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ПЕРЕДМОВА
Шановний покупець!

Ми з великим задоволенням запрошуємо вас приєднатися до родини SOLIS і дякуємо за довіру, 
яку ви проявили по відношенню до нашої компанії під час процесу ретельного вибору свого 
трактора.

Ми впевнені, що наш дилер доклав усіх зусиль, доставляючи Вам трактор, щоб Ви залишились 
максимально задоволеним.

Перед початком експлуатації трактора рекомендується уважно прочитати цю інструкцію. Крім 
того, ці інструкції також бажано прочитати усім, хто користується трактором.

Цей посібник значно полегшує виконання щоденних та поточних операцій із технічного обслу-
говування. А це дасть змогу забезпечити досягнення оптимальних результатів і безперебійної 
роботи вашого трактора. Періодичне технічне обслуговування в авторизованому представни-
цтві необхідно виконувати відповідно до рекомендованого розкладу, наведеного в інструкції з 
експлуатації.

Щоб забезпечити надійну та довготривалу роботу трактора, використовуйте лише оригінальні 
запчастини від ITL, які можна замовити у дилера/продавця.

Інформація, надана в цій інструкції з експлуатації, є актуальною на момент друку. Компанія 
International Tractors Limited (ITL) постійно вдосконалює та модифікує свою продукцію, тому 
ITL залишає за собою право на внесення змін у будь-який час без попереднього повідомлення.

Для отримання будь-якої допомоги/підтримки без жодних вагань телефонуйте до нашого диле-
ра. Для цього вам потрібно буде вказати йому такі характеристики трактора як номер двигуна 
та номер шасі.

Ми бажаємо вам процвітання та зростання.

Ця публікація була створена відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 3600, «Довідника з 
надання інформації, змісту та представлення відомостей з експлуатації та технічного обслугову-
вання, що постачаються з тракторами та машинами для сільськогосподарського та лісогосподар-
ського використання».
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ВСТУП ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИРОБУ

1.1 Використання цієї Інструкції з експлуатації

Ця інструкція є важливою частиною вашого трактора. Її потрібно зберігати разом із трактором 
навіть тоді, коли ви його продаєте.

Прочитавши цю інструкцію Ви та інші залучені до роботи особи зможете уникнути травм 
або пошкодження трактора. Інформація, надана в цій інструкції, допоможе вам максимально 
безпечно та ефективно використовувати цей транспортний засіб.

Якщо у вас є причіпне обладнання, дотримуйтеся правил безпеки та експлуатації, наведених у 
посібнику користувача причіпного обладнання, на додаток до інструкції з експлуатації трактора 
— це дасть змогу безпечно та правильно використовувати обладнання.

Інформація в цій інструкції та на попереджувальних знаках, що монтуються на вашому тракторі, 
також може бути викладена різними мовами (для отримання додаткової інформації зверніться 
до свого дилера).

Трактор, показаний у цій інструкції, може дещо відрізнятися від вашого транспортного засобу, 
але він буде досить схожим на нього, щоби ви могли зрозуміти наші інструкції.

У цій інструкції потрібно правильно розуміти використання термінів «лівий бік», «правий бік», 
«передня частина» та «задня частини», щоб уникнути плутанини під час виконання операцій. 
«Лівий» та «правий» боки означають лівий та правий боки трактора, якщо дивитися в напрямку 
його руху вперед.  Коли мова йде про передню частину мається на увазі бік, де розташовано 
радіатор трактора, а про задню — бік, де розташовано зчіпний пристрій.

Обов’язково вказуйте серійні номери шасі та двигуна трактора, коли замовляєте запасні 
частини. Це полегшить виконання правильної та швидкої доставки необхідних деталей від 
дилера. Для забезпечення зручності ми радимо Вам записати ці цифри в спеціальному полі на 
сторінці «Інформація про власника та характеристики трактора», що передує цій главі.

Пр
ав

ий
Лі

ви
й 

Передня 
частина

Задня 
частина
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ВСТУП ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИРОБУ

1.2 Серійний номер шасі (A): Номер шасі відштамповано на правому боці кронштейна 
передньої осі трактора (див. мал. А). Якщо вам здається, що цей номер важко прочитати, ви 
також можете знайти його на нормативній табличці виробника. 

1.3 Серійний номер двигуна (B): Серійний номер двигуна відштамповано на верхній частині 
монтажної частини паливного насоса, розташованого в правій частині блоку циліндрів. Для 
зручності серійний номер двигуна також зазначено на кришці клапана двигуна (див. мал. B).

1.4 Нормативна табличка виробника (С): Номер шасі також нанесено на нормативній 
табличці. Нормативна табличка виробника розташована на лівому крилі (мал. C1 і С2).

1.5 Паспортна табличка системи захисту від перекидання (ROPS) (D) — додаткова 
опція: Паспортна табличка системи ROPS приклепана до системи ROPS. На табличці ROPS 
нанесена інформація про серійний номер ROPS та модель трактора. У країнах на території ЄЕС 
паспортна табличка системи ROPS використовується, як це показано на мал. D.

Мал. A.  
Серійний номер шасі

Мал. В.  
Серійний номер двигуна

Серійний номер двигуна
(відштампований)

Серійний номер шасі

Серійний номер двигуна
(наліпка)
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ВСТУП ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИРОБУ

Див. інструкцію з експлуатації

Символ попередження про небезпеку

Рівень пального

Швидкість обертання двигуна

Стоянкове гальмо

Датчик забруднення повітряного 
фільтра
Рівень заряду акумулятора

Тиск моторної оливи

Сигнал повороту

Керування зчепленням валу відбору 
потужності — положення «Вимк.»
Керування зчепленням валу відбору 
потужності — положення «Увімк.»
Аварійні вогні

Головний перемикач світла фар

Індикатор стоянкового гальма

Фара — ближнє світло

Фара — дальнє світло

Звуковий попереджувальний пристрій

Повний привод — увімк.

Повний привод — вимк.

Швидко

Повільно

Температура охолоджувальної рідини 
двигуна

ВВП 540

ВВП 540 Економічний

Механізм блокування диференціала

Гідравлічний контроль — нижнє 
положення
Гідравлічний контроль — верхнє 
положення
Контроль швидкості двигуна

Роздільно-агрегатна гідросистема — 
циліндр втягнутий
Роздільно-агрегатна гідросистема — 
циліндр висунутий
Зупинка двигуна

1.6. Універсальні символи

На приладах, елементах керування та інших місцях на тракторі використовуються різноманітні 
універсальні символи, які можуть слугувати вам вказівками з експлуатації трактора. Ці символи 
наведено нижче із зазначенням їхнього значення.



11 

ГАРАНТІЯ 

ПРИМІТКА. ГАРАНТІЙНІ ПОСЛУГИ НАДАВАТИМУТЬСЯ 
ВІДПОВІДНО ДО ВСТАНОВЛЕНИХ УМОВ. ЗА ДОДАТКО-
ВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО НАЙБЛИЖЧОГО 
ДИЛЕРА/ДИСТРИБ’ЮТОРА.

ПРИМІТКА. Компоненти, позначені лі-
терою E, використовуються в країнах, де 
діють вимоги Європейської економічної 
спільноти (ЄЕС).

 

2.1 Вступ

ПРИМІТКА. Цей документ призначений для викорис-
тання в усьому світі, але обладнання, зазначене як 
базове чи додаткове, може бути відсутнім на певній 
території, де експлуатуватиметься трактор. Повну ін-
формацію про обладнання, доступне у вашому регіоні, 
Ви можете отримати у свого дилера.

Цей документ призначений для надання інформації, 
за допомогою якої власник та водій трактора можуть 
безпечно експлуатувати цей транспортний засіб. Ре-
тельне дотримування наведених інструкцій дасть змо-
гу впродовж багатьох років експлуатувати трактор з 
традиційною для нашої компанії якістю роботи.

Тісна співпраця з дилером дасть Вам змогу повністю 
зрозуміти інструкції з експлуатації та технічного обслу-
говування трактора. Завжди звертайтеся до свого ди-
лера, якщо у Вас виникають сумніви щодо інформації, 
наведеної в будь-якій частині цього документа. Дуже 
важливо розібратися та суворо дотримуватися цих ін-
струкцій. Щоденне обслуговування має стати для вас 
регулярною робочою процедурою. Крім того, потрібно 
вести та зберігати записи про тривалість експлуатації 
вашого транспортного засобу.

Якщо вам знадобляться нові деталі, дуже важливо ви-
користовувати лише оригінальні фірмові запчастини. 
Щоби замовити оригінальні запчастини, звертайтеся 
до наших офіційних дилерів, які також зможуть надати 
вам поради щодо їх встановлення та використання. Ви-
користання деталей низької якості може призвести до 
виникнення значних пошкоджень. Власники тракторів 
мають купувати запчастини лише в офіційного дилера.

Враховуючи значну різницю в конкретних експлуата-
ційних умовах, компанія не може робити у своїх до-
кументах вичерпні або остаточні заяви щодо ефектив-
ності або способів використання виготовлених машин 
або брати на себе відповідальність за будь-які втрати 
або збитки, що можуть виникнути внаслідок вислов-
лення цих тверджень, або внаслідок будь-яких поми-
лок чи упущень, що виникли через них. Якщо трактор 
буде експлуатуватися в особливих умовах, що мо-
жуть негативно впливати на його технічний стан (на-
приклад, глибока вода або затоплювані рисові поля), 
зверніться до свого дилера для отримання спеціальних 

вказівок. У протилежному випадку гарантія може бути 
анульована.

Ці трактори призначені виключно для виконання зви-
чайних сільськогосподарських робіт (цільове призна-
чення).

Використання машин у будь-який інший спосіб супер-
ечить цільовому призначенню. Виробник тракторів не 
несе жодної відповідальності за будь-які пошкоджен-
ня або травми, що виникають унаслідок неналежного 
використання, і відповідальність за такі ризики лягає 
виключно на користувача.

Відповідність і суворе дотримання умов експлуатації, 
обслуговування та виконання ремонтних робіт, визна-
чених виробником, також є важливими аспектами ці-
льового використання трактора.

Ці трактори дозволено експлуатувати, обслуговувати 
та ремонтувати лише особам, які добре ознайомлені з 
усіма їхніми особливостями та відповідними правилами 
техніки безпеки (запобігання аварійним ситуаціям).

У разі виникнення будь-яких проблем, пов’язаних з об-
слуговуванням та регулюванням певних компонентів 
машини, наполегливо рекомендуємо покупцям зверта-
тися до офіційного дилера.

2.2 Гарантія, дії, що виконуються перед достав-
кою, та підготовка до роботи

Компанія, продаючи нові товари своїм дилерам, на-
дає гарантію, яка, за певних умов, свідчить про те, що 
продукція не має дефектів матеріалу та виробництва. 
Оскільки цей документ призначений для розповсю-
дження в усьому світі, неможливо докладно описати 
точні строки та умови надання гарантійних послуг, 
що застосовуються до роздрібного покупця в кожній 
конкретній країні. Покупці нового обладнання мають 
отримати докладну інформацію від свого дилера, який 
постачає їм транспортний засіб.

Відповідно до політики компанії щодо постійного вдо-
сконалення своїх машин, зміни в технічних характе-
ристиках машин можуть бути зроблені в будь-який час 
без надання додаткового попередження. Компанія не 
несе жодної відповідальності за розбіжності між техніч-
ними характеристиками транспортних засобів та їхнім 
описом, що міститься в її документах. Дилер має вжити 
всі необхідні заходи під час постачання нового трак-
тора. До їх переліку входить повна перевірка перед 
відправленням, яка дає змогу забезпечити готовність 
трактора до негайного використання, та докладний 
інструктаж щодо основних принципів експлуатації та 
обслуговування транспортного засобу. Цей інструктаж 
має охоплювати роботу з контрольно-вимірювальними 
приладами та елементами системи керування, прове-
дення регулярного технічного обслуговування та ви-
користання заходів безпеки. На такому інструктажі 
мають бути присутні всі особи, які будуть залучені до 
роботи та обслуговування машини. 
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ГАРАНТІЯ 

ПРИМІТКА. Виробник трактора не приймати-
ме жодних претензій, пов’язаних із наслідками 
встановлення непогоджених запчастин чи при-
стосувань, або внесення несанкціонованих змін 
та втручання в конструкцію трактора. 

2.3 Умови надання гарантійних послуг

Належний монтаж деталей разом із регулярним про-
веденням технічного обслуговування має суттєве зна-
чення для запобігання несправностям. Проте, якщо 
впродовж гарантійного періоду виникають проблеми з 
експлуатацією трактора, потрібно дотримуватися такої 
процедури:

Негайно повідомити про це дилера, у якого Ви при-
дбали трактор, вказавши модель і серійний номер 
транспортного засобу. Дуже важливо не зволікати, і 
ви маєте це розуміти, навіть якщо початкова несправ-
ність покривається дією гарантії. Якщо несправність не 
усунути своєчасно, можливість отримання гарантійних 
послуг може бути втрачена.

Надайте своєму дилерові якомога більше загальної ін-
формації. Це допоможе йому зрозуміти, як довго екс-
плуатувався трактор, визначити тип роботи, яку він 
виконував, та виявити ознаки несправності.

Необхідно зазначити, що витрати на стандартне тех-
нічне обслуговування трактора, як-от налаштування, 
регулювання гальма/зчеплення та постачання матері-
алів, що використовуються  для обслуговування трак-
тора (олива, фільтри, пальне та антифриз), не покри-
ваються умовами гарантії.

2.4 Попередження щодо використання за-
пчастин

Встановлення неоригінальних запчастин може при-
звести до використання деталей неналежної якості. 
Виробник трактора не несе жодної відповідальності за 
будь-які втрати, пошкодження або збитки, що виникли 
внаслідок встановлення таких деталей, і, якщо вони 
були встановлені впродовж стандартного гарантійного 
терміну, гарантія виробника може бути анульована.

2.5 Зміна місця експлуатації 

Тільки офіційний дилер, у якого ви купуєте трактор, 
надає послуги, передбачені вашою гарантією, і, якщо 
це можливо, ви завжди маєте доставляти йому трактор 
для проведення регулярного технічного обслуговуван-

ня та для виконання ремонтних робіт. Проте, якщо ви 
переїжджаєте в інший регіон або якщо потрібно тим-
часово експлуатувати ваш трактор далеко від дилера, 
у якого його було придбано, рекомендуємо отримати в 
початкового дилера найменування та адресу дилера, 
який працює найближче до Вашого нового місця роз-
ташування.

Крім того, необхідно спитати його про порядок надан-
ня гарантійних послуг, відповідальність за які переда-
ється новому дилеру. Якщо ви залишили територію, 
на якій працює початковий дилер, і не уклали угоду з 
новим дилером, останній буде готовий негайно нада-
ти допомогу в надзвичайних ситуаціях, але ви будете 
платити за звичайними тарифами за будь-яку викона-
ну роботу, окрім випадків, коли:

a. Ви маєте підтвердження, що термін дії гарантії 
не минув, і

b. Ви надаєте дилеру, який виконуватиме ре-
монт, можливість укласти потрібні угоди з дилером, що 
здійснював продаж трактора.

2.6 Сервісне обслуговування після закінчен-
ня гарантійного терміну

Упродовж гарантійного періоду з питань виконання 
всіх ремонтних робіт і технічного обслуговування ви 
маєте звертатися до свого дилера. Це дасть змогу ви-
конувати ретельну перевірку робочих характеристик 
та показників продуктивності вашого нового трактора.

Щоби гарантовано отримувати оптимальні результати 
роботи вашого трактора, дуже важливо продовжува-
ти регулярно виконувати технічне обслуговування та 
сервісні перевірки після закінчення гарантійного пері-
оду. Скористайтеся послугами свого місцевого дилера 
для проведення основного технічного обслуговування 
трактора; досвідчений інженер виявить будь-які не-
справності, що виникли з моменту виконання попере-
днього обслуговування.

Механіки регулярно проходять відповідне навчання та 
оновлюють свої знання про вироби та методики об-
слуговування; крім того, вони завжди користуються 
сучасними засобами технічного обслуговування та 
діагностичним обладнанням. Ці спеціалісти регулярно 
отримують дозвіл на виконання технічного обслугову-
вання, мають усі посібники з ремонту та іншу технічну 
інформацію, що дає їм змогу забезпечити відповідність 
якості ремонтних і сервісних робіт найвищим стандар-
там
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2.7 Рекомендації щодо використання попереджувальних знаків
Потрібно ідентифікувати інформацію щодо техніки безпеки:
Будь-який із наведених нижче символів. що використовується на вашій машині або в цьому посібнику, 
попереджає вас про ймовірність отримання травм.
Потрібно вжити рекомендованих запобіжних заходів і дотримуватися методів безпечної експлуатації 
машини. 

Цей символ і слово «НЕБЕЗПЕЧНО!» вказують на безпосередню небезпеку, яка, якщо її 
не уникнути, призведе до ЗАГИБЕЛІ АБО ОТРИМАННЯ ДУЖЕ СЕРЙОЗНОЇ ТРАВМИ.

Символ і слово «ПОПЕРЕДЖЕННЯ!» вказують на потенційно небезпечну ситуацію. Якщо 
належним чином не виконувати інструкції або робочі процедури, це може призвести до 
ЗАГИБЕЛІ АБО ОТРИМАННЯ ДУЖЕ СЕРЙОЗНОЇ ТРАВМИ.

Цей символ і слово «УВАГА!» вказують на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її 
не уникнути, призведе до ОТРИМАННЯ НЕЗНАЧНИХ ТРАВМ.

Вказує на те, що недотримання інструкцій може призвести до пошкодження обладнання 
або майна.

Позначає важливу інформацію або дані, використання яких буде корисним під час 
експлуатації трактора.

ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Символ попередження про небезпеку супроводжує важливі повідомлення щодо безпечної експлуатації маши-
ни, а також попереджувальні знаки, що використовуються в посібниках або інших джерелах. Побачивши цей 

символ, пам’ятайте про ймовірність отримання травм або загибелі.

Чому БЕЗПЕКА настільки важлива для вас? *АВАРІЇ можуть призвести  
до ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ та ЗАГИБЕЛІ* 

*АВАРІЇ спричиняють виникнення дуже СУТТЄВИХ ЗБИТКІВ **АВАРІЙ можна УНИКНУТИ*

Цей символ попередження про небезпеку означає УВАГА! 
БУДЬТЕ НАПОГОТОВІ ! ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ!

НЕБЕЗПЕЧНО!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

УВАГА!

ВАЖЛИВА  
ІНФОРМАЦІЯ:

ПРИМІТКА:
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ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

2.8 Техніка безпеки: підготовка до без-
печної експлуатації

Захистіть себе:

Використовуйте захисний спецодяг та засоби індиві-
дуального захисту, які ви отримали перед виконанням 
робіт, або яких вимагають умови експлуатації тракто-
ра. Щоб не наражати себе на небезпеку потрібно мати 
при собі/використовувати перелічені нижче засоби ін-
дивідуального захисту (мал. 2.1)

(a) Захисна каска.

(b) Відкриті/закриті захисні окуляри або захисна 
маска.

(c) Засоби захисту органів слуху.

(d) Респіратор або фільтрувальна маска.

(e) Спецодяг для роботи в суворих погодних умо-
вах.

(f) Сигнальний спецодяг, що відбиває світло.

(g) Захисні надміцні рукавиці для важких умов 
експлуатації (неопренові для роботи з хімічними речо-
винами, шкіряні для виконання грубої роботи).

(h) Захисне взуття.

ЗАБОРОНЕНО носити одяг, що не прилягає до тіла, 
прикраси та інші предмети, які можуть зачепитися за 
елементи керування або інші частини трактора. Крім 
того, необхідно обов’язково збирати довге волосся.

Дізнайтеся, де зберігаються вогнегасники, засоби на-
дання першої допомоги та аварійно-рятувальне об-
ладнання, і де можна отримати невідкладну медичну 
допомогу. 

Обов’язково навчіться користуватися цим обладнан-
ням.
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ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

БЕЗПЕЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Обережність під час експлуатації — ваш найкращий захист від аварії.

Перед початком роботи необхідно уважно прочитати та розібратися в цих інструкціях.

Усі водії, незалежно від наявного в них досвіду, мають ознайомитися з цією та іншими відповідними інструкціями 
перед тим, як розпочати експлуатацію трактора або будь-якого навісного обладнання для нього.

Власник зобов’язаний провести для всіх водіїв інструктаж із питань безпечної експлуатації трактора.

КЕРУВАННЯ ТРАКТОРОМ
1. Уважно стежте за тим, куди їдете, особливо в кінці рядків, на дорогах, біля дерев та перешкод, що низько 
звисають над поверхнею землі.

2. Щоб уникнути перекидання, рухайтесь обережно, підтримуйте безпечну швидкість, особливо під час роботи 
на нерівній поверхні, перетинання канав або схилів, а також виконання поворотів.

3. Під час руху автотранспортними шляхами зафіксуйте педалі гальма трактора в одному положенні, щоби за-
безпечити належне гальмування коліс.

4. Рухаючись униз по схилу, утримуйте трактор на тій самій передачі, що й під час руху вгору. На схилах забо-
роняється рухатися накатом або з вимкненим двигуном.

5. Будь-який транспортний засіб на буксирі та/або причеп, загальна вага якого перевищує допустиме наванта-
ження трактора, що використовується для буксирування, має бути обладнаний власними гальмами для забез-
печення потрібного рівня безпеки під час експлуатації.

6. Якщо трактор застряг або його шини примерзли до землі, здайте трохи назад, щоби транспортний засіб не 
перекинувся.

7. Обов’язково перевіряйте вертикальні габарити, особливо під час транспортування трактора.

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАКТОРА

ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ З ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
З метою забезпечення власної безпеки, уважно прочитайте всі від-
повідні інструкції, наведені в цьому посібнику. Видалення або зміна 
функціональних характеристик будь-яких захисних пристроїв може 
спричинити отримання серйозних травм або загибель людей. Під-
тримуйте всі попереджувальні знаки в належному стані. Відсутні 
або пошкоджені попереджувальні знаки потрібно негайно міняти.

Підтримуйте свій трактор у належному технічному стані та уникай-
те внесення будь-яких несанкціонованих змін у його конструкцію, 
адже вони можуть негативно вплинути на функціонування/рівень 
безпеки та зменшити термін експлуатації транспортного засобу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Суворо дотримуйтесь вказівок, викладених у інструкції з експлуатації навісного чи при-
чіпного обладнання або причепа. Заборонено експлуатувати трактор з обладнанням або 
трактор із причепом, якщо не були виконані всі інструкції.
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ЗАПУСК ТРАКТОРА
Перш ніж здійснити пуск трактора, попередьте осіб, що перебува-
ють поруч із ним:
Перед запуском, обійдіть навколо трактора та приєднаного до нього облад-
нання. Переконайтеся в тому, що під транспортним засобом, на ньому або 
поруч із ним нікого немає. Попередьте інших працівників та усіх, хто зна-
ходиться поблизу, що ви запускаєте двигун, і не розпочинайте роботу, поки 
всі не відійдуть на безпечну відстань від трактора, навісного обладнання та 
устаткування, що буксирується.
Переконайтеся в тому, що перед запуском двигуна усі сторонні люди, осо-
бливо діти, відійшли на безпечну відстань.
Правильна посадка і висадка з трактора:
Обов’язково дотримуйтесь правила «трьох точок опори» з машиною, а також 
стійте обличчям до трактора, коли підіймаєтесь у нього. Опора у трьох точ-
ках передбачає, що обидві руки та одна нога або одна рука та обидві ноги 
одночасно спираються на машину під час посадки та висадки з трактора.
Перш ніж підніматися на трактор, очищуйте підошви взуття та витирайте 
руки. Підіймаючись і спускаючись, використовуйте поручні, перила, сходи 
або ступені (якщо вони передбачені).
Під час посадки та висадки НІКОЛИ не використовуйте важіль регулювання 
як опору для рук, а також ніколи не наступайте на педалі.
ЗА ЖОДНИХ УМОВ не намагайтеся сідати в трактор або виходити з нього під 
час руху. НІКОЛИ, за жодних обставин, не стрибайте з трактора.
Відрегулюйте сидіння, закріпіть ремені безпеки (у відповідних випадках, які 
зазначені в цьому посібнику), активуйте стоянкове гальмо та переведіть усі 
елементи управління в нейтральне положення.

НЕ ПЕРЕВОЗЬТЕ ПАСАЖИРІВ НА ТРАКТОРІ
Не дозволяйте пасажирам підійматися на трактор.
Пасажири, як переміщуються на тракторі, наражаються на ризик отримання 
травм внаслідок зіткнення зі сторонніми предметами та падіння з трактора.

НЕ ЇЗДІТЬ ТАМ, ДЕ ТРАКТОР МОЖЕ КОВЗАТИ  
АБО ІСНУЄ НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕКИДАННЯ.

Уважно стежте за ямами та камінням на землі та іншими прихованими чин-
никами ризику. 
Перш ніж робити різкий поворот, уповільнюйте рух трактора.
Якщо різко розпочати виїжджати з канави або багна, трактор може переки-
нутися назад. Якщо це можливо, у таких ситуаціях рухайтеся заднім ходом. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перед запуском двигуна переконайтеся, що забезпечений до-
статній рівень вентиляції. Ніколи не запускайте двигун у закри-
тому приміщенні. Вихлопні гази можуть спричинити удушення.
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ЗАБОРОНА ВИХОДУ З ТРАКТОРА ПІД ЧАС ПЕРЕКИДАННЯ
Ризик перекидання:
Для забезпечення вашої безпеки трактор оснащений захисною рамою та 
спеціальними ременями.
У разі перекидання трактора, обладнаного захисною рамою, міцно тримайте 
кермове колесо та НЕ намагайтеся залишити сидіння, доки транспортний за-
сіб повністю не зупиниться.
Щоб уникнути перекидання на бік:
• Встановіть максимальну відстань між центрами коліс однієї осі, яка підхо-
дить для виконуваної роботи.
• Перед тим, як розпочати рух на транспортній швидкості, зафіксуйте педалі 
гальма.
• Зменште швидкість відповідно до умов експлуатації. Якщо трактор оснаще-
ний фронтальним навантажувачем, під час руху розташовуйте ківш і вантаж 
якомога нижче від рівня землі.
• Широкі затяжні повороти потрібно проходити на зменшеній швидкості. НЕ 
допускайте підстрибування трактора. Ви можете втратити кермове управ-
ління.
• НЕ переміщуйте вантаж, якщо він занадто важкий для вашого трактора. Він 
може вийти з-під контролю на схилі. Вантаж, що перевозиться, може пере-
важити і трактор перекинеться.
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ різко гальмувати. Застосовуйте гальма плавно та посту-
пово.
• З’їжджаючи зі схилу, за допомогою рукоятки дроселя уповільніть роботу 
двигуна трактора, і використовуйте ту саму передачу, як і під час підйому. 
Увімкніть передачу, перш ніж починати спуск.
• Якщо трактор повноприводний, він забезпечить вам можливість гальму-
вання чотирма колесами.

БЕЗПЕЧНЕ ПАРКУВАННЯ ТРАКТОРА
Перед виконанням робіт на тракторі:
Опустіть все обладнання на землю.
Зупиніть двигун і витягніть ключ із замка запалювання.

ЗАПОБІЖНИЙ ВИМИКАЧ СТАРТЕРА
1. У тракторі передбачений запобіжний вимикач, що працює від зчеплення. Він дає змогу пусковій системі 
працювати тільки тоді, коли педаль зчеплення повністю натиснута.
2. Не шунтуйте цей запобіжний вимикач та не вносьте будь-яких інших змін в його роботу. Користуватися 
запобіжним вимикачем стартера рекомендується лише офіційним дилерам. 

ВИХІД ТРАКТОРА З-ПІД КОНТРОЛЮ
1. Трактор може запускатися, навіть якщо трансмісія була увімкнена. Через це транспортний засіб може ви-
йти з-під контролю та серйозно травмувати людей, що перебувають поруч із ним.
2. Утримуйте важіль трансмісії в нейтральному положенні. Працюючи із запобіжним вимикачем стартера або 
під час виконання будь-яких інших робіт на тракторі, застосовуйте педаль гальма та переводьте важіль ВВП 
у положення «ВИМК.».
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СТЕРЕЖІТЬСЯ ГАРЯЧИХ ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ
Обслуговування машини або причіпного обладнання із запущеним двигуном 
може призвести до отримання серйозних травм. Стережіться негативного 
впливу зовнішніх чинників.

Компоненти системи відведення та сам потік вихлопних газів під час роботи 
дуже сильно нагріваються. Вихлопні гази та ці деталі досягають досить ви-
соких температур, тож контакт із ними може спричинити отримання опіків, а 
також підпалити або розплавити матеріали.

СТЕРЕЖІТЬСЯ РІДИН ПІД ВИСОКИМ ТИСКОМ
Рідина, що виходить із системи під тиском, може потрапити під шкіру, завда-
ючи серйозних травм. 
Тримайте руки та тіло подалі від отворів і форсунок, які виштовхують ріди-
ни під високим тиском. Якщо будь-яка рідина потрапила під шкіру, негайно 
зверніться до лікаря.

ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ВИБУХУ АКУМУЛЯТОРА
Не допускайте потрапляння  іскор, запалених сірників і відкритого вогню у 
верхню частину акумулятора. Акумуляторний газ може вибухнути.
У жодному разі не перевіряйте заряд акумулятора, розміщуючи металеві 
предмети на його полюсах.

ОБОВ’ЯЗКОВО ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАПОБІЖНІ  
СВІТЛОВІ ІНДИКАТОРИ

Під час буксирування обладнання по шляхах загального користування реко-
мендується вмикати попереджувальні вогні та сигнали повороту, якщо це не 
заборонено державними та місцевими правилами дорожнього руху.

ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
• Під час переміщення вашого трактора по шляхах загального користування 
потрібно вживати низку запобіжних заходів.
• Вивчіть маршрут, по якому ви збираєтеся їхати.
• Будьте обережні, коли буксируєте вантаж на транспортній швидкості, осо-
бливо якщо обладнання, що буксирується, НЕ оснащене власними гальмами.
• Дотримуйтесь усіх місцевих та національних правил, які визначають до-
зволену швидкість руху вашого трактора.
• Будьте вкрай обережні під час їзди по засніжених або слизьких дорогах.
• Перш ніж виїжджати на дорогу загального користування, зачекайте, поки 
проїдуть усі інші транспортні засоби. Остерігайтеся перехресть із поганою 
видимістю. Сповільнюйте свій рух, поки не матимете добру видимість.
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УНИКНЕННЯ КИСЛОТНИХ ОПІКІВ
Сірчана кислота в електроліті акумулятора є отруйною. Вона досить кон-
центрована, щоб спричинити появу опіків шкіри, пропалити тканину одягу 
до дірок і призвести до осліплення. Щоби забезпечити відповідний рівень 
безпеки, обов’язково:
1. Заправляйте акумулятори в добре провітрюваному приміщенні.
2. Надягайте захисні окуляри та захисні кислотостійкі рукавички.
3. Уникайте вдихання випарів речовин під час додавання електроліту.
4. Не додавайте воду до електроліту, оскільки вона може розбризкуватися, 
спричиняючи сильні опіки.
Якщо ви розлили кислоту на себе, негайно промийте шкіру та очі водою про-
тягом 10 –15 хвилин. Негайно зверніться до лікаря.

ОБЕРЕЖНО ПОВОДЬТЕСЯ З ПАЛЬНИМ — УНИКАЙТЕ ПОЖЕЖІ
Обережно поводьтеся з пальним — воно дуже легкозаймисте. Забороняється 
заправляти трактор пальним поблизу джерела відкритого полум’я або іскор, 
а також палити під час виконання цієї процедури.
Обов’язково зупиняйте двигун перш ніж розпочати заправлення.
Регулярно очищуйте свій трактор від накопиченого мастила та сміття.
Обов’язково витирайте розлите пальне.

ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ  
ПІД ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАКТОРА

Особам, які працюють біля рухомих елементів машини, заборонено носити 
краватку, шарф або одяг, що не прилягає до тіла.
Зачеплення цих предметів частинами трактора може спричинити отримання 
серйозних травм.
Знімайте каблучки та інші прикраси, щоб уникнути короткого замикання та 
зачеплення цих виробів рухомими деталями.

ТРИМАЙТЕСЯ ПОДАЛІ ВІД ОБЕРТОВИХ ВАЛІВ
Зачеплення за обертовий вал може призвести до отримання серйозних травм 
або загибелі.
Огорожа ВВП завжди має бути встановлена на своєму місці.
Носіть одяг, що щільно прилягає до тіла. Перш ніж виконувати регулювання, 
підключення або очищення обладнання з приводом від ВВП, зупиніть двигун 
та переконайтеся в тому, що цей привод повністю зупинився.

ЗАГАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ РИЗИКИ
• Обладнання для триточкового та бічного навішування утворює значно біль-
шу дугу на повороті, ніж обладнання, що буксирується. Переконайтеся в 
тому, що маєте достатньо вільного місця для здійснення безпечного пово-
роту.
• Перш ніж використовувати в роботі з трактором причіпне обладнання або 
оснащення, обов’язково уважно прочитайте інструкцію з експлуатації цього 
обладнання або оснащення та дотримуйтеся наведених в ній правил техніки 
безпеки.  
• Обладнання можна переміщувати лише за допомогою належного зчіпного 
бруса. Буксирування або причеплення до інших місць може спричинити пе-
рекидання трактора.
• Неналежне використання зчіпного бруса, навіть за умови його правильного 
розташування, може спричинити перекидання трактора назад.
• НЕ перевантажуйте причеп або обладнання, що буксирується. Використо-
вуйте відповідний баласт, щоб забезпечити стабільне положення трактора. 
Вантаж можна причіпляти лише до зчіпного бруса.
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ВИКОНУЙТЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ДОТРИМУЮЧИСЬ  
ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

• Перед виконанням робіт ознайомтеся з процедурою обслуговування.
• Зона навколо трактора має бути чистою та сухою.
• Не намагайтеся обслуговувати трактор, коли він рухається.
• Тримайте своє тіло та елементи одягу подалі від обертових валів.
• Обов’язково опускайте обладнання на землю. Зупиніть двигун.
• Демонтуйте та покладіть основне обладнання на землю. Зупиніть двигун.
• Надійно закріпіть усі елементи трактора, які потрібно підняти для виконан-
ня сервісних робіт.
• Підтримуйте всі деталі у належному технічному стані та забезпечте їх пра-
вильне встановлення.
• Своєчасно замінюйте зношені або зламані деталі. Своєчасно замінюйте по-
шкоджені/відсутні наліпки.
• Своєчасно витирайте будь-які накопичення мастила або оливи з трактора.
• Від’єднуйте кабель заземлення акумулятора (—) перед кожним налашту-
ванням електричної системи або виконанням зварювальних робіт на трак-
торі.

ПОРАДИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Перевіряйте всі рівні оливи принаймні щодня. Крім того, відстежуйте рівень води в радіаторі та рівень елек-
троліту в акумуляторі, а також виконуйте обслуговування відповідно до встановленого графіка.

2. Перевірте, щоби тиск у шинах був рівномірним, і підтримуйте необхідний тиск, який відповідає типу викону-
ваних робіт.

3. Упевніться, що всі елементи керування та захисні механізми трактора і навісного обладнання працюють на-
лежним чином.

4. Забезпечте відповідний набір необхідних інструментів для виконання технічного обслуговування та поточного 
ремонту.

5. Усі сервісні та ремонтні роботи необхідно виконувати на рівній ділянці з бетонною або аналогічною підлогою.

Сервісні роботи на тракторі можна виконувати тільки після вимикання двигуна, задіявши стоянкове гальмо та 
заблокувавши колеса. Якщо двигун трактора потрібно запустити в закритому приміщенні, переконайтеся в тому, 
що воно добре провітрюється, оскільки вихлопні гази є дуже шкідливими та можуть спричинити загибель через 
удушення.

6. Не працюйте під піднятим/працюючим обладнанням.

7. Під час зміни коліс або шин обов’язково розташуйте під віссю відповідний колісний упор, а самі колеса за-
блокуйте.

8. Якщо для обслуговування або ремонту потрібно зняти захисні щитки та огорожі, обов’язково належним 
чином встановіть їх на місце перед запуском двигуна трактора.

9. Ніколи не заправляйте пальне біля відкритого вогню або з перегрітим двигуном. Обов’язково вимкніть двигун 
перед заправленням.

10. Система охолодження працює під тиском. Будьте обережні, знімаючи кришку радіатора з гарячим двигуном 
— це дасть змогу запобігти отриманню опіків через контакт із парою або гарячою водою. Не додавайте воду в 
радіатор, коли двигун занадто гарячий. Робіть це тільки після повного охолодження двигуна.

11. Щоб уникнути пожежі, регулярно очищуйте трактор та його двигун від займистих матеріалів, а також три-
майте їх подалі від місця зберігання пального та інших небезпечних речовин.
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ПІДГОТОВКА ДО ВИНИКНЕННЯ 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Якщо почнеться пожежа, ви маєте бути до цього готові.

Тримайте напоготові аптечку першої допомоги та вогнегасник.

Забезпечте доступність на робочому місці номерів телефонів 
служби екстреної лікарської допомоги, служби швидкої медич-
ної допомоги, лікарні та пожежного підрозділу.

ЗАХИСТ ВІД ШУМУ
Тривалий вплив гучного шуму може спричинити погіршення 
або втрату слуху.

Використовуйте відповідні захисні пристрої, як-от навушники 
або беруші, щоби захистити себе від шкідливого впливу гуч-
ного шуму.

БЕЗПЕЧНЕ ПОВОДЖЕННЯ З ПУСКОВОЮ 
РІДИНОЮ
Пускова рідина є легкозаймистою.

Під час її застосування потрібно тримати подалі джерела іскор 
і відкритого полум’я. Уникайте використання або збереження 
пускової рідини поруч з акумуляторами та електричними ка-
белями.

Щоби запобігти випадковому витоку рідини під час зберігання в 
герметичному резервуарі, завжди закривайте його кришкою та 
розташовуйте в прохолодному добре захищеному місці.

Ніколи не робіть отворів у контейнері із пусковою рідиною.

ПОДБАЙТЕ ПРО НАЛЕЖНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ 
СИСТЕМИ ROPS
Якщо кріплення системи захисту від перекидання (ROPS) осла-
бли або вона знімалася з будь-якої причини, переконайтеся в 
тому, що всі елементи були знову належним чином встановлені 
на свої місця. Затягніть монтажні болти до відповідного момен-
ту затягування.

Захист, що забезпечується за допомогою ROPS, буде суттєво 
погіршений, якщо конструкцію цієї системи буде пошкоджено, 
якщо вона постраждає підчас аварії з перекиданням трактора 
або буде модифікована із застосуванням зварювання, згинан-
ня, свердління або різання. Пошкоджену систему ROPS потріб-
но негайно замінити, а не використовувати її повторно.

Сидіння є частиною безпечної зони, що захищається системою 
ROPS. Його можна міняти тільки на сидіння, схвалене для ви-
користання у вашому тракторі. Будь-яку зміну в системі ROPS 
потрібно погоджувати з виробником.
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ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ

Трактор потрібно регулярно оглядати та очищувати, щоби знизити ризик виникнення пожежі.

Під час нормальної роботи трактора в середину нього може потрапляти сільськогосподарський матеріал, сіно 
або інше сміття. Найчастіше це трапляється під час роботи в сухих умовах. Таке засмічення потрібно прибирати, 
щоби забезпечити належну роботу машини та зменшити ризик виникнення пожежі. Трактор необхідно регуляр-
но оглядати та очищувати впродовж дня.

Птахи та інші тварини можуть гніздитися або приносити займисті речовини в моторний відсік або у вихлопну 
систему. Трактор потрібно перевіряти та очищувати щодня перед запуском.

Регулярне та ретельне очищення трактора в поєднанні з дотриманням інших процедур технічного обслугову-
вання, перелічених у цій інструкції з експлуатації, зменшує ризик виникнення пожежі та ймовірність дуже ви-
тратного простою обладнання.

Не зберігайте бак для пального біля джерела відкритого полум’я, іскор або пальника, що використовується, на-
приклад, у водонагрівачі або в іншому приладі.

Якомога частіше перевіряйте паливопровід, бак, кришку та трубні з’єднання на наявність пошкоджень, тріщин 
або витоків. Замініть ці елементи за необхідності.

Дотримуйтеся всіх процедур експлуатації та правил техніки безпеки, зазначених на тракторі та у відповідній 
інструкції. Будьте дуже обережні, працюючи з гарячим двигуном та компонентами вихлопної системи під час 
проведення огляду та очищення. Перед виконанням будь-якої перевірки або очищення обов’язково вимикайте 
двигун, встановлюйте важіль трансмісії в паркувальне положення або активуйте стоянкове гальмо та витягайте 
ключ із замка запалювання. Виймання ключа запобігатиме запуску трактора іншими особами під час виконання 
процедур огляду та очищення. 

УНИКАЙТЕ ВПЛИВУ СТАТИЧНОГО 
ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗАРЯДУ ПІД ЧАС 
ЗАПРАВЛЕННЯ ТРАКТОРА ПАЛЬНИМ

Видалення сірки та інших сполук з дизельного пального з ультра-
низьким вмістом сірки (УНСД) знижує його провідність і збільшує 
здатність зберігати статичний заряд.

Нафтопереробні заводи можуть виготовляти пальне з антистатич-
ною присадкою. Проте існує безліч чинників, які з часом можуть 
знизити ефективність такої присадки.

Статичні заряди можуть накопичуватися в УНСД, коли воно про-
ходить через системи подавання пального. Електричний статич-
ний розряд за наявності горючих випарів може спричинити по-
жежу або вибух.

Тому дуже важливо передбачити, щоб уся система, яка використо-
вується для заправляння вашої машини (резервуар для подавання 
пального, нагнітальний насос, шланг для перекачування, насадка 
тощо), була належним чином заземленою та забезпечувала вирів-
нювання потенціалів. Проконсультуйтеся зі своїм постачальником 
пального або паливної системи, щоби переконатися в тому, що 
система заправлення відповідає вимогам стандартів щодо належ-
ного заземлення та вирівнювання потенціалів.
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ПРИМІТКА. 1). Одразу замініть  весь комплект ременю безпеки, якщо кріплення, пряжка, ремінь або пристрій 
для натягування мають ознаки пошкодження.

2). Перевіряйте стан ременю безпеки та кріплення щонайменше раз на рік. Відстежуйте ознаки послаблення 
кріплення або пошкодження ременя (наприклад, розрізи, розпускання, надмірне або незвичайне зношення, зне-
барвлення або стирання). Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ 

При перших ознаках пожежі негайно зупиніть трактор. Пожежу можна 
розпізнати за запахом диму або побачивши полум’я. Оскільки полум’я 
швидко набирає потужності та поширюється, негайно залиште трактор 
і відійдіть від вогню на безпечну відстань. Не повертайся до трактора! 
Пріоритетом номер один є ваша особиста безпека.
Зателефонуйте до пожежної служби. Портативний вогнегасник може за-
гасити невелику пожежу або локалізувати її до прибуття пожежної служ-
би; але портативні вогнегасники мають певні обмеження. Першочерго-
ве значення має безпека водія та інших людей, що знаходяться поруч 
із трактором. Якщо ви намагаєтеся загасити пожежу, встаньте спиною 
проти вітру, забезпечте собі безперешкодний шлях відходу, щоби мати 
можливість швидко залишити небезпечну зону, якщо полум’я не вдасть-
ся усунути.
Прочитайте інструкції з використання вогнегасника, дізнайтеся про міс-
це його розташування, принципи та правила роботи з ним ще до того, як 
станеться пожежа. Місцеві пожежні служби або дистриб’ютори протипо-
жежного обладнання можуть проводити навчання та надавати відповідні 
рекомендації щодо користування вогнегасником.
Якщо ви не маєте інструкцій до вашого вогнегасника, дотримуйтеся та-
ких загальних положень:
Витягніть запобіжник. Спрямувавши насадку вогнегасника вбік від свого 
тіла, відпустіть запірний механізм.
Спрямуйте струмінь близько до поверхні землі. Направте вогнегасник на 
осередок горіння. Натискайте на важіль повільно та рівномірно.
Рухайте насадку з одного боку в інший.
НАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ ТА 
СИСТЕМИ ROPS
Використання цих елементів дасть змогу уникнути отримання переломів 
або загибелі під час перекидання.
Тримайте систему ROPS у повністю розкладеному та надійно зафіксова-
ному положенні. Працюючи з системою ROPS у повністю розкладеному 
положенні, також ВИКОРИСТОВУЙТЕ ремінь безпеки.
Тримаючи затискачі, протягніть ремінь безпеки поперек свого тіла.
Вставте затискач у пряжку — ви маєте почути клацання.
Посмикайте ремінь безпеки, щоби переконатися в тому, що він надійно 
зафіксований.
Щільно затягніть ремінь безпеки на стегнах.
Якщо трактор працює зі складеною системою ROPS (наприклад, щоб заї-
хати до низького приміщення), переміщуйтеся з особливою обережністю. 
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ремінь безпеки зі складеною системою ROPS. Од-
разу поверніть систему ROPS у підняте, повністю розкладене положення, 
щойно машина почне працювати у звичайних умовах.

УВАГА! Уникайте отримання травм.
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НАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОРУЧНІВ І СХОДІВ

Під час посадки та висадки з трактору, завжди повертайтеся до 
нього обличчям. Завжди майте три точки опори на сходи, пери-
ла, поручні. Будьте особливо обережні на поверхнях, що стали 
слизькими через бруд, сніг або надмірну вологість. Слідкуйте за 
чистотою сходів, витираючи з них мастило або оливу. Ніколи не 
стрибайте вниз, виходячи з кабіни. У ЖОДНОМУ РАЗІ не застри-
байте і не зістрибуйте з трактора, що рухається.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ ПІД ЧАС 
ВИКОНАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ

Цільове використання тракторів під час виконання лісогосподар-
ських робіт обмежується застосуванням цих машин для тран-
спортування, стаціонарних операцій (як-от розколювання колод, 
штовхання предметів) або використання робочого навісного об-
ладнання з ВВП, гідравлічною або електричною системами.

Це сфери застосування, де під час роботи в звичайному режимі не 
виникає ризик падіння об’єктів або небезпечного контакту з ними. 
Будь-яке застосування машини для виконання лісогосподарських 
робіт, що не входять до наведеного вище переліку (наприклад, 
для переміщення та завантаження), вимагає встановлення спе-
ціальних компонентів, включно з конструкцією для захисту від 
падіння об’єктів (FOPS)та/або експлуатаційних захисних засобів 
(OPS).

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАПОБІЖНІ СВІТЛОВІ 
ІНДИКАТОРИ ТА ЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ

Щоб уникнути зіткнення з іншими учасниками дорожнього руху на 
шляхах загального користування, уповільнюйте трактор із причіп-
ним знаряддям або обладнанням, що буксирується, та самохідни-
ми механізмами. Достатньо часто перевіряйте наявність транспор-
ту, що рухається позаду вас (особливо на поворотах), і вмикайте 
сигнали повороту.

Використовуйте фари, попереджувальні проблискові вогні та 
сигнали повороту в будь-який час доби. Дотримуйтеся місцевих 
правил застосування світлових індикаторів та маркування об-
ладнання. Забезпечуйте належну видимість, чистоту та справний 
технічний стан світлових індикаторів та маркування. Замініть або 
відремонтуйте світлові індикатори та маркування, які були пошко-
джені або втрачені. 

ВИКОРИСТАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЛАНЦЮГА

Запобіжний ланцюг допоможе проконтролювати рух обладнання, 
що буксирується, якщо воно випадково відчепиться від зчіпного 
бруса. Використовуйте ланцюг, номінальна міцність якого дорів-
нює або перевищує загальну вагу машини на буксирі.

Використовуючи відповідні перехідні з'єднувальні деталі, приче-
піть ланцюг до опори зчіпного бруса трактора або іншого призна-
ченого для кріплення місця. Ланцюг має провисати лише настіль-
ки, щоби забезпечувати можливість здійснення поворотів.

Забороняється використовувати запобіжний ланцюг для буксиру-
вання.
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ВИТЯГУВАННЯ ТРАКТОРА, ЩО ЗАСТРЯГ

Спроба витягти трактор, що застряг, може спричинити загрозу ва-
шій безпеці (наприклад, перекидання трактора назад, перекидан-
ня буксирувального трактора, а також розрив або неконтрольова-
ний рух буксирувального ланцюга або балки (використання тросу 
не рекомендовано) після розтягнення).

Якщо трактор застряг у багні, рухайтеся заднім ходом. Відчепіть 
будь-яке обладнання, що буксирується. Видаліть бруд з-під задніх 
коліс. Розташуйте дошки під колесами, щоби забезпечити міцну 
опору, та спробуйте повільно здати назад. У разі потреби, вида-
літь бруд з-під передньої частини всіх коліс і повільно рухайтесь 
вперед.

Якщо необхідно відбуксирувати трактор за допомогою іншого 
транспортного засобу, використовуйте для цього буксирувальну 
балку або довгий ланцюг (використання троса не рекомендова-
но). Перевірте ланцюг на наявність пошкоджень. Переконайтеся 
в тому, що всі частини буксирувальних пристроїв мають достатній 
розмір та досить міцні, щоби витримати конкретне навантаження.

Причіпляти вантаж можна тільки до зчіпного бруса. Перш ніж роз-
почати рух, подбайте про те, щоб на шляху вашого трактора не 
було людей. Починайте рух плавно, щоб усунути провисання: рап-
тове натягування може спричинити розрив причіпного пристрою, 
що призведе до небезпечного ривка чи відскакування.

УНИКАЙТЕ КОНТАКТУ З 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ХІМІКАТАМИ

Якщо інструкції з використання пестицидів вимагають захисту ор-
ганів дихання, використовуйте відповідний респіратор.

Зберігайте респіратор у закритій коробці або в іншій герметичній 
упаковці (наприклад, у поліетиленовому пакеті).

УНИКАЙТЕ НАГРІВАННЯ ЛІНІЙ СИСТЕМИ 
ГІДРОУПРАВЛІННЯ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ  
ПІД ТИСКОМ 

Через нагрівання ліній системи гідроуправління, що знаходяться 
під тиском, можуть утворитись легкозаймисті бризки, які можуть 
нанести вам та оточуючим сильні опіки. Уникайте нагрівання ліній 
системи гідравлічного управління, що знаходяться під тиском, або 
інших легкозаймистих матеріалів під час виконання зварювальних 
робіт, паяння або використання різака. Лінії під тиском можуть 
випадково вибухнути, коли тепло розповсюдиться безпосередньо 
від джерела полум’я. 
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ДОТРИМУЙТЕСЬ  ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМИ 
КОМПОНЕНТАМИ

Падіння під час монтажу або демонтажу електронних компонен-
тів, встановлених на обладнанні, може призвести до отримання 
серйозних травм. Використовуйте сходи або підставку, які дадуть 
вам змогу легко дістатися будь-якого місця, де потрібно виконати 
монтажні роботи. Використовуйте міцні та надійні опори та руко-
ятки. Не встановлюйте та не знімайте компоненти в умовах підви-
щеної вологості або обледеніння. 

ЗАБЕЗПЕЧТЕ НАЛЕЖНУ ОПОРУ ДЛЯ МАШИНИ

Перед початком виконання операцій на тракторі обов’язково опус-
кайте причіпне та навісне обладнання на землю. Якщо робота ви-
магає підйому причіпного обладнання, забезпечте для нього на-
дійну опору. Якщо гідравлічні пристрої, що тримаються на опорі, 
залишити в піднятому положенні, вони можуть перехилитися або 
протекти.

Не працюйте під трактором, який підтримується лише домкратом.

УНИКАЙТЕ НЕКОНТРОЛЬОВАНОГО  
РУХУ ТРАКТОРА

Потенційному отриманню травм або загибелі через втрату контр-
олю над трактором можна запобігти.

Не запускайте двигун шляхом закорочування клем стартера. 
Якщо виконувати запуск в обхід звичайного контуру, трактор за-
пускатиметься з увімкненою передачею.

НІКОЛИ не запускайте двигун, стоячи на землі. Запускати двигун 
можна тільки з сидіння водія, на нейтральній передачі.

БЕЗПЕЧНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТРАКТОРА

Несправний трактор потрібно перевозити на вантажному автомо-
білі з платформою без бортів. Щоби надійно закріпити трактор на 
такому транспортному засобі, використовуйте ланцюги. Як точки 
кріплення можна використовувати осі та раму трактора.

Перед транспортуванням трактору на вантажівці з низькорамною 
платформою або на залізничному вагоні відкритого типу, переко-
найтеся в тому, що його капот надійно закріплений над двигуном.

Ніколи не буксируйте трактор зі швидкістю понад 10 км/год. Водій 
має власноруч скеровувати та гальмувати трактор під час букси-
рування.
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БЕЗПЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ШИН

Відлітання шин та ободів внаслідок вибуху може стати причиною 
отримання серйозних травм або загибелі.

Не намагайтеся самостійно змонтувати шину, якщо не маєте для 
цього належного обладнання та досвіду виконання такої операції.

Завжди підтримуйте належний тиск у шинах. Не перевищуйте ре-
комендований тиск у шинах під час накачування. Ніколи не зва-
рюйте та не нагрівайте колесо та шину в зборі. Нагрівання може 
спричинити підвищення тиску, що призведе до вибуху шини. Зва-
рювання може послабити конструктивні властивості або дефор-
мувати колесо.

Під час накачування шин використовуйте швидкознімний штуцер 
та розсувний шланг, який має достатню довжину для того, щоби 
ви могли стояти збоку, а НЕ перед чи над шиною. Застосовуйте 
захисний каркас (якщо він передбачений).

Перевіряйте колеса на наявність низького тиску, порізів, пухир-
ців, пошкоджених ободів, а також контролюйте встановлення всіх 
необхідних болтів і гайок.

ЗАТЯГУВАННЯ КРІПИЛЬНИХ БОЛТІВ/ГАЙОК 
КОЛЕСА

Діапазон моментів затягування болтів/гайок, якими кріпиться ко-
лесо, зазначений в розділі «Технічне обслуговування».

БЕЗПЕЧНЕ ЗБЕРІГАННЯ ПРИЧІПНОГО 
ОБЛАДНАННЯ

Під час зберігання причіпне обладнання (наприклад, шасі, скелет-
ні колеса та навантажувачі), може впасти та призвести до отри-
мання серйозних травм або загибелі.

Надійно закріплюйте причіпне та навісне обладнання, щоб уник-
нути їхнього падіння. Обмежте доступ дітей та інших сторонніх 
людей до місця зберігання.

НАЛЕЖНА УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Забруднення стоків, водойм або ґрунту є незаконним. 

Використовуйте послуги сертифікованих організацій з утилізації 
відходів, а також майданчиків для великогабаритного сміття та 
станцій технічного обслуговування, оснащених обладнанням для 
утилізації відпрацьованої оливи. Якщо у вас виникли будь-які сум-
ніви, зверніться за консультацією до місцевих органів влади.

Щоби дізнатися більше про схвалені методи утилізації оливи, 
фільтрів, шин тощо, зверніться до свого дилера або місцевої орга-
нізації з переробки відходів.
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УТИЛІЗАЦІЯ ТРАКТОРА:

Трактор складається з частин, на які поширюються правила та 
закони щодо проведення утилізації. Якщо трактор більше не вико-
ристовується, його, дотримуючись згаданих вище правил, потріб-
но утилізувати, звернувшись на відповідні підприємства. Уникайте 
забруднення довкілля під час утилізації трактора або його частин.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

• Подібне устаткування може використовувати лише уповнова-
жений та кваліфікований персонал, який заздалегідь прочитав та 
розібрався в цих інструкціях, а також ознайомився з елементами 
керування трактора та принципами їхньої роботи.

• Перед початком роботи перевірте устаткування та причіпне об-
ладнання, яке плануєте використовувати.

• Обладнанням дозволяється користуватися лише особам старше 
18 років, що мають рівень кваліфікації, якого вимагає національне 
законодавство.

• Перед або під час виконання операцій не вживайте алкогольні 
напої, ліки або інші речовини, які можуть змінити ваш психофізич-
ний стан та вплинути на якість вашої роботи.

• Обладнання можна використовувати лише з метою, передбаче-
ною його виробником. Неналежне використання механізмів може 
стати причиною виникнення серйозних пошкоджень та отримання 
травм.

• Завжди перевіряйте вагу та тип вантажу, який потрібно переміс-
тити, а також стабільність положення трактора на поверхні землі.

• Приєднуйте обладнання лише до тракторів, обладнаних відпо-
відними запобіжними конструкціями, що захищають їх від пере-
кидання.

• Не використовуйте обладнання на крутих схилах.

• Перед тим, як створювати тиск у гідравлічному контурі облад-
нання, переконайтеся в тому, що гідравлічні шланги не пошкодже-
ні та змонтовані належним чином.

• Не використовуйте обладнання для підйому або перевезення 
людей.

• Не використовуйте обладнання як робочу платформу.

• Ніколи не ходіть та не зупиняйтеся під підвішеним вантажем або 
під частинами обладнання, які підтримуються лише гідравлічними 
домкратами або канатами.

• Не використовуйте обладнання, якщо були виявлені будь-які 
проблеми або вібрації, що не відповідають нормі.
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• Не використовуйте обладнання для переміщення вантажів без 
відповідного кріплення (наприклад, не використовуйте ківш, 
щоби підняти рулон). Будьте дуже обережні з піднятим вантажем.

ІНСТРУКЦІЇ ТА ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ, ЯКИХ 
ТРЕБА ДОТРИМУВАТИСЬ ПІД ЧАС РОБОТИ З 
НАВАНТАЖУВАЧЕМ, НАВЕДЕНІ В ІНСТРУКЦІЇ З 
ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ. 

 

ЗАХИСТ ВІД УДАРУ БЛИСКАВКИ

Удари блискавки травмують і вбивають сотні лю-
дей щороку. Дотримуйтеся цих запобіжних заходів, 
щоби захистити себе під час грози:

• Щойно почувши грім, вимкніть і не користуйтеся мобільним об-
ладнанням, а також одразу сховайтеся в приміщенні. Якщо ви чу-
єте грім, вас може вразити блискавка. Блискавка може вразити 
навіть коли немає дощу.

• Міцна будівля забезпечує найкращий захист у такій ситуації.

• Слухайте радіо, щоби знати актуальний прогноз погоди та по-
чути штормове попередження.

РІВЕНЬ ШУМУ ТА ВІБРАЦІЇ

Значення рівня шуму біля вуха водія було виміряне відповідно до стандарту 167/2013 (ЄС) та/або відповідно до 
Директиви 2009/76/ЄС (1) Європейського Парламенту та Ради ЄС. Шум під час руху трактора вимірюється відпо-
відно до Додатка VI Директиви 2009/63/ЄС(2) Європейського Парламенту та Ради ЄС та/або документа 167/2013 
(ЄС): Рівень шуму біля вуха водія: менше 86 дБ. Шум на стандартному рівні (під час руху і зупинки трактора): 
менше 85 дБ.

Значення рівня вібрації, виміряного відповідно до стандарту 167/2013 (ЄС) та/або відповідно до Директиви Ради 
ЄС 78/764/ЄЕС(3), становить менше 1,25 м/с2.

НЕБЕЗПЕЧНО!
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КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ  
ТА ОРГАНИ КЕРУВАННЯ

3.1A ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТРАКТОРОМ ДЛЯ МОДЕЛІ 20

Кермове 
колесо

Педаль зчеплення

Вимкнути двигун

Важіль перемикання
передач

Важіль перемикання
ВВП

Важіль  
перемикання 

режимів

Педаль 
акселератора

Додатковий контроль 
(важіль DCV)

Важіль  
гідравлічного
управління

Транспортний замок

Педаль механізму 
блокування 

диференціала

Важіль  
стоянкового  
гальма

Педалі гальма

Важіль увімк.
привода 2WD/4WD

Ручний газ
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КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ  
ТА ОРГАНИ КЕРУВАННЯ

3.1B ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТРАКТОРА МОДЕЛІ 26 (МАЛ. 3.1A І 3.1B)

Важіль 
двоступеневого 

перемикання 
режимів

Механізм 
блокування

диференціала

Педаль зчеплення

Транспортний замок

Важіль газу

Важіль регулювання 
сидіння водія

Важіль DCV

Важіль перемикання 
передач

Важіль перемикання
ВВП

Кермове
колесо

Важіль
стоянкового
гальма

Педалі
гальма

Педаль акселератора

Важіль увімк. привода 
2WD/4WD
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ТА ОРГАНИ КЕРУВАННЯ

3.2А ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ (ДЛЯ МОДЕЛІ 20) — МАЛ. 3.2А 

1 Покажчик рівня палива

2 Покажчик тиску моторної оливи

3 Лівий сигнал повороту

4 Правий сигнал повороту

5 Індикатор положення важеля перемикання передачі

6 Покажчик температури охолоджувальної рідини

7 Індикатор заряду акумулятора

8 Покажчик обертів двигуна та лічильник мотогодин

9 Індикатор забруднення повітряного фільтра (додаткова опція)

10 Індикатор дальнього/ближнього світла

Мал. 3.2а
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3.2.B ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ (ДЛЯ МОДЕЛІ 26) — МАЛ. 3.2B

1 Покажчик рівня палива

2 Покажчик тиску моторної оливи

3 Лівий сигнал повороту

4 Правий сигнал повороту

5 Індикатор положення важеля перемикання передачі

6 Покажчик температури охолоджувальної рідини

7 Індикатор системи холодного запуску

8 Індикатор заряду акумулятора

9 Покажчик обертів двигуна та лічильник мотогодин

10 Індикатор забруднення повітряного фільтра

11 Індикатор дальнього/ближнього світла

Мал. 3.2b
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3.2.1 Датчик рівня палива

Датчик рівня палива дає приблизну інформацію про кількість 
пального у паливному баку. Якщо стрілка заходить у ЧЕРВОНУ 
зону, заправте паливний бак.

Обов’язково стежте за тим, щоб у паливному баку було не мен-
ше 5 л пального — це дасть змогу уникнути утворення повітряної 
пробки. 

3.2.2 Датчик тиску моторної оливи  

Датчик тиску моторної оливи вказує на тиск змащувальної оливи 
у двигуні. Якщо стрілка заходить у червону зону, зупиніть двигун 
і виконайте таку процедуру:

1. Зупиніть свій трактор на узбіччі дороги на рівній поверхні.

2. Після зупинки двигуна зачекайте, поки олива стече з каналів 
до масляної ванни.

3. Витягніть щуп, витріть оливу чистою ганчіркою.

4. Повністю вставте вимірювальний щуп у трубку мастиломірного 
щупа, потім знову витягніть його. Рівень масла має бути між позна-
чками максимального та мінімального рівня на щупі.

5. Якщо рівень масла надто низький, зніміть кришку мастилоза-
ливної горловини та долийте рекомендоване мастило до макси-
мального рівня.

6. Після заповнення мастилом встановіть кришку мастилозаливної 
горловини на місце.

7. Перевірте піддон для мастила та інші деталі на наявність ви-
токів.

8. Запустіть двигун, дайте йому попрацювати на холостих обертах 
та не прискорюйте його роботу одразу. Якщо стрілка знову захо-
дить у червону зону, зверніться до найближчого дилера.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Не вмикайте двигун, якщо ви не можете визначити тиск оливи. Це може призвести 
до пошкодження деталей двигуна. 

Кришка 
масляного 
фільтра

ЗеленийЧервоний
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3.2.4 Індикатор правого сигналу повороту

Він світиться, коли вмикається правий сигнал.

3.2.5 Індикатор положення важеля 
перемикання передачі

Він використовується лише для визначення поточної 
позиції важеля перемикання передач під час вибору 
потрібної передачі. 

3.2.3 Індикатор лівого сигналу повороту

Він світиться, коли вмикається лівий сигнал.
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3.2.7 Індикатор холодного запуску 
(передбачений в моделі 26)

Він світиться, якщо обігрівач замка запалювання увімкнений, а 
ключ запалювання перебуває в другій позиції.

3.2.8 Індикатор заряду акумулятора

Цей індикатор вказує на те, чи заряджається акумулятор.

Зверніться до наведеної нижче таблиці, в якій зібрані різні варіан-
ти індикації, що відповідають певному робочому стану трактора.

3.2.6  Датчик температури охолоджувальної 
рідини: 

Цей датчик відображає температуру охолоджувальної рідини дви-
гуна, ЗЕЛЕНА зона відповідає нормальній температурі, а ЧЕРВОНА 
зона вказує на перегрів двигуна. Якщо стрілка виходить за межі 
нормального діапазону та переміщується в напрямку до ЧЕРВОНОЇ 
зони, виконайте таку процедуру:

1. З’їдьте на узбіччя дороги та зупинить свій трактор.

2. Дайте двигуну попрацювати на холостих обертах.

3. Якщо температура не знизиться, вимкніть його та дайте йому 
досить часу, щоб охолонути.

4. Візуально огляньте ремінь приводу вентилятора на наявність ослаблення, розривів, а також перевірте усі 
з’єднання водяних шлангів на наявність витоку.

5. Якщо ремінь приводу вентилятора справний, і не виявлено жодних витоків охолоджувальної рідини, перевірте 
рівень охолоджувальної рідини.

6. Якщо потрібно, долийте охолоджувальну рідину власноруч або зверніться для цього до найближчого дилера.

Не знімайте кришку радіатора, якщо двигун та радіатор нагріті до високої температури. 
Гаряча охолоджувальна рідина та пар можуть вириватися назовні під тиском, що може при-
звести до серйозної травми. Кришку можна знімати лише тоді, коли температура охолоджу-
вальної рідини знизиться до прийнятного показника. 
Під час відкриття кришки радіатора потрібно вжити всіх необхідних заходів безпеки.ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

СТАН Робота системи 
заряджання акумулятораКЛЮЧ ЗАПАЛЮВАННЯ       ДВИГУН       ІНДИКАТОР

УВІМК. ВИМК.

ВИМК. ВИМК.

СВІТИТЬСЯ OK

Заряджання акумулятора.

Помилка зарядної системи/
акумулятора. Технік повинен 
перевірити обидва елементи.

Помилка зарядної системи/
акумулятор розряджається. Технік 

повинен перевірити зарядну систему.
СВІТИТЬСЯ

ВИМК.ЗАПУСК/РОБОТА

ЗАПУСК/РОБОТА

УВІМК.

УВІМК.

УВІМК.

Зелений
Червоний
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3.2.9 Датчик обертів двигуна та лічильник 
мотогодин

Стрілка цього датчика відображає швидкість двигуна в обертах на 
хвилину, а лічильник мотогодин вказує на кількість годин роботи 
двигуна. 

Зелені зони є безпечними експлуатаційними діапазонами.

3.2.10 Індикатор забруднення 
повітряного фільтра

Ця лампочка вмикається, коли повітряний фільтр за-
смічений.

Якщо почала світитися ця лампочка, негайно очис-
тіть фільтрувальний елемент повітрям під тиском.

3.2.11 Індикатор дальнього світла

Ця лампочка світиться, коли фари працюють у режи-
мі дальнього світла.

ПРИМІТКА. Показники лічильника мотогодин можуть відрізня-
тися від реальних параметрів (визначених за допомогою годин-
ника) — це залежить виключно від кількості обертів двигуна.
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3.3.A ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТРАКТОРОМ ДЛЯ МОДЕЛІ 20 (МАЛ. 3.3A) 

Перемикач 
бічного
сигналу 

повороту

Перемикач 
аварійних

вогнів

Комбінаційний
перемикач

Ключ 
запалювання

Вимкнути 
двигун

Мал. 3.3а

Мал. 3.3.1a

Мал. 3.3.2a

3.3.1а. Перемикач аварійних вогнів  
(мал. 3.3.1а):

Перемикач аварійної сигналізації виконує такі функції:

1. Усі чотири фари блимають: це означає, що водій не контролює 
переміщення трактора.

2. Сигналізація про механічні пошкодження трактора.

У разі виникнення НЕБЕЗПЕКИ, натисніть цей перемикач, щоби 
блимали всі індикатори — це дасть змогу своєчасно попередити 
інших людей.

3.3.2а Комбінаційний перемикач (мал. 3.3.2а):

Цей перемикач вмикає всі освітлювальні прилади (стоянкові вогні, 
передні фари, дальнє та ближнє світло), якщо його повертати за 
годинниковою стрілкою. Крім того, він використовується для ак-
тивації звукового сигналу.
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СХЕМА РОБОТИ КОМБІНАЦІЙНОГО ПЕРЕМИКАЧА ВИГЛЯДАЄ ТАКИМ ЧИНОМ:

Позиція «Вимк.»
Усі фари вимкнені.

Вимк. 1-а позиція 2-а позиція 2-я позиція

Звук. сигнал

1-а позиція
(за годинниковою 
стрілкою)
Після першого кла-
цання вимикаються 
стоянкові вогні.
Вмикається підсвічу-
вання панелі прила-
дів і задні габаритні 
вогні.

2-а позиція
(за годинниковою 
стрілкою):
Після другого кла-
цання вимикаються 
фари (ближнє світло).
Вмикається підсвічу-
вання панелі прила-
дів, стоянкові та задні 
габаритні вогні.

3-я позиція
(за годинниковою 
стрілкою):
Після третього кла-
цання вимикаються 
фари (дальнє світло)
Вмикається підсвічу-
вання панелі прила-
дів, стоянкові та задні 
габаритні вогні.

Звук. сигнал:
Натисніть комбінацій-
ний перемикач, щоб 
увімкнути звук. сиг-
нал.

3.3.3a. Ключ запалювання (пусковий ключ):
Схема роботи ключа запалювання виглядає таким чином:

ПРИМІТКА. 
• Не залишайте стартер в активному положенні довше 5–8 с. Якщо двигун пробуксовує/не запускаєть-
ся, зачекайте 5–10 с, перш ніж знову активувати стартер — інакше ви можете його пошкодити.
• Якщо двигун вимкнений, переведіть ключ у положення «Вимк.»
• Не тримайте ключ запалювання в положенні активації обігрівача понад 15 с. 

1-а позиція («Вимк.»): 
У цьому положенні всі 
електричні системи 
залишаються вимкне-
ними.

2-а позиція («Увімк.»):
Сигнальні вогні (аку-
мулятор, індикатор 
тиску оливи) у цій 
позиції світяться. Це 
звичайне робоче по-
ложення після запуску 
двигуна.

3-я позиція (обігрів): 
Трохи поверніть ключ 
за годинниковою стріл-
кою та утримуйте його 
між позиціями «Увімк.» 
і «Старт» упродовж 3–5 
с, щоби свічки запалю-
вання підігріли повітря в 
циліндрах.

4-а позиція («Старт»):
Одразу після викорис-
тання обігрівача по-
вітря поверніть ключ 
далі в положення 
«Старт», щоби запус-
тити двигун.
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3.3.4 Вимикач попереджувального світлового 
сигналу (додаткова функція)

Цей вимикач використовується для вмикання/вимикання попе-
реджувального світлового сигналу (обертового проблискового 
маячка), встановленого на системі ROPS (див. мал. 3.3.4).

3.3.5 Вимкнути двигун  
(додаткова опція в моделі 20)

Щоби зупинити двигун, відпустіть важіль акселератора та потяг-
ніть важіль зупинки, розташований під панеллю приладів, як це 
показано на малюнку 3.3.5.

У моделі 26 двигун вимикається безпосередньо повертанням клю-
ча запалення в позицію «Вимк.».

3.3.6 Перемикач бічного покажчика повороту 
(додаткова опція в моделі 20)

Цей перемикач використовується для увімкнення індикації пово-
роту транспортного засобу. Переведіть важіль сигналу повороту 
вліво, щоби позначити поворот ліворуч, або вправо для позначен-
ня повороту праворуч. Індикаторні лампи в групі будуть блимати 
згідно з положенням важеля.

Див. малюнок 3.3.6. 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Після зупинки двигуна переведіть 
його назад у вихідне положення.

Вимикач попереджувального 
світлового сигналу

Мал. 3.3.5

Мал. 3.3.4

Мал.  3.3.6
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3.3B ОРГАНИ КЕРУВАННЯ НА ПАНЕЛІ ПРИЛАДІВ МОДЕЛІ 26 (МАЛ. 3.3B):

Вмикач 
аварійних 

вогнів

Комбінаційний
перемикач

Вимикач 
попереджувального 
світлового сигналу

Ключ запалювання

3.3.1 b Вмикач аварійних вогнів (мал. 3.3.1b):

Перемикач аварійної сигналізації виконує такі функції:

1. Усі чотири фари блимають: це означає, що водій не контролює 
переміщення трактора.

2. Сигналізація про механічні пошкодження трактора.

У разі виникнення НЕБЕЗПЕКИ, натисніть цей перемикач, щоби 
блимали всі індикатори — це дасть змогу своєчасно попередити 
інших людей.

3.3.2b Комбінаційний перемикач (мал. 3.3.2b):

Перемикач бічного покажчика повороту (A): 
Цей перемикач використовується для увімкнення індикації пово-
роту транспортного засобу. Переведіть важіль сигналу повороту 
вліво, щоби позначити поворот ліворуч, або вправо для позначен-
ня повороту праворуч. Індикаторні лампи будуть блимати згідно з 
положенням важеля.

Вмикач звукового сигналу (B):
Натисніть цей вмикач, щоб увімкнути звуковий сигнал.

Вмикач фар та стоянкового світла (C):
Цей пристрій вмикає всі фари (стоянкові вогні, передні фари, 
дальнє та ближнє світло), якщо його повертати за годинниковою 
стрілкою.

Мал. 3.3.1b

Мал. 3.3b

Мал. 3.3.2b
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ПОЗИЦІЯ «ВИМК.»
Усі фари вимкнені.

Вимк. 1-а позиція 2-а позиція 2-я позиція

Звук. сигнал

1-А ПОЗИЦІЯ
(за годинниковою 
стрілкою)
Після першого кла-
цання вимикаються 
стоянкові вогні, вми-
кається підсвічуван-
ня панелі приладів і 
задні габаритні вогні.

2-А ПОЗИЦІЯ
(за годинниковою 
стрілкою):
Після другого кла-
цання вимикаються 
фари (ближнє світло), 
активується підсвічу-
вання панелі прила-
дів, стоянкові вогні та 
задні габаритні вогні)

3-Я ПОЗИЦІЯ
(за годинниковою 
стрілкою):
Після третього кла-
цання вимикаються 
фари (дальнє світло). 
Активується підсвічу-
вання панелі прила-
дів, стоянкові та задні 
габаритні вогні.

ЗВУК. СИГНАЛ:
Натисніть комбінацій-
ний перемикач, щоб 
увімкнути звук. сиг-
нал.

3.3.3a. Ключ запалювання (пусковий ключ):
Схема роботи ключа запалювання виглядає таким чином:

1-А ПОЗИЦІЯ («ВИМК.»):
У цьому положенні всі елек-
тричні системизалишаються 
вимкненими.

2-А ПОЗИЦІЯ («УВІМК.» І «ОБІГРІ-
ВАЧ»):
Сигнальні вогні (акумулятор, індика-
тор тиску оливи) у цій позиції світять-
ся. Це звичайне робоче положення 
після запуску двигуна.

Індикатор свічки запалювання на па-
нелі інструментів у цьому положенні 
буде світитися.

3-Я ПОЗИЦІЯ («СТАРТ»):
Одразу після використання об-
ігрівача повітря поверніть ключ 
далі за годинниковою стрілкою 
до положення запуску двигуна.

ПРИМІТКА. 
• Не залишайте стартер в активному положенні довше 5–8 с. Якщо 
двигун пробуксовує/не запускається, зачекайте 5–10 с, перш ніж зно-
ву активувати стартер — інакше ви можете його пошкодити.
• Якщо двигун вимкнений, переведіть ключ у положення «Вимк.»

3.4 Блок запобіжників:

Блок запобіжників розташований біля паливного бака (див. мал. 3.4).
Якщо виникає несправність електричного обладнання, перевірте та усунь-
те проблему, а потім замініть запобіжник, який згорів, на оригінальний за-
побіжник із вказаним номінальним значенням сили струму. Мал.  3.4

Ніколи не встановлюйте дріт замість відповідного запобіжника. 
УВАГА!
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3.5 Передні / задні фари трактора

a. Фари: Фари трактора показані на мал. 3.5a. 

b. Задні габаритні вогні: Задні габаритні вогні показані на малюнку 3.5b.

Вони можуть використовуватися для створення різних варіантів індикації, як-от світлова індикація гальм, бічних 
індикаторів та сигнальних вогнів.

c. Лампа плуга: Регульована лампа плуга розташовується позаду як це показано на малюнку 3.5с.

d. Попереджувальний світловий сигнал (додаткова опція): Використовується відповідно до правил експлуатації, 
що діють у вашій країні. Цей світловий прилад є знімним, тому в разі виникнення потреби його можна зняти (мал. 
3.5d).

Мал. 3.5а Мал. 3.5b

Мал. 3.5c Мал. 3.5d
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3.6 Сидіння водія

Сидячи на сидінні, відкоригуйте вагу водія за допомогою ручки 
для регулювання ваги, що розташована на задній стороні сидін-
ня, щоб забезпечити зручне положення тіла під час керування 
трактором, а також щоби мінімізувати рівень вібрації.

За допомогою ручки поздовжнього регулювання, посуньте сидін-
ня в такий спосіб, щоби забезпечити собі зручний доступ до всіх 
важелів. Діапазон навантаження, яке можна регулювати, сидячи 
на сидінні, становить 50-140 кг. 

Горизонтальне регулювання 
(додаткова опція)

•  Підніміть важіль (1), щоби перемістити сидіння вперед або на-
зад.

Вертикальне регулювання

• Використовуйте ручку (2) для регулювання підвіски.

• Використовуйте ручку (3) для регулювання висоти сидіння у 
вертикальній площині.

• Ремені безпеки (4).

3.7 Ящик для інструментів

Ящик для  інструментів (А) встановлюється на лівому крилі (мал. 
3.7).

Щоб уникнути травмування

• Регулювання сидіння водія можна виконувати, 
лише коли трактор зупинений.

• Після кожного регулювання перевіряйте, щоб 
сидіння було надійно зафіксоване.

• Не дозволяйте нікому, окрім водія, управляти 
трактором.

• Обов’язково використовуйте ремінь безпеки, 
якщо встановлена система ROPS.

• Не використовуйте ремені безпеки, якщо трак-
тор не обладнаний цією системою.

УВАГА!

Мал. 3.6a

Мал. 3.6b

Мал. 3.6c

Мал. 3.7
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3.8 Номерний знак

Номерний знак трактора (А1) або номер у моделі 26 розміщується 
на задній частині трактора, як це показано на малюнку 3.8а.

Номерний знак трактора (A2) для моделі 20 встановлюється на 
задній частині трактора (на лівому крилі), як це показано на ма-
люнку 3.8b.

Ці правила відповідають чинним державним нормам, що стосу-
ються використовуваних транспортних засобів.

3.9 Розетка для причепа на сім роз'ємів:

Розетка для причепа на 7 роз'ємів (B1) для моделі 20 монту-
ється на задній частині транспортного засобу, як це показано 
на мал. 3.9а.

Розетка для причепа на 7 роз'ємів (B2) для моделі 26 вста-
новлюється на номерному знаку, щоб забезпечити можливість 
приєднання причепа (див. малюнок 3.9b).  

Роз’єм №   Використовується для  Таблиця кольорового позначення дротів
Роз’єм 1   Лівий сигнал повороту  Зелений/синій (G/L)
Роз’єм 2  Не використовується  -
Роз’єм 3  Заземлення   Чорний (B) або білий (W)
Роз’єм 4  Правий сигнал повороту  Зелений/червоний (G/R)
Роз’єм 5  Праві стоянкові вогні  Червоний (R)
Роз’єм 6  Стоп-сигнал  Зелений/чорний (G/B)
Роз’єм 7  Ліві стоянкові вогні  Червоний/зелений (R/G)

Мал. 3.8a

Мал. 3.8b

Мал. 3.9a

Мал. 3.9b
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4.1 Посадка в трактор

Завжди сідайте в трактор із лівої сторони, де передбачена під-
ставка для ніг, і будьте пильні, щоб не зачепити важелі іншою 
частиною тіла. Так водієві легше розміститися на сидінні.

4.2 Вихід із трактора

Після зупинки трактора, вийдіть із нього з лівої або правої сто-
рони. 

4.3 Двигун:

4.3.1 Запуск двигуна:

Запуск двигуна здійснюється за допомогою замка запалювання. 
Цей замок має чотири положення, описані нижче. Щоби озна-
йомитися з положеннями замка запалювання для вашої моделі 
трактора див. малюнки 4.3.1а та 4.3.1b:

Для запуску:

А) Перевірте, щоби важіль перемикання передач перебував у нейтральному положенні.

B) Переведіть важіль перемикання низької/високої швидкості в нейтральне положення.

С) Трактор оснащений автоматичним вимикачем зчеплення, тому потрібно завжди повністю натискати педаль 
  зчеплення, перш ніж запускати двигун.

D) Перевірте, щоб важіль валу відбору потужності перебував у нейтральному положенні.

E) Відпустіть ручне гальмо (якщо воно було підняте).

Щоби запобігти виникненню нещасних випадків, ніколи не дозволяйте будь-кому сідати на кри-
ла чи будь-які інші частини трактора або навісного обладнання.

Коли двигун працює, тримайтеся на безпечній відстані від вентилятора радіатора.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Якщо повернути ключ в це положення, напруга 
в електричні ланцюги не подаватиметься, а сам 
ключ можна буде виймати або знову вставляти в 
це положення.

Якщо повернути ключ в це положення, живлення 
подаватиметься в електричні ланцюги. Після за-
пуску двигуна ключ утримується в такому поло-
женні. 

Це проміжне положення між позиціями «Увімк.» та 
«Запуск». Якщо повернути ключ в це положення, 
свічки запалювання нагріваються, що полегшує 
запуск холодного двигуна.

Якщо повернути ключ в це останнє положення, 
стартер виконує холодний запуск двигуна, який 
починає працювати.

Якщо ключ відпустити, він автоматично поверта-
ється в положення «Увімк.».

1. Вимк.:

2. Увімк.:

3. Обігрів:

4. Запуск:

Мал. 4.3.1а. Замок 
запалювання моделі 20

Мал. 4.3.1б. Замок 
запалювання моделі 26
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ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Коли 
зовнішня температура знизиться  
до 0 °C або нижче, перевірте систему 
охолодження та, якщо це необхідно, 
додайте в неї антифриз рекомендова-
ної марки.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Не дода-
вайте рідини (ефір), щоби полегши-
ти запуск двигуна в холодну погоду. 
Трактор обладнаний спеціальним при-
строєм для холодного запуску двигу-
на. 

4.3.2 Запуск у холодну погоду
(температура нижче 0 °C):
Виконайте такі дії:
1 Здійсніть операції від А до E, описані вище.
2 Поверніть ключ запалювання в положення «Обігрів» та утримуй-

те його в такій позиції впродовж декількох секунд, а потім повер-
ніть у положення «Запуск».

3 Якщо двигун не запускається, повторіть крок 2, зачекайте ще 
5–10 с, а потім знову поверніть ключ у положення «Запуск».

Примітка.
1 Якщо двигун не запускається після двох-трьох спроб, а з вихлоп-

ної труби виходить дим, повторіть процедуру запуску, відводячи 
менше часу на нагрівання свічок запалювання.

2 Не тримайте ключ у положенні «Запуск» довше 5–8 с упродовж 
виконання однієї операції.

3 Після здійснення двох невдалих спроб запуску трактора потрібно 
зачекати щонайменше одну хвилину.

Якщо двигун не запускається належним чином, припиніть свої 
спроби, оскільки в такий спосіб можна розрядити акумулятор. Ви-
пустіть повітря, яке могло накопичитися в паливній системі, і, якщо 
проблему не вдасться усунути, перевірте:
1 Рівень чистоти паливних фільтрів.
2 Ефективність роботи акумулятора та свічок запалювання.
Примітка. Перед запуском в холодну погоду двигуна, що не був по-
передньо розігрітий, спочатку закрийте радіатор кришкою. Зніміть 
кришку радіатора щойно буде досягнута нормальна робоча темпе-
ратура.

4.3.3 Обкатування
В період обкатування необхідно дотримуватися перелічених нижче 
запобіжних заходів:
1 У цей період не піддавайте трактор більшим навантаженням, ніж 

ті, з якими йому доведеться працювати впродовж усього періоду 
експлуатації.

2 Використовуйте низькі передачі, коли буксируєте важкі вантажі.
3 Під час обкатування регулярно перевіряйте ступінь затягування 

всіх гвинтів, гайок і болтів.
4 Щоби забезпечити тривалий термін експлуатації зчеплення, на-

лежним чином виконайте процедуру обкатування його дисків.

4.3.4 Вимкнення двигуна:
1 Переведіть акселератор двигуна в положення холостого ходу.
2 (Для моделі 26)
Зупиніть двигун поворотом ключа запалювання в позицію «Вимк.»
2 (Для моделі 20)
Поверніть ключ запалювання в положення «Вимк.». Вимкніть дви-
гун, потягнувши на себе ручку ручного гальма до повної зупинки 
двигуна (мал. 4.3.4). 

Мал. 4.3.4 (модель 20)
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4.4 Глушник під капотом (додаткова опція)
Глушник був встановлений під капотом з міркувань естетики та 
для забезпечення більш ефективного приглушення шуму.

4.5 Відкривання капота

Однією рукою поверніть ручку, розташовану в центрі капота, в 
сторону керма (як це показано на мал. 4.5), а іншою рукою під-
німіть капот, підтримуючи його з нижньої сторони (див. мал. 4.5).

4.6 Закривання капота

Обережно опустіть капот, а потім натискайте на нього, поки не 
спрацює замок.

Примітка. Не використовуйте тримач дзеркала як опору, 
щоби відкрити або закрити капот — це може стати при-
чиною пошкодження кріплення дзеркала, розташованого 
на капоті.

4.7 Педаль акселератора

За допомогою педалі акселератора можна змінити швидкість, ви-
значену налаштуваннями ручного дросельного важеля, що ви-
користовується для прискорення двигуна. Проте, якщо відпус-
тити педаль, двигун повертається до швидкості, встановленої 
ручним важелем. Використовуючи педаль акселератора, завжди 
встановлюйте ручний дросельний важіль в положення холостого 
ходу.

Мал. 4.7, A1 = педаль акселератора моделі 20

Мал. 4.7, A2 = педаль акселератора моделі 26

4.8 Педаль зчеплення (B), мал. 4.8

Педаль відпущена = привод включений.

Педаль натиснута = привод виключений.

Оберіть низьку передачу, що відповідає параметрам наванта-
ження, після чого відпустіть зчеплення, щоби прискорити рух 
трактора.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Ніколи не тримайте ногу на педалі 
зчеплення під час руху трактора.

Ніколи не з’їжджайте зі схилів на нейтральній пе-
редачі, або натискаючи зчеплення, коли включена 
передача. ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Мал. 4.4

Мал. 4.5

Мал. 4.7

Мал. 4.8

В

А1

Підіймати звідси

Натискати тут

(модель: 20)    (модель: 26)

А2

Гарячий
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4.9 Важіль привода 2WD/4WD

Трактором можна керувати в режимі 2WD або 4WD. Оберіть ре-
жим руху за допомогою важеля (C1 і C2), як це показано на ма-
люнках.

РЕЖИМ 2WD: Після встановлення важеля в положення 2WD по-
тужність передаватиметься тільки на задні колеса.

Щоб обрати режим привода 2WD в моделі 20, потрібно потягнути 
важіль (C1) назад.

Щоб обрати режим привода 2WD в моделі 26, потрібно потягнути 
важіль (C2) вперед.

РЕЖИМ 4WD: Після встановлення важеля в положення 4WD по-
тужність одночасно передаватиметься на всі 4 колеса (передні 
та задні) трактора.

Щоб обрати режим 4WD в моделі 20, потрібно потягнути важіль 
(C1, мал. 4.9а) вперед.

Щоб обрати режим 4WD в моделі 26, потрібно потягнути важіль 
(C2, мал. 4.9b) назад. 

ПРИМІТКА. Режим 4WD призначений для роботи в полі, а режим 
2WD — для руху по дорозі.

* 2WD=привод на два колеса, *4WD=повний привод

 

 

4.10 Ручний дросельний важіль

Ручний дросельний важіль, встановлений на передній панелі, ви-
користовується в полі. Щоби збільшити швидкість роботи двигу-
на, опустіть важіль вниз, а щоби прискорити її — підніміть вверх.

Мал. 4.10а, D1 = ручний дросельний важіль моделі 20

Мал. 4.10b, D2 = ручний дросельний важіль моделі 26

Мал. 4.9а

Мал. 4.9b

Мал. 4.10a

Мал. 4.10b
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4.11 Важіль перемикання передач
Важіль перемикання передач (у поєднанні з важелем двосту-
пеневого перемикання режимів) дає змогу досягнути потрібної 
швидкості (6 передач вперед і 2 передачі назад) — для цього 
потрібно обрати відповідну передачу.

Перш ніж змінити напрямок переміщення трактора з руху вперед 
на рух назад, або навпаки, зачекайте, поки трактор повністю 
зупиниться.

Відпустіть педаль акселератора та натисніть педаль зчеплення. 
Оберіть потрібну передачу, поступово відпустіть зчеплення та 
прискорте роботу двигуна.

Рис. 4.11а, E1 = важіль перемикання передач моделі 20

Рис. 4.11b, E2 = важіль перемикання передач моделі 26

4.12 Вал відбору потужності (ВВП)
Вал відбору потужності встановлений в задній частині трактора. 
Він призначений для передавання потужності з двигуна безпо-
середньо на навісне обладнання.

Вал відбору потужності можна включити або відключити за до-
помогою важеля перемикання ВВП (F1/F2).

Варіанти швидкості роботи ВВП, що використовуються в моделях 
20 і відповідають певній кількості обертів двигуна, представлені 
в наступній таблиці:

Мал. 4.12а, F1 = важіль перемикання ВВП моделі 20

Мал. 4.12b, F2 = важіль перемикання ВВП моделі 26 

Рухаючись вниз по схилу, завжди залишайте пе-
редачу ввімкненою. У такій ситуації ніколи не на-
тискайте педаль зчеплення. Використовуйте ту ж 
передачу, що і для підйому.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Для ввімкнення/вимкнення переда-
чі завжди використовуйте зчеплення.

УВАГА!

Положення Оберти двигуна
(шини Agri)

Оберти двигуна
(шини Turf)

Швидкість 
роботи ВВП

1  2298     2080  540

2  1559     1410  540E

3  1673          -  1000

Мал. 4.11b

Мал. 4.12b

Мал. 4.11a

E2

540

1000

540 Економічний

E1
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Варіанти швидкості роботи ВВП і відповідна кількість обертів 
двигуна для моделі 26 вказані нижче:

Табличка з інформацією щодо використання важеля ВВП наклеє-
на на кришці корпусу коробки передач (див. мал. 4.12c) (додат-
кова опція для моделі 26).
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Коли ВВП не працює, захищайте 
його шліци за допомогою спеціального ковпачка (А). 

Цей ковпачок захищає людей від отримання травм, а шліци валу 
— від пошкоджень.

Вимога щодо використання виключно приводних валів 
відбору потужності з відповідними захисними огорожами

Перед підключенням, регулюванням або експлуа-
тацією навісного обладнання, робота якого контр-
олюється валом відбору потужності, відключіть 
ВВП, зупиніть двигун, витягніть ключ із панелі 
приладів та задійте стоянкове гальмо. Не працюй-
те під піднятим навісним обладнанням.

Використовуючи привод ВВП, коли трактор пере-
буває в нерухомому положенні, ЗАВЖДИ переві-
ряйте, щоби була включена нейтральна передача 
та задіяне стоянкове гальмо.

Переконайтеся в тому, що все навісне обладнання, 
роботою якого управляє ВВП, оснащене належни-
ми засобами захисту, перебуває у справному тех-
нічному стані та відповідає вимогам чинного зако-
нодавства.

Перш ніж розпочати процес керування навісним 
обладнанням за допомогою ВВП, ЗАВЖДИ переві-
ряйте, щоби всі оточуючі перебували на безпечній 
відстані від трактора.

Ковпачок ВВП (A, мал. 4.12d) можна знімати лише 
тоді, коли він буде використовуватися для вико-
нання певних операцій. Знявши навісне обладнан-
ня, роботою якого управляє ВВП, одразу ж знову 
встановіть ковпачок на шийку валу відбору потуж-
ності. Є різні варіанти захисних огорож для ВВП, 
які в цьому документі не наведені. 

Ніколи не включайте ВВП, поки основна огорожа 
не буде встановлена у відповідному положенні. Пе-
ред підніманням навісного обладнання обов’язково 
вимикайте ВВП. 

УВАГА!

УВАГА!

F2

В
А

540

1000

Нейтральна

РОБОТА З ВВП
1. Щоби замінити/задіяти ВВП потягніть уліво.
2. Встановіть в потрібному положенні, рухаючи 
вперед/назад, згідно із позначками зверху.
3. Щоби зафіксувати важіль у потрібному 
положенні потягніть управо. Перед усіма 
операціями з ВВП переконайтеся, що 
зчеплення вимкнене.

Положення Швидкість роботи ВВП         Оберти двигуна

    ВВП 1    540   2703

    ВВП 2   1000    2558

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Мал. 4.12b

Мал. 4.12с

Мал. 4.12d
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Перед увімкненням валу відбору потужності (ВВП) 
потрібно визначити максимально допустимий кут 
нахилу шарнірного з’єднання на телескопічному 
карданному валу. Під час експлуатації потрібно 
вжити заходів, щоби запобігти будь-якому кон-
такту між захисним щитком ВВП і телескопічним 
карданним валом. Це особливо важливо під час 
поворотів.

Обов’язково встановлюйте захисний щиток (B, 
Мал. 4.12d) на телескопічний карданний вал і вжи-
вайте заходів для запобігання його обертанню ра-
зом із валом. Заборонено запускати телескопічний 
карданний вал, якщо не встановлено захисний 
щиток, який повністю загороджує ВВП і не оберта-
ється разом з валом.

Не наближайтеся до триточкової навіски під час 
управління нею.

Перш ніж виходити з трактора, потрібно опустити 
навісні механізми на землю.

Не заходьте у простір між трактором і причіпним 
пристроєм.

Інформація про використання обладнання з привод-
ними валами відбору потужності

1. Перш ніж приєднати обладнання з приводом від 
ВВП, треба заглушити двигун і вимкнути ВВП.

Високоінерційне навісне обладнання не може зу-
пинитися одразу після переведення важеля керу-
вання ВВП у положення «Вимкнути». ЗАБОРОНЕНО 
наближатися до обладнання, поки воно рухається 
по інерції. Заборонено працювати з навісним об-
ладнанням, доки воно повністю не зупиниться.

Перш ніж намагатися чистити, регулювати або 
змащувати деталі обладнання з приводом від ВВП, 
триточкову навіску, потрібно обов’язково вимкну-
ти й зупинити вал відбору потужності, заглушити 
двигун трактора та вийняти ключ запалювання.

Поверніть ключ, щоби зупинити двигун. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

УВАГА!

УВАГА!

УВАГА!

2. Спочатку причепіть обладнання до трактора, і тільки потім вмикайте привод ВВП. Якщо триточкова навіска не 
знадобиться в роботі, її слід зафіксувати у верхньому положенні.
3. Для забезпечення доступу поверніть щиток ВВП вгору. У разі потреби, для вирівнювання шліцьового з’єднання, 
з вимкненим двигуном трохи проверніть вал вручну. Підключіть карданну передачу до ВВП. Потягніть вал на 
себе, щоб переконатися, що карданна передача належним чином зафіксована на ВВП. Встановіть захисний щи-
ток ВВП у нижнє положення.
4. Переконайтеся, що всі щитки в правильному положенні та справні. Заборонено експлуатувати ВВП, доки 
не буде встановлено головний щит. ПІСЛЯ ЗУПИНКИ ДВИГУНА слід перевірити вбудовані щитки на карданній 
передачі та переконатися, що вони вільно повертаються разом із валом. У разі потреби їх слід змастити або від-
ремонтувати.
5. Уважно перевірте робочий простір на наявність ймовірних перешкод і обов’язково зафіксуйте триточкову на-
віску у верхньому положенні, якщо вона не знадобиться в роботі.

Мал. 4.12e

Мал. 4.12f

Мал. 4.12g
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Наскільки це можливо, кути (а) та (b) на карданних шарнірах 
мають бути однаковими на обох кінцях телескопічної трансмісії.

Якщо ці кути не одинакові (наприклад, під час виконання крутих 
поворотів із включеним ВВП), рекомендується використовувати 
приводний вал для безперервної зміни швидкості.

ПРИМІТКА. На двох наведених схематичних кресленнях захис-
ні огорожі телескопічної трансмісії не показані. Захисні огорожі 
потрібно обов’язково використовувати під час експлуатації теле-
скопічних трансмісій.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Працювати можна лише в тих умо-
вах, що описані в інструкціях з експлуатації різного навісного 
обладнання.

Це стосується максимально допустимого кута складання, засто-
сування муфт для забезпечення вільного ходу, запобіжних муфт, 
а також дотримання встановленого розміру напуску при накла-
данні профільних труб одна на одну.

4.13 Гідравлічні пристрої зчеплення
Зніміть кришку для захисту від пилу зі зчіпного пристрою (A1/A2). 
Під час під’єднання шлангу, переконайтеся в тому, що з’єднання 
абсолютно чисті.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Під’єднайте трубу причепа за допо-
могою швидкорознімної муфти, водночас у відповідний спосіб ке-
руючи важелем направляючого гідравлічного розподільника, що 
використовується для підйому причепа.

Мал. 4.13а, G1 = положення гідравлічного розподільника* в мо-
делі 20.

Мал. 4.13b, G2 = положення гідравлічного розподільника в мо-
делі 26.

*Направляючий гідравлічний розподільник одинарної дії (1SA) 
поставляється в стандартній комплектації, а подвійної (1DA) – як 
додаткова опція для моделі 20.

4.14 Гідропідсилювач керма  
(додаткова опція в моделі 26)
Трактор обладнаний гідропідсилювачем керма з насосом 5,5 куб. 
см і блоком кермового управління 40 куб. см, що полегшують 
водієві процес керування транспортним засобом.

Гідропідсилювач керма вимикається після зупинки двигуна.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Перед вико-
ристанням навісного обладнання з при-
водом від ВВП, потрібно виконати проце-
дуру регулярного змащення телескопічної 
трансмісії. Дотримуйтеся рекомендацій, 
що наведені в інструкції з експлуатації, 
наданій виробником.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! В багатоком-
понентних телескопічних трансмісіях вил-
ки на кожному кінці потрібно вирівняти, 
як це показано на малюнках, представ-
лених вище. Вилки на кожному кінці НЕ 
можна розташовувати під кутом 90° одна 
до одної.

Мал. 4.13a

Мал. 4.13b

Мал. 4.14

Циліндр гідропідсилювача керма
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4.15 Транспортний фіксатор 
(швидкодіючий клапан)
Він використовується під час транспортування навісного облад-
нання як запобіжний пристрій. Цей фіксатор монтується на пе-
редній частині задньої кришки гідравлічної системи під сидінням 
водія (див. мал. 4.15).

Використання: Під час транспортування підніміть навісне об-
ладнання на потрібну висоту, а потім закрийте фіксатор, щоби 
забезпечити надійну фіксацію.

4.16 Важіль двоступеневого перемикання 
швидкостей
Цей важіль використовується для переходу від низької швидко-
сті до високої, або навпаки, під час руху трактора. Якщо потріб-
но, його можна використовувати разом із основним важелем пе-
ремикання передач.

Вибір швидкості:

1. Нейтральна передача: важіль у середньому положенні.

2. Висока швидкість: виведіть важіль із середнього положення та 
пересуньте його назад.

3. Низька швидкість: виведіть важіль із середнього положення та 
пересуньте його вперед.

Примітка. Після запуску двигуна трактора обирайте швидкість 
відповідно до експлуатаційних вимог.

Мал. 4.16а, I1 = важіль двоступеневого перемикання швидко-
стей моделі 20.

Мал. 4.16б, I2 = важіль двоступеневого перемикання швидко-
стей моделі 26.

Під час транспортування навісного обладнання 
швидкодіючий клапан завжди має бути закритим.УВАГА!

Швидко Повільно

H2

l1

l2

Низька

Низька

Висока

Висока

Нейтральна

Нейтральна

Мал. 4.15

Мал. 4.16a

Мал. 4.16b
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4.17 Педаль механізму блокування 
диференціала
Після натискання педалі механізму блокування диференціала 
обидва колеса будуть обертатися з однаковою швидкістю.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Механізм блокування диференціала 
можна включати тільки під час прямолінійного руху. Його необ-
хідно відключати на поворотах, щоб уникнути пошкодження бло-
ка диференціала.

Не використовуйте механізм блокування дифе-
ренціала, якщо швидкість руху трактора на по-
воротах перевищує 6 км/год.

Мал. 4.17а, J1 = педаль механізму блокування диференціала мо-
делі 20.

Мал. 4.17б, J2 = педаль механізму блокування диференціала мо-
делі 26. 

4.18 Важіль гідравлічного розподільника 
(додаткова опція), мал. 4.18
Трактор оснащений додатковими направляючими гідравлічними 
розподільниками (DCV) одинарної (1SA) або подвійної дії (1DA). 
Керування цими елементами здійснюється за допомогою важе-
ля (K), розташованого зліва під сидінням водія. Швидкорознімне 
з’єднання (QRC) встановлене в задній частині трактора.

Дозволяється використовувати лише циліндрове 
навісне обладнання, параметри яких відповіда-
ють характеристикам гідравлічних розподільни-
ків, встановлених на вашому тракторі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Мал. 4.17a

Мал. 4.17b

Мал. 4.18

J1

J2

K
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4.19  Педальні гальма 
Головні гальма контролюються за допомогою двох педалей (L1/
L2) — по одній для кожного заднього колеса. Гальмування одно-
го боку трактора допомагає йому належним чином рухатися під 
час маневрування. Зафіксувавши заднє колесо всередині радіусу 
повороту, можна розвернути трактор практично навколо власної 
осі. Щоб одночасно зупиняти обидва задні колеса під час зви-
чайного режиму експлуатації або під час руху по дорозі, просто 
зафіксуйте дві педалі разом за допомогою спеціального замка.

Мал. 4.19а, L1 = педальні гальма моделі 20.

Мал. 4.19б, L2 = педальні гальма моделі 26.

4.20.1  Стоянкове гальмо (для моделі 20)
Стоянкове гальмо активується важелем (M1), який задіює галь-
мівні диски за допомогою механічного управління.

Активація стоянкового гальма:

- Натисніть педалі гальм і переведіть важіль стоянкового гальма 
(M1) у бік сидіння водія, щоб активувати стоянкове гальмо.

Відпускання стоянкового гальма:

- - Натисніть педалі гальм і переведіть важіль стоянкового галь-
ма (M2) вперед, щоби відпустити це гальмо.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Під час руху по дорозі педалі гальм завжди мають 
бути з’єднані, щоби забезпечити одночасне галь-
мування обох задніх коліс. Під час переміщення 
шляхами загального користування ніколи не ви-
користовуйте гальма окремо

Якщо ви помітили, що ефективність роботи гальм 
знизилася, негайно визначте причину та усуньте 
її. Під час роботи на схилах потрібно за можливос-
ті уникати використання гальм та обирати більш 
низьку передачу, щоби гальмувати двигуном.

L1

L2

M1

Активувати Відпустити

Мал. 4.19a

Мал. 4.19b

Мал. 4.20a
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4.20.2 Стоянкове гальмо (для моделі 26)
Стоянкове гальмо активується важелем (M2), який задіює галь-
мівні диски за допомогою механічного управління.

Активація стоянкового гальма:

- Натисніть педалі гальм і повністю опустіть важіль (M2), призна-
чений для керування стоянковим гальмом.

Відпускання стоянкового гальма:

- Натисніть педалі гальм і повністю підніміть важіль (M2), щоб 
відключити стоянкові гальма.

4.21  Таблиця значень швидкості, що відповідають конкретним положенням 
важеля коробки передач
Нижче наведені показники швидкості, що відповідають конкретним положенням важеля коробки передач трак-
тора зі стандартними шинами (за номінальної кількості обертів двигуна):

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Завжди застосовуйте ручне гальмо, 
коли трактор працює в нерухомому по-
ложенні, навіть якщо це відбувається 
впродовж лише нетривалих проміжків 
часу.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Перемі-
щення трактора з частково активова-
ним стоянковим гальмом призведе до 
пошкодження внутрішніх компонентів 
гальма.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Мал. 4.20b

Діапазон

ПОВІЛЬНО

ШВИДКО

Передача

Модель

Швидкість 
в км/год 

(милях/год)

Швидкість 
в км/год 

(милях/год)

Примітка. Зазначені вище показники швидкості можуть коливатися в межах 
± 5% в залежності від тиску в шинах та параметрів навантаження.

1-а

2-а

3-я

Задня

1-а

2-а

3-я

Задня
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4.22  Колеса та шини
Шини відіграють важливу роль під час транспортування і виконання сільськогосподарських робіт. Вони 
мають суттєве значення для забезпечення ефективної роботи трактора. Необхідно використовувати лише 
шини, схвалені компанією-виробником. У цьому документі ми розглядатимемо лише пневматичні шини.

На всіх шинах передбачене маркування, яке вказує на їхній розмір та вантажопідйомність. Наприклад, мар-
кування шини 8,3х20,4 — це нормативний показник кількості шарів. Тобто, у цьому разі, 8,3 дюйма —ширина 
профілю шини, а 20 дюймів — діаметр борта. Нормативний показник кількості шарів не вказує на те, що в 
шині передбачена однакова кількість шарів. Це лише порівняльний показник її вантажопідйомності (LCC). 
Більший нормативний показник кількості шарів говорить про більшу вантажопідйомність. Водночас, зі збіль-
шенням вантажопідйомності зменшується рівень амортизації.

Зазвичай трактор призначений для виконання двох видів робіт:

- Робота на м’якому ґрунті, де потрібне максимальне зчеплення. У цьому разі використовується найнижчий 
тиск у шинах, що відповідає параметрам навантаження.

- Робота на твердому ґрунті, а також переміщення шляхами загального користування, буксирування тощо. У 
цьому разі використовується максимальний тиск.

Роботи в полі

Буксирування
Рекомендований тиск у шинах: Передні: - 20–22 фунти/кв. дюйм (psi) /задні: 14–16 фунтів/кв. дюйм (psi)

• Гарне зчеплення завдяки 
грунтозачепам.

• Просте очищення протек-
тора.

• Стійкість до зношення

• Зменшення зчеплення через 
недостатньо щільний контакт 
шини з дорожнім покриттям.

• Зношення покришки шини під 
впливом розтяжного зусилля.

• Зменшення зчеплення через не-
достатньо щільний контакт шини 
з дорожнім покриттям.

• Зношення покришки шини під 
впливом розтяжного зусилля.

• Зменшення показника розпо-
ділення через неналежне

очищення.
• Зношення внаслідок ви-

конання робіт на щільному 
ґрунті.

• Зменшення показника розпо-
ділення через неналежне очи-
щення.

• Зношення внаслідок виконан-
ня робіт на щільному ґрунті.

Нормальний тиск

Нормальний тиск

Недостатній тиск

Недостатній тиск

Надмірний тиск

Надмірний тиск
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4.23 Перевірка болта з гайкою, що 
використовується для кріплення колеса
Перевірте гайку, що призначена для кріплення переднього та 
заднього колеса. Закрутіть її відповідно до наступних технічних 
вимог:

Заднє колесо: 130 Н*м (103 фунт-сила-фут)

Переднє колесо: 72 Н*м (53 фунт-сила-фут)

4.24 Навантаження шин баластом
Належне розміщення баласту є дуже важливим для забезпе-
чення ефективної роботи трактора. Щоби покращити робочі ха-
рактеристики трактора, його вагу можна зменшити відповідно 
до експлуатаційних вимог. Максимальної продуктивності можна 
досягти тільки в тому разі, коли вага трактора підходить для ви-
конання відповідного типу робіт. Баласт використовується для 
забезпечення необхідного рівня зчеплення та належної стабіль-
ності транспортного засобу. Трактор обладнаний знімним пере-
днім буксирувальним гаком. На визначення кількості баласту 
впливають такі чинники:

• Пухкий або твердий ґрунт.

• Тип навісного обладнання.

• Швидкість руху та вихідна потужність трактора за часткового 
або повного навантаження.

За замовчуванням, моделі 26 обладнані двома передніми гирями 
по 15 кг, тобто загалом 30 кг (66,14 фунта). Модель 20 обладнана 
однією передньою гирею вагою 30 кг (66,14 фунта).

Рис. 4.24а, N1 = передня гиря моделі 20. 

Рис. 4.24б, N2 = передні гирі моделі 26.

4.25.1 Гідравлічна система для моделі 20
У моделі 20 передбачена незалежна гідравлічна система, в якій 
гідравлічний насос запускається двигуном, на кришці якого він і 
монтується. Після запуску двигуна гідравлічний насос також по-
чинає свою роботу. Мастило в коробці передач використовується 
як гідравлічна рідина.

Мал. 4.24a

Мал. 4.24b

Мал. 4.25a

Гідравлічний насос
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Важіль регулювання положення (O1, мал. 4.25b)

Цей важіль чорного кольору, встановлений з правого боку сидін-
ня водія, дає змогу піднімати або опускати навісне обладнання/
підйомник.

4.25.2  Гідравлічна система для моделі 26
У моделі 26 передбачена незалежна гідравлічна система, в якій 
гідравлічний насос запускається двигуном, на кришці якого він 
і монтується. Після запуску двигуна гідравлічний насос також 
починає свою роботу, і мастило передається від насоса на під-
йомник через розподільний клапан (розташований з лівого боку 
двигуна). Мастило в коробці передач використовується як гі-
дравлічна рідина. 

Важіль регулювання положення (O2, мал. 4.25c)

Цей важіль помаранчевого кольору, встановлений з правого 
боку сидіння водія, дає змогу піднімати або опускати навісне об-
ладнання/підйомник.

Розподільний клапан

Розподільний клапан отримує мастило з гідравлічної системи та 
спрямовує його на:

1. Механізм кермового управління

2. Гідравлічний підйомник

3. Блок направляючого гідравлічного розподільника

4.26 Триточкове з’єднання
Триточкове з’єднання призначене для кріплення навісного або 
напівнавісного обладнання, що використовуються для виконан-
ня різних операцій у полі. Триточкове з’єднання управляється за 
допомогою гідравлічного важеля. У цьому з’єднанні передбачені 
дві нижніх ланки, в яких одна сторона фіксується на корпусі ди-
ференціала, а інша використовується для кріплення нижнього 
штифта навісного обладнання. Підіймальні штанги встановлю-
ються на підіймальному важелі, який управляється за допомогою 
вісі хитання. Вільна сторона верхньої ланки використовується 
для кріплення верхнього штифта навісного обладнання. Верхню 
ланку можна регулювати, щоби виконати потрібне налаштування

навісного обладнання та полегшити процес його приєднання. 

Мал. 4.26а = триточкове з’єднання моделі 20.  

Мал. 4.26б = триточкове з’єднання моделі 26.

Кнопка фіксації

Підіймальна 
штанга  
(ліва)

Підіймальна 
штанга 
(права)

Нижня ланка
(права)

Нижня ланка
(ліва)

Верхня ланка

Зчіпний пристрій

Мал. 4.25b

Мал. 4.25c

Мал. 4.26a (20)
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Підіймальні штанги (для моделі 20) — мал. 4.26c

На тракторі встановлюються підіймальні штанги стаціонарного 
типу. Щоби відрегулювати їхню довжину, витягніть стопорний 
штифт, що фіксує підіймальний важіль, і вставте його в інший 
отвір (зверху або знизу), щоб збільшити або зменшити довжи-
ну, а також відповідно до наявних вимог заблокуйте голчастий 
шплінт, посунувши його вгору.

Регульовані підіймальні штанги (А та B) (додаткова опція)

Підіймальні штанги, залежно від параметрів підйому, можна від-
регулювати за допомогою механічних або гідравлічних пристро-
їв у такий спосіб, щоби нижні ланки вирівнялися одна відносно 
іншої. Це буде залежати від типу використовуваного навісного 
обладнання та виду робіт, які потрібно виконати. 

Верхня ланка (C)

Щоби відрегулювати довжину верхньої ланки, закріпіть її інший 
кінець, після чого поверніть важіль для збільшення або зменшен-
ня довжини. Під час виконання робіт у полі зафіксуйте трубку, 
щоб уникнути її небажаного повертання.

Нижні ланки (D)

Нижні ланки призначені для фіксації навісного обладнання.

Кріплення навісного обладнання до триточкового з’єднання

Розташуйте трактор у такий спосіб, щоби можна було вирівняти 
відповідне з’єднання з точками кріплення навісного обладнання. 
Розмістіть навісне обладнання на твердій та рівній поверхні, піс-
ля чого прикріпіть його до трактора, використовуючи наведені 
нижче інструкції:

• Спочатку приєднайте ліву нижню (E) та праву нижню ланки (F).

• Після цього приєднайте верхню ланку (C).

Під час прикріплення та від’єднання 
навісного обладнання тримайтеся на 
безпечній дистанції від зони триточко-
вого з’єднання.

ПРИМІТКА. Для моделі 20 максимальне дозволене вертикальне 
навантаження на заднє кріплення становить 228 кгс (0,50 фунт-
сили).

ПРИМІТКА. Для моделі 26 максимальне дозволене вертикальне 
навантаження на заднє кріплення становить 249 кгс (0,55 фунт-
сили).

Мал. 4.26b (модель 26)

Мал. 4.26c. Стаціонарна 
підіймальна штанга (для моделі 20)

Мал. 4.26d. Регульована 
підіймальна штанга (для моделі 20)

Додатковий 
отвір

Додатковий 
отвір

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
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4.27 Захисна рама: Конструкція для захисту 
під час перекидання (система ROPS) 
(якщо вона передбачена)
Захисна рама та ремінь безпеки входять в стандартну заводську 
комплектацію трактора. Якщо захисна рама була знята або силь-
но пошкоджена першим покупцем, рекомендується знову облад-
нати трактор захисною рамою та ременем безпеки. Захисні рами 
є дуже ефективним засобом зменшення кількості та ступеня сер-
йозності травм, що можуть бути отримані під час перекидання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перекидання трактора, що не 
обладнаний захисною рамою, може стати причи-
ною отримання серйозних травм або загибелі.

Експлуатація:
• Перед початком експлуатації трактора переконайтеся в тому, 
що захисна рама не пошкоджена та надійно прикріплена на 
тракторі.
• Якщо захисна рама була знята з трактора, її потрібно негайно 
встановити на місце, використовуючи відповідне обладнання та 
застосовуючи рекомендований момент затягування.
• НЕ ПРИЄДНУЙТЕ ланцюги, канати або кабелі до захисної рами, 
щоби переміщувати трактор — це призведе до того, що він пере-
вернеться назад. Трактор можна тягнути лише за зчіпний брус.
• Завжди щільно затягуйте ремінь безпеки, за винятком випад-
ків, коли захисна рама знята.
• Перевірте ремінь безпеки на наявність пошкоджень. Пошко-
джений ремінь безпеки потрібно замінити (мал. 4.27b).
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! НЕ ЗВАРЮЙТЕ, НЕ СВЕРДЛІТЬ, НЕ 
ЗГИНАЙТЕ ТА НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ВИРІВНЯТИ ЗАХИСНУ РАМУ.

Нормальне робоче положення
Для забезпечення нормальної роботи трактора, навіть під час 
його транспортування, завжди використовуйте систему ROPS, 
встановлену у вертикальному положенні, а також пристібайтеся 
ременем безпеки — це забезпечить вам повний захист у разі пе-
рекидання (мал. 4.27а). 

Встановлення складаної системи ROPS
• Відкрутіть шестигранний гвинт M10 (1, мал. 4.27c) — 2 шт. 
• Зніміть стопорне кільце (2, 4,27d) — 2 шт.
• Зніміть штифт (3, 4.27d) — 2 шт. з кронштейна системи ROPS.

Щоб уникнути пошкодження системи, міцно три-
майте конструкцію обома руками та повільно і 
обережно складіть її.
Піднімаючи або складаючи систему ROPS, задійте 
стоянкове гальмо, зупиніть двигун та витягніть 
ключ запалювання.
Виконуйте ці дії, забезпечивши собі стійке по-
ложення позаду трактора. Складайте цю кон-
струкцію, лише якщо це вкрай необхідно, і знову 
розкладайте її та надійно фіксуйте, як тільки це 
стане можливим.

УВАГА!

УВАГА!

Мал. 4.27d

Мал. 4.27c

Мал. 4.27b

Мал. 4.27a



63 

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

5.1 Графік проведення технічного обслуговування
Дотримуйтеся зазначеного нижче графіка технічного обслуговування. Він використовується для трак-
торів, що працюють за нормальних експлуатаційних умов. Якщо трактор часто використовується на 
ділянках з великим обсягом багнюки, змащування потрібно проводити частіше. А якщо трактор часто 
експлуатується в надмірно запилених зонах, необхідно частіше очищувати повітряний та паливний 
фільтри. Обсяг додаткового обслуговування визначається залежно від конкретної робочої ситуації.

Параметри

Загальні операції

Промивання

Змащування

Повторне затягування всіх 
кріплень
Обслуговування тримача 
дзеркала заднього виду

Двигун

Моторна олива

Масляний фільтр двигуна

Прокладка клапанної кришки

Елемент паливного фільтра

Ступінь натягування ременя 
приводу
Рівень охолоджуючої рідини в 
радіаторі
Повітряний фільтр із масляною 
ванною (вологого типу)
Елемент повітряного фільтра 
(сухого типу)

Зчеплення

Вільний хід педалі зчеплення

Коробка передач/гідравлічна 
система

Трансмісійна олива

Сапун коробки передач у зборі

Робота гідравлічного підйомника

Фільтр гідравлічної рідини

1-е 
обслуговування 

50 робочих 
годин

2-е 
обслуговування 

250 робочих 
годин

3-є 
обслуговування 

500 робочих 
годин

4-е 
обслуговування 

750 робочих 
годин

5-е 
обслуговування 

1000 робочих 
годин

6-е 
обслуговування 

1250 робочих 
годин

7-е 
обслуговування 

1500 робочих 
годин

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Запобіжний вимикач стартера потрібно міняти кожні 2 000 годин експлуата-
ції або кожні 4 роки (залежно від того, що настане раніше).
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Параметри

Гальма

Робота гальм

Вільний хід педалі гальма

Кермо

Робота керма

Передня вісь 
повнопривідного трактора
Олива диференціала передньої 
осі

Сапун в зборі

Шарнір передньої осі

Колеса та шини

Болти переднього колеса

Гайки заднього колеса

Тиск повітря в шині

Акумулятор

Рівень електроліту в 
акумуляторі

Клеми акумулятора

Електрообладнання

Робота всіх датчиків та 
індикаторів
Робота генератора змінного 
струму та стартера

R — замінити, RR — замінити за необхідності, CT — перевірити та затягнути, C — перевірити, CR — очистити 
та замінити, CA — перевірити та відрегулювати, CL — очистити 

Після досягнення відмітки 1 500 робочих годин цикли технічного обслуговування необхідно повторювати 
через кожні 250 годин.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!
• Клас моторної оливи потрібно вибрати відповідно до температури експлуатації.
• Якщо температура довкілля опускається нижче нуля, необхідно використовувати антифриз.
• Очищення системи повітряного фільтра треба виконувати залежно від умов експлуатації трактора.
•  Хід педалі зчеплення необхідно регулювати згідно з умовами використання трактора в полі.
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

5.2.1  Заправлення паливного бака

Під час роботи з дизельним пальним виконуйте 
такі інструкції:  

1. Під час заправлення паливного бака суворо заборонено па-
лити, оскільки дизельне пальне є легкозаймистою рідиною, що 
може швидко спалахнути.

2. Заборонено використовувати суміш дизельного пального та 
спирту, оскільки через це рівень змащення системи подавання 
пального буде недостатнім.

3. Очистіть ділянку навколо заливної горловини, куди заливаєть-
ся пальне.

4. Наповнюйте бак наприкінці дня, щоби запобігти утворенню 
конденсату впродовж ночі.

5. Ніколи не знімайте кришку та не заправляйте трактор під час 
роботи двигуна. Контролюйте положення насадки насоса під час 
заповнення бака.

6. Бак не потрібно заповняти повністю. Необхідно залишити міс-
це для збільшення об’єму пального. Якщо оригінальна кришка 
бака була втрачена, її потрібно замінити оригінальною запасною 
кришкою, яку також треба щільно затягувати.

7. Негайно витирайте все пальне, яке розлилося.

5.2.2  Вимоги до пального
Дуже важливо використовувати тільки високоякісне пальне — це 
дасть змогу забезпечити тривалий термін експлуатації тракто-
ра та досягнути оптимальних робочих характеристик двигуна. 
Пальне має бути відфільтрованим, добре очищеним і не виклика-
ти корозії компонентів паливної системи. Переконайтеся в тому, 
що ви використовуєте пальне надійної якості та з надійного дже-
рела походження.

5.2.3  Заправлення пальним
Перш ніж заправляти трактор пальним, очистіть ділянку навко-
ло заливної горловини, щоби запобігти потраплянню сторонніх 
предметів у бак. Після заправлення щільно затягніть кришку.

5.2.4  Зберігання пального
Використовуйте усі необхідні заходи для відповідного зберігання 
пального, а також уникнення погіршення його якості внаслідок 
потрапляння бруду, води або інших речовин.

Зберігайте пальне в чорних залізних каністрах. Не заливай-
те його в оцинковані каністри, оскільки цинкове покриття буде 
вступати з ним у реакцію та утворювати сполуки, які можуть зі-
псувати насос для впорскування палива та інжектори. 

УВАГА!

• Зберігайте каністри з пальним подалі 
від прямих сонячних променів та у тро-
хи нахиленому стані, щоби весь осад 
всередині них виходив через спеціаль-
ну трубку.

• Для полегшення видалення відкладень 
і водяного конденсату передбачена 
дренажна пробка (c) — вона розташо-
вана в нижній точці каністри на проти-
лежній стороні від дренажної трубки.

• Якщо не передбачена фільтрація паль-
ного на виході з каністри, під час за-
правлення бака розмістіть лійку з 
дрібною сіткою над його заливною гор-
ловиною.

• Плануйте закупівлю пального в такий 
спосіб, щоби літнє пальне не зберігало-
ся занадто довго та не використовува-
лося взимку.

Мал. 5.2a

Мал. 5.2b. 
Кришка паливного бака

Підготовка резервуара для зберігання та 
зливання пального.
a. Нахил 25%.
b. Конденсована вода.
c. Дренажна пробка для видалення від-
кладень.
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5.3.1  Перевірка рівня моторної оливи
Перш ніж перевіряти рівень оливи, переконайтеся в тому, що 
трактор припаркований на рівній поверхні. Зупиніть двигун і тро-
хи зачекайте, доки вся олива повернеться в масляну ванну.

Перевірте рівень мастила, відкрутивши вимірювальний щуп (роз-
ташований праворуч від двигуна). Долийте оливу, якщо її рівень 
нижче позначки мінімального рівня. Не перевищуйте позначку 
максимального рівня. Рівень мастила має бути між максимальною 
та мінімальною позначками (див. мал. 5.3а). Рекомендований 
клас моторної оливи наведений у таблиці 5.3.1.

5.3.2  Заміна масляного фільтра  
та моторної оливи
Заміна масляного фільтра:

1. Зупиніть свій трактор на узбіччі дороги на рівній поверхні та 
злийте моторну оливу в спеціальний піддон, витягнувши дренаж-
ну пробку.

2. Зніміть масляний фільтр, повернувши його проти годинникової 
стрілки вручну або за допомогою спеціального ключа.

3. Візьміть новий масляний фільтр і перевірте розміщення про-
кладок.

4. Налийте чисту моторну оливу на прокладку нового масляного 
фільтра.

5. Встановіть масляний фільтр. Коли прокладка фільтра тор-
кнеться монтажної поверхні, щільно затягніть новий масляний 
фільтр.

Див. мал. 5.3b та 5.3c для моделі 20.

Див. мал. 5.3d та 5.3e для моделі 26. 

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Модель Рекомендований клас моторної оливи

20   SAE-15W40

26   SAE-10W40

Мал. 5.3c

Мал. 5.3b

Мал. 5.3а. Позначки на 
вимірювальному щупі

Затягніть 
вручну

Кришка 
масл. 
фільтра

Передн.

Масл. 
фільтр

Задн.

Маслом. 
щуп

Вид справа
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Заправлення моторною оливою:
1. Повторно встановіть дренажну пробку та зніміть кришку мас-
тилозаливної горловини.

2. Долийте моторну оливу схваленого типу до вказаного рівня в 
масляній ванні, використовуючи кришку мастилозаливної горло-
вини.

3. Вставте щуп в трубку мастиломірного щупа, після чого знову 
витягніть його.

4. Переконайтеся в тому, що рівень оливи знаходиться між мак-
симальною та мінімальною позначками на вимірювальному щупі. 
Якщо її рівень нижчий, долийте оливу до вказаного рівня.

5. Після заповнення встановіть на місце кришку мастилозаливної 
горловини.

6. Перевірте піддон для мастила та інші деталі на наявність ви-
токів.

7. Запустіть двигун, дайте йому попрацювати на холостих обер-
тах, але не прискорюйте його роботу одразу.

Див. мал. 5.3b та 5.3c для моделі 20.

Див. мал. 5.3d та 5.3e для моделі 26. 

5.4  Заміна паливного фільтра
1. Закрийте паливний кран.

2. Зніміть фільтр, повернувши його проти годинникової стрілки 
вручну або за допомогою спеціального ключа.

3. Візьміть новий фільтр і перевірте, щоб його прокладки були 
розміщені належним чином.

4. Налийте чисту моторну оливу на прокладку нового паливного 
фільтра.

5. Встановіть паливний фільтр. Коли прокладка фільтра тор-
кнеться монтажної поверхні, щільно затягніть фільтр і переко-
найтеся у відсутності витоків.

Див. мал. 5.4а для моделі 20.

Див. мал. 5.4b для моделі 26.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Мал. 5.3d

Мал. 5.3e

Мал. 5.4a

Мал. 5.4b

Щуп

Кришка масл. фільтра

Масляний 
фільтр
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

5.5  Видалення повітря з паливної системи
Після заміни паливного фільтра з системи потрібно видалити по-
вітря. Це необхідно зробити в такий спосіб:

1. Переведіть ключ запалювання в положення «Увімк.», щоби за-
пустити електричний насос, забезпечити можливість його робо-
ти до завершення процесу викачування повітря.

2. Відкрийте вентиляційну заглушку (A) у верхній частині корпу-
су паливного фільтра.

3. Затягніть вентиляційну заглушку (А), коли через її отвір почне 
витікати пальне без бульбашок.

4. Відкрийте вентиляційну заглушку (B) паливного насоса та 
дайте повітрю вийти з системи.

5. Затягніть вентиляційну заглушку (B), коли через зворотний 
клапан почне витікати пальне без бульбашок.

Див. мал. 5.4а, c для моделі 20.

Див. мал. 5.4b, d для моделі 26.

5.6 Радіатор
5.6.1 Рівень охолоджувальної рідини в 
радіаторі (у нагрітому стані)
Повільно відкрийте кришку радіатора (1, мал. 5.6а) до запобіж-
ного фіксатора (приблизно 1/3 оберту). Зачекайте, поки вийде 
пара.

Продовжуйте відкривати кришку; міцно натисніть на неї, щоби 
зняти запобіжний фіксатор. Рівень охолоджувальної рідини має 
доходити лише до виступу, розташованого в заливній горловині. 

Якщо рівень знизився, перевірте всю систему охолодження на 
наявність витоків (радіатор, шланги, тощо). Якщо витоків немає, 
долийте охолоджувальну рідину.

Заповніть запасний бак (2, мал. 5.6а) охолоджувальною рідиною 
до позначки «ПОВНИЙ». 

Охолоджувальна рідина — це суміш води та рідин, що запобіга-
ють утворенню накипу та іржі, з рекомендованою концентрацією.

Якщо температура опускається нижче нуля, використовуйте ан-
тифриз етиленгліколь разом із водою у наступному співвідно-
шенні (таблиця 5.6.1):

Діапазон
температури, 

°C (°F)

0... -3
(32... 
26,6)

-3... -8
(26,6... 
17,6)

-8... -
16 (17,6
... 3,2)

-16... -
25 (3,2
... -13)

-25... -
37 (-13

... -34,6)

-37... -
55 (-34,6... 

-67)

Антифриз (%)       10          20           30 40    50          60

Мал. 5.6а

Мал. 5.4d

Мал. 5.4c
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

5.6.2  Зливання та промивання радіатора  
(в охолодженому стані)
1. Зніміть кришку радіатора та дренажну пробку (мал. 5.5b).

2. Злийте охолоджувальну рідину. Закрийте дренажний кран та 
встановіть заглушки. Промивайте систему охолодження водою/
мийним розчином впродовж 15 хвилин, після чого злийте рідину. 

3. Знову вставте дренажну пробку та залийте охолоджувальну 
рідину (суміш води, рідини, що запобігає утворенню накипу, та 
антифризу). 

4. Запустіть двигун із відкритою кришкою радіатора та збільшіть 
його швидкість у 2–3рази і, якщо потрібно, долийте охолоджу-
вальну рідину. 

5. Змонтуйте кришку радіатора та перевірте щільність усіх 
з’єднань на наявність витоків.

5.6.3  Очищення ребер радіатора (мал. 5.6c)
1. Перевірте ребра радіатора на наявність сміття в отворах і пе-
реконайтесь у відсутності тріщин.

2. Щоб очистити радіатор, продуйте його стисненим повітрям — з 
боку двигуна назовні.

5.6.4  Кришка радіатора (мал. 5.6d) 
Система охолодження — це закрита система під тиском, тому не 
запускайте двигун трактора, якщо не була встановлена кришка 
радіатора або якщо були пошкоджені

гумові ущільнення кришки чи запобіжний клапан — це дасть змо-
гу уникнути витоків води та перегрівання самого двигуна.

Використовуйте тільки оригінальну кришку радіатора.

5.7  Перевірка шлангів 
Перевірка/заміна шлангів

• Регулярно перевіряйте шланги (під час кожного технічного об-
слуговування, перед запуском трактора після тривалого періоду 
простою) на наявність витоків, перегинів, розрізів, розривів, сти-
рання, випуклостей, корозії, пошкодженого тканинного покриття 
та інших ознак зносу та несправностей.

• Негайно замінюйте зношені або пошкоджені шланги.

• Запасні шланги можна замовити у вашого дилера.

Мал. 5.4d

Мал. 5.4d

Мал. 5.6d

Мал. 5.7 (див. зображення 
моделі 26)

ПРИМІТКА. Періодичність виконання перевірок 
шлангів вказана в графіку проведення технічного 
обслуговування

Дренажна пробка

Гумові ущільнення

Водяний шланг

Фіксатор

Водяний 
шланг
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5.8 Технічне обслуговування повітряного 
фільтра
Випускний клапан повітряного фільтра
Щодня видаляйте відкладення пилу та осад, натискаючи на гу-
мовий клапан (4), розташований на корпусі повітряного фільтра 
(1).

Зовнішній картридж сухого повітряного 
фільтра (мал. 5.8а, b, c)
(1) Корпус повітряного фільтра

(2) Фіксатор

(3) Кришка

(4) Гумовий клапан

(5) Основний елемент повітряного фільтра

Важливі інструкції:
Очищуйте основний елемент повітряного фільтра спочатку через 
50 годин експлуатації, а потім через кожні 250 годин або коли на 
панелі приладів миготітиме індикатор засмічення.

Щоб очистити фільтрувальний елемент, потрібно продувати його 
повітрям зсередини. Максимальний тиск не має перевищувати 
1,6 бар (23 psi).

Протріть герметичні ділянки елемента чистою тканиною.

Після встановлення нового фільтрувального елементу переко-
найтеся в тому, що позначка ()на кришці співпадає з позначкою 
() на корпусі повітряного фільтра.

Перед закріпленням кришки забезпечте належне розташування 
фільтра в корпусі. Не використовуйте фіксатори на кришці, щоби 
натиснути на фільтр під час його встановлення, оскільки це може 
стати причиною пошкодження корпусу, і, як наслідок, анулюван-
ня гарантії.

Забезпечте відповідне розміщення всіх гумових кілець. Замініть 
пошкоджені кільця.

Елемент повітряного фільтра потрібно міняти після вико-
нання трьох операцій з очищення або через кожні 750 ро-
бочих годин (залежно від того, що настане раніше).

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! НІКОЛИ не намагайтеся очистити 
фільтрувальний елемент, якщо з двигуна виходить вихлопний 
газ. НІКОЛИ не використовуйте оливу в сухому фільтрі. НІКОЛИ 
не використовуйте оливу, дизельне пальне, гас або розчинники 
для очищення фільтрувального елемента.

Мал. 5.8а. Модель 20

Мал. 5.8b. Модель 26

Мал. 5.8c

Мал. 5.8d
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5.9  Педаль зчеплення
Після натискання педалі зчеплення коробка передач не буде 
приводитися в дію і на неї не подаватиметься живлення, тоб-
то від неї від’єднуватиметься двигун. Повільно відпустіть педаль 
зчеплення, щоби знову подати живлення від двигуна на коробку 
передач.

Метод перевірки вільного ходу педалі зчеплення

Натисніть педаль зчеплення та визначте її вільний хід, як це 
показано на малюнку. Відстань має бути в діапазоні 25 –30 мм. 
Якщо ця відстань менша, ніж 25 мм, або більша, ніж 30 мм, від-
регулюйте педаль.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Не тримайте ногу на педалі зчеплен-
ня, коли трактор працює. Це може спричинити надмірне зношен-
ня зчеплення та його передчасний вихід з ладу.

5.10  Педалі гальм
Працюючи в полі, використовуйте окреме гальмо. Якщо під час 
роботи в полі натиснути педаль гальма для бокового колеса, по-
ворот буде більш різким. Під час переміщення шляхами загально-
го користування педалі мають бути заблоковані разом.

Метод перевірки вільного ходу педалі гальма

Відпустіть ручне гальмо. Роз’єднайте дві педалі.

Натисніть праву педаль та визначте її вільний хід, як це показано 
на малюнках 5.10а та 5.10b.

Відстань має бути в діапазоні 25–30 мм для моделей 20 та 35–40 
мм для моделей 26.

Якщо цей показник виходить за межі вказаного діапазону,

відрегулюйте обидві шестигранні гайки на тязі приводного ме-
ханізму, щоб отримати прийнятне значення. Тепер натисніть на 
ліву педаль. Якщо показник вільного ходу не співпадає з правою 
педаллю, знову виконайте таку саму процедуру, доки значення 
не зрівняються.

Різниця в показниках вільного ходу призведе до 
нерівномірної роботи гальм, і трактор може роз-
вернутися у разі сильного гальмування. Колесо, 
для якого застосовуються гальма, різко стопо-
риться, і шина швидко зношується.

Під час руху шляхами загального користування 
потрібно блокувати обидві педалі гальм в одному 
положенні.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Мал. 5.9а. Модель 20

Мал. 5.9b. Модель 26

Мал. 5.10а. Модель 20

Мал. 5.10b. Модель 26
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5.11  Шарнірні з’єднання циліндра кермового 
механізму 
(для моделі 26)
Перевірте гайки (1) шарнірного з’єднання в авторизованому сер-
вісному центрі через перші 50 робочих годин, а потім робіть це 
під час кожного технічного обслуговування.

5.12  Зміна оливи в передній осі повного 
привода
Пробка для заливання оливи (А) розміщена з правої сторони пе-
редньої осі (як це показано на малюнку). Відкрийте пробку та 
перевірте рівень оливи.

Нижня частина пробки має бути занурена в оливу.

Обсяг оливи в передній осі: 2,7 л

Клас оливи: EP-80

5.13  Зміна оливи в гідравлічних системах 
коробки передач, задніх бортових передач і 
підіймального механізму
ПРИМІТКА. Під час зливання та заливання оливи, а також пере-
вірки рівня мастила, переконайтеся в тому, що коробка передач 
перебуває в горизонтальному положенні.

Зливання оливи

1. Опустіть підіймальні важелі на землю.

2. Зніміть пробки, розташовані в нижній частині корпусу гальм, 
щоби полегшити зливання оливи (див. мал. 5.13а, b).

3. Розмістіть відповідні резервуари під усіма дренажними проб-
ками в корпусі коробки передач, щоби зібрати в них оливу, коли 
вона буде витікати.

4. Зніміть пробки та злийте оливу. 

5. Очистіть пробки та знову вставте їх на місце.

Остерігайтеся потужних струменів оливи. Дотри-
муйтесь усіх правил безпеки.

Мал. 5.11

Мал. 5.12

Мал. 5.13а. Модель 20

Мал. 5.13b. Модель 26

Пробка для 
заливання оливи

Дренажні пробки

Дренажна пробка з лів. сторони



73 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Заповнення оливою коробки передач
1. Залийте трансмісійну оливу через отвір заглушки вимірюваль-
ного щупа (1) до досягнення позначки максимального рівня на 
цьому щупі.

2. Переведіть важіль перемикання передач в нейтральне поло-
ження та запустіть двигун. Дайте йому попрацювати на холостих 
обертах, поки олива не нагріється до температури вище 25 °C.

3. Переконайтеся в тому, що трансмісійна олива досягла потріб-
ної позначки на вимірювальному щупі.

4. За потреби долийте оливу до відповідного рівня.

ПРИМІТКА. Зачекайте, поки олива стабілізується, перш 
ніж перевіряти її рівень.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Див. таблицю характеристик мас-
тильних матеріалів та пального, щоб обрати тип оливи, який буде 
використовуватися в тракторі (відповідно до типу коробки пере-
дач).

Див. мал. 5.13c для моделі 20.

Див. мал. 5.13d для моделі 26.

ПРИМІТКА. Якщо навісне обладнання, що використовується, ви-
магає більшої кількості мастила, переконайтеся в тому, що в ко-
робці передач є достатня кількість оливи для використання кож-
ного робочого режиму. За необхідності долийте її.

5.14  Рекомендовані класи оливи та сфера 
їхнього застосування (для моделі 26)
Ми рекомендуємо використовувати для коробки передач і гі-
дравлічних гальм оливу класу ELF-2412/SAE-80W.

Інформація щодо вибору в’язкості оливи залежно від температу-
ри довкілля див. на мал. 5.14.

В коробці передач моделі 20 рекомендується використовувати 
оливу класу EP-80. 

Позначка макс. рівня

Позначка макс. рівня

Рекомендована в’язкість оливи 
залежно від температури повітря 

Мал. 5.14

Мал. 5.13d

Мал. 5.13c
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5.15.1  Очищення впускного фільтра (A), 
мал. 5.15а (додаткова опція в моделі 26)

Під час кожного технічного обслуговування ретельно очищуйте 
впускний фільтр, промиваючи його рідкою оливою або гасом.

Ігнорування цієї вимоги призведе до значного скорочення термі-
ну служби гідравлічної системи.

Процедура очищення впускного фільтра  
(мал. 5.15b, c, d):
(1) Зніміть зі шлангу всі хомути (1).

(2) Зніміть із фільтра трубки шлангу (2).

(3) Тримаючи фільтр в зборі в лівій руці, пальцями правої руки 
зніміть з корпусу (3) дротяний затискач (5) і магнітний фільтр (4).

(4) Відкрутіть гайку (6) та зніміть опорний ковпачок (7). Розібрав-
ши опорний ковпачок, видаліть гільзу (8), забруднену залізним 
пилом, витягнувши її за допомогою пластмасової опори (10).

(5) Очистіть гільзу від залізного пилу м’якою тканиною та вста-
новіть її назад.

(6) Змонтуйте опорний ковпачок і затягніть гайку.

(7) Встановіть магнітний фільтр у корпус та надійно зафіксуйте 
його за допомогою дротяного затискача.

(8) Закріпіть трубки шлангу та затягніть шланги хомутами.

Заміна: Міняйте магнітний фільтр через кожні 750 робочих го-
дин.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Не розбирайте магніти (9), оскільки 
вони зібрані в певній послідовності з дотриманням полярності, 
тому їх не можна чіпати (мал. 5.15d).

5.15.1 Очищення основного елементу 
впускного фільтра (B)
(додаткова опція в моделі 20)
Впускний фільтр моделі 20 розташований на правій стороні

корпусу коробки передач (мал. 5.15e).

Під час проведення кожного технічного обслуговування ретель-
но очищуйте фільтр, промиваючи його рідкою оливою або гасом.

Ігнорування цієї вимоги призведе до значного скорочення термі-
ну служби гідравлічної системи.

Мал. 5.15b

Мал. 5.15c

Мал. 5.15b

Мал. 5.15e
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5.16  Загальне технічне обслуговування 
електрообладнання
• Не намагайтеся усувати несправності електричних схем.

• Ніколи не міняйте згорілий запобіжник на аналогічний виріб із 
більшим номінальним струмом. Це може стати причиною виник-
нення пожежі.

• Ніколи не виконуйте жодних операцій із такими компонентами, 
як генератор змінного струму та стартер, коли двигун перебуває 
в робочому стані.

• Крім того, виконуючи очищення трактора за допомогою пнев-
матичного розпилювача, будьте особливо обережні, щоби не по-
шкодити з’єднання різних електричних кабелів.

5.17 Акумулятор та його обслуговування
Ємність акумулятора моделі 20: 12 В, 50 А*г

Ємність акумулятора моделі 26: 12 В, 65 А*г

Порядок знімання акумулятора
Акумулятор розташований у передній частині трактора, як це по-
казано на малюнку. Щоб отримати доступ до акумулятора, вико-
найте описану нижче процедуру:

1. Відкрийте капот.

2. Зніміть смушкову гайку (1, мал. 5.17а), повернувши її проти 
годинникової стрілки.

3. Від’єднайте відповідні клеми (-) та (+) (2, мал. 5.17а).

Перевірте рівень електроліту
Цей показник має відповідати рекомендаціям

виробника акумулятора. За необхідності долийте дистильовану 
воду, щоби вона досягла позначки «Макс.» на акумуляторі (мал. 
5.17b). Слідкуйте за тим, щоби рівень електроліту не опускався 
нижче позначки «Мін.». Ніколи не додавайте кислоту.

Ретельно перевірте рівень заряду 
акумулятора
Захистіть акумулятор від замерзання. Переконайтеся в тому, що 
клеми не забруднені та належним чином затягнуті. Перевірте 
питому вагу акумулятора за допомогою гідрометра (мал. 5.17c). 
Цей показник для повністю зарядженого акумулятора становить 
1,265 ±0,005 за температури 27 °C. 

Штирі акумулятора, клеми та пов’язане з ними приладдя містять 
свинець та свинцеві сполуки (хімічні речовини, визнані в штаті 
Каліфорнія такими, що викликають рак та порушення репродук-
тивної функції). Після роботи з акумулятором обов’язково вимий-
те руки.

Мал. 5.17а

Мал. 5.17c

Мал. 5.17b

Поверхня 
електроліта

Скляна 
трубка

Електроліт

Поплавок
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5.18  Стартер
Стартер встановлений на лівій стороні двигуна. Пусковий двигун 
обертає колінчастий вал двигуна для здійснення запуску.

Візуально перевірте стартер на наявність пошкоджень. Якщо 
стартер надто запилений, видуйте пил стисненим повітрям.

Примітка. Якщо були виявлені дефекти стартера, зверніться до 
свого дилера.

5.19  Генератор змінного струму
Генератор змінного струму, встановлений з лівої сторони дви-
гуна, генерує струм, який заряджає акумулятор, що забезпечує 
нормальну роботу електричного обладнання.

Візуально перевірте генератор змінного струму на наявність по-
шкоджень. Якщо генератор змінного струму надто запилений, 
видуйте пил стисненим повітрям.

Зніміть V-подібний приводний ремінь і поверніть шків руками, 
щоби переконатися в тому, що він плавно обертається.

Примітка. Якщо були виявлені дефекти генератора змінного 
струму, зверніться до свого дилера.

5.19.1  Перевірка V-подібного приводного 
ременя:
1. Переконайтеся в тому, що V-подібний приводний ремінь не 
має ознак пошкодження, як-от надмірне зношення, порізи або 
дефекти поверхонь тертя. За необхідності замініть цей елемент 
оригінальним ременем.

2. Перевірте ступінь натягування ременя, натиснувши на ремінь 
посередині між шківами із зусиллям приблизно 98 Н (10 кгс) (22 
фунт-сила). Якщо відхилення від нормального показника стано-
вить 10... 12 мм, ступінь натягування є правильною. Якщо цей 
параметр виходить за межі заданого значення, відрегулюйте ре-
мінь.

5.19.2  Регулювання ступеня натягування 
V-подібного приводного ременя:
1. Зніміть усі стопорні болти генератора змінного струму та регу-
лювальної пластини.

2. Вставте прут між генератором змінного струму та блоком ци-
ліндрів, після чого скористайтеся утвореним важелем для змі-
щення цього генератора, щоб отримати правильний показник 
натягування V-подібного приводного ременя.

3. Коли буде досягнуте потрібне значення, затягніть усі стопорні 
болти генератора змінного струму та регулювальної пластини.

Мал. 5.19с

Мал. 5.19b

Мал. 5.19а

Мал. 5.18

Рег. болт

Відх. 10-12 мм

Регул.  
пластина

Фікс.  
болт

Фікс. 
гайка
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5.20 Запобіжники у блоці запобіжників  
(мал. 5.20а, b, c)
Запобіжники захищають електричну систему трактора від 
коротких замикань та перевищення потужності. Кількість 
запобіжників у електричній системі залежить від моделі 
трактора.

ПРИМІТКА. Перш ніж замінити згорілий запобіжник 
новим виробом з еквівалентним опором, потріб-
но встановити та усунути причину виникнення не-
справності.

Мал. 5.20а. Блок запобіжників 
моделі 20

Мал. 5.20с. Блок запобіжників 
моделі 26

Переднє робоче світло —
15 А

Заднє робоче світло —
15 А

Лампа плуга —
10 А

Гальма —
10 А

Проблисковий маячок —
15 А

Стереосистема —
10 А

Склоочисник — 10 А

Переднє робоче світло —
15 А

Заднє робоче світло —
15 А

Лампа плуга —
30 А

Гальма —
10 А

Проблисковий маячок —
15 А

Обертовий проблисковий 
маячок —

10 А

Склоочисник — 
10 А

Дальнє світло —
15 А

Ближнє світло —
15 А

Стоянкове світло —
10 А

Клаксон —
10 А

Термостат –
30 А

Переносна розетка —
10 А

Дальнє світло —
15 А

Ближнє світло —
15 А

Стоянкове світло —
10 А

Клаксон —
10 А

Свічка запалювання —
40 А

Переносна розетка —
10 А

Таймер контролера —
20 А
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5.21  Тривалий період простою
Якщо трактор не використовуватиметься впродовж тривалого 
періоду часу, виконайте такі запобіжні дії.

• Припаркуйте трактор у сухому захищеному місці.

• Злийте охолоджувальну рідину із радіатора та двигуна.

• Виконайте змащення усіх потрібних точок за допомогою мас-
лянки.

• Зніміть інжектори та залийте невелику кількість моторної оли-
ви в циліндри. Поверніть двигун вручну, а потім встановіть 
інжектори на свої місця.

• Виконайте очищення всього трактора, зокрема елементів ку-
зова.

Захистіть пофарбовані деталі за допомогою нанесення шару си-
ліконового воску, для нефарбованих металевих деталей ви-
користовуйте захисне мастило.

Припаркуйте трактор у сухому захищеному провітрюваному міс-
ці.

• Переконайтеся в тому, що всі елементи керування були вста-
новлені в нейтральне положення (включно з електричними 
вимикачами та елементами керування стоянковим гальмом).

• Витягніть ключ із замка запалювання.

• Переконайтеся в тому, що стержні циліндра (кермового ме-
ханізму, системи підіймального механізму тощо) розташовані 
належним чином.

• Злийте пальне з баку та наповніть його новим дизельним 
пальним до максимального рівня.

• Зніміть акумулятор, очистіть кришку та нанесіть вазелін на 
клеми та ковпачки клем. Після цього підключіть акумулятор 
у добре провітрюваному місці, де температура не опускається 
нижче 10 °C і де він буде захищений від прямих сонячних про-
менів.

• За допомогою вольтметра перевірте рівень заряду акумулято-
ра, як описано в розділі «Заряджання» (якщо це необхідно).

• Розташуйте підпірки або інші опорні елементи під осями, щоби 
зняти навантаження з коліс. Під час здійснення подібного під-
йому трактора рекомендується випустити повітря з шин.

Якщо це неможливо, тиск у шинах необхідно періодично пере-
віряти.

• Накрийте трактор брезентом (не пластмасовим або водоне-
проникним).

По закінченні періоду простою трактора. Коли 
ви знову запускаєте двигун, звертайте особливу 
увагу на відповідні інструкції, представлені у роз-
ділі «Експлуатація».УВАГА!
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5.22.1  Точки змащування в моделі 20
1. Центрувальний штифт

2. Поздовжні кермові тяги

3. Приводний вал зчеплення

4. Вал педалі гальма 

-  1 точка

-  4 точки

-  2 точки

-  2 точки

1. Центрувальний штифт

4. Вал педалі гальма

2. Поздовжні кермові тяги 
(ліва та права)

3. Приводний вал зчеплення
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5.22.2  Точки змащування в моделі 26
1. Приводний вал зчеплення (лівий та правий)

2. Вал педалі гальма (лівий та правий)

3. Механізм повного привода

4. UG-з’єднання карданного валу (передні та задні)

5. Шарнірне з’єднання циліндра кермового механізму (з двох бо-
ків на кермовому важелі)

6. Підіймальні штанги (ліва та права)

7. Штифт шарніра передньої осі

8. Циліндр кермового механізму

-  2 точки

-  2 точки

-  1 точка

-  2 точки

-  1 точка 

-  2 точки

-  1 точка

-  1 точка

1. Приводний вал зчеплення

4. UG-з’єднання карданного 
валу

7. Штифт шарніра  
передньої осі

2. Вал педалі гальма

5. Циліндр кермового механізму 
(з двох боків на кермовому 

важелі)

8. Циліндр кермового 
механізму (на монтажному 

кронштейні)

3. Механізм повного привода

6. Підіймальні штанги
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5.23  Піднімання трактора домкратом — 
точки підйому
На малюнках показані рекомендовані точки, що використовують-
ся під час піднімання трактора за допомогою домкрата. Для вико-
нання цієї операції використовуйте стійкий підіймальний домкрат 
з достатньою підіймальною силою.

A — піднімання правого кінця осі (наприклад, щоби зняти праве 
переднє колесо).

B — піднімання центра осі (використовуйте дерев’яні клини, 
щоби вісь не нахилялася).

C — піднімання лівого кінця осі (наприклад, щоб зняти ліве пе-
реднє колесо).

D — піднімання задньої частини трактора (наприклад, щоби зня-
ти заднє колесо).

• Використовуйте лише схвалене підіймальне об-
ладнання.

• Піднімайте трактор можна лише на твердій, рів-
ній поверхні.

• Перш ніж виконувати будь-які подальші роботи 
на тракторі, спочатку закріпіть його за допомо-
гою відповідних підпірок.

Див. мал. 5.23а та 5.23b для моделі 20.

Див. мал. 5.23c та 5.23d для моделі 26. 

УВАГА!

Мал. 5.23а. Піднімання 
передньої частини трактора

Мал. 5.23б. Піднімання 
задньої частини трактора

Мал. 5.23c. Піднімання 
передньої частини трактора

Мал. 5.23г. Піднімання задньої 
частини трактора
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5.24 Таблиця характеристик мастильних матеріалів та олив

Обладнання

Моторна олива

Коробка передач і задня вісь

Передня вісь

Пальне

Обсяг

20: 3,6 л

26: 4,2 л

20: 16 л

26: 18 л

2,7 л

29 ±3 л

Рекомендований клас

20: SAE-15W40

26: SAE-10W40

20: EP-80

26: ELF-2412

EP-80

Легке дизельне пальне, 
що відповідає вимогам 
IS: 1460–2000, щільність 
0,840 г/см2
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6.1  Технічні характеристики

Таблиця 6.1аПримітка. Усі розміри та технічні характеристики наведені виключно для ознайомлення, 
вони можуть бути змінені без додаткового попередження.
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Таблиця 6.1bПримітка. Усі розміри та технічні характеристики наведені виключно для ознайомлення, 
вони можуть бути змінені без додаткового попередження.
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6.2.1  СУМІСНЕ НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МОДЕЛІ 20

Таблиця 6.2аПримітка.

1. Розмір навісного обладнання/об. двиг./хв (оберти двигуна за хвилину) та кількість передач можуть відрізняти-
ся залежно від географічних умов

2. Щоби забезпечити безпечну та економічну експлуатацію, трактор має працювати в діапазоні 1700–2300.

№ п/п Навісне обладнання Розмір Швидкість ПриміткиПараметр

1.

2.

3.

4.

5.

Робочий обсяг

Макс. тиск

Робоча ширина:

16 ножів L-подібної форми

20 ножів J-подібної форми 

Негабаритний, 2 борони

Повна вага транспортного засобу

Підресорений

Жорсткого типу

Оприскувач

Грунтофреза

Відвальний плуг

Причіп 

Культиватор

200–600 л

20 бар

Мембранний 
насос

3 дюйма

3,5 дюйма

Ширина

різання

кожної

борони

8 дюймів

1–2 тонни

5-зубний

Міні

культиватор

4–6 км/год

[2,5–3,8 
миль/год]

2–3 км/год

[1,3–1,9 
миль/год]

2–4 км/год

[1,3–2,5 
миль/год]

5–18км/год

[3,2–11,3 
миль/год]

4–5 км/год

[2,5–3,2 
миль/год]

з

ВВП 1-й

з

1-м ВВП
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6.2.2  СУМІСНЕ НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МОДЕЛІ 26 

Навісне обладнання Розмір Коробка 
передач Об. двиг./хвПараметр

1.

2.

3.

4.

5.

Максимальна кількість ножів — 
L-подібних, J-подібних 
Максимальна ширина L або J-подібних 
ножів — см (дюймів) 
Довжина одного L-подібного ножа — 
см (дюймів)
Висота одного L-подібного ножа — см 
(дюймів) 
Максимальна вага — кг (фунтів)

Максимальна кількість зубів
Максимальна висота культиватора від 
поверхні землі — см (дюйм)
Максимальна ширина — см (дюймів)
Ширина одного зуба — см (дюймів)
Висота одного зуба — см (дюймів)

Максимальна кількість дисків
Максимальна ширина — см (дюймів)
Діаметр диска — см (дюймів)
Максимальна вага — кг (фунтів).

Максимальний об’єм бака — л  
(амер. гал.)

Розміри візка (Д×Ш×В) — см (дюймів)

Висота візка від поверхні землі,  
з шиною розміром - 105/80R14 — см 
(дюймів)

Максимальна загальна вага — кг  
(фунтів).

Грунтофреза

Культиватор 
(підресорений)

Дискова борона

Оприскувач

Причіп

20,28

105 (41,3)

7 (2,8)

0,6 (0,23)

150 (330)

7
45 (17,7)

 
145 (57)
5 (1,9)

8,5 (3,3)

5×5
83 (33)
46 (18)

130 (286)

600  
(160)

180×90×50
(70,9×35,4

X19.7)
180 (70,9)

 
 

2000 (4400)

L1, L2, L3

H1

H1

H1

H3

2000–2100

540 об./хв  
для ВВП-1

за показника  
2080 об. двиг./хв

2100–2500

2100–2500

2000–2100

540 об./хв  
для ВВП-1

за показника  
2080 об. двиг./хв

Відповідно до 
параметрів методу 

експлуатації, 
прийнятного для 

власника трактора

Примітка. Розмір навісного обладнання/об. двиг./хв (оберти двигуна за хвилину) та кіль-
кість передач можуть відрізнятися залежно від географічних умов

Таблиця 6.2b

№ п/п
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Навісне обладнання Розмір Коробка 
передач Об. двиг./хвПараметр

6.

7.

8.

8.

9.

Максимальна ширина різання — см 
(дюймів)

Максимальна вага — кг (фунтів).

Максимальна ширина різання — см 
(дюймів)

Максимальна ширина різання — см 
(дюймів)

Максимальна вага — кг (фунтів).

Максимальна ширина різання — см 
(дюймів)

Максимальна вага — кг (фунтів).

Максимальний розмір — дюймів

Газонокосарка із 
заднім викидом

Косарка-
подрібнювач

Ротаційна косарка

Коробчатий відвал

Лемішний плуг

122 (48) 

130 (286)

110 (43,3)

110 (43,3) 

130 (286)

125 (49,2) 

150 (330)

14 × 1

H1, H2

H1, H2

H1, H2

H1, H2

L1, L2, L3

2000–2300

2000–2300

2000–2100

540 об./хв  
для ВВП-1

за показника  
2080 об. двиг./хв

2000–2300

2000–2300

Таблиця 6.2b

№ п/п



88 
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ДВИГУН
A. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Обов’язково відпускайте ключ стартера після запус-

ку двигуна.
2. Перевіряйте роботу датчика тиску оливи та індика-

тора заряду акумулятора одразу після запуску дви-
гуна.

3. Забезпечте виконання регулярної перевірки герме-
тичності головки циліндрів та гайок колектора.

B. СИСТЕМА ВПУСКУ ПОВІТРЯ
1. Обов’язково перевіряйте систему попереднього очи-

щення елементів/масляну ванну.
У разі потреби, виконайте очищення.
C. СИСТЕМА ПОДАЧІ ПАЛЬНОГО
1. Регулярно зливайте осад з паливного бака.
2. Ретельно очищуйте паливний бак через кожні 500 

годин роботи.
3. Обов’язково регулярно замінюйте фільтр відповід-

но до рекомендацій, вказаних у графіку проведення 
технічного обслуговування.

4. Доливайте дизельне пальне у бак наприкінці робочо-
го дня, щоб уникнути конденсації.

5. Обов’язково перевіряйте, щоби кабель/ручка зупин-
ки не перебували у віджатому положенні.

D. СИСТЕМА ВОДЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ
1. Заливайте у радіатор тільки чисту м’яку воду та 

обов’язково щільно закручуйте його кришку.
2. Ретельно очищуйте передню решітку радіатора, 

щоби забезпечити вільне проходження потоку пові-
тря під час роботи двигуна.

3. Потрібно забезпечити належний ступінь натягування 
ременя приводу вентилятора. У разі створення тис-
ку між шківами вентилятора та шківом колінчастого 
валу, відхилення не має перевищувати 10 мм.

E. СИСТЕМА ЗМАЩЕННЯ
1. Замініть моторну оливу після перших 50 годин робо-

ти.
Після цього моторну оливу потрібно замінювати кожні 

250 годин роботи.
2. Щоденно перевіряйте рівень оливи, зупинивши трак-

тор на рівній горизонтальній поверхні.
3. Замінюйте основний елемент фільтра для змащу-

вальної оливи кожні 250 годин експлуатації (після 
першої заміни, що виконується через 50 годин).

ЗЧЕПЛЕННЯ
1. Потрібно забезпечити вільний хід педалі зчеплення
2. Обов’язково повільно відпускайте педаль зчеплення 

під час руху трактора.

ДВИГУН
A. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Уникайте тривалої процедури запуску двигуна за до-

помогою ключа стартера. Це скоротить строк служби 
акумулятора.

2. Не розганяйте двигун у нейтральному положенні.
B. СИСТЕМА ВПУСКУ ПОВІТРЯ
1. Не запускайте трактор, якщо модуль повітряного 

фільтра пошкоджений, оскільки це призведе до по-
трапляння всередину системи неочищеного повітря,

що призведе до надмірного зношення прокладок і 
поршневих кілець.

C. СИСТЕМА ПОДАЧІ ПАЛЬНОГО 
1. Завжди закривайте паливний бак відповідною герме-

тичною кришкою.
2. Не використовуйте забруднене пальне, оскільки це 

може вплинути на роботу паливного насоса та інжек-
торів.

3. Своєчасно виявляйте та усувайте витоки в місцях 
з’єднання елементів паливопроводів.

D. СИСТЕМА ВОДЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ
1. Заборонено запускати трактор зі знятою/несправною 

кришкою радіатора.
2. Заборонено запускати трактор, якщо протікають 

шланги радіатора.
Це призведе до перегрівання двигуна.
3. Не знімайте термостат, оскільки це вплине на робочі 

характеристики двигуна.
4. Не натягуйте ремінь надто сильно, оскільки це при-

зведе до передчасного виходу з ладу водяного насо-
са та підшипника генератора змінного струму.

5. Також уникайте занадто слабкого натягування реме-
ня, оскільки це стане причиною неефективного охо-
лодження та некоректного заряджання акумулятора.

E. СИСТЕМА ЗМАЩЕННЯ
1. Не використовуйте непогоджений тип змащувальної 

оливи.
2. Не змішуйте різні марки моторної оливи.
f. Вихлопна система
1. Обов’язково перевіряйте, щоби вихлопний канал не 

був закоркований.
ЗЧЕПЛЕННЯ
1. Не спирайтеся ногою на педаль зчеплення.
2. Під час експлуатації трактора уникайте пробуксову-

вання та повторної активації зчеплення.
3. Не рухайтеся накатом на крутих схилах на нейтраль-

ній передачі/з натиснутою педаллю зчеплення.

7. Рекомендації та заборони

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАБОРОНИ
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАБОРОНИ

ТРАНСМІСІЯ
1. Замініть трансмісійну оливу через 1 000 годин робо-

ти.
2. Регулярно перевіряйте стан гумових захисних пиль-

ників на важелях перемикання передач, оскільки 
вони запобігають потраплянню води та пилу в короб-
ку передач.

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА ТА З’ЄДНАННЯ
1. Під час зливання трансмісійної оливи переконайтеся 

в тому, що важіль системи гідравлічного управління 
знаходиться у нижньому положенні.

2. Регулярно виконуйте ретельне очищення сітчастого 
фільтра гідросистеми відповідно до встановленого 
графіку.

3. Відрегулюйте верхню ланку, обравши для неї відпо-
відну довжину.

4. Переконайтеся в тому, що підіймальні болти кришки 
досить щільно затягнуті.

5. Під час руху трактора без навісного обладнання 
утримуйте нижні ланки в піднятому положенні.

6. Підтримуйте верхні шарнірні з’єднання та нижні лан-
ки в чистому та сухому стані. Не змащуйте їх.

7. Обов’язково перевіряйте можливість підйому та 
опускання навісного обладнання за допомогою ва-
желя управління.

СИСТЕМА ГАЛЬМУВАННЯ
1. Якщо трактор не використовується в полі, утримуйте 

педалі гальм заблокованими за допомогою спеціаль-
ної клямки.

2. Задіюйте стоянкові гальма, якщо трактор не рухаєть-
ся.

3. Виконуйте перевірку на наявність ослаблених 
з’єднань у механізмі зчеплення.

4. Обов’язково змащуйте вкладку педалі гальма, 
з’єднання гальмівного кронштейна.

ПЕРЕДНЯ ВІСЬ І МЕХАНІЗМ  
КЕРМОВОГО УПРАВЛІННЯ
1. Регулярно змащуйте вкладки та поздовжні кермові 

тяги.
2. Регулярно звертайтеся до авторизованого сервісно-

го центра, щоби виконувати регулювання кута схо-
дження коліс. Між ними потрібно підтримувати про-
міжок (3–6 мм)

3. Перевіряйте щільність затягування передніх і задніх 
коліс з рекомендованим моментом затягування.

4. Зливайте оливу раз на рік або через 1 000 годин ро-
боти (залежно від того, що станеться раніше).

ШИНИ
1. Підтримуйте належний тиск у шинах трактора. Це 

сприятиме кращому зчепленню з ґрунтом, подовжен-
ню терміну експлуатації шини та досягненню опти-
мального рівня споживання пального.

ТРАНСМІСІЯ
1. Не застосовуйте верхню передачу на низьких обер-

тах двигуна.
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА ТА З’ЄДНАННЯ
1. Забороняється встановлювати межі регулювання 

управління трактором на швидке спрацьовування, 
якщо трактор перебуває на твердій поверхні (як-от 
бетон), оскільки навісне обладнання може впасти та 
пошкодитись.

2. Не намагайтеся пересувати або витягати щось із 
верхнього шарнірного з’єднання. Це небезпечно.

3. Не використовуйте болти замість шплінтів.
4. Не рухайтеся на тракторі заднім ходом із причепле-

ним навісним обладнанням з приводом від ВВП та ва-
желем ВВП у положенні на рівні землі. Під час руху 
заднім ходом навісне обладнання може отримати по-
шкодження.

СИСТЕМА ГАЛЬМУВАННЯ
1. Під час руху на високій швидкості не намагайтеся різ-

ко повертати, застосовуючи окремі гальма. Це може 
спричинити перекидання трактора.

2. Не спирайтеся ногою на педаль гальма. 

ПЕРЕДНЯ ВІСЬ І МЕХАНІЗМ  
КЕРМОВОГО УПРАВЛІННЯ 
1. Не використовуйте оливу непогодженого типу для 

змащення коробки кермового механізму. 

ШИНИ
1. Уникайте забруднення шини оливою, мастилом та 

будь-якими засобами для обприскування посівів, які 
містять значний обсяг кислот та лугу. Це може спри-
чинити значні пошкодження шини, якщо вони потра-
плять до шару армувальних волокон крізь маленькі 
отвори або тріщинки.

2. Не використовуйте трактор із надмірним тиском у ши-
нах. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАБОРОНИ
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ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
1. Підтримуйте чистоту акумуляторних клем.
2. Належним чином виконуйте змащування клемної 

бази технічним вазеліном.
3. Виконайте заземлення трактора, обгорнувши лан-

цюг навколо передньої осі, та опустивши один кінець 
ланцюга на землю під час роботи із нерухомим наві-
сним обладнанням з приводом від ВВП. Це захистить 
електрообладнання від пошкодження, що може ви-
никнути внаслідок появи статичного електричного 
розряду.

4. Періодично очищуйте вимикачі за допомогою стру-
меня повітря. 

ЕКОНОМТЕ ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛЬНЕ
• Вимикайте двигун, якщо трактор не використовуєть-

ся. Уникайте непотрібної роботи на холостих обер-
тах.

• Працюйте з оптимальною швидкістю та на відповід-
ній передачі.

• Підтримуйте рекомендований тиск у шинах, щоби до-
сягнути оптимальної витрати пального під час робо-
ти та забезпечити тривалий термін експлуатації шин. 
Виконуйте перевірки щодня.

• Під час транспортування використовуйте відповід-
ний причіп. Забезпечте належне зчеплення. Ніколи 
не перевантажуйте причіп.

• Підтримуйте свій трактор у справному технічному 
стані.

• Оригінальні змінні частини потрібно купувати лише в 
офіційних дилерів.

Для забезпечення робочих характеристик
• Переконайтеся, що захисні щитки встановлені на 

місці та у справному стані.
• Прочитайте всі інструкції з експлуатації, перш ніж 

почати експлуатувати Трактор.
• Тримайте повітряний фільтр чистим.
• Встановлюйте нові ущільнювальні кільця під час за-

міни елементів фільтра.
• Стежте за датчиком тиску оливи або попереджу-

вальним світловим сигналом та негайно досліджуйте 
будь-які порушення в роботі.

• Переконайтеся, що передача в нейтральному поло-
женні, перш ніж запускати двигун.

• Зберігайте все пальне у чистоті та використовуйте 
фільтр, коли заправляєте бак.

• Виконуйте дрібні регулювання та ремонт одразу, 
коли виникає потреба.

• Перед тим як зняти кришку радіатора та доливати 
воду, дайте двигуну охолонути, а потім повільно зні-
міть кришку радіатора.

• Рухаючись крутими схилами, переведіть машину на 
низьку передачу.

• Зафіксуйте педалі гальма разом під час руху по шосе.

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
1. Не замінюйте кінцеві виводи клем акумулятора, 

оскільки це призведе до виходу з ладу електричних 
компонентів.

2. Не залишайте виводи акумуляторної батареї 
під’єднаними, якщо трактор не буде використовува-
тися протягом тривалого часу.

3. Не переповнюйте акумулятор дистильованою водою. 
Рівень має бути достатнім, щоб занурити акумулятор-
ні пластини.

4. Не виконуйте жодних зварювальних робіт на тракто-
рі, не від’єднавши клем акумулятора.

КОЖНА КРАПЛЯ ВРАХОВУЄТЬСЯ
• Не допускайте витоку пального або оливи. Переко-

найтеся, що з’єднання затягнуті належним чином.
• Не розливайте пальне чи оливу під час заправлення 

або дозаправлення. Використовуйте воронку. 
• Не заливайте надто багато моторної оливи, оскільки 

це може спричинити надмірне споживання та витоки 
оливи.

• Не натискайте без потреби на педаль зчеплення або 
гальма.

• Не допускайте ковзання заднього колеса. Використо-
вуйте баласт, якщо потрібно.

• Не використовуйте зношені шини.
• Не використовуйте мастильні матеріали низької якос-

ті. Застосовуйте тільки оливу рекомендованого кла-
су.

Для безпечної експлуатації
• Не запускайте двигун, якщо повітряний фільтр від-

ключений.
• Заборонено запускати трактор у закритому примі-

щенні, якщо не відкрито двері та вікна для належної 
вентиляції.

• Не використовуйте трактор або двигун під час зма-
щення або очищення.

• Не виконуйте регулювання насосу для подачі паль-
ного самостійно (якщо ущільнення буде пошкоджено 
гарантія втратить чинність).

• Не допускайте тривалої роботи двигуна на холостому 
ході.

• Не застосовуйте окремі гальма для здійснення пово-
ротів на шосе або під час руху на високих швидко-
стях.

• Заборонено заправляти трактор пальним з увімкне-
ним двигуном.

• Не запускайте двигун, якщо активовано ВВП.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАБОРОНИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАБОРОНИ

Забезпечте щоденний догляд за трактором, щоб 
уникнути поломки.

Уважно прочитайте та дотримуйтеся інших інструк-
цій, наведених у буклеті з рекомендованих та за-
боронених дій під час технічного обслуговування, 
для забезпечення максимальної економії оливи/
пального.
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ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПРИМІТКА. Усі функції, наведені в Додатку 1, є опційними тому вони можуть бути не передбаче-
ні у вашій моделі трактора.

9.1  Контроль присутності водія (OPC)
9.1.1. OPC для стоянкового гальма: Цей трактор обладнаний звуковою та візуальною сигналізацією, яка попе-
реджає водія, коли він залишає своє місце, не задіявши стоянкове гальмо. Ця звукова та візуальна сигналізація 
має активізуватися після виявлення відсутності водія на сидінні, якщо стоянкове гальмо не було активоване. 
Затримка спрацювання сигналізації становить 5–7 с. Сигнал вимикається, коли водій повертається на своє місце 
впродовж вказаного періоду або якщо в цей час активується стоянкове гальмо.

9.1.2 OPC для валу відбору потужності: Якщо водій залишає своє місце, не вимкнувши ВВП, а транспортний 
засіб не рухається, двигун автоматично вимикається, що призводить до відключення валу відбору потужності 
впродовж 7с. Автоматичне вимкнення ВВП не має негативно впливати на роботу функцій, пов’язаних із забез-
печенням безпеки (наприклад, робота гальм). Повторний запуск валу відбору потужності буде здійснений, лише 
якщо це навмисно зробить водій. Щоби знову запустити трактор, водій має перевести всі важелі (важіль двосту-
пеневого перемикання режимів, важіль ВВП) у нейтральне положення та натиснути педаль зчеплення.
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9.2  Стоянкове гальмо
Стоянкове гальмо розташоване над лівим крилом, воно активу-
ється за допомогою спеціального важеля, який задіює гальмівні 
диски за допомогою механічного управління.

Активація стоянкового гальма:

- Потягніть важіль стоянкового гальма вгору, щоб задіяти стоян-
кове гальмо.

Відпускання стоянкового гальма:

- Натисніть кнопку, переведіть важіль стоянкового гальма вниз і 
відпустіть кнопку.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Завжди задіюйте ручне 
гальмо, коли трактор використовується для ви-
конання робіт у нерухомому стані, навіть якщо 
це відбувається впродовж лише нетривалих 
проміжків часу.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Переміщення трактора з частко-
во активованим стоянковим гальмом призведе до пошко-
дження внутрішніх компонентів трансмісії. Обов’язково 
повністю вимикайте гальмо.

9.3  Нормативна табличка виробника
Номер шасі вигравіруваний на нормативній табличці.

Нормативна табличка виробника розташована на лівому крилі, 
як це показано на мал. 9.3 (a) та 9.3 (b). 

ДОДАТОК 1: ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ 26

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Мал. 9.2

Мал. 9.3 (a)

Мал. 9.3 (b)
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9.4  Відкривання капота
Щоби відкрити капот, потягніть ручку (1, мал. 9.4а), розташовану 
в його передній лівій частині, поки не почуєте звук клацання.

Трохи підніміть капот, і він автоматично підніметься до попере-
дньо встановленої висоти за допомогою пневматичної пружини.

Закриття капоту

Обережно опустіть капот, а потім натисніть на нього до спрацю-
вання замка.

ДОДАТОК 1: ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ 26

Мал. 9.4(a)

Мал. 9.4(b)
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ДОДАТОК 1: ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ 26

1 Індикатор стоянкового гальма

2 Індикатор заряду акумулятора

3 Індикатор забруднення повітряного фільтра

4 Лівий сигнал повороту

5 Правий сигнал повороту

6 Індикатор дальнього/ближнього світла

7 Індикатор холодного запуску

8 Індикатор тиску моторної оливи

 

Мал. 9.5

9 Датчик температури

10 Сигнальна лампа ВВП  
(світиться, коли ВВП увімкнений)

11 Індикатор причепа

12 Датчик обертів двигуна та лічильник   
мотогодин 

13 Індикатор фари плуга  
(світиться коли фара плуга увімкнена) 

14 Датчик рівня пального 
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9.6  Засоби управління панелі приладів

ДОДАТОК 1: ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ 26

Вимикач  
проблискового 

маячка

Перемикач 
аварійних 

вогнів

Ключ 
запалювання

Панель 
приладів

Комбінаційний 
перемикач

9.7  Засоби управління панелі приладів
Передні фари (показані на фотографії) використовуються 
для полегшення процесу відстеження траєкторії руху трак-
тора, створення більш яскравого освітлення та підвищення 
рівня естетики транспортного засобу.

9.8  Вимикач акумулятора
Вимикач акумулятора призначений для увімкнення або ви-
мкнення живлення від акумулятора. Якщо трактор не вико-
ристовуватиметься впродовж тривалого періоду часу, по-
верніть вимикач за годинниковою стрілкою, щоб вимкнути 
живлення. 

Мал. 9.6

Мал. 9.7

Мал. 9.8

Передні фари

УВІМКНУТО
ВИМКНУТО
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ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
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Акумулятор та його обслуговування   75
Блок запобіжників     42
Важіль двоколісного/повного привода   49
Важіль двоступеневого перемикання швидкостей  54
Важіль направляючого гідравлічного розподільника 
(додаткова опція)      55
Важіль перемикання передач    50
Вал відбору потужності (ВВП)    50
Видалення повітря з паливної системи   68
Вимкнення двигуна     47
Вимоги до пального     65
Вихід із трактора      46
Відкривання капота     48
Вільний хід педалі гальма     71
Вільний хід педалі зчеплення    71
Гарантія, дії, що виконуються перед доставкою, 
та підготовка до роботи     11
Гарантія: зміна місця експлуатації   12
Генератор змінного струму     76
Гідравлічна система для моделі 20    59
Гідравлічна система для моделі 26    60
Гідравлічні пристрої зчеплення    53
Глушник під капотом (додаткова опція)  48
Графік проведення технічного обслуговування  63
Датчик обертів двигуна та лічильник мотогодин 37
Датчик рівня палива    34
Датчик температури охолоджуючої рідини   36
Датчик тиску моторної оливи    34
Двигун       46
Експлуатаційна документація    98

Загальне технічне обслуговування електрообладнання 75
Закривання капота     48
Заміна масляного фільтра та моторної оливи   66
Заміна паливного фільтра    67
Запобіжники у блоці запобіжників    77
Заправлення паливного бака    65
Заправлення пальним     65
Запуск двигуна      46
Запуск у холодну погоду     47
Зауваження щодо техніки безпеки    15-29
Захисна рама: Конструкція для захисту  
під час перекидання (система ROPS)  
(якщо вона передбачена)    62
Захист від удару блискавки    29
Зберігання пального      65
Зливання та промивання радіатора  
(в охолодженому стані)    69
Зміна оливи в гідравлічних системах коробки передач,  
задніх бортових передач і підіймального механізму  72
Зміна оливи в передній осі повного привода   72
Індикатор дальнього світла     37
Індикатор забруднення повітряного фільтра   37
Індикатор заряду акумулятора    36
Індикатор лівого сигналу повороту    35
Індикатор положення важеля перемикання передач  35
Індикатор правого сигналу повороту   35
Індикатор холодного запуску     36
Кермове управління (модель 26)    53
Колеса та шини (тиск повітря в шинах та їхня 
вантажопідйомність)    58
Контроль присутності водія (OPC) — додаткова опція  93
Кришка радіатора     69
Навантаження шин баластом    59
Номерний знак      45
Нормативна табличка виробника     9
Обкатування      47
Органи керування трактором для моделі 20  38

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

Органи керування трактором для моделі 20  30
Органи керування трактором для моделі 26  31
Органи керування на панелі приладів моделі 26 41
Очищення впускного фільтра  
(додаткова опція в моделі 26)     74
Очищення основного елементу впускного фільтра 
(додаткова опція в моделі 20)    74
Очищення ребер радіатора    69
Панель приладів для моделі 20   32
Панель приладів для моделі 26    32
Паспортна табличка ROPS     9
Педаль акселератора     48
Педаль зчеплення     48
Педаль механізму блокування диференціала   55
Педальні гальма      56
Перевірка V-подібного приводного ременя   76
Перевірка болта з гайкою, що використовується 
для кріплення колеса    59
Перевірка рівня моторної оливи   66
Перевірка шлангів     69
Передні / задні фари трактора   43
Піднімання трактора домкратом — точки підйому 81
Попередження щодо використання запчастин  12
Посадка в трактор     46
Пошук та усунення несправностей    91
Радіатор       68
Регулювання ступеня натягування V-подібного 
приводного ременя    76
Рекомендації та заборони     88
Рекомендації щодо використання 
попереджувальних знаків      13
Рекомендовані класи оливи та сфера їхнього 
застосування (для моделі 26)   73
Рівень охолоджувальної рідини в радіаторі 
(у нагрітому стані)     68
Рівні шуму та вібрації     29
Розетка для причепа на сім роз'ємів   45
Ручний дросельний важіль     49
Сервісне обслуговування після закінчення 
гарантійного терміну     12
Серійний номер двигуна      9
Серійний номер шасі      9 
Сидіння водія       44
Стартер       76
Стоянкове гальмо для моделі 20    56
Стоянкове гальмо для моделі 26    57
Сумісне обладнання для моделі 20    85
Сумісне обладнання для моделі 26    86
Сфера використання інструкції з експлуатації  8
Таблиця значень швидкості, що відповідають  
конкретним положенням важеля коробки передач  57
Таблиця характеристик мастильних матеріалів та олив  82
Техніка безпеки під час експлуатації 
завантажувальних пристроїв    28
Техніка безпеки: наліпки     98
Техніка безпеки: підготовка до безпечної експлуатації  14
Технічне обслуговування повітряного фільтра  70
Технічні характеристики     83
Точки змащування в моделі 20    79
Точки змащування в моделі 26   80
Транспортний фіксатор (швидкодіючий клапан)  54
Тривалий період простою    78
Триточкове з’єднання     60
Умови надання гарантійних послуг    12
Універсальні символи     10
Шарнірні з’єднання циліндра кермового механізму 
(для моделі 26)      72
Ящик для інструментів     44


