permiteți urcarea oamenilor pe cupă. 

Atenție 
► După utilizarea încărcător frontal, blocați maneta joystick-ul pentru a preveni 

accidentul. (În cazul în care sunt montate) 
► La părăsirea tractorului, coborâți încărcătorul frontal pe teren. 

 

Atenție 

     Trebuie să respectați cu strictețe următoarele măsuri de precauție; 

     Nu ridicați încărcătorul frontal la o înălțime de la care pot să cadă sau să se    
rostogolească pe șofer. 

-  Utilizați întotdeauna accesoriul corect (furci de prindere, cupe .. etc), pentru sarcina 
specifică de a efectua și de a se asigura că încărcătura este păstrată în siguranță în 
loc. 
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2. Puncte de atașare pentru încărcătorul frontal 
• Când atașați încărcătorul frontal, se referă la desenele de mai jos. 
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Notă ► NU scurtați lungimea dopului de direcție, mai mult decât starea din fabrică. În 
cazul în care dopul nu intră în contact la starea maximă de direcție, se poate 
deteriora cilindrul de direcție sau tija de legătură. 

(9) Ajustarea unghiului de direcție  
• În cazul în care se reglează ecartamentul din față 

sau anvelopele din față sunt înlocuite cu pneuri 
noi, cu un diametru mai mare sau lățime, sau 
unul dintre echipamentul frontal este atașat, 
unghiul de virare trebuie reglat mai jos. 

1)  Slăbiți piulița de blocare de pe ambele părți. 

2)  Conectați cârligul frontal al tractorului macaralei 
prin utilizarea de sârmă specificată. Și, ridicați 
puntea din față pe sol suficient. 

3)  Ridicați o parte a axei față complet și se rotește 
volanul la stânga și la dreapta cu verificarea că 
distanțele dintre pneu și alte părți sunt de peste 20 mm (0,8 in.), cel puțin 

 4) În acest moment, setați fiecare opritor de direcție al laturilor atât pentru a fi contactat cu exprimate. 
Verificați toate interferențele posibile prin combinații ale direcției și oscilație a axei față. 

5) Strângeți piulițele de blocare pe fiecare parte.  
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(10) Specificații maxime recomandate ale atașamentelor  
• Când se atașează la tractor, se referă la următoarele recomandate ca specificația maximă a fiecărui 
pune în aplicare. NU atașați instrumente mai mari decât această specificație. Pentru alte instrumente, 
luați legătura cu distribuitorul local autorizat. 
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Nr. Implements Specificații XU6158 XU6163 XU6168 

1 
Remorcă 

(cu 4 roțil) 
Volum maxim 5 m3 (176 ft3) 8 m3 (282 ft3)  

2 
Remorcă 

(cu 2 roți) 
Încărcătură vertical 

maximă A se vedea secțioune 4-4-(3) din acest manual 

3 Mașină de 
tuns 

Lățime maximă de 
tăiere - - - 

4 Mașină de tuns 
montat pe spate 

Lățime maximă de 
tăiere 2286 mm (90 in.) 

  

5 Secerătoare Lățime maximă de 
tăiere 1900 mm (74 in.) 2000 mm (78 in.) 

 

6 Sickle Bar Lățime maximă de 
tăiere 2134 mm (84 in.) 

  

7 Pulverziator 
montat pe spate 

Capacitate rezervor 
max 

800 Liter (211 
U.S.gals) 

  

8 Pulverizator 
tractabil 

Capacitate rezervor 
max 

1800 Liter (475 
U.S.gals) 

  

9 Motocultivator Lățime maximă 1900mm (75.0 
in.) 2000mm (79 in.) 

 

10 Plug Maximum size 
1500 mm (59.0 

in.) 
1550 mm (61.0 

in.) 
 

11 Grapă cu disc 
(tractabil) 

Lățime maximă de lucru 1100 mm (43.0 
in.) 1200 mm (47 in.) 

 

12 Mașină de 
împrăștiat gunoi Volum max 

4 m3 (141 ft3) 

  

13 Lamă frontală Lățime maximă de lucru 
2000 mm (78 in.) 2100 mm (82 in.) 

 

14 Lamă spate Lățime maximă de lucru 
2134 mm (84 in.)   

15 Încărcător frontal 
Capacitate maximă 

de ridicare (Punct 
pivotare cupă) 

1656 kg (3650 
lbs) 

  

16        Greblă Lățime maximă de lucru 
2134 mm (84 in.) 

  

17 Box blade Lățime maximă de lucru 2000 mm (78.7 
in.) 

  

18 Buldoexcavator Masă maximă 
(W/O cupă) 

500 kg (1102 
lbs) 

  

19 Lamă zăpadă Lățime max 2000 mm 
(78.7in.) 

  

20 Suflantă de 
zapada 

Lățime maximă de 
lucru - - - 
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4- 5. Lucru în zonă periculoasă 
• Nivelul de protecție împotriva substanțelor periculoase 

Pentru modelul de cabină, acesta oferă protecție împotriva substanțelor periculoase în conformitate cu EN15695-1: 
2009 (categoria 2). Dar poate oferi doar nivelul de protecție contra prafului prin presurizarea aerului în cabină, cu 
filtre de aer. Nu utilizați tractorul cu pulverizatoare în zona periculoasă a culturilor. În cazul în care poate fi evitată, 
în conformitate cu următoarea instrucțiune. 

1.Filtre de aer cabină (LH/RH) 
• Când lucrați cu pesticide, filtrele de aer cabină 

ar trebui să fie înlocuite cu filtre de cărbune 
specifice. Contactați distribuitorul local autorizat 

• În plus, ar trebui să purtați îmbrăcăminte de 
protecție, globuri, masca, etc înainte de a opera 
într-o astfel de zonă de pulverizare periculoasă 

• Aceste filtre trebuie să fie montate numai atunci 
când se lucrează cu pesticide și înlocuit cu 
filtrele normale de hârtie, la sfârșitul lucrului. 

 

2. Curățarea interiorului cabinei 
• Îmbrăcăminte de protecție purtate la manipularea pulverizatorul cu pesticide sau atunci când se efectuează lucrări 

Atenție 

 ► Nu utilizați aceste filtre în timpul altor lucrări, deoarece acestea vor deveni rapid 
înfundate cu praf. La înlocuirea filtrelor de cărbune, la sfârșitul pulverizare de muncă, 
le-a reveni la ambalajul original și asigurați-vă că acestea sunt atent sigilate. 

 ► Filtrele de carbune dureaza aproximativ 50 de ore de muncă. Ele trebuie, totuși, să 
fie înlocuit în fiecare an. În cazul în care, atunci când se lucrează cu pesticide, se 
remarcă mirosurile toxice, opriți imediat lucrul și înlocuiți filtrul cu unul nou. 
 

► Aceste filtre nu trebuie să fie spălate sau curățate cu aer comprimat. Filtrele nu 
trebuie să fie scoase din uz aruncate. Dispuneți filtrele la punctele de colectare 
autorizate. 

 

Atenție 

 ►Filtrele de cărbune nu garantează o protecție completă împotriva tuturor pesticidelor. 

 ► Aceste filtre specifice reduc doar efectele nocive ale acestor produse. Ca urmare, 
operatorul trebuie să respecte normele de siguranță recomandate pentru utilizarea 
fiecărui singur produs. Purtați îmbrăcăminte de protecție, globuri, masca, etc înainte de 
a opera în zona respectivă. 

 ► NU utilizați tractorul în pesticide grele sau a altor zone de pulverizare periculoase 

 

Notă ►  Filtrele sunt realizate din medii special tratate cu o bandă de etanșare din cauciuc 
lipit în jurul părți. Aveți grijă să nu deteriorați elementul în timpul instalării . 
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de externe, trebuie să fie îndepărtate și depozitate departe cu atenție înainte de a re-intra în cabină. 
• După ce ați lucrat cu pesticide, ventilați cabina și curățați părțile interioare (ornamente interioare, panouri, trepte, 

etc.) ale cabinei cu o cârpă umedă curată pentru a îndepărta reziduul chimic. 
4- 6. Viteza de conducere 

• Viteza de deplasare a tractorului sau a vitezei de rotație a prizei de putere depinde de starea 
de lucru și de la sol. 
Pentru siguranță, acționați tractorul la o viteză adecvată. 

• Viteza de conducere (unitate: Km/h ^ Mile/h) - 

Standard –anvelope față: 11.2-20 8PR / anvelope 

spate: 14.9-30 8PR 

 

Notă) Viteza nominală a motoruluide 2500 rpm, raza de încărcare dinamică 640mm (25.1in) 

• Viteza de conducere (unitate: Km/h ^ Mile/h) - Creeper 

(decă este montat) – Anvelope față : 11.2-20 8PR / 

Anvelope spate: 14.9-30 8PR 

 

Notă) Viteza nominală a motorului 2500 rpm, raza de încărcare dinamică 640mm (25.19in)

Schimbare viteze 1 2 3 4 

Schimbător 
viteze 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Înainte 1.16 
(0.72) 

1.38 
(0.86
) 

1.6
2 
(1 0

 

2.17 
(135) 

2.63 
(164) 

3.12 
(1.94
) 

3.67 
(2.28
) 

4.92 
(3.05
) 

5.82 
(3.62
) 

6.90 
(4.29
) 

8.11 
(5.04
) 

10.8
7 
(6 75
 

15.0
7 
(9 36
 

17.87 
(11.10
) 

20.99 
(13.05
) 

28.12 
(17.47
) 

Marșarier 0.96 
(0.59) 

1.14 
(0.71
) 

1.3
3 
(0 8

 

1.79 
(1.11
) 

2.17 
(135) 

2.57 
(160) 

3.02 
(1.88
) 

4.05 
(2.51
) 

4.79 
(2.98
) 

5.68 
(3.53
) 

6.68 
(4.15
) 

8.94 
(5.56
) 

12.4
0 
(7 70
 

14.70 
(9.14) 

17.28 
(10.74
) 

23.14 
(14.38
)  

Gama de 
schimbare 

viteze 
1 2 3 4 

Schimbător 
viteze 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

O 
N 

Înainte 
0.19 
(0.12
) 

0.23 
(0.14
) 

0.26 
(0.16
) 

0.35 
(0.22
) 

0.43 
(0.27
) 

0.51 
(0.32
) 

0.60 
(0.37
) 

0.80 
(0.50
) 

0.95 
(0.59
) 

1.13 
(0.70
) 

1.32 
(0.82
) 

1.77 
(1.10
) 

2.46 
(153) 

2.91 
(1.81) 

3.42 
(2.13) 

4.59 
(2.85) 

Marșarier 
0.96 
(0.59
) 

1.14 
(0.71
) 

1.33 
(0.83
) 

1.79 
(1.11
) 

2.17 
(135) 

2.57 
(160) 

3.02 
(1.88
) 

4.05 
(2.51
) 

4.79 
(2.98
) 

5.68 
(3.53
) 

6.68 
(4.15
) 

8.94 
(5.56
) 

12.40 
(7.70) 

14.70 
(9.14) 

17.28 
(10.7
4) 

23.14 
(14.38
) 

O 
F 
F 

Înainte 
1.16 
(0.72
) 

1.38 
(0.86
) 

1.62 
(1.01
) 

2.17 
(135) 

2.63 
(164) 

3.12 
(1.94
) 

3.67 
(2.28
) 

4.92 
(3.05
) 

5.82 
(3.62
) 

6.90 
(4.29
) 

8.11 
(5.04
) 

10.87 
(6.75
) 

15.07 
(9.36) 

17.87 
(11.1
0) 

20.99 
(13.0
5) 

28.12 
(17.47
) 

Marșarier 
0.96 
(0.59
) 

1.14 
(0.71
) 

1.33 
(0.83
) 

1.79 
(1.11
) 

2.17 
(135) 

2.57 
(160) 

3.02 
(1.88
) 

4.05 
(2.51
) 

4.79 
(2.98
) 

5.68 
(3.53
) 

6.68 
(4.15
) 

8.94 
(5.56
) 

12.40 
(7.70) 

14.70 
(9.14) 

17.28 
(10.7
4) 

23.14 
(14.38
)  
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5. Lubrifiere și întreținere 
5- 1. Acces pentru 
întreținere 
1.Deschiderea capotei 
• Pentru siguranță, capota trebuie să fie închisă 

și corect fixat înainte de a utiliza tractorul. 

• Capota este articulată în partea din spate și 
un cilindru de gaz este atașat pentru a asigura 
un acces facil la motorul de verificare și 
întreținere. 

• Pentru a deschide capota, trageți butonul de 
deschidere capotă și ridicați capota sus. 

• Pentru a închide capota, trageți capota și împingeți-l în jos în poziția de blocare ușor 
 

 

 

 

 
 
2. Puncte de ridicare 

Punctele de ridicare cu cricul pentru întreținere este în funcție de caz, piese deservite de caz. Nu ezitați să 
contactați distribuitorul autorizat pentru a cere. 

Nu folosiți ansamblul osiei din față sau de direcție și legătura cilindru pentru punctul de ridicare. Aceste 
componente au unele pivoții rotative și / sau nu are suficientă rezistență structurală. 

Atenție 
► După ce motorul s-a oprit complet, trebuie să deschizi capota pentru verificare. 
► Dacă deschideți capota în timp ce motorul este pornit, aceasta poate provoca 
leziuni grave prin accesul destinat sau neintenționat la rotirea arborelui, fulia, 
V-centura, ventilatorul pieselor de aplicații ale motorului sau ale motorului de răcire. 
VĂ RUGĂM SĂ FIȚI ATENT. 
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► Când ridicați partea din spate a 
tractorului, se aplică la sloturile 
chocks dintre ax din față și 
cadrul motorului simetric pentru 
a preveni rularea axului față. 

• Pentru întreținerea generală, utilizați suprafață plană sub capătul cadru al motorului sau bara de protecție 
pentru punctul de ridicare, și conectați suplimentar de ridicare la cârligul de remorcare din față pentru 
siguranță. Pentru punctele de ridicare cu cricul din spate, se recomandă suprafață plană sub carcasa 
punții din spate, și de a folosi în plus, suportul superior pentru punctul de ridicare după îndepărtarea de sus.
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5- 2. Table de întreținere 
•  Întreținerea periodică nu se extinde numai durata de viață a tractorului, dar, de asemenea, servește pentru a asigura 

funcționarea în condiții de siguranță. Graficul de întreținere indică intervalele de service standard. Dacă observați orice 
simptome anormale, asigurați-vă că pentru a efectua lucrările de inspecție și întreținere, indiferent de intervalele de service 
recomandate în acest grafic de întreținere. 

• Intervalele de service adecvate variază în funcție de condițiile de utilizare și de funcționare. În medii extreme cu praf / murdare, 
intervalele de service trebuie să fie mai scurtă decât starea normală. 
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Nr. Control piesă Pag.nr 
Perioada de control (hr) 

Zilnic 50 300 500 
1000 
sau 1 

an 

1500 
sau 
2-ani 

3000 

1 Rezervor combustibil 5-8, 5-19 ▲ 
 

■ 
    

2 Filtru combustibil 5-6, 5-21 ▲ ■ 
 

• 
   

3 Ulei motor 5-5, 5-7, 5-17 ▲ ★ • 
    

4 Filtru ulei motor 5-5, 5-17 
 

★ • 
    

5 Lichid de răcire motor 5-10, 5-24 ▲ 
  

• 
 

■ 
 

6 Ecranul radiator 5-11,5-14 ▲ ■ 
     

7 Filtru aer 5-10, 5-15, 5-21 ▲ ■ 
 

• 
   

8 Baterie 5-15, 5-30 
 

▲ 
     

9 Tensiune curea ventilator 5-19 
 

▲ 
(First) 

▲ 
    

10 Supapă 5-23 
    

▲ 
  

11 EGR radiator, PCV, 
Injectoare 5-25 

     

■ 
 

12 
Injector combustibil, 

DOC&DPF, 
Turbocompresor 

5-26 
      

■ 

13 Filtru ulei hidraulic 5-5, 5-18 
 

★ • 
    

14 Ulei de transmisie 5-15, 5-20  ▲  •    

15 Ulei ax frontal 5-15, 5-20 
 

▲ 
 

• 
   

16 Cilindru direcție 5-14 
 

▲ 
     

17 Suport ax frontal & braț 
direcție 

5-14 
 

▲ 
     

18 Legătură în 3 puncte 5-14  ▲      

19 Joc pedala ambreiaj 5-13 ▲ 
      

20 
Joc pedalarână 5-13 ▲ 

      

21 
Lumini viraj, Lumini, Claxon 

5-9 ▲ 
      

22 Panou bord & Indicatoare 5-8 ▲ 
      

23 Strângere bolți și piulițe 5-12 ▲ 
    

▲ 
 

24 Presiune aer roți 5-11 ▲ 
      

25 Toe-in 5-18 
  

▲ 
    

26 Filtru aer cabină 5-16, 5-22 
 

■ 
 

• 
   

27 Furtunuri hidraulice 5-15 
 

▲ 
     

★ Prima înlocuire • Înlocuire ▲ Verificare, Ajustare și alimentare ■ Curățare  
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5- 3. Lubrifianți și capacitate 

 

VÂSCOZITĂȚI DE ULEI RECOMANDATE 

Gradul de vâscozitate uleiului depinde de temperatura mediului ambiant. A se vedea graficul de mai jos 
atunci când selectarea uleiului de motor pentru tractor. 

În zonele în care se întâlnesc perioade prelungite de temperaturi extreme, practicile de lubrifiere locale 
sunt acceptabile. Contactați distribuitorul autorizat

 

 
 
 
 

 

LUBRIFIANT CAPACITATE NORMĂ INTERNAȚIONALĂ RECOMANDĂRI 

Lichide răcire motort 
(Radiator) 

9.4 l 
(2.4U.S.gal) 

ASTM D5216 Apă dulce (50%)+ 
Antigel (50%) 

Combustibil 
80 l 

(21.1U.S.gal) 
ASTM D975 No.2 Combustibil cu nivel 

foarte scăzut de sulfuri 

Ulei motor  
7.0 l 

(1.8U.S.gal) 

API CJ-4 

( ~ -10 °C : SAE 5W-30 -10 °C 
~ 40 C : SAE 10W-30 40 C ~ : 
SAE 15W-40) 

KIXX DL 
(Producător: GS 
Caltex) 

Ulei de transmisie ( uz 
comun pentru ridicare 

hidraulic, dispozitiv hidraulic 
de direcție ) 

47 l 
(12.4U.S.gal) 

Mecanică API-GL4 ISO 
VG 46/68 

LSTH570 
( Producător: GS Caltex 
sau S-OIL TOTAL Co. 

Ltd ) 

Transfer de 
putere 

API-GL4 ISO 
VG 32/46 

LSTH400 
( Producător: GS Caltex 
sau S-OIL TOTAL Co. 

Ltd ) 

Ulei ax frontal 
10 l 

(2.6U.S.gal) 
API-GL4 SAE 80W 

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

Grăsime 
( Fata braț ax, cilindru de 
direcție pini, 3 puncte de 

legătură ) 

Cantitate 
corespunzătoar
e 

NLGI 2 

 

 

Temperatură de 
pornire -30 
 (-22) 
C(*F) I 

-20 -15 -10 -5 0 10 20 30 40 
(-4) 

L
 

(-5) 

L  

(14) 

_L_ 

(23) 

L  

(32) 

L  

(50) 

L  

(68) 

L  

(86) 

L  

(104) 

L 
 

-25 
(-13) 

Vâscozita
te ulei 

SAE 5W-30 
 --------------------------------------------------------------- ► 

SAE 10W-30 
◄
 ------------------------------------------------------------------ 
► 

SAE 15W-40 
◄ -------------------------------------------------------  
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5- 4. Verificarea după primele 50 de ore 
• După ce utilizați tractorul pentru primele 50 de ore, luați legătura cu distribuitorul autorizat 

pentru întreținere, dacă este posibil. 

Înlocuiți uleiul de motor și filtrul de ulei de motor. (A se vedea Control la fiecare 300 de ore. Vezi 

pagina 5-17) 

- Înlocuiți filtrul de ulei hidraulic. ( A se vedea Control la fiecare 300 de ore. A se vedea pagina 

5-18) 

- Verificați / punții spate a nivelului de ulei / Hidraulica de transmisie 

- Verificați nivelul uleiului din față osie 

- Verificați și ajustați frâna de parcare 

- Verificați cuplul de șuruburile galeriei de evacuare 

- Verificați și reglați centuri și tensiune 

- Strângeți toate racordurile de furtun sistem de răcire 

- Verificați cuplul de cabină sau cadru de securitate șuruburile de fixare a 

- Verificați cuplul de capăt din față șuruburile de fixare în greutate (În cazul în care există) 

- Verificați cuplul șuruburilor de roți și piulițe 

- Presiunea pneurilor Verificati si starea 

- Radiator curat, răcitor de ulei și miezuri A / C condensator (În cazul în care există) 

- Nivelul lichidului de răcire al radiatorului Verificare și gravitate specifică 

- Verificați pedala de ambreiaj joc liber (mecanică modele de transfer sincron) 

- Verificați reglajul frânei și pedala de egalizare 

- Ungeți toate accesoriile de ungere 

- Pornire comutatoare neutre (În cazul în care există)  
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ON : PUSH AND TURN 
OFF:PUSH 

5-5. Când se aprinde indicatorul de atenționare 

(1) Se scurge apa din filtrul de 
combustibil 
1. Slăbiți dopul de golire și de scurgere a apei în 

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

2. Strângeți dopul de golire și sângerează aerul din 
filtrul de combustibil. (A se vedea pagina 5-27)

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(2) Indicator de presiune ulei hidraulic 
(optional) 

• Atunci când acest indicator se aprinde, arborele cardanic trebuie să 
fie oprită automat pentru a proteja ambreiajul prizei de forță. 

In acest moment, apăsați priza de putere comutator 
OPRIT, și porniți-l din nou pentru a reporni priza 
de putere. 

În cazul în care presiunea sistemului PTO este 
normal, priza de putere trebuie să se rotească în 
mod continuu. în caz contrar, arborele cardanic se 
oprește din nou după 5 ~ 6 secunde mai târziu. 

În acest caz, trebuie să contactați distribuitorul 
autorizat pentru verificarea sistemului hidraulic 
PTO  



5  - 9 

 

 

• Verificați următoarele puncte de control înainte de a utiliza, pentru a evita o defecțiune. 

 

5-6. Control înainte de pornire 
(Verificare zilnică) 

(1) Ulei de motor 
• Specificații uleu și capacitate: 

A se vedea secțiunea 5-3, "Lubrifianți și 
capacitate" sau ultima pagină din acest manual 

• Verificarea nivelului de ulei motor 
 Verificați nivelului uleiului de motor înainte de 
pornirea motorului sau la 5 minute mai târziu, după 
oprirea motorului. 

- Verificați dacă nivelul uleiului este între MAX și MIN 
marca al gabaritului de ulei. Dacă este necesar, 
adăugați ulei nou. 

- Trebuie să fie verificat numai în timp ce motorul 
este oprit. 

- În cazul în care motorul funcționează în condiții cu 
praf / murdar, intervalul de serviciu trebuie să fie 
mai scurtă decât starea normală.- Trebuie să 
înlocuiască uleiul de motor și filtrul de ulei de 
motor după primele 50 de ore de utilizare.
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Temp. 
> -15 °C (5°F) <-15 C (5°F) 

Combustib
il 

100% motorină de 
iarnă 

20% cu kerosene 
adăugat 

 

 

(2) Rezervorul de combustibil 
1.Using Diesel fuel 
• Utilizați motorină cu conținut foarte scăzut 
de sulfuri, sub 15 ppm. 

- ASTM D975-08a Grad 2 
- EN590 : 2009 motorină 
- BS2869 : 2006 Clasa A2 
- Puteți folosi Biodiesel de până la 7% (EN590 
2009, ASTM D975) 

• Dacă contaminanți, cum ar fi apa sau pulberi 
sunt amestecate în combustibil, aceasta poate 
provoca o deteriorare gravă a motorului. 
Facilitatea de stocare a combustibilului trebuie 
să fie echipate așa cum se arată în figură. 
Dacă este posibil, se umple rezervorul la stația 
de benzină 

2.Utilizarea de motorină pe timp de 
iarnă 
• Combustibil diesel general tinde să genereze 

Depuneri de parafină, în timpul iernii, care ar 
putea provoca un început prost al motorului. 
Astfel, se recomandă să se utilizeze motorină 
pentru iarnă în timp de iarnă. 

• Dacă temperatura mediului ambiant este sub -15 
° C (5 ° F), se recomandă să se amestece 

motorina cu kerosen așa cum se arată în 
partea dreaptă. 

 

3.Verificarea nivelului de combustibil
• Verificați indicatorul nivelului de combustibil și în cazul în care nu 
este suficient, se umple rezervorul de combustibil cu combustibil. 

• Capacitate : A se vedea secțiunea 5-3 din manual 

Notă Dacă motorul se oprește după terminarea lucrului, se 
umple complet rezervorul. Pe măsură ce 
temperatura scade, umiditatea din rezervorul de 
combustibil se condensează și se poate 
amesteca cu combustibilul. 

(3) Panoul de instrumente și indicatori 
Verificați dacă indicatorii sunt în mod normal, pornit / oprit înainte de 
pornirea motorului sau în timpul funcționării în mod frecvent și în mod periodic. În cazul în care indicatorul 
de presiune a uleiului de motor și indicatorul încărcării bateriei sunt activate în timp ce motorul este 
pornit, opriți imediat motorul și verificați sistemul de ungere al motorului și bateria sistemului de 
încărcare. Dacă este posibil, contactați distribuitorul local autorizat pentru verificare. 
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(4) Lumini de semnalizare, lumini, claxon 
Se verifică starea de funcționare a luminii, rândul său, lumini de semnalizare, corn, etc 

• În cazul în care lumina este oprită în ciuda funcționării comutatorului de cap de lumină sau lumină care 

indică, 

1. Verificați siguranța corespunzătoare în cutia de siguranțe. 

2. În cazul în care nu există nici o problemă în siguranța, verificați becul luminii corespunzător sau 

schimbați-l.. 

  

Lumini Specificații becuri 

faruri (faza scurtă / faza lungă) 12V 55W / 60W 

Semnalizare viraj (față) 12V 21W 

Lumini laterale (față) 12V 5W 

Semnalizare viraj (spate) 12V 21W 

Lumini de frână / lumini spate 12V 21W / 5W 

Lumini de lucru 12V 27W(Grilaj) / 37.5W(Cabina) / 35W(Rulant) 

Lumini interioare 12V 10W(doar cabina) 
Instrumentul de panou luminos și indicatori LED 
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(5) Lichid de răcire motor 
A se vedea secțiunea 5-11 - (1), "Înlocuirea lichidului de răcire a motorului" (vezi pagina 5-24) 

(6) Filtru de aer (tip uscat) 
1. Curățarea elementrului de filtru 

• Scoateți capacul și trageți elementul primar direct 
afară, asigurând elementul filtrant de siguranță 
rămâne în vigoare. 

• La curățarea elementului în câmpul de lucru, apăsați 
elementul cu mâna pentru a îndepărta praful. 

• În cazul în care praful nu este îndepărtat prin 
atingerea, utilizați aer comprimat (mai puțin de 
500kPa (5 bar; 72psi)) din interior spre exterior, așa 
cum se arată în figura din dreapta pentru a îndepărta 
praful și materialele străine. Curățați în interiorul 
elementului filtrant cu o cârpă umedă curată. 

2.  Asamblarea elementului de filtru 

• Curățați interiorul carcasei filtrului de aer, folosind o 

cârpă curată umedă, având grijă să nu deteriora 

elementul de siguranță. 

• Verificați dacă există deteriorări în interiorul 

elementului de filtrare folosind o lumină. În cazul în care există o mica fisura sau gaura mică in elementul 

de filtrare sau garnitura este deteriorată, înlocuiți-l cu unul nou. 

•  Introduceți elementul filtrant, împingându-l adânc în carcasa filtrului. 

•  Îndepărtați praful supapei de evacuator și curățați interiorul capacului. 

• Montați capacul cu valva de evacuare plasată în jos.  
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(7) Curățarea radiatorului și al 
ecranului de radiator 

• Îndepărtați praful sau iarbă uscată blocat la ecranul 
de radiator sau radiator de zi cu zi. Pentru a accesa 
ușor, deșurubați butonul din figura din dreapta. 

• Când curățați radiatorul cu aer comprimat, lăsați fluxul 
de aer dintr-o parte a motorului la partea ventilatorului 

(8) Presiune de aer la roți și defecțiuni 
1.Control 

Verificați presiunea aerului sau avarierea pneurilor 
de zi cu zi. folosiți întotdeauna presiunea corectă 
pentru fiecare axă, iar în cazul în care anvelopa este 
deteriorat, schimba cu unul nou. 

• Asigurați-vă că presiunea în anvelope nu sunt mai 
mici decât valorile corecte, pentru a preveni; 

- anvelop dezumflate 

- Uzură; 

- Defecțiuni interne; 

- Uzura neregulată și durată de viață scurtă. 

• Nu supra-umflați anvelopele, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea în caz de impact și, în 
condiții extreme, bordura anvelopei poate fi deformată sau a pneului may burst. 

3.Presiunea de aer normală – A se vedea secțiunea 4-4-(6), Capacitate de încărcare 
Anvelope în acest manual.
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(9) Strângerea bolților și a piulițelor la fiecare piesă   

 • Verificați dacă sunt slăbite șuruburile sau piulițele fiecărei părți. Dacă este necesar, se strânge din nou, 
ca referindu-se la tabelul de mai jos. 

• În special, verificați șuruburile și piulițele ale pneurilor înainte de pornirea motorului, dacă este necesar, 

strângeți-le 

Cuplurile de strângere pentru întreținere generală  

  

 

Clasificare de putere 
 

4T 8T 10.9T 
      

 
  

  4   8     

 
N.m kgf.m lbf.ft N.m kgf.m lbf.ft N.m kgf.m lbf.ft 

M6 4.9~6.9 0.5~0.7 3.6~5.1 11.8~13.7 1.2~1.4 8.7~10.1 14.7~16.7 1.5~1.7 10.8~12.3 

M8 11.8~16.7 1.2~1.7 8.7~12.3 29.4~34.3 3.0~3.5 21.7~25.3 36.3~41.2 3.7~4.2 26.8~30.4 

M10 20.6~29.4 2.1~3.0 15.2~21.7 49.0~53.9 5.0~5.5 36.2~39.8 72.6~82.4 7.4~8.4 53.5~60.8 

M12 44.1~53.9 4.5~5.5 32.5~39.8 93.2~108 9.5~11.0 68.7~79.6 123~137 12.5~14.
0 90.4~101 

M14 63.7~78.5 6.5~8.0 47.0~57.9 132~147 13.5~15.0 97.6~108 206~226 21.0~23.
0 152~166 

M16 88.3~108 9.0~11.0 65.1~79.6 177~196 18.0~20.0 130~145 314~343 32.0~35.
0 231~253 

M18 118~137 12.0~14.0 86.8~101 245~275 25.0~28.0 180~203 441~471 45.0~48.
0 325~347 
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(10) Ajustarea jocului pedalei de 
ambreiaj (tip mecanic) 

• Distanța normală: 20~30mm (0.8~1.2 in.) 
În cazul în care distanța este de peste 30 mm (1.2.), 
Ajusta mai jos. 
1. Slăbiți piulița de blocare și rotiți de reglare pentru a 
regla. 
2. În cazul în care dispozitivul de reglare este strâns, 
jocul de pedală trebuie să fie micșorată, iar dacă este 
slăbit de reglare, acesta se mărește. 
3. După reglarea jocului a pedalei, strângeți piulița de 
blocare. 
4. Verificați dacă ambreiajul este decuplat complet. 

(11) Ajustarea jocului pedalei de 
frână 

• Distanța normală: 40~50mm. (1.6~2.0 in.) 
If the pedal play distance is over 50mm (2.0 in.), 
adjust it as below. 

1.  În cazul în care distanța de redare a pedalei este 
de peste 50 mm (2.0.), Ajusta mai jos. 

2. Slăbiți piulița de blocare și rotiți tija de frână 
pentru a regla. 

3. În cazul în care tija de frână este strâns, jocul a 
pedalei se reduc, iar în cazul în care tija de frână 
este slăbit, acesta crește. 

4. După reglarea jocului a pedalei, strângeți piulița 
de blocare. 

5. Verificați dacă distanța de frânare a frânei stânga 
și dreapta este aceeași ca mai jos. 

• Verificarea distanței de frânare 

1. Conectați la stânga și la dreapta pedalei de 
frână, folosind știfturi de cuplare. 

2. Verificați semnul derapare a pneului sau 
stabilitatea tractorului în timpul deplasării la o 
viteză adecvată. 

3. În cazul în care distanța de frânare este diferită 
după cum se arată în figura din dreapta, pentru a 
regla jocul de pedală din nou  
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(2) Curățarea radiatorului și al ecranului 
de radioator 
• (A se vedea pagina 5-11) 

5-7. Verificare la fiecare 
50 de ore 
(1) Lubrifierea niplului de 
ungere 
• știfturi cilindrului de direcție (LH / RH) 

• support ax frontal & braț direcție (LH/RH) 

• legătura în 3 puncte    
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Atenție 

(3) Verificarea uleiului de 
transmisie 
• Opriți tractorul pe o suprafață orizontală și acționați 
frâna de mână și pune în aplicare mai mici la sol. 
• Curățați în orificiului de emplere ulei și trageți 
gabaritul direct afară. 
• Verificați dacă nivelul uleiului este între MIN și 
MAX marca indicator de ulei. În cazul în care nu, 
adăugați ulei nou 
• Pentru specificații de ulei, vezi secțiunea 5-3, 

"Lubrifianți și capacitate" sau ultima pagină din 
acest manual 

► Uleiul contaminat poate reduce durabilitatea transmisiei și cauza defectarea 
sistemului hidraulic. Curățați în jurul orificiului de umplere și apoi deschideți capacul. 

(4) Verificarea uleiului de la axul frontal 
• Deschideți fișa de verificare a uleiului de port și verificați dacă 

există scurgeri de ulei. 

Dacă este necesar, adăugați ulei nou în orificiul de umplere de ulei. 
(După 5 ~ 10 minute mai târziu, verificați nivelul uleiului din 
nou.Pentru specificații de ulei, vezi secțiunea 5-3, "Lubrifianți și 
capacitate" sau ultima pagină din acest manual. 

(5) Verificarea bateriei 
• A se vedea  “manipularea bateriei și notificări” ( pag. 5-30) 

(6) Filtrul de aer (tip uscat) 
• (a se vedea pag.5-10 ) 

(7) Furtunuri hidraulice și scurgere 
•  Opriți motorul și așezați toate treptele de viteză de transmisie în poziția neutră și coborâți în jos la sol 

utilajele. 

• Verificați periodic sistemul hidraulic pentru scurgeri sau piese deteriorate - rasucit, zdrobite, 
aplatizate, tare, bășici de căldură de cracare, carbonizat, răsucite, furtunuri moi sau acoperite în vrac 
și accesorii. 

• Înainte de demontarea componentelor hidraulice, asigurați-vă că pentru a verifica dacă presiunea 
hidraulică este eliberată complet. Scurgerile de ulei sub presiune poate provoca o vătămare fizică 
fatală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea "3-5. Sistemul hidraulic "în acest manual.  
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(8) Curățarea filtrului de aer 
cabină 
• Înainte de service-ul filtrelor, opriți ventilatorul și 

închideți toate ușile cabinei și ferestre. 

• Desfaceți șuruburile de sub acoperiș și 
îndepărtați elementul de acoperire și se filtrează 
așa cum se arată în figura din dreapta. 

• Curățați elementele prin suflare cu aer 30psi 
care să nu depășească comprimat (2bar). Suflați 
praful de pe suprafața superioară prin elementul 
de dedesubt. Țineți duza cel puțin 12. (300mm) 
de la elementul pentru a preveni deteriorarea 
mediilor de filtrare. 

• Curățați toate camerele de filtrare cu o cârpă 
umedă, care nu lasă scame. Re-a instala 
elementele de filtrare. 

Reinstalați capacul de filtru și strângeți șuruburile.

  

 

 
► Filtrele sunt realizate din medii special tratate cu o bandă de etanșare din cauciuc 

lipit în jurul părți. Aveți grijă să nu deteriorați elementul în timpul instalării. 
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► When engine oil is warm, the 
impurities can be drained 
completely. 

Notice 

5-8. Verificare la fiecare 300 de 
ore 
(1) Înlocuirea uleiului de motor și al 

filtrului 

1. Vărsați uleiul de motor 
• Porniți motorul pentru câteva minute să încălziți 

uleiul. 

• Parcați tractorul pe sol nivelat. 

• Îndepărtați dopurile de scurgere LH și RH băii de ulei 
și se scurge uleiul complet. 

Când uleiul de motor este cald, impuritățile pot fi 
golit complet. 

2.Înlocuiți filtrul de ulei de motor. 
Curățați cu atenție în jurul filtrului. 
• Uleiul de motor curat pe ambalajul de filtru nou și 
verificați umplutura este plasat bine în canelură. 
• Rotiți filtrul de ulei invers acelor de ceasornic pentru 
a îndepărta cu cheia de filtru. 
• Se rotește filtru nou în sens orar pentru a asambla 
până când umplutura intră în contact cu suprafața de 
montare. Strânge% la 1 rândul său, mai mult după 
ambalare de contact. 
• În cazul în care metalul este atașat la elementul de 
filtru de ulei care urmează să fie demontat, contactați 
distribuitorul autorizat 
3.Umpleți cu ulei de motor 
Strângeți toate dopurile de scurgere. (Cuplu de 
strângere: 40 ± 5 N.m) (29,5 ± 5 lbs-ft) 
Adăugați ulei de motor ca și capacitatea sa de a 
verifica nivelul uleiului este între marcajul MIN și MAX 
pe ecartament. 
Pentru specificații de ulei, vezi secțiunea 5-3, 
"Lubrifianți și capacitate" sau ultima pagină din acest 
manual. 
 Verificați orice scurgere a motorului în timp ce 
rulează motorul timp de câteva minute la turația de 
mers în gol. 
 Opriți motorul. După circa 5 ~ 10 minute mai târziu, 
verificați din nou în cazul în care nivelul uleiului este 
între MIN și marcajul MAX. 

• Instalați dopul de ulei.
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(2) Înlocuirea filtrului de ulei hidraulic 
• Parcați tractorul pe o suprafață orizontală și se aplică 

frâna de staționare și pune în aplicare mai mici și a opri 
motorul. 

• Cu atenție curățați în jurul filtrului și a stabilit un 
recipient curat sub filtru. 

• Aplicați un strat curat de ulei hidraulic pe ambalajul de 
filtru nou și verificați dacă umplutura este plasat bine în 
canelură. 

• Rotiți filtrul de ulei pentru a îndepărta cu cheia de filtru Rotiți noul CW filtru pentru a asambla până 
când umplutura intră în contact cu suprafața de montare. Strânge% la 1 rândul său, mai mult 
după ambalare de contact. 

• Rulați motorul la mers în gol și a verifica orice scurgere. 

• Verificați nivelul uleiului. Dacă este necesar, adăugați ulei nou. Pentru specificații de ulei, vezi 
secțiunea 5-3, "Lubrifianți și capacitate" sau ultima pagină din acest manual 

 

 ► Asigurați-vă că să opriți motorul înainte de slăbirea filtrului de ulei. 
► Dacă filtrul sau uleiul este foarte fierbinte, aceasta poate provoca arsuri grave. 
După răcire tractorul suficient, înlocuiți filtrele. 
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(3) Ajustarea tensiunii curelei de 
ventilator 

• Dacă tensiunea curelei ventilatorului depășește 
valoarea normală, slăbiți șuruburile și reglați 
tensiunea. 

- Centura de tensiune: scripete ax cotit ~ 
scripete alternator  
- Normal : aprox. 10~12mm (0.4~0.5 in.) 

(când apăsat de 98N (22 lb.f)) 
• Când se ajustează tensiunea, 

1. Slăbiți cele două șuruburi de alternator și șurubul 
de reglare placă ușor. 

2. Se introduce bara între carterului și trageți bara 
pentru a aplica tensiune la centura. 

3. Cu tensiunea corespunzătoare, strângeți șurubul 
superior al alternatorului. 

4.  În cazul în care tensiunea curelei devine 
valoarea normală, strângeți celelalte șuruburi. 

(4) Protecție 
• Verificați și ajustați protecția roții din față precum 

urmează. 
Valoare normală; B - A = 0~5 mm (0~0.2 in.) 

• Desfaceți piulițele de blocare ale tijei de legătură. 
• Dacă rotiți tija în sensul acelor de ceasornic, la 
partea dreaptă "B-A" se mărește. 
• După verificare, strângeți piulițele de blocare. 
(5) Curățarea rezervorului de 
combustibil 

 • Contaminanții, cum ar fi pulberi, apă și 
sedimente din rezervorul de combustibil trebuie 
să cauzeze funcționarea necorespunzătoare a 
sistemului de injecție a carburantului. 

• Curățați periodic rezervorul de combustibil. 

• Rezervorul de combustibil este foarte greu. 
Colaborați cu alte persoane pentru a-l ridica după 
slăbirea piulițelor din figura din dreapta. 

• Utilizați motorină curată sau detergent aprobat 
de către producător pentru a curăța în interiorul 
rezervorului de combustibil
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Atenție 

5-9. Verificarea la fiecare 500 de ore 
(1) Schimbarea uleiului osiei frontale 
• Opriți tractorul pe o suprafață plană și se aplică 
frâna de staționare. 
• Scoateți dopurile din stânga / centru / dreapta  
pentru a evacua uleiul complet. 
• Înfășurați banda de etanșare de pe prizele și 
strângeți dopurile de scurgere la poziția inițială. 
• Adăugați ulei nou în orificiul de umplere de ulei. 
• După aproximativ 5 minute mai târziu, 
deșurubează dopul de port Verificarea uleiului și 
verificați dacă nivelul uleiului. În cazul în care uleiul 
se scurge, eset în regulă. 
• Strângeți dopul de admisie de umplere ulei. 

• P entru specificații de ulei, vezi secțiunea 5-3, 
"Lubrifianți și capacitate" sau ultima pagină din 
acest manual 

(2) Schimbul uleiului de 
transmisie 

• Opriți tractorul pe o suprafață plană și se aplică 
frâna de staționare. Motor funcționează timp de 
câteva minute pentru a încălzi uleiul și pune în 
aplicare mai mici și să oprească motorul. 

• Setați recipientul și îndepărtați dopurile de 
scurgere sub transmisie și de evacuare a uleiului 
complet. 

• Îndepărtați impuritățile de metal lipit de dopuri 
de scurgere și strângeți dopurile de scurgere din 
nou, cu șaibă de cupru. 

• Adăugați ulei nou până când nivelul uleiului 
este între MIN și MAX pe jojă. 

• Pentru specificații de ulei, vezi secțiunea 5-3, 
"Lubrifianți și capacitate" sau ultima pagină din 
acest manual. 

► Uleiul contaminat poate reduce durabilitatea transmisiei și cauza defectarea 
sistemului hidraulic.   
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(3) Înlocuirea cartușului la filtru 
de combustibil 
• Slăbiți șurubul de golire și goliți de combustibil în 
filtru. 

• Deconectați firele electrice al senzorului filtrului 
de carburant. 

• Scoateți elementul din corp 

• Scoateți senzorul filtrului de carburant din 
elementul și asambla-l la noul element. 

• Atașați element nou la corp. 

• Conductorul electric al senzorului filtrului de 
carburant. 

• Strângeți dopul de golire și sângerează aerul din filtrul de combustibil. (A se vedea pagina 5-27)
  

 

 
 
 

(4) Înlocuirea elementului de 
curățarea aer (tip uscat) 

• Scoateți capacul și trageți elementul primar direct 
afară, asigurând elementul filtrant de siguranță 
rămâne în vigoare. 

• Curățați interiorul carcasei filtrului de aer, folosind 
o cârpă curată umedă, având grijă să nu 
deteriora elementul de siguranță. 

• Verificați dacă există deteriorări în interiorul 
elementului de filtrare folosind o lumină. În 
cazul în care găsirea de fisuri minuscule sau 
găuri mici în elementul de filtrare sau garnitura 
este deteriorată, schimbați-l cu unul nou. 

• Introduceți elementul filtrant, împingându-l adânc 
în carcasa filtrului. 

• Îndepărtați praful supapei de evacuator și curățați interiorul capacului. 
• Montați capacul cu valva de evacuare plasată în jos.

 

 

 
Nu umpleți noul element cu combustibil. Aceasta poate duce la deteriorarea 

sistemului de injecție de materiale murdare invizibile. 

Notă ► Nu porniți motorul sau închideți capota, dacă elementul filtrant nu este 
asamblat. 



5  - 22 

 

 

(5) Înlocuirea filtrelor de aer 
cabină 
• Înainte de service-ul filtrelor, opriți ventilatorul și 
închideți toate ușile cabinei și ferestre. 
• Desfaceți șuruburile de sub acoperiș și îndepărtați 
elementul de acoperire și se filtrează așa cum se 
arată în figura din dreapta. 
• Curățați ambele camere de filtrare cu o cârpă 
umedă, care nu lasă scame. 
• Înlocuiți filtrele de aer cabina cu unul nou. 
• Reinstalați capacul filtrului și strângeți șuruburile

 

 

Filtrele sunt realizate din medii special tratate cu o bandă de etanșare din cauciuc 
lipit în jurul părți. Aveți grijă să nu deteriorați elementul în timpul instalării. 
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5-10. Verificarea la fiecare 1000 de ore 
say verificarea de 1 an 

(1) Ajustarea degajării supapei de 
motor 

• Adresați-vă distribuitorul autorizat să verifice 
degajarea supapei. 
Normal : 0.25mm (0.0098 in) 
În cazul în care diferența este mare, supape 
face un zgomot puternic de transvazare și în 
cazul în care diferența este prea mic, este greu 
de a comprima prin care puterea motorului 
scade în jos sau arde o supapă. 

(2) Verificarea presiunii de injecție duză  
• Contactați dealer-ul Dvs. local pentru verificare. 

Presiune normală de injecție: 180MPa (26100 psi)  
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5-11. Verificarea la 1500 de ore sau 
verificare de 2 ani 
(1) Înlocuirea lichidului de răcire 
• După răcirea suficient de motor, deschideți 

capacul radiatorului încet. 

• Setați un recipient curat sub robinet de radiator 
de drenaj. 

• Desfaceți robinetul de scurgere și de scurgere a 
lichidului de răcire a motorului complet. 

• Înainte de a adăuga lichid de răcire nou, spălați 
radiatorul cu apă curată 2 ~ 3 ori 

• Aplicați tubul de preaplin și adăugați lichid de 

răcire nou până la gât de umplere. Umpleți 
rezervorul de expansiune cu lichid de răcire 
deasupra MIN. 

• Pentru specificația lichidului de răcire, vezi 
secțiunea 5-3, "Lubrifianți și capacitate" sau 
ultima pagină din acest manual. 

• Se adaugă apă curată ca agentul de răcire, nu 
cu apă dură, ca apa de bine. În cazul în care nu, 
radiatorul trebuie să fie corodat sau ruginite. 

• Schimbați lichidul de răcire cu soluție de antigel 
pe vreme rece. 

• Soluția anti-îngheț este umplut din fabrică.

Atenție 
► La deschiderea capacului 
radiatorului, 

 fiți atent la cald să scape 
 apă sau abur. 
 ► Se răcește lichidul de răcire 

 suficient înainte de deschidere. 
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Antigel 
• Cantitatea de antigel în lichidul de răcire trebuie să fie determinată la temperatura mediului ambiant. În 

cazul în care cantitatea de antigel în lichidul de răcire este scăzută, agentul de răcire poate fi 
congelat, iar motorul și radiatorul poate fi deteriorat. 

 

• Dacă este posibil, se folosește soluția anti-îngheț întotdeauna. Dacă nu, schimbați lichidul de răcire cu 
soluție anti-îngheț, înainte de ora de iarnă. (Radiator - Robinet de golire, Motor - motor de scurgere a 
lichidului de răcire dop) 

• Porniți motorul timp de 5 minute, după 
umplerea antigelului pentru a se amesteca cu 
bine apa. 

(2) Curățarea pieselor legate de 
emisii 

• Următoarele elemente sunt componente majore 
ale emisiilor motorului aferente. Aceste 
elemente sunt verificate și curățate periodic. 
Dar, aceasta este realizată de experți speciali 
de service al motorului. Contactați 
distribuitorul local autorizat pentru verificare. 

- radiator EGR 
- capete injectoare

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antigel (%) Punct de îngheț °C (°F) Punct de fierbere °C 
(°F) Remărci 

40 -24 (-11) 106 (223) 
 

50 -37 (-35) 108 (226)  

60 -52 (-62) 111 (232)  

• Se amestecă apa si antigelul, cu 40% ~ 60%, în funcție de starea de funcționare ca tabelul de mai jos 
și umple radiatorului și motorul amestecului după verificarea volumului și capacității. 
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Ansamblu DOC&DPF 

 

5-12. Verificare la fiecare 
3000 de ore 

(1) Curățarea pieselor legate de 
emisii 

• Următoarele elemente sunt componente majore 
ale emisiilor motorului aferente. Aceste 
elemente sunt verificate și curățate periodic. 
Dar, aceasta este realizată de experți speciali 
de service al motorului. Contactați distribuitorul 
local autorizat pentru verificare. 

- injector combustibil 

- ansamblu DOC&DPF 

- Turbocompresor 

- ECU 

- supapa EGR 

- Senzori 

- Supapa control aer (ACV)
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Common Rail 

Furtun injectare 

combustibil  

Duză injectare combustibil 

Pompa alimentară 
manuală 

Filtru 
combusti
bil 
Rezervor 

Retur combustibil 

Pompă de înaltă 

presiune 

 

Notă ► Când se schimbă doar filtrul de combustibil, nu este necesar pentru purjarea aerului 
din conductele de injecție a combustibilului. 

Pericol ► Combustibil de presiune înaltă. Când motorul este pornit, nu slăbiți conductele de 
injecție a combustibilului pentru purjarea aerului din sistemul de alimentare. 

 

5-13. Întreținere generală (când este necesar) 
(1) Evacuarea aerului din sistemul de combustibil 
• Aerul din sistemul de combustibil poate provoca injecție slabă sau eșecul de 

pornire.Pentru a preveni o astfel de defecțiune, scoateți aerul din sistem. 

 

 

 

• După înlocuirea filtrului, scoateți aerul din sistemul de 
combustibil. 

1) Întoarceți cheia în poziția “ON”. 

2) Nu deschideți liniile de combustibil pentru purjarea aerului din 
sistemul de combustibil. 
3) Apăsați pompa manual pentru a umple sistemul.Aerul 
trebuie să dispară din sistem.  
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< Chassis fuse box > 

(2) Siguranța & siguranța 
principală 
1. Verificare și înlocuire 

 

• Cum se schimbă siguranța 

1. Scoateți capacul cutiei de siguranțe. 

2. Verificați fiecare siguranța și scoateți 
siguranța deteriorat. 

3. Schimbați cu unal nouă, la fel ca cea 
deteriorată. 

• Cutia cu siguranțe se află sub cutia consolei și siguranța cabinei din față se află pe stâlpul din 
stânga cabinei. 

• Capacitatea și funcția fiecărei siguranțe este descris pe capacul cutiei de siguranțe.
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< Cabin fuse box (Cabin type) > 

Notă 

► Dacă aceeași siguranță este deteriorată de multe ori, contactați distribuitorul 
autorizat pentru verificarea în loc de a folosi alternative, cum ar fi sârmă sau folie de 
aluminiu. 
► Dacă utilizați alternative în locul siguranței capacitatea nominală, aceasta poate 
provoca incendii care are ca rezultat avarierea tractorului sau rănire. 



5  - 30 

 

 

 
2. Siguranța principală de șasiu 
•  Siguranță principală șasiu este atașată la partea 

stângă a motorului. 

•  Trageți siguranța principală șasiu. Dacă este 
necesar, înlocuiți-o cu o parte reală. 
Capacitate nominală: 60 A 

• Siguranța principală de șasiu este o parte 
importanta de a proteja sistemul electric al stației 
de șofer și de lumini. dacă este deteriorat, 
verificați dacă există o probleme în sistemul 
electric. Contactați distribuitorul local autorizat 
pentru verificarea. 

3.Siguranța ECU  
• Siguranța principală ECU este instalat la cablajul 

electric al motorului în spatele ECU. 

• Trageți siguranța principală ECU. Dacă este 
necesar, înlocuiți-o cu o parte reală. 
Capacitatea nominală: 40 A 

• Siguranța principală ECU este un element 
important pentru a proteja circuitul electric ECU. 
dacă este deteriorat, verificați dacă există o 
probleme în sistemul electric. Contactați 
distribuitorul local autorizat pentru verificare. 

4. Siguranța principală 
• Siguranța principală este instalat cablul bateriei 
(+). 

• Scoateți capacul și deșurubați șurubul. 

Trageți afară siguranța principală pentru ECU. 
Dacă este necesar, înlocuiți-o cu o parte reală. 
Capacitate nominală: 100 A 

•  Siguranța principală este o parte importanta de 
a proteja instalația electrică totală a tractorului, 
în cazul în care este deteriorat, verificați dacă 
există o probleme în sistemul electric. Contactați 
distribuitorul local autorizat pentru verificare.

 

Notă 
► Dacă siguranța este principala arde de multe ori, contactați distribuitorul local 
autorizat să verifice problema. 

►  Nu folosiți alternative în loc de siguranța reală. Și, nu conectați fire electrice la 
bornele bateriei direct. Aceasta poate cauza focului și a prejudiciului grav. 
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Atenție 

   Gazul generat de la baterie este exploziv. Să respecte următoarele instrucțiuni. 

    Păstrați țigări, scântei și flăcări departe de baterie. Utilizați o lanternă pentru a verifica 
nivelul de electrolit baterie sau un indicator. 

    Nu verificați niciodată de încărcare a bateriei, prin plasarea unui obiect metalic peste 
terminale. Folosiți un voltmetru sau hidrometru. 

-Întotdeauna Îndepărtați la pământ (-) clemă baterie prima și asambla ultima. În caz 
contrar, aceasta poate provoca explozie prin scânteie. 

 ► Acidul sulfuric în electrolit baterie este otrăvitoare. Este suficient de puternic pentru 
a arde pielea, îmbrăcăminte și poate provoca orbire în cazul în stropi în ochi. 

 - Nu demontați niciodată bateria. 
 - Nu atingeți bateria sau lichid de mână goale, fără mănuși sau nici o protecție. 
 - Clătiți ochii cu apă curată timp de aproximativ 20 de minute, în cazul în care 

electrolitul este stropit în ochi, și a obține asistență medicală imediat. 
 ► Încărcați acumulatorul într-o zonă cu o bună ventilație și NU încărcați bateria. 

► ► Înlocuiți-l cu tractor LS produse originale sau bateria cu aceeași capacitate. 

 
 

 
(3) Manipulare baterie și informații 
Lichidul bateriei (electroliti) este o soluție de apă și acid sulfuric. Se face gaz toxic, care este 

foarte dăunătoare pentru ochi, piele si haine. Și, de asemenea, acest gaz este exploziv. 
Citiți următoarele instrucțiuni cu atenție înainte de a manipula bateria. 

1. Verificarea bateriei 
- Indicator (dacă este montat) pe partea de sus a bateriei afișează starea bateriei. În cazul în 

care culoarea indicatorului este 

- VERDE: stare normală. 

- Dacă motorul nu a început în ciuda de culoare verde, contactați distribuitorul autorizat. 

- TRANSPARENT: stare de încărcare scăzută – încărcați bateria. 

- ALB sau ROȘU: Înlocuiți bateria cu una nouă, după verificarea vehiculului. 

• Dacă bornele bateriei cablajului sunt slăbite, strângeți-l complet.. 
În cazul în care bornele bateriei sunt corodate, curățați-o cu apă caldă se aplică unsoare.
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2.Notificări legate de atașarea / detașarea 
 bateriei    

 
 La detașarea bateriei, scoateți negativ (-) 

terminalul de la baterie prima. 
Dacă nu, atunci când un obiect metalic este 
contactat între borna pozitivă (+) și corpul, 
aceasta poate provoca scântei periculoase. 

•Atunci când atașați bateria, pozitivă (+), 
terminalul trebuie să fie atașat și negativ (-) 
terminalul trebuie să fie conectat ultimul. 

  

Atenție ► Opriți motorul și folosiți frâna de mână și scoateți cheia de contact înainte de a înlocui 

 bateria. 
 ► Pune protecție pentru ochi și globuri pentru a proteja organismul uman de la sulfuric  

 acid înainte de manipulare a bateriei. 
 ► Întotdeauna îndepărtați la pământ (-) de prindere a bateriei mai întâi și asambla  

 Se poate provoca o explozie prin scânteie. 
 ► Păstrați flăcări și scântei și NU fumați în timpul încărcării acumulatorului. 

 ► Bateriile vechi înlocuite trebuie să fie eliminate într-un mod adecvat, în conformitate  

cu legislația națională sau reglementările locale. Contactați distribuitorul autorizat. 

 ► Înlocuiți abterial cu produse originale sau bateria cu aceeași capacitate. 
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3. Notificări legate de încărcarea bateriei cu încărcător separat 
• Pe măsură ce fluidul baterie face gaz toxic, 

care poate exploda în timpul încărcării, să 
respecte următoarele instrucțiuni. 

1. Detașarea bateriei de la tractor. 

2. Așteptați până când bateria se 
încălzește la temperatura camerei. 

3. Conectați cablul încărcătorului la (+), (-) 
al bateriei corect. 

- Conectați (+) Cablu de încărcare la 
terminalul (+) a bateriei: Culoare rosie 

- Conectați (-) Cablu de încărcare la (-) borna 
bateriei. : Culoare neagră 

1. Conectați cablul încărcătorului. 

2. Încărcați acumulatorul cu un "CHARGE SLOW". 
3. Verificați temperatura de încărcare curentă și de 
electrolit in timpul incarcarii. 
4. Deconectați cablul de încărcare și scoateți 
cablurile de încărcare. 
5. Atașați bateria la tractor
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Red cable 

 

< Connecting order of jumper cables > 

► The gas generated from the battery can be exploded by spark. 
DO NOT connect the negative(-) cable of auxiliary battery to the negative (-) 
terminal of tractor battery. Make sure to connect to the engine block. 

► Keep all flames and sparks away and DO NOT smoke while charging the battery. 

Red cable 

 

< Removing order of jumper cables > 

Notice 
► Pay attention not to change the (+) and (-) pole. If not, it may cause a failure of 

electric circuit or the damage of wire and even the polarity of battery can be 
changed at over-discharged state. 

® How to use jumper cables 
& If the battery which is attached to the tractor is 

discharged and needs to connect a auxiliary 
battery, follow the instructions as below. 

® Connecting Jumper cables 
• Check followings before connecting the cables. 

- Is the spring of clamp normal? 
- Is the cable and clamp cut-off? 

1. Stop engine, apply parking brake and remove 
the ignition key. 

2. Connect two (+) terminals of both batteries with 
red cable. 
(tractor battery-©, auxiliary battery-®) 

3. Connect one end of black cable to (-) 
terminal(@) of auxiliary battery and the other 
end to engine block desired to start (©). 

4. Start engine. If the engine does not start, check 
the electrolyte level of each battery. 

© Removing Jumper cables 
• Remove jumper cables as right figure, 

“Removing order of jumper cables”.
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Atenție 

  

5-14. Depanare 

► Pentru a evita rănirea cauzată de o pornire bruscă, folosiți frâna de 
mână și așezați mecanismul de transmisie în poziția NEUTRU înainte de a verifica și 

repara. 
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Sistem Defecțiuni Cauze posibile Soluții 

Motor 

Motorul de pornire nu se 
aprinde atunci când rotiți 
comutatorul cu cheie 

▲  Comutator de siguranță Start 
nu este contactat 

▲ Comutatorul prizei de putere 
nu este în poziția "OPRIT" 

▲  Descărcarea bateriei 

▲ Terminal slăbit 

▲ Defecțiune cheie comutator 

     
 

▲  Apăsați complet pedala de 
ambreiaj 

▲ Așezați priza de putere a 
comuta de pe poziția "OPRIT" 

▲ Încărcați sau înlocuiți 

▲ Strângeți 

▲ Reparați sau înlocuiți 

     

Motorul de pornire se 
întoarce, dar motorul 
nu pornește. 

 ▲ Bateria este slabă 
 ▲ Sol prost 
 ▲Vâscozitate 

necorespunzătoare a uleiului de 
motor 

 ▲ Aer în sistemul de combustibil 
 ▲ Filtru de combustibil înfundat 
 ▲ Eroare în corpul motorului 

▲ Robinet de combustibil închis 

 ▲ Încărcați sau înlocuiți 
 ▲ Strângeți sol 
 ▲ Înlocuiți uleiul cu vâscozitate 

adecvată 
 ▲ Eliminati aerul 
 ▲ Se spală sau înlocuiți filtrul 
 ▲ Reparatii 

▲ Deschideți robinetul 

Rotațiile motorului sunt 
neregulate. 

 ▲Aer în sistemul de combustibil 

 ▲ Filtru de combustibil înfundat 

 ▲ Duză de injecție înfundat 

 ▲ Scurgeri de combustibil 

     
 

 ▲ Purjarea aerului 

 ▲ Curățați sau înlocuiți filtrul 

 ▲ Reparați sau înlocuiți 

 ▲ Reparatii 

   Motorul se turează mai 
mult decât viteza 
maximă. 

▲ Impurități  ▲ Reparați 

Motorul se oprește 
brusc în timpul 
funcționării . 

 ▲ Penurie de combustibil 
 ▲ Defect de duză 

▲ Piesele în mișcare eșec din 
cauza unei lubrifieri proaste 

 ▲ Adăugați combustibil și 
purjarea aerului 

 ▲ Reparați sau înlocuiți 

▲  Reparatii 

Motorul se oprește la 
turație mică. 

 ▲ Defect pompei de înaltă 
presiune 

 ▲ Degajarea valvelornu este 
corectă 

▲ Presiune slabă duză 

 ▲ Reparati 

 ▲ Ajustați decajarea 

▲ Reparati 
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Sistem Defecțiuni Cuaz posibile Soluții 
  

▲ Lack of engine coolant ▲ Supplement 
 

Engine overheat 
▲ Bad fan belt tension or broken ▲ Adjust belt tension or 

replace 
  ▲ Dirt attached to the radiator ▲ Clean 

 

The color of exhausted 
smoke is white. 

▲ Air cleaner clogged 
▲ Engine oil exceeded 
▲ Lack of fuel supply 

▲ Wash element 
▲ Adjust in proper level 
▲ Repair 

 

The color of exhausted 
smoke is black. 

▲ Bad quality of fuel 
▲ Oversupply of fuel 
▲ Fault of nozzle 

▲ Use good quality fuel 
▲ Repair 
▲ Repair 

  

▲ Injection nozzle clogged ▲ Repair 
  ▲ Carbon piled to valve seat ▲ Repair 
 

Engine power is low. ▲ Bad adjustment of valve gap ▲ Repair 
 ▲ Bad injection timing ▲ Repair 

Motor  ▲ Lack of fuel supply ▲ Check fuel system 
 ▲ Air cleaner clogged ▲ Clean or replace 

  

▲ Lack of engine oil ▲ Supplement 
 

Engine oil pressure 
▲ Low viscosity of engine oil ▲ Replace the proper oil 

viscosity 
▲ Replace 

 indicator is ON during 
operation. ▲ Warning light switch error 

 ▲ Fault of oil pump ▲ Repair 
  ▲ Oil filter element is clogged ▲ Replace element 

  

▲ Abnormal wiring ▲ Check battery terminals and 
 Battery charging  ground, repair 
 indicator is ON during ▲ Fault of alternator ▲ Repair or replace 
 

operation ▲ Fault of battery ▲ Replace 
  ▲ Bad fan belt tension or broken ▲ Adjust belt tension or 

replace 
 

Electronic control errors 
related with TIER4 
engine. 

▲ Fault of electric sensors or wire 
harness or ECU 

▲ Contact your authorized 
local dealer. 

Clutch 

Clutch is slipped. 
▲ Wrong clutch pedal play 
▲ Friction lining worn or broken 

▲ Adjust 
▲ Replace 

Clutch does not cut-off. 
▲ Lining damaged 
▲ Wrong clutch pedal play 

▲ Repair or replace 
▲ Adjust 
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System Faults Possible causes Solutions 

Brake 

Brake does not work or 
only one side works. 

▲ Wrong brake pedal play 
▲ Lining worn or broken 
▲ Left/right pedal play is different 

▲ Adjust 
▲ Replace 
▲ Adjust 

After brake pedal 
working, it does not 
return. 

▲ Return spring damaged 
▲ Lack of grease in shaft parts 

▲ Replace the spring 

▲ Remove the rust, apply 
grease 

Hydraulic 
System 

Lift arm does not raise. 

▲ Lack of transmission oil 
▲ Air in the suction pipe 

▲ Hydraulic filter clogged 
▲ Hydraulic pump failure 
▲ Control valve failure 
▲ Cylinder or cylinder related 

parts broken 

▲ Aid oil 
▲ Tighten the filter or replace 

seal of connecting parts 
▲ Clean the filter or replace 
▲ Repair or replace 
▲ Repair or replace 
▲ Repair or replace 

Oil leakage 
▲ Connecting part loosened 
▲ Oil seal damaged 
▲ Pipe cracked 

▲ Tighten 
▲ Replace 
▲ Replace 

If lever is placed on the 
raising position, and 
relief valve sound off. 

▲ Upper limit of position control 
lever is changed 

▲ Adjust the upper limit 

Lift arm does not lower 

▲ Down speed control valve 
locked 

▲ Control valve failure 
▲ Cylinder damaged 

▲ Lift shaft turning part damaged 

▲ Turn the knob counter-
clockwise 

▲ Repair or replace 
▲ Replace 
▲ Repair or replace 
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System Faults Possible causes Solutions 
 

Hydraulic steering 
system does not work. 

▲ Pump worn or part damaged 
▲ Steering unit damaged or worn 

▲ Oil leakage by steering cylinder 
piston seal damaged or worn 

▲ Oil leakage by pipe damage 

▲ Repair or replace 
▲ Repair or replace 
▲ Repair 

▲ Repair or replace 

Steering 
System 

Hard to operate the 
steering wheel. 

▲ Steering unit 
- Steering unit spline and column 

spline is not aligned 
- Spool and sleeve damaged by 

foreign material 

- Excessive tightening torque of 
end cap bolt 

▲ Pump 
- Low speed 
- Wearing or failure 
▲ Relief valve 
- Valve spool clogged 
- Setting pressure too low 

▲ 
- Check mounted condition of 

steering unit and column 
- Replace 

- Apply regular torque ▲ 

- Adjust RPM or Repair 
- Repair or replace ▲ 
- Repair or replace 
- Reset or adjust 

 

Cylinder does not work 
smoothly as steering 
wheel movement 

▲ Air in steering line if not used 
for a long time 

▲ Air in suction pipe 
▲ Piston seal damaged 

▲ Bleed air 

▲ Repair 
▲ Replace 

 

Steering wheel turns to 
the opposite direction. 

▲ bad assembly of steering gear 
▲ bad assembly of steering hose 

▲ Repair 
▲ Repair 

 

Oil leakage of steering 
pump, steering unit, 
cylinder and fittings 

▲ Seal damaged ▲ Replace seal 

 

Abnormal noise 

▲ Lack of oil 

▲ Exceeding resistance of 
suction line 

▲ Air in system 

▲ Aid oil 

▲ Replace filter or repair pump 
▲ Bleed air 
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System Faults Possible causes Solutions 

Electric 
System 

Battery is not charge 

▲ Abnormal wiring 

▲ Alternator failure 

▲ Lack of fan belt tension or 
broken 

▲ Abnormal battery 

▲ Check the tightening state of 
terminal and ground 

▲ Repair or replace 
▲ Adjust fan belt tension or 

replace 
▲ Replace 

Headlight is dark. 
▲ Battery capacity is low 
▲ Bad wiring and contact 

▲ Charge or replace 
▲ Check and repair 

Headlight does not 
ON. 

▲ Light bulb cut-off 
▲ Fuse blown ▲ Replace 

▲ Check the cause, and 
replace 

Horn does not sound. 
▲ Switch failure 
▲ Abnormal wiring 
▲ Horn failure 

▲ Replace 
▲ Repair 
▲ Replace 

Turn signal Light does 
not work. 

▲ Light bulb cut-off 
▲ Bad connection 
▲ Fuse blown 

▲ Replace 
▲ Tighten terminals 

▲ Check the cause, and 
replace it 

Cold start aid indicator 
does not ON. (option) 

▲ Relay or timer damaged 

▲ Bad connection of preheat plug 
wiring 

▲ Replace 
▲ Check and tighten 

Other illuminating and 
indicator does not ON. 

▲ Fuse blown 

▲ Light bulb cut-off 

▲ After removing the cause, 
and replace 

▲ Replace 
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Heater hose 

Atenție 
► Întreținerea componentelor sistemului de aer condiționat (compresor, Receiver 

uscator, condensator, incalzitor unitate vaporizator și piese de legătură) trebuie 
efectuată în distribuitorul desemnat. NU demontați componentele arbitrare. 

6. Sistemul de aer condiționat (tip cabină) 
6- 1. Denumirea fiecărei părți a sistemului de răcire și 
încălzire   
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• Atunci când funcționează instalația de aer condiționat sau de încălzire, deschideți orificiile de 
evacuare ale suflantei întotdeauna. 

 

Atenție 
► Nu dormiți în cabină în timpul funcționării nstalației de aer condiționat sau 

încălzirii. 

► Aceasta poate provoca sufocare. 

► Atunci când funcționează în cabină pentru o lungă perioadă de timp, 
ventilați aerul din exterior, ocazional,. 

6- 2. Cum se utilizează aerul condiționat și radiatorul 
(1) Cum manipulați aerul condiționat și suflanta 

• Comutator de aer condiționat 

- Este folosit pentru a opera aparatul de aer condiționat. Dacă apăsați pe butonul de comutare și rotiți 
comutatorul de control al suflantei la I, 11,111 sau |||| poziție, lampa de funcționare trebuie să fie PORNIT 
și instalația de aer condiționat începe să funcționeze. 

• Comutator de control al suflantei 

- Suflanta este controlată de 4 etape. De control comutator suflantei este pe "O", aparat de aer 
condiționat nu funcționează. 
 

. (2)Pentru a controla direcția aerului, reglați unghiul lamei de orificiile de evacuare ale suflantei. 
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6-3. Verificare la fiecare 6 
luni 
 (1) Verificarea agentului de 

răcire 
• Verificați cantitatea de agent frigorific periodic. Trebuie să contactați distribuitorul local autorizat 

pentru aceasta. Agent frigorific: R-134a, 850 ~ 900 g (30.0 ~ 31.7 oz) 

• Componentele sistemului de aer condiționat trebuie să fie manipulate de către un expert autorizat de 
service 

(2) Curățarea condensatorului și al ecranului de radiator 
• Opriți motorul și permite motorului să se răcească. Deschideți capota și scoateți ecranul radiatorului. 
• Se spală noroi sau materiale adăugate la ecranul condensatorului și al radiatorului cu o perie moale sau 
cu aer sub presiune scăzută sau apă străine. 
• Atenție ca aripioarei de răcire nu deteriorat. Dacă este necesar, reparați defecțiunea fin. 
(3) Verificarea scurgerilor 
• Verificați starea de strângere a cuplului și a 

uleiului de scurgere a secțiunii de conectare. 

• În cazul în care la fața locului de petrol și 
materiale străine se adaugă o mulțime, 
înseamnă că există o scurgere de agent 
frigorific. Se verifică cantitatea de agent frigorific 

(4) Ajustarea tensiunii curelei 
• Verificați tensiunea curelei este corectă și, dacă 

este necesar, reglați tensiunea prin șurubul 
compresorului de reglare. 

• Tensiunea: aprox. 10 ~ 12mm (0,4 ~ 0,5 in.) 
(Atunci când este apăsat de 50N (11 lb.f)) 

• Verificați partea deteriorată a centurii și, dacă 
este necesar, după verificarea alinierii scripete, 
înlocuiți-l cu unul nou  
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Atenție ► Dacă există o probleme cu privire la sistemul de aer condiționat, NU 
demontați componentele arbitrare, contactați distribuitorul autorizat 
pentru verificarea. 

(5) Curățarea și înlocuirea 

filtrelor de aer cabină 
• Verificați, curățați și înlocuiți filtrul de aer de 

cabină, referindu-vă la secțiunea 5 din acest 
manual 

• A se vedea secțiunea 5-7, “Verificare la fiecare  
50 de ore” 

• A se vedea secțiunea 5-9, “Verificare la fiecare 
500 de ore” 

6- 4. Verificare anuală 
 (1) Verificare 
compresor 

•  Verificați scurgerile de ulei pe ambreiaj magnet în fața compresorului. 

•  Verificați sunetele anormale și, dacă este necesar, contactați distribuitorul autorizat pentru verificarea. 

(2) Verificare comutator 
• Controlați întrerupătoarele electrice ale panoului de comandă este operat în mod normal,.
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Nr. Defecțiuni Cauză Acțiuni 

1 
Motorul ventilatorului nu se rotește. Siguranța este arsă. Verificați și înlocuiți . 

   
Cablaj tăiat și conexiune 
slabă. 

Reparați circuitul sau 
conectați corect. 

   Defectarea motorului 
ventilatorului. 

Înlocuiți. 

   
Rezistor, releu și comutator 
tăiat. 

Înlocuiți. 

2 Motorul ventilatorului este normal, 
dar volumul de aer este mic. 

Vaporizatorul sau sistemele 
de încălzire de bază a fost 
înfundat. 

Eliminați obstacolele și 
curățați. 

   Conductă nu a fost aliniată 
corect. 

Reparați conducta. 

   Ventilator deteriorat sau 
defecțiune a motorului 
ventilatorului. 

Înlocuiți. 

   Filtrul a fost înfundat. Curățați sau înlocuiți 

3 Aer conditionat 
Presiune scăzută  

Scurgeri de agent frigorific. Contactați dealer-ul. 

 este insuficient 
în ciuda 
funcționării 
normale a 
compresorului 

Presiune înaltă 
Agent frigorific preaplin. Contactați dealer-ul. 

  Un condensator sau un 
ecran de radiator a fost 
înfundat 

Curățați condensatorul 
și ecranul. 

 aerului 
conditionat 

 Aerul este în conducta de 
aer condiționat. 

Contactați dealer-ul. 

   Supapă de expansiune nu 
controlează debitul de agent 
frigorific. 

Contactați dealer-ul.. 

  

Presiunea joasă 
înaltă, cea înaltă 
joasă 

Scurgere compresor. Contactați dealer-ul. 

  Presiune scăzută 
este 
vid 
intermitent. 

Apa este în conducta de aer 
condiționat. 

Contactați dealer-ul. 

  Presiune scăzută 
este vid, de înaltă 
presiune este 
scăzută . 

Receptor uscator, supapa de 
țeavă sau de expansiune 
este înfundat. 

Contactați dealer-ul. 
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Nr. Defecțiuni Cauze Acțiuni 
4 Compresorul nu porneste sau este 

greu de a se roti. 
Curea slăbită Ajustați tensiunea de 

curea. 

  Comutator de temperatură 
sau comutatorul de presiune 
este "ON". 

Verificați cantitatea de 
agent de răcire. 

  Bobina de ambreiaj magnet 
a fost scurtcircuitat sau 
întrerupt. 

Contactați dealer-ul. 

  Defecțiune compresor. Contactați dealer-ul. 

  

Cablaj tăiat sau conexiuni 
slabe, cum ar fi pământul . Verificați și reparați. 

5 Fluxul de aer cald nu sufla . 
Cantitatea de apă caldă este 
mică. 

Verificați și adăugați 
agent de răcire. 

  
Furtun de încălzire este 
înfundat sau distorsionat. 

Verificați și reparațir. 

  
Funcționare slabă a 
termostatului lichidului de 
răcire a motorului . 

Înlocuiți sau reparați 
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6-6. Diagramă 
sistem 
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7. Dimensiuni și specificații
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Tip fără cabină (Unitate : 
mm) 
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2. Tip cabină 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(© Cabin type 
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Tip cadru 

Tip cabină 
Masă 

Bumper 

Masă frontală 

Model 

Tip 

Nr. cilindri 

Diametru x bătaie 

XU6158 XU6163 XU6168 

2080kg (4586 lb) 

2290kg (5049 lb) 

33kg (72.8 lb) (optional) 

20kg (44.1 lb) x 8 (optional) 

L4C25-T4 L4C25-T3 L4C25-T2 

n linie verticală, răcită cu apă, 4-ciclu diesel,CRDI 

4 

Motor 
Deplasare 

Rată compresie 

Viteză motor 

Maximum torque 206 N.m @1600rpm 

88x103 (3.46x4.06 in) 

2505cc (152.86 in3) 

17:1 

850 ~ 2700 rpm 

221 N.m @1600rpm 236N.m @1600rpm 

Putere 
nominală 

43.2kW @2500rpm 47.0kW @2500rpm 50.7kW @2500rpm 

Tip CRDI 

Filtru 
combustibil 

Tip cartuș înlocuibil 

Ordine injectare 1-3-4-2 

SISTEM 
LUBRIFIERE 

Tip 

Pompă 

Filtru 

circulație forțată 

pompă cu roți dințate 
trohoidală 

Tip cartuș înlocuibil 
 SISTEM 

RĂCIRE 
Pompă Tip centrifugă 

Control temperatură Termostat 

Filtru aer Dry 

TRANSMI
SIE 

Tip 

ambreiaj 
principal 

Înainte / marșarier 

Bloc diferențial 

F16xR16 transmisie mecanică / F32xR16 with Creeper (optional)  ___      

Ambreiaj uscat  (mecanic) / discuri de ambreiaj umed (transfer de 
putere) 

Sincronizator de transfer de transfer de tip / 
Putere (opțional) 

Pedala tip mecanic 

Motor 
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XU6158 XU6163 XU6168 

 

Tip Priza e putere independent / GSP (optional) 

Nr.viteze 3 viteze (optional) 

Priza de putere / 
motor 1st : 540 rpm / 2409 rpm 2nd : 750 rpm / 2375 rpm 3rd : 1000 rpm / 2381 

rpm 

R
ID

IC
AR

E H
ID

R
AU

LIC
Ă 

Legătură în 3 puncte CAT. 2 

Detectarea sarcinii Conexiune superioară 

Control al vitezei de 
coborâre și 

dispozitiv de fixare 
ili d  

supapa de control al vitezei inferioare 

Pompă Tip unealtă, unitate Motor 

Debit nominal 39.8LPM (10.5GPM) 

Presiune sistem 17MPa (2466psi) 

Capacita
te de 

ridicare 

Capăt 
inferior 1850 kgf (4079 lbf) 
24” în 

spatele 
punctului 

de ridicare 1580 kgf (3483 lbf) 

C
O

N
TR

O
L LA 

D
ISTAN

ȚĂ 
Tip Cu dublă acțiune / revenire cu arc sau de tip detenta (opțional) 

Nr. cuplare 4EA (optional : 2 sau 6EA) 

F/ Încărcător 
cuplare supapa de evacuare din față / Joystick supapă Încărcător (opțional) 

STEER
IN

G
 SYSTEM

 

Tip Hidrostatic 

Ulei Ulei transmisieTransmission oil 

Radius minim de 
viraj (cu frână) 

3.3m (10.8ft) 

Unghi maxim de 
direcție 55°/44° 

Nr de rotații de 
direcție 3.7 rotații (blocaj la blocaj) 

Debit nominal de ulei 17.5LPM (4.6GPM) 

Sistem presiune 14.2MPa (2062psi) 
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XU6158 XU6163 XU6168 

ALTER
N

AT 
O

R
 

Putere nominală de 
ieșire 12 V, 70A 

Control de 
tensiune Încorporat (tip IC) 

BATER
IE 

Voltaj 12V 

Capacitate 100Ah 

PO
R

N
IR

E M
O

TO
R

 

Putere de iesire 12V, 2.0kW 

Funcționare Solenoid 

LU
M

IN
I 

Faruri (inferioare / 
superioare) 

12V 55W / 60W 

Semnalizări 12V 21W 

Lumini laterale 
(față) 12V 5W 

Stopuri / lumini 
(spate) 

12V 21W / 5W 

Lumini de lucru 12V 27W(Grilaj) / 35W(Rulant) / 37.5W(Cabină) 

Lumini utilaje LED 

Luminiă interioară 12V 10W (doar cabină) 

Lumini indicatoare 
utilaje 

LED 

 Asistență pornire la 
rece Bujii incandescente 

R
O

ȚI 
AG

R
IC

O
LE 

STAN
D

AR
D

 

Față 11.2-20 (8PR) 

Spate 14.9-30 (8PR) 

AJU
STAR

E 
EC

AR
TM

EN
T R

O
ȚI 

Față 

Ecartam
ent 7 

Dimensiuni 1410~1742mm (55.5 ~ 68.6 in.) 

Spate 

Ecatram
ent 4 

Dimensiuni 1392~1610mm (54.8 ~ 63.4 in.) 

**  Aceste specificații sunt doar informații generale despre produs model standard. datele reale pot 
varia în funcție de diferitele produse opționale, și, de asemenea, pot fi schimbate în orice moment 

pentru a îmbunătăți calificarea produsului, fără nici o notificare prealabilă ** 
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Lubricanți și capacitate 

 

VÂSCOZITĂȚI DE ULEI RECOMANDATE 

Clasa de vâscozitate uleiului depinde de temperatura mediului ambiant. A se vedea graficul de mai jos 
atunci când selectarea uleiului de motor pentru tractor. 

În zonele în care se întâlnesc perioade prelungite de temperaturi extreme, practicile de lubrifiere locale 
sunt acceptabile. Contactați distribuitorul autorizat

 

 
 
 
 

 
 

LUBRICANT CAPACITATE NORMĂ INTERNATIONALĂ RECOMMENDED 
ITEMS 

Lichid răcire motor 
(Radiator) 

9.4 l 
(2.5U.S.gal) 

Apă dulce (50%)+ 
Antigel (50%) 

Combustibil 
80 l 

(21.1U.S.gal) 
ASTM D975 No.2 Combustibil cu nivel 

scăzut de sulfuri 

Ulei motor 
7.0 l 

(1.8U.S.gal) 

API CJ-4 

( ~ -10 °C : SAE 5W-30 -10 °C 
~ 40 C : SAE 10W-30 40 C ~ : 
SAE 15W-40) 

KIXX DL 
(Producător: GS 
Caltex) 

Ulei de transmisie (de uz 
comun pentru ridicare 

hidraulic, dispozitiv hidraulic 
de direcție) 

47 l 
(12.4U.S.gal) 

Mecanic API-GL4 ISO 
VG 46/68 

LSTH570 
( Producător: GS Caltex 
sau S-OIL TOTAL Co. 

Ltd ) 

Transmisie API-GL4 ISO 
VG 32/46 

LSTH400 
( Producător  : GS Caltex 

sau S-OIL TOTAL Co. 
Ltd ) 

Ulei osie frontală 
10 l 

(2.6U.S.gal) 
API-GL4 SAE 80W 

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

Unsoare 

(Braț frontal osie, cilindru de 
direcție pini, legătura cu 3 

puncte) 

Proper amount NLGI 2 

 

 

mperature de pornire ......   
mperatura .......................   
*F) ...................................   

-20 -15 -10 -5 0 10 20 30 40 
(-4) 

L
 

(-5) 

L  

(14) 

_L_ 

(23) 

L  

(32) 

L  

(50) 

L  

(68) 

L  

(86) 

L  

(104) 

L 
 

-25 
(-13) 

Vâscozitat
e ulei 

SAE 5W-30 
 ------------------------------------------------- ► 

SAE 10W-30 
◄
 --------------------------------------------------- 
► 

SAE 15W-40 
◄ ------------------------------------------------------  

AST D6210
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