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1 - 1   

1. Instrucţiuni Generale de Siguranţă 

1-1. Înainte de a folosi tractorul 
 

※ Trebuie să citiți și să înțelegeți acest manual de operare cu atenție și să colnsultaţi 

întotdeauna la informațiile și rețetele prezentate în acest manual pentru a preveni toate riscurile 
potențiale pentru sănătate și siguranță. 

◆  Informații generale pentru utilizarea preconizată 
 

 Nu folosiți tractorul la viteze mai mari decât este permis de încărcarea tractorului și de starea drumului. 

Alegeți întotdeauna o viteza de rulare adecvată pentru a menține stabilitatea tractorului. 

 Nu folosiți tractorul aproape de sau pe margini moi ale canalelor şi pâraielor sau pe maluri şi margini 

distruse de rozătoare. Tractorul se poate scufunda lateral și răsturna. 

 Nu folosiți tractorul pe capetele podurilor fragile și pe podelele de pod în stare proastă. Aceste construcții 

se pot prăbuși și pot provoca răsturnarea tractorului. Verificați întotdeauna starea și capacitatea de 

transport a podurilor și rampelor înainte de a la aborda. 

 Nu folosiți tractorul fără a purta centura de siguranță și structura de protecție contra răsturnării 

(ROPS) în timpul operațiunilor în care există pericole de răsturnare sau de răsturnare. ROPS va fi pe 

deplin efectiv numai atunci când șoferul rămâne atașat de scaunul său. 

 Nu folosiți echipamente montate pe tractor care nu se potrivesc exact şi nu sunt fixate ferm. Un 

astfel de echipament poate crește riscul de răsturnare și lovire a tractorului atunci când se desprinde. 

 Nu folosiți tractorul în combinație cu un echipament arbitrar, fără să consultaţi manualul de operare 

aferent care însoţeşte echipamentul. Acest manual singur nu vă poate oferi toate informațiile despre 

funcționarea în siguranță a combinației. 

 Nu folosiți tractorul dincolo de limtele sale de stabilitate dinamică. Viteza ridicată, manevrele bruşte și 

virajele strânse  și scurte vor crește riscul de răsturnare. 

 Nu folosiți tractorul pentru operaţiuni de tractare a unor sarcini excesive, în cazurile în care nu știți dacă 

încărcarea nu va duce la avarierea tractorului, de exemplu atunci când trageți buturugi. Tractorul se poate 

răsturna atunci când buturugile sunt prea grele. 

 Fiţi extrem de precaut atunci când lucraţi cu tractorul în silozuri furajere fără pereți laterali din beton. O 

reglare largă a șinei poate îmbunătăți stabilitatea laterală a tractorului. 

 Aveţi grijă ca centrul de greutate al tractorului se poate mări când încărcătorul frontal este încărcat sau 

legătura în trei puncte. În aceste condiții, tractorul poate rula mai devreme decât se aștepta. 

 Nu coborâți din tractor înainte de a opri PTO-ul, de a pune transmisia în punctul mort și de a trage 

frâna de mână. 

 Nu îndepărtați, nu modificați şi nu schimbați niciodată dispozitivul de protecție al șoferului sau dispozitivul 
de siguranță 
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 Trebuie să luați măsurile de precauție necesare pentru a fi întotdeauna conștienți de prezența posibilă a 

diverselor persoane, cu siguranță atunci când manevrați în zone limitate. Țineți oamenii departe de tractor 

în timpul lucrului. Acordați atenția necesară în timp ce operaţi tractorul pe drumurile publice sau pe poteci. 

Obiectele aruncate pot fi proiectate în afara câmpului și pot lovi persoane neprotejate, precum bicicliști sau 

pietoni. Așteptați până când drumul e liber. 

 Nu încălcați regulile de circulaţie naţionale aferente drumurilor publice și autostrăzilor. 

 Nu permiteți pasageri pe tractor; nu permiteți persoanelor să stea pe calea de acces sau să se îndrepte 

spre cabină atunci când tractorul se deplasează. Vederea dvs. spre stânga va fi obstrucționată și un 

pasager riscă să cadă din tractor în timpul mișcărilor neprevăzute sau abrupte. 

 Acest tractor are o singură stație de operare și este un vehicul operat  de un singur şofer. Nu sunt 

permise alte persoane pe tractor sau în jurul său în timpul funcționării normale. 

 Rămâneți mereu la distanță de zona de operare și mai ales nu staţionaţi între tractor și utilajul conectat 

cu o legătură în trei puncte atunci când acționați comenzile utilajului; asigurați-vă că nu se află în 

apropiere de aceste zone de operare. 

 Acest tractor poate fi echipat cu o serie de senzori pentru a controla funcțiile de siguranță. Nu încercaţi să 

evitaţi nici o funcţie  de pe tractor. Veți fi expus la riscuri grave și, în plus, comportamentul tractorului 

poate deveni imprevizibil. 

 Producătorul nu va fi responsabil pentru daunele sau problemele de siguranță cauzate de întreținerea sau 

repararea pieselor care nu sunt originale. Trebuie să fie solicitată folosirea pieselor originale. 

 Când curățați tractorul folosind apă sub presiune, nu injectați apă direct la piesele electronice, cabluri, 

conducta de admisie a aerului, motorul fierbinte sau toba de eșapament din interiorul capotei. 

 Intreținerea și repararea tractorului se efectuează de experți tehnici calificați cu instrumentele 

corespunzătoare autorizate de producător. 

 Pentru daune sau accidente cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de operare cu încălcarea acestor 

reguli, producătorul și distribuitorii săi nu vor avea nicio responsabilitate și nu acordă nici o garanție. 

 Păstrați acest manual de operare la îndemână pentru consultări viitoare (pe tractor). 
 

◆ Descrierea marcajelor de siguranţă 

- În locurile în care sunt necesare precauții în utilizare, se aplică semne cum ar fi “PERICOL”, 

“AVERTIZARE”, “ATENŢIE”. 

- Trebuie să respectați descrierea marcată pe etichetele atașate pe produs sau conținutul marcat cu 

marcaj de siguranță în acest Manual de operare. 

Pericol - indică o situație periculoasă fatală care poate provoca o vătămare gravă 

sau moarte, dacă nu este evitată. 
 

Avertizare - indică o situație periculoasă potențială care poate provoca o vătămare 

gravă sau moarte, dacă nu este evitată. 

 

Atenţie - indică o situație periculoasă potențială care poate provoca vătămări 

ușoare sau deteriorarea obiectelor, dacă nu este evitată. 

 

Instrucţiune - indică instrucţiuni pentru utilizarea adecvată pentru siguranţa persoanelor sau 
produselor   Instrucţiune 

 
Atenţie 

 
Avertizare 

 
Pericol 
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◆ Idenficarea produsului 

Tractorul dvs. are un număr exclusiv de șasiu și 

un număr de motor marcat pe eticheta numărului 

de serie al produsului pentru identificarea 

produsului. (A se vedea Fig.1-1) 

În cazul în care solicitați servicii sau piese de la 

distribuitorul dvs., distribuitorul va avea nevoie de 

numărul de serie al șasiului, numărul de serie al 

motorului, numărul TM și de asemenea orele de 

funcționare afișate pe panoul de instrumente. (A se 

vedea Fig. 1-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1-2 
 

  

 
 

◆ Terminologie 

Fig.1-4 Fig.1-3 

Când studiaţi acest Manual de operare, 

consultați figura din dreapta pentru diferenţiarea 

direcției față / spate / stânga / dreapta. 

Număr TM  

   Ore rulare  

 Nr. motor  

Faţă 

Stânga Dreapta 

Spate 

  Nr. şasiu.  
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1-2. Precauţii de siguranţă - Citiţi această secţiune pentru siguranţă 
înainte de folosire. 

(1) Instrucţiuni înainte de a folosi tractorul 

 Pentru operare în deplină siguranţă : Înainte de a 

utiliza acest tractor, citiți cu atenție și înțelegeți acest 

manual de operare și manualul de operare al 

utilajelor montate sau remorcate pe acest tractor și 

urmați cu strictețe instrucțiunile prezentate în 

manualele de operare. 

În special, trebuie să aveți grijă la utilizarea tractorului în locurile unde sunt marcate 

indicatoarele de siguranță precum Pericol, Avertizare, Atenție etc. (A se vedea pag.1-2) 
 

 Autocolante de siguranţă : Pentru utilizarea corectă și siguranța personală a operatorului, 

Autocolante de siguranță sunt atașate la piesele legate de operarea de siguranță. Înainte de a folosi 

tractorul, respectați instrucțiunile de siguranță. (Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 

1-6- (1) (2). „Autocolante de siguranță” din acest manual.) 

  Starea operatorului: Persoanele bolnave, în 

stare de ebrietate, persoanele care consumă 

droguri etc. nu au niciodată voie să opereze 

acest tractor. 

 Doar operatorii calificaţi pot folosi tractorul după 

ce au studiat utilizarea comenzilor pentru 

deplasare, oprire, rotire și alte funcționări. 

 
 Îmbrăcăminte adecvată & protecţie contra 

agăţării : Când verificați sau acționați tractorul, 

purtați haine strâmte și echipamente de 

siguranță în loc de haine largi sau lungi. De 

asemenea, papucii, pantofii cu toc înalt nu sunt 

potriviți pentru operare. Purtați încălțăminte 

joasă sau bocanci sau cizme de lucru. 

 
 

 Nu permiteţi pasageri : pasagerii călare pe tractor sau utilaje împiedică vederea operatorului și pot fi aruncați de pe 

tractor. Se poate provoca o vătămare gravă sau moarte. Pasagerii nu trebuie transportați pe tractor în nici un 

moment. 

 

▶Scaunul suplimentar (când există) este pentru instruirea șoferului. Nu permiteți 
Avertizare nici un pasager în tractor. 

 

Citiţi Manualul de 

operare cu atenţie. 

Avertizare ▶ Nu vă apropiați de axul rotativ, PTO sau ventilatorul de răcire, în special, cu haine largi și 

lungi. Agăţarea în arborele rotativ poate provoca vătămări grave sau moarte. 

▶ Opriți motorul și asigurați-vă că arborele PTO este oprit înainte de a vă apropia de el. 
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 Protecţia copiilor : Acordați o atenție specială copiilor în timpul utilizării tractorului sau în 

timpul depozitării. 

- Asigurați-vă că copiii păstrează o distanță sigură de tractor și toate echipamentele Înainte 

de a folosi tractorul. Fiţi atent la prezența copiilor. 

- Nu lăsați copiii sau persoanele neintstruite să acționeze tractorul. 

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

-  Când garaţi tractorul, scoateți cheia din contact și coborâți utilajele la sol pentru 

siguranța copiilor. 

 Verificarea periodică: “Lubrifierea și întreținerea” trebuie să fie efectuate periodic. Dacă este 

necesar, faceți-le imediat în caz contrar se poate provoca o defecțiune, reducerea duratei de 

viaţă produsului sau vătămarea fizică. 

 
* Gresarea și întreținerea periodice  
Combustibil, ulei, filtru, purificator de aer, acumulator, centură, cablu, unsoare, pedale precum ambreiaj și pedală 
de frână, presiunea aerului în anvelope, șuruburi de roată, tractare, cabluri electrice, alte elemente legate de 
siguranță. 

 
 Piese originale : La înlocuirea pieselor, trebuie să folosiți „Piese originale” ale tractorului LS. Contactați 

distribuitorul local autorizat. În caz contrar, se poate provoca o defecțiune, reducerea duratei de viață a 

produsului sau vătămări grave. 

 

 Restricţii de întreţinere: Dacă reparați sau modificați anumite componente sau setări în mod arbitrar, 

performanța tractorului NU poate fi garantată și se poate anula garanția. De asemenea, întreținerea 

pieselor grele fără unelte speciale poate provoca vătămări grave. Aceste lucrări trebuie să fie tratate de 

specialiști bine instruiți și calificați. 

Dacă este necesar să verificați sau să reparați tractorul din cauza unei astfel de probleme sau dacă aveți 

întrebări despre tractorul dvs., contactați distribuitorul local autorizat. 

 
* Elementele care nu au voie să fie modificate sau eliminate în mod arbitrar de către utilizator sunt cele de mai jos: 

- Structuri de protecție, cum ar fi capacul PTO, protecțiile, cadrul de siguranță (rulou), cabina, etc. 

- Componentele motorului, controlul și setarea injecției de combustibil; etc. 

- Echipamente de control automat, lămpi, transmisie, supapă hidraulică și reglaj presiune. 

- Alte piese care detaliază și unde sunt necesare ajustări complicate. 
 

 

 Lămpi : Nu modificați lămpile și nu schimbați capacitatea becurilor în mod arbitrar. 

▶ Lămpile modificate sau schimbarea capacității becurilorpot provoca un 

accident de circulație. 
Avertizare 

▶ Dacă becul este ars, înlocuiți-l imediat cu o piesă originală. În cazul conducerii 
noaptea, se poate provoca un accident de circulație. 

▶ Deoarece copiii sunt foarte curioși, pot face mișcări sau acțiuni neașteptate. 
Avertizare 

Trebuie să aveți grijă specială atunci când folosiți un tractor sau un echipament. 
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 Structuri de protecţie : Pentru siguranța operatorului, pe tractor sunt atașate diverse structuri de protecție, 

cum sunt capota, capacul ventilatorului, capacul de siguranță PTO, capacul de protecție al arborelui PTO, 

bara laminată sau o altă structură de protecție anti-răsturnare. Dacă aceste structuri sunt modificate sau 

eliminate de către utilizator în mod arbitrar, se poate provoca un accident grav. Astfel de comportamente sunt 

strict interzise. 

 

 Nivelul de protecție al FOPS (Structura de protecţie contra obiectelor care cad) : 

- Pentru modelul cu cabină , asigură protecție împotriva căderii obiectelor conform standardului codului 

OECD 10. Nivelul energetic al testului de cădere este de 1365 J. Dar nu înseamnă că cabina oferă o protecție 

completă împotriva tuturor obiectelor care cad în câmpul de lucru. 

- Pentru modelul cu bară laminată NU se asigura nici un fel de protectie impotriva caderii obiectelor. Se 

recomandă utilizarea unei structuri FOPS certificate atunci când lucrați cu încărcătoare frontale. 

 Nivelul de protecție împotriva substanțelor periculoase: 

- Pentru modelul cu cabină a acestui tractor, oferă protecție împotriva substanțelor periculoase conform 

EN15695-1: 2009 (categoria 2). Dar poate oferi doar un nivel de protecție împotriva prafului prin presurizarea 

aerului din cabină cu filtre de aer. Nu folosiți tractorul cu pulverizatoare de culturi în zonele periculoase. 

- Pentru modelul cu bară laminată NU se oferă nici o protecție împotriva substanțelor periculoase. 

 Nivelul de protecție al OPS (Structura de protecție a operatorului) : Acest tractor NU oferă protecție 
împotriva celor de mai jos: 

- cabluri și crengi joase în pădure, livadă sau construcție etc. 

- copaci, în principal în cazul în care în spatele tractorului este montată o macara de arbore montată pe spate. 

- pătrunderea obiectelor în incinta operatorului, în principal în cazul în care un troliu este montat în spatele 

tractorului. 

- riscuri potențiale prin utilizarea oricăror echipamente opționale care pot fi disponibile pentru a face față 

acestor riscuri. NICIODATĂ nu intraţi şi nu operați în aceste zone periculoase fără a fi instalată o 

structură certificată de protecție a operatorului. 

Avertizare ▶ Structura de protecție și componentele de interconectare sunt un sistem certificat. 

Orice deteriorare, incendiu, coroziune sau modificare va slăbi structura și vă va reduce 

protecția. Dacă se întâmplă acest lucru, structura de protecție TREBUIE să fie înlocuită cu una 

nouă. Contactați distribuitorul local autorizat pentru inspecția și înlocuirea structurii de protecție. 

▶ În caz de accident, incendiu sau răsturnare, cele de mai jos trebuie să fie efectuate de către 

un tehnician calificat înainte de a folosi din nou tractorul. 

- Structura de protecție TREBUIE să fie înlocuită. 

- Montarea sau suspensia pentru structura de protecție, scaunul și suspensia operatorului, 

centura de siguranță și componentele de montare și cablurile din sistemul de protecție al 

operatorului trebuie să fie atent verificate pentru a detecta eventualele deteriorări. 

- Toate piesele deteriorate TREBUIE să fie înlocuite. 

▶ NU atașați nici un dispozitiv la structura de protecție pentru tragere. 

▶ NU sudați, nu daţi găuri, nu încercați să îndreptați sau să reparați structura de 

protecție. Modificarea poate reduce integritatea structurală a structurii care poate 

provoca moartea sau vătămări grave în caz de incendiu, vârf, răsturnare, coliziune sau 

accident și anularea garanției. 
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(2) Instrucţiuni la pornirea motorului 

  Verificați fiecare piesă conform secţiunii „5. Gresare și 

întreținere” din acest manual. Dacă este necesar, 

reparați-o sau înlocuiți-o imediat. În special, verificați 

dacă structurile sau capacele de protecție de 

siguranță sunt atașate ca în momentul inițial și 

șuruburile și piulițele sunt bine strânse. 

 Înainte de pornire, verificați din nou dacă există alți 

lucrători sau copii în jurul tractorului și utilajelor și 

păstrați o distanță sigură. 

 Porniți motorul și operaţi tractorul după ce v-aţi aşezat pe 

scaunul șoferului cu centura de siguranță fixată în 

siguranță. 

 Puneţi maneta de accelerație, maneta de transmisie în 

PUNCTUL MORT și verificați mai ales dacă este aplicată 

frâna de mână. 

 Coborâți utilajul pe sol. 

 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 preveni 

pornirea, mișcarea și funcționarea neintenționate, 

mai multe dispozitive de interblocare de siguranță la 

pornire pot fi montate pe tractor. Și este posibil ca 

aceste instalații să necesite o operare corectă și să 

respecte procedura strict. Citiți cu atenție secțiunea 

4-1, „Pornirea și oprirea motorului” din acest 

manual înainte de a încerca să porniți motorul. 

 Nu porniți faceţi scurt circuit între bornele 

motorului de pornire pentru a porni motorul. Se 

poate provoca o pornire bruscă și vătămări 

grave sau moarte. 

 
 
 
 
 
 
 

Avertizare 

▶ Nu porniți motorul într-o zonă închisă. Gazul de eşapament otrăvitor poate 

provoca suferinţe fatale șoferului sau persoanelor din jur. 

Motor pornire 
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(3) Instrucţiuni în timpul operării / folosirii tractorului 

 Ventilaţie 
 

 Zgomote şi vibraţii: Când lucrați între clădiri sau în spații închise, nivelul de presiune sonoră poate fi 

crescut. Purtați protecţii pentru urechi adecvate în condiții de nivel ridicat de zgomot. Când lucrați cu utilaje 

pe teren, intensitatea vibrațiilor din echipament poate fi crescută. Pentru a reduce suferinţa organismului, 

faceţi pauze periodic. 

  Conectați pedalele de frână stânga și dreapta în 

timp ce conduceți pe șosea. (dacă sunt montate) 

 NU folosiți dispozitivul de blocare diferențial în timp 

ce conduceți pe drum sau vă întoarceți pe câmp. 

 NU ridicaţi piciorul de pe pedala de ambreiaj. 

 Nu săriți în sus / în jos în timp ce tractorul se 

mișcă. Când coborâți / opriți tractorul, folosiți șina 

de prindere și sub-treapta pentru a preveni 

căderile. 

  Reduceţi viteza de rulare suficient înainte de a 

lua o curbă strânsă. În special, atunci când 

conduceți tractorul cu unelte, măriţi raza de rotire. 

 NU porniți sau opriți tractorul brusc. Cuplați 

ambreiajul și frânați ușor. În caz contrar, roțile din 

față pot fi ridicate și este foarte periculos. 

 In timp ce lucrați, curățați cu regularitate 

noroiul și resturile în jurul roților față / spate și 

a osiilor. 

 Când conduceți tractorul în marşarier, reduceţi 

viteza motorului. Asigurați-vă că verificați dacă 

există vreun obstacol sau persoană în spate. 

 NU permiteți altor persoane și mai ales a copiilor 

să se apropie în zona de lucru în timp ce se 

operează tractorul și utilajul. 

Avertizare 
▶Este foarte periculos să lucraţi 

într-o zonă închisă. Gazul de 

eşapament otrăvitor poate 

provoca suferinţe grave 

organismului uman. Dacă ar 

trebui să lucrați în aceste zone, 

asigurați-vă că vă ventilați bine și 

puneți masca de protecție. 
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  Respectați regulile de circulație în timp ce 

conduceți pe drumurile publice. Nu depășiți limita 

legală de viteză. Utilizați farurile sau un vehicul cu 

mișcare lentă (SMV) pentru a indica faptul că 

vehiculul se mișcă lent. 

 Dacă nu puteți conduce tractorul din cauza unei 

defecțiuni, mutați tractorul într-un loc sigur și 

instalați semnalizarea de probleme (trepied de 

siguranță). 

(Ziua: în spate la 100m ( 328 ft )       

Noaptea: în spate la 200m ( 656 ft)) 

 
 Nu folosiți excesiv combustibilul, uleiul, etc. și acordați atenție să nu intre în contact direct cu pielea. În 

general, aceste materiale conțin substanţe dăunătoare pentru organismul uman. Când lucrați într-o zonă 

în care sunt pulverizate substanțe chimice periculoase, verificați filtrul de cabină (dacă este montat) și 

înlocuiți filtrul cu unul potrivit pentru scopul utilizat. Pentru a proteja corpul complet de aceste materiale 

dăunătoare, purtați un echipament de protecție sigur, cum ar fi masca, și curățați corpul după lucru. 

  Când traversați o creastă înaltă, coborâţi puntea 

și abordaţi creasta cu viteză mică. 

 Când conectați uneltele la partea din față / spate a 

tractorului, instalați greutăți suplimentare 

corespunzătoare în partea din spate / față a 

tractorului pentru a menține echilibrul tractorului. 

  La coborâre, acționați încet pedala de 

accelerație și pedala de frână și NU conduceți în 

timp ce angrenajul de transmisie este în 

PUNCTUL MORT. 

 Când lucrați cu un dispozitiv frontal / posterior, 

aveți grijă să nu atingeți liniile electrice aeriene și 

tijele de paratrăsnet. 

 

 Pentru a urca o pantă abruptă, rulaţi încet în marşarier 

în susul pantei. Este mult mai sigur. 

 Când luaţi o curbă cu tractorul pe o pantă, tractorul 

poate fi răsturnat ușor. Atenție la operarea direcției. 

 Când lucrați la marginea unei pante abrupte, în special, 

atunci când utilizați unelte grele atașate, aveți grijă 

deosebită la curbe. 

 Când lucrați, purtați echipamentul de protecție și 

strângeți centura de siguranță. 

 Dacă scaunul autorizat de pasageri nu este 

instalat, nu luaţi pasageri. 
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(4) Instrucţiuni la cuplarea utilajului 

  Atașați sau detașați aparatul pe un teren 

larg și nivelat. 

 Nu folosiți tractorul în combinație cu un 

echipament arbitrar, fără să fi consultat manualul 

de operare specific furnizat cu echipamentul. 

 Trebuie să staţi la distanţă de cuplajul în trei 

puncte.  Nu stați între tractor și utilaj. 

 Nu staţi între tractor și vehiculul remorcat pentru 

conectare / deconectare sau verificare. Vehiculul 

remorcat se poate rula în jos sau tractorul se poate 

deplasa invers. 

 Când remorcați vehiculul tractat, utilizați numai 

cârlig sau bară de tracțiune. Nu remorcați prin 

conectare cu alte structuri. 

 Când conectați utilaje grele, aplicați frâna de 

mână și folosiți şocul roții. 

  Nu atașați utilaje cu greutate excesivă. 
 

▶ Când conectați sau deconectați cuplajul hidraulic, coborâți utilajul la sol, opriți 

motorul și verificați dacă presiunea conductei hidraulice este eliberată. 
Atenţie 

▶ Când instalați aparatul cu cilindri sau linii hidraulice mari, verificați nivelul uleiului în 

carcasa de transmisie a tractorului după instalarea utilajelor. 

Avertizare ▶ Înainte de a conecta sau a verifica utilajul, puneți comutatorul PTO pe „oprit” și 

așezați maneta de transmisie PTO în poziția Neutrală. 

▶ Când atașați sau detașați utilajul, asigurați-vă că fixați piesa de prindere și 

strângeți corect. În caz contrar pot apărea probleme grave și vătămări în timpul 

operării. 

▶ Dacă remorca încărcată grea este conectată la o legătură în 3 puncte sau la orice 

structură, aceasta poate provoca răsturnarea sau defecțiuni și vătămări grave. 

Asigurați-vă că folosiți cârligul de remorcare sau bara de tractare autorizată. 
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(5) Instrucţiuni la tractarea tractorului 

 Dacă tractorul dv. trebuie remorcat pe o distanță 

scurtă, folosiți cârligul (sau bara de tracțiune) sau 

cârligul de remorcare față. Nu vă conectați la alte 

structuri, cum ar fi puntea spate, ROPS, puntea 

față, componente de direcție pentru tractare. 

 Tractorul poate fi direcționat pe o distanță 

scurtă, fără ca motorul să funcționeze, dar va fi 

greu să rotiți volanul. Dacă este posibil, turaţi 

motorul pentru direcție și lubrifiere. 

 La remorcare, deconectați 4WD, blocarea 

diferențială, frâna de mână și așezați toate 

manetele de schimbare a vitezei în poziție neutră. 

 Înainte de tractare, verificați sarcina orizontală și verticală admisă a cârligului (sau a barei de tracțiune). 

Sarcina este diferită de frâna remorcii, iar distanța de oprire crește odată cu viteza și greutatea sarcinilor 

tractate și a pantei. Asigurați-vă că luați în considerare greutatea totală a echipamentului și sarcina acestuia. 

(A se vedea secţiunea 4. “Cârligul şi bara de tracţiune” ) 

 Conduceți lent când remorcați sarcini extrem de grele. 

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

(6) Instrucţiuni la transportul tractorului 

  Când transportați tractorul cu camionul, remorca 

etc., utilizați echipamente sau instalații adecvate 

pentru a încărca sau descărca tractorul. 

 Fixați tractorul strâns pe vehicul cu ajutorul unor 

curele sau lanțuri de mare capacitate. 

 Când fixați spatele tractorului, utilizați cârligul sau 

suportul cârligului. 

 Când fixați partea din față a tractorului, utilizați 

cârligul de remorcare. 

  Când circulați pe drumurile publice, vehiculul care transportă trebuie să aibă semne și lumini 

necesare prin reglementările locale pentru a evita coliziunea cu un vehicul. 

Atenţie ▶ Când fixați tractorul, nu agățați și nu conectați lanțuri la arborele 4WD, 

cilindrul de direcție, bara laminată sau puntea față. Acestea pot fi deteriorate de lanț 

sau de solicitarea excesivă. 

▶ În cazul unui motor cu turbocompresor (acolo unde este montat), acoperiți ieșirea 

de evacuare pentru a proteja că turbocompresorul nu se rotește prin aer fără gresaj. 
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(7) Instrucţiuni la efectuarea operaţiunilor de service la tractor după lucru 

  Verificarea și întreținerea trebuie efectuate după oprirea motorului şi răcirea suficientă a 

motorului. 

  NU turnați apă în radiator sau motor atunci când motorul este 

fierbinte. Motorul sau radiatorul se poate crăpa. 

 Îndepărtați noroiul și resturile de pe tractor după lucru. Verificați în special zona motorului și sistemul 

de eşapament. 

  Înainte de a verifica sau repara sistemul hidraulic și sistemul de combustibil, asigurați-vă că motorul 

este oprit și toate angrenajele de transmisie sunt în punctul mort și coborăţi utilajele la sol. 

Scurgerile de lichid sub presiune pot provoca vătămare fizică fatală. Dacă sunteţi rănit de scurgeri de 

lichide, trebuie să primiţi imediat asistență medicală. 

 Păstrați un stingător aprobat și un set de prim ajutor pe tractorul dv. 
  Pentru a preveni incendiile sau exploziile, țineți flăcările sau scânteile departe de acumulator. Nu frezaţi, 

nu fumati şi nu sudati lângă un acumulator. Pentru mai multe informaţii, a se vedea secţiunea 5-13-(5), 
“Manipulare şi instrucţiuni acumulator”. 

Avertizare
 ▶La deschiderea capacului radia- 

torului, apa de răcire sau aburul fierbinte      

pot provoca explozii. Scoateți capacul folosind o 

cârpă groasă sau o mănușă pentru a preveni 

arsurile grave. 

Avertizare ▶ Înainte de a scoate conductele hidraulice sau furtunurile și alte piese, asigurați-

vă că verificați dacă presiunea hidraulică este eliberată complet. Scurgerile de ulei 

sub presiune pot provoca vătămare fizică fatală. 

▶ Utilizați echipamente de protecție adecvate înainte de a repara sistemul hidraulic. 

▶ Înainte de a conecta sau deconecta cuplajul hidraulic rapid, coborâți utilajele la sol 

și verificați dacă presiunea hidraulică este eliberată. 

Avertizare ▶ Îndepărtați întotdeauna clema de acumulator de pământare (-) mai întâi și 

asamblați-o ultima. În caz contrar, se poate provoca o explozie prin scânteie. 

▶ Gazul generat de acumulator este exploziv. Ţineţi ţigările aprinse, scânteile și flăcările 

departe de acumulator. Nu verificați niciodată încărcarea bateriei prin plasarea unui obiect 

metalic pe borne. 

▶ Acidul sulfuric din electrolitul acumulatorului este otrăvitor. Este suficient de puternic 

pentru a arde pielea, îmbrăcămintea și poate provoca orbirea dacă pătrunde în ochi. Nu 

atingeți acumulatorul sau lichidul cu mâinile neprotejate, goală fără mănuși sau protecție. 

Dacă electrolitul este stropit în ochi, spălați imediat cu apă curată timp de cel puțin 20 de 

minute și primiți îngrijiri medicale. 

▶ Nu scurtcircuitați bornele bateriei cu elemente metalice. 

▶ Suportul bateriei, bornele și accesoriile aferente conțin plumb și compuşi de plumb. 

TREBUIE SĂ VĂ SPĂLAŢI PE MÂINI DUPĂ MANIPULARE. 
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Motiv 

Vezi verso 
Semnat de 
: 

Tel : 

NU 

OPERAŢI 

 

NU 

OPERAŢI 

 Nu încercaţi să scoateți sau desfaceți componentele de climatizare în mod arbitrar. Există 

posibilitatea de a fi grav răniţi prin evacuarea agentului frigorific. Contactați distribuitorul local autorizat 

pentru a opera sistemele de climatizare. 

 Înainte de a repara tractorul, atașați o etichetă 

de avertizare “NU OPERAŢI” pe tractor într-o 

zonă care va fi vizibilă. 

 Mențineți suprafața folosită pentru întreținerea 

tractorului curată și uscată. Podelele umede 

sau uleioase sunt alunecoase. Pot fi un pericol 

atunci când lucrați cu echipamente electrice. 

 Componente ca: senzori electrici, 

întrerupătoare, hamuri, care implică unitatea de 

comandă a motorului (dacă sunt montate) sunt 

foarte sensibile și delicate. Se interzic cu 

strictețe injectarea de apă, impulsul mecanic 

și orice fel de sudare pe motor. 

 Când ridicați piese grele precum motorul, 

osia, anvelopa etc., asigurați-vă că aţi 

verificat dacă instalațiile de ridicare au 

suficientă rezistență și capacitate. 

 

(8) Instrucţiuni la manipularea combustibilului diesel / motorinei 

  Nu amestecați benzina, alcoolul sau combustibilii combinați cu motorina. Aceste amestecuri sunt 

explozive în rezervorul de combustibil. 

 Nu scoateți niciodată capacul de combustibil sau alimentați cu motorul pornit sau la cald. 

 Nu fumați în timp ce alimentați tractorul. Păstrați orice tip de flacără la distanță. 

 Mențineți controlul duzei de umplere a combustibilului la umplerea rezervorului de combustibil. 

  Nu umpleți rezervorul de combustibil la capacitate maximă. Umpleți numai până la partea 

inferioară a gâtului de umplere pentru a permite spațiul de dilatare. 

  Ștergeți imediat combustibilul scurs și strângeți 

întotdeauna capacul rezervorului de combustibil 

sigur. 

  Dacă capacul rezervorului original de combustibil 

este pierdut, înlocuiți-l cu unul aprobat. 

 Nu folosiți niciodată combustibil în scopuri de curățare. 

  Aranjați cumpărăturile de combustibil, astfel încât 

combustibilii de vară să nu fie păstrați și folosiți 

iarna. 

 Înainte de a opera cu Bio-Diesel, contactați distribuitorul local 

autorizat pentru informații referitoare la utilizarea și stocarea 

combustibilului Bio-Diesel. 
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(9) Instrucţiuni la lăsarea tractorului nesupravegheat 
 

  Opriți tractorul la nivelul solului. 

 Puneți angrenajul de transmisie în punctul mort și 

puneți comutatorul PTO în poziția „oprit”. 

 Coborâți utilajele montate la sol. 

 Trageţi frâna de mână. 

 Opriți motorul și scoateți cheia din contact. 

 Înainte de a părăsi stația operatorului, așteptați 

oprirea motorului și a tuturor pieselor mobile. 

  Trebuie să aplicați șoferul roții când parcareați 

tractorul pe o pantă în mod inevitabil. 

 

(10) Instrucţiuni legate de substanţele toxice 

  Gazul de eșapament și unele componente ale motorinei sunt consdierate în statul California că 

pot provoca cancer, defecte la naștere și alte suferinţe de reproducere. (Propunerea California 

65) 

 Poziţia acumulatorului, bornele și accesoriile aferente conțin plumb compuşi de plumb. 

TREBUIE SĂ VĂ SPĂLAŢI PE MÂINI DUPĂ MANIPULARE. 

 Când folosiți ulei de motor, motorină, soluție antigel și alte substanțe chimice, purtați haine de 

protecție, mască și mănuși. 

Atenţie ▶ Atunci când nu puteţi evita să garaţi tractorul pe o pantă, în timp ce atașați 

echipamentul încărcat, tractorul se poate mișca chiar dacă se trage frâna de mână.  

Trageţi maneta şocului roţii și angrenajul de transmisie cu viteză mică, după cum urmează. 

-. Mecanic: în josul pantei ⇒ Marşarier  / în susul pantei ⇒ Înainte în viteza întâi  

-. Antrenare electrică’: Frâna de motor prin transmisie NU este disponibilă. 
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1-3. Depozitarea pe termen lung 

(1) Pregătirea pentru depozitare 

※ Spălați tractorul și urmați procedura de mai jos. 

 Aplicați vaselină sau ulei lubrifiant sau pulverizaţi 

vopsea pe metalul nevopsit pentru a evita 

coroziunea. Păstrați tractorul într-un loc acoperit, 

uscat și bine ventilat. 

Temperatura : 10℃ ~ 35℃ (50℉ ~ 95℉) 

Umiditatea : 45% ~ 70% 

  Așezați toate comenzile, inclusiv întrerupătoarele 

electrice, în punctul mort și aplicați cârligele roților 

pe pneuri și dezactivați frâna de mână. 

 Verificați nivelul de lubrifiere al fiecărei piese și 

dacă uleiul de motor a depășit 100 de ore de 

lucru, schimbați uleiul și rulați motorul timp de 5 

minute la ralanti. 

 Drenați complet lichidul de răcire din motor. Dacă 

lichidul de răcire din motor este o soluție antigel, 

nu este necesar să se scurgă, dar verificați 

densitatea acestuia. 

 Umpleți rezervorul de combustibil complet cu combustibil. 

 Desfaceți toate centurile de antrenare și curățați purificatorul de aer. 

  Slăbiți dopul de cauciuc (dacă este montat) de 

sub camera de ambreiaj pentru a scurge apa. 

 Îndepărtați acumulatorul, curățați capacul și 

frecați terminalele cu unsoare. Păstraţi 

acumulatorul într-un loc ventilat la nu mai puțin de 

10 ° C (50 ° F) și departe de lumina directă a 

soarelui. 

 Scoateți bara laminată de ridicare și așezați 

brațul elevator în cea mai înaltă poziție pentru a 

unge cilindrul intern. 

 Eliberaţi complet pedala de ambreiaj și aplicați lacul e pe pedala de ambreiaj. Închizătorul 

împiedică discul ambreiajului să se lipească de motor. (Numai mecanic) 

 Dacă este posibil, montați suporturi sau alte suporturi adecvate sub osii pentru a ridica roata de 

pe sol. Și lăsați aerul din anvelope. În caz contrar, verificați din când în când presiunea în 

anvelope. 

 Scoateți cheia din contact. 
 Acoperiți tractorul cu o husă care rezistă la apă. 

 Dacă utilajele sunt atașate, coborâți utilajele pe un suport de pe sol. 

Braţ ridicare 

Bara ridicare 

Ambreiaj  

Blocaj  (Cârlig) 
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(2) Verificare şi întreţinere în timpul depozitării 

 Aplicați în mod regulat unsoare sau ulei lubrifiant pe piesele care nu sunt vopsite. 

 Verificați scurgerile de combustibil, ulei și lichid de răcire. Dacă este necesar, reparați piesa deteriorată. 

 Verificați dacă presiunea aerului din anvelopă este normală. 

 Porniți motorul periodic, cel puțin la fiecare 6 luni pentru circulație și ungere în sistemul de combustibil. 

 Acumulatorul trebuie să fie taxat aproximativ o dată pe lună pentru a nu fi externat complet. 
 

 

(3) Pregătirea pentru reutilizare 

※ Când utilizați tractorul mai întâi după depozitarea pe termen lung, verificați fiecare piesă ca mai jos. 

 Verificați piesa deteriorată sau piesa slăbită. 

 Verificați scurgerile de combustibil, lichid de răcire, ulei de motor, transmisie și ulei de punte față. 

 Verificați nivelul și densitatea lichidului de răcire pentru motor. 

 Verificați nivelul motorului, al transmisiei, al uleiului din puntea spate și din față și al combustibilului. 

(Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 5, „Lubrifierea și întreținerea” din acest manual.) 

 Verificați cu atenție toate centurile de antrenare, acordând o atenție deosebită punctului în care cursa dreaptă a 
centurii începe să se îndoaie în jurul troliului. Verificați coroziunea canelurii de pe scripete. 

 Verificarea sistemului electric 

- Există vreun circuit deschis sau vreo altă problemă în cablaj? 

- Există vreo problemă a instrumentelor? 

- Starea de încărcare a acumulatorului este suficientă? 

 Porniți motorul și verificați indicatorul de presiune pentru uleiul de motor și indicatorul de 

încărcare a acumulatorului în Panoul de instrumente. Acești indicatori trebuie să fie opriți în 

timp ce motorul funcționează. 

 Rulați motorul la o viteză de mers în gol mare (1000/1500 rpm) până când se înregistrează temperatura 

normală de funcționare și verificați mediul înconjurător de scurgeri de combustibil, ulei sau anitgel. 

 
▶ La repornirea motorului la sfârșitul depozitării pe termen lung, urmaţi instrucţiunile 

Avertizare legate de “Pregătirea pentru refolosire” ca mai jos. 

Atenţie 

▶ Deoarece electrolitul bateriei este acid sulfuric, emite gaze explozive și otrăvitoare. 

Este suficient de puternic pentru a arde pielea, îmbrăcămintea și poate provoca orbirea 

dacă pătrunde în ochi. 

- Țineți scânteile, flăcările și țigările aprinse departe de baterie. 

- Când manipulați acumulatorul, purtați ochelari de siguranță pentru a proteja ochii. 

- Dacă electrolitul ajunge în contact cu ochii și pielea, spălați-vă imediat cu apă și 

mergeți la un medic. 

▶ Când scoateți și depozitați acumulatorul, selectați un loc uscat și răcoros care să 

nu fie la îndemâna copiilor. 
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1-4. Instrucţiuni pentru ”Folosire şi aruncare” legate de mediu  
 

Solul, aerul și apa sunt elemente esențiale pentru viața umană. Pentru a contribui la conservarea 

Pământului a mediului, încercăm să reducem la minimum poluarea mediului necesară activității 

generale a afacerilor, cum ar fi proiectarea, fabricarea, distribuția etc. 

Mai multe substanțe și produse derivate din produse chimice și petrochimice reprezintă o porțiune 

majoră a poluării mediului și trebuie eliminate conform legilor mediului sau reglementărilor conexe și 

bunului simț. 

Dorim să notificăm următoarele elemente pentru „Utilizare și Eliminare” legate de conservarea mediului. 

 

1. Evitați încărcarea excvesivă după studierea manualulului de operare. 

 
Supraîncărcarea poate reduce durata de viață a produsului, precum și gazul de eșapament 

neprocesat apărut în timpul lucrărilor de suprasarcină devine cauza principală a poluării aerului. 

2. Când înlocuiți diferite uleiuri (motor, transmisie, soluție antigel) direct, nu aruncați uleiul 

uzat epuizat în nici un loc. 

Acest lucru poate polua serios solul și apa și, de asemenea, este interzis în mod legal. Dacă 

încălcați legislaţia, veți fi responsabil pentru asta din punct de vedere civil sau penal. Uleiul uzat 

trebuie aruncat în conformitate cu legislaţia de mediu 

3. Folosiți produsul în conformitate cu manualul de operare și dacă viața produsului s-a încheiat, nu 

aruncați (sau nu aruncați) în niciun loc. Apa rugină sau uleiul care provine din produsul eliminat 

poate provoca poluarea solului sau a apei. Astfel, deșeurile trebuie aruncate conform legii, 

contactați distribuitorul local autorizat din zonă. 

4. Lubrifianții moderni conțin aditivi. Nu ardeți uleiul sau combustibilul aruncat în sistemele de 

încălzire convenționale. 

5. Când manevrați combustibilul, uleiul de lubrifianți și lichidele de răcire, nu lăsați să fie absorbiți în sol. 

 
Ele trebuie colectate și eliminate într-un mod adecvat. 

 
6. Nu ajustați setarea sistemului de livrare a combustibilului. Acest lucru va 

modifica emisia de gaze de eşapament. 
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1-5. Simboluri 

Acestea sunt simbolurile și sensurile lor utilizate pentru tractor: 
 

 

 

  
 
 

 

 

   
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

   

Încărcare acu 
Înainte 

Marşarier 

Comandă viteză 

motor (acceleraţie) 

Presiune ulei de 

motor  

 

Viteza de croazieră 

(optional) 
Faruri (faza 

mică) 

Preîncălzire 

motor Diesel  

Eliberare viteza de 

croazieră (optional) 

 

Eroare SCR  
Reducere viteză 

moment motor 

Engine idle rpm 

increase 

Consultaţi Manualul 
de operare. 

 

Atenţie! 

Punctul mort 

Înainte/Marşarier 

Viteză redusă 

Viteză ridicată 

Temperatură lichid 

de răcire motor  

 
Presiune ulei 

de transmisie 

 

Deconectarea 4WD  

 
Curbă strânsă 

(optional) 

Comutator lumină 

Lumini laterale 

Pornire motor 

Oprire motor 

Control tragere 

(adâncime) 

 
Control tragere 

(suprafaţă) 

Dispozitiv blocaj  

diferenţial  

TIjă cilindrică 

(flotantă) 

 

Eroare comandă 

Comandă viteză 

motor (acceleraţie) 

Comandă poziţie 

(sus) 

 
Comandă poziţie 

(jos) 

 

Conectarea 4WD  

Frâna de mână 

Lumini de urgenţă 

Semnalizatoare 

Faruri (faza mare) 

 
Lumină de lucru 

Claxon 

TIjă cilindrică 

(scurtare) 

TIjă cilindrică 

(extensie) 

 

Ştergătoare 

 
Ştergătoare 

/ Spălare (faţă) 

 
Ştergătoare 

/ Spălare (spate) 

 
Pedală de frână 

deblocată 

(optional) 

Nivel combustibil 

Filtru combustibil 

 

PTO in funcţie 

 

Oprire PTO  
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1-6. Autocolante de siguranţă 

(1) Manipularea şi întreţinerea autocolantelor de siguranţă 

 Pentru utilizarea preconizată și siguranța personală a operatorului, sunt atașate autocolante de 

siguranță (etichete) la piesele legate de funcționarea în deplină siguranță. 

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

  Dacă găsiți simbolul „Citiți Manualul de operare” 

(1) în coduri, consultați pagina corespunzătoare a 

manualului de operare pentru mai multe informații 

despre funcționare, reglare și întreținere. 

 
 

 

(2) Autocolante de siguranţă şi poziţia de ataşare 

▶ Instrucțiunile descrise pe etichetele de siguranță sunt foarte importante pentru 

siguranța operatorului și a lucrătorilor din jur. Dacă este ignorat, poate provoca 

moartea sau răni grave. 

▶ Dacă etichetele sunt murdare, spălați-le cu apă şi săpun și ștergeți cu o cârpă  .     

Atenţie 
moale. Nu folosiţi diluant, acetonă, sau alte chimicale caustice deoarece se pot  

şterge autocolantele. 

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

▶ La curățarea tractorului cu apă sub presiune, etichetele pot fi detașate. 

▶ Dacă o decalare se află pe o parte care este înlocuită, asigurați-vă că decalajul 

este atașat pe partea nouă. 

8 2 11 13 

4 5 

3 

7 

6 

15 16  17 1 12 9 14 10 
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1. Locaţie : Coloana frontală stângă pentru 

modelul cu cabină / Pe sticla ferestrei frontale 

stângă pentru modelul cu bară laminată . 

- Combustibil diesel cu nivel foarte scăzut de sulf. 

- Nu fumați în timpul alimentării cu combustibil și 

nu țineți niciun fel de flacără. 

- Piesa nr. : 40241059 

2. Locaţie : În partea superioară a motorului de 

pornire, în partea stângă a motorului. 

- PERICOL DE RĂSTUNARE 

- Pentru a preveni ranirea grava sau moartea; 

• Porniți doar de pe scaun cu transmisie și 

cu PTO în punctul mort. 

• NU provocaţi scurtcircuit între bornele de 

pornire pentru a porni motorul. 

- Piesa nr. : 40195651 
 

3. Locaţie : Deasupra protecţiei spate PTO. 

- Contactul rotativ cu piesele direcţiei poate 

provoca vătămări grave sau moarte. 

- Mențineți toate scuturile direcţiei, tractorului și 

echipamentelor la locul lor în timpul funcționării. 

- Piesa nr. : 40195650 
 
 

4. Locaţie : Pe partea stângă / dreapta a 

porelatei ventilatorului. 

- Țineți hainele şi mâinile departe de ventilator și 

piesele rotative. 

- Contactul cu piesele mobile poate cauza 

pierderea degetelor sau a unei mâini. 

- Nerespectarea poate duce la deces sau 

vătămări grave. 

- Piesa nr. : 40239638 
 
 

5. Locaţie : Deasupra barei de protecţie dreapta. 

- PERICOL LICHID SUB PRESIUNE  

- Pentru a preveni ranirea grava sau moartea; 

• Eliberaţi presiunea asupra sistemului înainte 

de a repara, regla sau deconecta. 

• Purtați protecție adecvată pentru mâini și 

ochi atunci când căutați scurgeri, folosiți 

lemn sau carton. 

• Dacă lichidul hidraulic sau combustibilul se 

scufundă în piele, solicitați imediat asistență 

medicală. 

- Piesa nr. : 40195652 
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6. Locaţie : Deasupra barei de protecţie stânga. 

(Numai modelul cu barî laminată) 

- PENTRU A EVITA DECESUL SAU RĂNIREA GRAVĂ 
- Păstrați structura de protecție împotriva răsturnărilor  

în poziţie complet verticală și blocată. 
- Nu folosiți vehiculul fără a fixa pinii ROPS în poziție. 
- Când trebuie coborât ROPS: 

• Conduceți cu mare grijă. 

• Folsirea centurii de siguranţă nu este recomandată. 

• Nu încercaţi să îndoiţi ROPS când se 

montază un acoperiş. 

• ROPS este greu. Lucrați întotdeauna cu un asistent 

atunci când coborâți sau ridicați ROPS. 

- Nu este asigurată nicio protecție de răsturnare atunci 

când ROPS este în poziție coborâtă. 

- Piesa nr. : 40234715 

7. Locaţie : Deasupra suportului purificatorului de aer. 

- PENTRU A EVITA DECESULSAU RĂNIREA GRAVĂ; 

Abur de înaltă presiune și apă feirbinte. 

Îndepărtați capacul de umplere cu grijă extremă. 

- Nerespectarea poate duce la deces sau vătămări 

grave. 

- Piesa nr. : 40239637 

 
8. Locaţie : În dreapta cadrului benzii. 

- PENTRU A EVITA DECESUL SAU RĂNIREA GRAVĂ; 

Atenție la partea fierbinte. Nu păstrați amortizorul 

pentru a evita rănirea. 

- Nerespectarea poate duce la vătămări grave. 

- Piesa nr. : 40239636 
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9. Locaţie : Pe coloana din stânga pentru 

modelul cu cabină / Deasupra barei de 

protecţie stânga pentru modelul cu bară 

laminată. 

① ATENŢIE 

- Selectorul PTO și maneta trebuie să fie în 

poziția „oprit” pentru a porni motorul. 

- Nu operaţi pe suprafețe dure cu 4WD cuplat. 

② AVERTIZARE 

- PENTRU A EVITA DECESUL SAU RĂNIREA GRAVĂ; 

• După prima oră de funcționare și zilnic după 

aceea, verificați cuplurile și șuruburile jantei roților 

din față și din spate. 

• PTO - țineţi mâinile, picioarele și hainele 

departe de PTO și de alte piese mobile. 

• Decuplați PTO și opriți motorul înainte de a 

repara tractorul sau dispozitivele sau atașați / 

detașați unelte. 

• Păstrați toate protecţiile de siguranță pentru a 

vă proteja. 

• Trageți numai de la bara de tracțiune aprobată 

sau de la verigile inferioare ale cârligului în 3 

puncte, în poziție orizontală sau mai jos. 

• Blocați pedalele de frână ale tractorului pentru 

deplasarea pe drumurile publice sau autostrăzi. 

• Aplicați întotdeauna frâna de mână și treceți 

transmisia la neutru înainte de a o demonta. 

• Purtaţi întotdeauna centura de siguranță 

când acționați tractorul. 

• Nu permiteți pasageri călare pe tractor sau utilaje. 

• Nu folosiți centura de siguranță atunci 

când operați cu ROPS pliabil în poziție 

coborâtă. 

• Gazele de eşapament ale motorului pot 

provoca moarte sau boală. Încercați 

întotdeauna să lucrați într-o zonă ventilată. 

• Dezactivați blocarea diferențială la rotirea 

tractorului. Deconectați întotdeauna 

blocarea diferențială atunci când conduceți 

pe drumuri. 

• Apăsați pe pedalele de frână sau ambele 

pentru a dezactiva blocarea diferențialului. 

- Nerespectarea poate duce la deces sau 

vătămări grave. 

- Piesa nr. : 40195656 
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10. Locaţie : În partea stângă a cadrului ROPS. 

(numai modelul cu bară laminată) 

- PENTRU A EVITA RĂNIREA GRAVĂ SAU MOARTEA; 

• Nu operaţi niciodată un tractor fără un 

ROPS certificat. 

• Purtaţi întotdeauna centura de siguranță când 

folosiți tractorul cu ROPS în poziție verticală. 

• Nu operaţi tractorul pe pante abrupte sau în 

coborâre. 

• Evitați viraje strânse la viteze mari. 

• Utilizarea ROPS și centura de siguranță reduc 

șansa de rănire sau deces în caz de 

răsturnare sau supărare. 

• Nu atașați frânghii sau lanțuri la ROPS în 

scop de tragere. 

- Nerespectarea poate duce la deces sau 

vătămări grave. 

- Piesa nr. : 40234561 
 

11. Locaţie : Pe coloana dreaptă pentru modelul 

cu cabină / pe partea dreaptă a barei de 

protecţie pentru modelul cu barî laminată. 

(optional) 

- FOLOSIREA MANETEI JOYSTICK. 

- PENTRU A EVITA RĂNIRA PERSOANELOR;  

Operarea greșită provoacă răni grave.  

Apăsați maneta (1) pentru a bloca joystick-ul în  

punctul mort. 
- Nerespectarea poate duce la deces sau 

vătămări grave. 

- Piesa nr. : 40194109 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Locaţie : Pe capacul din oţel sub 

consola de instrumente (optional) 

- ATENŢIE. 

- Pentru a preveni uzura inutilă, nu mergeți 

niciodată pe pedala de ambreiaj pentru odihnirea 

unui picior. 

- Piesa nr. : 40222778 
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13. Locaţie : Pe coloana din dreapta pentru 

modelul cu cabină / Pe consola din dreapta 

pentru modelul cu bară laminată. (optional) 

- ATENŢIE. 

- Se poate supraîncălzi. Readuceţi maneta în 

punctul mort după folosirea detentei. 

- Piesa nr.:40199181 
 
 
 

14. Locaţie : În partea de sus a capoacului 

schimbătorului domeniului de viteze, la 

stânga scaunului şoferului. 

- ATENŢIE. 

- Numai stadiile L şi M pentru sub-schimbător 

sunt disponibile pentru ralenti r. 

- Piesa nr.:40199180 
 
 
 
 

15. Locaţie : Deasupra capacului ECU. 

- ATENŢIE 

- Evitați pulverizarea directă a apei pe ECU. 

Poate cauza probleme. 

- Piesa nr.:40283939 

 

 
16. Locaţie : Deasupra capacului modulului de alimentare. 

- Nu injectați combustibil diesel sau apă în 

rezervorul de uree. (AUS 32 ISO 22241) 

- Piesa nr.:40319413 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Locaţie : Deasupra capacului modulului de alimentare. 

- ATENŢIE 

- Pentru a preveni aprinderea luminii la panoul de 

instrumente și reducerea puterii motorului. Nu injectați 

uree peste nivelul maxim. 

- Piesa nr.:40351440 
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2. Instrucţiuni de operare în deplină siguranţă 

(1) Denumirea fiecărei piese 

① Tipul cu cabină 
 
 
 
 

 

 Bara laminată (Cadru de siguranță) 
 
 
 
 
 

 
Volan 

 

 
 

Panoul de 
instrumente  

Scaunul 

şoferului 

 
 

Capota  

 

 

Faruri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Greutăţi balast 

(optional) 

Treapta inf 

Rezervorul de 

combustibil 

DEF/Rezervorul de uree 

 

 Bara de protecţie  
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② Tipul cu bara laminată  
 
 
 
 

 

Bara laminată (Cadru de siguranță) 
 
 
 
 
 

 
Volan 

 

 
 

Panoul de 
instrumente  

Scaunul 

şoferului 

 
 

Capota  

 

 

Faruri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Greutăţi ballast 

(optional) 

Treapta inf 

Rezervorul de 

combustibil 

DEF/Rezervorul de uree 

 

 Bara de protecţie  
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2-1. Intrarea şi ieşirea din tractor 

(1) Intrarea în tractor 

① Tipul cu tijă 

 Ori de câte ori este posibil, utilizați treapta din 

partea stângă pentru a intra. 

 Când intraţi în tractor, utilizați treapta și apucați 

mânerul pe stânga / dreapta barei de protecție. 

 Nu săriţi în sus / în jos pentru propria siguranța. 
 
 
 
 
 

① Tipul cu cabină 

 Atunci când este posibil, folosiți ușa din stânga 

pentru a intra. 

 Eliberați ușa cabinei blocată cu cheia furnizată și 

trageți numai de mînerul ușii pentru a deschide 

ușa cabinei. 

 Când intraţi în tractor, folosiți mânerele treptei și 

apucați rama de pe ușa cabinei. 

 Nu săriţi în sus / în jos pentru propria siguranța. 

  Când părăsiți tractorul, blocați ușa cabinei și 

scoateți cheia din contact. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

Atenţie 
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(2) Reglarea scaunului 

① Tipul standard 

 Înainte de a folosi tractorul, reglați poziția scaunului 

șoferului în funcție de dimensiunea corpului. 

1) Maneta de reglare F / S a scaunului 

-. După ce stai pe scaunul șoferului, mișcați 

maneta de reglare f / s a scaunului în sus pentru 

a elibera blocarea. 

- Mutați scaunul șoferului înainte sau înapoi, în 

funcție de dimensiunile corpului șoferului. 

- Eliberați maneta de reglare F / S a scaunului și 

verificați că scaunul este blocat. 

2) Buton de reglare a înălţimii scaunului  

- Dacă rotiți butonul de reglare a înălțimii scaunului 

în sens orar, înălțimea scaunului trebuie coborâtă. 

3) Buton de reglare a greutății 

- Reglați suspensia scaunului în funcție de 

greutatea corpului dvs. folosind butonul de 

reglare a greutății. Dacă rotiți butonul în sens 

orar, rigiditatea suspensiei va fi crescută. 

② Tipul Premium (optional) 

  Înainte de a folosi tractorul, reglați poziția 

scaunului șoferului în funcție de dimensiunea 

corpului. 

1) Maneta reglare scaun spate/faţă  

- După ce stai pe scaunul șoferului, mișcați 

maneta de reglare faţă / spate a scaunului în 

sus pentru a elibera blocarea. 

- Mutați scaunul șoferului înainte sau înapoi, în 

funcție de lungimea corpului șoferului. 

- Eliberați pârghia de reglare F / S a scaunului și 

verificați că scaunul este blocat. 

2) Maneta de reglare a dispozitivului de pivotare a scaunului  

- Trageți maneta de reglare a pivotării scaunului pentru a elibera blocarea și rotiți scaunul în partea dreaptă . 

- Eliberați pârghia și verificați scaunul blocat în loc. 

- Poziția pivotantă este permisă doar în timpul funcționării pe câmp, astfel încât întoarceți scaunul în poziția 

neutră înainte de a conduce sarcina. 

 

Manetă reglare 

s

adjustment  

Maneta reglare 
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② Optional - continuare 

3)  Maneta de reglare a greutății 

- ÎMPINGEȚI maneta în jos pentru greutate ușoară. 

- TRAGEȚI maneta în sus pentru o greutate 

mare după rotirea cheii în contact în poziția 

„ON/pornit”. 

4) Maneta de reglare a unghiului spătarului  

- Ridicați maneta în sus pentru a regla unghiul  

spătarului. 

- După reglare, eliberați maneta și verificați 

spătarul blocat în loc. 

 
 
 
 

 

- Rotiţa de reglare a unghiului suportului de braţe 

- Este folosit pentru a coborî / ridica cotiera. 

- Rotiți roata spre interior pentru a coborî cotiera. 

- Rotiți roata spre exterior pentru a ridica cotiera. 

5) Reglarea extensiei spătarului  

- Trageți sau împingeți spătarul în jos pentru a vă  

potrivi corpul. 

 
 
 
 
 
 
 

6) Maneta de reglare a suportului lombar  

- Rotiți pârghia în sensul acelor de ceasornic 

pentru a ridica înălțimea suportului de cherestea. 

- Rotiți maneta în sens orar pentru a coborî 

înălțimea suportului de cherestea. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avertizare 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maneta reglare 

 

Maneta reglare 

greutate  

 

 

Maneta
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(3) Centura de siguranţă 

  Purtaţi întotdeauna centura de siguranță înainte 

de a folosi tractorul și reglați centura pentru a se 

potrivi operatorului. 

1. Introduceți capătul centurii de siguranță în 

cataramă până când un „declic” indică că este 

cuplat corect. 

2. Pentru a scoate centura de siguranță din 

cataramă, apăsați butonul de eliberare roșie de 

pe cataramă. 

 Verificați centura de siguranță în mod regulat. 

Dacă este deteriorat sau ruptă, înlocuiți-o cu 

unul nou. 

 
 
 
 
 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    
  



2 - 7   

(4) Înclinarea volanului 

  Trageți și mențineți maneta de înclinare în 

sus pentru a elibera coloana de direcție și 

înclinați volanul în poziția dorită. 

 Întoarceți maneta de înclinare în poziția de 

blocare și asigurați-vă că verificați că volanul 

este blocat. 

 Reglați volanul numai când este oprit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(5) Ventilaţie (numai tipul cu cabină) 

  Reglarea manetei de ventilație poate fi preluată 

din exterior sau din interiorul cabinei. 

- Circulaţie externă : Aerul provine din exterior 

prin filtrele de aer ale cabinei. 

- Circulaţie internă: Aerul poate fi re-circulat 

în interiorul cabinei. 

 Pentru a crește presiunea aerului în interiorul 

cabinei, puneţi maneta de ventilație în poziţia de 

circulație externă și rotiți comanda suflantei în 

sens orar complet. 
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(6) Ieşirea din tractor 

① Portiera (stânga / drepta) 

 Ori de câte ori este posibil, folosiți ușa din 

stânga pentru a intra / ieși. 

 Pentru a deschide ușa cabinei stânga / dreapta, 

împingeți maneta de eliberare a ușii în jos și 

folosiți mânerul de apucare pentru a împinge 

ușa afară. 

 Blocați ușile cabinei înainte de a părăsi tractorul. 
 
 
 
 
 
 
 
 

② Lunetă (pentru urgenţă) 

  Pentru a deschide luneta, rotiți mânerul lunetei în 

sensul acelor de ceasornic. 

 Împingeți ușor mânerul în afară. 

 Această lunetă poate fi folosită pentru ieșirea 

de urgență sau ventilație. 

 

ELIBERARE 

 

ELIBERARE 
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2-2. Dispozitive de siguranţă 

(1) Capota 

 Capota este un dispozitiv de protecție pentru a 

preveni accesul neintenționat la piesele rotative 

din jurul motorului; ventilator de răcire, curea de 

ventilare și arbore rotativ și scripete. 

 Nu scoateți și nu modificați capota. 
 
 
 
 
 

(2) Bara de protecţie 

  Bara de protecție este un dispozitiv de protecție 

pentru a preveni accesul neintenționat la 

pneurile din spate și pentru a preveni 

deteriorarea noroiului către șofer. 

 Nu îndepărtați și nu modificați bara de protecție. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Carcasa de siguranţă şi capac de protecţie PTO 

  Capacul de siguranță pentru PTO este un 

dispozitiv de protecție pentru a preveni accesul 

neintenționat la arborele PTO și pentru a preveni 

un accident cauzat de arborele de antrenare 

rotativ. 

 Nu scoateți capacul de siguranță al PTO. Dacă 

capacul de protecție sau capacul de protecție 

al PTO este deteriorat sau îndepărtat, înlocuiți-

l cu o piesă originală. 

 Nu călcați pe capacul de siguranță al PTO. 

  După utilizarea arborelui PTO, aplicați unsoare și introduceți 

capacul de protecție a arborelui PTO. 

  

 

 

 

Fender 

Capota 
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(4) Structura de protecţie contra răsturnării(ROPS) (optional) 

① Bara laminată (Cadrul de siguranţă) 

  NU scoateți cadrul de siguranță în mod arbitrar. 

Această structură va reduce riscul de răniri grave 

sau deces. 

 NU modificați și nu reparați cadrul de siguranță. 

Sudarea, îndoirea, găurirea, șlefuirea sau tăierea 

oricărei părți a cadrului de siguranță, poate slăbi 

structura. 

 Dacă cadrul de siguranță este demontat sau 

îndepărtat din orice motiv, asigurați-vă că toate 

piesele sunt reinstalate corect înainte de a folosi 

tractorul. 

 Cum se pliază cadrul de siguranță. 

1. Desfaceți șuruburile cadrului de siguranță②④ și 

piuliţele (pe ambele părți). (Nu le slăbiţi de tot) 

2. Scoateți știfturile③ pe ambele părți și pliați 

înapoi cadrul de siguranță. 

-  Aveți grijă de posibilitatea ca capul, mâna și 

umărul să vă fie rănite prin plierea bruscă a 

rezultatului din greutatea cadrului de siguranță. 

3. Așezați orificiile cadrului① şi ⑤ aliniate, și 

introdfuceți știfturile③ în orificii pentru a fixa 

cadrul de siguranță și aplicați pinul de fixare. 

4. Strîngeți bine șuruburile②④ și piulițele 

(pe ambele părți). 

  Când ridicaţi vertical cadrul de siguranță, 

urmați procedura inversă. 
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Cabin 

 

② Cabina 

 Structura de protecție (Bara laminată sau 

Cabina) și componentele de interconectare 

sunt un sistem certificat. Orice deteriorare, 

incendiu, coroziune sau modificare va slăbi 

structura și vă va reduce protecția. Dacă se 

întâmplă acest lucru, structura de protecție 

TREBUIE să fie înlocuită cu una nouă. 

Contactați distribuitorul local autorizat pentru 

inspecția și înlocuirea structurii de protecție. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Avertiza

 
 

  

Cabina 
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3. Instrumente şi comenzi 

3-1. Panoul de instrumente şi comenzile frontale 

Important pentru proprietar, citiţi cu atenţie 
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(1) Panoul de instrumente  
 

 
1 Tahometru 16 Indicator defecţiune ATS 

2 Indicator semnalizator (LH/RH) 17 Indicator reducere moment motor 

3 Indicator înainte/punct mort/marşarier(optional) 18 Indicator avertizare nivel DEF 

4 Indicator faza mare 19 Indicator avertizare nivel HC filtru SCR 

5 Indicator frâna de mână 20 Indicator comandă viteza de lucru motor 

6 Indicator blocaj diferenţial 21 Indicator asistenţă pornire la rece 

7 Senzor temperatură lichid de răcire motor 22 Senzor nivel combustibil 

8 Indicator avertizare supraîncălzire lichid 
răcire 

23 Senzor presiune filtru ulei hidraulic 

9 indicator operare PTO 540E  24 Indicator încărcare acumulator 

10 Indicator creştere rpm motor mers în gol 25 Indicator presiune ulei de motor 

11 Indicator funcţionare PTO 26 Indicator nivel scăzut combustibil 

12 indicator 4WD 27 Indicator viteză ridicată (optional) 
 

Indicator service purificator de aer 

 
Indicator pedale de frână neblocate (optional) 

Ecran afişaj LCD 

Indicator avertizare eroare comandă vehicul 

Indicator avertizare filtru de combustibil 

 
       

 
 

 
 

 

24 

23 
 

22 
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Tahometru 

  Tahometru arată rotațiile motorului pe minut 

(„10” înseamnă 1000 rpm). 

Indicator semnalizator (Stânga / Dreapta) 

  La rotirea comutatorului luminii de semnalizare în 

direcția stânga / dreapta, luminile de semnalizare 

din față și din spate sunt clipite. În acest moment, 

acest indicator clipește simultan. 

 

Indicator înainte/punctul mort/marşarier(optional) 

 Acești indicatori trebuie să fie ON / OFF atunci 

când operează Maneta de accelerație către 

transmisia ÎNAINTE / PUNCTUL MORT / 

MARŞARIER in acceleraţie. 

 

Indicator faza mare 

 Când porniți faza mare a farului, acest indicator trebuie să fie aprins simultan. 
 

Indicator frâna de mână 

  Acest indicator este PORNIT la tragerea frânei de mână. Dacă deplasează F / R Maneta de 

accelerație înainte sau înapoi atunci când frâna de mână este acționată, acest indicator clipește cu 

zgomot de alarmă. 

 

Indicator blocaj diferenţial 

 Acest indicator trebuie să fie aprins atunci când funcționează comutatorul blocaj diferențial. 
 

Senzor temperatură lichid de răcire motor 

 Acest senzor  arată nivelul de temperatură al lichidului de răcire pentru moitor. Cu cât acul se apropie 

de “H”, cu atât mai ridicată este temperatura lichidului de răcire a motorului. 

  Lichidul de răcire este foarte fierbinte. Când verificați lichidul de răcire, respectați instrucțiunile 

secțiunii 5 „Întreținere și ungere” din acest manual. 

 

Indicator avertizare supraîncălzire lichid de răcire 
 

 Dacă temperatura lichidului de răcire pentru 
moitor depășește nivelul critic, acest indicator 
este aprins. Opriți motorul și răciți motorul. 7 

 Dacă nu este curățat, contactaţi distribuitorul dv. 8 

local autorizat pentru verificare. 

indicator operare PTO 540E  
9
 

 Când maneta viteza PTO este 750 / 540E rpm, iar 

PTO Comutator și comutator 540E PTO este 

„PORNIT”, acest indicator va fi PORNIT și viteza 

maximă a motorului va fi restricționată in acest mod. 
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Indicator creştere rpm motor mers în gol 
 

  Dacă este necesară creșterea vitezei motorului 

pentru un proces de post-tratament normal și se 

aplică frâna de mână, motorul scăzut la ralanti 

este automat crescut și acest indicator este pornit. 

  Dacă frâna de mână nu este aplicată, acest 

indicator va lumina intermitent. 

Indicator funcţionare PTO 

 Când cheie-ul Contact este „ON” și PTO-ul Mod 

Comutator este „MANUAL”, iar PTO-ul 

Comutator este „ON”, acest indicator este pornit. 

  Dacă comutatorul în modul PTO este pe „AUTO”, PTO spate și acest indicator trebuie să fie 

OFF pentru a proteja arborele de antrenare PTO atunci când pedala de ambreiaj este apăsată 

sau dacă utilajul este ridicat peste limita specificată. 

indicator 4WD 

 Când apăsați comutatorul 4WD în poziția „4WD”, acest indicator trebuie să fie pe ON/pornit. 

  Când apăsați Pedalele de frână, 4WD se vor angaja automat pentru a frâna roțile din față, iar 

acest indicator va fi pe ON/pornit. 

 

Indicator service purificator de aer 

  Dacă purificatorul de aer este înfundat și dacă presiunea diferențială este crescută, acest indicator 

trebuie să fie PORNIT. După oprirea motorului, curățați sau înlocuiți elementul de filtrare cu unul nou. 

 

Indicator pedale de frână neblocate (optional) 
 

  Când pedalele de frână nu sunt conectate cu blocajul pedalei, pedala st/dr poate fi 

acționată separat, iar acest indicator trebuie rotit. (numai poentru Coreea) 

Ecran afişaj LCD 

ⓐ Contorul orar și codul de diagnostic al erorilor 

 În confiţii normale de funcţionare, acest ecran 

afişează orele de funcţionare până la acel 

moment. De exemplu, 0019.1 înseamnă  că 

tractorul a funcţionat 19,1hr (19 ore şi 6 minute). 

 Dacă a apărut o eroare la controlul vehiculului, 

codurile de diagnosticare ale erorilor aferente 

sunt afișate secvențial. 

 
 

Contor ore 

15 

Tensiune acumulator 

ⓑ Tensiune acumulator 

 Tensiunea de moment a acumulatorului se  

afişează 

 

 

. Cod ESC  Vitezometru 
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ⓒ Comanda viteza nominală motor(ESC) şi Cod FMI 

 

  

ⓓ Ecran mod EHL(optional) 

  Numai pentru modelele cu ridicarea electro-

hidraulică (EHL), acest afișaj arată poziția de 

ridicare curentă pentru limita maximă superioară 

în raport procentual. 

ⓔ Ecran nivel DEF/uree 

 Acest afișaj arată nivelul DEF / uree în raport 

procentual. 

 Este un catalizator pentru procesul de post-
tratament al motorului. 

ⓕ Indicator avertizare presiune frână remorcă 

 Dacă presiunea de aer a frânei de remorcă este 

mai mică decât nivelul indicat, acest afișaj este 

pornit indicatorul roşu de avertizare eroare 

comandă vehicul (28). 

ⓖ Circumferinţa de rulare pneuri şi viteza 

vehiculului  

 Circumferința de rulare a anvelopei din spate și 

viteza vehiculului este afișată în mm / inch și 

km / h / mph. 

 Schimbarea unităţii de măsură(km/h  mph, 

mminch): Apăsați în scurt timp partea 

superioară a comutatorului principal ESC (într-o 

secundă). Schimbarea unității este disponibilă 

numai înainte de a modifica circumferința de 

rulare a pneului. 

 Intrarea în modul editare: Rotiţi cheia în 

contact în poziţia “ON” apăsând în partea 

superiară a comutatorului principal ESC. În 

acel moment, circumferinţa de rulare a 

pneurilor “CAL” şi viteza cehicului se vor afişa. 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESC main switch 

 

  

 

 

 
 

  

 RPM stocat la ECU pentru controlul vitezei 

nominale a motorului (ESC) este afișat în stare 

normală. 

 Dacă se întâmplă erori legate de controlul 

vehiculului, Cod FMI pentru a putea cunoaște 

tipul sau modelul de eroare trebuie afișat prin 

rotații în plus, cu cod de diagnostic de eroare. 

 

Comutator 
principal ESC 

Comutator 
sus/jos 
viteză  ESC 
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 Editarea circumferinţei: În modul de editare, 

prima cifră va clipi la început. Dacă apăsați 

partea superioară a comutatorului viteză / 

coborâre ESC, următoarea cifră va clipi. 

Dacă apăsați partea inferioară a 

comutatorului, numărul este schimbat de la 

„9” la „0” de fiecare dată când apăsați 
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 Apăsați partea superioară a comutatorului 

principal ESC pentru mai mult de o secundă, 

apoi cifrele razei de anvelope vor scăpa de 3 

ori și datele dvs. vor fi salvate. Dacă apăsați 

partea inferioară a comutatorului principal ESC 

sau rotiți Contact cheie în „OFF” sau „START”, 

datele dvs. de intrare nu vor fi salvate. 

 
 
 
 
 

Indicator defecţiune sistem post-tratare (ATS) 

 Există o eroare în Reducerea Catalitică Selectivă 

(SCR) pentru reducerea NOx în gazelle de 

eşapament. Acest indicator vă informează despre 

nivelul DEF / uree, funcționarea defectuoasă a 

sistemului și reducerea cuplului motor în 

combinație cu alt indicator. Pentru mai multe 

informaţii, a se vedea pag.3-8. 

 

Indicator reducere moment motor 

 Acest indicator arată că motorul se desfășoară în 

timpul procesului de reducere a cuplului motorului 

din cauza oricărei erori SCR. 

 

Indicator avertizare nivel DEF 

 Acest indicator arată că nivelul DEF / uree este scăzut și că rezervorul de uree trebuie reîncărcat în 

curând. În funcție de nivelul ureei, ecranele sunt schimbate. Pentru mai multe informaţii, a se vedea 

pag.3-8. 

 

Indicator avertizare nivel HC filtru SCR 

 Acest indicator arată că nivelul HC în dispozitivul SCR este atât de ridicat. În acest moment, motorul 

scăzut la ralanti va fi intensificat automat și procesul de ardere HC va continua. 

 After the burning process is finished, this indicator shall be turned off. 

 

Indicator comandă viteză nominală motor (ESC) 

  Acest indicator este pornit atunci când 

funcționează comutatorul principal ESC în poziția 

ON și controlul vitezei de croazieră a motorului 

(ESC) este gata. 

Indicator asistenţă pornire la rece 

 Dacă dispozitivul de pornire la rece 

funcționează, acest indicator trebuie să fie 

PORNIT. După ce indicatorul se stinge, porniţi 

motorul. 
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Senzor nivel combustibil 

  Acest indicator arată nivelul de combustibil în rezervorul de combustibil. 

 Dacă acul este la “E”, umpleți rezervorul de 

combustibil imediat. 

23 Senzor presiune filtru ulei hidraulic 

 Dacă diferența de presiune a filtrului de ulei 

hidraulic este crescută la nivelul desemnat, acest 

indicator trebuie să fie PORNIT. Înlocuiți filtrul de 

ulei cu unul nou. 

  Poate fi pornit pe vreme rece. Încălziți uleiul 

de transmisie și verificați indicatorul. 

Indicator încărcare acumulator 

 Poate fi pornit iarna rece. Încălziți uleiul de transmisie și verificarea indicatorului. 

  Dacă indicatorul este PORNIT în timp ce motorul funcționează, aceasta înseamnă că există probleme în 

sistemul de încărcare. În acest caz, contactați distribuitorul local autorizat pentru verificare. 

25 Indicator presiune ulei de motor 

 Dacă acest indicator este PORNIT atunci când 

cheie-ul Contact este pornit înainte de pornirea 

motorului, acest lucru înseamnă normal. 

 Dacă indicatorul este pornit în timp ce motorul 

funcționează, opriți motorul și verificați nivelul Uleiul 

de motor. Dacă indicatorul este ON, chiar dacă 

nivelul uleiului este normal, contactați distribuitorul 

local autorizat pentru verificare. 

Indicator avertizare nivel scăzut combustibil 
 

 Când combustibilul din rezervorul de combustibil este sub nivelul minim, acest indicator trebuie să fie PORNIT . 

 Dacă acest indicator se aprinde, completați imediat rezervorul de combustibil cu combustibil. 

 
Indicator viteză ridicată (numai modelul cu antrenare electrică) 

  Acest indicator trebuie să fie pornit / oprit in transmisia cu antrenare pneumatică cu system val 

ridicată-scăzută la apăsarea butoanelor sus/ jos. ( A se vedea 3-4. Sistem antrenare pneumatică) 

Indicator avertizare eroare comandă vehicul 

 Dacă există o eroare semnificativă la controlul vehiculului, acest indicator trebuie să fie PORNIT. 

Contactați distribuitorul local autorizat pentru verificare. 

 Indicatorul său arată informații detaliate despre eroarea de control a vehiculului în combinație cu alte indicatoare . 
Pentru mai multe detalii, a se vedea pagina următoare 

 
Indicator avertizare filtru de combustibil 

 Când există o restricție sau exces de apă în filtrul de combustibil, acest indicator trebuie să fie PORNIT. 

  Scoateți apa din filtrul de combustibil. (A se vedea secţiunea 5 din acest manual) 
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Strategie de inducere SCR– Strategie general de inducere 
 

 
Există 4 nivele de avarii şi 4 etape de inducere.  
 
Elemente generale 

- Vehiculul atinge inducția finală după 4 ore de funcționare după detectarea defecțiunii. 

- Trei reporniri cu putere completă (repornirea validării pentru vindecare) parte a unui 

interval de timp de 4 ore. 

- Validarea repornește 

- Repornirile de validare permise oricând după detectare. 

- Repornirile de validare sunt blocate cu cheia pentru a evita activarea neintenționată. 

- Limitat la 30 de minute fiecare. 

- După expirarea celor 30 de minute, motorul este imediat coborât până la inducerea finală. 

- Restabilirea validării este disponibilă numai pentru defecțiunile care necesită încălzire 

după sistemul de tratament sau dozarea activă - nu pentru defecțiuni electrice, calitate 

DEF sau nivel DEF. 

 Timpi tampon repetaţi: după 3 detectări de avasrie în 40 de ore inducerea se blochează 

 Avariile pot fi resetate doar cu un instrument de la distribuitor 

- Avarii inducere SCR. 

- Resetarea timpului tampon repetat și a contorului de evenimente. 
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① Strategie inducere SCR – nivel scăzut DEF  
 
 

 
 
 
 
 

 

Avertizare şofer activată 

Reducere cuplu 65% şi limitare viteză 40%, creşţere 
imedată în 40 minunte 

Motor trecut pe mers în gol, creştere imediată în 
30 minute Gol 

Rezervă pentru răcirea modului de dozare DEF 

Avertizare şi inducere pentru nivel scăzut DEF 

Nivel 4 final 
Avertizările vizuale şi auditive folosite pentru inducere 
pot varia în funcţie de designul unităţilor de afişaj.  

Avertizare nivel DEF 

Avertizare şofer Pasul 2 Pasul final 

Cuplu 

Reducere cuplu 65% 
Creştere viteză motor 60% 
în 40 minute  
 

Nivel DEF 

Maşină în mers în gol 
Cuplu max. 50% 
 

Motor comandat să treacă 
la mers în gol în 30 minute 

gol 
 

Inducere finală blocată 
până la completare 
 

40 minute 
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② Strategie inducere SCR– DEF de calitate proastă  
 

Cuplu 

Avertizare şofer Pasul 2 Pasul final 

Avertizările vizuale şi auditive folosite pentru inducere 
pot varia în funcţie de designul unităţilor de afişaj.  

Nivel 4 final 

Avertizare şi inducere pentru DEF de calitate proastă  

Calitate DEF 

Reducere cuplu 65% 
Creştere viteză motor 60% 
în 40 minute  
 

40 minute 
120 minute 30 minute 

Timp 

Inducere finală blocată 
până la remediere 
 

Maşină în mers în gol 
Cuplu max. 50% 
 

Motor comandat să treacă 
la mers în gol în 30 minute 

C
a

lit
a

te
 p

ro
a
s
tă

 

D
E

F
 d
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③ Strategie inducere SCR– Detecţie ingerinţă sistem SCR  
 

Cuplu 

Pasul 2 Pasul final Pasul 1 

Avertizările vizuale şi auditive folosite pentru inducere 
pot varia în funcţie de designul unităţilor de afişaj.  

Nivel 4 final 

Simbol avarie 
tehnică DEF 

Avertizare şi inducere pentru ingerinţă MY15+  

Reducere cuplu 65% 
Creştere viteză motor 
60% în 40 minute  
 

Inducere finală blocată 
până la remediere 
 

Maşină în mers în gol 
Cuplu max. 50% 
 

Motor comandat să treacă 
la mers în gol în 30 minute 

Max. trei reporniri de validare pentru avarii legate de dozare 
(limitate la 30 minute fiecare, ordinea tastelor blocată) 

 

Timp 

Reducere cuplu 25% 
în 25 minute  
 

Ingerinţă detectată 
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④ Strategie inducere SCR– avarie tehnică EGR  

 Eroare electrică a supapei EGR 

 Monitorizare a defecțiunilor care pot fi atribuite modificării (de exemplu, defecțiuni electrice pe senzorii 
sistemelor EGR) 

 Monitoare care necesită închiderea supapei EGR ca acțiune de recuperare  

Max. 2 paşi de inducere 

- Primul pas : 25% din reducerea de putere 

- Al doilea pas: 50% din reducerea de putere 
 
 

Pasul 1 Pasul 2 Pasul final 

Avertizările vizuale şi auditive folosite pentru inducere 
pot varia în funcţie de designul unităţilor de afişaj.  

Nivel 4 final 

Avertizare şi inducere pentru avarii cauzate de ingerinţe  

Simbol avarie 
tehnică EGR 

Reducere cuplu 50% 
în 30 minute  
 

Reducere cuplu 25% 
în 25 minute  
 

Inducere finală blocată 
până la remediere 
 

Ingerinţă detectată 

Max. trei reporniri de validare pentru avarii legate de dozare 
(limitate la 30 minute fiecare, ordinea tastelor blocată) 

 

Timp 



3 - 13  

(2) Contact cheie 

 “oprit” – (oprirea motorului) 

 “pornit” – ON 

 “START” – pornirea motorului 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3) Pedala de acceleraţie 

  Această pedală este folosită la conducerea pe şosea. 

 Când folosiți pedala de accelerație, maneta de 

accelerație trebuie plasată în „Viteză redusă”. 

 Când apăsați mai întâi pedalele de frână și apăsați mai 

întâi Pedala de accelerație, turația motorului se 

schimbă la ralanti. 

 Când apăsați mai întâi pedala de accelerație și apăsați 

mai întâi pedalele de frână, turația motorului trebuie 

controlată de pedala de accelerație. 

 Pe pedala de accelerație există un senzor electric 

sensibil. Nu îndepărtați sau modificați Pedala de 

accelerație în mod arbitrar. 

Atenţie 

 
 

  

 

  

 

 START 
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(4) Pedala de ambreiaj  

  Se foloseşte pentru a acționa sau a decupla 

ambreiajul principal de transmisie pentru pornirea 

motorului și schimbarea angrenajului de 

transmisie. 

 Apăsați rapid și complet pedala de ambreiaj 

și eliberați-o încet. 

 Dacă comutatorul în modul PTO este plasat 

pe „Manual”, arborele PTO NU se va opri, 

dacă întrerupătorul este plasat pe „AUTO”, 

arborele PTO va fi oprit, la apăsarea pedalei 

de ambreiaj. 

 
 

 

 
 

(5) Pedalele de frână 

  Când opriți tractorul, apăsați ambele 

pedale de frână odată cu eliberarea pedalei 

de ambreiaj. 

 Dacă pedalele de frână nu sunt blocate cu 

blocajele de pedală, pedala de frână stânga sau 

dreapta pot fi operate independent. Această 

acționare a pedalei cu o frână este utilă pentru 

a reduce raza de rotire pe sol. 

 NU apăsați pedala unică de frână în timp ce 

blocarea diferențialului este cuplată. Poate 

provoca deteriorarea sau defectarea punții spate. 

 Când pedalele de frână sunt apăsate, 4WD vor fi cuplate automat pentru a frâna roțile din față. 

  Când apăsați mai întâi Pedalele de frână și apăsați mai întâi Pedala de accelerație, turația 

motorului se schimbă la ralanti. 
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(6) Maneta de acceleraţie (mecanică) 

 Se foloseşte pentru a selecta Înainte / Marşarier. 

 Apăsați / trageți maneta înainte / înapoi cu 

apăsarea completă a pedala de ambreiaj. 

 Înainte de a inversa tractorul, reduceți viteza 

motorului și verificați-vă în spatele dvs. 

 Dacă se împinge maneta de accelerație 

înainte sau înapoi atunci când frâna de mână 

este cuplată, indicatorul frânii de mână va clipi 

cu zgomot alarmant. Înainte de a împinge 

maneta de accelerație, TREBUIE SĂ 

ELIBERAŢI maneta frânei de mână. 

 

Atenţie
 

 

 

(7) Comanda luminii combinate  
 

Aprinderea / Stingerea luminilor 

 Pentru a porni / opri luminile descrise mai jos, 

rotiți comutatorul în poziția în care este marcat 

simbolul aferent. 

 

       - Panoul de instrumente  şi toate 

luminile OFF   - Panoul de instrumente  

şi luinile laterale ON 

- Panoul de instrumente , luminile laterale 
 şi  faurile (faza mica) ON 

 
 
 

 

 

  

 

  

  

 



3 - 16  

Aprinderea / stingerea fazei mari  

 Când apăsați întrerupătorul în jos din poziția 

neutră, întrerupătorul va fi blocat, iar faza mare 

trebuie să fie aprinsî. 

 Pentru a opri faza maret, readuceți comutatorul în 

punctul mort. 

 

 

 

Operarea claxonului  

  Pentru a suna claxonul, apăsați capătul 

comutatorului spre interior. 

Operarea luminilor de semnalizare 

 Acest comutator este utilizat pentru a oferi 

informații altor vehicule la virarea către stânga sau 

dreapta. 

 Dacă rotiți comutatorul în sensul acelor de 

ceasornic, semnalul de viraj dreapta se aprinde și 

indicatorul clipește. 

-  Dacă rotiți comutatorul în sens invers acelor de 

ceasornic, semnalul de viraj stânga se aprinde și 

indicatorul clipește. 

 

(8) Comutatorul de avertizare luminoasă de pericol 

 Acesta este utilizat pentru a oferi informații altor vehicule 

despre o stare de urgență. Dacă apăsați întrerupătorul 

triunghiului, toate indicatoarele de semnalizare și toate 

indicatoarele vor clipi. 

 

Instrucţiune 

 

 

Instrucţiune 
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(9) Comutatorul de lumini 

de lucru(optional) 

 Acesta este folosit pentru a porni / opri lumina de 

lucru a grilei frontale. 

 pornit - Apăsați partea superioară (partea  

simbolului) a comutatorului. 

 oprit - Apăsați partea inferioară a comutatorului. 
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3-2. Consola din dreapta şi bara laminată a cabinei 
Important pentru proprietar, citiţi cu atenţie 
- Ridicare mecanică hidraulică (MHL) 

 

 

(1) Maneta de acceleraţie 

  Este utilizată pentru a controla turația motorului 

în funcționarea pe câmp. NU folosiți în timp ce 

conduceți pe drumurile publice. Folosiți în acest 

moment pedala de accelerație. 

- Viteză redusă : Trageţi manetă spre spate  

- Viteză ridicată : Trageţi manetă spre faţă. 

 Pe Maneta de accelerație există un senzor electric 

sensibil. Nu-l scoateți / modificați în mod arbitrar. 

 Dacă porniți motorul atunci când această pârghie 

nu se află în poziția de ralanti scăzută, turația 

motorului trebuie setată automat la poziția la 

ralanti. 

 Această manetă trebuie să fie așezată în poziția de 

ralanti joasă înainte de a funcționa. În caz contrar, 

turația motorului nu este controlată. 
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Important pentru proprietar, citiţi cu atenţie 

- Ridicare electronica hidraulică (EHL) 
 

 

 

(2) Maneta principală schimbător viteza (mecanică) 

  Selectarea a patru viteze este disponibilă. 

 Maneta schimbătorului de viteze principal poate fi 

acționată în timp ce conduceți prin apăsarea 

completă a pedala de ambreiaj fără oprirea 

tractorului, datorită angrenajelor sincrom. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

Instrucţiune 
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(3) Comutator lumină de lucru 

① Tipul cu cabină (faţă, spate) 

 AceastaSe foloseşte este folosită pentru a 
aprinde luminile de lucru față / spate. 

 pornit - Apăsați partea superioară (partea 

simbolului) a comutatorului. 

 oprit - Apăsați partea inferioară a comutatorului 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(4) Comutator ştergătoare parbriz (Tipul cu cabină / faţă, spate) 

 Acest comutator este utilizat pentru funcționarea 

ștergătorului parbrizului şi lunetei. 

 Apăsați partea superioară a comutatorului pentru 

a acționa numai ștergătorul față / spate. 

 Dacă apăsați și mențineți din nou partea 

superioară a comutatorului, lichidul de spălare 

trebuie pulverizat. 

 
 

 

Atenţie 
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(5) Priză alimentare electrică(Tipul cu cabină) 
 

  Aceasta este utilizată pentru a porni energia 

electrică pentru încărcarea mufei brichetei sau a 

telefonului mobil. 

 În cazul utilizării brichetei (opțional), Dacă 

împingeți mufa brichetei în priză, bobina 

încălzită poate fi folosită ca o alternativă a 

brichetei. 

 În cazul utilizării ca sursă de alimentare (12V), 

utilizați încărcătorul telefonului celular mai 

puțin de 10A. 

 
 

 

 

(6) Lumină interioară(Tipul cu cabină) 

  Apăsați partea inferioară a luminii interioare 

pentru a aprinde lumina. 

 Apăsați din nou partea inferioară a luminii 

interioare pentru a stinge lumina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(7) Player audio (Tipul cu cabină) 

 Consultați manualul de utilizare al playerului audio atașat. 

 

Atenţie 
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(8) Comutator 4WD 

  Apăsați partea superioară a comutatorului 

pentru tracțiune 4x4.(4WD) 

 Apăsați partea inferioară a comutatorului pentru 2WD. 

 Sistemul de tracțiune față (4WD) este 

eficient pentru următoarele. 

- Când este nevoie de tracțiune în sol arat. 

-Când se lucrează pe un teren alunecos. 

-Când se lucrează cu motocultorul pe sol dur. 

-Când traversăm o creastă 
 
 

 

 

(9) Comutator 540E PTO (dacă este montat) 

  Dacă maneta de viteza PTO este plasată în 

poziția 750 / 540E, iar PTO comutator și 

comutatorul 540E PTO este „PORNIT”, modul 

P40 540E este gata. 

 În acest mod, turația maximă a motorului este 

restricționată automat sub viteza desemnată. 

 Pentru a ieși din modul P40 540E, reduceți turația 

motorului la rotația de ralanti și apăsați 

dezavantajul comutatorului 540E PTO. 

 
 
 
 
 
 
 

Atenţie 
 

 

Atenţie  
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(10) Comutator blocaj diferenţial 

  Acest lucru este eficient pentru lucrul pe teren 

alunecos. Dacă tractorul nu poate merge înainte 

în timp ce roata din spate alunecă, apăsați 

pedala de ambreiaj și apăsați partea superioară a 

comutatorului de blocaj diferenţial. 

 Dacă sunt cuplate, ambele roți din spate se vor 

roti la aceeași viteză și vor face posibilă 

mișcarea. Dar, deranjează operația de direcție. 

După scăparea de pe un teren alunecos, eliberați 

blocarea diferențială. 

 Apăsați partea inferioară a comutatorului sau 

apăsați o dată în jos Pedalele de frână pentru 

a elibera blocarea diferențială. Dacă 

tracțiunea roților din spate este egalizată, 

blocarea este eliberată automat. 

 Dacă blocarea diferențialului nu se eliberează, adică la întoarcerea spre dreapta sau 

stânga, raza de rotire este mai mare decât funcționarea normală, apăsați Pedala de 

ambreiajonce și apăsați ușor pedala de frână pe o parte pentru o secundă, apoi pe cealaltă. 

 

(11) Comutator mod PTO(dacă este montat) 
 

  Este folosit pentru a selecta modul “AUTO” 

sau “'MANUAL” al operării PTO  

 Când modul PTO mod este comutat pe 

- AUTO : dacă apăsați Pedala de ambreiajor 

ridicând maneta de control a poziției deasupra 

poziției specificate, PTO trebuie oprit. 

- MANUAL : Arborele PTO se rotește 

întotdeauna indiferent de pârghia de control a 

poziției Pedala de ambreiajor. 

  

   

  

 

Commutator mod PTO  

Comutator PTO  
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(12) Comutator PTO 
 

 Porniţi motorului numai când comutatorul PTO 

este în poziţia oprit pentru siguranţă. 

 După pornirea motorului, trebuie să respectați 

procedura de operare a comutatorului PTO după 

cum urmează. 

1. Plasați maneta de viteza PTO în poziția dorită. 

2. Selectaţi modul comutator PTO în poziţia 

“AUTO” sau “Manual”. 

3. Trageți PTO-ul comutatorului apăsând butonul 

de blocare a comutatorului pentru a acționa 

PTO. PTO-ul indicatorului trebuie să fie activat. 

4.  Dacă doriți să opriți temporar PTO-ul în timpul 

funcționării, împingeți PTO-ul Comutator în 

poziția OFF. Arborele de priză trebuie oprit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comutator mod PTO  

Comutator PTO  

ON OFF 
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(13) Comutator comanda viteza nominala motor (ESC)  

① Comutator principal ESC  

 Acest comutator este folosit pentrua activa 

comanda funcţiei viteza nominala motor (ESC). 

 Dacă treceţi comutatorul principal ESC de la 

poziția 0 la poziția 1 (oprit –> pregătit), 

- Indicatorul ESC al panoului de instrumente 

trebuie să clipească. 

- Viteza motorului stocată pe ECU va fi afișată 

pe panoul LCD. 

 Dacă treceţi butonul principal ESC de la 

poziția 1 la poziția 2 (Pregătit –> Reluare), 

① (dacă se ţine apăsat sub 2 secunde) – indicatorul ESC 

va fi pe PORNIT şi  comanda viteza nominala 

motor(ESC) va începe. 

② (dacă se ţine apăsat peste 2 secunde) –  

turația curentă a motorului trebuie să fie stocată pe  

ECU, iar turația stocată a motorului este clipită de  

3 ori pe panoul LCD. 

 Pentru a ieşi din comanda ESC, 

-. Apăsaţi partea inferioară (“oprit ”) a 

comutatorului principal ESC sau apăsaţi 

pedalele de frână. 
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② Comutator mărire / micşorarea vitezei ESC  
 

 Comutatorul se foloseţte pentru a regla 

viteza motorului pentru ESC când ESC 

funcţionează. 

 Dacă se apasă partea de sus/de jos a 

comutatorului, viteza motorului va fi ; 

- Partea de sus : mai mare. 

- Partea de jos: mai mică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ Comutator selectare mod ESC  
 

 Acest comutator este utilizat pentru a selecta o comandă viteza nominală în timp ce ESC 

funcționează. 

 Două moduri ESC sunt disponibile. 

 Apăsați partea superioară sau inferioară a comutatorului pentru a selecta modul de control al 

vitezei nominale a motorului. 
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3-3. Consola din stânga şi scaunul 

Important pentru proprietar, citiţi cu atenţie 

 

(1) Maneta deplasare domeniu viteză 

  Selectarea a trei viteze este disponibilă. 

 Maneta deplasare domeniu viteză trebuie să funcționeze 

după ce tractorul s-a oprit complet. 

 În cazul în care angrenajul este anternat, intervalul de viteză 

„H” nu este disponibil. Înainte de a schimba maneta 

deplasare domeniu viteză în intervalul „H”, mutați angrenajul 

în trepte (dacă este montat) pe un interval de viteză 

standard. 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Instrucţiune 
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(2) Maneta viteza ralenti (dacă este montat) 

  Dacă trageți maneta în sus pentru intervalul de 

viteză în cursă, și o împingeți în jos pentru o 

gamă de viteză standard. 

 Dacă maneta deplasare domeniu viteză se află în 

poziția „H”, nu este posibilă trecerea la intervalul 

de viteză al fluierului. După ce schimbați maneta 

deplasare domeniu viteză în poziția „L” sau „M”, 

acționați maneta schimbătorului. 

 
 
 
 
 
 
 

 

(3) Maneta viteza PTO 

 540/750/1000 rot / min și poziția neutră sunt 

disponibile. 

 

(4) Maneta GSP 

 Dacă ridicați maneta în sus, PTO-ul de viteză la 

sol (GSP) este cuplat. 

 Dacă împingeți pârghia în jos complet, PTO-ul de 

viteză la sol (GSP) este decuplat și PTO 

independent este cuplat. 

 Apăsați pedala de ambreiaj și opriți tractorul 

complet și apoi folosiți maneta GSP. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

750rpm 
 

1000rpm 

Neutral 

540rpm 
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(5) Manetă frână de mână 

  Dacă trageți maneta frânei de mână în timp 

ce apăsați pedalele de frână, se va aplica 

frâna de mână. 

 Eliberați încet pedala de frână pentru a verifica 

alunecarea tractorului. 

 Poate fi folosit și pentru oprirea de urgență. 

 Pentru a elibera frâna de mână, apăsați mai întâi 

pedalele de frână și apăsați butonul frâna de 

mână și apăsați pârghia în jos. 

 Dacă trageți manetă frână de mână în sus când 

Maneta de accelerație este plasată în poziția Înainte / 

înapoi, indicatorul frâna de mână va clipi cu zgomot 

alarmant. Dacă opriți cheia în contact în acest 

moment, semnalele alarmante vor dispărea. 

 

 

(6) Scaunul şoferului (dacă este montat) 

  Când utilizați scaunul, ridicați-l doar în poziția 

blocată. 

 Când pliați scaunul, împingeți maneta scaunului 

pasagerului către exterior și pliați-l în jos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  

Eliberare 
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3-4. Sistemul de antrenare electrică (PSS) (optional) 

(1) Maneta de antrenare(PSS) 

  Tractorul dvs. are un sistem electrohidraulic 

avansat care controlează mișcarea (înainte / 

înapoi / oprire) a tractorului prin acționarea sau 

dezactivarea ambreiajelor cu mai multe discuri. 

 Acest sistem vă va oferi o funcționare mai 

convenabilă înainte-invers decât sistemul mecanic 

de sincro-navetă. 

 Pentru a schimba înainte sau înapoi, după 

ridicarea manetei de antrenare, trebuie doar să o 

împingeți în față sau să o trageți înapoi, fără a 

apăsa pedala de ambreiaj. 

 Înainte de a trece tractorul în marşarier, reduceţi turația motorului și verificați în spatele dvs. 

 Dacă temperatura uleiului de transmisie este sub 10 ℃ (50 ℉), indicatorul neutru (N) de pe 

Panoul de instrument clipește pentru a vă informa că este nevoie de încălzire. Dacă 

temperatura uleiului este mai mare de 10 10 (50 ℉), indicatorul se stinge automat. 

 Dacă temperatura uleiului este considerabil mai 

scăzută decât nivelul corespunzător, s-ar putea 

întâmpla un șoc din cauza acționării bruște a 

ambreiajului navei electrice. Înainte de a folosi 

puterea Maneta de accelerație, asigurați-vă că 

încălziți suficient motorul și uleiul de transmisie 

pe vreme rece. 

 Dacă deplasați maneta de antrenare înainte 

sau înapoi cu scaunului șoferului gol, tractorul 

nu se mișcă şi se declanşează o alarmă. 

TREBUIE SĂ FIŢI AŞEZAT PE SCAUNUL 

ŞOFERULUI. 

  Dacă se împinge maneta de antrenare înainte 

sau înapoi când frâna de mână este acționată, 

indicatorul frânei de mână va clipi cu un sunet de 

alarmă. Înainte de a muta maneta de antrenare, 

TREBUIE SĂ SE ELIBEREZE FRÂNA DE 

MÂNĂ. 

  

  
  

   

  
  

Punct mort 
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 Dacă presiunea hidraulică a sistemului de antrenare scade sub nivelul corespunzător în timpul 

funcționării, codurile de eroare corespunzătoare vor fi afișate pe Panoul de instrument cu alarmă 

continuă. În acest moment, mutați Maneta de antrenare mai întâi în poziția neutră. NU mai încercați să 

acționați tractorul, deoarece cuplarea ambreiajului la o presiune mai mică poate provoca deteriorarea 

plăcii ambreiajului chiar și pentru câteva secunde. Contactați imediat distribuitorul local autorizat 

pentru a obține câteva instrucțiuni sau pentru a verifica problema. Chiar dacă sună alarma, tractorul 

poate fi mutat restrictiv pentru a evada dintr-o stare de urgență. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atenţie 

► Înainte de a schimba maneta schimbătorului de viteze principal sau maneta de 

deplasare de domeniului vitezelor, apăsați Pedala de ambreiaj pentru a decupla 

complet ambreiajul. În caz contrar, poate provoca deteriorarea angrenajului de 

transmisie. 

► Pentru a porni motorul, TREBUIE SĂ puneţi maneta de accelerație în poziția 

NEUTRALă și să plasați PTO-ul Comutator în poziția OFF, apoi să apăsați complet 

pedala de ambreiaj. 

► Înainte de a folosi Maneta de accelerație, trebuie să stați corect pe scaunul șoferului. 

► Înainte de a schimba direcția tractorului prin utilizarea Manetei de accelerație, 

asigurați-vă că verificați starea de siguranță a direcțiilor dvs., în special în sens 

invers. 

► Este pericol să schimbați maneta de accelerație la viteză mare. Înainte de a schimba 

direcția, este necesar să se reducă Viteza de rulare. În caz contrar, poate provoca 

accidente fatale și deteriorarea ambreiajului navei electrice și a liniei de acționare a 

transmisiei. 

► Temperatura uleiului de transmisie corespunzătoare este necesară pentru 

performanța sistemului de transfer cu energie electrică. Asigurați-vă că încălziți 

tractorul până când clipește indicatorul neutru nu este oprit și nu funcționați în grabă 

tractorul, mai ales pe vreme rece. 

► Așezați tractorul pe un teren drept și trageţi frâna de mână. Dacă trebuie să parcați 

tractorul în pantă, trageţi frâna de mână și aplicați şocurile pe roți. Angajarea 

angrenajelor cu viteză mică NU este utilă pentru a proteja alunecarea tractorului care 

are sistemul de declanșare a puterii. 
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(2) Pedala de ambreiaj(PSS) 

  Această pedală este folosită pentru a acționa sau 

a dezactiva puterea motorului pentru pornirea 

motorului, schimbarea transmisiei și oprirea 

tractorului. 

 Pentru a decupla ambreiajul, apăsați complet 

pedala de ambreiaj. Dacă întrerupătorul de 

selectare PTO este plasat pe „AUTO” și pedala 

de ambreiajis este deprimat complet, arborele 

PTO trebuie oprit. 

Dacă sesnzorul pedalei de ambreiaj are 

probleme sau o eroare, angajarea sau 

dezactivarea ambreiajului NU este acționată fără 

probleme și codul de eroare corespunzător este 

afișat pe Panoul de instrument cu alarmă 

intermitentă. 

În acest caz, tractorul poate fi deplasat folosind maneta de antrenare. După mutarea 

tractorului într-o zonă sigură, contactați distribuitorul local autorizat pentru verificare. 

 Pentru a proteja uzura extremă a ambreiajului, dacă timpul de antrenare este prelungit peste 6 

secunde, se va emite o alarmă, iar dacă se prelungește peste 8 secunde, ambreiajul va fi 

decuplat complet. În acest caz, acționați din nou maneta de accelerație din poziție neutră sau 

apăsați pedala de ambreiaj o singură dată pentru a recupera sistemul de ambreiaj. 

 Când conduceți tractorul în pantă, în special cu utilaje încărcate grele, selectați o viteză de rulare 

adecvatî pentru a porni tractorul. Aplicarea turației ridicate a motorului și cuplarea ambreiajului pe o 

durată lungă la un raport de transmisie ridicat poate provoca daune grave la ambalajul ambreiajului. 
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(3) Comutator selecţie nivel ridicat-coborât (PSS) 

 Dacă comutatorul de viteză “mare” este apăsat, 

indicatorul de viteză “mică” (simbolul ţestoasă) de 

pe panoul de instrumente  va fi aprins, și puteți 

conduce tractorul cu viteză standard, care este 

decisă de pârghia schimbătorului de viteze 

principal și maneta deplasare domeniu viteză. 

 Dacă comutatorul de viteză “mare” este 

apăsat, indicatorul de viteză “mare” (simbolul 

iepure) de pe panoul de instrumente va fi 

aprins, viteza de rulare a tractorului este mai 

mare decât viteza “mică” de 1,2 ori. 

 Când lucrați cu motocultorul sau plugul în sol, 

începeți să lucrați în acționarea cu viteză mare, 

care este combinată corespunzător cu maneta 

schimbătorului de viteze principal și maneta 

deplasare domeniu viteză. Dacă viteza 

motorului scade din cauza încărcărilor 

crescute, apăsați întrerupătorul de turație mică 

pentru a scăpa de starea încărcată. Dacă 

turația motorului este recuperată la turația 

predefinită, apăsați din nou pe comutatorul de 

turație mare. 

 
 
 
 
 

(4) Comutator selecţie mod de lucru/conducere (PSS) 

  Acest comutator este utilizat pentru selectarea 

timpului de cuplare al ambreiajului de 

alimentare. Acest comutator are două moduri, 

“Modul lucru” şi “Modul rulare”. 

 Dacă selectați „Modul rulare”, timpul de cuplare al 

ambreiajului va fi setat în condițiile cele mai 

potrivite pentru conducere. 

 Dacă selectați „Modul lucru”, timpul de cuplare al 

ambreiajului va fi mai mic decât timpul de 

acționare al „Modului rulare” și este util în câmpul 

de lucru Sunt necesare modificări înainte / 

marşariere, dar șocul de implicare poate fi ușor 

crescut. 
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(5) Cod diagnostic erori (PSS) 

  Dacă senzorul sau supapa referitoare la Sistemul 

pneumatic a eșuat, codul de eroare va fi afișat pe 

Panoul de instrumente, așa cum se arată în 

figură. 

 În cazul mai multor erori, erorile vor fi afișate în 

mod repetat la fiecare 1 secundă. În acest caz, 

înregistrați toate codurile de eroare. 

 Și, contactați distribuitorul local autorizat pentru 

verificare și spuneți codul de eroare. 

 
 

Cod eroare Descriere 

F01 Scurt circuit maneta de antarenare  

F02 Scurt circuit senzor pedala de ambreiaj  

F03 Scurt circuit senzor temperatura ulei 

F04 Scurt circuit sau întrerupere circuit solenoid supapă înainte  

F05 Scurt circuit sau întrerupere circuit solenoid supapă marşarier 

F06 Scurt circuit sau întrerupere circuit solenoid supapă reducere 
proportională 

F07 Scurt circuit sau întrerupere circuit solenoid supapă gresaj  

F08 Scurt circuit sau întrerupere circuit solenoid supapă viteză mare  

F11 Întrerupere circuit maneta de acceleraţie  

F12 întrerupere circuit senzor pedala de ambreiaj  

F13 întrerupere circuit senzor temperatura ulei 
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3-5. Sistemul hidraulic 

(1) Precauţii de siguranţă 

 Scurgerile sub presiune de uleiu hidraulic pot pătrunde în piele și pot provoca infecții sau alte 

vătămări. Pentru a preveni vătămarea corporală, respectați mai jos. 

-. Înlăturați toată presiunea înainte de a deconecta conductele hidraulice. 

-. Înlăturați toate părțile anterioare ale unei deconectări conductele hidraulice. 

-. Nu folosiți niciodată mâna pentru a verifica existența unor eventuale scurgeri sub presiune . 

-. Nu putem folosi niciodată mâna pentru a verifica existența unor evenimente scurgeri sub presiune. 

 Furtunurile și fitingurile hidraulice ale tractorului dvs. îndeplinesc specificațiile tehnice pentru 

funcția specială. Când înlocuiți piese deteriorate, utilizați numai fabricarea pieselor de service 

autorizate. 

 Grija în instalarea furtunului hidraulic este obligatorie: 

-. Asigurați-vă că eliberaţi presiunea înainte de a începe procedura de instalare. 

-. NU strângeți şi NU răsuciți un furtun, poate apărea o defecțiune. Rutați corect furtunul. 

-. Aoelaţi la un tehnician certificat în hidraulică pentru instalarea furtunului. 

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

 Verificați periodic sistemul hidraulic pentru scurgeri sau piese deteriorate - furtunuri și armături 

acoperite, zdrobite, aplatizate, blistate tare, crăpate, încălzite, răsucite, moi sau libere. 

 NU trageți și nu aplicați forțe exterioare pe furtun. Furtunul se poate rupe și poate provoca răni. 

 Țineți toate persoanele departe de zona de lucru. Dacă un furtun eșuează, mecanismele 

controlate de puterea fluidului pot deveni periculoase. Mecanismele ridicate pot cădea la sol, 

Sistemul de direcție poate eșua, etc. 

 Toate persoanele trebuie să steea în afara zonei de lucru. În cazul în care apar avarii, 

mecanismul de control al puterei fluidului poate râmâne periculos. Utilajele ridicate pot cădea 

la sol, sistemul de direcție se poate defecta. 

 Uleiul hidraulic poate atinge temperaturi ridicate. Lăsați lichidul să se răcească înainte de a 
repara sistemul. 

 Vibrațiile pot reduce durata de funcționare a furtunului. Asigurați-vă că toate clemele și / sau 
dispozitivele de prindere sunt securizate. 

 Condițiile de mediu pot provoca deteriorarea furtunului și a armăturilor. Inspectați furtunurile 

hidraulice periodic. Înlocuiți furtunurile și armăturile uzate sau deteriorate. 

  Înainte de a verifica sau repara sistemul hidraulic, asigurați-vă că motorul este oprit și toate 

angrenajele de transmisie sunt neutre și coborâți echipamentele la sol. 
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(2) Sistemul de direcţie 

 Sistemul de direcţie hidraulic vă oferă mai mult confort pentru a acționa volanul. 

 Instrucţiuni la folosirea sistemului de direcţie. 

1. Dacă există o sarcină prea mare în cupa încărcătorului frontal, ar putea fi dificil să acționați 

volanul. În acest caz, reduceți dimensiunea sarcinii. 

2. După rotirea completă a volanului, nu rotiți volanul în aceeași direcție. Deoarece se aplică forța 

inutilă, aceasta ar putea deteriora sistemul de direcție. În special, NU acționați volanul cu forța 

dacă roata din față a fost prinsă în șanț. În acest caz, janta poate fi afectată și deteriorată. 

3. Dacă apar zgomote anormale atunci când acționaţi volanul, înseamnă că există aer în 

componentele direcției și pe linie. În acest caz, întoarceți complet volanul către stânga și dreapta 

și țineți-l timp de aproximativ 5 secunde, iar aerul se va evacua și zgomotul anormal va dispărea. 

Dacă nu a fost curățat, contactați distribuitorul local autorizat pentru reparaţii . 

4. Când porniți motorul pe vreme rece, poate apărea un zgomot anormal. În acest caz, încălziți 

tractorul înainte de utilizare pentru a reduce vâscozitatea uleiului. 

5. Dacă utilizați tractorul mult timp în timp ce rotiți complet volanul, temperatura uleiului va crește 

ceea ce poate duce la reducerea duratei de viață a produsului sau la defectarea sistemului 

hidraulic și de direcție. 

 
 
 

 

(3) Comanda de ridicare hidraulică (ridicare mecanică hidraulică, MHL) 
(dacă este montată) 

  Dispozitivul de ridicare hidraulic poate funcționa prin controlul poziției, controlul tirajului și regimul mixt. 

Instrucţiune 
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① Comandă poziţie 

 Pentru a seta poziția (înălțimea) utilajului cuplat, 

deplasați maneta de control a poziției în sus / în jos 

în timpul funcționării motorului. În general, această 

pârghie este folosită pentru cositor, distribuitor de 

îngrășăminte, cositoare, greblă și alte instrumente 

din spate. 

1. Împingeți maneta de comandă a poziției în față și 

lăsați piesa în jos cu propria greutate. 

2. Deplasați maneta în poziția dorită, carcasa de 

punte spate să fie amplasată pe poziția 

corespunzătoare poziției pârghiei. 

3. Deplasați maneta în poziția dorită, carcasa de 

punte spate să fie amplasată pe poziția corectă 

pentru a pune poziția în funcție. 

② Comandă draft 

 Adâncimea de lucru a utilajului sub comanda 

draft este controlată automat de sarcina draft a 

utilajului care a detectat datele de la colierul 

senzorului de sarcină draft şi a transmis-o la 

supapa de comandă ridicare. În general, acest 

mod este folosit pentru utilajul care prinmeşte 

sarcina draft. 

În acest caz, acționați maneta astfel. 

1.  Îndepărtați dopul senzorului de tiraj al suportului 

de legătură superior. 

2. Mutați pârghia de comandă a poziției înainte în jos 

complet (jos) și lăsați aparatul să coboare cu 

propria greutate. 

3. Sarcina draft a robinetului de comandă este 

determinată în funcție de poziția pârghiei de 

comandă. 

Adică cu cât pârghia se deplasează înapoi 
 (în sus), cu atât mai mult se ridică utilajul prin 
 încărcarea de draft ușoară. 

4. Dacă doriţi să ridicaţi utilajul cuplat, folosiţi maneta 

de comandă a poziţie în loc de maneta de 

comandă draft 

③ Comandă mixtă 

 Dacă se utilizează mai mult de două pârghii în combinație, este disponibil un control mixt. Setați mai 

întâi poziția punerii în aplicare și setați maneta de control a tirajului în funcție de sarcina de tiraj. În 

acest moment, adâncimea de lucru poate fi controlată prin pârghia de control a tijei sub controlul 

poziției. 
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④ Buton comandă reducere viteză (MHL) 
 

 Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru 

a coborî încet utilajul și în sens invers acelor de 

ceasornic pentru a crește viteza. Dacă rotiți 

complet în sens orar, piesa rămâne fixă și chiar 

dacă coborâți pârghia de comandă a poziției, 

piesa nu coboară. 

- Motocultivator : Lent în viteză redusă  

- Plug : Rapid în viteză redusă 

 Nu strângeți prea tare butonul de comandă. 

Poate provoca deteriorarea supapei de control. 

  Când lucrați pe sol dur, încetiniți viteza de 

coborâre pentru a evita delimitarea uneltelor. 

 
 
 
 
 
 
 

 

(4) Maneta de comanda la distanţă şi cuplarea rapidă (optional) 

 Aceste manete sunt utilizate pentru a acționa cilindrul hidraulic și / sau motorul echipamentului 

cuplat la tractor. 

 Dacă împingeți maneta telecomenzii în față, presiunea hidraulică funcționează spre cuplajul 

inferior, iar cuplajul superior trebuie conectat la golire. 

 Manetele ①,② şi ③ (optional) pot fi acționate respectiv, iar atunci când funcționează manetele în 

același timp, cea primită mai puțin presiune începe să înceapă mai întâi. 

 În funcție de tipul supapei, maneta de la telecomandă are un tip de funcționare diferit. 

- Tip revenire arc, tip destindere și destindere cu eliberare automată. 

  După conectare și funcționare preliminară a echipamentului hidraulic, verificați din nou nivelul 

de ulei de transmisie al tractorului. 

 

  

Maneta

 

 

 

 

  

    

 

Avertiza
re 
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(5) Maneta joystick (optional) 

 Maneta joystick telecomandă ajută la funcționarea 

confortabilă a încărcătorului frontal. 

 Joystick-ul poate fi acționat pe 4 direcții, așa cum 

se arată în figura din dreapta. 

 Dacă deplasați joystick-ul pe diagonală, 

încărcătorul și găleata trebuie acționate în același 

timp. Apoi, încărcările mici se mișcă mai întâi. 

 Când doriți să floteze cupa, coborâți încărcătorul 

și împingeți înainte maneta în poziția flotantă. 

 După terminarea lucrului, trageți maneta și 

așezați-o în punctul mort. 

 

 Maneta de blocare prezentată în figura din dreapta 

este folosită pentru a bloca maneta joystick. 

- Tragere din joystick : Deblocare 

- Apăsare din joystick : Blocare 

 Pentru mai multe informaţii, a se vedea 

secţiunea 4-4-(8) din acest manual. 
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(6) Comanda de ridicare automata (MHL) 

※ Este utilizată pentru a ridica rapid utilajul până la 

cea mai înaltă poziție și a-l coborî în poziția setată 

de maneta de control de poziție fără a utiliza 

maneta de control de poziție. 

 Trageți înapoi comutatorul de ridicare automată 

pentru a ridica piesa. 

 Apăsați butonul de ridicare automată pentru a 

coborî aparatul. În acest moment, comutatorul de 

ridicare automată revine automat înainte. 

 Când comutatorul de ridicare automată este tras 

înapoi, piesa NU se mișcă prin maneta de 

control a poziției. 

  La ridicarea comutatorului de ridicare automată, arborele de priză se oprește în cazul în care 

modulul PTO este „AUTO” (optional). 
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(7) Diagrama sistemului hidraulic  
 

1. Filtru ulei hidraulic 

2. Pompă hidraulică 

3. Unitate direcţie 

4. Cilindru direcţie 

5. Supapă ordine 

6. Supapă lichid 
răcire ulei 

7. Supapă comandă 
T/M  

8. Lichid răcire ulei 

9. Supapă încărcător frontal 

(Opt. : Supapă ieşire 
frontală) 

10. Supapă telecomandă 

11. Filtru în linie(dacă este 
montat) 

12. Supapă control nivelare 

13. Carcasă ridicare 
hidraulică 

14. Supapă ridicare hidraulică (MHL) 

15. Supapă reducere viteză 

16. Supapă de siguranţă 

17. Cilindru ridicare hidraulică 

18. Rezervorde ulei (carcasă transmisie) 
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(7) Diagrama sistemului hidraulic  
 

1. Filtru ulei hidraulic 

2. Pompă hidraulică 

3. Unitate direcţie 

4. Cilindru direcţie 

5. Filtru antrenare 
putere(dacă este montat) 

6. Supapă ordine 

7. Supapă lichid răcire ulei 

8. Supapă comandă T/M  

9. Supapă antrenare 

putere (dacă este 

montat) 

10. Lichid răcire ulei 

11. Supapă încărcător 

frontal (Opt.: Supapă 

ieşire frontală) 

12. Supapă telecomandă 

13. Filtru în linie(dacă 
este montat) 

14. Supapă control 

nivelare (optional) 

15. Carcasă ridicare hidraulică 

16. Supapă EHL  

17. Supapă de siguranţă 

18. Cilindru ridicare hidraulică 

19. Rezervor de ulei(Carcasă transmisie) 
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3-6. Ridicarea electro-hidraulică (EHL) (dacă este montatăă) 

(1) Configurarea & descrierea controlerului EHL  
 

 

 Descrierea comutatoarelor şi butoanelor de operare   
 

Comutator Funcţie 

Maneta control 

poziţie 

Se utilizează pentru ridicarea / coborârea utilajului în poziția dorită. 

Buton setare limita 

inferioară 

Este utilizat pentru a restricționa poziția inferioară a manetei de control a 
poziției. 

Comutator sus/jos 

“one touch” 

Se folosește pentru ridicarea / coborârea utilajului fără utilizarea manetei 
de control a poziției. 

Comutator setare 

mod de lucru 

Se utilizează pentru a selecta modul de control Poziție / Schiță / Adâncime 
al utilajului. 

Comutator mod 

ridicare auto 

Se utilizează pentru a selecta funcția pentru a ridica automat utilajul atunci 

când tractorul se întoarce sau se deplasează înapoi. 

Buton setare 

comanda 

draft/adâncime 

Adâncimea de cultivare atunci când lucrați în modul de control Draft / 

Adâncime. 

Buton setare limita 

superioară  

Este utilizat pentru a restricționa cea mai înaltă poziție a utilajului atunci 

când utilizați un comutator de reglare automată sau un comutator sus/jos 

Buton setare ralenti  Se utilizează pentru a seta viteza de coborâre a utilajului. 

Draft/adâncime    

 

 

 

 

anual sus/jos 
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Comutator Funcţie 

Comutator mod 

nivelare  

Se utilizează pentru a selecta modul, modulul manual (M), automat (A) și 

pantă (S) al controlului de auto-nivelare.(optional) 

Buton setare pantă  Se folosește pentru reglarea sau setarea pantei în mod automat (A) sau în 

pantă (S) din reglarea de auto-nivelare. (optional) 

Comutator 

sensibilitate  

Este utilizat pentru a regla sau seta sensibilitatea controlului de nivelare 
automată. (optional) 

Comutator manual 

sus/jos  

Este utilizat pentru a acționa cilindrul de control al nivelului și pentru a 

regla manual piesa din spate manual. (optional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Draft/adâncime    

 

 

 

 

anual sus/jos 
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Implement 

down up 

Instrument panel 

(2) Operarea ridicării electro-hidraulice(EHL) 

 Dacă motorul porneşte și maneta de control al poziției nu se sincronizează cu 

cuplajul în trei puncte, EHL afișează simboluri din figura din dreapta. În acest 

caz, trebuie să sincronizați maneta de control de poziție pentru ca cuplajul în 

trei puncte înainte de a utiliza ridicarea electro-hidraulică. 

☞ Cum se sincronizează maneta de control a poziției. Aveți două opțiuni. 

① Trageți sau împingeți maneta de control a poziției în poziția 

corespunzătoare a cuplajului în trei puncte. Dacă este sincronizat, sunetul 

sună în scurt timp. 

② Utilizând comutatorul cu o singură atingere / în jos, ridicați aparatu l în sus 

și în jos o singură dată. 

 Dacă maneta de poziție este sincronizată, simbolul EHL va fi schimbat la 

fel ca figura din dreapta. 
 

 Când motorul porneşte, modul de lucru al EHL va fi setat pe controlul de poziție, iar pe măsură 

ce apăsați întrerupătorul în mod repetat, modul poate fi schimbat ca mai jos, iar ledul 

corespunzător de pe Panoul de instrument va fi aprins.. 
 

 
Ordinea schimbării Valoare prestată 

Modul Lucru Poziţie->Draft->Control adâncime Comandă poziţie 

 
① Comandă poziţie 

  Controlerul EHL vă oferă mai multă comoditate pentru a opera maneta de control al poziție i 

folosind un deget. Urmați instrucțiunile de mai jos. 

1.  Verificați dacă afișarea EHL în panoul de 

instrument arată simbolul la fel ca figura din 

dreapta, iar LED-ul de control al poziției este 

pornit. În caz contrar, apăsați de mai multe ori 

butonul de setare a modului de lucru. 

2. Împingeți maneta de control a poziției înainte și 

punerea în jos se reduce cu propria greutate. 

3. Dacă maneta de control al poziției se află pe poziția aleatorie, aparatul se oprește la înălțimea 

corespunzătoare poziției manetei. 

3. Pentru a menține înălțimea puntei într-un interval dorit, restrângeți maneta la poziția cea mai 

joasă cu dop, folosind butonul de reglare a limitei inferioare. 

5. Chiar dacă este setată limita inferioară a manetei de comandă a poziției, dacă trageți maneta 

de control de poziție în sus și apoi o împingeți în față, utilajul coboară. 
 

 Avertiza

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Utilaj 
sus             jos 

Panou 
instrumente 
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② Comanda draft 

 Acest mod menține în mod constant sarcina 

draft din utilaj, detectând sarcina și transmitând-

o la supapa hidraulică pentru a ridica sau coborî. 

În general, acest lucru este util pentru utilaje 

precum plugul. 

Apăsați butonul de reglare a modului de lucru 

verificând dacă LED-ul de control este pornit. 

Dacă maneta de control de poziție este 

sincronizată cu cuplajul în trei puncte, controlul 

de proiect începe cu bip. 

1. Sarcina pe care o primește supapa hidraulică se determină în funcție de setarea cadranului de 

reglare a draftului / a adâncimii. Adică, cu cât cadranul se întoarce mai mult („Light”), cu atât 

implementarea crește cu o mică sarcină de proiectare. 

2. Dacă doriți să ridicați piesa în sus, utilizați maneta de control a poziției sau un comutator de 

sus / jos. 

 

③ Comandă adâncime 

  Acest mod menține adâncimea de cultivare în 

mod constant în zona de lucru uniformă, cum ar 

fi câmpurile de cultură, detectând mișcarea 

capacului din spate. 

1. Așa cum se arată în figură, suportul și cablul 

trebuie să fie instalate pe cositor. După 

instalare, verificați dacă cursa cablului este de 

125 mm. (4.92 in.) 

2. Apăsați butonul de reglare a modului de lucru 

cu verificarea LED-ului de control al adâncimii. 

 Dacă maneta de control de poziție este 

sincronizată cu cuplajul în trei puncte, controlul 

de adâncime începe după 3 secunde. 

3. Adâncimea de cultivare este determinată în 

funcție de poziția de setare a cadranului de 

setare control / adâncime. Cu cât poziția 

cadranului este setată spre ‘Adânc, cu atât 

motocultorul menține adâncimea de cultivare 

la adâncime. 

4. Când motorul primește încărcare excesivă în 

mod continuu, rotiți cadranul pe stânga treptat. 

Pentru a elibera sarcina excesivă instantanee, 

trageți puțin maneta de control a poziției înapoi și 

împingeți-o în poziția inițială. 

 Greu 

comanda 

raft/adâncime  

De suprafaţă  

comandă 

Draft/Adâncime 
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One touch 

up/down switch 

 

④ Buton setare limită superioară  

  Acest buton este utilizat pentru a seta limita 

superioară a unei funcții de ridicare și atingere 

automată. 

1. Rotiți cadranul de setare a limitei superioare în 

poziția dorită. În funcție de poziția cadranului, 

înălțimea va fi setată ca mai jos. 

Min. : 500mm (19.7 in.) între capătul legăturii 

inferioare și sol 

Max. : înălțimea maximă a brațului de ridicare 

2. Când utilizați maneta de control al poziției, acest set nu este disponibil. 

⑤ Comutator sus/jos “one touch” 

  Acest lucru este utilizat pentru a ridica / coborî 

utilajul cu ușurință simultan fără maneta de 

control a poziției. 

1. Apăsați partea superioară a comutatorului 

tactil sus/ jos pentru a ridica piesa până la limita 

superioară. 

2. Apăsați partea inferioară a comutatorului pentru 

a coborî utilajul în poziția setată de maneta de 

control a poziției. 

 

 

⑥ Buton setare viteza redusă  

 Rotiți selectorul de reglare a vitezei în jos spre stânga, iar 

viteza de coborâre este din ce în ce mai lentă și dacă rotiţi 

spre dreapta, viteza de coborâre este din ce în ce mai 

mare. 

  Rotiți selectorul în sens invers acelor de ceasornic, iar 

ridicarea hidraulică va fi fixată în jos și utilajul nu va coborî 

chiar dacă puneți maneta de control a poziției în jos. 

 

 

Instrucţiune  

 
 

Atenţie 
 

 

  

Lent  

Comutator 
sus/jos „one 
touch” 
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Lower limit setting knob 

 
Lock Unlock 

 
 
 
 
 
 

 
Position control maneta 

⑦ Comutator mod ridicare auto  

  Acesta este utilizat pentru a selecta modul de 
ridicare automată. 
La pornirea motoruluis-ului la început, modul 

de ridicare automată este „OFF”. Dacă apăsați 

în mod repetat comutatorul modului de ridicare 

automată, modul va fi schimbat cu lumina LED 

de mai jos. OPRIT -> Activare -> Back Up -> 

Revenire și Back Up. 

1. Rotire în sus : Dacă rotiți volanul mai mult de 

jumătate din unghiul maxim, aparatul trebuie 

ridicat automat până la limita superioară. 

2. Dacă rotiți volanul spre neutru cu unghi și apăsați 

partea inferioară a comutatorului cu o atingere / 

coborâre, dispozitivul va fi coborât în poziția 

inițială. 

3. Rotire înapoi : Dacă trageţi maneta de accelerație înapoi (marşarier), utilajul trebuie ridicat automat 

până la limita superioară. Și dacă trageţi maneta înainte sau în poziție neutră și apăsați partea 

inferioară a comutatorului, piesa va fi coborâtă în poziția inițială. 

4. Rotire în sus şi Rotire în jos : aceste funcţii sunt disponibile. 

 

⑧ Buton setare limită inferioară  

  Este utilizat pentru a seta limita inferioară a 

manetei de control a poziției. 

1. Rotiți butonul de setare spre stânga pentru a 

slăbi blocarea și setați maneta de control a 

poziției în poziția dorită, apoi rotiți butonul spre 

dreapta pentru a bloca. 

2. Chiar dacă este setată limita inferioară a manetei 

de control a poziției, dacă ridicați maneta de 

control a poziției și o împingeți înainte, maneta 

poate fi deplasată sub poziția limită inferioară. 

 
 

Rotire în 
sus 

Î Rotire 
înapoi 

Rotire în sus 
/ Rotire 
înapoi 

Buton setare limită inf 

Manetă comandă 
nivel 

Blocare blocare 
deblocare
e 
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⑨ Reglare automata PTO ON/OFF (EHL) 
 

  Poziția în care arborele PTO este oprit poate fi 

reglată de operator în funcție de lucrări. 

Înălțimea de reglare este restricționată la 25% ~ 

75% din cursa maximă de ridicare. Dacă setarea 

este peste intervalul desemnat, setarea este 

modificată automat la 25% sau 75%. 

 Producătorul stabilește poziția la 50% la livrare. 

 Când reglați poziția, urmați instrucțiunile de 

mai jos. 

1.  Aliniați roțile din față drept în față în funcție de 

direcția de înaintare. 

2. Așezați piesa din spate în poziția adecvată, 

care se află la 25% ~ 75% din raza maximă de 

ridicare. 

3. Dacă apăsați întrerupătorul de mod de ridicare 

automată peste 5 secunde, configurarea va fi 

salvată cu sunet sonor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucţiune 
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⑩ Comandă auto-nivelare 

(EHL, optional) 

 Comanda auto-nivelare este un dispozitiv de 

control automat care menține înclinarea spate a 

dispozitivului de fixare orizontală electro-hidraulic 

atunci când tractorul este înclinat de sol 

neuniform. 

 La pornirea cu cheia în contact, comutatorul 

modului de nivelare trebuie setat pentru 

modelul manual (M). Pentru modul Automat 

(A) sau modul Pante (S), apăsați butonul 

„MOD”. Dacă apăsați acest buton în mod 

repetat, modul va fi schimbat cu lumină LED. 

- Mod manual (M) : Înclinarea dispozitivului din spate nu este controlată automat. 

- Mod automat (A) : Este util atunci când lucrați pe un teren plan. 

- Mod pantă (S) : Este util atunci când lucrați pe un teren în pantă. 

  Comutatorul manual sus/jos este folosit numai pentru modul manual (M), utilizați acest 

comutator atunci când schimbați panta instrumentului în mod arbitrar. Dacă apăsați și mențineți 

comutatorul în poziția UP, butelia de nivelare a cârligului din 3 puncte din spate trebuie să r idice 

partea dreapta a dispozitivului. 

 Butonul de setare a pantei este doar pentru modul automat (A) sau pantă (S). Dacă rotiți acest 

cadran în poziția (+) sau (-) din poziția „O”, piesa trebuie să fie înclinată în poziția corespunzătoare, 

iar controlorul de nivelare automată va recunoaște acest plan ca orizont. 

 Dacă este necesară modificarea sau schimbarea înclinării aparatului, ajustați-o cu acest cadran. 

 Comutator de sensibilitate are trei moduri, „sensibil”, „normal” și „insensibil””. 

- Sensibil: aproximativ 0.6 ° bandă inactivă. 

- Normal : aproximativ 1.2 ° bandă inactivă. 

- Insensibil: aproximativ 2.4 ° bandă inactivă. 

În funcție de starea solului, utilajul controlat prin reglarea de auto-nivelare poate fi trece de la sine în 

modul sensibil. În acest moment, reglați acest comutator în modul Normal sau Insensibil. 

 Atunci când ridicați dispozitivul de fixare spate cu un comutator de atingere / coborâre sau manetă de 

control al poziției în modul automat (A) sau în pantă (S), utilajul trebuie să fie ous în paralel automat cu 

înclinarea tractorului în poziție ridicată. Când coborâți punerea în aplicare, înclinarea punții este 

returnată inițial. 

Atenţie 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

sus/jos  
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(3) Comutator extern sus/jos(EHL) 

① Comutator extern sus/jos (EHL) 

 Acest întrerupător este atașat pe apărătoarea spate. 

 Se foloseşte pentru a atașa sau desprinde 

utilajul la cuplajul în trei puncte. 

1. Dacă apăsați și țineți apăsat butonul în sus / jos, 

aparatul se va ridica / coborî cu sunete sonore. 

2.  Dacă aplicația nu este atașată, cuplajul în trei 

puncte se lasă foarte încet din cauza rezistenței la 

vâscozitate a uleiului. În acest caz, apăsați legătura 

inferioară în jos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
 

 
Instrucţiune 
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② Comutator sus/jos cilindru extern nivelare (EHL, dacă este montat) 
 

  Acest întrerupător este atașat pe apărătoarele 
de noroi din spate. 

 Acesta este folosit pentru a ridica / coborî 

cilindrul de nivelare automată pentru: 

1) atașarea sau detașarea utilajului la cuplajul în 3 

puncte. 

2) nivelarea orizontală a utilajului. 

 Cilindrul de nivelare automată este ridicat / 

coborât în timp ce apăsați și mențineți acest 

comutator. 
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(4) Cod diagnostic eroare (EHL) 

  Dacă senzorul sau supapa EHL este defect, 

codul SPN și Cod FMI vor fi afișate pe Panoul de 

instrumente, așa cum se arată în figură. 

 În cazul mai multor erori, erorile vor fi afișate în 

mod repetat la fiecare 1 secundă. În acest caz, 

înregistrați toate codurile de eroare. 

 Și contactați distribuitorul local autorizat pentru 

verificare și spuneți codul de eroare. 

 
 
 
 

SPN FMI Componentă Descriere (ENG) 

 
 
 

210100 

04  
 
 

Senzor poziţie 

Senzor poziţie aproape de sol 

03 Senzor poziţie aproape de sursa de alimentare 
 

01 Peste zona de operare normală (Senzor poziţie) 

00 Sub zona de operare normală (Senzor poziţie) 
 

10 Eroare pentru rata de variație a valorii poziției. 

11 Necesită calibrare 
 

13 Decalibrat 

 
 

 

210200 

04  
 

 

Senzor draft 

Senzor draft aproape de sol 

03 Senzor draft aproape de sursa de alimentare 
 

01 Peste zona de operare normală (Senzor draft) 

00 Sub zona de operare normală (Senzor draft) 
 

11 Necesită calibrare 

13 Decalibrat 

 
 

 

210300 

04  
 

 

Senzor adâncime  

Senzor adîncime aproape de sol 

03 Senzor adîncime aproape de sursa de alimentare 

01 Peste zona de operare normală (Senzor adâncime ) 

00 Sub zona de operare normală  (Senzor adâncime ) 

11 Necesită calibrare 
 

13 Decalibrat 

210400 
04 

Senzor pantă  
Senzor pantă aproape de sol 

 

03 Senzor pantă aproape de sursa de alimentare 

 
 

 

210500 

04  
 

 

Senzor cursă  

Senzor cursă aproape de sol 

03 Senzor cursă aproape de sursa de alimentare 

source 

01 Peste zona de operare normală (Senzor cursă) 

00 Sub zona de operare normală  (Senzor cursă) 
 

11 Necesită calibrare 

13 Decalibrat 

 05  Supapa ridicare aproape de sol 

 
 
 
 
 
 
 
 

Număr SPN  

Cod FMI  
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SPN FMI Componentă Descriere (ENG) 

 
220100 

05  
Supapa ridicare 

Supapa ridicare aproape de sol 

06 Supapa ridicare aproape de sursa de alimentare 

07 Maneta supapa ridicare 

220200 
05 

Supapa coborâre  
Supapa coborâre aproape de sol 

06 Supapa coborâre aproape de sursa de alimentare 

 
220300 

05  
Supapa ridicare AL  

Supapa ridicare AL aproape de sol 
 

07 Maneta supapa ridicare AL  

06 Supapa ridicare AL aproape de sursa de alimentare 

 
220400 

07  
Supapa coborâre AL  

Maneta supapa coborâre AL  
 

05 Supapa coborâre AL aproape de sol 
 

06 Supapa coborâre AL aproape de sursa de alimentare 

200100 02 Comutator extern sus/jos  Eroare comutator hydraulic extern  

200200 02 Comutator extern sus/jos AL Eroare comutator extern auto nivelare  

230100 19 Fără date de la panoul EHL  Eroare comunicare cu controlerul panoului EHL  

230200 19 Fără date de la VCM Eroare comunicare cu controlerul vehiculului 

230300 19 Fără date de la TCU Eroare comunicare cu controlerul de transmisie 

230400 19 Fără date de la ECU Communication error with Engine Controller 

200300 02 Comutator maneta 

(Panou) 

Out of Range (Maneta Switch) 

200400 02 Comutator ridicare “one 

touch”(Panou) 

Eroare comutator ridicare “one touch”  

200500 02 Comutator coborâre “one 

touch” (Panou) 

Eroare comutator coborâre “one touch”  

200600 02 Comutator mod lucru /rulare 

(Panou) 

Eroare selector mod de lucru  

200700 02 Comutator mod auto ridicare 

(Panou) 

Eroare selector auto ridicare 

200800 02 Comutator mod auto ridicare 

(Panou) 

Eroare comutator mod auto ridicare 

200900 02 Comutator auto nivelare sus (Panou) Eroare comutator auto nivelare sus  

201000 02 Comutator auto nivelare jos (Panou) Eroare comutator auto nivelare jos  
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4. Operare şi funcţionare 
4-1. Pornirea şi oprirea motorului 

(1) Pornirea motorului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenţie 

▶ Verificați fiecare piesă înainte 

de a porni motorul. 

▶ Verificați dacă există alte 

persoane în jur înainte de a 

începe. 

▶ Așezați toate manetele și 

întrerupătoarele în poziția 

NEUTRA sau Oprit 

1. Așezați-vă pe 

scaunul 

șoferului și 

trageţi maneta 

frânei de mână. 

2. Plasați maneta schimbătorului de 

viteze principal, maneta 

schimbătorului de viteze, maneta 

navetei în NEUTRU și comutatorul 

PTO în poziția oprit.. 

3. Împingeți maneta de 

accelerație în poziția de 

mijloc a clapetei de 

accelerație. 

Acceleraţie 
maneta  

Pedala frână Pedala acc 

Schimbător 

viteză princ 

Pedala ambreiaj    Maneta acc 

Schimbător 

domeniu viteze 

Comutator 
PTO  

Maneta 

PTO  

4. Rotiți comutatorul în poziția 

„PORNIT” și verificați dacă 

indicatorul de presiune pentru 

uleiul de motor, indicatorul de 

încărcare a bateriei, indicatorul 

de pornire la rece este 

ACTIVAT. 

5. Așteptați până când 

indicatorul de ajutor la pornire 

la rece este oprit.(aproximativ 

15 secunde) 
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8. Porniți motorul timp de 

câteva minute pentru a 

permite încălzirea 

uleriului de motor și a  

uleiului de transmisie. 

7. Verificați dacă indicatorul de 

presiune al uleiului de motor, 

indicatorul de încărcare a 

bateriei este oprit. Dacă 

vreunul dintre acești 

indicatori este pornit, opriți 

imediat motorul și verificați. 

6. Apăsați complet pedala 

de ambreiaj și rotiți 

comutatorul în poziția 

„START”. De îndată ce 

motorul pornește, eliberați 

întrerupătorul de chei în 

poziția „pornit”. 
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(2) Pornirea pe vreme rece 

 Puneți maneta de accelerație în poziția de ralanti joasă. 

 Porniți motorul apăsând indicatorul Pedala de ambreiajafter asistență pornire la rece se stinge. 

(Dacă este montat) 

 Dacă motorul funcționează dur, împingeți Pedala de accelerație în jos de 2 ~ 3 ori un timp. (Tip 

mecanic) 

 Dacă motorul funcționează fără probleme, efectuați încălzirea timp de 5 ~ 10 minute la 1500 rpm. 

În special pentru modelul cu antrenare, trebuie să încălziţi motorul până când lumina 

intermitentă a indicatorului neutru a dispărut de pe panoul de instrumente. 

 Folosiți uleiul de motor pentru iarnă pe vreme rece. Consultați secţiunea „Lubrifianți și 

capacitate” de la sfârșitul acestui manual. 

  Folosiți motorina pentru iarnă când este vreme foarte rece. Este mult mai ușor să porniți motorul. 

Avertizare ▶Porniți motorul numai în aer liber sau într-un loc bine ventilat, deoarece 

gazele de eșapament ale motorului pot cauza îmbolnăvirea sau decesul. 

▶ Pentru a evita o explozie, nu folosiți niciodată lichidul de pornire pentru a porni 

motorul. 

▶ Porniți motorul DOAR de pe scaunul șoferului cu pedala de ambreiaj apăsător 

complet. 

▶ NU porniți motorul prin între bornele motorului de pornire. Dacă motorul 

pornește, tractorul se poate mișca brusc. 

▶Dacă pedala de ambreiaj nu este apăsată complet sau comutatorul PTO nu este „oprit”, 

motorul nu pornește chiar dacă rotiți comutatorul în poziția „START”. 

▶ NU folosiți motorul de pornire mai mult de 10 secunde. Dacă motorul nu pornește, așteptați 1 

~ 2 minute înainte de a reporni. 

▶ Când motorul funcționează, NU rotiți comutatorul în poziția „START”. Atenția poate provoca 

defecțiunea motorului de pornire. 

▶ În vreme rece, efectuați încălzirea. Dacă utilizați tractorul în condițiile în care motorul nu 

atinge temperatura normală, durata motorului se va reduce.  

Mai ales în cazul modelului cu antrenare electrică, pornirea bruscă fără încălzire a 

motorului poate provoca deteriorarea ambreiajului și poate reduce fiabilitatea. Trebuie 

să încălzești motorul până când lumina intermitentă a indicatorului neutru dispare pe 

panoul de bord. 

Atenţie 

▶Când depozitați tractorul pe vreme rece, bateria trebuie scoasă și 

păstrată într-un loc rece și uscat, unde este cald și departe de copii. 

▶ Permiterea motorului să funcționeze timp îndelungat va duce la risipă de 

combustibil și va provoca acumularea de carbon. 
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(3) Oprirea motorului 

  Trageți maneta de accelerație înapoi pentru 

a reduce viteza motorului și rotiți cheie-ul 

Contact în poziția „OFF”. Motorul trebuie oprit. 

 Scoateți cheia de contact după oprirea motorului. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atenţie ▶ Când opriți motorul după o muncă grea, rulați motorul timp de 1 ~ 2 

minute la viteză mică. 

Dacă opriți brusc motorul, durata motorului ar putea fi redusă. 

Maneta acc 

 

Viteză mare 

 Viteză mică  
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4-2. Modul conducere/rulare şi oprire 

(1) Modul conducere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instrucţiune
 

▶ Eliberați lent pedala de ambreiaj. Dacă eliberați brusc pedala de ambreiaj, durata de 
antrenare se reduce și poate provoca o pornire bruscă. 

Maneta acc  Pedala frână Pedala 

acc 

Schimbător 

viteze 

Schimbător 

domeniu 

viteze 

maneta  

Pedala 

ambr 

Maneta comandă 

poziţie  

1. Ridicați toate utilajele (față / mijloc / 

spate) de la sol după pornirea 

motorului. 

 
2. Fixaţi turația motorului la 1500 RPM. 

3. Apăsați complet pedala de ambreiaj. 

 

4. Puneți fiecare manetă de viteze 

(principală, de domeniu, 

acceleraţie) în poziția dorită. 

 
5. Apăsați pedalele de frână și 

eliberați maneta frânei de mână. 

 

6. Eliberați lent pedala de ambreiaj cu 

apăsarea lentă a pedalei de 

accelerație. 



4 - 6   

(2) Schimbarea vitezelor 

 Apăsați pedala de ambreiaj și acționați corect 

toate manetele de schimbare. 

 Înainte de a schimba Maneta de accelerație F 

/ S, Maneta pentru angrenajele de marjă, 

Angrenajul cu creeper (dacă este montat), 

TREBUIE SĂ OPRIŢI tractorul. 

 

(3) Oprirea de urgenţă 
 

 
 

 
 

 

 
 

(4) Oprirea tractorului 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. NU eliberați pedala de ambreiaj până când 

toate piesele mobile nu s-au oprit. 

3. Trageţi frâna de mână. 

1. Apăsați simultan pedala de ambreiaj și 

pedala de frână pentru a opri tractorul. 

Dezactivați cu cheia în contact. 

1. Apăsați pedala de ambreiaj și frână. Puneți maneta de 

acceleraţie, maneta schimbătorului de viteze principal în 

punctul mort și comutatorul PTO la oprit și eliberați 

pedala de ambreiaj. 

Atenţie 

▶ NU vă îndepărtaţi de tractor cu angrenajul de transmisie plasat în PUNCTUL 

MORT şi frâna de mână netrasă. Tractorul se poate mişca. Trageţi frâna de mână 

întotdeauna înainte de a părăsi tractorul. 

▶ Scoateţi întotdeauna cheia din contact înainte de a opri motorul . 

 Frâna de 
mânămaneta  

Garare 

maneta PTO Commutator PTO  

Schimbător 

princ viteze 
Schimbător 

domeniu viteze 

Manetă acc 
maneta 

 Pedale frână  

Pedala ambreiaj 

 Acceleraţie 
maneta  

 

3. Trageți maneta frânei de parcare și ridicaţi 

piciorul de pe pedala de frână. 

2. Împingeți maneta de comandă a poziției 

în față pentru a coborî pe sol. Rotiți 

comutatorul în poziția „oprit”. 
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(5) Conducerea tractorului pe drumurile publice 
Când coborîţi o pantă, NU puneți schimbătorul de viteze în PUNCTUL MORT. 

 Când conduceți tractorul pe un drum neasfaltat, cu un cuplaj în trei puncte, trageţi maneta de 
viteze la viteză mică și NU ridicați utilajul până la cea mai înaltă poziție. Atunci când tractorul 
întâlneşte un obstacol, se poate provoca defectarea sistemul hidraulic. 
(În acest caz, puneți maneta de control a poziției în poziția în mărire a cursei complete pentru 
siguranță.) 

 

 

 

Atenţie 
▶ Conectați pedala de frână stânga / dreapta cu pinul de conectare a pedalei de 

frână înainte de a conduce. 

▶ Evitați pornirea bruscă, frâna bruscă și rotirea bruscă. 

▶ NU permiteți persoanelor de pe tractor sau alte unelte. 

▶ NU puneți bagajul pe tractor sau pe mașină. 

▶ Puneți maneta angrenajului PTO în poziție neutră și puneți comutatorul PTO în 

poziție oprită. 

▶ NU folosiți blocarea diferențială și tracțiunea pe patru roți (numai 2WD). 

▶ Când călătoriți cu un cuplaj în 3 puncte, strângeți   stabilizatorul pentru a evita 
deplasarea laterală. 

▶ Când vă deplasaţi cu utilaje cuplate, rotiți încet cu raza mare de rotire. 

▶ În timpul deplasării, NU luaţi piciorul pe pedala de ambreiaj (dacă este montat) 

sau pe pedala de frână. 

▶ În timp ce rulaţi, NU operaţi nici un utilaj, cum ar fi basculantă, încărcător etc.. 

▶ Când circulați sau porniți tractorul în pantă, selectați corect maneta 

schimbătorului de viteze și maneta schimbătorului de viteze principal pentru 

a nu deteriora motorul și linia de antrenare a transmisiei. În caz contrar, mai 

ales în cazul modelului cu antrenare electrică, se poate provoca deteriorarea 

ambreiajului antrenării prin abraziune excesivă. 

 NU FOLOSIŢI BLOCAJUL DIF  
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(6) Parcarea / gararea 

  Opriți tractorul pe o suprafață plană, nu în pantă. 

 Deconectați PTO și așezați maneta de 

schimbare a transmisiei în PUNCTUL MORT. 

 Coborâți instrumentele montate pe sol. 

 Trageţi frâna de mână. 

 Opriți motorul și îndepărtați cheia de aprindere. 

 Înainte de a părăsi stația operatorului, așteptați 

oprirea motorului și a tuturor pieselor mobile. 

 Trebuie să aplicați şocul pe roată când așezați 

tractorul pe o pantă în mod inevitabil. 

 În cazul variantei cu antrenare, acționarea angrenajului după oprirea motorului NU este 

utilă pentru frânarea motorului. Când parcareați tractorul pe o pantă, trebuie să trageţi 

frâna de mână și şocurile de pe roată. 

 

(7) Manipularea turbo-încărcătorului (dacă este montat) 

  Înainte de a accelera sau de a opera tractorul 

echipat cu turbocompresor, lăsați motorul să 

funcționeze la ralanti la rotație scăzută timp de 

aproximativ 30 de secunde pentru a vă asigura că 

turbocompresorul este lubrifiat corect. 

 Înainte de a opri motorul echipat cu 

turbocompresor, lăsați motorul să funcționeze la 

rotație mică pentru un timp. Acest lucru permite 

turbocompresorului să se răcească, prevenind 

deformarea componentelor. 

 După oprirea motorului echipat cu 

turbocompresor, acoperiți conducta aşapament 

pentru a preveni rotirea turboalimentatorului, 

ceea ce poate duce la deteriorarea rulmenților. 

Turbocompresorul trebuie împiedicat să se 

rotească liber cu motorul oprit, deoarece 

rulmenții arborelui nu vor fi lubrifiați. 

Atenţie ▶ Dacă este necesar să parcați tractorul pe o pantă, în plus cu remorca 

încărcată, tractorul poate rula în jos, chiar dacă frâna de mână este trasă. În acest 

caz, puneţi schimbătorul în viteză redusă şi aplicaţi şocurile pe toate pneurile. 

- Mecanic : pantă coborâre ⇒ marşarier  I / pantă urcare ⇒ viteza I înainte. 

- Antrenare electrică : Aplicarea vitezei reduse NU ESTE disponibilă. 

 Turbo-încărcător  
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4-3. Manipularea tractorului nou 

(1) Puncte de verificare 

※ Pentru tractorul nou, trebuie verificate încă o dată, chiar dacă există o gestionare a calității, o 

inspecție, o reglare a fiecărei piese din fabrică. 

 Verificare aspect 

- Există deteriorări din timpul transportului? 

 Verificare sistem răcire motor  

- Există soluție antigel în radiator? Există scurgeri? 

 Verificare system combustibil  

-  Există scurgeri de combustibil în sistemul de combustibil? 

 Verificare nivel ulei 

- Există o cantitate optimă de ulei în fiecare piesă? 

 Verificare system clectric  
- Există vreo întrerupere sau orice altă problemă în cablaj? 
- Există vreo problemă pentru a folosi instrumentele? 
- Starea de încărcare acumulatorul este suficientă? 
 
 
 

(2) Instrucţiuni de manipulare a tractorului nou 

 Pentru a obține cele mai bune performanțe, respectați instrucțiunile următoare. 
 

-  NU porniți şi nu opriți tractorul brusc. 

- NU tractaţi sarcini grele și NU creșteți brusc 

turația motorului la viteză mare. 

- În ciuda temperaturii ridicate, efectuați încălzirea 

motorului timp de aproximativ 5 minute la 1500 

rot / min 

 

 După primele 50 de ore de funcţionare, 

- Înlocuiți filtrul pentru uleiul de motor și filtrul pentru ulei hidraulic după primele 50 de ore de lucru 

și verificați fiecare parte a tractorului dvs. ca referință la capitolul 5-4, „Verificarea după primele 50 

de minereu” din acest manual.. 

- Dacă este posibil, contactați distribuitorul local autorizat pentru “Verificarea după primele 50 de ore”. 
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4-4. Cuplarea utilajelor 

(1) Cuplajul în trei puncte 
 

 Când atașați utilajul, respectați următoarele. 

1. Setați updatereapta de implementare pe o suprafață plană și abordați-o în sens invers. 

2. Opriți tractorul în poziția de fixare și trageţi frâna de mână. 

3. Conectați legătura inferioară (3) la utilaj și introduceți ferm ştiftul de blocare. (stânga, dreapta) 

4. Conectați legătura superioară (5) la utilaj și introduceți ferm pinul de blocare. O gamă largă de reglaje a 

cuplajului superior vă oferă o ataşare mai facilă. 

5. Fixaţi utilajul ferm cu stabilizatorul (2).(stânga, dreapta). 

 
 

 
 ⑥ 

 

 
1. Tijă ridicare (dr) 

2. Stabilizator 

3. Cuplaj inf 

4. Tijă ridicare (st) 

5. Cuplaj sup 

6. Ştift tijă ridicare 

 

Avertizare ▶ Înainte de a fixa / detașa utilajul, așezați întrerupătorul PTO în poziția oprit și maneta 

angrenajului PTO în poziție neutră și trageţi frâna de mână. 

▶ Când atașați / detașați utilajul, asigurați-vă că asamblați și strângeți corect piesele de 

conectare. 

▶Dacă tractorul este folosit pentru tractarea sarcinilor grele, folosiți întotdeauna bara de tracțiune 

sau cârligul pentru a evita rănirea. Nu vă conectați niciodată la legătura inferioară sau la legătura 

superioară a legăturii în 3 puncte. Dacă nu, poate provoca basculare sau cifră de afaceri. 

▶ NU conectați instrumentele care necesită mai multă putere decât pot fi generate de tractorul 

dvs.. 

▶ Nu stați niciodată între dispozitiv și tractor atunci când conectați piesa. 

▶ NU schimbați presiunea de reglare a supapei de relief pentru a crește capacitatea de ridicare a 

legăturii în 3 puncte. Poate provoca daune fatale sistemului hidraulic. 
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① Reglarea tijei de ridicare şi a cuplajului superior  
 

  Nu reglați tija de ridicare și veriga superioară a 

intervalului descris mai jos. 

 Tijă ridicare dr 

- Ridicați mânerul tijei de ridicare și rotiți la 

stânga sau dreapta pentru a regla lungimea. 

- Blocați mânerul tijei de ridicare pe partea 

inferioară după reglare. 

 Tijă ridicare st 

- Scoateți știftul superior al tijei de ridicare 

și rotiți partea superioară a tijei de ridicare. 

 Cuplajul superior 

- Ridicați arcul de blocare pentru a elibera mânerul 

și rotiți legătura superioară cu ajutorul mânerului. 

- Aplicați arcul de blocare după reglare. 

 
 
 
 

Domeniu 

de 

relare 

Clasificare Tijă ridicare Cuplaj superior 

 
stânga 

495~635 mm 

( 19.5 ~ 25.0 in. ) 

 
 

550 ~ 855 mm 

( 21.7 ~ 33.7 in.)  
dreapta 

495~635 mm 

( 19.5 ~ 25.0 in.) 

 
 

 
② Reglarea stabilizatorului (optional) 

- Verificare tip cuplaj 

 Trageți în sus știftul (1) și trageți / împingeți 

legătura inferioară (2), verificând jocul de 

balansare. 

 Introduceți știftul de legătură (1) în orificiu și 

lăsați-l strâns bine prin blocarea arcului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucţiune
▶ Când reglați lungimea stabilizatorului, ajustați spațiul de balansare al 

aparatului la 20 ~ 40mm (0,8 ~ 1,6 inci) la stânga și la dreapta. 

① 

② 

Cuplaj sup 

Tijă ridicare st 

Tijă ridicare dr 
) 
 

Lift rod handle 
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        unitate : mm 

(unitate: inch) 

 
 

 

③ Referinţe piese instalare cuplaj  
 

 
A B C 

(max) 

D 
(min) 

E 
(max) 

F 
(min) 

G H J K L N 

CAT.2 
25.4 

(1.00) 

25.7 

(1.01) 

51 

(2.00) 

93 

(3.66) 

86 

(3.38) 

52 

(2.04) 
28 

(1.10) 
28.7 

(1.12) 

45 

(1.77) 

49 

(1.92) 
12 

(0.47) 

825 

(32.4) 
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④ Manipularea cuplajului în trei puncte 
 

 Când conduceţi fără să ataşaţi un utilaj, respectaţi următoarele instrucţiuni: 

1. Fixați cuplajul superior (5) cu cârligul de fixare. 

2. Conectați stabilizatorul (2) la cuplajul inferior (3) pentru a evita mișcarea laterală a cuplajului inferior. 

 Dacă cuplajul în trei puncte nu este necesar, scoateţi-l după cum urmează: 

1. Scoateți știftul de legătură superior (7) și veriga superioară (5). 

2. Desprindeți partea din spate a stabilizatorului (2) de verigă inferioară (3), ținând strâns legătura inferioară pentru 
a nu cădea. 

3. Îndepărtați pas cu pas Tijă ridicare st, Tijă ridicare dr și stabilizator (2). 

4. Îndepărtați cu atenție legătura inferioară (3) pentru a nu se răni din cauza greutății sale. 
 

  Când utilizați cârlig / bară de tracțiune sau 

conduceți pe drumurile publice, ridicați cuplajul în 

trei puncte și fixați-l prin rotirea butonului de 

control al vitezei în jos pentru a bloca poziția. 

 
 

 
 ⑥ 

 

 
1. Tijă ridicare (dr) 

2. Stabilizator 

3. Cuplaj inf 

4. Tijă ridicare (st) 

5. Cuplaj sup 

6. Ştift tijă ridicare 

 

 Rapid   Lent & Blocaj  

Buton comandă reducere viteză  
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(2) Arbore PTO şi cuplare 

① Precauţii de siguranţă 

 Când arborele PTO se rotește, NU VĂ APROPIAȚI NICIODATĂ de arbore. 

  Verificați dacă scutul PTO este atașat corect. Dacă scutul este îndepărtat sau deteriorat, 

înlocuiți-l cu unul nou. 

 Îmbrăcăminte adecvată & Protecţie anti-

agăţare: Când verificați sau atașați utilajul la 

arborele PTO, purtați haine strâmte și 

echipamente de siguranță în loc de haine lungi sau 

largi. De asemenea, papucii, pantofii cu toc înalt 

nu sunt potriviți. Purtați hainele potrivite. 

 
 
 
 
 

 

② Specificaţii şi dimensiuni ale arborelului PTO spate 
 

PTO  1 2 3 

PTO / Viteză motor 540 / 1958 rev/min 750 / 2132 rev/min 1000 / 2125 rev/min 

Direcţie rotaţie În sens orar (cum privişţi spre capătul arborelui PTO) 

 
 
 
 

 
Dimensiune arbore 

(Unitate : inch) 

 
 
 

(0.34 in) (Dinte : 6T) 

 
 
 

 
(1.5 in) (1.1 in) 

(3.0 in) 

Avertizare ▶Nu vă apropiați de arborele rotativ PTO sau ventilatorul de răcire, în special, cu haine largi 

şi lungi. Agăţarea în arborele rotativ poate provoca vătămări grave sau decesul. 

▶ Opriți motorul și asigurați-vă că arborele PTO este oprit înainte de a vă apropia de el. 
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③ Cuplarea arborelui PTO  

 Când conectați arborele de antrenare PTO la arborele PTO și utilaj, asigurați-vă că verificați starea de fixare a 
pinilor de blocare. 

  Când fixați unelte cu arbori de acționare la decolare, consultați desenele de mai jos. 

 După instalarea utilajelor, 

- verificați înclinarea arborelui de antrenare PTO; 

- verificați interferența cu capacul de siguranță al PTO și cu alte structuri; 

- verificați lungimea efectivă de acționare a arborelui de antrenare în funcție de poziția cuplajului în trei puncte. 

Înclinația rigidă a arborelui de antrenare face un zgomot puternic și poate provoca defecţiuni. 
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(3) Cârligul şi bara de tracţiune (optional) 

  Este utilizat pentru remorcarea remorcii sau a altor 

echipamente remorcate din spate. 

 Îndepărtați mai întâi știftul de prindere și știftul de agăţare 

și aliniați orificiile de fixare ale pinului între tractor și 

remorcă. 

 Introduceți corect știftul de fixare și fixarea corectă după 

fixarea / detașarea echipamentului. 

 NU depășiți sarcina verticală și orizontală maximă admisă 

ca mai jos. 

① Cârlig  

 Sarcina verticală : 1500 kg (3307lb)             

Sarcina orizontală: 6 000 kg (13228lb) 

 

 

② Bara de tracţiune cu clevis 

 Se folosește numai pentru tractarea echipamentelor cu 2 

osii. 

 Este disponibil pentru a regla poziția barei de tractare 

după îndepărtarea pinului de blocare din figura dreaptă. 

După reglare, asamblați bine știfturile. 

 Marcă de omologare tip și componentă CE: XP-DBT: TBD 

Sarcina verticală : 650 kg (1433lb)           Sarcina orizontală : 6000 kg (13228lb) 

③ Masă tractabilă admisă ethnic  
 

   Bara de tracţiune 
cu clevis 

Masă tractabilă fără frânare 3000 kg (6614 lb) 3000 kg (6614 lb) 

Masă tractabilă cu frânare prin inerție 6000 kg (13228 lb) 6000 kg (13228 lb) 

Masă tractabilă cu frânare hidraulică NU E CAZUL NU E CAZUL 

Masă remorcabilă cu frânare electrică NU E CAZUL NU E CAZUL 

Atenţie
 ▶ Utilizați întotdeauna bara de tracțiune sau cârligul pentru tracțiune. NU folosiți 

cuplajul în 3 puncte, puntea spate sau alte piese. În caz contrar, tractorul se poate răsturna. 

▶ Când blocați cârligul sau bara de tracțiune cu știft după alinierea la echipamentul de 

remorcare, aplicați frâna de parcare și opriți motorul. 

▶ Înainte de a transporta echipamentele pe drumurile publice, asigurați-vă că respectați 

reglementările locale de trafic. 

 Ştift cârlig 

Ştift fixare 

Bara tracţiune 

cu clevis 

 
 
 
 
 
 

 
 Cârlig 

Ştift cârlig 

 Ştift fixare  
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(4) Conectorul cu 7 poli (optional) 

 Unul dintre conectorii de remorcă standard cu 7 poli este prevăzut și este montat în spatele 

tractorului. Conexiunile conectorului cu 7 poli (privite din spatele tractorului) sunt următoarele; 

 Versiunea CE  
 

 
 Versiunea ASAE  

 

 

7-Conector pol (CE) 7- Conector pol (ASAE) 

Ştift nr.  Funcţie 

1 Lumini semnalizare stânga 

2 Nu e cazul 

3 Pământare 

4 Lumini semnalizare dreapta 

5 Lumini laterale 

6 Lumini frână 

7 Lumini laterale 

 

Ştift nr.  Funcţie 

1 Pământare 

2 Lumini de poziţie 

3 Lumini semnalizare stânga 

4 Lumini frână 

5 Lumini semnalizare dreapta 

6 Lumina placa înmatriculare   

7 Auxiliare 
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(5) Masa maximă admisă tehnic 

 Când lucrați cu încărcător frontal sau cu accesorii de încărcare grea spate instalate pe cuplajul în trei 

puncte, instalați greutăți de balast pe puntea opusă pentru a menține echilibrul frontal și spate al 

tractorului. În caz contrar, puntea față sau spate poate fi încordată de greutatea supraîncărcată. 

 Când lucrați cu încărcătorul frontal, așezați greutatea din spate atașată în cea mai înaltă poziție și rotiți 

butonul de control al vitezei în jos în poziția „blocare”.. 

 NU depășiți masa maximă totală admisă și / sau masa maximă admisibilă pe fiecare osie declarată de 

producător în tabelul de mai jos, chiar dacă capacitatea de încărcare a anvelopelor este suficientă. 

Dacă capacitatea de încărcare a anvelopelor este mai mică decât masa maximă admisă pe fiecare 
ax, masa maximă pe fiecare osie trebuie încărcată sub capacitatea de încărcare a anvelopei. 
Verificați capacitatea de încărcare a anvelopelor. 

 

 
Toate modelele Observaţii 

Masa totală maximă admisă 

tehnic  
6200kg (13669 lb) 

 

Poate depinde de capacitatea de 

încărcare a anvelopelor. 

(A se vedea pagina următoare) 
Osia faţă (*) 2600kg (5732 lb) 

Osia spate 4200kg (9259 lb) 

* include echipamente montate pe față sau încărcătoare în poziția ridicată, dar fără încărcare în cupă. 

 Restricţie de operare: În cazul în care viteza de rulare nu depășește 8 km / h (5 mph) și 

fața standard a roții față / spate (A se vedea pag.7-1), sarcina maximă intermitentă a punții din 

față poate fi ; 4200kg (9259 lb) pentru toate modelele ; Trebuie să verificați capacitatea 

de încărcare a anvelopelor. (A se vedea pagina următoare). 

 

Atenţie 

▶ Masa maximă admisă se măsoară doar cu roțile din față sau din spate pe cântar 

inclusiv balasturile și cu echipamentele montate în poziția ridicată. 

▶ Nu depășiți masa maximă admisă și / sau capacitatea de încărcare a 

anvelopelor. Operația supraîncărcată poate invalida garanția. 

▶ NU schimbați în mod arbitrar presiunea de reglare a supapei de eliberare pentru a 

crește capacitatea de ridicare a încărcătorului frontal sau a cuplajului în 3 puncte. Se 

pot provoca daune fatale sistemului hidraulic și a punții frontale. 
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(6) Anvelope şi capacitatea de încărcare 
 

Nr. osie 

(*) 
Pneuri 

Presiune standard în 

pneuri (kg/cm2) 

Capacitate 

încărcare (x2) (kg) 

Masa maximă (kg) 

1 11.2-24 8PR 2.4 (240 KPa, 34 psi) 1970 (4343 lb)  
5560kg (12258 lb) 

2 16.9-30 8PR 1.6 (160 KPa, 23 psi) 3590 (7915 lb) 

1 12.4-24 8PR 2.2 (220 KPa, 32 psi) 2310 (5093 lb)  
6200kg (13669 lb) 

2 18.4-30 8PR 1.6 (160 KPa, 23 psi) 4020 (8863 lb) 

1 12.4-24 8PR 2.2 (220 KPa, 32 psi) 2310 (5093 lb)  
6120kg (13492 lb) 

2 16.9-34 8PR 1.6 (160 KPa, 23 psi) 3810 (8400 lb) 

(*) 1 : Osia faţă, 2 : Osia spate 
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(7) Reglarea ampatamentului şi înlocuirea pneurilor 

  Dacă ecartamentul frontal este reglat, verificați de 

la caz la distanța dintre anvelope și caroseria 

tractorului. Dacă este necesar, unghiul de direcție 

trebuie reglat. 

(A se vedea pag.4-25 din acest manual.) 

 Când reglați ampatamentul roților din spate, 

verificați distanța radială și laterală între anvelopa 

spate și șasiul tractorului, ca mai jos. 

- A : 60mm (2.4 in) (Minim) 

- B : 40mm (1.6 in) (Minim) 

În funcție de jante sau de tipul discului, piesele 

roților din față și din spate pot varia. 

  Combinațiile roților față și spate sunt ca mai 

jos 

① Roţi faţă 
- 12.4-24 8PR, Rim & disc(W10x24) 

- 12.4-24 8PR, Rim & disc(W10x24) 

② Roţi spate 
- 18.4-30 8PR, Rim & disc(W15x30) 

- 16.9-34 8PR, Rim & disc(W15x34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Avertizare ▶ Roțile tractorului sunt foarte grele, PROCEDAŢI CU ATENŢIE. 

▶ Când scoateți roțile, continuați cu atenție extremă, utilizați un elevator și un echipament 

specific pentru a muta piese grele. 

Instrucţiune 

▶ Când reglați ecartamentul roților, acordați atenție direcției tijelor anvelopelor. 

Dacă au forma“/\”privite din spate, este corect. 

▶ Setările efective pot varia în funcție de marca jantei și de tipul anvelopei. 

“B” 

Bara de protecţie 

“ A ”
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① Ecartament frontal– 12.4-24 cu jantă şi disc (W10x24) 
 

Unitate : mm (inch) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  NU E CAZUL NU E CAZUL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  NU E CAZUL 1711(67.4in) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  NU E CAZUL 1726(68.0in) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1621(63.8in) 

(ec. standard) 

1821(71.7in) 
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② Ecartament spate– 18.4-30 cu jantă şi disc (W15x30) 
 

Unitate : mm (inch) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  NU E CAZUL  1534(60.4in) 

(ec. standard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  NU E CAZUL 1638(64.5in) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  NU E CAZUL 1734(68.3in) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  NU E CAZUL 1838(72.4in) 
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③ Ecartament spate– 16.9-34 cu jantă şi disc (W15x34) 
 

Unitate : mm (inch) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  NU E CAZUL  1532(60.3in) 

(Ec. standard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  NU E CAZUL  1650(65.0in) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  NU E CAZUL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NU E CAZUL 

1727(68.0in) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1844(72.6in) 
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(8) Folosirea încărcătorului frontal(dacă este montat) 

① Precauţii de siguranţă 

  Maneta multifuncțională Joystick vă oferă o 

operare mai facilă pentru încărcătorul frontal. 

 Când folosiți tractorul cu un încărcător frontal, 

centrul de greutate al tractorului poate fi mai 

ridicat, iar stabilitatea vehiculului poate fi mai slabă 

decât vehiculul neatins. 

-. NU conduceți rapid pe o sarcină de trafic. 

Rularea sau bascularea tractorului se poate 

întâmpla cu ușurință. 

-. Când încărcați / descărcați cupa pe o pantă, 

deplasați tractorul direct în pantă. 

-. NU încercaţi să aboradaţi pante abrupte. 

-. Atașați greutatea balastului pe cuplajul în trei 

puncte pentru a preveni supraîncărcarea punții din 

față și pentru a îmbunătăți stabilitatea vehiculului. 

 Când lucrați cu încărcătorul frontal, vizibilitatea față a tractorului poate fi mai slabă decât a 

vehiculului neatins. Trebuie să observați oamenii și alte vehicule din jurul tractorului. 

  NU lăsaţi persoane să staţioneze sub 

încărcătorul frontal în timp ce este ridicat. 

 NU lăsaţi pe nimeni să urce în cupă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avertizare 

 

▶ După utilizarea încărcătorului frontal, blocați maneta joystick-ului pentru a 

preveni accidentele (dacă s-a montat). 

▶ Când părăsiți tractorul, coborâți încărcătorul frontal pe sol. 

Avertizare ▶ Trebuie să respectați cu rigurozitate următoarele precauții; 

- Nu ridicați încărcătorul frontal la o înălțime de la care obiectele pot cădea sau se 

pot răsturna pe șofer. 

Utilizați întotdeauna atașamentul corect (furci de prindere, cupe etc.) pentru sarcina 
specifică de efectuat și asigurați-vă că sarcina este ținută în siguranță pe loc. 

Joystick 
maneta 

Blocaj 
maneta blocaj (disp 

siguranţă) 

<Sensul simbolurilor> 

Cupă flotantă 

Încărcător sus Cupă sus 

Încărcător jos 
 

Cupă răsturnare 
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② Conectarea furtunurilor hidraulice 

 Consultați instrucțiunile următoare pentru 

conectarea furtunurilor hidraulice. 

 Coborâre furcă – priza 1 

Coborâre furcă -- priza 2 

Ridicare cupă ---- priza 3 

Răsturnare cupă - priza 4 

 Specificația firului porturilor de ieșire este PF 3/8. 

Utilizați cuple rapide adecvate pentru conectarea 

furtunului. Dacă este posibil, contactați 

distribuitorul local autorizat. 

 După conectarea furtunurilor, porniți motorul și 

verificați scurgerile liniilor hidraulice. 

 

① 

② 

③ 

④ 
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③ Puncte de cuplare pentru încărcătorul frontal  

 Când fixați încărcătorul frontal, consultați desenele de mai jos. 

(Unitate : mm) 
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(9) Reglarea unghiului de direcţie 

 Dacă ecartamentul roţilor din faţă este reglat sau anvelopele din față sunt înlocuite cu anvelope noi cu 

diametru sau lățime mai mare sau dacă unul dintre echipamentele din față este atașat, unghiul de direcție 

trebuie reglat ca mai jos. 

1) Slăbiți piulița de blocare pe ambele părți. 

2)  Conectați cârligul frontal al tractorului la macara 

folosind cablul specificat şi ridicați suficient axa 

frontală de pe sol. 

3) Ridicați complet o parte a punții din față și 

întoarceți volanul către stânga și dreapta 

verificând dacă distanțele dintre anvelopă și alte 

piese sunt peste 20mm (0.8 in.) cel puţin. 

4) În acest moment, fiecare opritor de direcție a 

ambelei părți a fost pus în contact cu distribuția. 

Verificați toate interferențele posibile de combinare 

a direcției și oscilația punerilor din față. 

5) Strângeți piulițele de blocare ale fiecărei piese. 
 

Instrucţiune ▶ NU scurtați lungimea opritorului de direcție faţă de starea din fabrică. 

Dacă opritorul nu intră în contact la direcţia maximă, se poate deteriora cilindrul de 
direcție sau tija. 

  Piuliţă blocare  

Şurub opritor 

direcţie  
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(10) Specificaţii maxime recomandate pentru utilaje 

 Când cuplaţi utilaje la tractor, consultați următoarele, recomandate ca specificații maxime pentru 

fiecare echipament. NU atașați instrumente mai mari decât această specificație. Pentru alte 

instrumente, contactați distribuitorul local autorizat. 
 

Nr. Utilaje Specificaţii XP8084 XP8094 XP8101 

1 Remorca 
Sarcina verticală 

max (kg) 
A se vedea secţiunea 4-4-(3) din acest manual 

2 Cositoare 
montată la 

mijloc 

Lăţime de lucru 

max.(mm) 
- - - 

3 
Cositoare 

montată la 

spate 

Lăţime de lucru 

max.(mm) 
2743(108 in) 2743(108 in) 2743(108 in) 

4 
Pulverizator 

montat la spate  
Masa max. (kg) 1200 (2646 lb) 1200 (2646 lb) 1200 (2646 lb) 

5 Rotavator 
Lăţime de lucru 

max.(mm) 
2200 (86 in) 2300 (91 in) 2300 (91 in) 

6 Plug montat în 
partea de jos 

Lăţime de lucru 

max.(mm) 
1750 (69 in) 1750 (69 in) 1750 (69 in) 

7 Lamă spate 
Lăţime de lucru 

max.(mm) 
2200 (86 in) 2300 (91 in) 2300 (91 in) 

8 Încărcător 
frontal 

Capacitate de 

ridicare 

max. (kg) 

2415 (5324 lb) 2415 (5324 lb) 2415 (5324 lb) 

9 Lac peisagistic 
Lăţime de lucru 

max.(mm) 
2438 (96 in) 2438 (96 in) 2438 (96 in) 

10 Lamă ladă 
Lăţime de lucru 

max.(mm) 
2200 (86 in) 2300 (91 in) 2300 (91 in) 

11 Retroexcavator  Masa max. (kg) - - - 
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(11) Greutăţi balast(optional) 

  Se folosesc pentru a echilibra greutatea față / 

spate a tractorului. 

 Pentru a îndepărta greutățile balastului din față, 

deșurubați piulița de blocare a balastului Greutăți 

din față, demontați placa de greutate una câte 

una. 

Greutate balast faţă (kg) : 

40kg x 4ea = 160kg sau 

40kg x 6ea = 240kg sau 

40kg x 8ea = 320kg sau 

40kg x 10ea = 400kg 

 Pentru a scoate bara de protecție, conectați 

bara de protecție la ridicare și deșurubați 

șuruburile din figura dreaptă. Greutatea barei 

de protecție (kg ) : 60kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Pentru a îndepărta greutățile de balast din spate, 

conectați bara de protecție la elevator și 

deșurubați șuruburile din figura dreaptă și 

demontați placa de greutate una câte una, dacă 

este necesar. 

Greutate spate (kg) : 45kg x 2ea = 90kg sau 

45kg x 4ea = 180kg 

 Pentru greutăţi de balast suplimentare şi metode 

de reglare, contactaţi distribuitorul local. 

 

 

Avertizare ▶ Greutățile de balast sunt foarte grele. VĂ RUGĂM SĂ FIȚI ATENŢI. 

▶ Când scoateți / fixați greutățile de balast, continuați cu atenție extremă, utilizați un 

elevator și un echipament specific pentru a muta piesele grele. 

Şuruburi 

Bară protecţie 

 Piuliţă blocare  

Greutăţi balast faţă 

 Conectori   Şuruburi  

Greutate balast spate 



4 - 29  

4-5. Lucrul în zone periculoase 

 Nivelul de protecție împotriva substanțelor periculoase 

Pentru modelul cu cabină, asigură protecție împotriva substanțelor periculoase conform EN15695-1:2009 

(Categoria 2). Dar poate oferi doar un nivel de protecție împotriva prafului prin presurizarea aerului din 

cabină cu filtre de aer. Nu folosiți tractorul cu pulverizatoarele de cultură în zone periculoase. Dacă 

este inevitabil, respectați instrucțiunile următoare. 

① Filtre aer cabină (LH/RH) 

  Când operaţi cu pesticide, filtrele de aer din cabină 

trebuie înlocuite cu filtre de cărbune specifice. 

Contactați distribuitorul local autorizat. 

 În plus, trebuie să purtați îmbrăcăminte de protecție, 

globuri, mască, etc. înainte de a opera într-o zonă de 

pulverizare periculoasă. 

  Aceste filtre trebuie montate numai atunci când lucrați 

cu pesticide și înlocuite cu filtrele normale de hârtie 

la sfârșitul lucrului. 

 

 

② Curăţarea interiorului cabinei 

  Îmbrăcămintea de protecție purtată la manipularea pulverizatorului cu pesticide sau la efectuarea lucrărilor 

externe trebuie scoasă și depozitată cu atenție înainte de a reintra în cabină. 

 După ce lucrați cu pesticide, ventilați cabina și curățați părțile interioare (garnitură interioară, pană, treaptă 

etc.) ale cabinei cu o cârpă umedă pentru a îndepărta reziduurile chimice. 

Atenţie
 ▶Nu folosiți aceste filtre în timpul altor lucrări, deoarece acestea vor fi rapid înfundate 

cu praf. Când înlocuiți filtrele de cărbune la sfârșitul lucrărilor de pulverizare, întoarceți-le la 

ambalajul original și asigurați-vă că sunt sigilate cu atenție. 

▶ Filtrele cu cărbune durează aproximativ 50 de ore de muncă. Cu toate acestea, trebuie să 

fi înlocuit în fiecare an. Dacă, atunci când lucrați cu pesticide, se observă mirosuri toxice, opriți 

imediat lucrul și înlocuiți filtrele cu unul nou. 

▶ Aceste filtre nu trebuie niciodată spălate sau curățate cu aer comprimat. Filtrele aruncate nu 

trebuie aruncate. Luați filtrele aruncate la punctele de colectare autorizate. 

Avertizare
 ▶Filtrele cu cărbune nu garantează o protecție completă împotriva tuturor 

pesticidelor. 

▶ Aceste filtre specifice reduc doar efectele nocive ale acestor produse. Prin urmare, 

operatorul trebuie să respecte regulile de siguranță recomandate pentru utilizarea fiecăruia 

produs. Purtați îmbrăcăminte de protecție, globuri, mască etc. înainte de a opera în acea zonă. 

▶ NU folosiți tractorul în pesticide grele sau în alte zone de pulverizare periculoase. 

Instrucţiune
 ▶ Filtrele sunt realizate din medii tratate special cu o bandă de etanșare 

din cauciuc lipită în jurul laturilor. Aveți grijă să nu deteriorați elementul în timpul 
instalării. 

 Filtru aer 

cabină 

Capac 

filtru 

Şurub 
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4-6. Viteza de rulare 
 

 Viteza de rulare a tractorului sau viteza de rotaţie a PTO depinde de lucrare, pneuri și starea 

solului. Pentru siguranță, acționați tractorul cu viteză adecvată. 

 Tabelul vitezelor de rulare (unitate : Km/h -> Mile/h) 

 

① Modele cu acceleraţie sincronă  

 Transmisie standard (F12xR12) 
 

Viteza 
principală 

1 2 3 

Domeniu 
viteze  

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

 
18.4-30 

F 
1.73 

(1.07) 

2.43 

(1.51) 

3.48 

(2.16) 

4.79 

(2.98) 

4.71 

(2.93) 

6.64 

(4.13) 

9.49 

(5.90) 

13.09 

(8.13) 

12.07 

(7.50) 

17.01 

(10.57) 

24.32 

(15.11) 

33.53 

(20.83) 

R 1.81 
(1.13) 

2.56 
(1.59) 

3.66 
(2.27) 

5.04 
(3.13) 

4.95 
(3.08) 

6.98 
(4.34) 

9.98 
(6.20) 

13.76 
(8.55) 

12.69 
(7.88) 

17.89 
(11.12) 

25.57 
(15.89) 

35.25 
(21.90) 

 
16.9-34 

F 
1.79 

(1.12) 

2.53 

(1.57) 

3.62 

(2.25) 

4.99 

(3.10) 

4.90 

(3.04) 

6.91 

(4.29) 

9.87 

(6.14) 

13.61 

(8.46) 

12.55 

(7.80) 

17.70 

(11.00) 

25.29 

(15.72) 

34.87 

(21.67) 

R 
1.89 

(1.17) 
2.66 

(1.65) 
3.80 

(2.36) 
5.24 

(3.26) 
5.15 

(3.20) 
7.26 

(4.51) 
10.38 
(6.45) 

14.31 
(8.89) 

13.19 
(8.20) 

18.61 
(11.56) 

26.59 
(16.52) 

36.66 
(22.78) 

Notă) Viteza nominală a motorului : 2200rev/min, 18.4-30: Rc=721mm, 16.9-34: Rc=750mm 
 
 
 

 Transmisie ralenti (F20xR20, optional) 
 

Viteza 
principală 

1 2 

Domeniu viteze  1 2 3 4 1 2 3 4 

 
18.4-30 

F 
0.18 

(0.11) 

0.26 

(0.16) 

0.37 

(0.23) 

0.51 

(0.32) 

0.50 

(0.31) 

0.71 

(0.44) 

1.01 

(0.63) 

1.40 

(0.87) 

R 0.19 
(0.12) 

0.27 
(0.17) 

0.39 
(0.24) 

0.54 
(0.33) 

0.53 
(0.33) 

0.75 
(0.46) 

1.07 
(0.66) 

1.47 
(0.91) 

 
16.9-34 

F 
0.19 

(0.12) 

0.27 

(0.17) 

0.39 

(0.24) 

0.53 

(0.33) 

0.52 

(0.33) 

0.74 

(0.46) 

1.06 

(0.66) 

1.45 

(0.90) 

R 
0.20 

(0.13) 
0.28 

(0.18) 
0.41 

(0.25) 
0.56 

(0.35) 
0.55 

(0.34) 
0.78 

(0.48) 
1.11 

(0.69) 
1.53 

(0.95) 

Notă) Viteza nominală a motorului: 2200rev/min, 18.4-30: Rc=721mm, 16.9-34: Rc=750mm 
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 Viteza de rulare (unitate : Km/h -> Mile/h) 
 
 

② Modele cu antrenare electrică (optional) 

 Transmisie standard (F24xR24) 
 

Viteza 
principală 

1 2 3 

Domeniu viteze  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
 
 

18.4- 

30 

F-LO 
1.44 

(0.90) 

2.04 

(1.27) 

2.91 

(1.81) 

4.01 

(2.49) 

3.94 

(2.45) 

5.56 

(3.46) 

7.95 

(4.94) 

10.96 

(6.81) 

10.10 

(6.28) 

14.25 

(8.85) 

20.36 

(12.65) 

28.07 

(17.44) 

R-LO 
1.49 

(0.93) 
2.10 

(1.31) 
3.01 

(1.87) 
4.15 

(2.58) 
4.07 

(2.53) 
5.74 

(3.57) 
8.21 

(5.10) 
11.32 
(7.03) 

10.43 
(6.48) 

14.71 
(9.14) 

21.03 
(13.07) 

28.99 
(18.01) 

F-HI 
1.75 

(1.09) 

2.47 

(1.53) 

3.53 

(2.19) 

4.86 

(3.02) 

4.78 

(2.97) 

6.74 

(4.19) 

9.63 

(5.98) 

13.28 

(8.25) 

12.24 

(7.61) 

17.26 

(10.73) 

24.67 

(15.33) 

34.01 

(21.13) 

R-HI 
1.81 

(1.12) 
2.55 

(1.58) 
3.64 

(2.26) 
5.02 

(3.12) 
4.94 

(3.07) 
6.96 

(4.32) 
9.95 

(6.18) 
13.71 
(8.52) 

12.64 
(7.86) 

17.83 
(11.08) 

25.48 
(15.83) 

35.13 
(21.83) 

 
 
 

16.9- 

34 

F-LO 
1.50 

(0.93) 

2.12 

(1.32) 

3.03 

(1.88) 

4.18 

(2.59) 

4.10 

(2.55) 

5.78 

(3.56) 

8.27 

(5.14) 

11.40 

(7.08) 

10.51 

(6.53) 

14.82 

(9.21) 

21.18 

(13.16) 

29.20 

(18.14) 

R-LO 
1.55 

(0.96) 
2.19 

(1.36) 
3.13 

(1.94) 
4.31 

(2.68) 
4.24 

(2.63) 
5.97 

(3.71) 
8.54 

(5.31) 
11.77 
(7.31) 

10.85 
(6.74) 

15.30 
(9.51) 

21.87 
(13.59) 

30.15 
(18.74) 

F-HI 
1.82 

(1.13) 

2.57 

(1.60) 

3.67 

(2.28) 

5.06 

(3.14) 

4.97 

(3.09) 

7.01 

(4.36) 

10.02 

(6.22) 

13.81 

(8.58) 

12.73 

(7.91) 

17.95 

(11.16) 

25.66 

(15.94) 

35.38 

(21.98) 

R-HI 
1.88 

(1.17) 
2.65 

(1.65) 
3.79 

(2.36) 
5.23 

(3.25) 
5.13 

(3.19) 
7.24 

(4.50) 
10.35 
(6.43) 

14.26 
(8.86) 

13.15 
(8.17) 

18.54 
(11.52) 

26.50 
(16.47) 

36.53 
(22.70) 

Notă) Viteza nominală a motorului : 2200rev/min, 18.4-30: Rc=721mm, 16.9-34: Rc=750mm 

 

 Transmisie ralenti(F40xR40, optional) 
 

Viteza 
principală 

1 2 

Domeniu viteze  1 2 3 4 1 2 3 4 

 
 

 
18.4-30 

F-LO 0.15 
(0.10) 

0.22 
(0.14) 

0.31 
(0.19) 

0.43 
(0.27) 

0.42 
(0.26) 

0.59 
(0.37) 

0.85 
(0.53) 

1.17 
(0.73) 

R-LO 
0.16 

(0.10) 
0.22 

(0.14) 
0.32 

(0.20) 
0.44 

(0.28) 
0.44 

(0.27) 
0.61 

(0.38) 
0.88 

(0.55) 
1.21 

(0.75) 

F-HI 0.19 
(0.12) 

0.26 
(0.16) 

0.38 
(0.23) 

0.52 
(0.32) 

0.51 
(0.32) 

0.72 
(0.45) 

1.03 
(0.64) 

1.42 
(0.88) 

R-HI 
0.19 

(0.12) 
0.27 

(0.17) 
0.39 

(0.24) 
0.54 

(0.33) 
0.53 

(0.33) 
0.74 

(0.46) 
1.06 

(0.66) 
1.47 

(0.91) 

 
 

 
16.9-34 

F-LO 0.16 
(0.10) 

0.23 
(0.14) 

0.32 
(0.20) 

0.45 
(0.28) 

0.44 
(0.27) 

0.62 
(0.38) 

0.88 
(0.55) 

1.22 
(0.76) 

R-LO 
0.17 

(0.10) 
0.23 

(0.15) 
0.33 

(0.21) 
0.46 

(0.29) 
0.45 

(0.28) 
0.64 

(0.40) 
0.91 

(0.57) 
1.26 

(0.78) 

F-HI 0.19 
(0.12) 

0.27 
(0.17) 

0.39 
(0.24) 

0.54 
(0.34) 

0.53 
(0.33) 

0.75 
(0.47) 

1.07 
(0.67) 

1.48 
(0.92) 

R-HI 
0.20 

(0.12) 
0.28 

(0.18) 
0.41 

(0.25) 
0.56 

(0.35) 
0.55 

(0.34) 
0.77 

(0.48) 
1.11 

(0.69) 
1.52 

(0.95) 

Notă) Viteza nominală a motorului : 2200rev/min, 18.4-30: Rc=721mm, 16.9-34: Rc=750mm 



5 - 1   

4. Lubrifiere şi întreţinere  

5-1. Acces pentru întreţinere 

① Deschiderea capotei 

 Pentru siguranță, capota trebuie închisă și 

blocată corect înainte de a folosi tractorul. 

 Capota este articulată în spate și un 

cilindru de gaz este atașat pentru a asigura 

accesul ușor la motor pentru verificare și 

întreținere. 

 Pentru a deschide capota, apăsați butonul 

de deschidere a hotei și ridicați capota în 

sus. 

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

 

② Puncte de ridicare 

 Punctele de ridicare pentru întreținere depind de piesele 

deservite de la caz la caz. Nu ezitați să contactați 

distribuitorul dvs. local autorizat pentru solicitare. 

 Nu folosiți ansamblul punții față sau legătura de direcție și 

cilindrul pentru punctul de legătură. Aceste componente au niște 

pivoti rotanți și / sau nu au suficientă rezistență structurală. 

  Pentru întreținerea generală, folosiți suprafața plană sub 

capătul cadrului motorului sau bara de protecție pentru 

punctul de legătură și conectați, în plus, ridicarea la cârligul 

de remorcare frontal pentru siguranță. 

 Pentru punctele de ridicare spate, se recomandă suprafața 

plană sub carcasa punții spate, și, în plus, utilizați suportul 

de legătură superioară și știftul său pentru a ridica punctul de 

ridicare după scoaterea verigii superioare. 

Atenţie ▶ Înainte de a deschide capota, trebuie să opriți complet motorul. 

▶ Dacă deschideți capota în timp ce motorul funcționează, se pot provoca pagube 
grave sau deces prin accesul neintenționat la arborele rotativ, scripete, curea în V, 
ventilator de răcire al motorului sau piese de aplicare a motorului. PROCEDAŢI CU 
ATENŢIE. 

Atenţie ▶ Când ridicați partea din 

spate a tractorului, aplicați şocuri 

pe locurile dintre puntea față și 

cadrul motorului simetric pentru 

a preveni rularea punții din față. 

Buton deschidere capotă 

Ştift cuplaj sup 
 Cuplaj sup 

Punct ridicare spate 
 

Punct ridicare spate 

Cârlig tractare frontal  

Punct ridicare frontal 
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5-2. Calendarul întreţinerii 
 Întreținerea periodică nu numai că prelungește durata de funcționare a tractorului, dar servește și la asigurarea unei 

funcționări sigure. Calendarul întreținerii arată intervalele de servicii standard. Dacă instruiți simptome anormale, 

asigurați-vă că efectuați lucrările de inspecție și întreținere, indiferent de intervalele de servicii recomandate în 

acest Calendarul întreținerii. 

 Intervalele corespunzătoare de service variază în funcție de condițiile de utilizare și de funcționare. În medii extreme praf / 

murdare, intervalele de servicii trebuie să fie mai scurte decât starea normală. 
 

8 
21 

7 

6 
19 

17 
15 

5 

9 25 

2 11 

3 16 

4 

10 
22

 

1 
20 

14 
27

 

28 
 

19 23 

13 

26 
18 

 

12 24 
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 * : 

Verificarea anuală chiar dacă intervalul de funcţionare nu s-a împlinit. 

** : Verificare o data la doi ani chiar dacă intervalul de funcşionare nu s-a împlinit. 

★ Prima înlocuire ● Înlocuire ▲ Verificare, reglare şi alimentare ■ Curăţare 

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

Zilnic 50 300 600 1200 1800 3000 

1 Rezervorul de 
combustibil & DEF/ de 

uree 

5-8 ▲       

2(*) FIltre combusitib (pre-, 
princ,) 

5-23 ▲   ●    

3(*) Uleiul de motor 5-7, 5-21 ▲ 
  

● 
   

4(*) Filtrul pt. uleiul de 
motor  

5-5, 5-21  ★  ●    

5(**) Lichid de răcire motor 5-10, 5-26 ▲      ● 

6(**) Panou radiator 5-12, 5-15 ▲ ■      

7 Purificator de aer 5-11, 5-17, 5-25 ▲ ■   ●   

8 Acumulator 5-17  ▲      

9(**) Tensiunea în cureaua 
ventilatorului 

5-20, 5-28 
 ▲ 

(First) 
▲ 

   

● 

10(**) Filtru DEF  5-29       ● 

11 Presiune injecţie duză  5-24    ▲    

12 Filtru ulei hidraulic 5-5, 5-18  ★ ●     

13 Ulei transmisie 5-16, 5-23  ▲  ●    

14 Furtunuri hidraulice 5-17  ▲      

15 Olei osie frontală 5-16, 5-22  ▲  ●    

16 Ulei frână 5-19   ▲     

17 Suport osie frontală 5-15  ▲      

18 Cuplaj în trei puncte 5-15  ▲      

19 Joc pedala de ambreiaj  5-13 ▲       

20 Joc pedala de frână 5-14 ▲       

21 Lumini & Claxon 5-10 ▲       

22 Instrumente&Indicatoare 5-9 ▲       

23 Şuruburi şi piuliţe 5-13 ▲       

24 Presiun aer pneuri 5-12 ▲       

25 Tractare 5-20   ▲     

26 Filtru aer cabină 5-17, 5-24  ■  ●    

27 FIltru antrenare putere 
(opt) 

5-5, 5-18  ★ ●     

28 Filtru presiune în linie 5-20 ▲  ●     

29 FIltru suflantă 5-25      ●  
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5-3. Lubrifianţi şi capacitate 

Lubrifianţi Capacitate Standard internaţional Elemente recomandate 

 

Lichid de răcire 
motor 

12 L 

(3.2 U.S.gal.) 

 

ASTM D5216 
Apă nedură (50%)+ 

Antigel  (50%) 

 

Combustibil 
115 L 

(30.4 U.S. gal.) 

 

ASTM D975 No.2 
 

Diesel ultra sărac în sulf 

 

Soluţie DEF/ureea  
16 L 

(4.2 U.S. gal.) 

ISO 22241 / AUS32 / 

DIN V70070 

 

32.5% soluţie uree 

 

 
 

Ulei de motor 

 
8.1 L 

(2.1 U.S. gal.) 

 
API CJ-4 or 

ACEA E8 

 
KIXX DL 

(Fabricant : GS Caltex) 

Ulei de transmisie 
(utilizare obișnuită 

pentru ridicare 
hidraulică și sistemul 

de direcţie) 

 
55 L 

(14.5 U.S. gal.) 

 
API GL4 

ISO VG 46/68 

LSTH570 

(Ulei hidr.tractor LS T/M &) 

Fabricant: GS Caltex sau 

S-OIL TOTAL Co. Ltd. 

 
 

Ulei osie frontală 

4.4 L (1.2 U.S. gal) 

for center housing 

0.6 L (0.2 U.S. gal) 

for each final housing 

=5.6 L (1.5 U.S. gal) 

 

 
API GL4 

SAE 80W 

 
EPK 80W90 

(Fabricant : 

S-OIL TOTAL Co. Ltd.) 

Gresaj  (support 

osie frontală, 

cuplajul în trei 

puncte) 

 

Cantitatea adecvată 
 

NLGI 2 

MAHWAK Multi 

funcțional sau MAHWAK  

de uz general (Caltex) 

 

 
Ulei ambreiaj & frână 

 
0.5 L 

(0.1 U.S. gal.) 

 

Ulei mineral (ISO 

7308) 

LSTH400 (S-OIL TOTAL) 

LHM PLUS (TOTAL) 

LHM (Mobil) 

LHM-S (Shell) 

VÂSCOZITĂŢI RECOMANDATE PENTRU ULEIUL DE MOTOR  

 
Gradul de vâscozitate corect al uleiului de motor depinde de temperatura ambiantă. Consultați graficul de mai jos 

când selectați uleiul pentru motorul dvs. tractor. 

În zonele în care se întâlnesc perioade prelungite de temperaturi extreme, practicile de lubrifiere locale sunt 

acceptabile. Contactați distribuitorul local autorizat. 

 Temperatura ambiantă Nr.Lubrifiant  

Misiune la rece 
-28℃ ~ 35℃ 

(-18℉ ~ 95℉) 
SAE 10W-30 

Misiune în Europa / Amerca 

de Nord  

-10℃ ~ 40℃ 
(14℉ ~ 104℉) 

SAE 15W-40 

Misiuni în state cu climă 

foarte caldă / dificile 

0℃ ~ 40℃ 
(32℉ ~ 104℉) 

SAE 20W-40 
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5-4. Verificarea după primele 50 de ore 

 După primele 50 de ore de functionare, contactați distribuitorul local autorizat pentru întreținere, dacă este 
posibil. 

- Înlocuiți filtrul uleiului de motor. (⇒ Consultați Verificarea sau actualizarea la 600 de minereuri. A se vedea 
pag.5-21) 

- Înlocuiți filtrul pentru ulei hidraulic. (⇒ Consultaţi Verificarea o data la 300 de ore. A se vedea pag.5-18) 

- Înlocuiți filtrul de ulei al antrenării. (dacă este montat) (⇒ Consultaţi secţiunea Verificarea o data la 300 de 

ore. A se vedea pag.5-18) 

- Verificați nivelul de ulei de transmisie / puntea spate / hidraulică. 

- Verificați nivelul uleiului din puntea față. 

- Verificați și reglați frâna de mână. 

- Verificați cuplul șuruburilor sistemului de evacuare. 

- Verificați și reglați centurile în V și tensiunea. 

- Strângeți toate conexiunile furtunului sistemului de răcire. 

- Verificați cuplul șuruburilor de fixare ale cabinei de siguranță sau ale cadrului. 

- Verificați cuplul șuruburilor de prindere a greutății din față. (Unde este montat) 

- Verificați cuplul șuruburilor și piuliţelor  roților. 

- Verificați presiunile și starea anvelopelor. 

- Radiați curat, ulei răcire lichid și miezuri de condensator A / C. (Unde este montat) 

- Verificați nivelul de răcire al radiatorului și greutatea specifică. 

- Verificați jocul pedalei de ambreiaj. (Modele mecanice sincro-antrenare) 

- Verificați reglarea frânei și egalizarea pedalei. 

- Ungeți toate armăturile de unsoare. 

- Comutatoarele de pornire neutră funcționale. 
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5-5. Când se aprinde indicatorul luminos 

(1) Indicator avertizare filtru de combustibil 

  Opriți motorul, trageţi frâna de mână și răciți 

motorul. 

 Setați recipientul sub pre-filtrul de combustibil. 

 Deconectați cablurile electrice de la senzor și 

demontați senzorul de apă. 

  Drenați combustibilul contaminat. 

 Dacă combustibilul pur începe să iasă, strângeți 

senzorul de apă și conectați cablul electric la 

senzor. 

 Verificați dacă indicatorul avertizare filtru de 

combustibil este oprit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenţie
 ▶Nu aruncați combustibilul uzat în orice loc. Acest lucru poate polua serios 

solul și apa și, de asemenea, este interzis de lege. Dacă încălcați legislaţia, veți fi 

responsabil pentru asta din punct de vederec civil sau penal. Uleiul uzat trebuie 

aruncat în conformitate cu legile mediului. 

Indicator avertizare filtru 
de combustibil 
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5-6. Verificarea înainte de pornire (Verificarea zilnică) 
 

 Înainte de a porni motorul, verificați cu atenție aspectele de mai jos pentru a evita orice defectare sau deteriorare. 
 

 

(1) Uleiul de motor 

 Specificaţie şi capacitate ulei: 

A se vedea secţiunea 5-3, “Lubrifianţi şi 

capacitate” sau ultima pagină din acest manual. 

 Verificarea nivelului uleiului de motor  

- Verificați valoarea uleiului de motor înainte de a 

porni motorul sau la 5 minute mai târziu după 

oprirea motorului. 

-  Verificați dacă nivelul uleiului este cuprins între 

MAX și MIN pentru manometrul de ulei. Dacă 

este necesar, adăugați ulei nou. 

- Trebuie verificat doar când motorul este oprit. 

- Dacă motorul dvs. este în stare prafă / murdară, 

intervalul de service trebuie să fie mai scurt 

decât în condiții normale. 

- Trebuie să înlocuiți filtrul motor Uleiul de 

motor și Uleiul de motor după primele 50 de 

ore de utilizare. 

Avarie faruri, lumini 

semnallizare, claxon 

etc. 

Lichid de 

răcire 

motor 

Operare pedală 

frână, pedala 

ambreiaj 

Şuruburi  roti şi and 

strângerea fiecărei 

piese   

Nivel ulei 

transmisie 

Curăţenie 

panou radiator 

Stare 

purificator de 

aer primar 

element 

Ulei de 

motor 

level 

Nivel 

comb 

Funcţionarea 

indicatoarelor 

Presiune şi 

 deteriorare pneuri 

Admisie ulei & nivel ulei 

 Uleiul de motor 
gauge  
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(2) Rezervorul de combustibil & rezervorul DEF / de uree 

① Specificaţie şi capacitate : 

 A se vedea secţiunea 5-3, “Lubrifianţi şi 

capacitate” sau ultima pagină din acest 

manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

② Depozitarea combustibilului 

 Dacă în combustibil se amestecă contaminanți 

precum apa sau praful, acesta poate provoca o 

deteriorare severă a motorului. Pentru a umple 

rezervorul, instalația de stocare a 

combustibilului trebuie să fie echipată așa cum 

se arată în figura din dreapta. Dacă este 

posibil, completați rezervorul la benzinărie. 

 
 
 
 
 
 

③ Folosirea motorinei pentru iarnă  

  Combustibilul diesel general tinde să genereze 

depuneri de parafină în timpul iernii, ceea ce 

poate provoca o pornire motorină proastă. Astfel, 

se recomandă utilizarea motorinei pe timp de 

iarnă pe timp de iarnă. 

 Dacă temperatura ambiantă este sub -15 C(5 ), 
° ℉ 

este recomandat să amestecați motorina cu kerosenul, așa cum se arată în partea dreaptă. 

 
 
 
 
 

Instrucţiune ▶ Dacă motorul se oprește după terminarea lucrului, umpleți complet 

rezervorul. Pe măsură ce temperatura scade, umiditatea din rezervorul de combustibil 
se condensează și se poate amesteca cu combustibilul. 

Temp. 

 

 
Comb 

≥ -15℃ 
(5℉) 

Motorina 

pentru iarnă 

100% 

≤-15℃ 
(5℉) 

20% kerosen 

adăugat 

 DEF/rezervorul de 
uree  

 
Rezervoru

Tambur 

Impurităţi 
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④ Verificare nivel combustibil 

 Verificați indicatorul de combustibil și dacă nu este 

suficient, completați rezervorul de combustibil cu 

combustibil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑤ Verificare nivel DEF/uree  

  Verificați ecranul de nivel DEF / uree și dacă 

nu este suficient, umpleți rezervorul cu soluție 

DEF / uree. 

 În funcție de nivelul DEF / uree, sistemul de 

informații și avertizare are mai multe semnale. 

Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea 3-

1-(1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3) Panoul de instrumente  & Indicatoare 

  Verificați dacă indicatoarele sunt în mod normal 

pe pornit / oprit înainte de a porni motorul sau în 

timpul funcționării frecvente și periodice. 

 Dacă indicatorul de presiune pentru uleiul de 

motor și indicatorul de încărcare a 

acumulatorului este pornit în timp ce motorul 

funcționează, opriți imediat motorul și verificați 

sistemul de greasj al motorului și sistemul de 

încărcare a acumulatorului. Dacă este posibil, 

contactați distribuitorul local autorizat pentru 

verificare. 

 Pentru mai multe informaţii despre indicatoare, 

consultaţi secţiunea 3 din acest manual. 

 Presiune ulei de motor 
indicator  

 Indicator încărcare acumulator 

indicator avertizare nivel DEF  

Indicator nivel comb 

 DEF level display  

   

  indicator avertizare nivel DEF 
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(4) Luminile de semnalizare, farurile şi claxonul 
 

 Verificați funcționarea luminilor, aprindeți 

semnalizatoarele, activaţi claxonul etc. 

 Dacă lumina este stinsă brusc când acționați 

comutatorul, verificați problemele următoare: 

1. Verificați siguranța corespunzătoare din cutia  

siguranțelor. 

2. Verificaţi siguranța corectă pentru cutia de 

siguranță. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lumini iluminare Specificaţii becuri  
 

Faruri (Faza mică / Faza mare)  

Lumini semnalizare (faţă) / Lumini laterale 

Lumini semnalizare (spate)                         

Lumini frână / Lumini poziţie (spate)     

Lumini lucru 

Lumini panou instrumente   

Lumini indicatoare de avertizare            

Lumină interioară (numai modelul cu 

cabină) 

12V  55W / 60W 
 

12V  16W / LED 
 

12V 21W 
 

12V 21W / 5W or 12V LED / LED 

12V 27W(Grătar), 37.5W(Cab), 35W(Bara 

laminată) LED 

LED 
 

12V 10W 

 

 
 
 

(5) Lichid de răcire motor 

 Consultaţi secţiunea 5-12-(1), “ Înlocuirea lichidului de răcire motor “ din acest manual. (A se vedea pag.5-26) 

 
Instrucţiune 

▶ Folosiți becuri cu capacitate nominală. 
▶ În cazul utilizării becurilor necorespunzătoare, se poate cauza o defecțiune a 
sistemului electric. 

 Comutator combinaţie  
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(6) Purificator de aer 

① Curăţares elementului filtrului  

 Dacă indicatorul de funcţionare al aparatului de 

curățare a aerului din Panoul de instrumente este 

pornit, asigurați-vă că verificați și curățați 

elementul de filtrare indiferent de intervalele de 

service recomandate în acest Calendarul 

întreținerii. 

 Scoateți capacul și trageți elementul principal 

direct, asigurându-vă că elementul filtrului de 

siguranță rămâne pe loc. (Fig. 1) 

  Când curățați elementul în câmpul de lucru, atingeți elementul cu mâna pentru a îndepărta praful. 

 Dacă praful nu se elimină uşor, folosiți aer 

comprimat (sub 500kPa (5 bar; 72psi)) din interior 

spre exterior, așa cum se arată în figura din 

dreapta (Fig. 2) pentru a îndepărta praful și 

corpurile străine şi curățați interiorul elementului de 

filtrare cu o cârpă umedă curată. 

 
 

② Set filtru 
 Curățați interiorul carcasei purificatorului de aer folosind o cârpă umedă curată, având grijă să nu deteriorați 
elementul de siguranță. 
 Verificați dacă există o deteriorare în interiorul elementului filtrului, folosind o lumină. Dacă există o fisură mică 
sau o gaură mică în elementul de filtrare sau garnitura este deteriorată, înlocuiți-o cu una nouă. 
 Introduceți elementul de filtrare împingându-l adânc în carcasa filtrului. 
 Îndepărtați praful din supapa de evacuatoare și curățați interiorul capacului. 
 Montați capacul cu supapa de evacuare așezată în jos. 

 

▶ Nu asamblați un element de filtrare umedă. 
Instrucţiune 

 ▶ Nu uscați elementul filtrant umed folosind aerul comprimat. 

▶ Nu porniți motorul dacă nu este asamblat elementul filtrului de aer. 

▶ Nu atingeți elementul pe un 

teren tare când curățați. 
Instrucţiune 

▶ Dacă elementul este crăpat, 
schimbaţi-l cu unul nou. 

Instrucţiune 

 ▶ Nu porniți motorul și nu închideți capota dacă elementul filtrant nu este asamblat. 

 Element siguranţă filtru  

 Element primar  
 

 Supapă eşapament  

<Figura-1> 

(Aer comprimat  

< Figura 2 > 
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(7) Curăţarea radiatorului şi a panoului radiatorului 

 Scoateți zilnic panoul radiatorului și îndepărtați 

praful sau iarba uscată lipită de radiatorul sau de 

panoul radiatorului. 

 Când curățați radiatorul cu apă, lăsați apa să curgă 

dinspre partea ventilatorului. 

 
 
 
 
 
 

 

(8) Presiunea şi deteriorarea pneurilor 

① Verificare 

  Verificați zilnic presiunea aerului sau deteriorarea 

anvelopelor. Utilizați întotdeauna presiunea 

corectă pentru fiecare osie și, dacă anvelopa este 

deteriorată, schimbați-o cu una nouă. 

 Asigurați-vă că presiunile în pneuri nu sunt mai mici 

decât valorile corecte, pentru a preveni: 

- Explozia pneurilor; 

- uzura; 

- daune interne; 

- uzură neregulată și durată de viață scurtă. 

  Nu umflați excesiv anvelopele, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea în caz de 

impact și, în condiții extreme, janta anvelopei poate fi deformată sau anvelopa poate sparge. 

 

② Presiune de aer standard  - A se vedea secţiunea 4-4-(6), “Anvelope şi capacitatea de încărcare”  

din acest manual. 

▶ Dacă există multe materiale străine, cum ar fi iarba uscată lipită de panoul radiatorului, eficiența 

de răcire va fi redusă și motorul poate fi supraîncălzit. 

Atenţie ▶ Curățați radiatorul numai în timp ce motorul este oprit. 

▶ Dacă curățați cu apă, trebuie să aveți grijă să nu pulverizați apa la motorul Tier-4 

îmbunătățit cu piese electrice și electronice. Daca este posibil, NU FOLOSIŢI APĂ. 

▶ Nu este permisă scoaterea / atașarea sau schimbarea anvelopelor în mod arbitrar. 

Efectuați lucrările în centrul de reparații pentru anvelope echipat cu un instrument de 

securitate specializat și prin intermediul unui expert. 

Atenţie ▶ Când verificați presiunea în anvelope, țineți corpul departe de mecanismul sau 

capacul supapei. 

▶ Presiunile în anvelope variază în funcție de sarcina cântărită pe osii. 

 Panou radiator  

Joasă
ă  

Bună Prea mare 
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(9) Nivelul de strângere a şuruburilor şi piuliţelor pe fiecare piesă 

 Verificați dacă șuruburile sau piulițele fiecărei piese nu sunt slăbite. Dacă este necesar, strângeți-

le din nou, conform valorilor din tabelul următor. 

 Mai ales, verificați șuruburile și piulițele anvelopelor înainte de a porni motorul, dacă este necesar, strângeți-le. 
 

※ Cupluri de strângere pentru întreținere generală 
 

 
Clasificare rezistenţe 

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 

 

(10) Reglarea jocului pedalei de ambreiaj 

① Antrenare sincro (mecanică) 

Distanţa normală : 20~40mm (0.7~1.6 in.) 

Dacă distanța de joc a pedalei a depășit 40mm (1.6 in.),reglaţi ca mai 
jos. 

1. Slăbiți piulița de blocare și rotiți tija ambreiajului pentru a reglare. 

2. Dacă strângeți tija ambreiajului, jocul pedalei creşte și, dacă slăbiţi tija, jocul 

se va reduce. 

3. Aveţi grijă ca tija ambreiajului SĂ NU împingă pistonul cilindrului principal al 

ambreiajului când pedala de ambreiaj este eliberată. 

4. După reglarea jocului pedalei, strângeți piulița de blocare. 

5. Verificați dacă ambreiajul este decuplat complet.Dacă e nevoie de o reglare 

supliemntare pentru jocul pedalei de ambreiaj, verificați nivelul uleiului și 

evacuați aerul din linia de ulei a pedalei de ambreiaj. (A se vedea pag.5-34) 

 

 

  Pedala ambr 
 

Tijă ambr 
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② Antrenare electrică (PSS) 

 În cazul modelelor cu „anternare electrică”, un senzor electric pentru controlul pachetului de 

ambreiaj al antrenării electrice . În cazul modelelor cu antrenare, există un senzor electric 

pentru controlul jocului pedalei de ambreiaj. 

 
 

 

(11) Reglarea jocului pedalei de frână 

 Distanţa normală : 20~40mm. (0.7~1.6 in.) 

Dacă jocul pedalei este peste 40mm (1.6 in.), 

reglaţi ca mai jos. 

1. Slăbiți piulița de blocare și rotație de frână 

pentru reglare. 

2.  Dacă strângeți tija frânei, jocul pedalei va 

putea crește și, dacă o slăbiţi, jocul va scădea. 

3. Atenție ca tija de frână să NU împingă 

pistonul cilindrului principal al frânei atunci 

când este eliberată pedala de frână. 

4. După reglarea jocului pedalei, strângeți 

piulița de blocare. 

5. Verificați dacă distanţa de frânare stînga şi 

derapta sunt ca mai jos. 

 

 

  Verificarea distanței de frânare 

1. Conectați pedala de frână stânga și dreapta 

folosind știftul de legătură. 

2. Verificați marcajul antiderapant al anvelopei sau 

stabilitatea tractorului în timp ce conduceți cu o 

viteză adecvată. 

3. Dacă distanța de frână este diferită, așa cum se 

arată în figura din dreapta, reglați din nou jocul 

pedalei. 

 Tijă frână  

Pedale frână 

 
Distanţa de frânare st/dr Normală 

este diferită. 
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5-7. Verificarea o data la 50 de ore 

(1) Duza de lubrifiant 

 Suporturi osie fronatlă faţă/spate  

 Capac arbore pivot direcţie osie faţă (mai jos) 

 Cuplajul în trei puncte 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

(2) Curăţarea radiatorului şi panoului radiatorului 

 (A se vedea pag.5-12 ) 

Duză gresaj 

Duză gresaj 
 (st/dr) 

 Duze gresaj 
 

Duză gresaj 
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(3) Verificarea uleiului de transmisie 

  Opriți tractorul pe o suprafața plană și trageţi 

frâna de mână și coborâţi utilajele la sol. 

 Curățați în jurul orificiului de alimentare cu ulei și 

trageți indicatorul de ulei direct în afară. 

 Dacă nivelul uleiului este cuprins între marcajul 

„Min” și „Max” al gabaritului, înseamnă cantitate 

corespunzătoare. 

 Pentru spefificaţia uleiului, a se vedea secţiunea 

5-3, “Lubrifianţi şi capacitate” sau ultima pagină 

din acest manual. 

 

 

(4) Verificarea uleiului arborelului frontal 

① Caroserie centrală 

 Opriți tractorul pe o suprafață plană. 

 Deschideți mufa portului de verificare a uleiului și 

asigurați-vă că verificați dacă nivelul de ulei este 

plin. 

 Dacă este necesar, adăugați ulei nou în orificiul 

de alimentare cu ulei. (după 5 ~ 10 minute mai 

târziu, verificați din nou nivelul uleiului) 

 Strângeți dopul portului de verificare a uleiului. 

 Pentru specificaţia uieiului, a se vedea secţiunea 5-3, “Lubrifianţi şi capacitate” sau ultima pagină 

din acest manual. 

② Carcasa vitezei finale  

  Puneți portul de verificare a uleiului în poziţie orizontală. 

 Deschideți mufa portului de verificare a uleiului și asigurați-vă 

că verificați dacă nivelul de ulei este plin. Dacă este necesar, 

adăugați ulei nou în orificiul de umplere a uleiului. 

 Strângeți dopul portului de verificare a uleiului și verificați 

nivelul uleiului din cealaltă parte. 

 Pentru specificaţia uieiului, a se vedea secţiunea 5-3, 

“Lubrifianţi şi capacitate” sau ultima pagină din acest 

manual. 

Atenţie
 ▶ Uleiul contaminat poate reduce durabilitatea transmisiei și poate provoca 

defecțiunea sistemului hidraulic. Curățați intrarea de umplere a uleiului și apoi 
deschideți capacul. 

 Indicator ulei  

Admisie ulei & port verificare 
 

Admisie ulei & port verificare 
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(5) Verificarea acumulatorului 

 Consultaţi secţiunea “Manipulara şi instrucţiuni acumulator” (A se vedea pag.5-38 ) 

 

(6) Purificator de aer (Tipul uscat) 

 (A se vedea pag.5-11 ) 

 

(7) Furtunuri hidraulice şi scurgeri 

  Opriți motorul și așezați toate angrenajele de 

transmisie în neutru și coborâți pământul în 

jos. 

 Verificați periodic sistemul hidraulic pentru scurgeri 

sau porțiuni deteriorate - furtunuri și fitinguri, 

acoperite, zdrobite, aplatizate, blistate tare, 

crăpate, încălzite, răsucite, moi sau libere. 

 Înainte de a scoate componentele hidraulice, 

asigurați-vă că verificați dacă presiunea hidraulică 

este ușurată complet. Scurgerile de ulei sub 

presiune pot provoca o vătămare fizică fatală. 

Pentru mai multe informaţii, a se vedea secţiunea, “3-5. Sistemul hidraulic” din acest manual. 

(8) Curăţarea filtrelor cabinei 

  Înainte de a efectua service la filtre, opriți 

ventilatorul și închideți toate ușile și geamurile 

cabinei. 

 Deșurubați șuruburile de sub acoperiș și 

îndepărtați capacul și elementul de filtrare, așa 

cum se arată în figura din dreapta. 

 Curățați elementele prin suflare cu aer comprimat 

care nu depășește 30psi (2bar). Suflați praful de 

pe suprafața superioară prin element până la 

partea inferioară. Țineți duza cu cel puțin 300 mm 

(12 mm) de element pentru a preveni deteriorarea 

mediului de filtrare. 

 Curățați toate camerele de filtrare cu o cârpă umedă, 

fără scame. Reinstalați elementele filtrului. 

 Reinstalați capacul filtrului și strângeți șuruburile. 
 

Instrucţiune
▶ Filtrele sunt realizate din medii tratate special cu o bandă de etanșare 

din cauciuc lipită în jurul laturilor. Aveți grijă să nu deteriorați elementul în timpul 
instalării. 

 Filtru aer 

cabină 

Capac filtru 
 

Şurub 
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5-8. Verificarea o data la 300 de ore 

(1) Înlocuirea filtrului de ulei hidraulic 

  Garați tractorul pe suprafața plană și trageţi 

frâna de mână și instrumente inferioare și opriți 

motorul. 

 Curățați cu atenție în jurul filtrului și setați un 

recipient curat sub filtru. 

 Înveliți uleiul hidraulic curat pe ambalajul filtrului 

nou și verificați că ambalajul este bine plasat în 

canelură. 

 Rotiți filtrul de ulei CCW pentru al scoate cu cheia 

filtrului. 

 Rotiți noul filtru CW pentru a se asambla până când ambalajul va intra în contact cu suprafața de 

montaj. Strângeți ¾ la 1 rotire mai mult după ambalarea contactului. 

 Porniți motorul în ralanti și verificați eventualele scurgeri. 

 Verificați nivelul uleiului. Dacă este necesar, adăugați ulei nou. 
 

 
 

(2) Înlocuirea filtrului de ulei 

din Sistem de antrenare 

(dacă este montat) 

 Acest filtru este atașat sub platforma din 

partea dreaptă a modelelor cu antrenare 

electrica. 

 Înlocuiți acest filtru cu unul nou, la fel ca 

procedura pentru filtrul de ulei hidraulic. 

 
 
 
 
 
 
 

Avertizare
 ▶ Dacă filtrul sau uleiul este foarte cald, poate provoca arsuri grave.    

După răcirea tractorului suficient, înlocuiți filtrul. Nu slăbiți filtrul în timp ce motorul 
funcționează. 

Avertizare
 ▶ Dacă filtrul sau uleiul este foarte cald, poate provoca arsuri grave. 

După răcirea tractorului suficient, înlocuiți filtrul. Nu slăbiți filtrul în timp ce motorul 
funcționează. 

Filtru ulei hidraulic 

Filtru ulei 

antrenare electrică 
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(3) Verificarea uleiului de frână 

  Deschideți capota și verificați nivelul uleiului de 

frână. Dacă nivelul uleiului este între „MAX” și 

„MIN”, înseamnă „cantitate adecvată”. Dacă este 

necesar, adăugați uleiul de frână. 

 Asigurați-vă că verificați specificația, înainte de 

a adăuga ulei. 

Pentru specificaţia uieiului, a se vedea secţiunea 

5-3, “Lubrifianţi şi capacitate” sau ultima pagină 

din acest manual. 

 Dacă uleiul este decolorat sau se amestecă 

materiale străine, înlocuiți uleiul cu unul nou. 

 Dacă uleiul este decolorat sau se amestecă materiale străine, înlocuiți uleiul cu unul nou. 

(Pentru mai multe informaţii, a se vedea pag.5-34.) 

Avertizare
 ▶ Dacă orice parte a ambreiajului sau a liniei de frânare este înlocuită sau uleiul 

este schimbat, executați sângerare de aer. Aerul din linia de frână și ambreiaj poate provoca 

defecțiuni grave ale funcționării frânei și a ambreiajului și vătămări fizice fatale. 

▶ Dacă uleiul specific nu este utilizat, chiar dacă este o cantitate mică, se pot provoca 
defecțiuni grave ale dispozitivelor de ambreiaj și de frână. În acest caz, toate dispozitivele 
de frână și ambreiaj trebuie să fie întreținute. Contactați distribuitorul local autorizat. 

▶ Dacă motorul este foarte cald, poate provoca arsuri grave. După răcirea suficientă a 

motorului, verificați nivelul uleiului de frână. 

 Rezervor ulei fână  
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(4) Tensiunea în cureaua ventilatorului 

 Verificaţi tensiunea din cureaua ventilatorului. 

Dacă nu este conform valorii standard, slăbiți 

șurubul și reglați tensiunea. 

- Tensiunea în curea : scripete arbore cotit ~ 

scipete pompă de apă 

- Normal : Aprox. 10~12mm (0.4~0.5in.) 

(dacă e presat cu 98 N (22 lb)) 

 La reglarea tensiunii, 

1. Slăbiţi două șuruburi de blocare ale 

alternatorului și șurubul plăcii de reglare. 

2. Strângeți sau slăbiți șurubul de tensiune pentru a 

aplica tensiunea standard pe curea. 

3. Strângeți șuruburile de blocare ale alternatorului 

și ale plăcii de reglare. 

 

(5) Tractare 

 Verificaţi tractarea pe roata din faţă şi dacă e 

necesar reglaţi ca mai jos. 

Valoare normală : B – A = 0~5 mm (0~0.2 in.) 

 Desfaceți piulița de blocare a bielei de ambele părți). 

 Fixați cilindrul de direcţie și rotiți reglajul în sensul 

acelor de ceasornic, distanţa („B-A”) se mărește. 

 Rotiţi dispozitivul de reglaj al celeilalte părţi la 

aceeaşi distanţă. 

 După reglarea tractării, strângeți piulițele de blocare. 

 If possible, contactaţi distribuitorul autorizat local. 

 

(6) Filtru presiune în linie(optional) 

 Dacă acest filtru presiune în linie este înfundat, 

controlul automat de nivelare sau ridicarea electro-

hidraulică (EHL) nu poate fi funcționat fără 

probleme. 

 Acest filtru este situat în fața carcasei punții 

spate dreapta. 

 Dacă indicatorul instalat pe carcasa filtrului este 

schimbat de la culoarea verde la culoarea roșie, 

înlocuiți elementul cu unul nou. 

Punct Şurub 

tensiune 

Placă reglare 

Troliu pompă 

apă  

Troliu 

alternator  

Troliu arbore cotit 
Crank shaft  

Indicator 

Element 

A 

FAŢĂ 

Biela 

Adjuster 

Piuliţa blocare Piuliţa blocare 

B 
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5-9. Verificarea o dată la 600 de ore 

(1) Înlocuirea uleiului de motor şi a filtrului 

① Golirea uleiului de motor 

 Rulați motorul timp de câteva minute pentru a încălzi uleiul. 

 Opriți tractorul pe o suprafață plană. 

  Îndepărtați ambele dopuri de scurgere ale tubului de ulei 

și scurgeți st şi dr complet uleiul. 

 

② Înlocuirea filtrului pentru uleiul de motor  

  Curățați cu atenție în jurul filtrului. 

 Daţi cu ulei de motor curat pe ambalajul unui filtru 

nou și verificați că ambalajul este bine plasat în 

canelură. 

 Rotiți filtrul de ulei în sensul acelor de ceasornic 

pentru a-l scoate cu cheia filtrului. 

 Rotiți noul filtru în sens orar pentru a se asambla 

până când ambalajul va intra în contact cu 

suprafața de montaj. Strângeți ¾ la 1 rotire mai 

mult după ambalarea contactului. 

 Dacă metalul este atașat la elementul filtrului de 

ulei care urmează să fie dezasamblat, contactați 

distribuitorul local autorizat. 
 

③ Completarea cu ulei de motor 

 Strângeți dopurile de golire. 

 Adăugați ueiul de motor ca capacitatea sa și verificați dacă nivelul uleiului este între „MIN” și „MAX”. 

Pentru specificaţia uleiului de motor, a se vedea secţiunea 5-3, “Lubrifianţi şi capacitate” sau 

ultima pagină din acest manual. 

 Verificați eventualele scurgeri ale motorului în timp ce rulați motorul timp de câteva minute la turația de ralanti. 

 Opriți motorul. După câteva minute, verificați din nou că nivelul uleiului este între „MIN” și „MAX”. 

 Instalaţi indicatorul de nivel al uleiului. 

Instrucţiune ▶ Când uleiul de motor este cald, 

impuritățile pot fi drenate complet. 

FIltru ulei motor  

 Deschide 

 Închidere 

Ambalare 

 Admisie ulei  

Dop golire 
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(2) Schimbarea uleiului arborelului frontal 

① Centrarea caroseriei 

 Opriți tractorul pe o suprafață plană și trageţi 

frâna de mână. 

 Curățați evacuarea de aer și zona înconjurătoare. 

 Setați un recipient sub dopul de golire. 

 Îndepărtați mai întâi dopul de alimentare cu ulei și                                                                                                                
scoateți dopul. 

 Scurgeți uleiul complet și curățați-l cu grijă și 

strângeți dopul de scurgere. 

 Scurgeți uleiul complet și curățați-l cu grijă și strângeți dopul de goolire. 

 Curățați cu grijă și strângeți dopul portului de verificare a uleiului. 

 Pentru specificaţia uieiului, a se vedea secţiunea 5-3, “Lubrifianţi şi capacitate” sau ultima pagină din 

acest manual. 

 

② Caroseriei viteze finale 

 Opriți tractorul pe o suprafață plană și aplicați 

frâna de mână. 

 Setați un recipient sub dopul de ulei al cutiei 

de viteze finale. 

 Înainte de a scurge uleiul, rotiți capătul roții astfel 

încât dopul de ulei să fie în cea mai înaltă poziție. 

 Deșurubați parțial dopul de ulei pentru a 

elibera presiunea posibilă. 

 Puneți dopul de ulei în jos și scoateți dopul de 

ulei. Scurgeți uleiul complet. 

 Adăugați ulei nou în orificiul de umplere a uleiului, verificând dacă uleiul curge prin portul de 

verificare a uleiului. 

 Dacă este necesar, înfășurați banda de etanșare pe dopul de ulei și strângeți dopul de ulei. 

 Pentru specificaţia uieiului, a se vedea secţiunea 5-3, “Lubrifianţi şi capacitate” sau ultima pagină 

din acest manual. 

 
 

 
 
 

 
Atenţie 

▶ Înainte de a scurge uleiul, deșurubați parțial dopul de ulei pentru a elibera 

presiunea posibilă în cea mai înaltă poziție a dopului de ulei. 

Dop ulei Poziţie golire ulei  

Aerisitor Admisie ulei & port verificare 

Dop golire 
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(3) Schimbarea uleiului de transmisie 

  Opriți tractorul pe o suprafață plană și trageţi 

frâna de mână. Rulați motorul timp de câteva 

minute pentru a încălzi uleiul, coborâţi utilajul și 

opriți motorul. 

 Setați recipientul sub dopul de scurgere și 

scoateți dopul de evacuare sub transmisie și 

scurgeți uleiul complet. 

 Curățați pulberea de metal lipită de dopul de 

scurgere și strângeți din nou dopul de scurgere cu 

șaibă. 

 Adăugați ulei nou până când nivelul uleiului 

este între „Min” și „Max” al gabaritului de ulei. 

 Pentru specificaţia uieiului şi capacitate, a se vedea secţiunea 5- 3, “Lubrifianţi şi capacitate” sau ultima 

pagină din acest manual. 

 

 
 
 

(4) Înlocuirea cartuşului filtrului de combustibil 

① FIltru combustibil principal 

  Aplicați frâna de mână și setați un recipient sub 

filtrul principal de combustibil. 

 Rotiți filtrul în sensul acelor de ceasornic pentru a-l 

scoate cu ajutorul unei chei de filtrare. 

 Ungeţi etanşarea filtrului nou cu puțin combustibil. 

 Montaţi filtrul nou. 

 Evacuaţi aerul din filtru de combustibil principal. 

(Consultaţi secţiunea 5-13, “Întreţinere generală” ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
                         Atenţie 

▶ Nu umpleți noul filtru cu combustibil. Materialele străine fine invizibile intră în 

pompa de injecție și pot provoca deteriorarea sistemului de injecție de combustibil. 

Atenţie
 ▶ Uleiul contaminat poate reduce durabilitatea transmisiei și poate provoca 
defecțiunea sistemului hidraulic. Curățați intrarea de umplere a uleiului și apoi 
deschideți capacul. 

 Pre-filtru combustibil  

 FIltru comb princ    Sensor apă  

Admisie ulei 

Dop golire 



5 - 24 
 

② Pre-filtru combustibil  

  Trageţi frâna de mână și setați un recipient sub 

filtrul principal de combustibil. 

 Scoateți cablul electric conectat la senzorul de 

apă și îndepărtați senzorul de apă. 

 Rotiți filtrul în sensul acelor de ceasornic pentru a-l 

scoate cu ajutorul unei chei de filtrare. 

 Ungeţi etanşarea filtrului nou cu puțin combustibil. 

 Montaţi noul filtru. 

  Montaţi filtrul nou. (Consultaţi secţiunea 5-13, 

“Întreţinere generală” ) 

 
 

(5) Verificarea presiunii de injectie in duză 

 Contactați distribuitorul local autorizat pentru verificare. 

Presiune de injecţie normală: 180 MPa (26107 psi) 

 
 
 
 
 

(6) Înlocuirea filtrelor de aer din cabină 

  Înainte de a repara filtrele, opriți ventilatorul și 

închideți toate ușile și geamurile cabinei. 

 Deșurubați șuruburile de sub acoperiș și 

îndepărtați capacul și elementul de filtrare, așa 

cum se arată în figura din dreapta. 

 Curățați ambele camere de filtrare cu o cârpă 

umedă, fără scame. 

 Înlocuiți filtrele de aer ale cabinei cu unul nou. 

 Reinstalați capacul filtrului și strângeți șuruburile. 
 
 
 
 
 
 

Instrucţiuni 
▶ Filtrele sunt realizate din medii tratate special cu o bandă de etanșare din cauciuc lipită 

în jurul laturilor. Aveți grijă să nu deteriorați elementul în timpul instalării. 

Atenţie
 ▶ Nu umpleți noul filtru cu combustibil. Materialele străine fine invizibile intră în 
pompa de injecție și pot provoca deteriorarea sistemului de injecție de 
combustibil. 

 FIltru aer 

cabină 

Capac filtru 
 

Şurub 

 Pre-filtru combustibil 

  Senzor apă  
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5-10. Verificarea o dată la 1200 ore sau o dată pe an 

(1) Înlocuirea elementului purificatorului de aer (tipul uscat) 

 Dacă indicatorul de service de curățare a aerului 

din Panoul de instrumente este pornit, asigurați-

vă că verificați și înlocuiți elementul filtrant, 

indiferent de intervalele de service recomandate 

în acest Calendarul întreținerii. 

 Scoateți capacul și trageți elementul principal 

direct, asigurându-vă că elementul filtrului de 

siguranță rămâne pe loc. 

 Curățați interiorul carcasei purificatorului de aer 

folosind o cârpă umedă curată, având grijă să 

nu deteriorați elementul de siguranță. 

 Verificați dacă există o deteriorare în interiorul elementului de filtrare cu o lampă. Dacă se găsește 

fisură mică sau găuri mici în elementul de filtrare sau garnitura este deteriorată, schimbați-o cu una 

nouă. 

 Introduceți elementul de filtrare împingându-l adânc în carcasa filtrului. 

 Îndepărtați praful valvei evacuatoare și curățați interiorul capacului. 

 Montați capacul cu supapa de evacuare așezată în jos. 

 

Instrucţiuni ▶ Nu porniți motorul și nu închideți capota dacă elementul filtrant nu este asamblat. 

 capac  

 Supapă eşapament  

Element 

primar 

element 

siguranţă filtru  
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5-11. Verificarea o dată la 1800 ore 

(1) Înlocuirea elementului filtrului suflantei 
 

 Filtrul suflantei a fost dezvoltat și șters pentru 

colectarea, filtrarea și condensarea vaporilor de 

ulei lubrifiant. Procedați doar cu oprirea 

motoruluiped și la temperatură scăzută, pentru 

a evita riscul de arsură. 

 Folosiți un recipient adecvat pentru a colecta uleiul. 

 Deșurubați piulița (2), deconectați accesoriile (1, 

4) și îndepărtați conducta de circulație a vaporilor 

de ulei (3). 

 Deșurubați piulițele (6) și îndepărtați capacul 

filtrului (5) complet cu supapa de membrană și 

conducta de respirație. 

 Ridicați clema circulară (4) și îndepărtați filtrul (1) din bucșa filetată (3) și arborele (2)). 

 Înlocuiți și instalați noul filtru lovitură (1) pe arborele (2) cu bucșă filetată (3) și fixați-l cu clema circulară (4). 

 Montați capacul (5) al filtrului de tip aspirator cu supapă cu membrană și conducta de respirație și strângeți 

piulițele (6) la cuplul specificat. 

 

5-12. Verificarea o data la 3000 ore sau verificarea o data la 2 ani 

(1) Înlocuirea lichidului de răcire motor 

① Capacitate : Pentru specificaţia uieiului and 

capacitate, a se vedea secţiunea 5-3, “Lubrifianţi 

şi capacitate” sau ultima pagină din acest 

manual. 

② Verificare 

 Verificați dacă lichidul de răcire al radiatorului și 

rezervorului de expansiune sunt insuficiente sau 

nu. 

 Nu deschideți capacul radiatorului decât pentru 

a verifica lichidul de răcire sau a-l schimba. 

 
 
 

Avertizare 

▶ Când deschideți capacul radiatorului, aveți grijă la scurgerea apei calde sau a 

aburului. 

▶ Răciți motorul cu suficient lichid de răcire înainte de deschidere. 

 Capac radiator  
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③ Adaos 

În cazul suplimentării lichidului de răcire pentru moitor, folosiți apa nedură curată. 

În caz contrar, carcasa lichidului de răcire a motorului se va coroda sau se generează rugină. 

④ Înlocuire 

  Când goliți motorul sau radiatorul de lichidul de 

răcire, deschideți robinetul de drenaj sub calorifer 

pentru a scurge lichidul de răcire al motorului. 

 Când alimentați cu apă, atașați conducta de 

preaplin și alimentați apa până la intrarea 

caloriferului. Pentru rezervorul de expansiune, 

furnizați cantitatea corespunzătoare de apă 

separat. 

 Se adaugă antigel la apa tractorului nou. 

După ce a trecut prima iarnă de la achiziţie, 

schimbați lichidul de răcire pentru motor. 

 

 Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul autorizat local. 

RObinetul pentru lichidul de răcire pentru motortrebuie deschis numai când motorul s-a răcit. 
 

⑤ Antigel 

 Dacă densitatea antigelului din lichidul de răcire motor este scăzută, lichidul de răcire al motorului 

poate îngheța și motorul sau radiatorul poate fi deteriorat.. 

 Dacă este posibil, utilizați întotdeauna soluție antigel. În caz contrar, goliţi lichidul de răcire 

pentru motor în timpul iernii. (orificiu de evacuare: radiator - robinet de scurgere, motor - 

dop de evacuare a lichidului de răcire pentru motor) 

 Spălați radiatorul sau carcasa de 2 - 3 ori cu apă curată înainte de a adăuga o nouă soluție antigel. 

 Cantitatea de antigel depinde de temperatura ambiantă și cantitatea de lichid de răcire pentru motor. 

 Porniți motorul timp de 5 minute după injectarea antigelului pentru a-l amesteca bine cu apă. 

Robinet golire 



5 - 28  

(2) Înlocuirea curelei ventilatorului de motor 

  Slăbiți șurubul (5) de ancorare a alternatorului 

la suportul său inferior și șurubul (3) de fixare a 

suportului de întindere (2) la carter. 

 Slăbiți piulița de blocare (1) și deșurubați șurubul 

de reglare (7) de pe suportul de întindere (2) 

pentru a slăbi și scoate centura de antrenare a 

membrilor auxiliari (4)) 

 Înlocuiți centura uzată (4) cu una nouă. 

 Asigurați-vă că toate componentele troliilor și 

rolelor de ghidare sunt curate și nu sunt uzate 

și deteriorate. Dacă este necesar, înlocuiți 

componentele uzate sau deteriorate. 

 Asigurați-vă că scripetele și rolele de ghidare sunt libere 

de murdărie și se acumulează din centura veche. 

 Așezați centura de antrenare a membrelor auxiliare (4) în 

umerii tuturor scripetelor în ordine: scripete arbore cotit, 

scripete de antrenare a ventilatorului, alternator, pompă 

de apă. Asigurați-vă că centura (4) este centrată pe toate 

scripetele. 

 Continuați să tensionați cureaua de antrenare a 

membrilor auxiliari (4) prin înșurubarea șurubului de 

reglare (7) până când suportul de tensionare (2) a atins 

poziția completă a reglării disponibile, așa cum se arată 

în figură 

  Valoarea corectă a tensiunii statistice a centurii 

de antrenare a membrilor auxiliari (4) trebuie să 

se încadreze în intervalul indicat în tabel: 

Tensiune 

statistică 

Valoare 

măsurată  

(N / arc / 
distanţă) 

Comandă 

frecvenţă 

(Hz) 

Minimă 64 121 

Nominală 84 140 

Maxim 104 158 
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(3) Înlocuirea elementului DEF al filtrului  

  Când înlocuiți filtrul DEF, respectați 

instrucțiunile de mai jos 

1) Scoateți capacul filtrului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  Trageți suportul elementului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3)  Introduceți instrumentul în direcția dreapta 

pentru a dezasambla elementul filtrant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Împingeți-vă direct în instrument până când un 

„declic” indică că este activat corect. 
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5)  Demontați elementul filtrului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6)  Curățați suprafața de contact. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7)  Ungeţi garnitura cu soluția DEF / uree și 

montați noul element. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8) Înveliți garnitura cu soluția DEF / uree și montați noul element. 
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9)  Asamblați capacul filtrului. 

Cuplu recomandat: 20N.m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instrucţiune 

▶ La înlocuirea elementului    

filtrului spațiul necesar pentru 
asamblare / demontare este 
de minim 141~155mm. 
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5-13. Întreţiunere generală (la nevoie) 

(1) Evacuarea aerului  din sistemul de combustibil 

  Aerul din sistemul de combustibil poate provoca injecții slabe și eșecul pornirea motorului sau 

oprirea. Pentru a preveni o astfel de avarie, sângerați aerul din sistemul de combustibil. 

1. Linie de retur al combustibilului (injector ~ Cuplaj de retur al combustibilului) 
2. Țevi de injecție de combustibil (Şina comună ~ Injector) 
3. Şina comună 
4. Pompa de alimentare manuală 
5. Pre-filtru de combustibil 
6. Filtrul principal de combustibil 
7. Cuplajul de întoarcere a combustibilului 
8. Pompă de înaltă presiune 
9. Conducta de presiune a combustibilului (Pompă ~ Rail comun) 
10. Injector 
11. Supapă de eliberare 

 

 

 

▶ Când înlocuiți doar filtrul de combustibil, evacuarea aerului din conducta de injecție 
de combustibil nu este necesară 

Instrucţiune 
. 

Dop evacuare aer 

Pericol 
▶ COMBUSTIBIL SUB PRESIUNE. Când motorul funcționează, nu slăbiți conductele 

de injecție de combustibil pentru a evacua aerul din sistemul de combustibil. 
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① Evacuarea aerului  din filtrul de combustibil  
1. Slăbiți dopul de purjare a aerului din flana filtrului de combustibil 

2. Puneţi o cârpă pe dopul de aerisire și apăsați de mai multe ori pompa 

de alimentare manuală. 

Dacă nu există bule, procesul este finalizat. 

3. Strângeți mufa de aerisire. 

 
 
 

 

Instrucţiune▶ Dacă materialele străine sunt lipite de mufa de aerisire, acest lucru 

poate împiedica evacuarea aerului. În acest caz, deșurubați dopul de aerisire și 
îndepărtați corpurile străine prin suflare. 

▶ Acoperiți combustibilul cu evacuare de aer cu o cârpă, astfel încât să nu curgă 

către alte componente. 

Atenţie ▶ Nu aruncați combustibilul uzat în orice loc. Acest lucru poate polua grav 

solul şi apa și, de asemenea, este interzis prin lege. Dacă încălcați legislaţia, veți fi 

responsabil din punct de vedere civil sau penal. Uleiul uzat trebuie aruncat în 

conformitate cu legile mediului. 

Dop evacuare aer 
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(2) Evacuarea aerului din liniile de frânare 

1.  Întrucât sistemul de frânare al acestui tractor este 

separat în frână stânga și dreapta, evacuarea aerului 

trebuie efectuată separat. 

2. Opriți motorul și trageţi frâna de mână. Deschideți 

capota și umpleți suficient de mult rezervorul de ulei 

al frânei cu ulei nou. Pentru specificaţia uieiului, a se 

vedea pag.5-4. 

3. Eliberați știftul de legătură stânga / dreapta al pedalei 

de frână. 

4.  Slăbiți mufa de aerisire și apăsați și mențineți o 

pedală de frână în jos până la cursă completă. 

5. Fixați ușor dopul, apoi eliberați pedala de frână. 

Repetați procedura 4 ~ 5 de mai multe ori. 

6. Verificați frecvent nivelul uleiului de frână în timpul 

lucrărilor de evacuare a aerului. 

7. Dacă nu există bule care ies prin mufa de aerisire, 

verificați dacă presiunea și egalizarea pedalei de 

frână sunt normale. Verificați cuplul de strângere al 

mufei de aerisire. 

 

(3) Evacuarea aerului din linia 

de ambreiaj (numai pentru 

modelele cu antrenare sincro) 

 Dacă există linii de ambreiaj cu bule de aer, este 

posibil ca ambreiajul principal să nu fie eliberat 

complet. 

1. Opriți motorul și aplicați frâna de mână. Umpleți 

suficient frâna Rezervorde ulei cu ulei nou. 

Pentru specificaţia uieiului, a se vedea pag.5-4. 

2. Efectuați lucrările de evacuare a aerului din cilindrul de eliberare a ambreiajului și din cilindrul principal al 

ambreiajului. 

3.  Slăbiți dopul de aerisire și apăsați lent și țineți 

apăsată pedala de ambreiaj până la cursa 

completă. 

4. Fixați ușor dopul și apoi eliberați pedala de ambreiaj. 

Repetați procedura 3 ~ 4 de mai multe ori. 

5. Dacă nu există bule care ies prin mufa de 

aerisire, verificați dacă ambreiajul principal este 

complet decuplat. Verificați cuplul de strângere 

al mufei de aerisire. 

 Rezervor ulei frână  

  Dop evacuare aer  

Cilindru 

ambreiaj  

Dop evacuare aer 

Dop evacuare aer 
 

 Cilindru eliberare ambreiaj 

 Rezervor ulei frână  
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(4) Siguranţe şi siguranţa principală 
 

① Cutie siguranţe cabină  

 Cutia de siguranțe pentru cabină este instalată pe umplutura cabinei stânga. 

 Cum se înlocuiește siguranța 

1. Scoateți capacul cutiei de siguranțe. 

2. Verificați fiecare siguranță și îndepărtați siguranța  

deteriorată. 

3. Înlocuiți siguranța arsă cu una nouă de același tip. 

 Capacitatea și funcționarea fiecărei siguranțe este 

descrisă pe capacul cutiei de siguranțe. 

 
 
 
 

 

 

 

② Cutie de siguranțe șasiu 

  Cutia de siguranțe pentru șasiu este instalată sub 

capacul consolei frontale. 

 Cum se înlocuiește siguranța 

1. Scoateți capacul cutiei de siguranțe. 

2. Verificați fiecare siguranță și îndepărtați siguranța  

3. deteriorată. 

4. Înlocuiți siguranța arsă cu una nouă de același tip. 

< Cutie siguranță în cabină (tipul cu cabină) > 

Instrucțiune 

▶ Dacă aceeași siguranță funcțională este deteriorată în mod repetat, contactați distribuitorul local 

autorizat pentru verificare, în loc să utilizați alternativele, cum ar fi sârmă sau folie de aluminiu. 

▶ Dacă utilizați alternativele în loc de siguranța nominală a capacității, acesta poate provoca 

incendiu, care duce la deteriorarea tractorului sau la răniri. 

Capac cutie siguranţe cabină  

 Cutie siguranțe șasiu 



5 - 36  

 
 
 

② Cutie de siguranțe șasiu - continuare 

 Capacitatea și funcționarea fiecărei siguranțe 

este descrisă pe capacul cutiei de siguranțe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spec.liță    Circuit conexiune     Spec. sig..  

Controler 
 

 Solenoid VV 

EHL 

 Antrenare el  

 

Frână scaun / aer  
 

   Main common terminal is connected on 13, 14  

Lumină pericol 

 Comanda ATS 

Încălzitor comb. 

Comandă motor  

Borna comună ECU este conectată la 21 

Far 

Semnaliz. 

Senzor 

Obs 
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③ Verificare şi înlocuire siguranţă principală 

  Siguranța principală este atașată de partea 

dreaptă a motorului. 

 Dacă siguranța principală este deteriorată, 

înlocuiți-o cu o piesă autentică cu aceeași 

capacitate nominală. Capacitate nominală : 80 A 

 Deoarece siguranța principală este un dispozitiv de 

protecție a sistemului electric și a cablurilor, dacă 

este deteriorat, verificați dacă există o problemă în 

sistemul electric. Contactaţi distribuitorul autorizat 

local pentru verificare. 

 

 

▶ Dacă siguranța principală se arde des, contactați distribuitorul local autorizat 

pentru a verifica problema. 
Instrucţiune 

▶ În cazul în care se aplică siguranța principală, se pot contacta distribuitorul 
autorizat local pentru o problemă de verificare. 

   Siguranţa princ 
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(5) Instrucţiuni de manipulare a acumulatorului 

※ Lichidul de acumulator (Electrolitul) este o soluție de apă și acid sulfuric. Face gaz 

otrăvitor, care este foarte dăunător pentru ochi, piele și îmbrăcăminte. De asemenea, acest 

gaz este exploziv. 

Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a manipula acumulatorul. 
 

① Verificarea acumulatorului 

 Indicatorul (dacă este montat) în partea de sus a acumulatorului apare starea acumulatorului. Dacă culoarea 
indicatorului este: 

- VERDE : Stare normală. 

Dacă motorul nu pornește în ciuda culorii verzi, contactați distribuitorul autorizat local. 

- TRANSPARENTĂ : Stare de încărcare scăzută - acumulator încărcat. 

- ALBĂ SAU ROŞIE : Înlocuiți acumulatorul cu unul nou după verificarea vehiculului. 

Dacă bornele cablajului acumulatorului sunt desfacute, strângeți-l complet. 

Dacă bornele acumulatorului sunt corodate, curățați-l cu apă caldă și aplicați GRESAJ. 
 

Atenţie 
▶ Gazul generat de acumulator este exploziv. Respectați instrucțiunile următoare. 

-Ţțineți țigările, scânteile și flăcările departe de acumulator. Folosiți o lanternă pentru a verifica 

nivelul de electrolit al bateriei sau indicatorul. 

- Nu verificați niciodată încărcarea acumulatorului prin plasarea unui obiect metalic pe borne. 

Folosiți un voltmetru sau un hidrometru. 

-Întotdeauna scoateți clema acumulatorului pământat (-) prima și asamblați-o ultima. În caz 

contrar, se poate provoca explozie prin scânteie. 

▶ Acidul sulfuric din electrolitul bateriei este otrăvitor. Este suficient de puternic pentru a arde 

pielea, îmbrăcămintea și poate provoca orbirea dacă ajunge în ochi. 

- Nu dezasamblați niciodată acumulatorului. 

- Nu atingeți acumulatorului sau lichidul cu mâna goală, fără mănuși sau protecție. 

- Spălați ochii cu apă curată timp de aproximativ 20 de minute, dacă electrolitul este stropit în 

ochi și primiți imediat asistență medicală. 

▶ Încărcați acumulatorul într-o zonă cu o ventilație bună și NU încărcați acumulatorul înghețat. 

▶ Înlocuiți-l cu produse autentice pentru tractor LS sau acumulator cu aceeași capacitate. 
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② Instrucţiune pentru montarea / demontarea acumulatorului 
 

  Când detașați acumulatorul, scoateți mai întâi 

borna negativă (-) din acumulator. 

În caz contrar, atunci când obiectul metalic este 

pus în contact între borna pozitiv (+) și corp, se 

pot provoca scântei periculoase. 

 
 
 
 

 
  Când atașați acumulatorul, borna pozitivă (+) 

trebuie să fie atașată mai întâi și borna 

negativă (-) trebuie să fie conectată ultima. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atenţie ▶ Opriți motorul și trageţi frâna de mână și scoateți cheia de contact înainte de a înlocui 

acumulatorul. 

▶ Purtaţi ochelari de protecţie și mănuşi pentru a proteja corpul uman de acidul sulfuric 

otrăvitor înainte de a manipula acumulatorul. 

▶ Scoateți întotdeauna clema de acumulator pământată (-) prima și asamblați-o ultima. În caz 

contrar, se poate provoca o explozie prin scânteie. 

▶ Ţineţi flăcările şi scânteile departe şi NU fumaţi în timp ce încărcaţi acumulatorul. 

▶ Acumulatorul vechi înlocuit trebuie aruncat într-un mod adecvat, în conformitate cu 

legislația națională sau cu reglementările locale. Contactați distribuitorul local autorizat. 

▶ Înlocuiți-l cu produse originale pentru tractor LS sau acumulator cu aceeași capacitate. 

< La demontare > 

< La montare > 
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③ Instrucţiuni de încărcare a  acumulatorului folosind un încărcător separat 

 Deoarece lichidul de acumulator produce gaz otrăvitor care poate exploda în timpul încărcării, 

respectați instrucțiunile următoare. 

1.  Desprinde acumulatorul de tractor. 

2. Așteptați până când acumulatorul este încălzit la 

temperatura camerei. 

3. Conectați corect cablul încărcătorului la terminalul 

(+), (-) al acumulatorului. 

- Conectați (+) cablul încărcătorului la (+) borna 

acumulatorului. : Culoare rosie                            

Conectați cablul încărcătorului (-) la borna 

acumulatorului (-). : Culoare neagră 

4.  Conectați cablul încărcătorului. 

5. Încărcarea acumulatorului cu o setare Încărcare lentă. 

6. Verificați curentul de încărcare și temperatura 

electroliților în timpul încărcării. 

7. Deconectați cablul de încărcare și scoateți cablurile  

încărcătorului. 

8. Atașați acumulatorul la tractor. 
 
 

 

Atenţie ▶ Puneți protecție pentru ochi și mănuşi pentru a proteja corpul uman de acidul sulfuric 

otrăvitor înainte de a manipula acumulatorul. 

▶ Îndepărtați întotdeauna clema de acumulator pământată (-) mai întâi și asamblați-o ultima. 

În caz contrar, se poate provoca explozie prin scânteie. 

▶Țineți toate flăcările și scânteile departe și NU fumați în timp ce încărcați acumulatorul. 

▶ Scoateți acumulatorul de pe tractor înainte de încărcare. NU încărcați direct în timp ce 

acumulatorul este atașat la tractor. 

▶ Opriți sau deconectați cablul încărcătorului, înainte de a conecta sau deconecta cablul 

încărcătorului de la sau de la acumulator. 

▶ Încărcați acumulatorul într-o zonă cu o ventilație bună. 

▶ Nu încărcați acumulatorul îngheţat. 

▶ Utilizați încărcătorul nominal 12V-5A. 

▶ Nu verificați niciodată încărcarea acumulatori prin plasarea unui obiect metalic pe borne. 

 
 
 
 
 
 
  
             
 

< Nu încărcaţi acumulatorul ataşat> 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
< La conectarea încărcătorului > 
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④ Cum se utilizează cablurile jumper 

※ Dacă acumulatorul care este atașat la tractor este descărcat și trebuie să conecteze un acumulator 

auxiliar, urmați instrucțiunile de mai jos. 

ⓐ Conectarea cablurilor jumper  

  Verificați următoarele înainte de a conecta 

cablurile. 

- Arcul clemei este normal? 

- Este tăiat cablul și clema? 

1. Opriți motorul, trageţi frâna de mână și îndepărtați 

cheia de contact. 

2. Conectați două (+) borne ale ambilor 

acumulatori cu cablu roșu. (acumulatorul 

tractorului-①, acumulator auxiliar-②) 

3. Conectați un capăt al cablului negru la borna (-) 

(③) a acumulatorului auxiliar și celălalt capăt la 

blocul motor dorit să pornească (④). 

4.  Conectați un capăt al cablului negru la borna (-) (③) un acumulator auxiliar și celălalt capăt blocul 

motor dorit să pornească (④. 

 

ⓑ Scoatera cablurilor jumper  

 Îndepărtați cablurile jumperului, referindu-vă 

la figura din dreapta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenţie ▶ Gazul generat de baterie poate exploda de la o scânteie. 

▶ Cablul negativ (-) al bateriei auxiliare trebuie conectat la blocul motor, nu la 

acumulatorul tractorului. 

▶ Țineți toate flăcările și scânteile și NU fumați în timp ce încărcați acumulatorul. 

Instrucţiune ▶ Atenție să nu schimbați polaritatea (+) și (-). Dacă nu, poate provoca o 

defecțiune a circuitului electric sau deteriorarea cablului și chiar polaritatea bateriei 
poate fi modificată la starea supraîncărcată.. 

Cablu roşu 

 
Normal 

 
Descărcare 

Motor 

② ① 

Cablu negru 

< Ordinea de deconectare a cablurilor 
jumper > 

Cablu roşu 

  
Motor 

Normal Descărcare 

③ ④ 

Cablu negru 

< Ordinea de conectare a cablurilor jumper > 



5 - 42 
 

5-14. Depanare 
 

 

Sistem Defecţiuni Cauze posibile Soluţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor 

 
 
 

Motorul de pornire nu 

se roteşte la cheie 

▲ Comutatorul de siguranță 

pornit nu este contactat 

▲ Comutatorul PTO nu este în 

poziția „oprit” 

▲ Descărcarea acumulatorului 

▲ Bornă slăbită 

▲ Eroare la cheie în contact 

▲ Avarie motor pornire 

▲ Eliberaţi pedala de ambreiaj 

complet 

▲ Puneţi comutatorul PTO în poziţia 

“OFF” 

▲ Încărcaţi sau înlocuiţi 

▲ Strângeţi 

▲ Reparaţi sau înlocuiţi 

▲ Reparaţi sau înlocuiţi 

 
 
 
 

Motorul de pornire se 

roteşte, dar motorul 

nu pornește. 

▲ Acumulatorul este slab 

▲ Sol inadecvat 

▲ Vâscozitate inadecvată a 
uleiului de motor 

▲ Aer în sistemul de combustibil 

▲ Filtru de combustibil înfundat 

▲ Eroare în caroseria motorului 

▲ Robinetul de combustibil 
închis 

▲ Încărcaţi sau înlocuiţi 

▲ Strângeţi pământarea 

▲ Înlocuiţi cu ulei cu vîscozhitate 

adecvată 

▲ Evacuaţi aerul 

▲ Spălaţi sau înlocuiţi filtrul 

▲ Reparaţi 

▲ Deschideţi robinetul 

 

 
Revoluția motorului 

este neregulată. 

▲ Aer în sistemul de combustibil 

▲ Filtru de combustibil înfundat 

▲ Încuietoare duză de injecție 

▲ Scurgeri de combustibil 

▲ Injecție neregulată de 
combustibil 

▲ Evacuaţi aerul 

▲ Curăţaţi sau înlocuiţi filtrul 

▲ Reparaţi sau înlocuiţi 

▲ Reparaţi 

▲ Reparaţi 

 
Motorul face mai mult 

decât turația maximă. 

 

▲ Impurități în regulator 

 

▲ Reparaţi 

 
 

Oprirea motoruluis 

suddenly during 

operation. 

▲ Lipsa combustibil 

▲ Defecțiunea duzei 

▲ defecțiunea pieselor mobile 

din cauza lubrifierii proaste 

▲ Adăugaţi combustibil şi evacuaţi 

aerul 

▲ Reparaţi sau înlocuiţi 

▲ Reparaţi 

 
Oprirea motoruluis at 

low rpm. 

▲ Defecțiunea pompei de injecție 

▲ Golul supapei nu este corect 

▲ Presiunea slabă a duzei 

▲ Reparaţi 

▲ Reglaţi distanţa 

▲ Reparaţi 

Avertizare
 ▶ Pentru a evita rănirile cauzate de pornirea bruscă, aplicați 

frână de mână și așezați angrenajul de transmisie în „punctul mort”. 
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Sistem Defecţiuni Cauze posibile Soluţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Motor 

 

 
Supraincalzirea 
motorului 

▲ Lipsa lichidului de răcire a motorului 

▲ Tensiune neregulată a unui ventilator 
centurii sau ruptă 
▲ Murdăria atașată la calorifer 

▲ Adaos 

▲ Reglaţi tensiunea în curea 

sau înlocuiţi 

▲ Curăţaţi 

 
Culoarea gazelor arse 

este albă. 

▲ Purificator de aer înfundat 

▲ Uleiul de motor depășit 

▲ Lipsa alimentării cu combustibil 

▲ Element şaibă 

▲ Reglaţi la nivelul adecvat 

▲ Reparaţi 

 
Culoarea fumului 

epuizat este neagră. 

▲ Calitatea proastă a combustibilului 

▲ Supraalimentare de combustibil 

▲ Defecțiunea duzei 

▲ Folosiţi combustibil de bună 

calitate 

▲ Reparaţi 

▲ Reparaţi 

 

 

 
Puterea motorului este 
redusă. 

▲ Duza de injecție înfundată 

▲ Pila de carbon pe scaunul de supapă 

▲ Reglarea defectuoasă a golului de supapă 

▲ Sincronizarea temporară a injecției 

▲ Lipsa alimentării cu combustibil 

▲ Purificator de aer înfundat 

▲ Reparaţi 

▲ Reparaţi 

▲ Reparaţi 

▲ Reparaţi 

▲ Verificaţi sistemul de 

combustibil 

▲ Curăţaţi sau înlocuiţi 

 

 
Indicatorul de presiune 

ulei de motor este 

pornit în timpul 

funcționării. 

▲ Lipsa ulei de motor 

▲ Vascozitate scăzută a uleiului de motor 
▲ Lipsa ulei de motor 

▲ Vascozitate scăzută a uleiului de motor 

▲ Adaos 

▲ Înlocuiţi cu ulei cu 

vâscozitate adecvată 

▲ Înlocuiţi 

▲ Reparaţi 

▲ Înlocuiţi element 

 

Indicatorul de 

încărcare acumulator 

este activ în timpul 

funcționării 

▲ Cablaj anormal 

▲ Defectul alternatorului 

▲ Defectul acumulatorului 

▲ Tensiune neregulată a centurii 
ventilatorului sau spartă 

▲ Verificaţi bornele 

acumulatorului şi 

pământarea, reparaţi 

▲ Reparaţi sau înlocuiţi 

▲ Înlocuiţi 

▲ Reglaţi tensiunea în curea sau 

înlocuiţi 

Erori de control 

electronic legate de 

motorul TIER4. 

 
▲ Defecțiune a senzorilor electrici sau a 

cablajului sau a ECU 

 
▲ Contactaţi distribuitorul 

autorizat local. 

 

 

 

 
Ambreiaj 

 

Ambreiajul este glisat. 

▲ Joc inadecvat al pedalei de ambreiaj  

▲ Căptușeala de frecare uzată sau ruptă 

▲ Reglaţi 

▲ Înlocuiţi 

 

Ambreiajul nu se 
decuplează. 

 
▲ interior deteriorat 

▲ Joc inadecvat la pedala de ambreiaj  

 
▲ Reparaţi sau înlocuiţi 

▲ Reglaţi 
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Sistem Defecţiuni Cauze posibile Soluţii 

 

 

 

 

Frâna 

 
 

Frânele nu 

funcționează sau doar 

o parte funcționează. 

▲ Joc inadecvat al pedalei de 

frână 

▲ Interior uzat sau rupt 

▲ Jocul pedalei stânga / dreapta 
este diferit 

▲ Aer în linia de frână 

▲ Reglaţi 

▲ Înlocuiţi 

▲ Reglaţi 

▲ Evacuaţi aerul 

După apăsarea pedalei 

de frână, nu revine 

▲ Arcul de revenire deteriorat 

▲ Lipsa de gresaj în piesele 
arborelui 

▲ Etanșarea cilindrului principal 
a fost deteriorată 

▲ Înlocuiţi arcul 

▲ Îndepărtaţi rugina, gresaţi 

▲ Înlocuiţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sistem 

ridicare 

hidraulic 

 

 

 

 
Cuplajul nu se mișcă în 

sus. 

▲ Lipsa uleiului de transmisie 

▲ Aer în conducta de aspirație 

▲ Filtru hidraulic înfundat 

▲ Defecțiune hidraulică Pompă 

▲ Defecțiunea supapei de 
control 

▲ Piese legate de cilindru sau 

cilindru sparte 

▲ Adăugaţi uilei 

▲ Strângeţi filtrul sau înlocuiţi 

etanşarea conectorului 

▲ Curăţaţi filtrul sau înlocuiţi 

▲ Reparaţi sau înlocuiţi 

▲ Reparaţi sau înlocuiţi 

▲ Reparaţi sau înlocuiţi 

 

Pierdere de ulei 

▲ Partea de conectare s-a 

desfăcut 

▲ Sigiliu de ulei deteriorat 

▲ Țeava crăpată 

▲ Strângeţi 

▲ Înlocuiţi 

▲ Înlocuiţi 

Dacă maneta este 

așezată pe poziția de 

ridicare, supapa de 

eliberare emite un 

zgomot 

 
▲ Limita superioară a manetei  

de control al poziției este 

modificată 

 
▲ Reglaţi limita superioară 

 

 
Cuplajul nu se mișcă în 

jos. 

▲ Supapă reducere viteză 

blocată 

▲ Defecțiunea supapei de 

control 

▲ Cilindrul deteriorat 

▲ Piesa mobile a arborelui de 
ridicare defectă 

▲ Rotiţi butonul în sens anti-

orar 

▲ Reparaţi sau înlocuiţi 

▲ Înlocuiţi 

▲ Reparaţi sau înlocuiţi 
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Sistem Defecţiuni Cauze posibile Soluţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemu

l de 

direcţie 

 

 

 
Sistemul hidraulic nu 

funcționează. 

▲ Pompa uzată sau deteriorată 

▲ Unitatea de direcţie deteriorata 
sau uzata 

▲ Scurgerea uleiului prin 
etanșarea pistonului cilindru 
direcție deteriorată sau uzată 

▲ Scurgeri de ulei prin 
deteriorarea conductelor 

▲ Reparaţi sau înlocuiţi 

▲ Reparaţi sau înlocuiţi 

▲ Reparaţi 

 

 

▲ Reparaţi sau înlocuiţi 

 

 

 

 

 

 

 

Volanul greu de 

acționat. 

▲ Unitate direcţie 

- Unitatea de direcţie şi coloana 

nu sunt aliniate 

- Bobina și manşon deteriorate 

de materiale străine 

- Cuplul excesiv de strângețiing 

al șurubului capacului de 

capăt 

▲ Pompă 

- Viteză redusă 

- Uzură, avarie 

▲ Supapa de eliberare 

- Solenoid supapă înfundat  

- Presiune setată prea mică 

▲ 

- Verificaţi starea montării unitţii 

de direcţie şi coloana 

- Înlocuiţi 

 

- Aplicaţi cuplul standard 

 

▲ 

- Reglaţi RPM sau reparaţi 

- Reparaţi sau înlocuiţi 

▲ 

- Reparaţi sau înlocuiţi 

- Resetaţi sau reglaţi 

 
Cilindrul nu 

funcționează fără 

probleme ca mișcarea 

volanului 

▲ Aer în linia de direcție, dacă 

nu este utilizat mult timp 

▲ Aer în conducta de aspirație 

▲ Etanșarea pistonului 
deteriorată 

▲ Evacuaţi aerul 

 

▲ Reparaţi 

▲ Înlocuiţi 

 
Volanul se întoarce în 

sens invers. 

 
▲ asamblare proastă a direcției 

▲ montarea defectuoasă a 
furtunului de direcție 

 
▲ Reparaţi 

▲ Reparaţi 

Scurgerea de ulei a 

pompei de direcție, 

direcție de unitate, 

cilindru și fitinguri 

 

▲ Etanşare deteriorată 

 

▲ Înlocuiţi etanşarea 

 

 
Zgomot anormal 

▲ Lipsa de ulei 

▲ Rezistența depășită a 
conductei de aspirație 

▲ Aer în sistem 

▲ Adăugaţi uilei 

▲ Înlocuiţi filter 

 

▲ Evacuaţi aerul 
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Sistem Defecţiuni Cauze posibile Soluţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

System 

electric 

 

 
 

Acumulatorul nu se 

încarcă 

▲ Cablaj anormal 

▲ Eroare alternator 

▲ Lipsa tensiunii curelei 
ventilatoare sau ruptă 

▲ Acumulator anormal 

▲ Verificaţi strângerea 

bornelor şi pământării 

▲ Reparaţi sau înlocuiţi 

▲ Reglaţi tensiunea ân curea 

sau înlocuiţi 

▲ Înlocuiţi 

 

Farurile nu se aprind. 

 
▲ Capacitatea de acumulare 

este scăzută 

▲ Cablarea și contactul 
defectuos 

 
▲ Încărcaţi sau înlocuiţi 

▲ Verificaţi şi reparaţi 

 

Farurile nu sunt 
pornite. 

▲ Bec ars 

▲ Siguranța arsă 

▲ Înlocuiţi 

▲ Verificaţi cauza şi înlocuiţi 

 

Claxonul nu se aude. 

▲ Avarie comutator 

▲ Cablaj anormal 

▲ Avarie claxon 

▲ Înlocuiţi 

▲ Reparaţi 

▲ Înlocuiţi 

 
 

Luminile de 

semnalizare nu 

funcţionează 

▲ Bec ars 

▲ Conexiune proapstă 

▲ Siguranţă arsă 

▲ Înlocuiţi 

▲ Strângeţi bornele 

▲ Verificaţi cauza şi înlocuiţi 

 
Indicatorul de asistenţă 

pentru pornire la rece 

nu este pornit. 

▲ Releu şi contor deteriorate  

▲ Conectare incorectă a 

cablurilor mufei preîncălzite 

▲ Înlocuiţi 

▲ Verificaţi şi strângeţi 

 
Altă lumină de 

iluminare sau alt 

indicator nu sunt 

pornite. 

▲ Siguranţă arsă 

 

▲ Bec ars 

▲ Verificaţi cauza şi înlocuiţi 

▲ Înlocuiţi 
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5-15. Garanţia fabricantului motorului 

Următoarea anexă prezintă termenii și condițiile de garanție pentru motor 

acordate de către fabricant, FTP. 

Cu toate acestea, perioadele de garanție a tractorului LS prevalează întotdeauna față de 

cele menționate pe anexă de către fabricantul motorului, FPT. 
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- Anexa 
 

Declaraţia de garanţie conform Agenţiei de Protecţie a Mediului SUA (EPA)  
 

FPT Industrial SpA garantează cumpărătorului final și fiecărui cumpărător ulterior faptul că motorul este proiectat, 

construit și echipat astfel încât să se conformeze cu reglementările Agenției pentru Protecția Mediului (EPA) din SUA, 

aplicabile în momentul fabricării și că nu are defecte de manoperă sau materiale care l-ar determina să nu îndeplinească 

aceste reglementări pentru o perioadă de: 

 
• 2 ani sau 1.500 de ore de funcționare, care se scurge prima, pentru motoarele mai mici de 19 kW (25 Hp) 

• 5 ani sau 3.000 de ore de funcționare, se scurge prima, pentru motoarele mai mari sau egale cu 19 kW (25 Hp) 

 
NOTĂ: Această garanție se aplică tuturor unităților operate în Statele Unite sau Canada. 

 

Acoperire 
Anul modelului, clasa motorului diesel și determinarea aplicației de emisie pentru motorul dvs. sunt identificate pe 

eticheta cu informații despre controlul emisiilor. Această etichetă este fixată pe una dintre următoarele zone ale 

motorului: partea superioară a capacului brațului basculant al motorului, partea dreaptă a rezervorului de ulei și partea 

dreaptă a capacului angrenajului din față. Perioada de garanție începe la data la care noul echipament este vândut 

primului cumpărător cu amănuntul. Prezența etichetei de control a emisiilor este indicația conform căreia motorul 

respectă standardele aplicabile. Orice piese ale sistemului de control al emisiilor care se dovedesc defecte în timpul 

utilizării normale vor fi reparate sau înlocuițide în perioada de garanție. 

 

Proprietarul motorului are responsabilitatea de a efectua întreținerea necesară, listată în Manualul de utilizare. FPT 

Industrial S.p.A. nu va refuza o cerere de garanție de emisie numai pentru că nu există nicio înregistrare de întreținere; 

cu toate acestea, o cerere poate fi refuzată dacă nerealizarea întreținerii a dus la eșecul unei părți garantate. 

Este recomandat ca piesele de înlocuire utilizate pentru întreținere sau reparaţii  să fie piese de service de la FPT 

Industrial S.p.A. pentru a menține calitatea proiectată inițial în motorul dvs. certificat de emisie. Utilizarea pieselor non 

FPT Industrial S.p.A. nu invalidează garanția pentru alte componente, decât dacă utilizarea unor astfel de piese 

cauzează pagube pieselor justificate. 

 
Fabricantul răspunde pentru daunele aduse altor componente ale motorului cauzate de defecțiunea oricărei piese din 

sistemul de control al emisiilor. FPT Industrial S.p.A. nu este responsabilă pentru defecțiunile rezultate din Reparaţii  

necorespunzătoare sau utilizarea de piese care nu sunt piese originale FPT Industrial S.p.A. sau FPT Industrial S.p.A.. 

 

Acoperirea componentelor 
Motoarele noi certificate pentru vânzare și înregistrate vor avea următoarele articole acoperite de garanția de emisie, în 

funcție de nivelul de emisie al motorului, dacă articolele au fost instalate pentru prima dată pe noul motor ca echipament 

original: 

 
Sistem de injecție de combustibil 

• Pompa de injecție de combustibil 

• injectoare de combustibil 

• Linii de injecție de combustibil 

 
Sistem inducţie aer 

• Colector de admisie 

• Sistem de turbocompresor (include galeria de evacuare) 

• Răcitor de aer cu încărcare 

 
Sistemul de ventilație (PCV) cu carter pozitiv (dacă este cazul) 

• supapa PCV 

• Capac de umplere cu ulei 

 
Dispozitive de evacuare după tratament Dispozitive (dacă este cazul) 

• Catalizator de oxidare diesel (DOC) 

• Filtru de particule diesel (DPF) 

• Reducere selectivă catalitică (SCR) 

• rezervor și sisteme de distribuție a fluidului de evacuare diesel (DEF) 
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- Anexa  
Sisteme de recirculare a gazelor de eșapament (EGR) 

• Ansamblu supape EGR 

• Racitor EGR 

 
Sisteme de îmbogățire la pornire la rece 
Unități de control electronice, senzori, solenoide și cablajele utilizate în sistemele de mai sus 

 

Emisii neacoperite de garanţie  
• Reparaţii  care rezultă din deteriorarea depozitului, neîntreținerea echipamentului, neglijență, modificare, utilizarea 

necorespunzătoare a echipamentului, coliziune sau alt accident, vandalism sau altă victimă sau operațiune dincolo de 

capacitatea nominală sau specificația. 

 
• Reparaţii  care rezultă din abuzuri sau neglijări, inclusiv, dar fără a se limita la: funcționarea fără lichid de răcire sau 

lubrifianți, reglațimente la sistemul de combustibil în afara specificațiilor echipamentului, exces de viteză, depozitare 

necorespunzătoare, pornire, încălzire sau oprirea, combustibil incorect sau combustibil contaminat, ulei sau alte lichide. 

 
• Servicii de întreținere obișnuite, cum ar fi reglarea motorului, curățațiingul sistemului de combustibil, verificări, 

reglațimente, îngroșare etc.. 

 
• Articole înlocuite datorită cererii clienților. 

 
• Cheltuieli de muncă efectuate de oricine, cu excepția unui dealer autorizat prin contract pentru repararea 

echipamentului, cu excepția cazului în care se califică în conformitate cu dispoziții speciale (adică forță de muncă 

externă). 

 
• Toate costurile de călătorie pentru articole precum remorcarea, apelurile de serviciu sau transportarea unei unități 

către și din locul în care se efectuează serviciul de garanție. 

 
• Costuri normale de întreținere, inclusiv, dar fără a se limita la: lubrifianți, lichide de răcire, lichide, combustibil, filtre 

și forță de muncă asociată. Lubrifianții, filtrele și lichidele de răcire se pot califica pentru rambursarea garanției dacă 

necesită înlocuire ca rezultat DIRECT al unui defect în material sau manopera. 

 
• Revendicări de întreţinere implică inspecția sau recondiționarea unităților necesare după depozitare sau utilizare anterioară. 

 
• Reparații care decurg din serviciile efectuate de agenți neaprobati de [Brand]. 

 
• Reparații care rezultă din orice modificare neautorizată a produsului sau utilizarea unor piese, unelte sau 

accesorii ne- Marcă. 

 
• Îndepărtarea, înlocuirea sau instalarea echipamentelor, a accesoriilor sau a componentelor opționale care nu fac parte din 

[Marcă]. 

 
• Îndepărtarea, înlocuițimentul sau instalația echipamentelor, un accesoriu sau o componentă pentru îngrijirea unor articole care 

fac parte din [Marcă]. 

 
• Pierderi economice, inclusiv profituri pierdute, pierderi de recoltă, închiriere de echipamente sau alte cheltuieli. 

 
• Modificări sau actualizări neautorizate ale mașinilor fără o defecțiune justificabilă. 

 
• Toate costurile aferente livrărilor magazinului de dealeri suportate cu reparațis, incluzând, dar fără a se limita la: 

solvenți, curățați, lubrifianți anti-confiscare, loctit, etanșant, adeziv, uscat în ulei, prosoape de magazin, etc. 

 
• Defecțiunea utilajului, a dispozitivelor sau a atașamentelor sale cauzate de aplicarea sau încărcarea necorespunzătoare a 

câmpului. 

 
• Defecțiunea folosajului, un dispozitiv de rezolvare sau de vânzare a unui atașamentelor cauzate pentru aplicarea sau încărcarea 

necorespunzătoare a câmpului. 

 
• Costuri asociate cu curățarea mașinii în pregătirea reparației. 
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6. Sistemul de aer condiţionat (tipul cu cabină) 

6-1. Denumirea  fiecărei piese a sistemului de răcire şi încălzire 
 

 

 

 

Atenţie 

▶ Întreținerea componentelor sistemului de aer condiționate (compresor, 

condensator, unitatea de evaporare a încălzitorului și piese de conectare) trebuie să 

fie efectuată la distribuitorul desemnat. NU dezasamblați componentele în mod 

arbitrar. 

Unitate evaporator încălzitor  

Furtun încălzitor 

Cuplaj 

rapid 

Condensator 

Furtun răcitor 

Compresor 
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6-2. Modul de folosire a dispozitivelor de aer condiţionat şi 
încălzire 

(1) Modul de operare a dispozitivelorde aer condiţionat şi încălzire 

 Comutator aer condiţioant 

-  Este utilizat pentru a acționa aparatul de aer condiționat. Dacă apăsați butonul de comutare și porniți 

comutatorul de control al suflantei Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ sau de poziţie, lumina de funcţionare va fi aprinspă şi sistemul 

de aer condiţionat începe să funcţioneze. 

 Comutator de control al suflantei 

- Viteza suflantei este controlată prin 4 pași. Dacă acest comutator este pornit, aparatul de aer condiționat nu funcționează. 

 Comutator de comandă a încălzitorului 

-  Se folosește pentru selectarea aerului cald sau rece. Rotiți comutatorul în sensul acelor de ceasornic (albastru) pentru 

aer rece și, în caz contrar, rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic (roşu). 

(2) Comanda de direcţie a aerului 

 Pentru a controla direcția de curgere a aerului, reglați unghiul lamelor din prizele suflantei. 

 Pentru circulație internă, mutați maneta de ventilație în poziția de circulație internă. 

  Când folosiți aparatul de aer condiționat sau încălzitorul, deschideți întotdeauna prizele suflantei. 

 

 

 
Atenţie 

▶ Nu dormiți niciodată în cabină în timpul funcționării aparatului de aer 

condiționat sau încălzitorului. Poate provoca sufocare. 

▶ Când staţi în cabină mult timp, ventilați cabina cu aer din exterior. 

Comutator comanda 

încălzitor  

Comutator comanda 

direcţie 
Comutator aer 

condiţionat 
Comutator comanda 

suflanta  

 Ieşiri suflantă  

Circulaţie externă 

Circulaţie internă  

 
Maneta ventilaţie 
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6-3. Verificarea o dată la 6 luni 

(1) Verificarea cantităţii de lichid de răcire 

 Verificați periodic cantitatea de agent frigorific. Trebuie să contactați distribuitorul autorizat pentru aceasta. 

Lichid răcire : R-134a, 850 ~ 900 g (30.0 ~ 31.7 oz) 

 Componentele din seria de aer condiționate pot fi gestionate de un expert de service autorizat. 

 

 

(2) Curăţarea condensatorului şi a 

panoului radiatorului 

 Opriți motorul și lăsați motorul să se răcească. 

Deschideți capota și îndepărtați ecranul 

radiatorului. 

 Spălați noroiul sau materialele străine de pe 

panoul condensatorului și radiatorului cu o perie 

moale sau cu aer sau apă cu presiune joasă. 

 Atenție ca finul de răcire să nu fie deteriorat. Dacă 

este necesar, reparați deteriorarea aripioarelor. 

 

(3) Verificarea scurgerilor 

 Verificați cuplul de strângere și starea de 

scurgere de ulei a pieselor de conectare. 

 Dacă petele de ulei și materialele străine sunt 

blocate foarte mult, înseamnă că există o scurgere 

de agent frigorific. Verificați cantitatea de 

refrigerent. 

 
 

(4) Reglarea tensiunii în curea 

① Tip standard - fără frână aer 

remorcă  

 Verificați dacă tensiunea centurii este corectă și, 

dacă este necesar, reglați tensiunea cu șurubul 

de reglare. 

 Tensune : Aprox. 10 mm (0.4 in.) 

(la presare cu 98N (22 lb)) 

 Verificați partea deteriorată a centurii și, dacă 

este necesar, după verificarea alinierii scripetei, 

înlocuiți-o cu una nouă. 

Şurub 

reglare 

 Punct verificare  

Curea compresor 

 Cuplaj rapid  

 Panou radiator 

 Condensator  
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② Tip opţional – cu frână de aer la remorcă  

  Verificați dacă tensiunea centurii este corectă și, 

dacă este necesar, reglați tensiunea centurii cu 

șurub reglați. 

 Tensiune : Aprox. 10 mm (0.4 in.) 

(La presare cu 98N (22 lb)) 

 Verificați partea deteriorată a centurii și, dacă 

este necesar, după verificarea alinierii scripetei, 

înlocuiți-o cu una nouă. 

 
 
 
 
 

(5) Curăţarea şi înlocuirea 

filtrelor de aer din cabină 

 Verificați, curățați și înlocuiți filtrele de aer ale 

cabinei după consultarea secțiunii 5 din acest 

manual. 

 A se vedea secţiunea 5-7-(8), “Verificarea o data 
la 50 de ore” 

 A se vedea secţiunea 5-9-(6), “Verificarea o dată 
la 600 de ore” 

 Punct verificare 

Şurub 

reglare 

Curea 

compresor 

Filtru aer 

cabină  

Capac filtru 
 

Şurub 
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6-4. Verificarea anuală 

(1) Verificarea compresorului 

 Verificați scurgerile de ulei de pe ambreiajul cu magnet din fața compresorului. 

 Verificați sunetele de zgomot anormal și, dacă este necesar, contactați distribuitorul autorizat pentru verificare. 

 
 
 

(2) Verificarea comutatoruli de comandă 

 Verificați dacă întrerupătoarele electrice ale panoului de comandă sunt operate în mod normal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comutator comandă 

încălzitor 

Comutator comandă 

direcţie   
Comutator aer 

condiţionat 

Comutator comanda 

suflanta  

 

Atenţie
 ▶ Dacă există probleme cu sistemul de climatizare, NU 

dezasamblați componentele în mod arbitrar, contactați distribuitorul local 
autorizat pentru verificare. 
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6-5. Depanare 
 

Nr. Defecţiuni Cauza Acţiuni 

1 Motorul ventilatorului nu se roteste. Siguranţa arsă. Verificaţi şi înlocuiţi. 

Cablul este întrerupt și 

conexiunea slabă. 

Reparaţi cablajul sau 

conectaţi corect  . 

Avarie motor ventilator. Înlocuiţi. 

Rezistor, releu şi commutator 

deconectate 

Înlocuiţi. 

2 Motorul ventilatorului este normal, dar 

volumul de aer este mic. 

Miezul evaporatorului sau 

încălzitorului este înfundat. 

Înlăturaţi obstacolele şi 

curăţaţi miezurile. 

Conducta nu este aliniată. ÎReparaţi conducta. 

Ventilator defect sau avarie motor 

ventilator. 

Înlocuiţi. 

Filtrul este înfundat. Curăţaţi sau înlocuiţi. 

3 Aerul 

condiționat 

este 

insuficient, în 

ciuda 

funcționării 

normale a 

compresorului 

și a suflantei. 

Presiunea joasă și 

înaltă este scăzută. 

Scurgere lichid de răcire. Contactaţi distribuitorul. 

Presiunea joasă și 

înaltă este ridicată. 

Lichid de răcire supraîncălzit. Contactaţi distribuitorul. 

Panoul condensatorului sau 

radiatorului înfundate 
Curăţaţi condensatorul 

şi panoul. 

Există aer în linia de aer 
condiţionat. 

Contactaţi distribuitorul. 

Supapa de expansiune nu 

comandă debitul lichidului de 

răcire. 

Contactaţi distribuitorul. 

Presiunea joasă 

este ridicată, 

presiunea ridicată 

este scăzută. 

Scurgere compresor. Contactaţi distribuitorul. 

Presiunea scăzută 

este intermitentă cu 

vid. 

Există apă în linia de aer 

condiţionat. 

Contactaţi distribuitorul. 

Presiunea scăzută 

este vid, presiunea 

ridicată este 

scăzută. 

Uscătorul, conducta sau supapa 

de expansiune sunt înfundate. 
Contactaţi distribuitorul. 
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No. Failures Cause Actions 

4 Compresorul nu se roteşte sau se 

roteşte greu. 
Curea slăbită. Reglaţi tensiunea în 

curea. 

Comutatorul de temperatură 

sau presostatul este „pornit”. 

Verificaţi nivelul 

lichidului de 

răcire. 

Bobina ambreiajului cu 

magnet a fost scurtată sau 

tăiată. 

Contactaţi distribuitorul. 

Avarie compresor. Contactaţi distribuitorul. 

Cablul este întrerupt sau 

conexiunea defectuoasă, 

cum ar fi solul. 

Verificaţi şi reparaţi. 

5 Debitul de aer cald nu este suflat. Cablul este întrerupt sau 

conexiunea defectuoasă, 

cum ar fi solul. 

Verificaţi şi adăugaţi 

lichidul de răcire pşentru 

motor. 

Linia de încălzire este 

înfundată sau distorsionată. 

Verificaţi şi reparaţi. 

Funcționare slabă a 

termostatului lichidului de 

răcire a motorului  

Reparaţi sau înlocuiţi. 
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6-6. Diagrama sistemului 
 
 
 

 Evaporator încălzitor 
 

 Motor ventilator 
 
 
 

Supapă expansiune  
 

 

 Miez evaporator  
 

 

 Miez încălzitor  
 
 
 
 
 
 
 

 

Panoul de comandă 
 
 
 
 
 
 
 

Motor 
 
 

 
 

 
Ventilator 

Radiator 

 Cuplaj rapid 

Condensator cu uscător receptor  

 

Compresor 

Furtun încălzitor 

Furtun răcitor  

Linie electrică 

A
p
ă
 c

a
ld

ă
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7. Sistemul pneumatic (optional) 

7-1. Curăţarea pistolului de aer (optional) 
 

 

(1) Configurarae sistemului de piston cu aer  

 Sistemul de pistol cu aer este format din compresor de aer, rezervor de aer, cuplaj, supapă de 

ungere, supapă de descărcare, linie și piese de conectare. 

  Se folosește pentru curățarea corpului intern / extern al tractorului, pentru întreținerea 

anvelopelor și pentru antrenaretoolele folosind aer comprimat. 

  Presiunea de reglare a rezervorului de aer este de aproximativ 800KPa (116psi). Înainte de a 

utiliza antrenaretoolele, verificați manualul de instrucțiuni al fabricantului și presiunea nominală a 

instrumentelor. 

 

Compresor 

Admisie aer Supapă lubrifiere 

 
Supapă descărcare 

Cuplaj 

rapid 

Pistol aer Rezervor aer 

Atenţie 

 

▶ Presiunea internă a sistemului de frână cu remorcă pneumatică este relativ mai 

mică decât cea a sistemului hidraulic. Dar scăpările de aer comprimat poate duce la 

vătămări sau moarte mult mai grave din cauza caracteristicilor fluidului comprimabil. 

▶ Înainte de a verifica și repara sistemul, opriți motorul și purtaţi mănuşi și haine de 

protecție și aveți grijă la pierderile de presiune a aerului. 
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(2) Cum se foloseşte sistemul de pistol cu aer  

  Porniți motorul și trageţi frâna de mână. 

 Apăsați partea superioară a comutatorului 

pistolului de aer pentru a porni sistemul de 

pistol cu aer. 

 Setați turația motorului peste 1500 de rotații / 

min. 

 Odată ce presiunea necesară a fost atinsă se 

va auzi un „zgomot” puternic, ceea ce indică 

faptul că robinetul de descărcare s-a deschis 

pentru a permite scurgerii presiunii în 

atmosferă. 

 După conectarea pistolului de aer la cuplajul 

rapid, apăsaţi de trăgaci. Cuplarea rapidă 

pentru pistolul cu aer este instalată pe partea 

din față a rezervorului de aer și pe garnitura 

internă din interiorul cabinei. 

 După utilizarea sistemului de pistol cu aer, 

opriți comutatorul pistolului aerian. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cuplaj pistol cu aer 

 Comutator pistol cu aer  
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(3) Verificarea şi repararea sistemului de pistol cu aer 
 

① Verificarea scurgerilor pieselor de 

legătură 

 Verificați scurgerile de aer, pentru a putea auzi 

un zgomot puternic de scurgere și înlocuiți partea 

/ piesele deteriorate cu una nouă. 

 
 
 
 
 
 

 

② Verificarea curelei compresorului de aer  

  Verificați dacă tensiunea centurii este corectă și, 

dacă este necesar, Reglați tensiunea în curea 

cu șurub reglați. 

 Tensiune : Aprox. 10 mm (0.4 in.) 

(la presarea cu 98N (22 lb)) 

 Verificați partea deteriorată a centurii și, dacă este 

necesar, după verificarea alinierii scripetei, 

înlocuiți-o cu una nouă. 

 
 
 
 

 

③ Golirea rezervorului de aer (dacă este necesar) 

  În condiții extrem de umede, rezervorul de 

aer trebuie evacuat manual zilnic. 

 Pentru a scurge rezervorul de aer, apucați inelul 

de pe supapa de scurgere și deplasați-vă 

lateral. Acest lucru va permite evacuarea apei 

acumulate din rezervorul de aer. 

Buton supapă golire  

 Cuplaj pistol cu aer 

 Punct verificare  

Şurub 

reglare 

Curea 

compresor  
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7-2. Sistem de antrenare pentru frân remorcii (optional) 
 

 

(1) Configurarea sistemului de antrenare frână remorcă  

 Sistemul de frânare de antrenare remorcă este alcătuit din compresor de aer, rezervor de aer, cupluri, 

supapă de ungere, supapă de descărcare, supape de control, linie și piese de conectare. 

 Sistemul de frânare de antrenare este alcătuit din compresor de aer, rezervor de aer, cupluri, supapă 

de ungere, supapă de descărcare, supape de control, linie și piese de conectare. 

Air 

1. Compresor aer 

2. Supapa de descărcare 

3. Aer rezervor 

4. Robinet de scurgere 

5. Comutator de presiune 

6. Manometru 

7. Supapă de control a remorcii 

8. supapă cu două sensuri 

9. Robinet solenoid 

10.Supapă de control a remorcii 

11.Cuplaj rapid (alimentare) 

12.Cuplaj rapid (Single) 

13.Cuplaj rapid (control) 

14.Comutator de presiune 

15. Supapa de ungere 

Atenţie 

▶ Presiunea internă a sistemului pneumatic de frânare pentru remorcă este relativ 

mai mică decât cea hidraulică. Dar scurgerea aerului comprimat poate duce la 

vătămări sau moarte mult mai grave din cauza caracteristicilor fluidului comprimabil. 

▶ Înainte de a verifica și repara sistemul, opriți motorul și puneți globurile și hainele 

de protecție și aveți grijă de scurgerea presiunii aerului. 
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(2) Circuitul sistemului de antrenare al frânei remorcii 
 

1. Compresor aer  

2. Supapă de descărcare 

(presiune de întrerupere: 

830KPa, 120psi) 

3. Rezervor aer  

4. Robinet de scurgere 

5. Comutator de presiune 

6. Manometru 

7. Supapă de control a remorcii 

8. Supapă cu două sensuri 

9. Supapă electromagnetică 

10. Supapă de control a remorcii 

11. Cuplare rapidă (alimentare) 

12. Cuplare rapidă (unică) 
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(3) Folosirea sistemului de antrenare al frânei remorcii 
 

  Înainte de a conecta linia de frână a remorcii la 

tractor, opriți motorul și trageţi frâna de mână. 

 În funcție de tipul de frână al remorcii, trebuie 

să alegeți diferitele cuplare rapide. Verificați 

manualul de instrucțiuni al fabricanților de 

remorcă înainte de a face conexiuni la sistemul 

de frânare cu aer al tractorului. Cuplajul (ele) 

rapid colorate vă vor ajuta să alegeți. A se 

vedea pagina următoare. 

  Curățați remorca și tractorul cuplări rapide 

înainte de conectarea furtunului (furtunurilor). 

Asigurați-vă că conexiunile sunt sigure. 

Verificați regulat frânele remorcii pentru a vă 

asigura că funcționează corect. 

 Dacă presiunea de aer a frânei de remorcă este 

mai mică decât nivelul indicat, indicatorul 

avertizare presiune frână remorcă trebuie pornit 

cu indicator roșu avertizare eroare comandă 

vehicul (28). 

 Când porniți motorul cu o remorcă conectată la 

sistemul de frânare cu aer al tractorului, apăsați 

roțile și eliberați frâna de mână și Pedalele de 

frână. Indicatorul avertizare presiune frână 

remorcă poate fi pornit până când presiunea 

aerului crește până la nivelul desemnat. 

 Odată ce presiunea necesară a fost atinsă se va auzi un „pop” puternic, ceea ce indică faptul că robinetul 

de descărcare a fost deschis pentru a permite scăparea presiunii în atmosferă. 

 

 

▶ După conectarea frânei remorcii, pedalele de frână trebuie blocate împreună pentru a 

asigura funcționarea corectă a frânelor de remorcă, funcționarea echilibrată a frânelor 

tractorului. 

▶ În timpul funcționării combinației tractor / remorcă, verificați periodic indicatorul de 

prevenire a presiunii de frână a remorcii, iar dacă indicatorul este pornit, opriți imediat 

tractorul și verificați scurgerile sau defecțiunile. 

Atenţie ▶ Tipul de frână pentru remorcă trebuie să fie adaptat corect cu sistemul de frână al tractorului. 

                 Contactați distribuitorul autorizat pentru detalii. 

▶ Apăsaţi pedalele de frână de mai multe ori, asigurându-vă că presiunea, așa cum este 

indicat de manometru, scade pe măsură ce frânele sunt aplicate și crește din nou când sunt 

eliberate. Nu conduceți niciodată tractorul cu indicatorul de avertizare a presiunii frânei de 

remorcă este pornit. 

Cuplaj (alim)  Cuplaj (control)  

 Cuplaj (unic)  

28 

indicator avertizare 

frână remorcă 

pressure  
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① Sistem cu linie dublă 

  Pentru o remorcă cu sistem de frânare cu două 

linii, conectați furtunul liniei de alimentare la 

cuplajul roșu și furtunul liniei de control la cuplajul 

galben. 

Linia roșie (linia de alimentare a frânei): 

Aerul este furnizat cuplului roșu la presiunea 

completă a sistemului. Aceasta este linia de 

alimentare a frânei și încarcă rezervorul 

(rezervoarele) de pe remorcă. Dacă sistemul de 

frânare a remorcii este deconectat de la orice 

motiv, presiunea aerului va scădea la zero și se 

vor aplica frâne de remorcă. 

Line Linia galbenă (linia de control): 

Pe măsură ce frânele tractorului sunt aplicate, prin intermediul cuplajului galben, presiunea aerului este 

furnizată la supapa de control a remorcii până când se generează presiunea completă a sistemului. 

Aplicarea frânelor de remorcă este proporțională cu presiunea aplicată pe tractorul Pedalele de frână. 

② Sistem cu linie unică  

 Dacă remorca are un sistem cu o singură linie, conectați furtunul la cuplajul negru. 

 O presiune de 550KPa (80 psi) este disponibilă la cuplaj în orice moment când 

se eliberează tractorul Pedalele de frână și frâna de mână. Aplicarea frânelor 

tractorului face ca presiunea să scadă la zero permițând aplicarea frânei 

remorcii. 

 
 
 
 

 

INSTRUCŢIUNE
 ▶ Sistemul cu două linii nu va funcționa decât dacă sunt              

conectate atât liniile roșii cât și cele galbene
 

. 

Avertizare ▶ Pericol de pierdere a controlului ! 

-. Nu depășiți 25 km / h (15 mph) cu sisteme de frânare pneumatice cu o singură linie. 

Se pot folosi combinații de tractor / remorcă cu sisteme de frânare cu două linii la 

viteze mai mari, dar trebuie să respectați în permanență reglementările locale. 

Nerespectarea poate duce la deces sau vătămare gravă 

 -. Nu încărcați remorca peste masa maximă a combinației tractor / remorcă 

declarată de producător. 

Cuplaj (alim)  Cuplaj (control)  

 Cuplaj (unic)  
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(4) Întreţinerea sistemului de antrenare al frânei remorcii 
 

① Golirea rezervorului de aer (dacă e 

necesar) 

 În condiții extrem de umede sau în cazul în 

care unitatea de filtrare / uscătorul nu a fost 

întreţinută corect, rezervorul de aer trebuie 

evacuat manual zilnic. 

 Pentru a scurge rezervorul de aer, apucați inelul 

de pe supapa de scurgere și trageţi-l lateral. 

Acest lucru va permite evacuarea apei 

acumulate din rezervorul de aer. 

 
 

② Verificarea manometrului rezervorului de aer  

  După conectarea liniei (liniilor) de aer ale frânei 

remorcii, porniți motorul. 

 Verificați dacă manometrul rezervorului de aer 

funcționează corect. Apăsaţi pedalele de frână de mai 

multe ori, asigurându-vă că presiunea, așa cum este 

indicat de ecartament, scade pe măsură ce frânele sunt 

aplicate și crește din nou când sunt eliberate. 

 Manometrul rezervorului de aer este instalat pe capătul 

din dreapta în interiorul cabinei. 

 
 

 

③ Verificarea curelei compresorului de aer  

  Verificați dacă tensiunea centurii este 

corectă și, dacă este necesar, reglați 

tensiunea în curea cu șurub reglați. 

 Tensiune : Aprox. 10 mm (0.4 in.) 

(la presarea cu 98N (22 lb)) 

 Verificați partea deteriorată a centurii și, dacă 

este necesar, după verificarea alinierii scripetei, 

înlocuiți-o cu una nouă. 

Manometru rezervor aer 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rezervor aer 

Buton supapă golire 

 Punct verificare  

Şurub 

reglare 

Curea 

compresor  
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8. Dimensiuni şi specificaţii 
 

(1) Tipul cu cabină 
(Unitate : mm)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*. Când se aplică pneul frontal: 12.4-24(8PR), pneul spate: 16.9-34(8PR) 
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(2) Tipul cu bara laminată 
(Unitate : mm)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*. Când se aplică pneul frontal: 12.4-24(8PR), pneul spate: 16.9-34(8PR) 
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 XP8084 XP8094 XP8101 

 

G
R

E
U

T
A

T
E

 

Tipul cu bara 
laminată  

3209kg 

(7075 lb) 

3265kg 

(7198 lb) 

3265kg (7198 lb) 

Tipul cu cabină 

(cu bara de 

protecţie) 

3453kg 

(7613 lb) 

3509kg 

(7736 lb) 

3509kg (7736 lb) 

Bara de protecţie 60kg (132 lb) 

Greutate faţă 40kg(88 lb) x 6~10 (optional) 

Greutate spate 45kg(99 lb) x 2~4 (optional) 

 

M
O

T
O

R
 

Model F5G-63kW F5G-70kW F5G-75kW 

Tip In-line, water cooled, 4 stroke, CRDi 

Nr. cilindri 4 

Diametru x cursă 99 x 110mm (3.90 x 4.33 in) 

Deplasare 3387cc (206.7 in.³) 

Raport compresie 17 : 1 

Viteză motor 850 ~ 2400 rev/min 

Cuplu maxim 354N.m / 1400rpm 395N.m / 1400rpm 430N.m / 1400rpm 

Putere motor 63kW / 2200 rpm 70kW / 2200 rpm 75kW / 2200 rpm 

P
O

M
P

Ă
 

IN
J
E

C
Ţ

IE
 

C
O

M
B

U
S

T
IB

IL
 

Tip  Bosch CP4.11 

Filtru ocmbustibil Tipul cu cartuşe înlcuibile  

Ordine injecţie 1-3-4-2 

S
IS

T
E

M
 

L
U

B
R

IF
IE

R
E

 

Tip Tipul cu circulaţi forţată 

Pompă Pompă trocoid   

Filtru Tipul cu cartuşe înlcuibile 

S
S

IT
E

M
 

R
Ă

C
IR

E
 

Pompă Topul cu centrifugă 

Comandă 
temperatură 

Termostat 

 
Purificator de 
aer 

Dry Tip 

T
R

A
N

S
M

IS
IE

 

Tip  
F12xR12 mecanică / F20xR20 mecanică cu ralanti / F24xR24 Hi-Lo / 

F40xR40 Hi-Lo cu ralanti (optional) 

Ambreiaj principal 
Amgreiaj unic uscat pentru discuri mecanice / umede pentru anternare 

electrică for (optional) 

Înainte / Marşarier Antrenare sincro pentru antrenare mecanică / electrică (optional) 
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XP8084 XP8094 XP8101 

Blocaj diferenţial Blocaj diferenţial electro-hidraulic (EHD) 

 

P
T

O
 

Tip PTO Independent cu amrreiaj cu disc umed  

Nr. viteze 3 viteze (optional) 

 
PTO / Motor 

Viteza 1: 540 rpm / 1958 rpm     

Viteza 2: 750 rpm / 2132 rpm        

Viteza 3: 1000 rpm / 2125 rpm 

 

R
ID

IC
A

R
E

 

H
ID

R
A

U
L
IC

Ă
 

Cuplaj în 3 puncte CAT 2 

Detecţie sarcină 
draft  

Cuplaj superior 

Scăderea 

dispozitivului de 

control al vitezei și 

de fixare a cilindrilor 

 
Supapă reducere viteză 

Pompă Tip pompă, antrenare motor 

Debit nominal 59.4LPM (15.7 gpm) 

Presiune sistem 18.6MPa (2702psi) 

 
Capaci-

tate de 

ridicare  

Capăt 

cuplaj jos  

3290 kgf 

(7253 lbf) 

24” punct 

ridicare 

spate  

2350 kgf 

(5181 lbf) 
T

E
L
E

-

C
O

M
A

N
D

Ă
 

Tip Acţiune dublă (Tip cu arc cu revenire / Tipul cu detentă (optional) 

Nr. Q / cuplaj SAE ½”, 4~6EA (optional) 

F/Cuplaj încărcător Supapă ieşire frontală / Supapă joystick încărcător (optional) 

 

S
IS

T
E

M
U

L
 D

E
 

D
IR

E
C

Ţ
IE

 

Tip Hidrostatic 

Ulei Ulei transmisie (uz comun) 

Rază rotaţie min. 

(cu frână) 
3.5m (11.5ft) 

Unghi max. direcţie  53° 

Nr. rotaţii direcţie 4.0 rotaţii de la stop la stop (maxim) 

Debit 
nominal/presiune 

24.8LPM (6.5 gpm) / 14.2MPa (2060 psi) 
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A
M

P
A

T
A

M
E

N
T

 

 

 
XP8084 XP8094 XP8101 

A
L
T

E
R

N
A

  

T
O

R
 

Putere nominală 14V, 1.68kW 
(120A) 

Control tensiune Incorporat (Tip IC) 

 A
C

U
M

U
L

A

T
O

R
 

Tensiune 12V 

Capacitate 110AH 

M
O

T
O

R
 

P
O

R
N

IR
E

 

Putere ieşire 3.2KW 

Operaţiune Pornire solenoid  

 

L
U

M
IN

I 

Headlights (Low 

/ High beam) 
12V 55W / 60W 

Lumini semnalizare 12V 16W 

Lumini laterale (faţă) LED 

Stopuri / lumini  spate 
LED / LED 

Lumină de lucru 12V 27W(grătar) / 37.5W(cabină) / 35W(bara laminată) 

 

A
L
T

E
L
E

 

Lumini instrumente LED 

Lumină interioară 
(CAB) 

12V 10W 

Lumină indicatoare 

instrument  
LED 

Asistenţă pornire 
la rece 

Plug  

P
N

E
U

 S
T

D
. 

A
G

R
I.  

Faţă  12.4-24 (8PR) 12.4-24 (8PR) 12.4-24 (8PR) 

Spate 18.4-30 (8PR) 16.9-34 (8PR) 16.9-34 (8PR) 

R
E

G
L

A
R

E
 

 

Faţă 

Ampatament 4 4 4 

Dimensiuni 
1621~1821mm 

(63.8 ~ 71.7 in.) 

1621~1821mm 

(63.8 ~ 71.7 in.) 

1621~1821mm 

(63.8 ~ 71.7 in.) 

 

Spate 

Ampatament 4 4 4 

Dimensiuni 
1534~1838mm 

(60.4~72.4 in.) 

1532~1844mm 

(60.3~72.6 in.) 

1532~1844mm 

(60.3~72.6 in.) 

 

** Aceste specificații sunt doar informații generale despre despre modelul standard al 

produsului. Datele reale pot varia în funcție de diferitele produse opționale și, de asemenea, 

pot fi schimbate în orice moment pentru a îmbunătăți datele produsului fără o notificare 

prealabilă ** 



8 - 6  
 

Lubrifianţi şi capacitate 
 

Lubrifianţi Capacitate Standard internaţional Elemente recomandate 

 

Lichid de răcire 
motor 

12 L 

(3.2 U.S.gal.) 

 

ASTM D5216 
Apă nedură (50%)+ 

Antigel (50%) 

 

Combustibil 
115 L 

(30.4 U.S. gal.) 

 

ASTM D975 No.2 
 

Motorină ultra săracă în sulf  

 

Soluţie DEF/uree  
16 L 

(4.2 U.S. gal.) 

ISO 22241 / AUS32 / 

DIN V70070 

 

Soluţie 32.5% uree  

 
 

Ulei de motor 

 
8.1 L 

(2.1 U.S. gal.) 

 
API CJ-4 or 

ACEA E8 

 
KIXX DL 

(Fabricant : GS Caltex) 

Ulei transmisie 

(uz comun 

pentru ridicare 

hidraulică  şi 

sistemul de direcţie) 

 
55 L 

(14.5 U.S. gal.) 

 
API GL4 

ISO VG 46/68 

LSTH570 

(Tractor LS T/M & ulei hidr.) 

Fabricant: GS Caltex sau 

S-OIL TOTAL Co. Ltd. 

 
 

Ulei osie faţă  

4.4 L (1.2 U.S. gal) 

pentru caroseria 

centrală 

0.6 L (0.2 U.S. gal) 

pentru fiecare 

caroserie finală  

=5.6 L (1.5 U.S. gal) 

 

 
API GL4 

SAE 80W 

 
EPK 80W90 

(Fabricant : 

S-OIL TOTAL Co. Ltd.) 

Gresaj (suport 

osie faţă, cuplaj în 

trei puncte) 

 

Cantitatea 

adecvată 

 
NLGI 2 

MAHWAK Multi 

functional sau MAHWAK 

uz general (Caltex) 

 

 
Ulei de ambreiaj & 

frână  

 
0.5 L 

(0.1 U.S.gals.) 

 

Ulei mineral (ISO 

7308) 

LSTH400 (S-OIL TOTAL) 

LHM PLUS (TOTAL) 

LHM (Mobil) 

LHM-S (Shell) 

VÂSCOZITĂŢI RECOMANDATE PENTRU ULEIUL DE MOTOR  
Gradul de vâscozitate corect al uleiului de motor depinde de temperatura ambiantă. Consultați graficul de mai 

jos atunci când selectați uleiul pentru motorul dvs. tractor. 

În zonele în care se întâlnesc perioade prelungite de temperaturi extreme, practicile de lubrifiere locale sunt 

acceptabile. Contactați distribuitorul autorizat local. 

 Ambient temperatura Nr. lubrifiant 

Misiune pe vreme rece  
-28℃ ~ 35℃ 

(-18℉ ~ 95℉) 
SAE 10W-30 

Misiune în Europa / America 

de Nord  

-10℃ ~ 40℃ 
(14℉ ~ 104℉) 

SAE 15W-40 

Misiune în state cu vreme foarte 

caldă / dificilă  

0℃ ~ 40℃ 
(32℉ ~ 104℉) 

SAE 20W-40 
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