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Ettevõte KUBOTA Corporation on …
Alates ettevõtte KUBOTA Corporation rajamisest 1890. aastal on 
ettevõte kasvanud üheks suurimaks ettevõteks Jaapanis.

Selleks on ettevõte aastate jooksul oluliselt mitmekesistanud oma 
toodete ja teenuste valikut. 30 tehast ja 35 000 töötajat valistavad 
üle 1000 erineva eseme, olgu need siis suured või väikesed.

Kõiki neid tooteid ja nendega kaasnevaid teenuseid ühendab siiski 
aga üks keskne lähenemine. Kubota valmistab tooteid, mis on 
rahvuslikul skaalal vajalikud tooted. Tooted, mille kasutamine on 
möödapääsmatu. Tooted, mille eesmärgiks on aidata üksikisikutel 
ja kogu rahval elukeskkonna leiduvat potentsiaali teostada. Kubota 
on vajalike toodete gigant.

Nimetatud potentsiaal hõlmab veevarustust, maapinnal 
kasvatatavat ja merest saadavat toitu, tööstuslikku arengut, 
arhitektuuri ja ehitustöötust ning transporti.

Tuhanded inimesed usaldavad Kubota oskusteavet, tehnoloogiat, 
kogemusi ja klienditeenindust. Ka teie võite ettevõttele Kubota 
kindel olla.
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UNIVERSAALSED SÜMBOLID

Traktori kasutusjuhendi suunistes on instrumentidel ja juhtimisseadistel kasutatud erinevaid universaalseid sümboleid.
Sümbolid on nimetatud allpool koos viitega nende tähendusele.

B Üldine

 Ohutuse hoiatussümbol

 Süsteemi põhihoiatus

 Kiire

 Aeglane

 Roomamine

 Lukk

 ON (aktiveeritud)

 OFF (desaktiveeritud)

B Mootoriga seotud

 Diislikütus

 Tühi

 Täis

 Tunniloendur / möödunud töötunnid

 Mootori jahutusvedelik - temperatuur

 Madala temperatuuri reguleerimine

 Mootori sisselaske-/põlemisõhu filter

 Mootoriõli - rõhk

 Vee-eraldi

 Mootor - hoiatus

 Mootor - pöörlemissagedus

 Mootor - pöörete piiraja

 Mootor - konstantse pöörlemissageduse
              haldamine

 Mootor - ülekiirus

 Mootor - p/min mälu A

 Mootor - p/min mälu B

 Mootor - p/min suurenemine

 Mootor - käitamine

 Mootor - käivitamine

 Mootor - peatamine

 Elektrienergia - tarvikud

 Diisli eelsoojendus / hõõgküünlad 
              (käivitusabi madala temperatuuri korral)

 Regenereerimine

 Regenereerimise pidurdamine

 Regenereerimine (lüliti)

 Pargituna regenereerimine

 DEF/Adblue® - tase

 DEF/Adblue® - madal tase

 DEF/Adblue® - halb kvaliteet

 DEF/Adblue® - probleem

 DEF/Adblue® - sulatamine

B Sõiduki kere - seotud

 Neljarattavedu - sees

 Juhi kohaloleku kontroll

 Sidur

 Pidur

 Seisupidur



 Piduriõli rõhk

 Haagise pidur

 Diferentsiaalilukk

 Diferentsiaalilukk - automaatne

 Rool - kallutamine

 Käitusvõll - väljas (desaktiveeritud)

 Käitusvõll - sees (aktiveeritud)

 Käitusvõll - 540 p/min

 Käitusvõll - 540E p/min

 Käitusvõll - 1000 p/min

 Käitusvõll - eesmine

 Käitusvõll - tagumine

 Käitusvõll - maapealne

B Hüdraulika - seotud

 Hüdrokoormur - madal asend

 Hüdrokoormur - sügav asend

 Asendi juhtimine - tõstetud asend

 Asendi juhtimine - langetatud asend

 3-punktilise langetamise kiiruse juhtimine

 Kaugsilinder - sissetõmbamine

 Kaugsilinder - pikendamine

B Elekter - seotud

 Aku laadimisseisund

 Esituled - lähituled

 Esituled - kaugtuled

 Suunatuli

 Hoiatustuled

 Helisignaalseade

 Märgutuli

 Klaasipuhasti

 Klaasipuhasti - katkendlik

 Klaasipesur

 Tagaakna sulataja



EESSÕNA

3OHUTUS ENNEKÕIKE

TÄHTIS :

MÄRKUS :

3 OHT :

3 HOIATUS :

3 ETTEVAATUST :

Osutab eelseisvale ohtlikule olukorrale, mille 
mittevältimise tulemuseks on surm või tõsised 
vigastused.

Osutab võimalikule ohtlikule olukorrale, mille 
mittevältimise tulemuseks võivad olla surm või tõsised 
vigastused.

Osutab võimalikule ohtlikule olukorrale, mille 
mittevältimise tulemuseks võivad olla kergemad või 
mõõdukad vigastused.

Viitab juhiste mittejärgmisest tingitud võimalikele 
seadme või vara kahjustustele.

Annab vajalikku teavet.

Olete nüüd Kubota traktori uhke omanik. See traktor on Kubota inseneriteaduse- ja 
tootmiskvaliteedi tulemus. See on valmistatud headest materjalidest ja läbinud 
karmi kvaliteedikontrolli süsteemi. See võimaldab teil head teenust pikalt kasutada. 
Traktori kasutamisel parimate tulemuste saavutamiseks palume teil seda juhendit 
tähelepanelikult lugeda. See aitab teil mõista traktori tööpõhimõtteid ja sisaldab 
mitmeid kasulikke näpunäiteid traktori hooldamise kohta. Kubota põhimõtteks on 
meie uurimistegevuses avastatud eeliseid võimalikult ruttu rakendada. Uute 
tehnikate vahetu toodete valmistamiseks kasutamine võib põhjustada juhendis 
nimetatud väikeste osade iganemist. Kõige ajakohasemat teavet saate Kubota 
turustajatelt ja edasimüüjatelt. Võtke nendega kindlasti ühendust.

Seda, ettevõtte ohutuse hoiatussümbolit kasutatakse selles juhendis ja masinal 
olevatel märgistel võimalikust isikukahjust hoiatamiseks. Lugege seda juhendit 
tähelepanelikult. Enne seadme võimalikku kokkupanemist või kasutamist tuleb 
lugeda juhendit ja ohutuseeskirju.
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OHUTU KASUTAMINE
Hoolikas kasutamine on parim võimalus õnnetuse
vältimiseks.
Enne traktori kasutamist lugege käesolevat juhendit
tähelepanelikult ja mõistke seda.
Kõik juhid peavad kogemustest olenemata enne traktori
ja selle külge ühendatud tööseadme kasutamist lugema
käesolevat juhendit ja teisi asjaomaseid juhendeid.
Omanik on kohustatud kõiki juhte ohutu kasutamises
osas juhendama.

ENNE TRAKTORI KASUTAMIST
Õppige seadet ja selle piiranguid tundma. Enne traktori
käivitamist ja kasutamist lugege kogu käesolev juhend
läbi.

1. Üldine
• Pöörake erilist tähelepanu piktogrammidega

ohutussiltidele traktoril.
• Ärge kasutage traktorit ega ühtegi selle tööseadet,

kui olete tarvitanud alkoholi, ravimeid, reguleeritud
aineid või kui olete väsinud.

• Enne, kui lubate teistel inimestel oma traktorit
kasutada, selgitage, kuidas seda teha, ja laske neil
enne kasutamist seda juhendit lugeda.

• Ärge kunagi kandke traktori läheduses liiga avaraid,
rebitud ega suuri rõivaid. Need võivad liikuvate
osade või juhtelementide külge kinni jääda,
põhjustades õnnetuse ohu.
Kasutage täiendavat ohutusvarustust nagu kiivrit,
kaitsesaapaid või -kingi, silmade ja kuulmise
kaitsevahendeid jne, vajaduse või nõudmiste järgi.

• Ärge laske reisijatel ühelgi traktori osal kunagi
kaasa sõita. Operaator peab töö ajal traktori istmel
viibima.

• Kontrollige, et pidurid, sidur, ühendustihvtid ja muud
mehaanilised osad poleks valesti ühendatud ega
kulunud. Asendage kohe kulunud või kahjustatud
osad. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mutrid ja
poldid on kinni.
(Vt: HOOLDUS lk 121.)

• Hoidke traktor puhtana. Mustuse, määrde ja prahi
kogunemine võib soodustada tulekahju teket ja
põhjustada vigastusi.

• Kasutage ainult selliseid tööseadmeid, mis
vastavad selles juhendis nimetatud tehnilistele
andmetele või mille Kubota on heaks kiitnud.
(Vt: TÖÖSEADME PIIRANGUD lk 27.)

• Kasutage traktori esi-või tagaosas ainult sobivaid
raskusi, et vältida ümbermineku ohtu. Esilaaduri
kasutamisel pange tööseade või ballast

rippsüsteemile, et parandada stabiilsust ja
pidurdamist. Järgige tööseadme või manuse
juhendis kirjeldatud ohutuid tööprotseduure.

• Mida kitsamad on rööpmed, seda suurem on
traktori ümbermineku oht. Maksimaalse stabiilsuse
tagamiseks reguleerige rattad oma
kasutusotstarbele sobivasse maksimaalsesse
laiusse.
(Vt: REHVID, RATTAD JA BALLAST lk 106.)

(1) Tagarattad (A) Rööpme laius

• Ärge traktorit ümber tehke. Omavoliline
ümbertegemine võib mõjutada traktori toimimist,
mis võib tuua kaasa vigastuse.

2. JUHIKABIIN ja ROPS
• Kubota soovitab kasutada JUHIKABIINI või

masinate ümberminekust lähtuva ohu eest kaitsvaid
ohutuskaari (ROPS) ja turvavööd peaaegu
igasuguse kasutamise korral. See kombinatsioon
vähendab raske vigastuse või surma ohtu, kui
traktor peaks ümber minema. Kontrollige pea kohal
olevat vahet, mis võib JUHIKABIINI või ROPS-i
takistada.

• Kui JUHIKABIIN või ROPS on mingil põhjusel lahti
tulnud või eemaldatud, siis veenduge, et kõik osad
oleksid enne traktori kasutamist õigesti tagasi
paigaldatud.

• Ärge kunagi tehke ümber ega parandage ühtegi
JUHKABIINI või ROPS-i konstruktsiooni osa, kuna
keevitamine, painutamine, puurimine, lihvimine või
lõikamine võib struktuuri nõrgendada.

• Kui mõni JUHIKABIINI või ROPS-i konstruktsiooni
osa on kahjustatud, asendage kogu konstruktsioon
oma kohaliku KUBOTA edasimüüja juures.

• Kui traktoril on JUHIKABIIN või ROPS, kasutage
alati turvavööd. Ärge kasutage turvavööd
sissetõmmatava ROPS-i sissetõmbamise ajal või
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kui ROPS-i pole. Kontrollige regulaarselt turvavööd
ja asendage see, kui see on kulunud või
kahjustunud.

(1) KABIIN (2) Turvavöö

• JUHIKABIINI turvakatust (FOPS) pole kontrollitud.
• KABIIN vastab kategooria 2 (EN 15695-1: 2009)

nõuetele ohtlike ainete suhtes.
(Vt: KABIINI KLASSIFIKATSIOON JA HOOLDUS lk
112.)

• KABIIN kaitseb tolmu, kuid mitte aerosoolide ega
aurude eest.

• KABIINI ei saa kasutada aerosoolide ja aurude eest
kaitset nõudvates tingimustes.

TRAKTORI KASUTAMINE
Juhi ohutus on prioriteediks. Ohutu kasutamine, seda
eelkõige ümberkukkumise ohtu arvestades, hõlmab
seadme ja kasutamise hetkel esinevate
keskkonnatingimuste tundmist.
Keelatud kasutusviis, mis võib tekitada
ümberkukkumise ohtu, hõlmab tööseadmega sõitmist
ja pööramist, liiga kõrgel hoitavad koormat jne.
Käesolevas juhendis tuuakse välja mõned ilmselged
ohud, kuid vastav loend ei ole ega saa olla
kõikehõlmav. Juht on kohustatud pöörama tähelepanu
kõikidele seadmetele või keskkonnatingimustele, mis
võivad turvalisuse ohtu seada.

1. Traktori kasutamise alustamine
• Istuge mootori käivitamisel või kangide või

juhtimisseadmete käsitsemisel alati juhiistmel.
Reguleerige istet traktori osa kasutamise juhiste
järgi. Ärge kunagi käivitage mootorit maas seistes.

• Enne mootori käivitamist veenduge, et kõik hoovad
(sh lisajuhthoovad) oleksid neutraalasendis, et
seisupidur oleks rakendatud ja et nii siduri kui ka
seisupiduri käitusvõlli (PTO) oleksid lahutatud või
asendis „OFF“ (VÄLJAS). Kinnitage turvavöö, kui
traktoril on JUHIKABIIN, fikseeritud ROPS või
sissetõmmatav ROPS püstises ja lukustatud
asendis.

• Ärge käivitage mootorit, liikudes otse üle
starteriklemmide või möödudes ohutu käivituse
lülitist. Masin võib käivituda nii, et käik on sees, ja
liikuda, kui normaalsest käivitusahelast mööda
minna.

• Ärge kasutage mootorit ega laske sellel tühikäigul
töötada ventilatsioonita alal. Süsinikmonooksiid on
värvitu, lõhnatu ja surmav.

• Kontrollige iga kord enne traktori kasutamist, et juhi
kohaloleku kontrollsüsteem (OPC) töötab
nõuetekohaselt.
Katsetage ohutussüsteeme.
(Vt: 1. Mootori käivitussüsteemi kontrollimine lk
134.)
Ärge kasutage, kui need õigesti ei tööta.

2. Traktoriga töötamine
• Tõmmake ainult haakeseadmetega. Ärge kunagi

kinnitage haakeseadet telje korpuse või muu punkti
külge peale veotiisli; selline korraldus suurendab
raske vigastuse või surma ohtu traktori
ümbermineku tõttu.

(1) Veotiisel
(2) Kõrge haakeseade

(3) Haakesõrm Piton-Fix

• Tagumiste käitusvõlliga veetavate tööseadmete
puhul seadke haakeseadmed
pukseerimisasendisse.

• Kinnitage tõmmatavad või pukseeritavad koormad
ainult haakeseadmete külge.

• Hoidke kõik katted ja kaitsmed omal kohal.
Asendage kõik, mis on puudu või kahjustatud.

• Vältige järsku paigastliikumist. Ümbermineku
vältimiseks aeglustage pööramisel, ebatasasel
pinnal ja enne peatumist.

• Traktor ei saa pöörata, kui diferentsiaalilukk on
peal, ja selle katse võib olla ohtlik.

• Ärge kasutage kraavide, aukude, mullete või
pinnavormide juures, mis võivad traktori raskuse all
kokku vajuda. Traktori ümbermineku oht on veelgi
suurem, kui maapind on lahtine või märg. Kõrges
rohus võib peituda takistusi; kõndige ala eelnevalt
kontrollimiseks läbi.

OHUTU KASUTAMINE

10 M5091, M5111



• Vaadake alati, kuhu liigute. Märgake ja vältige
takistusi. Olge ettevaatlik vao otsas, puude ja
muude takistuste läheduses.

• Kui töötate rühmas, andke alati teistele teada, mida
kavatsete teha, enne kui seda teete.

• Ärge kunagi püüdke liikuvale traktorile minna või
sellelt maha tulla.

• Istuge kangide või juhtimisseadmete käsitsemisel
alati juhiistmel.

• Ärge seiske traktori ja tööseadme või haagitud
sõiduki vahel, kui seisupidur pole rakendatud.

• Ärge kasutage traktorit äikesevõimaluse korral.
Isegi KABIINIGA traktori korral ei ole juht äikese
eest kaitstud.

3. Kaassõitja iste (kui on olemas)
• Kasutage alati turvavööd ja stabiliseerige oma

keha, hoides kinni KABIINI raami küljest olevast
käsipuust.

• Kaassõitja iste on ette nähtud ühe täiskasvanud
isiku teel liikudes sõidutamiseks. Ärge lubage
maanteedel kaassõitja istmele kedagi peale ühe
täiskasvanu. Ärge kunagi lubage lastel sellele
istmele istuda.

• Vasakpoolne uks peab olema alati kinni, kui
kaassõitja istmel istutakse ja traktor liigub.

• Ärge lubage inimestel sõita kaasa mujal kui selleks
mõeldud kaassõitja istmel.

• Olge ettevaatlik, et vältida juhi vaatevälja piiramist,
masina pealt mahakukkumust või juhtimisseadiste
töösse sekkumist.

• Ärge käivitage ega peatage traktorit järsult ega
võtke järsult kurvi.

• Ärge kasutage kaassõitja istet, kui turvavöö või
ukselukk ei tööta.

• Ärge kasutage seda istet, kui teepeenar on liiga
pehme või tee liiga kitsas.

• Kui kaassõitja istet ei kasutata, pange see kokku,
kuna muidu võib juht KABIINI sisenedes või sealt
väljudes selle otsa komistada.

• Kaassõitja istmel istumise asendis ust avades või
sulgedes, liigutage ust aeglaselt. Sel viisil ei jää
käed ukse vahele ning keha ei saa uksega pihta.

4. Laste ohutus
Kui juht pole laste kohaloleku suhtes tähelepanelik,
võib see lõppeda traagiliselt. Lapsed tunnevad
tavaliselt huvi masinate ja nende töö vastu.
• Ärge kunagi eeldage, et lapsed on seal, kus neid

viimati nägite.
• Hoidke lapsed tööalalt eemal ja teise vastutava

täiskasvanu valve all.
• Olge tähelepanelik ja lülitage masin välja, kui

lapsed tööalale sisenevad.
• Ärge kunagi lapsi masinas transportige. Seal pole

neile sõitmiseks ohutut kohta. Nad võivad välja

kukkuda ja rataste alla jääda või segada teil masina
juhtimist.

• Ärge kunagi laske lastel masinat juhtida, isegi mitte
täiskasvanu järelevalve all.

• Ärge laske lastel kunagi masina või tööseadmega
mängida.

• Olge tagurdades eriti ettevaatlik. Vaadake enne
liikuma hakkamist selja taha ja alla, veendumaks, et
ala on tühi.

5. Töö kallakutel
Kallakud on oluline tegur, mille korral võivad juhtuda
juhitavuse kadumise ja ümberminekuga seotud
õnnetused, mille tagajärg võib olla raske vigastus või
surm. Kõik kallakud nõuavad erilist ettevaatust.
• Ümbermineku vältimiseks minge järskudest

kallakutest üles alati tagurpidi. Kui te kallakult
tagurpidi üles minna ei saa või tunnete end seal
ebakindlalt, ärge töötage seal. Hoiduge kallakutest,
mis on ohutuks töötamiseks liiga järsud.

• Kui sõidate edaspidi kraavist, märjalt alalt või
järsust kallakust üles, on oht tagurpidi
ümberminekuks. Liikuge nendes olukordades alati
tagurpidi välja. Eriline ettevaatus on vajalik
neljarattaveoga (4WD) mudelite puhul, kuna nende
tugevam tõmme võib anda juhile liigse kindluse
traktori suutlikkuse kohta kallakutest üles liikuda.

• Liikuge kallakutel alati aeglaselt ja vähehaaval.
Ärge muutke järsult kiirust, suunda ega pidurdage
järsult ega tehke rooliga äkilisi liigutusi.

• Vältige siduri lahutamist või käikude vahetamist
kallakul üles või alla liikudes. Kallakul olles võib
siduri lahutamine või tühikäigu kasutamine
põhjustada juhitavuse kaotamise.

• Erilist tähelepanu tuleb pöörata kaalule ja
tööseadmete asukohale ning raskustele, kuna need
mõjutavad traktori stabiilsust.

• Stabiilsuse parandamiseks kallakutel määrake
rööpmetele võimalikult suur laius.
(Vt: REHVID, RATTAD JA BALLAST lk 106.)
Järgige õige ballasti seadmise soovitusi.

• Vaba veeremise vältimiseks tehke järgmist.
– Ärge liigutage kallakul sõidusuuna kangi.
– Peatuge täielikult, kasutades pidurit ja

vajutades siduripedaali täiesti alla, seejärel
liigutage sõidusuuna kangi.

– Pärast sõidusuuna valimist vabastage
liikumahakkamiseks siduripedaal.

• Kallakust alla sõites veenduge, et neljarattavedu
oleks rakendunud, et tõmmet parandada (kui see
on olemas).

6. Traktori juhtimine maanteel
• Lukustage 2 piduripedaali kokku, et tagada sirge

peatumine. Ebaühtlane pidurdamine

OHUTU KASUTAMINE
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maanteekiirusel võib põhjustada traktori
ümbermineku.

(1) Piduripedaal (vasakpoolne,
LH)

(2) Piduripedaal (parempoolne,
RH)

(3) Piduripedaali lukk

(A) Teel liikudes

• Kontrollige esiratta rakendumist. Kaherattaveo ja
neljarattaveo puhul on pidurdusomadused
erinevad. Olge erinevusest teadlik ja kasutamisel
ettevaatlik.

• Kallakust alla sõites jälgige, et neljarattavedu (kui
on olemas) oleks haardumise suurendamiseks
rakendunud.

• Aeglustage alati traktorit enne pööramist. Suurel
kiirusel pööramine võib traktori ümber ajada.

• Arvestage kõiki kohalikke liiklus- ja ohutuseeskirju.
Kasutage ettenähtud viisil registreerimismärki.

(1) Registreerimismärk

• Lülitage esituled sisse. Võtke kaugtuli maha, kui
teine sõiduk teile vastu tuleb.

• Sõitke kiirusel, mis võimaldab teil alati kontrolli
säilitada.

• Ärge rakendage diferentsiaalilukku, kui sõidate
maanteekiirusel. Traktor võib juhitavuse kaotada.

• Vältige rooli järsku liigutamist, kuna see võib
põhjustada ohtlikku stabiilsuse kadu. Oht on eriti
suur, kui traktor sõidab maanteekiirusel.

• Ärge kasutage tööseadet, kui traktor on maanteel.
Lukustage rippsüsteem ülestõstetud asendisse.

• Seadke tööseadme langetamise kiiruse nupp
asendisse „LOCK“ (LUKUS), et hoida tööseadet
ülestõstetud asendis.

(1) Rippsüsteemi langetamise
kiiruse nupp

(A) „FAST“ (KIIRE)
(B) „SLOW“ (AEGLANE)
(C) „LOCK“ (LUKUS)

TRAKTORI PARKIMINE
• Lahutage käitusvõll, langetage kõik tööseadmed

maapinnale, pange kõik juhtkangid
neutraalasendisse, rakendage seisupidur, seisake
mootor, eemaldage võti süütelukust ja lukustage
kabiini uks (kui on olemas).
Kui jätate seisatud mootori korral käigu sisse, ei
takista see traktori veeremist.

• Veenduge enne traktorist väljumist, et see seisaks
täielikult.

• Vältige parkimist järsul kallakul. Kui see on vähegi
võimalik, parkige tugeval ja tasasel pinnal; kui mitte,
parkige risti üle kallaku ja tõkestage rattad.
Kui seda hoiatust eirata, võib traktor liikuma hakata
ning põhjustada vigastusi või surma.

KÄITUSVÕLLI KASUTAMINE
• Oodake, kuni kõik liikuvad osad on täielikult

peatunud, enne kui traktorist väljute, ühendate,
eemaldate, reguleerite, puhastate või hooldate mis
tahes käitusvõlli abil töötavat seadet.

• Hoidke käitusvõlli kate alati peal. Kui võll pole
kasutusel, pange käitusvõlli kork tagasi.

OHUTU KASUTAMINE
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(1) Käitusvõlli kaas
(2) Käitusvõlli kork

(A) „NORMAL POSITION“ (TA-
VAASEND)

(B) „RAISED POSITION“ (TÕS-
TETUD ASEND)

• Enne käitusvõlli abil töötavate seadmete
paigaldamist või kasutamist lugege tootja juhendit
ja vaadake üle seadmetele kinnitatud ohutussildid.
Käitusvõlli abil töötavate seadmete vale või ohtliku
kasutamise vältimiseks valige väiksem kiirus
(540 p/min), kui seadme tootja pole suuremat kiirust
spetsiaalselt soovitanud ja ohutuks tunnistanud.

• Statsionaarse käitusvõlli abil töötavate seadmete
kasutamisel rakendage alati traktori seisupidur ja
asetage tõkiskingad tagarataste taha ja ette.
Hoidke kõigist pöörlevatest osadest eemale.
Ärge kunagi pöörlevatest osadest üle astuge.

RIPPSÜSTEEMI KASUTAMINE
• Kasutage rippsüsteemi ainult koos seadmetega,

mis on mõeldud rippsüsteemiga kasutamiseks.
• Kui kasutate tööseadet, mis on paigaldatud

rippsüsteemile, siis paigaldage kindlasti sobilik
vastukaal traktori esiossa.

• Eraldumisest tulenevate vigastuste vältimiseks
tehke järgmist.
Ärge pikendage tõstevarrast üle keermestatud
varda soone.

(1) Soon

TRAKTORI HOOLDAMINE
Enne traktori hooldamist parkige see kindlale, lamedale
ja tasasele pinnale, rakendage seisupidur, langetage
kõik tööseadmed maapinnale, pange käigukang
neutraalasendisse, seisake mootor ja eemaldage võti.
• Andke traktorile aega jahtumiseks enne mootori,

summuti, radiaatori vms-ga või selle juures
töötamist.

• Ärge eemaldage radiaatori korki, kui jahutusvedelik
on kuum. Kui see on jahtunud, keerake kork
aeglaselt esimese peatuseni ja andke piisavalt
aega, et liigne surve väljuks, enne kui korgi täiesti
ära võtate. Kui traktoril on jahutusvedeliku
paisupaak, lisage jahutusvedelikku paaki, mitte
radiaatorisse.
(Vt: 7. Jahutusvedeliku taseme kontrollimine lk
131.)

• Enne tankimist seisake alati mootor. Vältige
mahavalgumist ja ületäitmist. Kasutage ainult
heakskiidetud kütuseid.

• Kasutage alati maandatud tankimisseadmeid.
• Ärge suitsetage aku juures töötades või tankimise

ajal. Hoidke kõik sädemed ja leegid akust ja
kütusepaagist eemal. Aku kujutab endast
plahvatusohtu, kuna see eraldab eriti laadimise ajal
vesinikku ja hapnikku.

• Enne tühjaaku „abitoiteallikast käivitamist“ lugege ja
järgige kõiki juhiseid.
(Vt: KÄIVITAMINE ABITOITEALLIKAST lk 51.)

• Hoidke esmaabikomplekt ja tulekustuti alati
käepärast.

• Katkestage aku maanduskaabli ühendus enne
elektrikomponentidega või nende läheduses
töötamist.

• Aku plahvatamise võimaluse vältimiseks ärge
kasutage ega laadige akut, kui vedeliku tase on
allpool märki „LOWER“ (alampiiri tase). Kontrollige
regulaarselt vedeliku taset ja lisage vajaduse korral
destilleeritud vett, et vedeliku tase oleks tasemete
„UPPER“ ja „LOWER“ vahel.

• Juhuslikust lühisest tekkivate sädemete vältimiseks
katkestage alati aku maanduskaabli ühendus (–)
esimesena ja ühendage see viimasena.

OHUTU KASUTAMINE
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(1) Aku

• Ärge püüdke rehvi veljele paigaldada. Seda peab
tegema kvalifitseeritud isik, kellel on olemas õiged
töövahendid.

• Säilitage alati õige rehvirõhk. Ärge täitke rehve üle
soovitusliku rõhu, mis on näidatud kasutusjuhendis.

• Toestage traktor kindlalt rehvide vahetamise või
rataste rööpme laiuse muutmise ajaks.

• Veenduge, et rattapoldid oleksid määratud
pöördemomendini pingutatud.

• Katkestage aku maanduskaabli ühendus ja seisake
mootor, et vältida masina äraveeremist 4WD
pidurdussüsteemi tõttu katsetamise, hoolduse või
remondi ajal, kui ainult tagumised rattad on maast
lahti.

• Ärge töötage ühegi hüdrauliliselt toestatud seadme
all. Need võivad sadeneda, äkitselt lekkima hakata
või kogemata alla kukkuda. Kui traktori või mõne
masina elemendi all on vaja hoolduse või
reguleerimise ajal töötada, toestage need eelnevalt
kindlalt tugede või sobivate tõkistega.

• Kui surve all olev hüdrauliline vedelik välja pääseb,
on selle jõud piisavalt suur, et naha sisse tungida,
tekitades raske vigastuse. Enne hüdrauliliste
voolikute ühenduse katkestamist vabastage
kindlasti jääkrõhk. Enne surve rakendamist
hüdraulilisele süsteemile veenduge, et kõik
ühendused oleksid tihedad ja et kõik liinid, torud ja
voolikud oleksid terved.

• Nõelaaukudest väljuv vedelik võib olla märkamatu.
Ärge otsige lekkeid käte abil; kasutage kartongi või
puutükki. Tungivalt soovitatav on kasutada ka
kaitseprille või muid silmakaitsmeid. Kui saate
väljapääsenud vedeliku tõttu viga, pöörduge kohe
arsti poole. See vedelik tekitab gangreeni või
raskeid allergilisi reaktsioone.

(1) Kartong
(2) Hüdraulikaliin

(3) Suurendusklaas

• Ärge avage kõrgsurve-kütusesüsteemi
Kõrgsurve all olev vedelik, mis on kütuseliinidesse
jäänud, võib tekitada raske vigastuse. Ärge
katkestage kütuseliinide, andurite ega muude
komponentide ühendust kõrgsurve-kütusepumba ja
kõrgsurve-ühisanuma kütusesüsteemiga mootorite
pihustite vahel ega püüdke neid parandada.

• Ohtliku kõrgepinge vältimiseks keerake võtmelüliti
asendisse „OFF“ (VÄLJAS), kui on vaja arvutit,
juhtmeid või liitmikke kontrollida või parandada.

• Diisli kübemefiltri (edaspidi DPF) regenereerimise
ajal saavutavad heitgaasid ja heitgaasifiltri
komponendid, piisavalt kõrge temperatuuri, et
tekitada inimestele põletusi või süüdata või
sulatada tavalisi materjale.

• Hoidke traktor eemal inimestest, loomadest või
konstruktsioonidest, keda/mida kuumad heitgaasid
võivad vigastada või kahjustada.

• Tulekahju vältimiseks hoidke summuti DPF/SCR ja
selle ümbrus süttivatest esemetest puhas ning

OHUTU KASUTAMINE
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säilitage alati puhtus (valikuline katalüütiline
redutseerimine – edaspidi SCR).

• Regenereerimise ajal võib olla näha valget
heitgaasi. Ärge lubage regenereerida
ventilatsioonita ruumis.

• Ärge regenereerimise ajal traktori juurest lahkuge.
• Jääksaadused nagu kasutatud õli, hüdrovedelik,

uurea vesilahus (DEF/AdBlue®) ja akud võivad

kahjustada keskkonda, inimesi, lemmikloomi ja
loodust. Käidelge nõuetekohaselt.
Pöörduge kohaliku jäätmekäitluskeskuse või
KUBOTA edasimüüja poole teabe saamiseks selle
kohta, kuidas jäätmetest vabaneda.

 

PIKTOGRAMMIDEGA OHUTUSSILDID
Kinnitatud piktogrammidega ohutussildid on mõeldud inimeste hoiatamiseks võimalike ohtude eest. Oht on näidatud
piktogrammiga ohutusmärguande kolmnurgas või eraldi ohutuse hoiatussümboliga. Külgneval piktogrammil on antud
juhised ja teave selle kohta, kuidas ohtu vältida.

OHUTU KASUTAMINE
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*1 (Vt 6. Avariiväljapääs lk 113.)
*2 (Vt 4. Kaassõitja iste (kui on olemas) lk 56.)
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PIKTOGRAMMIDEGA OHUTUSSILTIDE HOOLDAMINE
• Hoidke piktogrammidega ohutussildid puhtana ja takistavast materjalist vabana.
• Puhastage piktogrammidega ohutussilte seebi ja veega, kuivatage pehme lapiga.
• Asendage kahjustatud või puuduvad piktogrammidega ohutussildid oma kohalikult KUBOTA edasimüüjalt saadud

uute siltidega.
• Kui mõni kinnitatud piktogrammiga ohutussildi osa asendatakse uue osaga, siis veenduge, et uus silt/sildid

kinnitatakse samasse kohta, kus oli asendatud osa.
• Paigaldage uued piktogrammidega ohutussildid, pannes need puhtale kuivale pinnale ja surudes õhumullid

välisserva poole.

OHUTU KASUTAMINE
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TRAKTORI HOOLDAMINE
Teie edasimüüjal on teadmised teie uue traktori kohta
ja edasimüüja soovib teid traktori maksimaalselt
kasutamisel aidata.
Pärast käesoleva juhendi tähelepanelikult lugemist
leiate, et saate mõned regulaarsed hooldustööd ise
teha. Siiski pöörduge osade või suurema hoolduse
vajaduse korral oma KUBOTA edasimüüja poole.
Hooldusega seoses pöörduge teile traktori müünud
KUBOTA edasimüüja poole või kohaliku KUBOTA
edasimüüja poole.
Osade vajaduse korral öelda edasimüüjale traktori.
KABIINI/ROPS-i ja mootori seerianumber.
Leidke seerianumbrite asukoht ja pange need kirja
selleks ettenähtud kohta.

Tüüp Seerianumber

Traktor

KABIIN/ROPS

Mootor

Ostukuupäev

Edasimüüja nimi

Täidab ostja

(1) Traktori tehaseandmesilt

(1) Traktori seerianumber

(1) Mootori seerianumber

(1) KABIINI tehaseandmesilt
(KABIINI seerianumber)

TRAKTORI HOOLDAMINE
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(1) Diisli kübemefiltri (DPF) seerianumber
(2) Valikulise katalüütilise redutseerimise (SCR) summuti seeria-

number

GARANTII
Sellele traktorile kehtib KUBOTA piiratud sõnaselge
garantii, mille koopia võite saada oma edasimüüjalt.
Kuid ükski garantii ei kehti, kui traktorit pole käsitsetud
kasutusjuhendis antud juhiste kohaselt, isegi kui kehtib
garantiiperiood.

TRAKTORI LAMMUTAMINE JA
SELLE PROTSEDUUR
Traktori kasutuselt kõrvaldamiseks järgige selle riigi või
territooriumi kohalikke reegleid ja määrusi, kus selle
lammutate.
Kui teil on küsimusi, pidage nõu oma kohaliku KUBOTA
edasimüüjaga.

TRAKTORI HOOLDAMINE GARANTII
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TEHNILISED ANDMED
 

TEHNILISTE ANDMETE TABEL
Mudel

M5091 M5111
4WD 4WD

Mootor

Mudel V3800-TIEF4
Tüüp Otsesissepritse, vesijahutusega 4-tsükliline diisel, ühisanuma süsteem, turboülelaadur, vahejahuti

Silindrite arv 4

Töömaht cm3 3769

Kolvikäik mm 100 × 120

Pöörete nimiväärtus p/min 2600

Pöördeid tühikäigul p/min 800–850

Mootori nimivõimsus
(hj)
(97/68/EC)

kW (PS) 70,9 (95) 84,4 (113,2)

Kasulik võimsus *1 kW (PS) 65,4 (88,9) 78,6 (107,3)

Maksimaalne jõumo-
ment Nm/p/min 307/1500 357/1500

Aku võimsus 12 V, RC: 160 min, CCA 900 A

Kütusepaagi mahuta-
vus L 105

Mootoriõli maht L 10,7

Jahutusvedeliku maht L 10,0

DEF/AdBlue® maht L 12,3

Mõõtmed

Üldpikkus mm 4045

Üldlaius
(minimaalne rööpmete
laius)

mm 2045

Üldkõrgus mm 2644

Teljevahe mm 2250

Veerepind
Eesmine mm 1610–1648

Tagumine mm 1503–1645

Minimaalne kliirens mm 439 (veotiisli klamber)

Kaal kg 3500

Sõidusüs-
teem

Standard-
ne rehvi
suurus

Esirehvid 360/70R24

Tagarehvid *2 480/70R34

Sidur Hüdraulilised mitmekordsed märjad kettad

Roolisüsteem Hüdrauliline roolivõimendus

Pidurdussüsteem Hüdrauliliselt juhitav märg ketas

Haagise pidur Hüdrauliline või pneumaatiline (valik)

Haagise piduripaar Hüdrauliline: ISO 5676, ISO 16028
Pneumaatiline: 2-liiniline EL tüüpi

Diferentsiaal Diferentsiaallukuga koonushammasrattad (tagumised)
(Jätkub)
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Mudel
M5091 M5111
4WD 4WD

Hüdraulika-
seade

Hüdrauliline juhtimissüsteem Asendi, tõmbe (ülemise lüli tajumine) ja segamise juhtimine

Pumba võimsus L/min 64,3

Rippsüsteem Kategooria 2

Max tõste-
jõud

Tõstepunk-
tides *3 kg 4100

Hüdrauliline kaugjuhtimine 2 standardset (3. ja vooluhulga juhtventiil on valikulised)

Kaugjuhtimisklapi liitmik ISO 7241-1 standardid „A“

Süsteemi rõhk MPa
(kgf/cm2) 20,2 (206)

Tõmbesüsteem Õõtsuv veotiisel, reguleeritava suunaga

Käitusvõll
Liikuv käi-
tusvõll
(sõltumatu)

Pööramissuund Päripäeva, traktori tagaotsast vaadatuna

Käitusvõlli/
mootori kii-
rus

p/min
6 splain: 540/2035

6 splain: 540E/1519
21 splain: 1000/2389

Kaitsetase ohtlike ainete vastu *4 Kategooria 2

Müra juhi kõrva juures
*5

KABIIN /
uks suletud dB(A) 79

KABIIN /
uks lahti dB(A) 81

Liikuva traktori müra *6 dB(A) 79

Vibratsioo-
nitaseme
väärtus *7

Grammer
MSG95A/7
21

Kergajam m/s2 1,24

Raske
ajam m/s2 1,1

Grammer
DS85H/90

Kergajam m/s2 1,24

Raske
ajam m/s2 0,98

KAB 11/E6
Kergajam m/s2 1,19

Raske
ajam m/s2 0,90

KAB 15/E6
Kergajam m/s2 1,09

Raske
ajam m/s2 0,90

Sears
3045

Kergajam m/s2 1,20

Raske
ajam m/s2 1,12

Ettevõte jätab endale õiguse tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.
 

*1 Tootja hinnang
*2 Ratastele on saadaval malmveljed.
*3 Alumises lüliotsas horisontaalsete lülidega.
*4 Vastavalt EN 15695-1: 2009
*5 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1322/2014
*6 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/96
*7 Mõõdetud vastavalt direktiivile 78/764/EMÜ
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SÕIDUKIIRUSED
Mudel M5091/M5111

Tagarehvi mõõt 480/70R34

Suunavahetushoob Vahemiku käigukang Peamine käigu-
kang

Topeltkiirus: H Topeltkiirus: L

km/h km/h

Edasi

Roomamine

1 0,40 0,34

2 0,55 0,46

3 0,71 0,60

4 0,91 0,77

5 1,13 0,95

6 1,61 1,36

„L“

1 2,7 2,3

2 3,7 3,1

3 4,8 4,0

4 6,2 5,2

5 7,7 6,5

6 11,0 9,2

„H“

1 12,1 10,1

2 16,5 13,9

3 21,3 17,9

4 27,5 23,1

5 33,9 28,5

6 38,8*1 32,7*1

Tagasi

Roomamine

1 0,41 0,34

2 0,56 0,47

3 0,72 0,60

4 0,92 0,78

5 1,14 0,96

6 1,63 1,38

„L“

1 2,8 2,3

2 3,8 3,2

3 4,9 4,1

4 6,3 5,3

5 7,8 6,5

6 11,1 9,4

„H“

1 12,2 10,3

2 16,7 14,0

3 21,5 18,1

4 27,8 23,4

(Jätkub)
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Mudel M5091/M5111

Tagasi

„H“

5 34,3 28,9

6 39,3*1 33,1*1

Mootori nimiväärtusel p/min
Ettevõte jätab endale õiguse tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.
 

*1 Mootori pööretel 2080 p/min
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TÖÖSEADME PIIRANGUD
Traktori tööd Kubota müüdavate või heaks kiidetud tööseadmetega on põhjalikult katsetatud.
Kasutamine tööseadmetega, mida Kubota ei ole müünud või heaks kiitnud ja mis ületavad maksimaalseid andmeid,
mis on järgmises tabelis nimetatud, või mis muul põhjusel ei sobi traktoriga kasutamiseks, võib tuua kaasa traktori
talitlushäired või rikked, muu vara kahjustamise ja juhi või muu isiku vigastuse.
Traktori talitlushäired või rikked, mis tulenevad kasutamisest valede tööseadmetega, ei kuulu garantii alla.

Rööbe (max laius) Alumise lüli otsa max Tõstevõime:
W0Eesmine Tagumine

M5091
M5111 1628 mm 1714 mm 4100 kg

Tegelikud väärtused

Tööseadme kaal ja/või suu-
rus: W1 Max veotiisli koormus: W2 Haagise max laadimiskoormus: W3

M5091
M5111 Vastavalt järgmisele loendile (vt: TÖÖSEADME TEHNILISTE ANDMETE TABEL lk 28.)

W0 Alumise lüli ots max, hüdrauliline tõstevõime
W1 Tööseadme kaal; alumisele lülile paigaldatava tööseadme kaal
W2 Max veotiisli koormus
W3 Haagise laadimiskoormus; haagisele hektiv max laadimiskoormus

MÄRKUS :
• Tööseadme suurus võib erineda, sõltuvalt pinnasetööde tingimustest.
• Järgige rangelt paigaldatud masina või treileri kasutusjuhendis antud juhiseid ja ärge kasutage traktori-

masina või traktori-treileri kombinatsiooni, kui kõik juhised pole täidetud
• Kasutamine metsatööstuses

Olemas on järgmised ohud:
– puude langemine, eriti traktori taha paigaldatud puuhaaramiskraana puhul;
– objektide tungimine juhikabiini, peamiselt juhul, kui traktori taha on paigaldatud vints.

Valikuline varustus nagu juhti kaitsev ohutuskaar (OPS), turvakatus (FOPS) jne kaitseks nende ohtude ja
muude ohtude eest pole selle traktori puhul saadaval. Ilma sellise valikulise varustuseta on traktori
lubatud kasutada konkreetseks otstarbeks nagu transport ja statsionaarne töö.

TÖÖSEADME PIIRANGUD
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TÖÖSEADME TEHNILISTE ANDMETE TABEL
Nr Tööseade Märkused

M5091 M5111
4WD 4WD

1 Immutuspaak
Paagi max maht L 4000

Max kandevõime kg 5000

2 Haagis
Max kandevõime kg (Vt: 2. Haagise kandevõime lk 170.)

Max veotiisli koormus kg (Vt: 2. Haagise kandevõime lk 170.)

3 Niiduk

Pöördlõikur
Max lõikamislaius mm 2800

Max kaal kg 600

Kõrreniiduk
(raske)

Max lõikamislaius mm 3660

Max kaal kg 1000

Lõiketera Max lõikamislaius mm 2743

4 Pihusti Max paagi
maht

Keskmine L 800 1000

Tagumine 3P L 800 1000

Veotiisel L 4500 5000

5 Pinnasefrees
Max freesimislaius mm 2400

Max kaal kg 1000

6 Alumine ader
Max suurus

16 tolli × 4
18 tolli × 3
24 tolli × 1

14 tolli × 5
16 tolli × 4
20 tolli × 3
24 tolli × 1

Max kaal kg 3P tüüp 750 900

7 Ketasäke
3P tüüp

Max suurus 24 tolli × 24 24 tolli × 28

Max äestamislaius mm 2850 3300

Max kaal kg 750 900

Tiisli tüüp Max äestamislaius mm 3660 4300

8 Ketasader
Max suurus 26 tolli × 4

28 tolli × 4
26 tolli × 4
28 tolli × 4

Max kaal kg 750 900

9 Pinnasekobesti
Kultivaatori piide arv 2

Kultiveerimissügavus mm 500 550

10 Kultivaator

Max laius mm 4880 5490

Ridade arv 6

Max kaal kg 750 900

11 Eesmine laba *1*2
Max lõikamislaius mm 2430 2600

Max õlirõhk MPa 19,6

12 Tagumine laba
Max lõikamislaius mm 2430 2600

Max õlirõhk MPa 19,6

13 Esilaadur *1*2

Max tõstevõime
(kopa kallutustihvt, max kõr-
gus)

kg 1880 *3

Max õlirõhk
(ekstra-hüdrokomplekt) MPa 20,5

14 Kandiline laba
Max lõikamislaius mm 2430

Max kaal kg 750 800

15 Tagumine kultivaator *2
Max kaevamissügavus mm 3050

Max kaal kg 1200

16 Lumesahk
Max laius mm 2430 2600

Max kaal kg 750 800

TÖÖSEADME PIIRANGUD TÖÖSEADME TEHNILISTE ANDMETE TABEL
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MÄRKUS :
• Tööseadme suurus võib erineda, sõltuvalt pinnasetööde tingimustest.

 

*1 Selle tööseadme puhul tuleb eesmine raskus eemaldada.
*2 Vajab alusraami
*3 Väärtus sisaldab Kubota standardkopa kaalu.

 

 

1. Haagise kandevõime
(Vt: 2. Haagise kandevõime lk 170.)

TÖÖSEADME TEHNILISTE ANDMETE TABEL TÖÖSEADME PIIRANGUD
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ESILAADUR
Kinnituspunktid traktori kerel, kuhu tuleb paigaldada esilaadur.
Paigaldage esilaaduri raam siduri korpuse ja esitelje raami külge, nagu näidatud.

M5091, M5111

(1) (2)

Suurus-pikkus M20-60 polt M20-80 polt

Tugevusjaotus 8,8 Umbes SAE GR5

Osade arv 12 4

Vedru lukustussei-
bid

M20

Tugevdatud tavali-
ne seib

3/4

Pingutusmoment 389 N⋅m
(40 kgf m)

 OHT
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Eriti tähelepanelik tuleb olla koorma tõstmisel,

mahakukkumise vältimiseks kopa õige asendi
hoidmisel.

MÄRKUS :
• Kõiki ohte pole loetletud.

Vaadake esilaaduri kasutusjuhendit.

TÖÖSEADME PIIRANGUD ESILAADUR
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NÄIDIKUPANEEL JA JUHTIMISSEADISED
LÜLITID JA KÄSIJUHTSEADMED

Illustreeritud sisu
(1) Suunavahetushoob…64
(2) Automaatse diferentsiaaliluku lüliti ...78
(3) Ohutulede lüliti …59
(4) Siduripedaal …62
(5) Rooliratta kallutamise pedaal…58
(6) Helisignaali nupp …60
(7) Konstantse pöörlemissageduse haldamise lüliti …77
(8) DPF-i aeglustamise lüliti …40
(9) Pargituna regenereerimise lüliti …42
(10) Suunatule ja esitule lüliti …59
(11) Võtmelüliti … -
(12) Piduripedaalid …60

LÜLITID JA KÄSIJUHTSEADMED NÄIDIKUPANEEL JA JUHTIMISSEADISED
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NÄIDIKUPANEEL

Illustreeritud sisu
(1) Tahhomeeter …70
(2) DEF-i/AdBlue® mõõtur …69
(3) Ohu- ja suunatulede näidik …59
(4) Elektrilaengu hoiatusnäidik …67
(5) Mootori õlisurve hoiatusnäidik …67
(6) Mootori hoiatustuli …67
(7) Põhisüsteemi hoiatusnäidik …67
(8) Piduri õlitaseme hoiatusnäidik…67
(9) Haagise näidik …60
(10) Kaugtulede näidik …59
(11) Vedelkristallekraan (LCD) …70
(12) Jahutusvedeliku temperatuurimõõdik …69
(13) Kütusenäidik …69
(14) Pöörete piiraja näidik …64
(15) Kütusetaseme näidik …67
(16) DEF/AdBlue® süsteemi hoiatusnäidik…67
(17) DEF/AdBlue® hoiatusnäidik…67
(18) Eesmise käitusvõlli näidik (kui on olemas)…-

(19) 4WD näidik …66
(20) Automaatse diferentsiaaliluku näidik ...78
(21) Seisupiduri OPC näidik…61
(22) Regenereerimise näidik …38
(23) Pargituna regenereerimise näidik …40
(24) Mootori pöörlemissageduse suurenemise indikaator …38
(25) Hüdraulilise haagise pidurite rõhu hoiatusnäidik …81
(26) Tagumise käitusvõlli näidik …82
(27) Alumise käitusvõlli näidik (kui on olemas)…-
(28) Topeltkiiruse aktiveerimise näidik…65
(29) Diferentsiaaliluku näidik …78
(30) Seisupiduri hoiatusnäidik …47
(31) Vee-eraldi näidik …67
(32) Õhufiltri näidik …67
(33) Soojenduse indikaator …49
(34) Režiimi valimise lüliti …71
(35) Valikulüliti …71

NÄIDIKUPANEEL JA JUHTIMISSEADISED NÄIDIKUPANEEL
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JALA- JA KÄSIHOOVAD

Illustreeritud sisu
(1) Diferentsiaaliluku pedaal …78
(2) Juhiiste …53
(3) Kaassõitja iste (kui on olemas) …56
(4) Rikkepiduri hoob ...62
(5) Turvavöö …56
(6) Topsihoidik … -
(7) Rippsüsteemi langetamiskiiruse nupp…101
(8) Gaasipedaal…67
(9) Peamine käigukang …64
(10) Siduri väljalülitamise lüliti …65
(11) Topeltkiiruse aktiveerimise lüliti…65
(12) Pöörlemissageduse topeltmälu lüliti …76
(13) Vahemiku käigukang …64
(14) Esirattaveo lüliti (4WD) …66
(15) Seisupiduri hoob …47 , 61
(16) Kaugjuhtimisklapi hoob …102
(17) Käega juhitav gaasi hoob …66
(18) Asendi juhtimise hoob …100
(19) Hüdrokoormuri hoob …100
(20) Käitusvõlli siduri juhtlüliti…82
(21) Pistikupesa …119
(22) Käitusvõlli käiguvahetushoob (kui on olemas) …84

JALA- JA KÄSIHOOVAD NÄIDIKUPANEEL JA JUHTIMISSEADISED
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Illustreeritud sisu
(1) Tagumine ja külgmine udueemaldaja lüliti (kui on olemas) …118
(2) Märgutule lüliti …119
(3) Eesmise töötule lüliti …114
(4) Tagumise töötule lüliti …114
(5) Tagumise klaasipuhasti ja -pesuri lüliti (kui on olemas)…115
(6) Eesmise klaasipuhasti ja -pesuri lüliti…114

Illustreeritud sisu
(1) Tagumise käitusvõlli väline lüliti ...83
(2) Kaugjuhtimisklapp …101
(3) Haagise pistikupesa …80
(4) Kaheliiniline haagisepidur (kui on olemas)…81
(5) Tööriistakast …-

NÄIDIKUPANEEL JA JUHTIMISSEADISED
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TÖÖLE EELNEV KONTROLL
IGAPÄEVANE KONTROLLIMINE
Probleemide vältimiseks on tähtis olla kursis traktori
seisukorraga. Kontrollige seda enne käivitamist.

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Kontrollige ja hooldage traktorit tasasel pinnal

nii, et mootor on välja lülitatud, seisupidur
olekus „ON“ (SEES) ja tööseade maapinnale
langetatud.

Kontrollitav üksus
• Kontrollkäik
• Mootori õlitaseme kontrollimine
• Käigukasti õlitaseme kontrollimine
• Jahutusvedeliku taseme kontrollimine
• Pesuvedeliku taseme kontrollimine
• Vee-eraldi kontrollimine
• Võre ja radiaatori võrgu puhastamine
• Kliimaseadme kondensaatori puhastamine
• Kliimaseadme kondensaatori võre puhastamine
• Vahejahuti puhastamine
• Õlijahuti puhastamine
• Kütusejahuti puhastamine
• DPF/SCR summuti kontrollimine
• Õhupuhasti imiejektori klapi kontrollimine

(kui kasutatakse tolmuses kohas)
• Piduripedaali kontrollimine
• Piduripedaali hoova kontrollimine
• Näidikute, mõõdikute ja mõõturi kontrollimine
• Tulede kontrollimine
• Turvavöö kontrollimine
• Liikuvate osade kontrollimine
• DEF-i lisamine/AdBlue®

• Tankimine
(Vt: IGAPÄEVANE KONTROLLIMINE lk 128.)

• Piktogrammidega ohutussiltide hooldamine
(Vt: PIKTOGRAMMIDEGA OHUTUSSILDID lk 15.)

IGAPÄEVANE KONTROLLIMINE TÖÖLE EELNEV KONTROLL

M5091, M5111 35



MOOTORI TÖÖ

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Lugege ohutu kasutamise jaotist ja mõistke

selles kirjeldatut.
• Mõistke traktoril olevate ohutussiltide piltide

tähendust.
• Heitgaasi aurudest põhjustatud mürgitusohu

vältimiseks ärge laske mootoril töötada suletud
hoones, kus puudub vastav ventilatsioon.

• Ärge kunagi käivitage mootorit ise maapinnal
seistes. Käivitage mootor ainult juhiistmel
viibides.

• Muutke heaks harjumuseks kõikide
käigukangide olekusse
„NEUTRAL“ (NEUTRAALASEND) ja käitusvõlli
juhtimislüliti asendisse „OFF“ (VÄLJAS) viimine
enne mootori käivitamist.

Täpsemalt on ohutut kasutamist kirjeldatud vastavas
teises jaotises.
(Vt: OHUTU KASUTAMINE lk 9.)

TÄHTIS :
• Ärge kasutage käivitusvedelikku ega eetrit.
• Aku ja starteri kaitsmiseks veenduge, et

starterit ei keerataks korraga kauem kui 10
sekundit.

HEITGAASI
JÄRELTÖÖTLUSSEADMED

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Diisli kübemefiltri (DPF) regenereerimise

toimingute ajal saavutavad heitgaasid ja
väljalaskefiltri komponendid temperatuuri, mis
on piisavalt kõrge inimestele põletuse
tekitamiseks, tavaliste materjalide süütamiseks
või sulatamiseks.

• Hoidke traktor eemale inimestest, loomadest või
objektidest, mis on heitgaasidest põhjustatud
mõjule või kahjustustele vastuvõtlikud.

• Regenereerimise ajal võib valge heitgaas olla
nähtav. Ärge teostage regenereerimist
ventilatsioonita garaažis ega suletud alal.

• Ärge regenereerimise ajal traktori juurest
lahkuge.

1. Heitgaasi järeltöötluse
topeltseadmed
Diisli kübemefiltriga (DPF) summuti püüab kinni ja
eemaldab heitgaasides sisalduvad tahked osakesed
(PM) ja tahmasuitsu.
Seejärel lagundab SCR-i süsteem puhastamiseks
lämmastikoksiidide (NOx) jäägid ohutuks lämmastikuks
(N2) ja veeks (H2O).
See kahekordne heitgaaside puhastusseade tagab
puhta heitgaasi väikese kütusekulu juures.

DIISLI KÜBEMEFILTRIGA (DPF)
SUMMUTI
Traktori mootoril on diisli kübemefiltriga (DPF) summuti,
mis redutseerib süsivesinikud, süsinikmonooksiidi ja
muud mürgised gaasid, mida diiselmootori heitgaasides
leidub, ohutuks süsinikdioksiidiks ja veeks. DPF püüab
kinni ka tahked osakesed (PM).
Käsitsege heitgaasi järeltöötlusseadmeid õigesti ja
keskkonnasäästlikul viisil.

(1) Diisli kübemefilter (DPF)

1. Käsitsemise punktid
Kui DPF-i summutisse on kogunenud kindel hulk
tahkeid osakesi (PM), on vaja DPF-iga summutit
värskendada, põletades selle seest tahked osakesed
ära.
Sellist põletamist nimetatakse „regenereerimiseks“.
Tööaja pikendamiseks, et seda regereerimist
saavutada ja vältida DPF-i summuti probleeme,
arvestage kindlasti järgmiste käsitsemise asjaoludega.
Kütus
Kasutage kindlasti ülimadala väävlisisaldusega kütust
(S15).

MOOTORI TÖÖ HEITGAASI JÄRELTÖÖTLUSSEADMED
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TÄHTIS :
• Kui kasutate muud diislikütust peale ülimadala

väävlisisaldusega kütuse, võib see mootori ja
DPF-i toimimisele halvasti mõjuda.
Muude kütuste kasutamine peale ülimadala
väävlisisaldusega kütuse (S15) ei pruugi olla
kooskõlas teie piirkonna eeskirjadega.

Mootoriõli
Kasutage mootoris DPF-iga ühilduvat (CJ-4) õli.

TÄHTIS :
• Kui kasutada muud mootoriõli peale CJ-4, võib

DPF ummistuda eeldatust varem ja kütusekulu
võib suureneda.

Tarbetu tühikäigul töötamise keeld
Üldjuhul on nii, et mida väiksem on mootori kiirus, seda
madalam on heitgaasi temperatuur, seega ei põle
heitgaasis sisalduvad tahked osakesed ja need
hakkavad kogunema. Seega ärge laske mootoril
tarbetult tühikäigul töötada.
Regenereerimine
Kui tule või signaaliga antakse juhis
„regenereerimiseks“, tehke kohe vajalaik
regenereerimisprotseduur.

TÄHTIS :
• Regenereerimistsükli katkestamine või töö

jätkamine, eirates hoiatusmärke võib tekitada
DPF-i ja mootori kahjustuse.

2. DPF-i regenereerimisprotsess
DPF-i regenereerimisprotsessi saab viia läbi, valides
režiimi „Auto regeneration“ (Automaatne
regenereerimine) või „Regeneration
inhibit“ (Regenereerimise keelamine), olenevalt teie
töötingimustest.
Tööde puhul, mida regenereerimise ajal eralduvad
kuumad gaasid ei mõjuta, on soovitatav „automaatne
regenereerimine“.
Automaatse regenereerimise režiim
Mootori käivitamisel (lüliti pole vaja kasutada)
aktiveerub „automaatse regenereerimise“ režiim
automaatselt.
Kui automaatse regenereerimise režiim on sees, siis
konkreetse tahkete osakese hulga kogunemisel ja
regenereerimistingimuste täitmisel regenereeritakse
DPF automaatselt, kui traktor liigub või seisab.
(Vt: 6. Nõuanded diisli kübemefiltri (DPF)
regenereerimise kohta lk 43.)
Sel viisil suureneb töö tõhusus. Täiendavad üksikasjad
leiate selle juhendi osast „Automaatne
regenereerimine“.
(Vt: 3. Automaatse regenereerimise režiimi
tööprotseduur lk 38.)

Regenereerimise keelamise režiim
Kui pärast mootori käivitamist vajutatakse „DPF-i
aeglustamise lülitit“ lüliti tule sisselülitamiseks,
aktiveerub „regenereerimise keelamise“ režiim.
Kui „regenereerimise keelamise“ režiim on sees, ei
põletata DPF-i kogunenud tahkeid osakesi, kui juht ei
tee regenereerimist käsitsi.
„Regenereerimise keelamise“ režiim on vajalik halva
ventilatsiooniga kohas töötamisel.
Täiendavad üksikasjad leiate selle juhendi osast
Regenereerimise keelamine.
(Vt: 4. Regenereerimise keelamise režiimi
tööprotseduur lk 40.)

MÄRKUS :
• Kui mootor korraks seisatakse, aktiveerub

„automaatse regenereerimise režiim“.

DIISLI KÜBEMEFILTRIGA (DPF) SUMMUTI MOOTORI TÖÖ
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3. Automaatse regenereerimise režiimi tööprotseduur

(1) Pargituna regenereerimise lüliti
(2) DPF-i aeglustamise lüliti
(3) Regenereerimise näidik

(4) Pargituna regenereerimise näidik
(5) Mootori pöörlemissageduse suurenemise

indikaator

(6) Mootori hoiatustuli

Regenereerimise tööprotseduur
1. Käivitage mootor.

Veenduge, et DPF-i aeglustamise lüliti tuli  oleks asendis „OFF“ (VÄLJAS).

Lülitage lamp asendisse „OFF“ (VÄLJAS): automaatse regenereerimise režiim on aktiveeritud.
Lülitage lamp asendisse „ON“ (SEES): regenereerimise keelamise režiim on aktiveeritud.

MÄRKUS :
• Mootori käivitamisel aktiveerub „automaatse regenereerimise“ režiim automaatselt.
• „Regenereerimise keelamise“ režiim aktiveerub, kui pärast mootori käivitamist vajutatakse DPF-i

aeglustamise lülitit.

2. Kui regenereerimise näidik  hakkab vilkuma,

on DPF-i kogunenud kindel hulk tahkeid osakesi.
Jätkake traktori kasutamist ja regenereerimisprotsess algab automaatselt; veenduge, et töökoht oleks ohutus
piirkonnas, kuna DPF-i ja heitgaasi temperatuur tõuseb.

3. Kui mootori pöörlemissageduse suurenemise indikaator  hakkab vilkuma,

jätkake töötamist ja suurendage mootori kiirust, kuni näidik lülitub asendisse „OFF“ (VÄLJAS).

MÄRKUS :
• Isegi kui on valitud automaatse regenereerimise režiim, ei pruugi DPF-i regenereerimine alata, kuna

süsteemi nõudeid pole rahuldatud.
• Mootori pöörlemissageduse suurenemise indikaatorit kasutatakse juhisena regenereerimistingimuste

rahuldamiseks. Kui mootori koormus on liiga suur, võib mootori pöörlemissageduse suurenemise
indikaator edasi vilkuda, isegi kui regenereerimissüsteemi tingimused on rahuldatud, ja regenereerimine
võib automaatselt alata.
(Vt: 6. Nõuanded diisli kübemefiltri (DPF) regenereerimise kohta lk 43.)

MOOTORI TÖÖ DIISLI KÜBEMEFILTRIGA (DPF) SUMMUTI
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3.1 Tahkete osakeste hoiatustase ja vajalikud protseduurid
Automaatse regenereerimise režiimis, kui DPF-is on tahkete osakeste tase tõusnud, algab regenereerimistsükkel
automaatselt.
Kui regenereerimistsükkel katkestatakse või regenereerimistingimused pole täidetud, hakkab signaal tööle ja näidiku
kuva muutub tahkete osakeste taseme mõjul, andes juhile märku, et ta teeks järgmises tabelis antud vajaliku
protseduuri.

TÄHTIS :
• Kui regenereerimistase on saavutatud, tehke kohe kohustuslik regenereerimisprotseduur.

Regenereerimistsükli katkestamine või töö jätkamine, eirates hoiatusmärke võib tekitada DPF-i ja mootori
kahjustuse.

Automaatrežiim

DPF-i süsteemi olek Vajalik protseduur

Tahkete osakeste hoiatustase: 1
Signaal: ei kõla

Regenereerimise näidik hakkab vilkuma. DPF-i summutisse on kogunenud kindel hulk
tahkeid osakesi.
Jätkake traktoriga töötamist DPF-i tempera-
tuuri tõstmiseks.

Mootori kiiruse suurenemise näidik hakkab
vilkuma.

Jätkake töötamist ja suurendage mootori kii-
rust, kuni näidik lülitub asendisse „OFF“ (VÄL-
JAS).

Regenereerimise näidik lõpetab vilkumise ja
jääb asendisse „ON“ (SEES).

Regenereerimistsükkel algab ja jätkub, kuni
tsükkel on lõppenud, seejärel lülitub näidik
asendisse „OFF“ (VÄLJAS).

Tahkete osakeste hoiatustase:
2-1
Signaal: kõlab iga 5 sekundi järel

Kui regenereerimistsükkel katkestati või regenereerimistingimused pole täidetud, on DPF-i süsteem nüüd
tasemel 2.

Regenereerimise näidik hakkab vilkuma. Käivitage regenereerimine, järgides ülal kirjel-
datud tahkete osakeste hoiatustaset 1.
Nüüd hakkab vilkuma pargituna regenereeri-
mise näidik ja pargituna regenereerimist saab
ka alustada.
Kui regenereerimistingimused pole täidetud,
tehke pargituna regenereerimise protseduur.
(Vt: 5. Pargituna regenereerimise tööprotse-
duur lk 42.)

Tahkete osakeste hoiatustase:
2-2
Signaal: kõlab iga 3 sekundi järel

Mootori kiiruse suurenemise näidik hakkab
vilkuma.

Pargituna regenereerimise näidik hakkab vil-
kuma.

Tahkete osakeste hoiatustase: 3
Signaal: kõlab iga 1 sekundi järel
Mootori võimsus: 50%

Kui regenereerimine nurjub hoiatustasemel 2,

hakkab mootori hoiatustuli vilkuma. Katkestage kohe töö traktoriga ja alustage
pargituna regenereerimistsükli protsessi.
(Vt: 5. Pargituna regenereerimise tööprotse-
duur lk 42.)
Sellel tahkete osakeste hoiatustasemel auto-
maatse regenereerimise režiim ei toimi.
Kui traktorit edasi kasutada, keelatakse rege-
nereerimistsükkel.

Pargituna regenereerimise näidik hakkab vil-
kuma.

Tahkete osakeste hoiatustase: 4
Signaal: kõlab iga 1 sekundi järel
Mootori võimsus: 50%

Kui pargituna regenereerimine katkestatakse või traktorit kasutatakse pidevalt hoiatustasemel 3,

jääb mootori hoiatustuli pidevalt asendisse
„ON“ (SEES).

Viige traktor kohe ohutusse kohta, parkige
see sinna ja lülitage mootor asendisse
„OFF“ (VÄLJAS).
Pöörduge oma kohaliku KUBOTA edasimüüja
poole.
• Sellel tasemel ärge traktorit edasi kasu-

tage; vastasel korral kahjustate DPF-i ja
mootorit.
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4. Regenereerimise keelamise režiimi tööprotseduur

(1) Pargituna regenereerimise lüliti
(2) DPF-i aeglustamise lüliti
(3) Regenereerimise näidik

(4) Pargituna regenereerimise näidik
(5) Mootori pöörlemissageduse suurenemise

indikaator

(6) Mootori hoiatustuli

Regenereerimise tööprotseduur
1. Käivitage mootor.

2. Vajutage DPF-i aeglustamise lülitit  ja lüliti tuli süttib.

Lülitage lamp asendisse „ON“ (SEES): regenereerimise keelamise režiim on valitud.
Lülitage lamp asendisse „OFF“ (VÄLJAS): automaatse regenereerimise režiim on valitud.

3. Kui pargituna regenereerimise näidik  hakkab vilkuma:

DPF-i summutisse on kogunenud kindel hulk tahkeid osakesi.
Viige traktor ohutusse kohta ja aktiveerige DPF-i summuti.
(Vt: 5. Pargituna regenereerimise tööprotseduur lk 42.)
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4.1 Tahkete osakeste hoiatustase ja vajalikud protseduurid
Regenereerimise keelamise režiimis hakkab signaal tööle ja näidiku kuva muutub tahkete osakeste taseme mõjul,
andes juhile märku, et ta teeks järgmises tabelis antud vajaliku protseduuri.

TÄHTIS :
• Kui regenereerimistase on saavutatud, tehke kohe kohustuslik regenereerimisprotseduur.

Regenereerimistsükli katkestamine või töö jätkamine, eirates hoiatusmärke võib tekitada DPF-i ja mootori
kahjustuse.

Regenereerimise keelamise režiim

DPF-i süsteemi olek Vajalik protseduur

Tahkete osakeste hoiatustase: 1
Signaal: ei kõla

Regenereerimise näidik hakkab vilkuma. DPF-i summutisse on kogunenud kindel hulk
tahkeid osakesi.
Jätkake selliselt töötamist.

Tahkete osakeste hoiatustasemete vahemikus 1 kuni 2-2 on võimalik seada DPF-i aeglustami-
se lüliti ka automaatse regenereerimise režiimi ja teha siis regenereerimine.

Tahkete osakeste hoiatustase:
2-1
Signaal: kõlab iga 5 sekundi järel

Regenereerimise näidik hakkab vilkuma. Viige traktor ohutusse piirkonda, seejärel
alustage pargituna regenereerimistsükli prot-
sessi.
(Vt: 5. Pargituna regenereerimise tööprotse-
duur lk 42.)Tahkete osakeste hoiatustase:

2-2
Signaal: kõlab iga 3 sekundi järel

Pargituna regenereerimise näidik hakkab vil-
kuma.

Tahkete osakeste hoiatustase: 3
Signaal: kõlab iga 1 sekundi järel
Mootori võimsus: 50%

Kui pargituna regenereerimise tsükkel katkestatakse või traktorit kasutatakse pidevalt tahkete osakeste
hoiatustasemel 2,

hakkab mootori hoiatustuli vilkuma. Katkestage kohe töö, viige traktor ohutusse
piirkonda, seejärel alustage pargituna regene-
reerimistsükli protsessi.
(Vt: 5. Pargituna regenereerimise tööprotse-
duur lk 42.)
Kui traktorit edasi kasutada ja juht hoiatus-
märke eirab, keelatakse regenereerimine.

Pargituna regenereerimise näidik hakkab vil-
kuma.

Tahkete osakeste hoiatustase: 4
Signaal: kõlab iga 1 sekundi järel
Mootori võimsus: 50%

Kui regenereerimistsükkel katkestatakse või traktorit kasutatakse ohutusmärguandeid eirates pidevalt tah-
kete osakeste hoiatustasemel 3,

jääb mootori hoiatustuli pidevalt asendisse
„ON“ (SEES).

Viige traktor kohe ohutusse kohta, parkige
see sinna ja lülitage mootor asendisse
„OFF“ (VÄLJAS).
Pöörduge oma kohaliku KUBOTA edasimüüja
poole.
• Sellel tasemel ärge traktorit edasi kasu-

tage; vastasel korral võite kahjustada
DPF-i ja mootorit.
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5. Pargituna regenereerimise tööprotseduur
1. Parkige traktor ohutule alale, hoonetest, inimestest ja loomadest eemale.
2. Rakendage seisupidur.
3. Pange sõidusuuna vahetamise kang neutraalasendisse.
4. Lülitage käitusvõlli siduri juhtlüliti asendisse „OFF“ (VÄLJAS).
5. Viige mootori pöörded tühikäigule.
6. Langetage tööseade maapinnale.

7. Vajutage DPF-i aeglustamise lülitit  ja lüliti tuli lülitub asendisse „OFF“ (VÄLJAS).

8. Kui regenereerimistingimused on rahuldatud (eelnevalt nimetatud punktid 2–5 ja 7), hakkab pargituna

regenereerimise lüliti tuli  vilkuma.

9. Vajutage pargituna regenereerimise lülitit  regenereerimistsükli käivitamiseks.

Lüliti tuli lõpetab vilkumise ja jääb tsükli ajal pidevalt asendisse „ON“ (SEES).
10. Mootori pöörded suurenevad automaatselt ja regenereerimisprotsess algab.

11. Mõlemad näidikud  jäävad DPF-i regenereerimise ajal olekusse „ON“ (SEES).

Kui tsükkel on lõppenud, lülituvad need asendisse „OFF“ (VÄLJAS).
12. Kui lamp on lülitunud asendisse „OFF“ (VÄLJAS), saab traktori tavatööd jätkata.

Kui sõidate režiimis „Regeneration inhibit“ (Regenereerimise keelamine), vajutage DPF-i aeglustamise lülitit lüliti
tule sisselülitamiseks.

MÄRKUS :
• Regenereerimistsükli ajal ärge puudutage ülal (punktides 2, 3, 4) nimetatud hoobi ega lüliteid ega muutke

mootori pöörete arvu, v.a hädapeatuse korral. Vastasel korral regenereerimine katkeb.
• Ärge kunagi traktori juurest lahkuge, kui pargituna regenereerimise protsess on aktiveeritud.
• Kui pargituna regenereerimise tsükkel katkeb, fikseeritakse mootori pöörlemissagedus ligikaudu 30

sekundiks tühikäigule. Sellel ajal hoidke käega juhitav gaasi hoob ja gaasipedaal tühikäigu asendis. Ärge
neid liigutage. Need toimivad 30 sekundi pärast jälle.

• Kui traktorile kehtib mõni järgmistest tingimustest, siis pargituna regenereerimine ei toimi.
(Vt: 3. Hoiatustähised ja vastuabinõud lk 44.)
–

DEF/AdBlue® hoiatusnäidik  süttib ja LCD-ekraanil kuvatakse „Lv.1“ või „Lv.2“

(mootori piiratud võimsus).
–

DEF/AdBlue® süsteemi hoiatusnäidik  süttib ja LCD-ekraanil kuvatakse DTC.

–
DEF/AdBlue®  külmumise ikoon või mootori piiratud võimsus kuvatakse LCD-ekraanil.

• Diagnostika tõrkekood (DTC)
DTC-d saab kasutada mootori ja SCR-i summuti probleemi diagnoosimiseks.
Näiteks„ENG P-208B“: kood, mille alguses on täht „P“ või „U“, on DTC.
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6. Nõuanded diisli kübemefiltri (DPF)
regenereerimise kohta
• Kasutamine

Mida suurema kiiruse või koormuse juures mootor
töötab, seda kõrgemale tõuseb heitgaasi
temperatuur. Selle tagajärjel hävivad DPF-is olevad
tahked osakesed ja regenereerimisprotsessi on aja
jooksul vähem vaja kasutada.
Mida väiksema kiiruse või koormuse juures mootor
töötab, seda madalam on heitgaasi temperatuur.
Seetõttu hävib DPF-is vähem tahkeid osakesi ja
neid koguneb rohkem, mistõttu on vaja
sagedasemat regenereerimist. Seega vältige
võimaluse korral pikaajalist tühikäigul töötamist.

• „Regenereerimiseks“ vajalikud tingimused
Kui allpool antud tingimused on täidetud, algab
regenereerimine. Kuid kui kasvõi ühest tingimusest
kaldutakse protsessi käigus kõrvale, siis
regenereerimine katkeb.
– Mootori jahutusvedeliku temperatuur.
– DPF-i temperatuur.
– Mootori kiirus on 1200 p/min või suurem.

• Tavaliselt kulub regenereerimistsükli
lõpuleviimiseks 15–20 minutit.
Tegelik regenereerimise aeg võib sõltuda
ümbritseva õhu temperatuurist, heitgaasi
temperatuurist ja mootori kiirusest.

• Regenereerida soovitatakse siis, kui mootor on soe.
• Ärge regenereerimisprotsessi tarbetult käivitage ja

katkestage. Muidu seguneb väike hulk kütust
mootoriõliga, mis halvendab õli kvaliteeti.

• DPF-i regenereerimise ajal piiratakse automaatselt
mootori õhu voolukiirust, et hoida heitgaasi
temperatuur kõrgena. Seetõttu võib mootor teha
teistsugust häält, kuid see on mootori puhul
normaalne.

• Vahetult pärast regenereerimise lõppu on DPF-i
summuti kuum. Soovitatav on lasta mootoril
ligikaudu 5 minutit töötada, et lasta
heitgaasikomponentidel jahtuda.

VALIKULISE KATALÜÜTILISE
REDUTSEERIMISE (SCR)
SUMMUTI
1. SCR-i ülevaade
Pihusti pritsib uurea vesilahust (DEF/AdBlue®)
summutisse ja lahus hüdrolüüsitakse heitgaasi
kuumusega, tekitades ammoniaagi (NH3).
Sellisel viisil tekitatud ammoniaak segatakse SCR-i
summutis heitgaasiga. Nii redutseeritakse heitgaasides
sisalduvad lämmastikoksiidid (NOx) ammoniaagiga
ning lagundatakse lämmastikuks ja veeauruks.

(1) SCR-i summuti

2. DEF/AdBlue®

 ETTEVAATUST
Isikukahju vältimiseks toimige järgmiselt.
• Uurea vesilahus (DEF/AdBlue®) on värvitu,

lõhnatu ja ohutu. Lahuse nahale sattumise
korral loputage vastavat kohta kohe veega.

DEF/AdBlue®, mida kasutatakse SCR-i redutseerijana,
on 32,5% uurea vesilahus.
Uurea vesilahuse käsitsemiseks ei nõuta mingit
kvalifikatsiooni. Samuti pole lahus liigitatud ohtlikuks
aineks.
Toode on saadaval bensiinijaamades, veokite
peatuskohtades ja erikauplustes. Kasutage kindlasti
ainult originaaltoodet.
Ärge kasutage halva kvaliteediga tooteid, muidu võib
mootoril tekkida probleeme ja see võib kahjustuda.

(1) DEF-i/AdBlue® paak (sinine
kork)

MÄRKUS :
• Põhja-Ameerika turul müüakse kvaliteetset

NOx-i redutseerimisainet (uurea vesilahust)
diisli väljalaskevedeliku (DEF) nime all. Euroopa
ja Jaapani turgudel müüakse seda tootenime all
AdBlue®.
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3. Hoiatustähised ja vastuabinõud
Enne päevatöö alustamist kontrollige vedeliku taset
DEF-i/AdBlue® mõõturiga näidikupaneelil.
Kui vedelikku jääb töö ajal väheks, süttib hoiatustuli.
Kui jätkate masina kasutamist sellisel kujul, piiratakse
mootori võimsust ligikaudu 50%-ni. Kui jätkate tööd,
piiratakse mootori pöörete arv tühikäigu väärtuseni.
(Vt: 3.3 SCR-i süsteemi rakendamise kuva ja meetmed
lk 45.)
Need piirangud on kooskõlas iga riigi ja territooriumi
emissiooni juhtimisega.

(1) DEF-i/AdBlue® mõõtur
(2) DEF-i/AdBlue® hoiatustuli

(3) DEF-i/AdBlue® süsteemi
hoiatustuli

3.1 SCR-i süsteemi rakendamise kuva
LCD-l

(1) SCR-süsteemi ikoon
(2) Mootori väljundi tase

(3) Ajapiirang järgmisele tase-
mele või järelejäänud DEF/
AdBlue®

3.2 SCR-i süsteemi ikoon rakendamise
kuval

DEF-i/AdBlue®

madala taseme
ikoon

SCR-i süsteemi
tõrkeikoon

DEF-i/AdBlue®

halva kvaliteedi
ikoon

DEF-i/AdBlue®

külmumise ikoon
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3.3 SCR-i süsteemi rakendamise kuva ja meetmed
SCR-i süsteemis jälgitakse DEF-i/AdBlue® järelejäänud kogust ja kvaliteeti ning samuti masina probleeme. Kui töö
ajal läheb midagi valesti, väljastatakse järgmised hoiatused. Järgige hoiatuste sisu ja võtke tarvitusele sobivad
meetmed.

Kuvad Hoiatus-
näidik Olek Meetmed

DPF-i par-
gituna re-
genereeri-

mine

1

DEF-i/AdBlue® järelejäänud kogus on vähenenud kui 15%-ni maksi-
maalsest mahust.
Täitke DEF-i/AdBlue® paak hoiatussüsteemi lähtestamiseks. Kui tööd
jätkatakse tankimata, piiratakse mootori võimsust.

lubatud

2

DEF-i/AdBlue® järelejäänud kogus on vähenenud kui 5%-ni maksi-
maalsest mahust.
Täitke DEF-i/AdBlue® paak. *1
Mootori võimsus on piiratud 50%-ni („Lv.1“).
Kui tööd jätkatakse tankimata, piiratakse mootori võimsus tühikäiguni
(„Lv.2“).

keelatud

2

DEF-i/AdBlue® järelejäänud kogus on vähenenud kui 5%-ni maksi-
maalsest mahust.
Täitke DEF-i/AdBlue® paak. *1
Mootori võimsus on piiratud 50%-ni („Lv.1“).
Kui tööd jätkatakse tankimata, piiratakse mootori võimsus 25 minuti
pärast tühikäiguni („Lv.2“).

keelatud

3

DEF-i/AdBlue® järelejäänud kogus on vähenenud kui 5%-ni maksi-
maalsest mahust.
Mootori võimsus jääb piiratuks.
Täitke DEF-i/AdBlue® paak. *1
Mootori võimsus on piiratud tühikäiguni („Lv.2“).

keelatud

1

Sisaldab halva kvaliteediga vahendit DEF/AdBlue® või muid reguleeri-
mata lahuseid.
Pärast paagi tühjendamist täitke vahendiga DEF/AdBlue® hoiatussüs-
teemi lähtestamiseks.
Kui tööd jätkatakse DEF/AdBlue® paaki täitmata, piiratakse mootori
võimsus 60 minuti pärast 50%-ni („Lv.1“).

lubatud

2

Sisaldab halva kvaliteediga vahendit DEF/AdBlue® või muid reguleeri-
mata lahuseid.
Pärast paagi tühjendamist täitke see vahendiga DEF/AdBlue®. *1
Mootori võimsus on piiratud 50%-ni („Lv.1“).
Kui tööd jätkatakse DEF/AdBlue® paaki täitmata, piiratakse mootori
võimsus 25 minuti pärast tühikäiguni („Lv.2“).

keelatud

3

Sisaldab halva kvaliteediga vahendit DEF/AdBlue® või muid reguleeri-
mata lahuseid.
Pärast paagi tühjendamist täitke see vahendiga DEF/AdBlue®. *1
Mootori võimsus on piiratud tühikäiguni („Lv.2“).

keelatud

 

*1 Kui vahendit DEF/AdBlue® on lisatud või halva kvaliteediga lahus on asendatud ehtsa tootega, lülituvad madala taseme hoiatusnäidik ja
ikoonid välja. Eemaldatakse ka mootori võimsuse piirang.
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Kuvad Hoiatus-
näidik Olek Meetmed

DPF-i par-
gituna re-
genereeri-

mine

1

SCR-i süsteemis on ilmnenud hälve.
Kontrollige jõudlusmonitoril kuvatud DTC-d ja võtke ühendust oma
KUBOTA edasimüüjaga.
Mootori võimsust ei piirata.
120 minuti pärast piiratakse mootori võimsus 50%-ni („Lv.1“).

keelatud

1

SCR-i süsteemis on ilmnenud hälve.
Kontrollige jõudlusmonitoril kuvatud DTC-d ja võtke ühendust oma
KUBOTA edasimüüjaga.
Mootori võimsus on piiratud 80%-ni.
120 minuti pärast piiratakse mootori võimsus 50%-ni („Lv.1“).

keelatud

2

SCR-i süsteemis on ilmnenud hälve.
Kontrollige jõudlusmonitoril kuvatud DTC-d ja võtke ühendust oma
KUBOTA edasimüüjaga.
Mootori võimsus on piiratud 50%-ni („Lv.1“).
25 minuti pärast piiratakse mootori võimsus tühikäiguni („Lv.2“).

keelatud

3

SCR-i süsteemis on ilmnenud hälve.
Kontrollige jõudlusmonitoril kuvatud DTC-d ja võtke ühendust oma
KUBOTA edasimüüjaga.
Mootori võimsus on piiratud tühikäiguni („Lv.2“).

keelatud

--- ---

Madala temperatuuri tõttu on DEF/AdBlue® külmunud.
Jätkake soojendamistoimingut ja DEF/AdBlue® sulab.

keelatud

--- ---

Madala temperatuuri tõttu on DEF/AdBlue® külmunud. Mootori võim-
sus on piiratud 80%-ni.
Jätkake soojendamistoimingut ja DEF/AdBlue® sulab. keelatud

MÄRKUS :
• Mootori piiratud võimsuse tase:

„Lv.1“ (tase 1): 50% max jõumomendist ja 60% mootori kiirusest;
„Lv.2“ (tase 2): mootor töötab ligikaudu tühikäigu pöörlemiskiirusel.

• Pärast tõrke ilmnemist võib olla vaja piirata mootori võimsust tasemeni „Lv.2“.
Olenevalt probleemi kohast ja sisust võivad ka näidikuga antavad hoiatused ja mootori võimsuse
piirangud ning ajastused vastavalt erineda.
SCR-i hoiatuse olek (1–3) kajastab mootori võimsuse piirangu raskusastmete järjekorda. Kui SCR-i
süsteemis ilmneb hälbeid, kuvatakse veakood ja mootori võimsust võib olla vaja piirata tühikäiguni („Lv.
2“).
Näiteks kui kuvatakse tõrkekood „ENG P-204F“, muutub mootori võimsus piiramatust „Lv.2“ piiratuks.

• Punktid pärast meetmete rakendamist.
Kui mootor on seisatud ja DEF/AdBlue® eemaldatud, siis kui lisatav kogus on väiksem kui eemaldatud
kogus, võib SCR-i süsteemis ilmneda talitlushäire (kuvatakse tõrkekood „P20F5“).
Kui ilmneb selline tõrge, keerake võtmelüliti asendisse „OFF“ (VÄLJAS), oodake, kuni SCR-i süsteem
läbib puhastamisprotsessi (see võib võtta aega mitu minutit) ja keerake võtmelüliti siis uuesti asendisse
„ON“ (SEES), et SCR-i süsteemi rike kõrvaldada.

• 40 tunni hoiatusandmed.
1. Põhimõtteliselt tühistatakse hoiatuse ja/või rakendamise vähendamised, kui vea koht parandatakse.
2. Kuid kui süsteem tuvastab rikke 40 tunni jooksul taastamisest, naaseb see varsti eelmise rikke juurde

ja taimer hakkab aega nulli lugema.
3. 40 tunni hoiatusandmed lähtestatakse, kui 40 tunni jooksul parandamisest riket ei tuvastata.

Kui rike tuvastatakse pärast 40 tunni hoiatusandmete lähtestamist, alustatakse uut nullilugemist.
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4. DEF-i/AdBlue® hoiustamine ja
käsitsemine
• Kuna DEF/AdBlue® on uurea vesilahus, hakkab

see külmuma ümbritseval temperatuuril alla –11 ℃.
Talvel käsitsege seda piisava ettevaatusega.

• Vahendit DEF/AdBlue® võib hoiustada traktori
paagis kuni 4 kuud. Kuid kui hoiupiirkonna
ümbritseva õhu temperatuur tõuseb üle 30 ℃,
väheneb selle säilivusaeg oluliselt.

Hoiustamisviis
• Hoidke lahust hermeetiliselt suletud mahutis.
• Pange mahuti asukohta, kus see ei ole otsese

päikesevalguse käes.
• Pange mahuti hea ventilatsiooniga kohta.
• Hoidke mahuti kohas, kus pole järske

temperatuurimuutusi.
• Hoidke mahuti eemal bensiini- ja diislikütuse

mahutitest.

MOOTORI KÄIVITAMINE
1. Veenduge, et seisupidur oleks rakendatud.

Tõmmake seisupidur seisuasendisse.
Kui seisupidur on rakendatud, süttib seisupiduri
hoiatusnäidik asukohas Easy Checker™.

(1) Seisupiduri hoob
(2) Vabastamisnupp

(A) „PARKING POSI-
TION“ (PARKIMISASEND)

(B) „TRANSPORT POSI-
TION“ (TRANSPORDIA-
SEND)

(1) Seisupiduri hoiatustuli

TÄHTIS :
• Kui traktorit juhtida rakendatud

seisupiduriga, kahjustab see seisupidurit.

2. Veenduge, et kütuse sulgeklapp oleks asendis
„OPEN“ (AVATUD).

(1) Kütuse sulgeklapp (A) „CLOSE“ (SULGE)
(B) „OPEN“ (AVA)

3. Pange käiguvahetushoovad asendisse
„NEUTRAL“ (NEUTRAALNE).

(1) Suunavahetushoob
(2) Peamine käigukang

(F) „FORWARD“ (EDASI)
(N) „NEUTRAL POSI-

TION“ (NEUTRAALASEND)
(R) „REVERSE“ (TAGASI)
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4. Vajutage käitusvõlli lülitit käitusvõlli siduri
lahutamiseks ja viige hüdraulilised juhthoovad
„KÕIGE ALUMISSE“ asendisse.

(1) Käitusvõlli siduri juhtimislüliti
(2) Asendi juhtimise hoob
(3) Hüdrokoormuri hoob

(A) „PUSH“ (VAJUTA)
(B) „DOWN“ (ALLA)

5. Seadke gaasihoob miinimumkiiruse asendisse.

(1) Käega juhitav gaasi hoob „INCREASE“ (SUURENDA)
„DECREASE“ (VÄHENDA)

6. Sisestage võti võtmelülitisse ja keerake see
asendisse „ON“ (SEES).
Kui ümbritseva õhu temperatuur on alla 0 ℃ ja
mootor on väga külm, keerake võti asendisse
„ON“ (SEES) ja hoidke seda, kuni soojenduse
indikaator lülitub välja.

„OFF“ (VÄLJAS) (Mootor –
peatamine)
„ON“ (SEES) (Mootor - käita-
mine)
„ACC“ (Elektrienergia - tarvi-
kud)

„START“ (KÄIVITA) (Mootor -
käivitamine)

(1) Soojenduse indikaator

MÄRKUS :
• Tarvikuid saab kasutada väljalülitatud

mootoriga.
• Ärge jätke võtit asendisse „ACC“. Aku

tühjeneb kiiresti. Pärast kasutamist keerake
see uuesti asendisse „OFF“ (VÄLJAS).

7. Kontrollige näidikuid Easy Checker™.
(Vt: 1. Seadme Easy Checker™ näidikute
kontrollimine lk 49.)

8. Vajutage siduripedaal täiesti alla.

MOOTORI TÖÖ MOOTORI KÄIVITAMINE
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9. Keerake võti asendisse „START“ (KÄIVITUS) ja
vabastage, kui mootor käivitub.

TÄHTIS :
• Turvaseadmete tõttu mootor ei käivitu, v.a

asendisse „NEUTRAL“ (NEUTRAALNE)
viidud suunavahetushoova korral.

• Kui mootor 10 sekundi pärast ei käivitu,
keerake võti 30 sekundiks välja. Seejärel
korrake toiminguid 6–9. Aku ja starteri
kaitsmiseks veenduge, et starterit ei
keerataks korraga kauem kui 10 sekundit.

MÄRKUS :
• DEF/AdBlue® külmub temperatuuril alla –

11 ℃. Isegi kui see on külmunud, ei mõjuta
see mootorit käivitamise ja töötamise ajal.

10. Veenduge, et kõik näidikud seadmel Easy
Checker™ oleks asendis „OFF“ (VÄLJAS).
Kui näidik põleb, seisake kohe mootor ja tuvastage
põhjus.

11. Vabastage siduripedaal.

1. Seadme Easy Checker™ näidikute
kontrollimine
TÄHTIS :
• Igapäevane kontrollimine ainult seadme Easy

Checker™ abil pole piisav. Ärge kunagi jätke
tegemata põhjalikke igapäevaseid kontrollimisi,
lähtudes igapäevase kontrollimise
protseduurist.
(Vt: IGAPÄEVANE KONTROLLIMINE lk 128.)

MÄRKUS :
• Mõned seadme Easy Checker™ näidikutest

võivad süttida või hakata vilkuma olenevalt
hoobade ja lülitite asenditest.

1. Võtme pööramisel asendisse „ON“ (SEES) peavad
näidikud (1) (2) (3) süttima. Kui mõnes kohas peaks
mootori töötamise ajal probleem ilmnema, lülitub
probleemile vastav näidik asendisse „ON“ (SEES).

2. Oletame, et mootori jahutusvedeliku temperatuur
pole veel piisavalt kõrge. Soojendi indikaator (8)
lülitub asendisse „ON“ (SEES) ka siis, kui võti on
keeratud asendisse „ON“ (SEES), mootori
eelsoojenduseks ja lülitub automaatselt välja, kui
eelsoojendus on lõpetatud.
Näidiku põlemise aeg on jahutusvedeliku
temperatuurist olenevalt erinev.

3. Tagumise jõusiirdevõlli näidik (5) süttib, kui
käitusvõlli siduri juhtlüliti on asendis „ON“ (SEES),
ja kustub, kui see lahutatakse.

4. Kui süttib kütusetaseme näidik (9), on kütuse tase
väga madal. Lisage kütust ja näidik lülitub
asendisse „OFF“ (VÄLJAS).

5. Kui vahendi DEF/AdBlue® hoiatusnäidik (4) süttib,
kontrollige ikooni LCD-ekraanil.
(Vt: 3. Hoiatustähised ja vastuabinõud lk 44.)

6. Kui süttib vee-eraldi näidik (7), on veetase vee-
eraldis väga kõrge. Laske vesi välja ja näidik lülitub
asendisse „OFF“ (VÄLJAS).

7. Kui seisupiduri hoiatusnäidik (6) ei sütti, rakendage
seisupidur.

(1) Elektrilaendu hoiatustuli
(2) Mootori õlirõhu hoiatustuli
(3) Pidurite õlitaseme näidik
(4) DEF-i/AdBlue® hoiatustuli
(5) Tagumise käitusvõlli näidik

(6) Seisupiduri hoiatustuli
(7) Vee-eraldi näidik
(8) Soojenduse indikaator
(9) Kütusetaseme näidik

MOOTORI TÖÖ KÜLMA ILMA
KORRAL
1. Plokk-kuumuti (kui on olemas)
Plokk-kuumuti on saadaval valikvarustusena teie
edasimüüjalt. See aitab traktorit käivitada, kui
ümbritseva õhu temperatuur on alla –20 ℃.

2. Mootori madala temperatuuri
reguleerimine
Et vältida mootori kahjustamist suure kiirenduse tõttu,
hoitakse mootori käivitamisel, kui jahutusvedeliku
temperatuur on 0 ℃ või madalam, mootori pöörded
kuni 3 minutit ligikaudu 1400 juures ja juhti teavitatakse
sellest näidiku ja vahelduva signaaliga.
Reguleerimisaeg erineb olenevalt jahutusvedeliku
temperatuurist.
Reguleerimise ajal soojendage traktorit, kiirendit
kasutamata. Pärast reguleerimist võib mootori pöörete
arvu vähehaaval suurendada. Kui reguleerimine on
täielikult vabastatud, lülitub näidik välja ja signaal
vaikib.

MOOTORI KÄIVITAMINE MOOTORI TÖÖ
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(1) Madala temperatuuri regu-
leerimise näidik

3. DEF-i/AdBlue® külmumise hoiatus
Külma ilmaga töötamisel sulatatakse DEF/AdBlue®

mootori töötamise ajal automaatselt. Kuid
ilmastikutingimustes alla –30 ℃ ei saa ainet DEF/
AdBlue® täielikult sulatada ja seega kuvatakse
näidikupaneeli LCD-ekraanil tõrke-/hoiatuskood „ENG
P-208B“.
Kui ekraanil kuvatakse tõrke-/hoiatuskood „ENG
P-208B“, seisake mootor ja käivitage see 10 sekundi
pärast uuesti. Pärast mootori taaskäivitamist kaob
tõrke-/hoiatuskood „ENG P-208B“ ja vahendi DEF/
AdBlue® sulatamine jätkub.
Kui tõrke-/hoiatuskood „ENG P-208B“ jääb ekraanile ka
pärast mootori mitmekordset taaskäivitamist, pöörduge
kohaliku KUBOTA edasimüüja poole.

(1) Vea-/hoiatuskood

MOOTORI SEISKAMINE
TÄHTIS :
• Kui mootor seisatakse / välja lülitatakse,

pööratakse DEF-i/AdBlue® vool DEF-i/AdBlue®

torustikes ja seotud torudes ümber ning see
suunatakse tagasi DEF-i/AdBlue® paaki pärast
DEF-i/AdBlue® pihusti jahutamist.

SCR-i süsteem jätkab töötamist mitu minutit
pärast mootori väljalülitamist, et see
puhastusprotsess lõpule viia.

• Ärge lülitage masina põhiaku toidet mootorile
välja enne, kui DEF-i/AdBlue® tagastustsükli
protsess on lõppenud. Mootori ja
järeltöötlussüsteemi põhiaku toite
väljalülitamine enne lõpuleviimist võib süsteemi
kahjustada või põhjustada selle rikke.

MÄRKUS :
• Kui võtme eemaldamine mootorit ei seiska,

pidage nõu oma kohaliku KUBOTA
edasimüüjaga.

• Pärast mootori seiskamist on paar minutit
kuulda mõningast müra. See on nii, kuna DEF/
AdBlue® voolab veel torustikus, et DEF-i/
AdBlue® pihustit jahutada.

1. Pärast mootori aeglustamist tühikäiguni, oodake 3–
5 minutit, kuni turbülelaadur aeglustub, ja keerake
siis võti asendisse „OFF“ (VÄLJAS).

2. Eemaldage võti.

MOOTORI SOOJENDAMINE

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Soojendamise ajal aktiveerige kindlasti

seisupidur.
• Viige soojendamise ajaks kõik käigukangid

olekusse „NEUTRAL“ (NEUTRAALASEND) ja
käitusvõlli lüliti asendisse „OFF“ (VÄLJAS).

Laske mootoril 5 minutit pärast käivitamist soojeneda,
koormust rakendamata; see on vajalik selleks, et õli
jõuaks igasse mootori ossa. Kui mootorile rakendada
koormus, ilma seda soojendamata, võib tekkida
probleem, nt kinnijäämine, purunemine või enneaegne
kulumine.

1. Soojendamine ja
käigukastivedelik madalas
temperatuurivahemikus
Hüdroõli toimib käigukastivedelikuna. Külma ilmaga
võib õli olla külm ja selle viskoossus suurem.
Seetõttu võib õliringlus olla mõni aeg pärast mootori
käivitamist aeglane või hüdrauliline surve
ebanormaalselt madal. See omakorda võib tuua kaasa
probleemi hüdrosüsteemiga.
Selle vältimiseks arvestage järgmisi juhiseid.
Soojendage mootorit ligikaudu 50% juures nimikiirusest
järgmise tabeli alusel.

MOOTORI TÖÖ MOOTORI TÖÖ KÜLMA ILMA KORRAL
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Ümbritseva õhu temperatuur Soojenemisaja nõue

Üle 0 ℃ Umbes 5 minutit

0 kuni –10 ℃ 10 kuni 20 minutit

–10 kuni –20 ℃ 20 kuni 30 minutit

Alla –20 ℃ Üle 30 minuti

TÄHTIS :
• Ärge kasutage traktorit täiskoormusel enne, kui

see on piisavalt soojenenud.

KÄIVITAMINE
ABITOITEALLIKAST

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Aku gaas võib plahvatada. Hoidke sigaretid,

sädemed ja leegid akust eemale.
• Kui traktori aku on külmunud, ärge käivitage

mootorit abitoiteallikast.
• Ärge ühendage käivituskaabli miinusjuhtme (–)

teist otsa traktori aku miinusklemmiga (–).
• Tühja aku eemaldamisel, aku paigaldamisel või

aku parandamisel vältige aku plussklemmi (+)
kokkupuudet teiste osadega.

Mootori käivitamisel abitoiteallikast järgige all antud
juhiseid mootori ohutuks käivitamiseks.
1. Tooge abisõiduk, mille akul on seisva traktoriga

ühesuguse pingega aku, kaabli ulatusse.

TÄHTIS :
• Sõidukid ei tohi üksteise vastu puutuda.

2. Rakendage mõlema sõiduki seisupidur ja pange
käigukangid neutraalasendisse. Seisake mõlemad
mootorid.

3. Kandke kaitseprille ja kummikindaid.
4. Kinnitage punane klamber tühja aku positiivse

(punase, (+) või positiivse) klemmi külge ja sama
kaabli teine ots abiaku positiivse (punase, (+) või
positiivse) klemmi külge.

5. Kinnitage teine kaabel abiaku negatiivse (musta, (–)
või negatiivse) klemmi külge.

6. Kinnitage teine ots tühja akuga traktori mootoriploki
või raami külge, tühjast akust võimalikult kaugele.

7. Käivitage abisõiduk ja laske selle mootoril mõni
hetk töötada. Käivitage tühja akuga traktor.

8. Katkestage käivituskaablid kinnitamisele täpselt
vastupidises järjekorras (toimingud 6, 5 ja 4).

Ühendage kaablid numbrite järjekorras.
Katkestage ühendus pärast kasutamist vastupidises
järjekorras.

(1) Tühi aku
(2) Käivituskaablid

(3) Abiaku

TÄHTIS :
• Sellel masinal on 12 V negatiivse (–)

maandusega käivitussüsteem.
• Kasutage abitoiteallikast käivitamisel ainult

sama pinget.
• Kui kasutate traktori elektrisüsteemiga

kõrgema pinge allikat, võib see traktori
elektrisüsteemi tugevasti kahjustada.
Tühjeneva või tühja aku „käivitamisel
abitoiteallikast“ kasutage ainult samasugust
pingeallikat.

• Ärge kasutage traktorit nii, et akukaabel on
aku küljest lahti.

• Ärge kasutage traktorit akut paigaldamata.
• Ärge kasutage traktorit tühja akuga. Enne

traktori kasutamist laadige aku täis.
Muidu võib traktoril ilmneda talitlushäireid.
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TRAKTORI KASUTAMINE
UUE TRAKTORI KASUTAMINE
Uue traktori käsitsemine ja hooldamine määrab traktori
tööea.
Vahetult tehase tootmisliinilt tulnud uut traktorit on
loomulikult testitud, kuid erinevad osad ei ole üksteisele
vastavalt kohandatud, mistõttu tuleb olla ettevaatlik ja
traktorit esimese 50 töötunni jooksul madalamal kiirusel
kasutada ning tuleb vältida ülemäärast töötamist ja
kasutamist seni, kuni erinevad osad on „sisse töötatud“.
See, kuidas traktorit „sissetöötamise“ perioodil
käsitsetakse, mõjutab oluliselt traktori tööiga.
Seega tuleb traktori maksimaalse jõudluse ja pikema
tööea tagamiseks traktor korralikult sisse töötada. Uue
traktori käsitsemisel tuleb järgida alltoodud
ettevaatusabinõusid.

1. Ärge kasutage traktorit esimesed
50 tundi täiskiirusel
• Ärge minge kiiresti kohalt ära ega rakendage järsult

pidureid.
• Talvel kasutage traktorit pärast mootori täielikku

soojendamist.
• Ärge laske mootoril töötada kiiremini, kui vaja.
• Konarlikel teedel aeglustage sobiva kiiruseni. Ärge

kasutage traktorit suurel kiirusel.
Ülal nimetatud ettevaatusabinõud ei puuduta ainult uusi
traktoreid, vaid kõiki traktoreid. Kuid eriti tuleb neid
järgida uute traktorite puhul.

2. Uute traktorite määrdeõli
vahetamine
Määrdeõli on eriti oluline uue traktori puhul.
Mitmesugused osad pole „sisse töötatud“ ja need pole
veel üksteisega harjunud; traktori töötamise ajal võib
tekkida peenikest metallipuru ja see võib osi kulutada
või kahjustada. Seega tuleb olla ettevaatlik ja vahetada
määrdeõli veidi varem, kui tavaliselt vajalik.
Täiendavad üksikasjad leiate selle juhendi osast
Hooldus.
(Vt: HOOLDUS lk 121.)

TRAKTORISSE SISENEMINE JA
SEALT LAHKUMINE
• Ärge kunagi püüdke siseneda liikuvasse traktorisse

ega liikuvast traktorist väljuda või väljumiseks
traktorilt maha hüpata.

• Traktorisse sisenemisel või sealt väljumisel olge
näoga traktori poole. Ärge kasutage juhtseadmeid
käepidemetena, et vältida masina kogemata liikuma
hakkamist.

• Hoidke astmed ja põrand alati puhtana, et vältida
libedust.

TRAKTORI KÄIVITAMINE
1. Juhi asendi reguleerimine.

MÄRKUS :
• Istet ja vedrustust tuleb reguleerida, et

juhtelemendid oleksid juhile mugavalt
käepärased, tagades juhi hea asendi ja
minimeerides kogu keha vibratsioonist
tulenevaid ohte.

• 1. Juhiiste lk 53
• 3. Turvavöö lk 56
• 4. Kaassõitja iste (kui on olemas) lk 56
• 5. Rooli kalde reguleerimine lk 58
• 6. Pikendatav peegel lk 59

2. Tulelüliti asendi valimine.
• 7. Tulede lüliti lk 59
• 8. Suunatulede lüliti ja ohutulede lüliti lk 59
• 8.1 Haagise liitmikuga lk 60
• 9. Helisignaali nupp lk 60

3. Piduripedaali kontrollimine.
• 10. Piduripedaalid (parem ja vasak) lk 60

TRAKTORI KASUTAMINE UUE TRAKTORI KASUTAMINE

52 M5091, M5111



4. Tööseadme tõstmine.
a. Asendi juhtimise kangi tõmbamine.

(1) Asendi juhtimise hoob (A) „UP“ (ÜLES)

(Vt: HÜDRAULIKASEADE lk 100.)
5. Vajutage piduripedaale ja vabastage seisupiduri

hoob.
• 11. Seisupiduri hoob lk 61

6. Vajutage siduripedaal alla.
• 13. Siduripedaal lk 62

7. Sõidukiiruse valimine.
• 14. Sõidukiiruse juhtimine lk 63
• 15. Reisi kiiruspiirik lk 64
• 16. Peamine käigukang lk 64
• 17. Vahemiku käigukang lk 64
• 17.1 Roomekiirus lk 64
• 18. Suunavahetushoob lk 64
• 19.  Topeltkiiruse aktiveerimise lüliti lk 65
• 20.  Siduri väljalülitamise lüliti lk 65
• 21. 4WD lüliti lk 66

8. Kiirendage mootorit.
• 22. Käega juhitav gaasi hoob lk 66
• 23. Gaasipedaal lk 67

9. Vabastage piduripedaalid lukust ja vabastage
aeglaselt sidur.

1. Juhiiste

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Reguleerige istet ainult ajal, mil traktor on

seisatud.
• Pärast iga reguleerimist veenduge, et iste oleks

korralikult fikseeritud.
• Ärge lubage traktoriga sõita ühelgi teisel isikul

peale juhi.

TÄHTIS :
• Pärast juhiistme reguleerimist kontrollige

kindlasti, et iste oleks korralikult lukustunud.

1.1 Mehaanilise vedrustusega iste
1.1.1 Istme tüüp KAB 11/E6

(1) Reisi reguleerhoob
(2) Vedrustuse reguleernupp
(3) Nimmetoe reguleernupp
(4) Käetugi
(5) Käetoe kalde reguleernupp

(A) „UNLOCK“ (LUKUST LAHTI)
(B) „TO INCREASE TEN-

SION“ (PINGE SUURENDA-
MISEKS)

(C) „TO DECREASE TEN-
SION“ (PINGE VÄHENDA-
MISEKS)

Kauguse reguleerimine
Vabastage kauguse reguleerimise hoob ja lükake istet
vajalikul viisil tagasi või ette. Iste lukustub asendisse,
kui hoob vabastada.
Vedrustuse reguleerimine
Keerake vedrustuse reguleerimise nuppu, et saavutada
optimaalne vedrustuse seadistus.
Nimmetoe reguleerimine
Keerake nimmetoe reguleerimise nupp soovitud
asendisse.
Käetoe nurga reguleerimine
Keerake käetoe nurga reguleerimise nupp soovitud
nurga alla.
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1.1.2 Istme tüüp Grammer DS85H/90

(1) Reisi reguleerhoob
(2) Vedrustuse reguleerhoob
(3) Seljatoe kalde reguleerhoob
(4) Käetugi
(5) Käetoe kalde reguleernupp

(A) „UNLOCK“ (LUKUST LAHTI)
(B) „TO INCREASE TEN-

SION“ (PINGE SUURENDA-
MISEKS)

(C) „TO DECREASE TEN-
SION“ (PINGE VÄHENDA-
MISEKS)

(D) „TO INCREASE ANG-
LE“ (NURGA SUURENDA-
MISEKS)

(E) „TO DECREASE ANG-
LE“ (NURGA VÄHENDAMI-
SEKS)

Kauguse reguleerimine
Vabastage kauguse reguleerimise hoob ja lükake istet
vajalikul viisil tagasi või ette. Iste lukustub asendisse,
kui hoob vabastada.
Vedrustuse reguleerimine
Keerake vedrustuse reguleerimise hooba, et saavutada
optimaalne vedrustuse seadistus.
Kalde reguleerimine
Avage seljatoe kalde reguleerimise hoob ja kallutage
seljatugi soovitud asendisse.
Käetugi
Käetoe saab soovi korral püsti panna.
Käetoe nurga reguleerimine
Keerake käetoe nurga reguleerimise nupp soovitud
nurga alla.

1.2 Õhkvedrustusega iste
1.2.1 Istme tüüp KAB 15/E6

(1) Reisi reguleerhoob
(2) Kaalu ja kõrguse reguleer-

nupp
(3) Nimmetoe reguleernupp
(4) Seljatoe kalde reguleerhoob
(5) Käetugi
(6) Käetoe kalde reguleernupp

(A) „UNLOCK“ (LUKUST LAHTI)
(B) „TO INCREASE TEN-

SION“ (PINGE SUURENDA-
MISEKS)

(C) „TO DECREASE TEN-
SION“ (PINGE VÄHENDA-
MISEKS)

Kauguse reguleerimine
Vabastage kauguse reguleerimise hoob ja lükake istet
vajalikul viisil tagasi või ette. Iste lukustub asendisse,
kui hoob vabastada.
Kaalu ja kõrguse reguleerimine
Lülitage võtmelüliti sisse. Istet tuleks juhi kaalu järgi
reguleerida, tõmmates kaalu ja kõrguse nupu korraks
välja või lükates selle sisse, nii et traktor seisab ja juht
istub istmel.

TÄHTIS :
• Et vältida istme kahjustamist, ärge kasutage

kaalu ja kõrguse reguleerimise nuppe järjest üle
1 minuti.

Nimmetoe reguleerimine
Keerake nimmetoe reguleerimise nupp soovitud
asendisse.
Kalde reguleerimine
Avage seljatoe kalde reguleerimise hoob ja kallutage
seljatugi soovitud asendisse.
Käetugi
Käetoe saab soovi korral püsti panna.
Käetoe nurga reguleerimine
Keerake käetoe nurga reguleerimise nupp soovitud
nurga alla.
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1.2.2 Istme tüüp Grammer MSG 95A/721

(1) Reisi reguleerhoob
(2) Kaalu ja kõrguse reguleer-

hoob
(3) Eesmine ja tegumine isolaa-

tor
(4) Seljatoe kalde reguleerhoob
(5) Nimmetoe reguleernupp

(A) „UNLOCK“ (LUKUST LAHTI)
(B) „ON“ (SEES)
(C) „OFF“ (VÄLJAS)

Kauguse reguleerimine
Vabastage kauguse reguleerimise hoob ja lükake istet
vajalikul viisil tagasi või ette. Iste lukustub asendisse,
kui hoob vabastada.
Kaalu ja kõrguse reguleerimine
Lülitage võtmelüliti sisse. Istet tuleks juhi kaalu järgi
reguleerida, tõmmates kaalu ja kõrguse hoova korraks
üles või lükates selle alla, nii et traktor seisab ja juht
istub istmel.
Istet saab reguleerida selle reguleerimisvahemikus.

MÄRKUS :
• Kui langetada iste allapoole

reguleerimisvahemikku, kerkib see
automaatselt üles reguleeritava vahemiku
alampiirini, kui kaalu ja kõrguse reguleerimise
hoob vabastada.

• Võtmelüliti sisselülitamisel võib iste veidi üles
liikuda, olenevalt eelmääratud istme asendist
(kõrgusest).

TÄHTIS :
• Et vältida istme kahjustamist, ärge kasutage

kaalu ja kõrguse reguleerimise hooba järjest üle
1 minuti.

Eesmine ja tegumine isolaator
Seadke isolaator asendisse „ON“ (SEES), et iste saaks
sõidusuunas löögi mõju paremini neelata.
Kalde reguleerimine
Avage seljatoe kalde reguleerimise hoob ja kallutage
seljatugi soovitud asendisse.
Nimmetoe reguleerimine
Keerake nimmetoe reguleerimise nupp soovitud
asendisse.

1.2.3 Istme tüüp Sears 3045

(1) Reisi reguleerhoob
(2) Kaalu ja kõrguse reguleer-

nupp
(3) Eesmine ja tegumine isolaa-

tor
(4) Seljatoe kalde reguleerhoob
(5) Pöörli reguleerhoob
(6) Nimmetoe reguleernupp
(7) Käetugi
(8) nupp-polt

(9) Soojendi lüliti koos näidikutu-
lega

(A) „UNLOCK“ (LUKUST LAHTI)
(B) „TO INCREASE TEN-

SION“ (PINGE SUURENDA-
MISEKS)

(C) „TO DECREASE TEN-
SION“ (PINGE VÄHENDA-
MISEKS)

Kauguse reguleerimine
Tõmmake kauguse reguleerimise hooba ja nihutage
istet vastavalt vajadusele tagasi või edasi. Iste lukustub
asendisse, kui hoob vabastada.
Kaalu ja kõrguse reguleerimine
Lülitage võtmelüliti sisse. Istet tuleks juhi kaalu järgi
reguleerida, tõmmates kaalu ja kõrguse nupu korraks
välja või lükates selle sisse, nii et traktor seisab ja juht
istub istmel.

TÄHTIS :
• Et vältida istme kahjustamist, ärge kasutage

kaalu ja kõrguse reguleerimise nuppe järjest üle
1 minuti.

Eesmine ja tegumine isolaator
Seadke isolaator asendisse „ON“ (SEES), et iste saaks
sõidusuunas löögi mõju paremini neelata.
Kalde reguleerimine
Tõmmake seljatoe kalde reguleerimise hooba ja
kallutage seljatugi soovitud asendisse.
Nimmetoe reguleerimine
Keerake nimmetoe reguleerimise nupp soovitud
asendisse.
Käetugi
Käetoe kõrgus on reguleeritav. Käetoe kõrguse
muutmiseks lõdvendage nupp-polti ja nihutage käetuge
üles- või allapoole ning pingutage polt kindlalt käsitsi, et
võimaldada kangide ja lülitite mugavat kasutamist.
Soojendusega iste
Juhiistme soojendamiseks vajutage soojendi lüliti
ülemisele poolele.
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Kütteelementide väljalülitamiseks vajutage lüliti
alumisele poolele.
Pöörli reguleerimine
Vabastage pöörli reguleerimise hoob ja pöörake istet
soovi järgi paremale või vasakule.

MÄRKUS :
Pöörelistme kasutamine
• Pöörake istet paremale ja vasakule mugavaks

tööasendi saavutamiseks tahapoole vaatamise
vajadusel.

• Pöörake iste vasakule traktorisse ja sellest välja
pääsemise hõlbustamiseks.

• Istet saab pöörata mõlemas suunas.

(1) Pöörli reguleerhoob

2. Juhi kohaloleku kontrollsüsteem
(OPC)
Traktor on varustatud süsteemiga, mis seiskab
käitusvõlli ja aktiveerib hoiatava sumisti.
See süsteem töötab vastavalt alltoodud tingimustele.
Kui traktor on seisatud:
• Isegi kui käitusvõlli lüliti on aktiveeritud, käitusvõll ei

käivitu, kui juht on juhiistmelt tõusnud.
• Kui võtmega lüliti on asendis „ON“ (SEES) (mootor

kas töötab või mitte) ja seisupidur ei ole
rakendatud, lülitub juhiistmelt tõusmisel sisse
hoiatav sumisti.

• Töötava mootori korral seiskab juhiistmelt tõusmine
käitusvõlli.

Kui traktor liigub:
• Juhiistmelt tõusmisel kõlab hoiatav sumisti ja

käitusvõll jätkab pöörlemist.

3. Turvavöö

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.

• Kui ROPS või KABIIN on paigaldatud, kasutage
alati turvavööd.

Reguleerige turvavööd, et see oleks õiges asendis, ja
ühendage pannal. See turvavöö on automaatselt
lukustuv ja tagasitõmmatav.

(1) Turvavöö

4. Kaassõitja iste (kui on olemas)
Otstarbekohane kasutamine
Kaassõitja iste on maanteedel mõeldud ühele
täiskasvanule, mitte millegi muu vedamiseks. Ärge
transportige kaassõitjat põllul ja erateedel.
Mõistes ülal nimetatud otstarvet, ärge kasutage seda
istet ühekski muuks otstarbeks, kui nimetatud.
Näited selle kohta, millistes tingimustes seda istet mitte
kasutada, on järgmised.
• Ärge lubage maanteedel kaassõitja istmele kedagi

peale ühe täiskasvanu.
Ärge kunagi lubage lastel sellele istmele istuda.

• Kasutage seda istet ainult ühe täiskasvanu
transportimiseks maanteedel, mitte millegi muu
vedamiseks.

• Ärge kunagi kasutage seda istet kusagil, kus masin
võib ümber minna. Samuti ärge kunagi kasutage
masinat, mis kipub ümber minema.
Kalded, konarlik maapind, suurel kiirusel liikumine,
järsud |kurvid, pukseerimine, järsk paigaltliikumine
ja peatumine jne.

• Ärge kasutage seda istet, kui juhi vaatevälja
mõjutab halb ilm (vihm, udu jne), ega hilisel
pärastlõunal.

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Kasutage alati turvavööd ja stabiliseerige oma

keha, hoides kinni KABIINI raami küljest olevast
käsipuust.

• Kaassõitja iste on ette nähtud ühe täiskasvanud
isiku teel liikudes sõidutamiseks. Ärge lubage
maanteedel kaassõitja istmele kedagi peale ühe
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täiskasvanu. Ärge kunagi lubage lastel sellele
istmele istuda.

• Vasakpoolne uks peab olema alati kinni, kui
kaassõitja istmel istutakse ja traktor liigub.

• Ärge lubage inimestel sõita kaasa mujal kui
selleks mõeldud kaassõitja istmel.

• Olge ettevaatlik, et vältida juhi vaatevälja
piiramist, masina pealt mahakukkumust või
juhtimisseadiste töösse sekkumist.

• Ärge käivitage ega seisake traktorit äkitselt,
samuti ärge sooritage äkilisi pöördeid.

• Ärge kasutage kaassõitja istet, kui turvavöö või
ukselukk ei tööta.

• Ärge kasutage seda istet, kui teepeenar on liiga
pehme või tee liiga kitsas.

• Kui kaassõitja istet ei kasutata, pange see
kokku, kuna muidu võib juht KABIINI sisenedes
või sealt väljudes selle otsa komistada.

• Kaassõitja istmel istumise asendis ust avades
või sulgedes, liigutage ust aeglaselt. Sel viisil ei
jää käed ukse vahele ning keha ei saa uksega
pihta.

(1) Kaassõitja iste
(2) Turvavöö

(3) Käsipuu

Ettevaatusabinõud kaassõitja istme kasutamisel
Traktorile minnes
1. Juht peaks viima traktori tasasele pinnale ja

rakendama seisupiduri, et see oleks täiesti paigal.
2. Kaassõitja peaks seisma maapinnal ja panema

istme paika. Enne kasutamist veenduge, et iste
oleks kindlalt fikseeritud.
Seadistusprotseduur
a. Tõstke istet (1), kuni varras (2) kinnitub

kinnitusklambrisse (3).
b. Vajutage istet alla veendumaks, et see on

kindlalt fikseeritud.

(1) Iste
(2) Varras
(3) Kinnitusklamber

(A) Ülestõstmine

Minge traktori peale. Traktorile minnes
stabiliseerige end, hoides selleks mõeldud
käsipuust kinni ja jälgides, et te juhtkangide vastu ei
puutuks.

3. Kinnitage turvavöö ja sulgege uks. Seejärel
lukustage uks.

(1) Käsipuu (ronimine)
(2) Käsipuu (istumine)

(3) Turvavöö

Kui masin liigub
1. Kaassõitja istmel olev inimene ei tohi segada juhi

tegevusi.
2. Istumise ajal peab turvavöö kindlasti kinni olema.

Kaassõitja istmel istuv inimene peab hoidma kinni
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käsipuust, et ta masina tugeva liikumise ajal
tasakaalu ei kaotaks.

3. Laske traktoril väikesel kiirusel liikuda.
Traktorist väljudes
1. Juht peaks viima traktori tasasele pinnale ja

rakendama seisupiduri, et see oleks täiesti paigal.
2. Kaassõitja istmel olev inimene peab avama ukse,

võtma turvavöö lahti ja traktorist väljuma.
3. Pange turvavöö vasak ja parem pool uuesti kokku

ning pange see hoidikusse, muidu on olemas ukse
kahjustamise oht.

(1) Turvavöö hoidik
(2) Turvavöö, vasakpoolne (LH)
(3) Turvavöö, parempoolne (RH)

(A) Sisesta

4. Paigutage juhendaja iste ettevaatlikult, et sõrmi
mitte ühendusosade vahele jätta.
Lõpuks sulgege uks.

Hoiustamisprotseduur
1. Tõmmake vabastushoob üles, nii et istme esiosa on

veidi üles kallutatud.
2. Vabastage varras kinnitusklambrist ja iste liigub

alla.

(1) Iste
(2) Hoob
(3) Varras
(4) Kinnitage kinnitusklamber

(A) Tõstke veidike
(B) Tõmmake üles
(C) Vabastamine
(D) Varda liikumine
(E) Alla

MÄRKUS :
• Kaassõitja istet võib kasutada, kui kohalikud

seadused seda lubavad. Lisaandmeid saate
oma kohalikult KUBOTA edasimüüjalt.

• Kaassõitja iste vastab EÜ määrustele.

5. Rooli kalde reguleerimine

 ETTEVAATUST
Isikukahju vältimiseks toimige järgmiselt.
• Ärge reguleerige rooliratast traktori liikumise

ajal.

Vajutage rooli kallutuspedaal alla luku vabastamiseks,
et rooli saaks soovitud asendisse reguleerida.
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(1) Rooliratta kallutamise pedaal (A) „PRESS DOWN“ (VAJUTA
ALLA)

6. Pikendatav peegel
1. Pikkuse muutmiseks tehke järgmist: keerake

nupuga polt lahti ja viige peegel vajalikku
asendisse, seejärel keerake polt kinni.

2. Peegli pea reguleerimine: hoidke kindlalt, kallutage
horisontaalselt ja vertikaalselt vajalikul viisil.

(1) Nupp-polt

7. Tulede lüliti
Keerake tulelülitit päripäeva ja järgmised tuled
aktiveeritakse lüliti asendi põhjal.

(1) Esitulede lüliti Esitulede olek OFF (VÄL-
JAS).
Parktulede olek ON (SEES).
Esituled hämardatud, lähitu-
led. Tagatulede olek ON
(SEES).
Esitulede olek ON (SEES),
kaugtuled. Tagatule olek ON
(SEES).

8. Suunatulede lüliti ja ohutulede
lüliti
Ohutuli
1. Kui ohutulede lülitit vajutada, vilguvad ohutuled

koos vasaku ja parema suunatule näidikutega
näidikupaneelil.

2. Ohutulede väljalülitamiseks vajutage ohutulede
lülitit veel kord.

Suunatuli
Parema suuna näitamiseks keerake suunatule lülitit
päripäeva. Vasaku suuna näitamiseks keerake
suunatule lülitit vastupäeva. Parem ja vasak suunatuli
ning näidikupaneelil olev näidik vilguvad.

MÄRKUS :
• Ohutulede lülitit saab kasutada, kui võtmelüliti

on asendites „ON“ (SEES), „ACC“ või
„OFF“ (VÄLJAS).

• Suunatulede lülitit saab kasutada ainult siis, kui
võtmelüliti on asendis „ON“ (SEES).

• Lülitage suunatulede lüliti pärast pööramist
kindlasti keskmisse asendisse tagasi.
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(1) Ohutulede lüliti
(2) Suunatule lüliti
(3) Ohu- ja suunatule näidik

(A) „RIGHT TURN“ (PÖÖRE
PAREMALE)

(B) „LEFT TURN“ (PÖÖRE VA-
SAKULE)

(1) Suunatuli ja ohutuli

(1) Suunatuli ja ohutuli

8.1 Haagise liitmikuga
Kui kasutate suunatule lülitit nii, et haagise elektriliitmik
on ühendatud, hakkab koos suunatule näidikuga
vilkuma näidikupaneelil ka haagise näidik.

(1) Ohu- ja suunatule näidik (2) Haagise näidik

9. Helisignaali nupp
Helisignaal kõlab, kui võtmelüliti on asendis
„ON“ (SEES) ja vajutatakse signaali nuppu.

(1) Helisignaali nupp (A) „PUSH“ (VAJUTA)

10. Piduripedaalid (parem ja vasak)

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Kindlasti lukustage parem- ja vasakpoole

pedaal. Suurel kiirusel sõites ainult ühe
tagaratta piduri aktiveerimine võib põhjustada
traktori kõrvalekaldumist või ümberkukkumist.

• Kokku lukustatud pedaalide kasutamisel
veenduge, et piduripedaalid oleks ühtemoodi
seadistatud. Valesti või erinevalt seadistatud
piduripedaalid võivad põhjustada traktori
külglibisemist või ümberkukkumist.

• Olge nelja rattaga pidurdamise süsteemi
täiustatud pidurdusomadustest teadlik. Äkki
pidurdamisel ja/või koorma pukseerimisel tuleb
olla ettevaatlik.

• Ärge pidurdage äkki.
Ettepoole nihkuv pukseeritav, raske koorem või
juhtimise üle kontrolli kaotamine võib
põhjustada õnnetuse.
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• Külglibisemise ja roolimise üle kontrolli
kaotamise vältimiseks jäisel, märjal või lahtise
kattega teel sõites veenduge, et traktor oleks
nõuetekohaselt ballastitud, traktoriga
sõidetakse väiksemal kiirusel ning et
rakendatud on esirattavedu (kui on olemas).

• Kaherattaveo ja neljarattaveo puhul on
pidurdusomadused erinevad. Olge erinevusest
teadlik ja kasutamisel ettevaatlik.

• Kallakust alla sõites jälgige, et neljarattavedu
(kui on olemas) oleks haardumise
suurendamiseks rakendunud.

1. Enne traktori juhtimist maanteel lukustage kindlasti
kokku parem ja vasak pedaal, nagu järgmisel
joonisel näidatud.

2. Kasutage eraldi pidureid abivahendina järskude
kurvide võtmisel väikesel kiirusel (ainult põllul).
Avage piduripedaali lukk ja vajutage ainult ühte
piduripedaali.

3. Veenduge, et piduripedaalid oleksid võrdselt
reguleeritud, kui kasutate neid kokku lukustatult.

(1) Piduripedaali lukk (A) „LOCK“ (LUKUS)
(B) „RELEASE“ (VABASTA)

10.1 4WD pidurdussüsteem (4WD mudel)
4WD traktorimudelil on 4WD pidurdussüsteem. Kui
mõlemaid piduripedaale rakendatakse korraga,
rakendub esiteljele 4-ratta pidurdus, olenemata sellest,
milline režiim on 4WD lülitiga valitud.

 HOIATUS
Testimisel, maapinnale mittetoetuvate
tagaratastega masina hooldamisel või remontimisel
masina veeremahakkamisest tingitud võimaliku
isikukahu, surma või vara kahjustamise vältimiseks
veenduge järgmises.
• Aku on lahti ühendatud ja mootor ei ole

käivitatud.
Mootori käivitamise vajaduse korral veenduge
järgmises.

• Nii esi- kui ka tagarattad on maapinnast lahti ja
toestatakse enne mootori käivitamist alusega.

Kui vajutate piduripedaali 2WD režiimis sõites,
aktiveerub „4WD pidurdussüsteem“ ja 4WD näidik
süttib.

MÄRKUS :
• 4WD pidurdussüsteem töötab ka kahjustatud

hüdrosüsteemi või seisatud mootori korral.

11. Seisupiduri hoob
Seisupiduri vabastamiseks vajutage piduripedaal alla,
vajutage vabastusnuppu ja viige hoob
transpordiasendisse.

(1) Seisupiduri hoob
(2) Vabastamisnupp

(A) „TRANSPORT POSI-
TION“ (TRANSPORDIA-
SEND)

(1) Seisupiduri hoiatustuli (2) Seisupiduri OPC näidik

MÄRKUS :
• Seisupiduri hoiatusnäidik seadmel Easy

Checker™ lülitub välja, kui seisupidur avaneb.
• Suunavahetushoova liigutamisel rakendatud

seisupiduri korral kõlab hoiatav sumisti.
• Pärast traktori seiskamist rakendage kindlasti

seisupidur.
Juhiistmelt tõusmisel ilma seisupidurit
rakendamata süttib seisupiduri OPC näidik ja
kõlab hoiatav sumisti.

TRAKTORI KÄIVITAMINE TRAKTORI KASUTAMINE

M5091, M5111 61



12. Rikkepiduri hoob

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge kasutage teisest pidurit normaalse töö

ajal. Rikkepiduri kasutamisel jalgpiduri või
seisupiduri asemel igapäevases töös võib see
hädaseiskamise korral mitte töötada.

• Ärge hinnake üle rikkepiduri pidurdusjõudu.
Kasutage teisest pidurit koos jalgpiduri ja
mootoriga pidurdamisega.

• Rikkepiduri kasutamisel hädaseiskamiseks
võivad pidurisüsteemi komponendid kahjustada
saada. Pärast rikkepiduri kasutamist pöörduge
selle ülevaatuseks ja hoolduseks koheselt oma
kohaliku KUBOTA edasimüüja poole.

TÄHTIS :
• Traktori sõitmisel rakendatud rikkepiduri

kangiga kõlab hoiatav sumisti.
Sumisti kõlamisel vabastage koheselt
rikkepiduri kang.

Teisest pidurit kasutatakse hädapeatusteks jalgpiduri
talitlushäirete korral. Hädaseiskamiseks tõmmake
tugevalt rikkepiduri kangist.
Kui traktor ja veetav sõiduk on lisaks varustatud
aktiivse 2-liinilise haagise piduriühendusega, reageerib
veetav sõiduk samadele pidurduskäskudele nagu
traktor.

(1) Rikkepiduri hoob
(2) Vabastamisnupp

(A) „PULL“ (TÕMBA)

MÄRKUS :
• Rikkepidurdussüsteem üksi ei taga veetava

sõiduki nõuetekohast pidurdamist. Vaadake
veetav sõiduk iga päev enne vedamise
alustamist üle.

13. Siduripedaal

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Siduri ootamatu vabastamine võib põhjustada

traktori ootamatut liikumahakkamist.

Sidur on lahutatud, kui siduripedaal on täiesti alla
vajutatud.

(1) Siduripedaal

TÄHTIS :
Siduri enneaegse kulumise vältimiseks arvestage
järgmist.
• Siduripedaal tuleb kiiresti lahti lasta ja aeglaselt

rakendada.
• Vältige traktori kasutamist nii, et jalg on

siduripedaalil.
• Valige õige käik ja mootori kiirus, olenevalt töö

tüübist.
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14. Sõidukiiruse juhtimine

(1) Suunavahetushoob
(2) Peamine käigukang
(3) Vahemiku käigukang
(4) Siduri väljalülitamise lüliti

(5) Topeltkiiruse aktiveerimise
lüliti

(F) „FORWARD“ (EDASI)

(N) „NEUTRAL POSITION“ (NEU-
TRAALASEND)

(R) „REVERSE“ (TAGASI)

„HIGH“ (KÕRGE)
„LOW“ (MADAL)
„CREEP“ (ROOMAMINE)

Peamise käigukangi, topeltkiiruse vahetuslüliti, vahemiku käigukangi ja sõidusuuna vahetamise kangi abil
saavutatakse edasiliikumise ja tagurdamise kiirused, mis on näidatud järgmises tabelis.

Standardmudel
36 edasisuunas liikumise kiirust
36 tagasisuunas liikumise kii-
rust
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15. Reisi kiiruspiirik
Suurima sõidukiiruse saavutamiseks peab mootori
pöörete arv olema maksimaalse sõidukiiruse
vahemikus ligikaudu keskmisel tasemel.
See tagab kütusesäästliku sõidu maanteel liikudes,
haagist vedades jne. Vajutage gaasipedaali ja mootori
pöörete arv suureneb proportsionaalselt ning
sõidukiirus suureneb vastavalt.
Kuid mootori kiirus on maksimaalselt ligikaudu
2080 p/min ja see ei suurene, isegi kui gaasipedaali
rohkem vajutada.
Kui peamine käigukang on asendis „H-6“, süttib
pöörete piiraja märgutuli.

(1) Pöörete piiraja näidik

16. Peamine käigukang
Peamine käigukang on täielikult sünkroonitud
vahetamiseks ilma peatumata.

TÄHTIS :
• Peamist käigukangi saab sõidu ajal kiiruste

vahel liigutada, kuid sidur tuleb alla vajutada.

17. Vahemiku käigukang
Vahemiku käigukangi saab liigutada ainult siis, kui
traktor seisab ja sidur on alla vajutatud.

TÄHTIS :
• Käigukasti kahjustamise vältimiseks vajutage

siduripedaal alla ja seisake traktor enne
vahemike vahetamist.

17.1 Roomekiirus

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Traktorist lahkudes rakendage kindlasti

seisupidur ja seisake mootor.
• Pidurite rakendamisel toimige järgmiselt.

– Roomekiiruse kasutamise ajal on ratta telje
pöördemoment äärmiselt kõrge. Enne
pidurite rakendamist vajutage siduripedaal
kindlasti alla, või pidurid ei toimi.

– Kui hakkate traktorit kasutama, vabastage
kindlasti seisupidur.
Pidurite väärkasutus võib kahjustada
transmissiooni, mistõttu ei kohaldu neile
Kubota garantii.

TÄHTIS :
• Vajutage siduripedaal täiesti alla ja peatage

traktori liikumine enne vahemiku käigukangi
liigutamist.

Nihutage vahemiku käigukang asendisse  väikese
kiiruse saavutamiseks.
See vahetamine nõuab siduri kasutamist.

(1) Vahemiku käigukang Roomamine sisse lülitatud

Roomekiirust tuleks kasutada ainult mõne järgmise
töö tegemisel:
• sügaval pinnase freesimisel ja äestamisel;
• istutamisel;
• rohumaal töötamisel.

Roomekiirust ei tohi kasutada ühegi järgmise töö
tegemisel:
• haagise vedamisel;
• esilaaduri kasutamisel;
• esisaha kasutamisel;
• pinnase teisaldamisel;
• põllule minekul ja sealt lahkumisel;
• veokile ja veokilt laadimisel.

18. Suunavahetushoob

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Kui suunavahetushoob viiakse edasi- või

tagasisuunas liikumise asendisse ja seisupidur
on rakendatud, kostub häiresumisti.
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Sumisti kostumisel viige suunavahetushoob
tagasi neutraalasendisse.

• Kui seisupidur vabastatakse ajal, mil kostub
sumisti, hakkab traktor ootamatult liikuma.

Tõstke suunavahetushoob üles ja nihutage seda
ettepoole, et saavutada edasiliikumise kiirusi, ja
nihutage seda tahapoole, et saavutada tagurduskiirusi.
See vahetamine ei nõua siduri kasutamist.

TÄHTIS :
• Suunavahetushoobi saab nihutada, kui traktor

aeglaselt liigub.

MÄRKUS :
• Kui suunavahetushoob on asendis

„NEUTRAL“ (NEUTRAALNE), ilmub LCD-
monitorile märk „N“.

(N) „NEUTRAL“ (NEUTRAAL-
NE)

19. Topeltkiiruse aktiveerimise lüliti
Topeltkiiruse lülitit saab kasutada traktori liikumise
ajal, sidurit kasutamata.
See lüliti mõjutab traktori liikumiskiiruse muutmist
ligikaudu 19% võrra. Kiirused „LO“ ja „HI“ vahelduvad
iga kord, kui lülitit vajutatakse.
Topeltkiiruse näidik
See näidik süttib, kui topeltkiiruse lüliti on asendis
„LO“.
Näidik kustub, kui topeltkiiruse lüliti on asendis „HI“.

(1) Topeltkiiruse aktiveerimise
lüliti

(2) Topeltkiiruse näidik

(A) „LO“ (MADAL)
(B) „HI“ (KÕRGE)

20. Siduri väljalülitamise lüliti

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Vabastades siduri väljalülitamise lüliti ajal, mil

sõidukiirus on valitud, sidur rakendub ja traktor
hakkab liikuma.

• Kasutage traktori käivitamiseks alati
siduripedaali.

Siduri väljalülitamise lüliti võimaldab vahetada käike
siduripedaali kasutamata.
Siduri väljalülitamise lüliti vajutamisega sidur
lahutatakse.
Siduri väljalülitamise lüliti vabastamisega sidur
rakendatakse. Sarnaselt sõidusuuna vahetamise kangi
liigutamisega asendist „N“ asendisse „F“ (või „R“)
rakendatakse sidur sujuva lainesarnase liigutusega.

MÄRKUS :
• Siduri väljalülitamise lüliti vajutamise ajal vilgub

LCD-monitoril sõidusuuna vahetamise kangi
asendi kuva.
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(1) Siduri väljalülitamise lüliti (A) „FLASH“ (VILKUMINE)

21. 4WD lüliti

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Maanteel liikumise kiirusega sõites ärge

aktiveerige esirattavedu.
• Jäisel, märjal või lahtise kattega pinnal sõites

veenduge, et traktoril kasutatakse nõuetekohast
ballasti; see on vajalik külglibisemise ja
juhtimise üle kontrolli kaotamise vältimiseks.
Kasutage väiksema kiirusega ja rakendage
esirattavedu.

• Neljarattaveoga traktori mudelil saab kasutada
nelja rattaga pidurdamist ja äkki pidurdamisel
tuleb olla ettevaatlik.

• Ärge pidurdage äkki.
Ettepoole nihkuv pukseeritav, raske koorem või
juhtimise üle kontrolli kaotamine võib
põhjustada õnnetuse.

• Kaherattaveo ja neljarattaveoga traktori
mudelite puhul on pidurdusomadused erinevad.
Olge erinevusest teadlik ja kasutamisel
ettevaatlik.

• Kallakust alla sõites jälgige, et neljarattavedu
(kui on olemas) oleks haardumise
suurendamiseks rakendunud.

Vajutage selle lüliti alumist poolt.
• Rakendub esirattavedu (4WD).
• Kui süsteem on 4WD režiimis, aktiveeruvad

näidikuga lüliti ja 4WD näidik.
Vajutage selle lüliti ülemist poolt.
• Veosüsteem naaseb 2WD režiimi.
• Kõik näidikud kustuvad, kui süsteem on 2WD

režiimis.

(1) Neljarattaveo lüliti koos näi-
dikuga

(1) Neljarattaveo näidik

21.1 Esirattaveo kasutamine
Esirattavedu on abiks järgmiste tööde korral:
• kui on vajalik suurem tõmbejõud, nt märjal põllul

töötades, haagist vedades või esilaaduriga
töötades;

• liivasel pinnal töötades;
• töötades kõval pinnal, kui pinnasefrees võib traktorit

ettepoole lükata.

TÄHTIS :
• Kui esirattavedu kasutatakse asfaltkattega teel,

kuluvad rehvid kiiresti.

22. Käega juhitav gaasi hoob
Gaasihoova tagasitõmbamisel väheneb mootori kiirus
ja selle edasilükkamisel suureneb mootori kiirus.
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(1) Käega juhitav gaasi hoob „INCREASE“ (SUURENDA)
„DECREASE“ (VÄHENDA)

23. Gaasipedaal
Kasutage gaasipedaali teel liikudes. Suurema kiiruse
saavutamiseks vajutage pedaal alla. Gaasipedaal on
käsigaasihoovaga ühendatud; gaasipedaali kasutades
hoidke käsigaasihoob madalate tühikäigupöörete
asendis.

(1) Gaasipedaal

TRAKTORI SEISKAMINE
1. Aeglustage mootorit.
2. Vajutage siduri- ja piduripedaali.
3. Oodake, kuni traktor peatub.
4. Lahutage käitusvõll.
5. Langetage tööseade maapinnale.
6. Viige käigukang neutraalasendisse.
7. Vabastage siduripedaal.
8. Seadistage seisupidur.

KONTROLLIMINE SÕITMISE
AJAL
TÄHTIS :
Seisake kohe mootor, kui:
• mootor äkitselt aeglustub või kiirendab;

• kuulete äkki ebatavalist müra;
• heitgaas muutub äkki väga tumedaks.

Sõidu ajal kontrollige järgmisi üksusi, et näha, kas kõik
osad toimivad normaalselt.
• 1. Mootori ülekiiruse piiramise indikaator lk 67
• 2.  Easy Checker™ lk 67
• 3. Kütusenäidik lk 69
• 4. DEF-i/AdBlue® mõõtur lk 69
• 5. Jahutusvedeliku temperatuurimõõdik lk 69
• 6. Tahhomeeter lk 70

1. Mootori ülekiiruse piiramise
indikaator
Mootori ülekiiruse piiramise indikaator teavitab
kasutajat indikaatori ja hoiatussumisti abil mootori
ülekiirusest.
Kui kõlab hoiatus, vähendage kohe mootori pöörete
arvu piduritega vms. Kui mootori pöörete arv väheneb,
lõpeb hoiatus.

(1) Mootori ülekiiruse piiramise
indikaator

MÄRKUS :
• Tavalise töö korral ülekiirust ei teki, kuid kui

näiteks haagisega täiskiirusel sõitmise ajal
järsku käiku allapoole liigutate, lükkab haagis
traktorit ja see võib hakata liiga kiiresti liikuma.

2. Easy Checker™

Kui seadme Easy Checker™ näidikud töö ajal süttivad,
seisake kohe mootor ja tuvastage põhjus järgmiselt.
Ärge kunagi kasutage traktorit, kui näidik Easy
Checker™ põleb.

TRAKTORI KÄIVITAMINE TRAKTORI KASUTAMINE

M5091, M5111 67



(1) Easy Checker™

 Mootori hoiatus
Sellel näidikul on 2 järgmist funktsiooni. Kui näidik
süttib, leidke põhjus ja võtke tarvitusele sobivad
abinõud.
1. Tõrge mootori juhtimissüsteemiga

Kui töötamise ajal loeb veetemperatuuri mõõdik
sobivat taset, kuid näidik seadmel Easy
Checker™ süttib, seisake mootor ja
taaskäivitage see. Kui tõrge kordub, pöörduge
kohaliku KUBOTA edasimüüja poole.

TÄHTIS :
• Kui hoiatustuli süttib, võivad mootoris

veakohas esineda järgmised ilmingud.
– Mootor seiskub ootamatult.
– Mootor ei käivitu või sureb välja kohe

pärast käivitamist.
– Mootori võimsus ei ole piisav.
– Mootori võimsus on piisav, kuid

hoiatustuli jääb põlema.
Kui mootori võimsus pole piisav,
katkestage kohe töö ja viige traktor
ohutusse kohta ning seisake mootor.

2. Mootori ülekuumenemine
Kui veetemperatuuri mõõdik näitab ebatavalist
taset ja näidik seadmel Easy Checker™ süttib,
võib mootor olla üle kuumenenud. Kontrollige
traktorit, lugedes selle juhendi veaotsingu
jaotist.
(Vt: TÕRKEOTSING lk 163.)

 Mootori õlisurve
Kui mootori õlisurve langeb alla ettenähtud taset,
süttib näidik seadmel Easy Checker™.
Kui see peaks töö ajal juhtuma ja see ei kustu, kui
mootorit kiirendatakse üle 1000 p/min, kontrollige
mootori õlitaset.
(Vt: 5. Mootoriõli taseme kontrollimine lk 130.)

 DEF-i/AdBlue® süsteemi hoiatus
Kui DEF-i/AdBlue® süsteemis peaks ilmnema
tõrge, süttib näidik seadmel Easy Checker™.

Kui see peaks töö ajal juhtuma, kontrollige DEF-i/
AdBlue® süsteemi või pidage nõu oma kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

 Kütusetase
Kui kütust on paagis ettenähtud tasemest vähem
(alla 16 l), süttib näidik seadmel Easy Checker™.
Kui see peaks töö ajal juhtuma, tankige esimesel
võimalusel.
(Vt: 2. Kontrollimine ja kütusega täitmine lk 128.)

TÄHTIS :
• Kui kütusenäidik süttib, täitke paak esimesel

võimalusel. Kui traktoril saab kütus otsa ja
mootor seiskub, võivad mootor ja selle osad
kahjustuda.

 Vee-eraldi
Kui vee-eraldisse koguneb vett või mustust, süttib
näidik seadmel Easy Checker™.
Kui see peaks töö ajal juhtuma, laske vee-eraldist
esimesel võimalusel vesi välja.
(Vt: 4. Vee-eraldi kontrollimine lk 129.)

 DEF-i/AdBlue® tase
Kui DEF-i/AdBlue® tase paagis langeb alla
ettenähtud taseme või kui lisatakse halva
kvaliteediga toodet, süttib näidik seadmel Easy
Checker™.
Kui see peaks töö ajal juhtuma, lisage või
asendage DEF/AdBlue® esimesel võimalusel.
(Vt: VALIKULISE KATALÜÜTILISE
REDUTSEERIMISE (SCR) SUMMUTI lk 43.)

 Õhufilter
Kui õhufilter on ummistunud, süttib näidik seadmel
Easy Checker™.
Kui see peaks töö ajal juhtuma, puhastage
filtrielementi.
(Vt: 2. Õhupuhasti põhielemendi puhastamine lk
138.)

 Piduriõli tase
Rikke korral traktori pidurisüsteemis süttib
hoiatusnäidik seadmel Easy Checker™.
Kui see peaks töö ajal juhtuma, seisake mootor ja
kontrollige jõuülekande õlitaset.
Kui see näidik pärast õlitaseme reguleerimist ei
kustu, pöörduge oma kohaliku KUBOTA
edasimüüja poole.

 Elektrilaadimine
Kui generaator akut ei lae, süttib näidik seadmel
Easy Checker™.
Kui see peaks töö ajal juhtuma, kontrollige
elektrilaadimise süsteemi või pidage nõu oma
kohaliku KUBOTA edasimüüjaga.
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 Põhisüsteemi hoiatus
Kui mootori, käigukasti või muu juhtelemendiga
peaks olema probleeme, vilgub näidik hoiatuseks.
Kui probleemi traktori taaskäivitamisega lahendada
ei õnnestu, pöörduge oma kohaliku KUBOTA
edasimüüja poole.

MÄRKUS :
• Traktori kontrollimise ja hooldamise küsimustes

pöörduge juhiste saamiseks oma kohaliku
KUBOTA edasimüüja poole.

3. Kütusenäidik
Kui võtmelüliti on sees, näitab kütusenäidik kütuse
taset.
Olge ettevaatlik, et te ei laseks kütusepaagil tühjeneda.
Muidu võib õhk kütusesüsteem sattuda.
Kui nii juhtub, tuleb õhk süsteemist välja lasta.
(Vt: 1. Kütusesüsteemi õhutustamine lk 156.)
Kui mootoril saab kütus otsa ja see seisma jääb, süttib
põhisüsteemi hoiatusnäidik. Kui see näidik ilmub,
keerake võtmelüliti asendisse „OFF“ (VÄLJAS) ja
seejärel uuesti asendisse „ON“ (SEES) näidiku
väljalülitamiseks.
Kui pärast traktori taaskäivitamist näidik välja ei lülitu,
pöörduge oma kohaliku KUBOTA edasimüüja poole.

(1) Kütusenäidik
(2) Peasüsteemi hoiatustuli

(A) „FULL“ (TÄIS)
(B) „EMPTY“ (TÜHI)

4. DEF-i/AdBlue® mõõtur
DEF-i/AdBlue® tase DEF-i/AdBlue® paagis on näidatud
LCD-plokkidega.
Kui DEF-i/AdBlue® tase langeb liiga madalale,
piiratakse mootori võimsust. Seda arvestades olge
ettevaatlik, et te ei laseks paagil tühjeneda.
Kui vedeliku tase paagis on langenud alla 15%, süttib
DEF-i/AdBlue® hoiatusnäidik näidikupaneelil ja jääb
põlema.
Lisage kohe vahendit DEF/AdBlue® määratud
tasemeni.

(1) DEF-i/AdBlue® mõõtur
(2) DEF-i/AdBlue® hoiatustuli

(A) „FULL“ (TÄIS)
(B) „EMPTY“ (TÜHI)

5. Jahutusvedeliku
temperatuurimõõdik

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge eemaldage radiaatori korki enne, kui

jahutusvedeliku temperatuur on allpool
keemistemperatuuri. Seejärel keerake kork enne
selle täielikult eemaldamist rõhu
väljalaskmiseks veidi lahti, esimesse
piirasendisse.

1. Kui võti on asendis „ON“ (SEES), näitab see
mõõdik jahutusvedeliku temperatuuri. „C“ on külma
ja „H“ kuuma puhul.

2. Kui näidik saavutab punase tsooni asendi, on
mootori jahutusvedelik üle kuumenenud. Kontrollige
traktorit, lugedes selle juhendi veaotsingu jaotist.
(Vt: TÕRKEOTSING lk 163.)

(1) Jahutusvedeliku temperatuu-
rimõõdik

(A) „RED ZONE“ (PUNANE
TSOON)
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6. Tahhomeeter
Tahhomeeter näitab näidikul mootori kiirust.

(1) Mootori pöörded

LCD-MONITOR
See ekraan annab juhile mitmesugust teavet, mida on
traktori juhtimiseks vaja. Lisaks saab juht vajalikul viisil
osa ekraanist muuta.

Nr Kirjeldus Viite lk

(1)

Suunavahetushoovaga on vali-
tud edasisuunas liikumine. ---

Suunavahetushoovaga on vali-
tud tagasisuunas liikumine. ---

Suunavahetushoob on neutraa-
lasendis. ---

Seisupidur on parkasendis.
---

Liikumine lukustatud seisupidu-
riga. ---

Vilkumine Siduri väljalülitamise lülitit vaju-
tatakse. Sidur on lahutatud. ---

Kuva puu-
dub

Suunavahetushoova süsteemi
probleem. ---

(2)

DEF-i/AdBlue® madala taseme
ikooni näidik

44

DEF-i/AdBlue® madala kvali-
teedi ikooni näidik

DEF-i/AdBlue® külmumise
ikooni näidik

SCR-süsteemi probleem

Madala temperatuuri reguleeri-
mise näidik 49

Mootori ülekiiruse piiramise in-
dikaator 67

(3) DEF-i/AdBlue® mõõtur
Kuvab vedeliku taset DEF-i/AdBlue paagis. 69

(4)

Probleemi kuva
Kuvatakse probleemi esinemise täpse asuko-
ha määramise veakoodi ja vastavat juhtimi-
süksust.

164

(5) Kell 71

(6) Sõidukiirus 71

(7) Käitusvõlli pöörded 71

(8) Jõudlusmonitor
Juht saab valida erinevaid andmeid. 75

MÄRKUS :
• Kütusekulu ekraanil võib kasutustingimustest

olenevalt vigu esineda. Kasutage kuvatud
andmeid alati ligikaudsete väärtustena.
Eelkõige hoiduge kütusekulu koondväärtuse
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kuvamise režiimi kasutamisest kütusenäidiku
asemel.

• Kui rattad tõmmates libisevad, on kuvatud
sõidukiirus tegelikust erinev.

• Külma ilmaga on LCD-monitori reageerimine
tavaliselt aeglasem ja nähtavus halvem kui
soojema ilmaga.

1. Erinevate seadistuste režiim
Hoides all režiimi valikulülitit, keerake võtmelüliti
asendisse „ON“ (SEES).
Erinevate seadistuste režiim kuvatakse LCD-monitoril.
Erinevate seadistuste režiimis saab seadistada 5
üksust.
Seadistamise lõpetamiseks keerake võtmelüliti
asendisse „OFF“ (VÄLJAS).

(1) Võtmega lüliti
(2) Režiimi valikulüliti

(3) Valikulüliti
(4) LCD-monitor

(1) Kella seadistamine
(2) Kella ON/OFF (SISSE/

VÄLJA) seadistus
(3) Rehvi ümbermõõdu seadis-

tus

(4) Üksuse seadistus
(5) Käitusvõlli pöörete kuva sea-

distus

1.1 Kella seadistamine
1. Vajutage režiimi valikulülitit, et valida „Clock

setting“ (Kella seadistamine).
Siis vajutage lülitit „Select“ (Vali) ja kuvatakse kella
seadistuskuva.

(1) Kella seadistamine

(1) Tund
(2) Minut

(3) Seadistamise lüliti

2. Kella „tundide“ seadistamine.
a. Vajutage režiimi valikulülitit, et valida

„tund“ (esile tõstetud).
b. Aja edasi liigutamiseks vajutage lülitit

„Select“ (Vali).
3. Kella „minutite“ seadistamine.

a. Vajutage režiimi valikulülitit, et valida
„minutid“ (esile tõstetud).

b. Seadistage „minutid“ samamoodi nagu „tunnid“.
4. Vajutage režiimi valikulülitit.
5. Seadistuse lõpuleviimiseks tehke valik „Set“ lülitiga

„Select“ (Vali).
Kuvatakse uuesti erinevate seadistuste režiim.
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1.2 Kella ekraani SISSE/VÄLJA lülitamine
1. Vajutage režiimi valikulülitit, et valida „kella ON/OFF

(SEES/VÄLJAS) seadistus“.
Siis vajutage lülitit „Select“ (Vali) ja kuvatakse kella
ON/OFF (SEES/VÄLJAS) seadistus.

(1) Kella ON/OFF (SISSE/
VÄLJA) seadistus

(1) Kella ON/OFF (SISSE/VÄLJA) seadistuse kuva

2. Vajutage lülitit „Select“ (Vali) ja valige
„ON“ (SEES)　või „OFF“　(VÄLJAS).

3. Vajutage režiimi valikulülitit.
4. Seadistuse lõpuleviimiseks tehke valik „Set“ lülitiga

„Select“ (Vali).
Kuvatakse uuesti erinevate seadistuste režiim.

1.3 Rehvi ümbermõõdu seadistamine
Masinale valikuliste, erineva läbimõõduga rehvide
paigaldamisel tuleb sõidukiiruse režiimi muuta. Muidu
ei kuvata sõidukiirust õigesti. Selline režiimi muutmine
on vajalik ka juhul, kui masinale pannakse
originaalrehvid tagasi.
1. Vajutage režiimi valikulülitit, et valida „Tire

circumference“ (Rehvi ümbermõõt).
Siis vajutage lülitit „Select“ (Vali) ja kuvatakse rehvi
ümbermõõdu seadistuskuva.

(1) Rehvi ümbermõõt

(1) Rehvi ümbermõõdu kuva

2. Sisestage rehvi ümbermõõdu väärtus järgmise
tabeli alusel.
a. Vajutage numbri valimiseks režiimi valikulülitit.
b. Numbri edasi liigutamiseks vajutage lülitit

„Select“ (Vali).
Number muutub iga lüliti vajutamisega
vahemikus 0–9.

Rehvi ümbermõõdu tabel (viide)
Tagarehvi mõõt Kirje (cm)

420/85R30 455

460/85R30 467

340/85R38 469

420/85R34 474

480/70R30 442

480/70R34 479

300/85R42 471

23,1–26 474

440/80R34 475

3. Vajutage režiimi valikulülitit.
4. Seadistuse lõpuleviimiseks tehke valik „Set“ lülitiga

„Select“ (Vali).
Kuvatakse uuesti erinevate seadistuste režiim.
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1.4 Ühiku seadistamine
1. Vajutage režiimi valikulülitit, et valida „Unit

setting“ (Ühiku seadistamine). Siis vajutage lülitit
„Select“ (Vali) ja kuvatakse ühiku seadistuskuva.

(1) Üksuse seadistus

(1) Üksuse seadistuse kuva

2. Vajutage lülitit „Select“ (Vali), et valida „Inch“ või
„cm“.

3. Vajutage režiimi valikulülitit.
4. Seadistuse lõpuleviimiseks tehke valik „Set“ lülitiga

„Select“ (Vali).
Kuvatakse uuesti erinevate seadistuste režiim.

1.5 Käitusvõlli kiiruse ekraani
seadistamine
540/540E p/min mudel
Käitusvõlli kiiruse ekraani režiimiks on tehases
määratud „540/540E“. Ärge püüdke seda seadistust
muuta. Muidu ei kuvata LCD-monitoril õiget käitusvõlli
kiirust.
540/1000 p/min mudel
Käitusvõlli kiiruse ekraani režiimiks on tehases
määratud „540/1000“. Ärge püüdke seda seadistust
muuta. Muidu ei kuvata LCD-monitoril õiget käitusvõlli
kiirust.

Vahetatava käitusvõlli mudel 540/1000 p/min
Alati, kui käitusvõlli kiirust vahetatakse, on vaja
vahetada käitusvõlli kiiruse kuvamisrežiimi. Muidu ei
kuvata LCD-monitoril käitusvõlli kiirust õigesti. Kui
käitusvõlli kiiruseks määratakse 540 p/min asemel
1000 p/min või 1000 p/min asemel 540 p/min, on vaja
vahetada käitusvõlli kiiruse kuvamise režiimi.

MÄRKUS :
• Kehtivat sätet saab vaadata järgmise

protseduuriga.

1. Vajutage režiimi valikulülitit, et valida „PTO speed
display setting“ (Käitusvõlli kiiruse kuvamise
seadistus).
Siis vajutage lülitit „Select“ (Vali) ja kuvatakse
käitusvõlli kiiruse ekraani seadistuskuva.

(1) Käitusvõlli pöörete kuva sea-
distus

(1) Käitusvõlli pöörete näidiku
seadistuse kuva
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2. Järgmise tabeli kohaselt vajutage lülitit
„Select“ (Vali) ja valige käitusvõlli kiirus.

Mudel Valige käitusvõlli pöörded (p/
min)

Standardne Ei ole valitud

Koos vahetatava käitusvõlliga
540 valik

1000 valik

Koos käitusvõlli käigukangiga
540/540E

540/1000

3. Vajutage režiimi valikulülitit.
4. Seadistuse lõpuleviimiseks tehke valik „Set“ lülitiga

„Select“ (Vali).
Kuvatakse uuesti erinevate seadistuste režiim.
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2. Jõudlusmonitor
Kuva muutmine
Kasutage režiimi valiku lülitit ja lülitit „Select“ (Vali), et
valida üks järgmises tabelis näidatud üksus ekraanil
kuvamiseks.
Tähtsuse kuva
1. Kui valiku RPM dual memory (Pöörlemissageduse

topeltmälu) on asendis „ON“ (SEES), kuvatakse
ekraanil mootori pöörlemissagedus A või B.
Kui valite muu teabe, nt „Hour
meter“ (Tunnimõõdik) või „PM buildup“ (Tahkete
osakeste kogunemine), kuvatakse üksust ligikaudu
5 sekundit enne mootori pöörlemissageduse A või
B uuesti kuvamist.

2. Lülitage asendisse „ON“ (SEES) säte RPM dual
memory (Pöörlemissageduse topeltmälu) mis tahes
muu teabe pidevaks kuvamiseks.
(Vt: 1.  Pöörlemissageduse topeltmälu
seadistamine lk 76.)

(1) Jõudlusmonitor
(2) Režiimi valikulü-

liti

(3) Valikulüliti

Jõudlusmonitoril kuvatava teabe tüüpide loend
Valitud
ekraan
(režiim)

Kuva Märkused Viite lk

1/4

Möödunud aeg (tunniar-
vesti)

• Tunniarvesti näitab 6-kohalise numbrina traktori kasutus-
tunde; viimane number tähistab 1/10 tunnist. ---

Reisimõõtur
• Kuvatakse töötunnid kokku, loetuna eelmisest lähtestami-

sest. ---

2/4

Hetke kütusekulu
• „Hetke kütusekulu“ mõõdetakse tunni kohta.

---

Keskmine kütusekulu
• „Keskmist kütusekulu“ mõõdetakse tunni kohta alates eel-

misest lähtestamisest. ---

Kütusekulu kokku
• Kuvatakse kütusekulu kokku, mõõdetuna eelmisest läh-

testamisest. ---

3/4

Tahkete osakeste kogune-
mine (protsent)

• Kuvatakse DPF-i summutisse kogunenud tahked osake-
sed.

• Kui on saavutatud tase 100%, on vajalik regenereerimine.
• Mida pikemalt riba paremale ulatub, seda rohkem tahkeid

osakesi on kogunenud.

---
Tahkete osakeste kogune-
mine (diagramm)

4/4

Mälu A p/min
• Kuvatakse mootori pöörlemissageduse topeltmälu A p/

min. 76

Mälu B p/min
• Kuvatakse mootori pöörlemissageduse topeltmälu B p/

min. 76

MÄRKUS :
• Hoidke režiimi valikulülitit vähemalt 2 sekundit all, et lähtestada kuvad „Trip meter“ (Reisimõõtur),

„Average fuel consumption“ (Keskmine kütusekulu) ja „Total fuel consumption“ (Kütusekulu kokku)
väärtusele „0.0“.
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ELEKTROONILINE MOOTORI
JUHTIMINE
Traktorisse paigaldatud elektrooniliselt juhitav mootor
teostab kahte järgmist tüüpi juhtimist.
1. Pöörlemissageduse topeltmälu seadistamine
2. Konstantse pöörlemissageduse haldamise

juhtimine

1. Pöörlemissageduse topeltmälu
seadistamine
Ühe puutega saab seadistada kaks mootori kiirust,
vajutades lülitit RPM dual memory (Pöörlemissageduse
topeltmälu) poolel (A) või (B). Seda saab kasutada
tülikate kiirendustoimingute vältimiseks.

(1) Pöörlemissageduse topelt-
mälu lüliti

(A) Lüliti A
(B) Lüliti B

Kasutamise näide
Võtame näite, kus lüliti (A) poolele on määratud mootori
kiirus 2000 p/min ja lüliti (B) poolele on määratud kiirus
1000 p/min.

Töö

Töötamise ajal vajutage lihtsalt
lüliti (A) poolele, et määrata
mootori kiiruseks automaatselt
2000 p/min.

Pööra-
mine

Pööramise ajal vajutage lüliti
(B) poolele, et vähendada kii-
rust 1000 pöördeni minutis, mis
võimaldab väikesel kiirusel
pöörata.

Töö

Pärast pööramist vajutage lüliti
uuesti (A) poolele, et naasta kii-
rusele 2000 p/min.

• Hoidke käega juhitav gaasi hoob miinimumkiirusest
kõrgemal. Miinimumkiirusel ei saa mälu seadistada.

• Võite suurendada mootori kiirust üle määratud
kiiruse ka gaasipedaaliga.

Kiiruste määramine või kiirusesätete muutmine
Lüliti RPM dual memory (Pöörlemissageduse
topeltmälu) (A) seadistamine.

1. Keerake võtmelüliti asendisse „ON“ (SEES).
Kiirust saab seadistada nii mootori töötamise kui ka
seismise ajal.

2. Seadke käega juhitav gaasi hoob veidi suurema
kiiruse poole suunas.
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3. Vajutage lüliti (A) poolt ja vabastage siis lüliti.

4. Vajutage uuesti ja hoidke all lüliti (A) poolt (2,5
sekundit), kuni kõlab signaal, ja vabastage siis lüliti.

(A) Vilgub

5. Vajutage lüliti (A) või (B) poolele ja määrake kiirus.
Lüliti all hoidmisel muutub kiirus pidevalt. Lüliti
vajutamisel ja vabastamisel muutub kiirus iga kord
10 p/min võrra. Valige soovitud mootori kiirus,
jälgides kiiruse kuva.

(A) Kiiruse suurendamine (B) Kiiruse vähendamine

6. Kui lüliti vabastada ja seda 4 sekundit mitte
kasutada, kõlab pidev helisignaal ja seadistamine
on lõpetatud.

7. Järgige sama protseduuri, nagu (A) poolega, lüliti
(B) poole kiiruse seadistamiseks.

MÄRKUS :
• Seadistatud kiirused salvestatakse isegi pärast

mootori seiskamist.

Seadistuse tühistamine
Kõik all nimetatud toimingud tühistavad
pöörlemissageduse topeltmälu sätted.
1. Lüliti (A) poole puhul, kui mälus olev kiirus on

rakendatud, vajutage lülitit (A) uuesti tühistamiseks.
Lüliti (B) poole puhul, kui mälus olev kiirus on
rakendatud, vajutage lülitit (B) uuesti tühistamiseks.

2. Mälus oleva kiiruse tühistamisel määratakse
kiiruseks uuesti käega juhitava gaasihoovaga
(gaasipedaaliga) määratud kiirus.
Lüliti vajutamisel kuvatakse LCD-l mootori kiirus,
mis kehtib pärast mälus oleva kiiruse tühistamist.

3. Viige käega juhitav gaasi hoob uuesti vähima
kiiruse asendisse.

4. Keerake võtmelüliti asendisse „OFF“ (VÄLJAS).

2. Konstantse pöörlemissageduse
haldamise juhtimine
Konstantse pöörlemissageduse haldamise saab
lülitada asendisse „ON“ (SEES) või „OFF“ (VÄLJAS).
Lüliti vajutamisel lülitatakse juhtimine asendisse
„ON“ (SEES) ja uuesti vajutamisel asendisse
„OFF“ (VÄLJAS).
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Kui konstantne pöörlemissageduse haldamine on
asendis „ON“ (SEES)
Mootori kiiruse kõikumisi koormuse kõikumise tõttu
vähendatakse ja sõidukiirus ning käitusvõlli kiirus
hoitakse peaagu konstantsena, mis võimaldab teha
stabiilset tööd. Kui konstantne pöörlemissageduse
haldamine on asendis „ON“ (SEES), süttib lüliti näidik.
Kui konstantne pöörlemissageduse haldamine on
asendis „OFF“ (VÄLJAS)
Nagu tavalises mootoris, suureneb või väheneb
mootori kiirus koormuse muutumisele vastavalt. Juht
tajub koormuse suurust mootori kiiruse ja mootori hääle
põhjal ja saab reguleerida sõidukiirust või kündmise
sügavust, et vältida traktori ülekoormust.

(1) Konstantse pöörlemissageduse haldamise lüliti koos näidikuga

MÄRKUS :
• Mehaaniliselt juhitavas mootoris muutub

mootori kiirus koormuse suurenemisel ja
vähenemisel.
Näiteks kui töötada mägises piirkonnas,
suureneb koormus ja väheneb mootori kiirus
nõlvast üles sõites ja vastupidi, suureneb
mootori kiirus ja väheneb koormus alla
liikumisel. Need mootori kiiruse muutused
mõjutavad sõidukiirust ja käitusvõlli abiga
töötavaid tööseadmeid. Nende mõjude
vähendamiseks peab juht kasutama
sõidukiiruse ja käega juhitava gaasihoova
peenreguleerimist.
Kui selle traktori elektroonilise juhtimisega
mootori konstantse pöörlemissageduse
haldamise lüliti lülitada asendisse „ON“ (SEES),
hoitakse mootori kiirust peaaegu konstantsena,
vastukaaluks teatud koormuse kõikumise
tasemele. See parandab töö täpsust, vajaduseta
tülika sõidukiiruse muutmise ja käsitsi juhitava
gaasi hoova kasutamise järele.

• Püsikiiruse säilitamise vahemikul on piirid. Kui
rakendatakse koormust, mis ületab mootori
jõudluse, siis mootori kiirus langeb.

• Konstantse pöörlemiskiiruse halduse eesmärk
on mootori võimsust mitte suurendada.

TRAKTORI PARKIMINE

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
Enne traktori demonteerimist
• Seadistage alati seisupidur ja langetage kõik

tööseadmed maapinnale.
Seisatud mootori korral käigu sisselülitamine ei
takista traktori tahtmatut liikumahakkamist.

• Seisake mootor ja eemaldage võti.

TÄHTIS :
• Ärge jätke traktorit vihma kätte. Kui seda ei saa

vältida, siis katke summutitoru kinni, et vältida
vee sissepääsu.

1. Enne traktorist väljumist lahutage käitusvõll,
langetage kõik tööseadmed, pange kõik juhtkangid
neutraalasendisse, tõmmake seisupiduri kang
seisuasendisse, seisake mootor ja eemaldage võti.

2. Kallakule parkimise vajadusel tõkestage kindlasti
rattad traktori juhusliku veeremise vältimiseks.

(1) Seisupiduri hoob
(2) Vabastamisnupp

(A) „PARKING POSI-
TION“ (PARKIMISASEND)

(B) „TRANSPORT POSI-
TION“ (TRANSPORDIA-
SEND)

KASUTUSVIISID
1. Diferentsiaalilukk
Kui üks tagaratastest hakkab libisema, rakendage
diferentsiaalilukk mõlema ratta korraga pöörlemiseks,
mis vähendab ratta libisemist.

 HOIATUS
Roolimise üle kontrolli kaotamisest tingitud
isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge sõitke traktoriga suure kiirusega, kui

diferentsiaalilukk on rakendatud.
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• Ärge proovige sooritada pööret, kui
diferentsiaalilukk on rakendatud.

• Enne põllul pöörde sooritamist vabastage
kindlasti diferentsiaalilukk.

Olenevalt töö tüübist valige kas automaatse või käsitsi
diferentsiaaliluku režiim.
Automaatne diferentsiaalilukk
Automaatse diferentsiaaliluku režiimis rakendub
tagarataste diferentsiaalilukk traktori kiirusel 0,5 km/h
kuni 15 km/h.
Automaatse diferentsiaaliluku režiimi sisse ja välja
lülitamiseks vajutage automaatse diferentsiaali lülitit.
Selle rakendamisel süttib automaatse diferentsiaaliluku
näidik.
Automaatse diferentsiaaliluku režiimi lahutamiseks
kasutage ühte järgmistest toimingutest:
1. Vajutage uuesti automaatse diferentsiaaliluku lülitit.
2. Vajutage diferentsiaaliluku pedaali.
3. Vajutage piduripedaali.
4. Sõitke kiirusel alla 0,5 km/h või üle 15 km/h.

(1) Automaatse diferentsiaalilu-
ku lüliti

(2) Automaatse diferentsiaalilu-
ku näidik

TÄHTIS :
• Diferentsiaaliluku kasutamisel aeglustage alati

mootorit.
• Jõuülekande kahjustamise vältimiseks ärge

rakendage diferentsiaalilukku, kui üks ratas
keerleb ja teine on täielikult peatunud.

• Kui diferentsiaalilukku ei õnnestu vabastada,
vajutage vaheldumisi kergelt piduripedaale.

Käsitsi diferentsiaalilukk
Käsitsi diferentsiaaliluku režiim rakendub
diferentsiaaliluku pedaali alla vajutamisel.
Rakendage käsitsi diferentsiaaliluku režiimi vastavalt
tagaratta libisemisele.
Käsitsi diferentsiaaliluku režiimi rakendamisel süttib
käsitsi diferentsiaaliluku näidik.

(1) Diferentsiaaliluku pedaal (A) Vajutage, et valida „ENGA-
GE“ (RAKENDA).

(B) Vajutage, et valida „DISEN-
GAGE“ (LAHUTA).

(1) Käsitsi diferentsiaaliluku näi-
dik

TÄHTIS :
• Diferentsiaaliluku kasutamisel aeglustage alati

mootorit.
• Jõuülekande kahjustamise vältimiseks ärge

rakendage diferentsiaalilukku, kui üks ratas
keerleb ja teine on täielikult peatunud.

• Kui diferentsiaalilukku ei õnnestu vabastada,
vajutage vaheldumisi kergelt piduripedaale.

2. Traktori juhtimine maanteel

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Transpordikiirusel sõitmise ajal vahetu

seiskumise tagamiseks lukustage
piduripedaalid kokku. Ebavõrdne pidurdamine
sõidukiirusel võib põhjustada traktori
ümberpaiskumist.

• Sõites maanteel koos rippsüsteemi külge
kinnitatud tööseadmega veenduge, et traktori
esiballast oleks roolimise võimalikkuse
tagamiseks piisav.
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• Maanteel liikudes, kas siis haagisega või ilma,
tuleb alati järgida kohalikke eeskirju.
Haagisega liikumise maksimaalne sõidukiirus
on igas riigis kehtestatud ning kohalduvad
kiirused võivad haagise mõõtmetest ja haagise
pidurisüsteemi tüübist tulenevalt erineda.

Arvestage kõiki kohalikke liiklus- ja ohutuseeskirju.
Kasutage registreerimismärki.

(1) Registreerimismärk

3. Töötamine nõlvadel ja konarlikul
maastikul

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Järsule kallakule lähenedes toestage.

Edasisuunas liikumine võib põhjustada traktori
tahapoole ümberkaldumist. Ohutu kasutamise
tagamiseks hoidke liiga järskudest mägedest ja
kallakutest eemale.

• Kallakust üles või alla sõites vältige käigu
vahetamist.

• Kallakul töötades ärge kunagi lahutage sidurit
ega viige käigukangi neutraalasendisse. Sedasi
toimimine võib põhjustada juhtimise üle
kontrolli kaotamist.

• Ärge sõitke traktoriga selliste kraaviservade või
kallakute lähedale, mis võivad traktori raskuse
all kokku variseda, seda eriti lahtise või märja
pinnakatte korral.

1. Veenduge, et rööpmete laius oleks reguleeritud
maksimaalset stabiilsust tagades.
(Vt: RATTA REGULEERIMINE lk 106.)

2. Aeglustage liikumist nõlvadel, konarlikul maapinnal
ja järskudes kurvides, kui veate raskeid taha
paigaldatud seadmeid.

3. Enne nõlvast alla sõitmist pange sisse piisavalt
madal käik, et suudaksite kiirust pidurdamata
juhtida.

4. Traktori ohutu transportimine
1. Kui traktor on kahjustatud, tuleb vedada seda

veokil. Kinnitage traktor tugevasti köitega.
2. Kinnitage traktor sobiva suurusega kettide või

rihmade abil. Veenduge, et kõik laadimisrambid
oleksid õige suurusega. Veenduge, et kõik
kohalikud sidumisnõuded oleksid täidetud.

3. Järgige traktori pukseerimisel all antud juhiseid.
Muidu võib traktori jõuülekanne viga saada.
• Seadke kõik käigukangid asendisse

„NEUTRAL“ (NEUTRAALNE).
• Võimaluse korral käivitage mootor ja valige

2WD; kui on olemas roomekiirus, siis
veenduge, et see poleks sisse lülitatud.

• Pukseerige traktorit, kasutades selle eesmist
haakeseadist või veotiislit.

• Ärge kunagi pukseerige kiiremini kui 10 km/h.

5. Roolivõimenduse kasutamise
juhised
• Roolivõimendus aktiveerub ainult töötava

mootoriga. Väikesel mootori kiirusel on roolimine
veidi raskem. Kui mootor on seisatud, toimib traktor
sarnaselt ilma roolivõimendita traktoriga.

• Kui keerata rool lõpuni, aktiveerub kaitseklapp.
Ärge hoidke rooli kaua sellises asendis.

• Vältige rooli keeramist, kui traktor seisab, muidu
võivad rehvid kiiremini kuluda.

• Roolivõimenduse mehhanism muudab rooli
keeramise hõlpsamaks. Olge ettevaatlik, kui
sõidate maanteel suurel kiirusel.

6. Haagise pistikupesa
Haagise pistikupesa on mõeldud kasutamiseks haagise
või tööseadmega.

(1) Haagise pistikupesa
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Iga klemmi funktsioon haagise pistikupesas

Klemm Funktsioon

(1) Suunatuli (vasakpoolne, LH)

(2) ---

(3) Maandus

(4) Suunatuli (parempoolne, RH)

(5) Tagatuli
Gabariidituli
Parktuli

(6) Piduri stopptuli

(7) Registreerimismärgi tuli

7. Kaheliiniline haagisepidur (kui on
olemas)
Ühendage veetava sõiduki 2 hüdrovoolikut traktori
väljalaskeavadega (suure ja väikese läbimõõduga).
Hüdrosüsteemi 2 pidurivooliku ühendamata jätmine
võib põhjustada pidurisüsteemi tõrkeid ja
õnnetusjuhtumeid.
Kontrollige hoolikalt haagise pidurimehhanismi ja
ühendage voolikud õigesti.
1. Hüdroajami vooliku (suur läbimõõt, roheline otsik)

ülesandeks on signaali edastamine jalgpiduri
pedaalilt haagise pidurite aktiveerimiseks.

2. Hüdroajami lisavooliku (väike läbimõõt, oranž otsik)
ülesandeks on signaali edastamine traktori
seisupidurilt veetava sõiduki seisupidurile. See
süsteem suurendab seisupiduri efektiivsust
kallakutel parkimisel. Lisaks töötab see koos
rikkepiduriga jalgpiduri talitlushäire korral.

(1) Hüdroajami voolik (suur läbi-
mõõt, roheline otsik)

(2) Hüdroajami lisavoolik (väike
läbimõõt, oranž otsik)

(1) Haagise pidurinäidik

MÄRKUS :
• Enne hüdrovooliku kinnitamist ja lahutamist

seisake mootor ja rakendage seisupidur.
• Seisupiduri ja rikkepiduri rakendamisel

süttib haagise piduri näidik.
Jälgige, et see näidik oleks traktori
kasutamise ajal kustunud.
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KÄITUSVÕLL
KÄITUSVÕLLI KASUTAMINE

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Lülitage käitusvõll välja, seisake mootor ja

laske kõikidel pöörlevatel komponentidel
täielikult seiskuda, enne kui ühendate külge,
ühendate lahti käitusvõlliga käitatava seadme,
seda reguleerite või puhastate.

1. Käitusvõlli siduri juhtimislüliti
Käitusvõlli siduri juhtlüliti rakendab või lahutab
käitusvõlli siduri, mis annab käitusvõllile sõltumatu
kontrolli.

(1) Käitusvõlli siduri juhtimislüliti „ON“ (SEES)
„OFF“ (VÄLJAS)

Käitusvõlli siduri rakendamiseks pöörake lüliti
asendisse „ON“ (SEES). Käitusvõlli siduri lahutamiseks
vajutage lülitit.

TÄHTIS :
• Käitusvõlli järsu koormamise vältimiseks

vähendage käitusvõlli rakendamisel mootori
kiirust ja avage siis gaas soovituslikul kiirusel.

MÄRKUS :
• Traktori sõitmisel töötava käitusvõlliga lülitub

juhiistmelt tõusmisel sisse hoiatav sumisti
(käitusvõll jätkab pöörlemist).

• Traktori seiskamisel töötava käitusvõlliga
seiskub käitusvõll juhiistmelt tõusmisel 1
sekundi pärast (hoiatav sumisti ei kõla).

• Käitusvõlli siduri rakendamiseks peab juht
istuma juhiistmel. Vastasel juhul ei ole siduri
rakendamine võimalik.

Lülitamiseks asendisse „ON“ (SEES)
1. Surudes lülitile, pöörake see päripäeva asendisse

 ja vabastage oma käsi. Pärast käe vabastamist
naaseb lüliti oma algasendisse.

(A) „Lülitada SISSE“ (B) „Vabastage käsi“

Lülitamiseks asendisse „OFF“ (VÄLJAS)
1. Koputage kergelt lüliti ülaosale.

(A) „PUSH“ (VAJUTA)

2. Käitusvõlli siduri näidik
Käitusvõlli siduri näidik lülitub sisse, kui käitusvõlli siduri
juhtlüliti on asendis „ON“ (SEES, rakendunud).
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(1) Käitusvõlli siduri näidik

3. Käitusvõlli pöörlemiskiiruse kuva
Käitusvõlli pöörlemiskiirust saab vaadata LCD-
monitorilt.

(1) Käitusvõlli p/min

MÄRKUS :
Vahetatava käitusvõlli mudel 540/1000 p/min
• Kui käitusvõlli kiiruseks määratakse 540 p/min

asemel 1000 p/min, on vaja vahetada käitusvõlli
kiiruse kuvamise režiimi. Muidu ei kuvata LCD-
monitoril käitusvõlli kiirust õigesti. Selline
režiimi vahetamine on vajalik ka siis, kui
naastakse käitusvõlli kiirusele 540 p/min.
Käitusvõlli pöörlemiskiirust saab vaadata LCD-
monitorilt.
(Vt: LCD-MONITOR lk 70.)

4. Tagumise käitusvõlli väline lüliti
1. Jälgige, et seisupidur oleks rakendatud.
2. Vajutage käitusvõlli siduri välist juhtimislülitit ja

tagumine käitusvõll hakkab pöörlema.
Lüliti vabastamisel 3 sekundi jooksul lõpetab
käitusvõll pöörlemise.
Hoidke lülitit all üle 3 sekundi ja käitusvõll jätkab
pöörlemist.

MÄRKUS :
• Tagumise käitusvõlli pöörlemise ajal jääb

tagumise käitusvõlli siduri näidik
näidikupaneelil põlema.

• Käitusvõlli sidurit on võimalik aktiveerida
rakendatud seisupiduri ajal.

(1) Tagumise käitusvõlli väline
lüliti

(1) Tagumise käitusvõlli siduri
näidik

3. Vajutage uuesti lülitit ja käitusvõll lõpetab
pöörlemise.

5. Käitusvõlli kate ja võlli kork
Hoidke käitusvõlli kate alati peal.
Kui käitusvõll pole kasutusel, pange käitusvõlli kork
tagasi.
Enne veovõlli ühendamist käitusvõlliga või selle küljest
lahtivõtmist veenduge, et mootor oleks asendis
„OFF“ (VÄLJAS). Tõstke käitusvõlli kate üles.
Pärast pange käitusvõlli kate kindlasti asendisse
„NORMAL POSITIONN“ (NORMAALASEND) tagasi.
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(1) Käitusvõlli kaas
(2) Käitusvõlli kork

(A) „NORMAL POSITION“ (TA-
VAASEND)

(B) „RAISED POSITION“ (TÕS-
TETUD ASEND)

TÄHTIS :
• Käitusvõlli universaalliigendi liikumisnurk on

tehniliselt piiratud. Vt õiget kasutamist
käitusvõlli juhendist.

KÄITUSVÕLLI MUDELID
1. Käitusvõll, 540/540E p/min mudel
1.1 Käitusvõlli käigukang

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Järgige kindlasti üksikute tööseadmete

kasutamiseks ettenähtud käitusvõlli pöördeid.
Madalal kiirusel kasutamiseks ettenähtud
tööseadme suurel kiirusel kasutamine on
äärmiselt ohtlik. Kasutage ainult juhul, kui
kõrgemad pöörded on tööseadme tootja poolt
soovituslikud.

Käitusvõlli käigukangi saab panna asendisse 540 p/min
või 540E p/min.
Viige see kang kumbagi asendisse, kui käitusvõlli siduri
juhtlüliti on asendis „OFF“ (VÄLJAS).

(1) Käitusvõlli käigukang (A) 540 p/min
(B) 540E p/min

MÄRKUS :
• Kerge koorma puhul seadke see säästlikuks

kasutamiseks asendisse „540E“.

Käitusvõlli käigu-
kang

Mootori pöörded,
p/min

Käitusvõlli pöör-
ded, p/min

540 2035 540

540E 1519 540

1.2 Käitusvõlli kiirusepiiraja
MÄRKUS :
• Viige käitusvõlli käigukang asendisse „540E“ ja

lülitage siis sisse käitusvõlli siduri juhtlüliti ning
mõõdikupaneelil süttib pöörete piiraja
märgutuli.

• Kui käitusvõlli juhtlüliti lülitatakse sisse nii, et
mootori pöörete arv on 540E piirmäärast
suurem, hakkab käitusvõlli siduri näidik
mõõdikupaneelil vilkuma ja käitusvõll
keelatakse. Mõne aja pärast langeb mootori
pöörete arv automaatselt alla käitusvõlli 540E
piirmäära taseme ja käitusvõll hakkab tööle.
Samal ajal jääb vilkuv käitusvõlli siduri näidik
asendisse „ON“ (SEES).

• Kui käitusvõlli siduri juhtlüliti on lülitatud
asendisse „OFF“ (VÄLJAS), kuid mootori
pöörete arv gaasi vajutades ei suurene, viige
mootori pöörete arv uuesti madalamale
tasemele. See võimaldab uuesti kiirendada.
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(1) Pöörete piiraja näidik (2) Käitusvõlli siduri näidik

Käitusvõll Käitusvõlli/mootori pöörete (p/min) pii-
ramine

540E 630/1772

2. Vahetatava käitusvõlli mudel
540/1000 p/min
2.1 1000 p/min käitusvõll

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Järgige kindlasti üksikute tööseadmete

kasutamiseks ettenähtud käitusvõlli pöördeid.
Madalal kiirusel kasutamiseks ettenähtud
tööseadme suurel kiirusel kasutamine on
äärmiselt ohtlik. Kasutage ainult juhul, kui
kõrgemad pöörded on tööseadme tootja poolt
soovituslikud.

Käitusvõllide vahetamisega on võimalik saavutada 2
erinevat käitusvõlli kiirust.

(1) Käitusvõll
(2) Lukustusrõngas

(A) 540 p/min käitusvõll
(B) 1000 p/min käitusvõll

Käitusvõlli vahetamise protseduur
1. 6 splainiga 540 p/min käitusvõll kuulub

standardvarustusse.

2. Asetage käitusvõlli alla õlivann, et õli kinni püüda.
Eemaldage vedrurõngas ja seejärel käitusvõll.

3. Paigaldage 21 splainiga käitusvõll (1000 p/min).
Veendumaks, et see on kinni, lükake seda
pööramise ajal sisse.

4. Sisestage vedrurõngas uuesti.

TÄHTIS :
• Maksimaalse käitusvõlli kiiruse

saavutamiseks mitmesuguste
tööseadmetega vt tööseadme
kasutusjuhendit.

Mootori pöörded,
p/min

Käitusvõlli pöör-
ded, p/min

540 p/min käitusvõll 2035 540

1000 p/min käitus-
võll 2389 1000
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RIPPSÜSTEEM JA VEOTIISEL

(1) Ülemine lüli
(2) Tõstevarras (vasem)
(3) Teleskoopilised stabilisaatorid
(4) Alumine lüli
(5) Tõstevarras (parem)
(6) Veotiisel (kui on olemas)

(1) Veotiisel (kui on olemas)
(2) Kõrge haakeseade (kui on

olemas)
(3) Haakesõrm Piton-Fix (kui on

olemas)

[A] Tüüp A (haakeseadme val-
mistaja V.ORLANDI)

(1) Veotiisel (kui on olemas)
(2) Kõrge haakeseade (kui on

olemas)
(3) Haakesõrm Piton-Fix (kui on

olemas)

[B] Tüüp B (haakeseadme val-
mistaja SCHARMÜLLER)
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(1) Veotiisel (kui on olemas)
(2) Puksiirhaak (kui on olemas)

[C] Tüüp C (haakeseadme val-
mistaja DROMONE)

MÄRKUS :
• Kaasas olevate osade tehnilised andmed on riikide lõikes erinevad.
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RIPPSÜSTEEMI SEADISTAMINE
1. Tehke ettevalmistused tööseadme kinnitamiseks.

• 1. Alumiste lülite aukude valimine lk 88
• 2. Külglõtku reguleerimine lk 88
• 3. Ülemise lüli paigaldusaukude valimine lk 88
• 4. Veotiisel lk 89

2. Tööseadmete kinnitamine ja lahtivõtmine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Kindlasti seisake mootor.
• Ärge seiske traktori ega tööseadme vahel,

kui seisupidur ei ole rakendatud.
• Enne tööseadme külge või lahti ühendamist

viige traktor ja tööseade kindlale, tasasele
pinnale.

• Kui traktori rippsüsteemiga on ühendatud
tööseade või muu tarvik, kontrollige kogu
liikumisulatust kokkupuutumise, sidususe
või käitusvõlli eraldatuse osas.

• Ärge ületage kummagi tõstevarda
maksimaalset lubatud pikkust, sest vastasel
korral tuleb tõstevarras rippsüsteemi küljest
lahti ja rippsüsteem võib kukkuda.

• 5. Tõstevarras lk 89
• 6. Ülemine lüli lk 89
• 7. Teleskoopilised stabilisaatorid lk 90
• 8. Kiirhaakesüsteem (konksu tüüpi) lk 90

Tüüp A (haakeseadme valmistaja V.ORLANDI)
• 1. Veotiisel lk 91
• 2. Kõrge haakeseade lk 92
• 3. Haakesõrm Piton-Fix lk 94

Tüüp B (haakeseadme valmistaja
SCHARMÜLLER)
• 1. Veotiisel lk 94
• 2. Kõrge haakeseade lk 94
• 3. Haakesõrm Piton-Fix lk 96

Tüüp C (haakeseadme valmistaja DROMONE)
• 1. Automaathaakeseadis (lükatavat tüüpi) lk 97

1. Alumiste lülite aukude valimine
Alumistes lülides on 2 auku. Enamiku toimingute puhul
tuleb tõstevardad kinnitada auku (B).

(1) Alumine lüli
(2) Tõstevarras

(A) Ava
(B) Ava

MÄRKUS :
• Tõstevardad võib kinnitada auku (A) suurema

tõstekõrguse saavutamiseks.

2. Külglõtku reguleerimine
Selleks, et tööseade saaks maapinna kuju järgida,
kinnitage kandilised seibid ja tihvtipead
vertikaalasendisse.
Tööseadme hoidmiseks lähtestage kandilised seibid ja
tihvtipead horisontaalasendisse.

(1) Nelinurkne seib
(2) Tihvti pea

(A) Horisontaalasend
(B) Vertikaalasend

Ujuvmehhanism
Kui kasutatakse ujuvmehhanismi, saab tööseade
järgida traktorit vabalt, pinnase ja maapinna tingimusi
arvestades. See sobib olukorras, kus tööseade on
traktorist laiem.

3. Ülemise lüli paigaldusaukude
valimine
Valige õiged augud.
(Vt: 5. Hüdraulilise juhtseadme kasutamine –
viitediagramm lk 105.)
Kui hüdrokoormurit juhitakse hüdraulikaseadmega, on
tõmbe reageerimistundlikkus suurem, kui tööseade on
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ühendatud ülemise lüli alumistesse
paigaldusaukudesse. Kui hüdrokoormur pole vajalik,
soovitatakse kasutada ülemisi auke (1).

4. Veotiisel
Eemaldage veotiisel, kui on kinnitatud lähedale
paigaldatud tööseade.

5. Tõstevarras

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge pikendage tõstevarrast keermestatud

varda soonest edasi.

1. Tõstevarda pikkuse reguleerimiseks tõstke
reguleerimiskäepide üles ja keerake soovitud
pikkuseni.

2. Pärast reguleerimist langetage tõstevarda
reguleerimiskäepide lukustatud asendisse.

3. Varda pikendamisel reguleerimiskäepideme abil
ärge ületage varda keermel olevat soont.

(1) Tõstevarras
(2) Reguleerimiskäepide

(A) „GROOVE“ (SOON)

(1) Reguleerimiskäepide
(2) Lukustustihvt

(A) „LOCK POSITION“ (LUKUS-
TUSASEND)

(B) „UNLOCK POSITION“ (LAH-
TILUKUSTAMISE ASEND)

6. Ülemine lüli

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ülemise lüli pikendamisel ärge pikenda ülemise

lüli keerme soonest edasi; vastasel juhul võib
ülemine lüli lahti tulla ja rippsüsteem võib
kukkuda.

1. Reguleerige tööseadme nurk soovitud asendisse,
lühendades või pikendades ülemist lüli.

2. Ülemise lüli õige pikkus on kasutatavast
tööseadmest olenevalt erinev.

(1) Ülemine lüli (A) „GROOVE“ (SOON)
(B) „Kruvi pikkus“

MÄRKUS :
• Kruvi pikkus peab ülemise lüli mõlemas

otsas alati sama olema.
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7. Teleskoopilised stabilisaatorid
1. Kohandage teleskoopilised stabilisaatorid, et

kontrollida tarviku horisontaalset õõtsumist.
Valige õiged augud.
(Vt: 5. Hüdraulilise juhtseadme kasutamine –
viitediagramm lk 105.)

2. Pärast rahuldavat joondamist sisestage
seadistustihvt läbi ühe 6-st välises torus olevast
august, mis joonduvad ühega sisemise lati
aukudest, ja mõlemad stabilisaatorid lukustuvad.
Kui seadistustihvt sisestatakse läbi pesa, nii et see
kinnitub ühe sisemise lati augu külge, on väike
õõtsumine lubatud.

(1) Välimine toru
(2) Sisemine toru
(3) Seadistustihvt

(4) Ava
(5) Pilu

8. Kiirhaakesüsteem (konksu tüüpi)

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
Tööseadme paigaldamisel veenduge järgmises.
• Veenduge, et kiirhaakeseadme konks oleks

korralikult lukustatud.

Kiirhaakesüsteemiga rippsüsteem, mille igas otsas on
konksud, mis võimaldavad tööseadmeid kiiresti
kinnitada ja lahti võtta.

8.1 Kuulliigendi paigaldamine tööseadmele
1. Enne tööseadme paigaldamist kiirhaakesüsteemiga

rippsüsteemile on vajalik paigaldada tööseadme
külge kuulliigendid järgmiste juhiste kohaselt.

(1) Kuulliigend

8.2 Alumise lüli laiuse reguleerimine
1. Määrake alumistele lülidele (W1) tööseadme

laiusega (W2) sama laius.
(Vt: 7. Teleskoopilised stabilisaatorid lk 90.)

(1) Alumine lüli
(2) Teleskoopiline stabilisaator

(3) Tööseade
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8.3 Tööseadme kinnitamine traktori külge
1. Seadistage kiirhaakesüsteemide vabastushoob

asendisse „LOCK“ (LUKUS), kui hoob on asendis
„UNLOCK“ (LUKUST LAHTI) (iselukustuvad
sulgurid on kinni).

2. Hoides alumised lülid täiesti alla lastuna, tagurdage
traktoriga, kuni kiirhaakesüsteemis on tööseadme
kuulliigendite taga.

3. Tõstke alumised lülid üles, kasutades hüdraulilist
juhthooba, kuni kiirhaakesüsteemid kuulliigendite
külge kinnituvad.

MÄRKUS :
• Kuulete klõpsu, kui iselukustuvad sulgurid

tööseadme kuulliigendi külge kinnituvad.

4. Ühendage ülemine lüli tööseadme külge. Vajaduse
korral reguleerige ülemise lüli pikkust.

(1) Ülemine lüli
(2) Alumine lüli
(3) Fiksaator
(4) Vabastushoob

(A) „LOCK“ POSITION (LUKUS-
TUSASEND)

(B) „UNLOCK“ POSITION (LAH-
TILUKUSTAMISE ASEND)

8.4 Tööseadme lahtivõtmine traktori
küljest
1. Langetage tööseade täielikult maapinnale.

Toestage tööseade seisutoega (kui on olemas).
Vajaduse korral reguleerige ülemise lüli ja/või
tõstevarda pikkust nii, et tööseade saab maas
stabiliseeruda.

2. Võtke ülemine lüli tööseadme küljest lahti.
Kinnitage ülemine lüli ülemise lüli toe külge.

3. Tõmmake mõlema alumise lüli vabastushoobi, et
vabastada kiirhaakesüsteemid tööseadme
kuulliigenditest.
Sulgurid avanevad ja võimaldavad alumistel lülidel
alla liikuda ja tööseadme vabastada.

TÜÜP A (HAAKESEADME
VALMISTAJA V.ORLANDI)
1. Veotiisel

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge kunagi tõmmake ülemisest lülist,

tagateljest ega ühestki veotiisli kohal asuvast
punktist. Sedasi toimimine võib põhjustada
traktori tahapoole ümberkaldumist.

MÄRKUS :
• Veotiisleid on 2 tüüpi:

– BT10 (CUNA veotiisel)
– KB00SDP (lühikest tüüpi veotiisel)

• Lisateavet veotiisli koormuse kohta leiate selle
juhendi jaotisest Tööseadme piirangud.
(Vt: TÖÖSEADME PIIRANGUD lk 27.)

(1) Veotiisel (2) Tihvti asukoht
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1.1 Õõtsuv veotiisel
Veotiislit saab kasutada 3 moel, nagu allpool
illustreeritud. Komplekteerige see õigesti
asukohatihvtidega.

(1) Veotiisel (2) Tihvti asukoht

2. Kõrge haakeseade

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge kunagi tõmmake ülemisest lülist,

tagateljest ega ühesti haakeseadme kohal
asuvast punktist. Sedasi toimimine võib
põhjustada traktori tahapoole ümberkaldumist
ning isikukahju või surma.

MÄRKUS :
• Lisateavet kõrge haakeseadme koormuse kohta

leiate selle juhendi jaotisest Tööseadme
piirangud.
(Vt: TÖÖSEADME PIIRANGUD lk 27.)

Kõrget haakeseadet saab reguleerida, olenevalt
veetavast lisaseadmest. Kõrge haakeseade võib
universaalliigendi ühendamisel ette jääda. Sellisel juhul
seadke kõrge haakeseade ülemisse asendisse või
eemaldage see.

(1) MH31 (EMÜ ühendus)
(2) MH-E7 (EMÜ ühendus)
(3) EG40 (automaatne EMÜ

ühendus)
(4) GB04 (tasakaalustav hispaa-

nia ühendus)

(5) MHC (CUNA C ühendus)
(6) MHD2-M (CUNA D2 ühen-

dus)
(7) MHD3-M (CUNA D3 ühen-

dus)
(8) MHC-M (CUNA C puks)

2.1 Kõrge haakeseadme taseme
reguleerimine
1. Tõmmake piiraja nuppu ja keerake käepide üles

nende avamiseks. Lükake kõrge haakeseadme
klamber üles ja alla haakeseadme kõrguse
muutmiseks.
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2. Joondage lukustustihvt lukuauguga. Pange käepide
horisontaalselt tagasi nende lukustamiseks.
Veenduge, et piiraja nupp oleks uuesti
lukustusasendis.

(1) Kõrge haakeseade
(2) Piiramisnupp
(3) Käepide
(4) Lukustustihvt
(5) Lukustusava

(A) „PULL“ (TÕMBA)
(B) „UNLOCK“ (LUKUST LAHTI)
(C) „LOCK“ (LUKUS)

2.2 Kõrge haakeseade haagise automaatse
ühendamisega
HAAKESEADME KINNITAMINE
1. Tõstke töökäepide võimalikult kaugele üles, kuni

see enam ei liigu.
Kinnitustihvt on üles tõstetud ja käivitushoob on
näha.

(1) Kasutuskäepide
(2) Ühendustihvt
(3) Päästikhoob

(4) Turvatihvt

2. Tagurdage traktoriga aeglaselt: haagise veotiisli aas
peab minema täielikult haakeseadme sisse, kuni
käivitushoob vabaneb, misjärel tekkiv tõukejõud
põhjustab ühendustihvti viivitamatu sisestamise ja
kaitsetihvti automaatse tagasitõmbamise.

(1) Veotiisli aas
(2) Haakeseadme koost
(3) Kasutuskäepide
(4) Ühendustihvt

(5) Päästikhoob
(6) Turvatihvt

LAHTIHAAKIMINE
1. Tõstke töökäepidet, kuni see kohale lukustub.
2. Sõitke traktoriga edasi, kuni veotiisli aas vabaneb.

(1) Kasutuskäepide

3. Ohutuse huvides soovitatakse hoida veotiisli
haakeseadet alati lukustatuna.
Veotiisli haakeseadme lukustamiseks kasutage
lukustuskäepidet, pöörates seda noole suunas,
nagu joonisel näidatud.

(1) Lukustuskäepide
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3. Haakesõrm Piton-Fix

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge kunagi tõmmake ülemisest lülist,

tagateljest ega ühestki haakesõrme Piton-Fix
kohal asuvast punktist. Sedasi toimimine võib
põhjustada traktori tahapoole ümberkaldumist
ning isikukahju või surma.

MÄRKUS :
• Lisateavet kõrge haakesõrme Piton-Fix

koormuse kohta leiate selle juhendi jaotisest
Tööseadme piirangud.
(Vt: TÖÖSEADME PIIRANGUD lk 27.)

1. Kui kasutate haakesõrme Piton-Fix lisaseadme
vedamiseks, lukustage hoidik tihvtiga.

(1) Haakesõrm Piton-Fix
(2) Hoidik
(3) Tihvt
(4) Kinnitustihvt

(A) „LOCK“ (LUKUS)
(B) „UNLOCK“ (LUKUST LAHTI)

TÜÜP B (HAAKESEADME
VALMISTAJA SCHARMÜLLER)
1. Veotiisel

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge kunagi tõmmake ülemisest lülist,

tagateljest ega ühestki veotiisli kohal asuvast
punktist. Sedasi toimimine võib põhjustada
traktori tahapoole ümberkaldumist.

MÄRKUS :
• Lisateavet veotiisli koormuse kohta leiate selle

juhendi jaotisest Tööseadme piirangud.
(Vt: TÖÖSEADME PIIRANGUD lk 27.)

(1) Veotiisel (2) Tihvti asukoht

1.1 Õõtsuv veotiisel

(1) Veotiisel (2) Tihvti asukoht

2. Kõrge haakeseade

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge kunagi tõmmake ülemisest lülist,

tagateljest ega ühesti haakeseadme kohal
asuvast punktist. Sedasi toimimine võib
põhjustada traktori tahapoole ümberkaldumist
ning isikukahju või surma.

MÄRKUS :
• Lisateavet kõrge haakeseadme koormuse kohta

leiate selle juhendi jaotisest Tööseadme
piirangud.
(Vt: TÖÖSEADME PIIRANGUD lk 27.)

Kõrget haakeseadet saab reguleerida, olenevalt
veetavast lisaseadmest. Kõrge haakeseade võib
universaalliigendi ühendamisel ette jääda. Sellisel juhul
seadke kõrge haakeseade ülemisse asendisse või
eemaldage see.
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(1) Automaatne kahvel
(2) Manuaalne kahvel
(3) K80 kuul koos haardkäepi-

demega

(4) K80 kuul ilma haardkäepide-
meta

2.1 Kõrge haakeseadme taseme
reguleerimine
1. Tõmmake piiraja nuppu ja keerake käepide üles

nende avamiseks. Lükake kõrge haakeseadme
klamber üles ja alla haakeseadme kõrguse
muutmiseks.

2. Joondage lukustustihvt lukuauguga. Pange käepide
horisontaalselt tagasi nende lukustamiseks.
Veenduge, et piiraja nupp oleks uuesti
lukustusasendis.

(1) Kõrge haakeseade
(2) Käepide
(3) Lukustustihvt
(4) Lukustusava

(A) „UNLOCK“ (LUKUST LAHTI)
(B) „LOCK“ (LUKUS)

2.2 Kõrge haakeseade haagise automaatse
ühendamisega
HAAKESEADME KINNITAMINE
1. Tõstke töökäepide võimalikult kaugele üles, kuni

see enam ei liigu.
Kinnitustihvt on üles tõstetud ja käivitushoob on
näha.

(1) Kasutuskäepide
(2) Ühendustihvt
(3) Päästikhoob

(4) Turvatihvt

2. Tagurdage traktoriga aeglaselt: haagise veotiisli aas
peab minema täielikult haakeseadme sisse, kuni
käivitushoob vabaneb, misjärel tekkiv tõukejõud
põhjustab ühendustihvti viivitamatu sisestamise ja
kaitsetihvti automaatse tagasitõmbamise.

(1) Veotiisli aas
(2) Haakeseadme koost
(3) Kasutuskäepide
(4) Ühendustihvt

(5) Päästikhoob
(6) Turvatihvt

LAHTIHAAKIMINE
1. Tõstke töökäepidet, kuni see kohale lukustub.
2. Sõitke traktoriga edasi, kuni veotiisli aas vabaneb.
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(1) Kasutuskäepide

3. Ohutuse huvides soovitatakse hoida veotiisli
haakeseadet alati lukustatuna.
Veotiisli haakeseadme lukustamiseks kasutage
lukustuskäepidet, pöörates seda noole suunas,
nagu joonisel näidatud.

(1) Lukustuskäepide

2.3 Kõrge haakeseade haagise
haakekuuliga ühendamisega

(1) Haakesõrm Piton-Fix
(2) Hoidik
(3) Tihvt
(4) Kinnitustihvt

(A) „LOCK“ (LUKUS)
(B) „UNLOCK“ (LUKUST LAHTI)

(1) Haakesõrm Piton-Fix
(2) Hoidik
(3) Tihvt
(4) Kinnitustihvt

(A) „LOCK“ (LUKUS)
(B) „UNLOCK“ (LUKUST LAHTI)

3. Haakesõrm Piton-Fix

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge kunagi tõmmake ülemisest lülist,

tagateljest ega ühestki haakesõrme Piton-Fix
kohal asuvast punktist. Sedasi toimimine võib
põhjustada traktori tahapoole ümberkaldumist
ning isikukahju või surma.

MÄRKUS :
• Lisateavet kõrge haakesõrme Piton-Fix

koormuse kohta leiate selle juhendi jaotisest
Tööseadme piirangud.
(Vt: TÖÖSEADME PIIRANGUD lk 27.)

1. Kui kasutate haakesõrme Piton-Fix lisaseadme
vedamiseks, lukustage hoidik tihvtiga.

(1) Haakesõrm Piton-Fix
(2) Hoidik
(3) Tihvt
(4) Kinnitustihvt

(A) „LOCK“ (LUKUS)
(B) „UNLOCK“ (LUKUST LAHTI)
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TÜÜP C (HAAKESEADME
VALMISTAJA DROMONE)
1. Automaathaakeseadis (lükatavat
tüüpi)

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge kunagi tõmmake ülemisest lülist,

tagateljest ega ühesti haakeseadme kohal
asuvast punktist. Sedasi toimimine võib
põhjustada traktori tahapoole ümberkaldumist
ning isikukahju või surma.

• Enne tööseadme pukseerimist veenduge, et
lukustuskonks oleks lukustatud.

Haakeseadme langetamine
1. Käivitage mootor ja viige asendi juhtimise hoob

selle kõige kõrgemasse asendisse tõstehoova
kõige ülemisse asendisse tõstmiseks.

(1) Asendi juhtimise hoob (A) „UP“ (ÜLES)

2. Tõmmake automaathaakeseadise vabastushooba
fiksaatorkonksude ja fiksaatorlati üksteisest
vabastamiseks.

(1) Automaathaakeseadis va-
bastushoob

(A) „PULL“ (TÕMBA)

3. Automaathaakeseadise vabastushoova tõmbamise
ajal vajutage asendi juhtimise hooba alla
automaathaakeseadise langetamiseks.

(1) Automaathaakeseadis
(2) Pukseerkonks
(3) Lukustuskonks

(4) Lukustuslatt

Haakeseadise pikendamine või tagasitõmbamine
1. Pikendage või tõmmake haakeseadist tagasi

vastava kaugjuhtimisklapi hoova abil.
2. Kinnitage haakeseade või võtke see lahti.

(1) Kaugjuhtimisklapi hoob

Haakeseadme tõstmine
1. Veenduge, et tööseade oleks kindlalt kinnitatud või

lahti võetud. Viige asendi juhtimise hoob
kõrgeimasse asendisse automaathaakeseadise
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tõstmiseks, kuni fiksaatorkonksud tugevasti
fiksaatorlati külge kinnituvad.

(1) Lukustuskonks (2) Lukustuslatt

2. Lükake asendi juhtimise hooba veidi alla, et
automaathaakeseadis alla ei liiguks.

TÄHTIS :
• Tööseadme tõmbamisel hoidke hüdrauliline

juhthoob veidi all, et hüdraulikasüsteem oleks
koormusest vaba.

Puksiirhaagi või veotiisli vahetamine
1. Pikendage haakeseadist vastava kaugjuhtimisklapi

hoova abil.
2. Eemaldage pöördtihvt ja vahetage puksiirhaak või

veotiisel.

(1) Pukseerkonks
(2) Veotiisel

(3) Käänmikupolt

2. Automaathaakeseadis
(mehaaniline tüüp)

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge kunagi tõmmake ülemisest lülist,

tagateljest ega ühesti haakeseadme kohal
asuvast punktist. Sedasi toimimine võib

põhjustada traktori tahapoole ümberkaldumist
ning isikukahju või surma.

• Enne tööseadme pukseerimist veenduge, et
lukustuskonks oleks lukustatud.

Haakeseadme langetamine
1. Käivitage mootor ja viige asendi juhtimise hoob

selle kõige kõrgemasse asendisse tõstehoova
kõige ülemisse asendisse tõstmiseks.

(1) Asendi juhtimise hoob (A) „UP“ (ÜLES)

2. Tõmmake automaathaakeseadise vabastushooba
fiksaatorkonksude ja fiksaatorlati üksteisest
vabastamiseks.

(1) Automaathaakeseadis va-
bastushoob

(A) „PULL“ (TÕMBA)

3. Automaathaakeseadise vabastushoova tõmbamise
ajal vajutage asendi juhtimise hooba alla
automaathaakeseadise langetamiseks.

4. Kinnitage haakeseade või võtke see lahti.
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(1) Automaathaakeseadis
(2) Pukseerkonks
(3) Lukustuskonks

(4) Lukustuslatt

Haakeseadme tõstmine
1. Veenduge, et tööseade oleks kindlalt kinnitatud või

lahti võetud. Käivitage mootor ja reguleerige asendi
juhtimise hooba automaathaakeseadise tõstmiseks,
kuni fiksaatorkonksud tugevasti fiksaatorlati külge
kinnituvad.

(1) Lukustuskonks (2) Lukustuslatt

2. Lükake asendi juhtimise hooba veidi alla, et
automaathaakeseadis alla ei liiguks.

TÄHTIS :
• Tööseadme tõmbamisel hoidke hüdrauliline

juhthoob veidi all, et hüdraulikasüsteem oleks
koormusest vaba.

Puksiirhaagi või veotiisli vahetamine
1. Pikendage haakeseadist vastava kaugjuhtimisklapi

hoova abil.
2. Eemaldage pöördtihvt ja vahetage puksiirhaak või

veotiisel.

(1) Pukseerkonks
(2) Veotiisel

(3) Käänmikupolt
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HÜDRAULIKASEADE
TÄHTIS :
• Ärge kasutage enne, kui mootor on soojenenud.

Külma mootoriga kasutamine võib
hüdraulikasüsteemi kahjustada.

• Kui pärast hüdraulilise juhthoova aktiveerimist
kostub tööseadme tõstmise ajal müra, ei ole
hüdraulikamehhanism nõuetekohaselt
reguleeritud. Probleemi mittekõrvaldamise
korral saab seade kahjustada. Reguleerimise
asjus pöörduge oma KUBOTA edasimüüja
poole.

Standardvarustuses traktoril on järgmised hüdraulilised
juhtimissüsteemid. Valige kasutatavast tööseadmest
tulenevalt sobivaim süsteem.
Rippsüsteemi juhtimissüsteem
• Asendi juhtimine
• Hüdrokoormur
• Kombineeritud juhtimine
• Ujuki juhtimine

Hüdrauliline kaugjuhtimissüsteem

RIPPSÜSTEEMI
JUHTIMISSÜSTEEM

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Enne rippsüsteemi juhtimisseadiste kasutamist

veenduge, et ükski isik ega ese ei viibiks
tööseadet ega rippsüsteemi ümbritsevas alas.
Ärge seiske rippsüsteemi juhtimisseadiste
kasutamise ajal tööseadmel ega selle lähedal
ega tööseadme ja traktori vahel.

1. Asendi juhtimine
See juhib rippsüsteemile paigaldatud tööseadme
töösügavust, olenemata vajalikust tõmbejõust.

(1) Asendi juhtimise hoob
(2) Hüdrokoormuri hoob

(A) „FLOAT“(UJUK)
(B) „DOWN“ (ALLA)
(C) „UP“ (ÜLES)

2. Hüdrokoormur
See juhib rippsüsteemile paigaldatud tööseadme
tõmbamist.
Kuna rippsüsteemi koormus muutub mitmesuguste
pinnaseolude tõttu, reageerib hüdrokoormuri süsteem
neile muutustele automaatselt, tõstes või langetades
tööseadet veidi, et säilitada pidev tõmme.
Pange asendi juhthoob kõige alumisse asendisse ja
seadistage tööseadme tõmme hüdrokoormuri hoovaga.

(1) Hüdrokoormuri hoob
(2) Asendi juhtimise hoob

(A) „SENSITIVE“ (TUNDLIK)
(B) „INSENSITIVE“ (MITTE-

TUNDLIK)
(C) „FLOAT“(UJUK)

3. Kombineeritud juhtimine
Kui hüdrokoormuri tõmme väheneb, liigub tööseade
automaatselt allapoole tõmbe suurendamiseks.
Kuid mõnikord liigub tööseade liiga palju alla.
Tööseadme langetamise määra piiramiseks seadke
asendi juhthoob madalaimale töösügavusele, mida
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tööseadme puhul soovite. Langetage hüdrokoormuri
hoob punkti, kus tööseade on soovitud sügavusel.
See takistab tööseadme liikumist liiga sügavale ning
väldib tõmbe ja kiiruse kadu.

(1) Maapind
(2) Tööseadme läbitungimise piirmäär
(3) Kerge pinnas

4. Ujuki juhtimine
Pange nii hüdrokoormuri hoob kui ka asendi juhthoob
ujuvasendisse, et alumised lülid liiguksid vabalt
maapinna tingimustele vastavalt.

5. Rippsüsteemi langetamiskiirus

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Suur langetamise kiirus võib põhjustada

kahjustusi või vigastusi. Tööseadme
langetamise kiiruseks tuleb seadistada
vähemalt 2 sekundit.

Rippsüsteemi langetamiskiirust saab juhtida,
reguleerides rippsüsteemi langetamiskiiruse nuppu.

(1) Rippsüsteemi langetamise
kiiruse nupp

(A) „FAST“ (KIIRE)
(B) „SLOW“ (AEGLANE)
(C) „LOCK“ (LUKUS)

HÜDRAULILINE
KAUGJUHTIMISSÜSTEEM
Hüdraulilise lisajuhtklapi saab paigaldada kuni 3
segmendiga.
Kolme voo juhtklapiga segmenti ei saa kasutada.

1. Kaugjuhtimisklapp
Nende mudelite puhul on saadaval 3 tüüpi
kaugjuhtimisklappe.
• Kahesuunaline klapp fiksaatorite ja

isetühistamisega:
selle klapi saab seada fiksaatori režiimi. Hoob jääb
sellesse asendisse, kuni surve saavutab
eelmääratud taseme või silinder jõuab käigu lõpuni.
Seejärel naaseb see automaatselt
neutraalasendisse.

• Kahesuunaline klapp koos ujuvasendiga:
selle klapi saab seada ujuvrežiimi, nii et juhtkang on
täiesti ees. Silinder saab vabalt pikeneda või tagasi
tõmbuda, lastes tööseadmel, nt laadimiskopal,
maapinda järgida.

• Ühe- või kahesuunaline klapp:
seda klappi saab kasutada ühe- või kahesuunalise
klapina, reguleerides klapil asuvat lisajuhtklapi
valikunuppu.
1. Keerake lisajuhtklapi valikunupp päripäeva

lõpuni, et kasutada seda ühesuunalise klapina.
2. Keerake lisajuhtklapi valikunupp vastupäeva

lõpuni, et kasutada seda kahesuunalise klapina.

(1) Ühe- või kahesuunaline
klapp

(2) Abijuhtseadme klapi valiku-
nupp

(A) Kahesuunaline
(B) Ühesuunaline
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2. Kaugjuhtimisklapi hoob
Kaugjuhtimisklapi hoob suunab surve all oleva õli
tööseadme hüdrosüsteemi.

Näide. Kolmesegmendiliste klappide paigaldamine
1. Ühe- või kahesuunaline klapp (standardne)

2. Kahesuunaline klapp fiksaatorite ja isetühistamisega
(standardne)

3. Kahesuunaline klapp koos ujuvasendiga (valik)

(1) Kaugjuhtimisklapi hoob 1
(2) Kaugjuhtimisklapi hoob 2

(3) Kaugjuhtimisklapi hoob 3

Surve 
Tagasivool 

Hoob 1

Kahesuunaline Ühesuunaline

Hoova asend

Y X Y X

Port

(A)
välja sisse

- -

(B)
sisse välja sisse välja

Hoob 2
Hoova asend

Z (fiksaa-
tor) Y X Z (fiksaa-

tor)

Port
(C) välja sisse 

(D) sisse välja 

Hoob 3
Hoova asend

Z (fiksaator) Y X

Port
(E) sisse

Ujuk
Välja Sisse 

(F) välja Sisse Välja 

TÄHTIS :
• Ärge hoidke hooba asendis „Pull“ (Tõmbamine)

või „Push“ (Lükkamine), kui kaugsilinder on
jõudnud käigu lõpuni, kuna selle tagajärjel
voolab õli läbi kaitseklapi. Õli pikaajaline
surumine läbi kaitseklapi põhjustab õli
ülekuumenemise.

• Kui traktori hüdrosüsteemi kasutatakse
esilaaduri toiteks, siis ärge kasutage üheaegselt
noole ja kopa silindreid.

MÄRKUS :
• Ühendage tööseadme silindrite koormuse poole

surve pesadega (B), (D) või (F), millel on lekete
vältimiseks integreeritud koormuse
kaitseklapid.

• Ühesuunalise silindri kasutamiseks ujuvklapiga
ühendage see silinder pesadega (B), (D) või (F).
Ühesuunalise silindri pikendamiseks tõmmake
kaugjuhtimisklapi hooba tahapoole. Silindri
tagasitõmbamiseks lükake see täiesti ette
asendisse „FLOAT“ (UJUV). Ärge hoidke seda
alumises asendis, muidu võib käigukastivedelik
üle kuumeneda.

3. Kaugjuhtimisklapi liitmik

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Enne torude külge või lahti ühendamist seisake

mootor ja vabastage rõhk.
• Ärge kasutage lekete esinemise kontrollimiseks

käsi.

Ühendamine
1. Puhastage mõlemad liitmikud.
2. Eemaldage tolmukorgid.
3. Sisestage tööseadme liitmik traktori hüdraulilisse

liitmikku.

HÜDRAULIKASEADE HÜDRAULILINE KAUGJUHTIMISSÜSTEEM

102 M5091, M5111



4. Tõmmake tööseadme liitmikku veidi, veendumaks,
et liitmikud on tugevasti ühendatud.

Lahtivõtmine
1. Langetage tööseade maha, et vabastada

voolikutest hüdrauliline surve.
2. Puhastage liitmikud.
3. Vabastage surve, liigutades väljalülitatud mootoriga

hüdraulilisi juhthoobi. Tõmmake voolik otse
hüdraulilisest liitmikust välja selle vabastamiseks.

4. Puhastage liitmik õlist ja tolmust, seejärel pange
tolmukorgid tagasi.

MÄRKUS :
• Teie KUBOTA edasimüüja võib tarnida osi

liitmike sobitamiseks hüdrauliliste voolikutega.

4. Vooluhulga juhtklapp (valik)
Valikulise vooluhulga juhtklapi võib lisada järgmisteks
eesmärkideks.
1. Piirväärtuste raames töötamiseks, nii et

kaugjuhtimisklapp (2) on üheaegselt vooluhulga
juhtklapi (3) ja rippsüsteemi kohal, nii et need
üksteist ei mõjuta.

2. Piirväärtuste raames töötamiseks, nii et
kaugjuhtimisklapp (2) on üheaegselt vooluhulga
juhtklapi (3) ja teise kaugjuhtimisklapi (1) kohal, nii
et need üksteist ei mõjuta. Kaugjuhtimisklapi (1)
aktiveerimine katkestab rippsüsteemi töö.

3. Selleks, et säilitada piirväärtuste raames
lisaseadme püsikiirus (nt hüdraulilise mootori
pöörlemissagedus), kui see on ühendatud
kaugjuhtimisklapiga (2) vooluhulga juhtklapi (3)
kohal.

MÄRKUS :
• Väiksema mootori kiiruse juures võib

hüdroõli vooluhulk olla ebapiisav
üheaegseks kaugjuhtimisklapi (2) ja
rippsüsteemi või kaugjuhtimisklapi (1) tööks
või kaugjuhtimisklappidega (1) (2)
ühendatud lisaseadme tööks. Nendes
tingimustes tuleb mootori kiirust täiendava
hüdroõli vooluhulga tagamiseks
suurendada.

4.1 Voolukiiruse reguleerimine

 HOIATUS
Isikukahju või surma võimaliku esinemise
vältimiseks arvestage reguleerimisel järgmisega.
• Rippsüsteemi kasutamist mõjutab voo

reguleerimise klapi ja mootori pöörete
reguleerimise kombinatsioon.

• Mootori madalate pöörete korral võib
rippsüsteem tõusta aeglaselt või ei pruugi üldse
tõusta.

• Mootori pöörete äkki suurendamisel või voo
reguleerimise muutmisel võib rippsüsteem äkki
tõusta.

Vt järgmist joonist.
1. Vooluhulga juhtklapi (3) kohal asuva

kaugjuhtimisklapi (2) voolukiirust saab reguleerida.
2. Keerake vooluhulga juhtnuppu (4) vastupäeva (A)

ja kaugjuhtimisklapi (2) voolukiirus suureneb. Nupu
keeramisel vastupäeva (B) voolukiirus väheneb. Kui
nupp keeratakse lõpuni (C), siis vool puudub.

3. Voolukiiruse reguleerimiseks määrake mootori
kiiruseks töötamise p/min, keerake vooluhulga
juhtnupp üks kord päripäeva (C) lõpuni ja keerake
seda siis vähehaaval vastupäeva, kuni saavutate
vajaliku voolukiiruse.

MÄRKUS :
• Klapi täielik reguleerimine toimub

vooluhulga juhtnupu ligikaudu 1 1/2 pöörde
juures. Vooluhulga juhtnupu keeramisel üle
selle punkti pole voolukiirusele mingit mõju.

TÄHTIS :
• Kui puudub vajadus voolukiirust

reguleerida, keerake vooluhulga juhtnupp
vastupäeva lõpuni ja hoidke see selles
asendis.

(1) Kaugjuhtimisklapp (1)
(2) Kaugjuhtimisklapp (2)
(3) Voo reguleerimise klapp
(4) Voo reguleerimise nupp

(A) „INCREASE“ (SUURENDA)
(B) „DECREASE“ (VÄHENDA)
(C) „STOP“ (SEISKA)

4.2 Vooluhulga juhtklapi asendid ja eelised
Vt järgmist joonist.
Asend 1
1. Tööseadme juhtimiskiirust (nt hüdromootori p/min)

saab kaugjuhtimisklapil (1) hoida teatud piirides
konstantsel tasemel.
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2. Kaugjuhtimisklappi (1) ja rippsüsteemi saab korraga
kasutada. Rippsüsteemi tõstekiirust mõjutab
voolutase, mida kaugjuhtimisklapi (1) puhul vaja on.

(1) Kaugjuhtimisklapp (1) (2) Voo reguleerimise klapp

Asend 2
1. Tööseadme juhtimiskiirust (nt hüdromootori p/min)

saab kaugjuhtimisklapil (2) hoida konstantsel
tasemel.

2. Kaugjuhtimisklappi (2) ja rippsüsteemi saab korraga
kasutada, nii et rippsüsteemi kiirust mõjutab
vooluhulga juhtklapi reguleerimisvahemik.

3. Kaugjuhtimisklappe (1) ja (2) saab kasutada
üheaegselt rippsüsteemiga, mille töö klapi
aktiveerimisega katkestatakse (1).

4. Klapi (1) tööd mõjutab voolu reguleerimine klappi
(2).

5. Rippsüsteemi tõstekiirust ja klapile (1) saadaoleva
voolu hulka mõjutab klapi (2) voolu reguleerimine.

(1) Kaugjuhtimisklapp (1)
(2) Kaugjuhtimisklapp (2)

(3) Voo reguleerimise klapp
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5. Hüdraulilise juhtseadme kasutamine – viitediagramm
Hüdraulika õigeks käsitsemiseks peab juht olema tutvunud järgmisega.
Kuigi see teave ei pruugi kehtida kõigi tööseadmete tüüpide ja pinnasetingimuste puhul, on see üldiste tingimuste
puhul kasulik.

Tööseade

Pinnase sei-
sund

Ülemise lüli paigal-
dusaugud

(1) Asendi juhtimise
hoob

(2) Hüdrokoormuri hoob
Mõõtera-

tas

(1) Teleskoopi-
lised stabili-

saatorid

Märkused

Lehtader

Kerge pinnas
Keskmine pin-

nas
Raske pinnas

3
2 või 3

2 Tõmme ja kombineeritud
juhtimine

(pange hüdrokoormuri
hoob sobivasse asendisse
ja seadistage tööseadme
tõmme asendi juhthoova-

ga).

Jah/ei Lahtine

Sisestage seadis-
tustihvt välise toru
pessa, mis joon-
dub ühe sisemise
riba auguga.
Mõõteratastega
tööseadmete pu-
hul laske asendi
juhthoob täiesti al-
la.

Ketasader --- 2 või 3

Äke (pulk-, ve-
dru-, ketasäke)

--- 2
Pinnasekobesti
jne

Rohimisseade,
muldur jne

--- 1

Asendi juhtimine
(hoidke hüdrokoormuri

hooba töö ajal kõige ees-
mises asendis).

Jah

Pingutamine

Teleskoopiline sta-
bilisaator peaks
olema piisavalt
pingul, et vältida
tööseadme liigset
liikumist, kui töö-
seade on ülestõs-
tetud asendis.
Mõõteratastega
tööseadmete pu-
hul laske asendi
juhthoob täiesti al-
la.

Greider, ekska-
vaator, skreeper,
sõnnikuhark, ta-
gumine kandur
jne

Jah/ei

Niiduk (keskele
ja taha paigalda-
tav tüüp), heina-
vaaluti, kaaruti
jne.

Ei
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REHVID, RATTAD JA BALLAST
REHVID

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge püüdke rehvi veljele paigaldada. Seda

peab tegema kvalifitseeritud isik, kellel on
olemas õiged töövahendid.

• Veenduge, et rehvirõhk oleks alati õige.
Ärge täitke rehve üle kasutusjuhendis näidatud
soovitusliku rõhu.

TÄHTIS :
• Ärge kasutage rehve, mis ei ole KUBOTA poolt

heaks kiidetud.

MÄRKUS :
• Masinale valikuliste, erineva läbimõõduga

rehvide paigaldamisel tuleb sõidukiiruse režiimi
muuta. Muidu ei kuvata sõidukiirust õigesti.
Selline režiimi muutmine on vajalik ka juhul, kui
masinale pannakse originaalrehvid tagasi.
(Vt: 1.3 Rehvi ümbermõõdu seadistamine lk 72.)

1. Täiterõhk
Kuigi rehvirõhk on tehases ettenähtud tasemele
seadistatud, väheneb see loomulikult aja jooksul
vähehaaval. Seega kontrollige seda iga päev ja täitke
vajaduse järgi.

MÄRKUS :
• Kui kasutate esilaadurit või kui on paigaldatud

eesmiste raskuste täiskoormus, siis hoidke
esirehvides maksimaalset rõhku.

Rehvimõõdud Täiterõhk

Eesmine

320/85R20 140 kPa (1,4 kgf/cm2)

320/70R24 140 kPa (1,4 kgf/cm2)

360/70R24 160 kPa (1,6 kgf/cm2)

320/85R24 140 kPa (1,4 kgf/cm2)

380/70R20 160 kPa (1,6 kgf/cm2)

44 × 18,00–20 140 kPa (1,4 kgf/cm2)

340/80R24 320 kPa (3,2 kgf/cm2)

Tagumi-
ne

420/85R30 120 kPa (1,2 kgf/cm2)

460/85R30 110 kPa (1,1 kgf/cm2)

420/85R34 120 kPa (1,2 kgf/cm2)

480/70R34 120 kPa (1,2 kgf/cm2)

340/85R38 160 kPa (1,6 kgf/cm2)

480/70R30 160 kPa (1,6 kgf/cm2)

23,1–26 165 kPa (1,65 kgf/cm2)

300/85R42 240 kPa (2,4 kgf/cm2)

440/80R34 320 kPa (3,2 kgf/cm2)

2. Topeltrehvid
Topeltrehvid pole lubatud.

RATTA REGULEERIMINE

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Töötades kallakutel või haagisega, seadistage

ratta veerepind nii laiaks, kui on maksimaalse
stabiilsuse tagamiseks praktiline.

• Enne ratta eemaldamist toetage traktor kindlalt
alustele.

• Ärge töötage ühegi hüdrauliliselt toestatud
seadme all. Need võivad sadeneda, äkitselt
lekkima hakata või kogemata alla kukkuda. Kui
hooldamiseks või reguleerimiseks tuleb töötada
traktori või mõne masina komponendi all,
toestage need eelnevalt kindlalt alustega või
sobivate klotsidega.

• Ärge kunagi kasutage traktorit lahtise pöia, ratta
ega teljega.
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1. Esirattad – 4WD
Eesmist rööpmelaiust saab reguleerida, nagu on
näidatud standardsete kaasas olevate rehvide puhul.
Rööpme laiuse muutmiseks tehke järgmist.
1. Eemaldage velg ja velje paigalduspoldid.
2. Muutke velje ja rehvi asendit soovi kohaselt ja

keerake poldid kinni.
3. Reguleerige kokkujooks 2–8 mm-ni.

(Vt: 1. Rataste kokkujooksu reguleerimine lk 142.)

TÄHTIS :
• Kinnitage rattad alati joonisel näidatud viisil.
• Kui neid ei kinnitata illustreeritud viisil, võivad

käigukasti osad viga saada.
• Ratta tagasipanekul või reguleerimisel keerake

poldid kinni järgmiste pöördemomentideni,
seejärel kontrollige neid, kui olete sõitnud
traktoriga 200 m ja liigutanud 10 korda
käigukangi iga 5 m järel, ning seejärel
hooldusintervalli järgi.

(Vt: HOOLDUS lk 121.)

(1) 260 kuni 304 Nm / 26,5 kuni 31 kgf m

320/85R20 1567 mm 1654 mm --- --- --- ---

320/70R24 --- --- 1560 mm 1613 mm --- ---

320/85R24 --- --- --- 1611 mm --- ---

320/85R24*1 --- 1628 mm --- --- --- ---

320/85R24*2 --- 1570 mm --- 1616 mm --- ---

360/70R24 --- --- --- 1611 mm --- ---

360/70R24*3 --- --- 1628 mm 1648 mm --- ---

360/70R24*4 --- --- --- --- --- 1610 mm

380/70R20 --- --- 1588 mm --- 1615 mm ---

44 × 18,00–20 --- --- --- --- --- 1617 mm

340/80R24 --- --- --- --- --- 1666 mm

(1) Esiratta velg
(2) Esiratta serv
(3) Rööpme laius
 

*1 Ainult osa nr W23TK01141
*2 Ainult osa nr W23TK00981
*3 Ainult osa nr W26TS01473
*4 Ainult osa nr W26TS01381
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1.1 Eesmine tõstepunkt

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Enne traktori tungrauaga üles tõstmist parkige

traktor kindlale ja tasasele pinnale ning pange
tagarataste alla tõkiskingad.

• Esitelje pöörlemise vältimiseks fikseerige telg.
• Valige tõkiskingad, mis suudavad kanda masina

raskust ning seadistage need järgmiselt.

(1) Tungraua toetuspunkt
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2. Tagarattad
Tagumist rööpmelaiust saab reguleerida, nagu on
näidatud standardsete kaasas olevate rehvide puhul.
Rööpme laiuse muutmiseks tehke järgmist.
1. Eemaldage velg ja/või velje paigalduspoldid.
2. Muutke velje ja/või velje serva (parema ja vasaku)

asendit soovi kohaselt ja keerake poldid kinni.

TÄHTIS :
• Kinnitage rattad alati joonisel näidatud viisil.
• Kui neid ei kinnitata illustreeritud viisil, võivad

käigukasti osad viga saada.
• Ratta tagasipanekul või reguleerimisel keerake

poldid kinni järgmiste pöördemomentideni,
seejärel kontrollige neid, kui olete sõitnud
traktoriga 200 m ja liigutanud 10 korda
käigukangi iga 5 m järel, ning seejärel
hooldusintervalli järgi.
(Vt: HOOLDUS lk 121.)

(1) 260 kuni 304 Nm / 26,5 kuni 31,0 kgf m
(2) 343 kuni 401 Nm / 35,0 kuni 41,0 kgf m

420/85R30 --- 1499 mm 1599 mm 1691 mm --- --- ---

460/85R30 --- 1499 mm 1599 mm 1691 mm --- --- ---

420/85R34 --- 1503 mm 1599 mm 1695 mm --- --- ---

480/70R34 --- 1503 mm 1599 mm 1695 mm --- --- ---

480/70R34*1 --- 1513 mm 1589 mm --- 1659 mm --- ---

480/70R34*2 --- --- --- --- --- --- 1649 mm

340/85R38 --- 1442 mm 1660 mm 1714 mm 1788 mm 1842 mm ---

480/70R30 --- 1499 mm 1599 mm 1691 mm --- --- ---

23,1–26 --- --- --- --- --- --- 1750 mm

300/85R42 1489 mm 1543 mm 1559 mm 1613 mm --- --- ---

440/80R34 --- --- --- --- --- --- 1819 mm

(1) Tagaratta velg
(2) Tagaratta serv
(3) Rööpme laius
 

*1 Ainult osa nr W26TS01474
*2 Ainult osa nr W26TS01382
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2.1 Tagumine tõstepunkt

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Enne traktori tungrauaga üles tõstmist parkige

traktor kindlale ja tasasele pinnale ning pange
esirataste alla tõkiskingad.

• Esitelje pöörlemise vältimiseks fikseerige telg.
• Valige tõkisking, mis suudab kanda masina

raskust ning seadistage see järgmiselt.

(1) Tungraua toetuspunkt

BALLAST

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Raskete tööseadmete transportimiseks on vaja

lisaballasti. Kui tööseade on üles tõstetud,
sõitke järsul maastikul aeglasele vaatamata
sellele, kui ballasti kasutate.

• Ärge täitke roolimise üle kontrolli säilitamiseks
esirattaid vedelikuga.

1. Eesmine ballast
Lisage stabiilsuse ja tõmbe parandamise huvides
vajalikke raskusi.
Raskuste tõmbamine ja rasked taha paigaldatud
tööseadmed kipuvad esirattaid tõstma.
Lisage piisavalt ballasti, et säilitada juhitavus ja vältida
ümberminekut. Kui raskust pole enam vaja, siis
eemaldage see.

1.1 Esiosa raskused (valik)
Esiosa raskused saab kinnitada põrkeraua külge.
Vt vajalikku raskuste arvu oma tööseadme
kasutusjuhendist või pidage nende kasutamise kohta
nõu oma kohaliku KUBOTA edasimüüjaga.

(1) Esiballast (2) Kaitseraud

TÄHTIS :
• Ärge rehve üle koormake.
• Ärge lisage rohkem raskusi, kui tabelis

näidatud.
• Ärge kinnitage eesmist põrkerauda, kui on

kinnitatud eesmine laadur.

Maksimaalne kaal 45 kg × 10 tk

2. Tagumine ballast
Lisage tagaratastele raskusi, kui see on vajalik tõmbe
parandamiseks või stabiilsuse tagamiseks.
Tagumise ballasti hulk peaks vastama tööle ja ballast
tuleb eemaldada, kui seda vaja pole.
Traktorile tuleb lisada kaalu vedela ballasti, tagarataste
raskuste ja/või malmvelgede näol.

2.1 Vedel ballast tagarehvides
Vee ja kaltsiumkloriidi lahus on ohutu ning ökonoomne
ballast. Õige kasutamise korral ei kahjusta see rehve,
lohve ega velgede servi. Kaltsiumkloriidi lisamine on
soovitatav, et vältida vee külmumist.
Selle meetodi kasutamisel ratastele kaalu lisamiseks
on rehvitootjate täielik heakskiit.
Pöörduge selle teenuse kasutamiseks oma rehvimüüja
poole.
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Vedelballast rehvi kohta (75% ulatuses täidetud)
Rehvimõõdud 480/70R34

Settevaba temperatuuril –
10 ℃
Tahke temperatuuril –30 ℃
Umbes 1 kg
CaCl2 4 l vee kohta

417 kg

Settevaba temperatuuril –
24 ℃
Tahke temperatuuril –47 ℃
Umbes 1,5 kg
CaCl2 4 l vee kohta

457 kg

Settevaba temperatuuril –
47 ℃
Tahke temperatuuril –52 ℃
Umbes 2,25 kg
CaCl2 4 l vee kohta

490 kg

TÄHTIS :
• Ärge täitke rehve lahusega rohkem kui 75%

võrra täismahust (klapivarre tasemeni).

(1) Õhk
(2) Vesi

(A) Õige – 75% täis, õhk suru-
takse kokku nagu padi

(B) Vale – 100% täis, vett ei saa
kokku suruda

3. Üldine ballast
Üldiselt tuleb traktor olenevalt antud tööst, maastikust,
tööseadmest ja eesmärgist varustada ballastiga
alljärgnevalt:
• Ballasti koormus esirehvidele peab moodustama

ligikaudu 25% kuni 45% traktori täiskaalust (koos
ballasti kaaluga).

• Ballasti koormus tagarehvidele peab moodustama
ligikaudu 55% kuni 75% traktori täiskaalust (koos
ballasti kaaluga).

3.1 Täismassid
(Vt: LISAD lk 168.)
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KABIINI KASUTAMINE
KABIINI KLASSIFIKATSIOON JA
HOOLDUS
KABIIN vastab tüübi 2 kategooria nõuetele vastavalt
standardile EN 15695-1.

(1) KABIINI klassifikatsioonisilt

Kategooria 2 KABIINI õhuvarustuse ja filtratsiooni
süsteem kaitseb õhus hõljuvate ja ladestunud tahkete
osakeste eest.
See süsteem suurendab KABIINIS rõhku, mis aitab
vältida tolmu KABIINI sattumist. Täiendava kaitsena
tolmu vastu on kategooria 2 KABIIN samuti varustatud
värske õhu filtriga (EN15695-2).
Siiski peavad filtratsioonisüsteemi nõuetekohaseks
tööks olema täidetud järgmised tingimused:
• Ukse- ja aknatihendid heas seisukorras.
• Uksed ja aknad suletud.
• KABIINI kaabliavad korralikult tihendatud.
• Puhuri lüliti kõige kõrgemal sättel ja režiimilüliti

asendis .
• KABIINI õhufiltrid heas seisukorras.

Järgige kindlasti saadaolevaid isikukaitsevahendite
(IKV), taimekaitsevahendite (PPP) ja pihusti tootja
juhiseid ning riiklikke tööohutuse ja -tervishoiu
suuniseid näiteks alljärgnevate punktide kohta:
• IKV kasutamine
• Koolitus ja haridus
• Kasutatud IKV-de KABIINIST väljas hoidmine
• Saastunud jalatsite või riiete eemaldamine enne

KABIINI sisenemist
• KABIINI sisemuse puhtana hoidmine
• Filtrite kõrvaldamine

Puhastage sise- ja värske õhu filtrit nõutavate
hooldusintervallide järel kategooria 2 õhuvarustuse ja
filtratsiooni süsteemi nõuetekohase töö tagamiseks.
(Vt: 3. Siseõhu filtri puhastamine lk 143.)

(Vt: 4. Värske õhu filtri puhastamine lk 143.)

UKSED JA AKNAD
1. Ukse lukustamine ja luku avamine
„Väljastpoolt“

Sisestage võti ukselukku. Keerake võtit ukseluku
avamiseks päripäeva. Ukse lukustamiseks keerake
võtit vastupidises suunas.
Kui võti on vertikaalasendis, ei saa seda
eemaldada.

„Seestpoolt“
Ukse lukustamiseks lükake ukse lukustusnupp alla.
Ukse avamiseks tõmmake ukse lukustusnupp üles.

2. Ukse avamine
„Väljastpoolt“

Avage ukselukk ja tõmmake ukse välimist käepidet.

(1) Ukse käepide väljaspool
(2) Ukselukk

(A) „PULL“ (TÕMBA)

„Seestpoolt“
Avage ukselukk ja tõmmake ukse seesmist
käepidet.
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(1) Ukse käepide seespool
(2) Lukustusnupp

(A) „PULL“ (TÕMBA)
(B) „PUSH“ (LÜKKA) (Lukus)
(C) „PULL“ (TÕMBA ) (Lukust

lahti)

3. Tagaaken
Keerake tagaakna käepide päripäeva
vertikaalasendisse ja lükake käepidet. Gaasiga
vedrusilinder avab tagaakna.

(1) Tagaakna käepide (A) „OPEN“ (AVA)
(B) „CLOSE“ (SULGE)

4. Küljeaken
Tõmmake küljeakna käepidet ja lükake küljeaken lahti.

(1) Küljeakna käepide

5. Katuseluuk
Tõstke esilaadur üles ja kontrollige visuaalselt, kas
lisaseadme ots (nt kopp ja hark) on selle asendis või
nurga all juhiistmelt näha.

(1) Katuseluuk (A) „OPEN“ (AVA)
(B) „CLOSE“ (SULGE)

MÄRKUS :
• Avage ja sulgege katuseluugi keskosa juurest.

6. Avariiväljapääs
1. Avariiolukorras avage KABIINI parempoolne uks,

kui vasakpoolne uks on kinni jäänud, ja vastupidi.
2. Väljuge tagaakna kaudu, kui KABIINI uksed on

kinni jäänud.

SISEVALGUSTI
Sisevalgusti lüliti lükkamisel on valgustuse tingimused
järgmised.

„OFF“
Valgustus ei lülitu ukse avamisel sisse.

„DOOR“ (UKS)
Valgustus lülitub ukse (vasak) avamisel sisse. See
kustub ukse (vasak) sulgemisel.

„ON“
Valgus jääb põlema, olenemata ukse asendist.
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(1) Sisevalgusti
(2) Sisevalgusti lüliti

(A) „OFF“
(B) „DOOR“ (UKS)
(C) „ON“

TÄHTIS :
• Kui sisevalgusti jääb põlema, siis aku tühjeneb.

Kontrollige kindlasti sisevalgusti asendit ja/või
ukse sulgumist.

TÖÖTULI

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Teel liikudes ärge lülitage töötulesid sisse.

Töötuled võivad vastusõitvate sõidukite juhte
pimestada või segadusse ajada.

1. Töötule lüliti
Keerake võtmelüliti sisse ja vajutage töötule lüliti
alumist poolt.
Töötuli ja lüliti näidik süttivad. Tule ja näidiku
kustutamiseks vajutage töötule lüliti ülemist poolt.

(1) Eesmise töötule lüliti
(2) Tagumise töötule lüliti

(A) Töötulede näidik

2. Eesmine töötuli

(1) Eesmine töötuli

3. Tagumine töötuli

(1) Tagumine töötuli

PUHASTI
1. Eesmise klaasipuhasti ja -pesuri
lüliti
1. Lülitage võtmelüliti välja ja vajutage klaasipuhasti

aktiveerimiseks klaasipuhasti lüliti alumist poolt
esimese vahemikuni.
Kui vajutada lülitit edasi teise vahemikuni,
pritsitakse pesuvedelikku.
Pritsimine jätkub lüliti vajutamisel ja klaasipuhasti
töötab pidevalt.

2. Vajutage ülemist poolt esimese vahemikuni
klaasipuhasti aktiveerimiseks regulaarsete
vahemike järel.
Kui lülitit vajutatakse edasi teise vahemikuni,
pritsitakse pesuvedelikku ja klaasipuhasti
aktiveerub regulaarsete ajavahemike järel.
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2. Tagumise klaasipuhasti ja -pesuri
lüliti (kui on olemas)
1. Lülitage võtmelüliti välja ja vajutage klaasipuhasti

aktiveerimiseks klaasipuhasti lüliti alumist poolt
esimese vahemikuni.
Kui vajutada lülitit edasi teise vahemikuni,
pritsitakse pesuvedelikku.
Pritsimine jätkub lüliti vajutamisel ja klaasipuhasti
töötab pidevalt.

2. Kui vajutada klaasipuhasti ja -pesuri lüliti ülemist
poolt, pritsitakse pesuvedelikku, klaasipuhastit
aktiveerimata.

(1) Eesmise klaasipuhasti ja -pesuri lüliti
(2) Tagumise klaasipuhasti ja -pesuri lüliti (kui on olemas)

TÄHTIS :
• Ärge aktiveerige puhasteid, kui aknad on

kuivad, kuna see võib neid kriimustada.
Pritsige kindlasti kõigepealt pesuvedelikku
ja seejärel aktiveerige klaasipuhastid.

3. Klaasipuhastite kasutamine
külmal ajal
1. Kui puhasteid külmal ajal ei kasutata, hoidke labad

esiklaasist eemal, et nad selle külge ei külmuks.
2. Kui esiklaas on lumega kaetud, kraapige see enne

klaasipuhastite kasutamist esiklaasilt ära.
3. Kui klaasipuhastite labad on esiklaasi külge külmud

ega liigu, keerake peamine võtmelüliti kindlasti
asendisse „OFF“ (VÄLJAS) ja eemaldage labadelt
jää. Seejärel seadke peamine võtmelüliti uuesti
asendisse „ON“ (SEES).

4. Kui kasutate müügilolevaid külma aastaaja
klaasipuhastite labasid, siis veenduge, et need
oleks vähemalt sama suured kui tavalised
klaasipuhastid.

TÄHTIS :
• Külmal ajal võib tekkida klaasipuhasti

labade ja mootori ülekoormus ning
põhjustada kahju. Selle vältimiseks võtke

kindlasti tarvitusele ülal nimetatud
ettevaatusabinõud.

KLIIMASEADE
1. Õhuvool
KABIINI õhk ja KABIINI suunatav värske õhk voolab
järgmiselt. Reguleerige õhuavasid soovitud olukorra
saavutamiseks.

(1) Juhtpaneel
(2) Jäätõrjuri õhu väljalaskeavad
(3) Näidikupaneeli õhu väljalas-

keavad
(4) Siseõhu filter

(A) „INNER AIR RECIRCULA-
TION“ (SISEÕHU RETSIR-
KULATSIOON)
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M5091, M5111 115



(1) Värske õhu filter (A) „FRESH AIR INLET“ (VÄRS-
KE ÕHU SISSELASKEAVA)

TÄHTIS :
• Sõiduki pesemise ajal ärge valage vett otse

värske õhu avasse.

2. Õhu juhtventiil
Armatuurlaua õhuava
Armatuurlaua õhuavasid saab vajaduse järgi eraldi
reguleerida.

(1) Näopiirkonda suunatava õhu
väljalaskeavad

(2) Seljapiirkonda suunatava
õhu väljalaskeavad

(3) Jalgade piirkonda suunatava
õhu väljalaskeavad

(A) „OPEN“ (AVA)
(B) „CLOSE“ (SULGE)
(C) „TURN“ (KEERA)

 ETTEVAATUST
Isikukahju vältimiseks toimige järgmiselt.
• Kui aknalt ei ole äärmuslikes tingimustes

võimalik jääd eemaldada või muutub aken
KABIINIST niiskuse eemaldamisel uduseks,
pühkige niiskus pehme lapiga ära.

• Ärge katke kõiki kliimaseadme õhu
väljalaskeavasid kinni. See võib põhjustada
probleemi.

3. Juhtpaneel

(1) Režiimi lüliti
(2) Temperatuuri juhtvalits
(3) Puhuri lüliti
(4) Kliimaseadme lüliti koos näi-

dikutulega
(5) Retsirkulatsiooni või värske

õhu valiku lüliti koos näidiku-
tulega

(A) „WARM“ (SOE)
(B) „COOL“ (JAHE)

3.1 Režiimi lüliti
Seadke režiimi lüliti soovitud asendisse.

 Õhku puhutakse ainult armatuurlaua õhuavadest.
 Õhku puhutakse armatuurlaua ja sulatusseadme

õhuavadest.
 Õhku puhutakse ainult sulatusseadme õhuavast.

3.2 Temperatuuri juhtvalits
Seadke see valits soovitud asendisse optimaalse
õhutemperatuuri saavutamiseks. Keerake valitsa
suunda „WARM“ (SOE) soojema õhu saamiseks.
Keerake seda suunda „COOL“ (JAHE) jahedama õhu
saamiseks.

3.3 Puhuri lüliti
Õhu hulka saab muuta 4 sammuna. Asendis „4“ on õhu
hulk kõige suurem.

3.4 Kliimaseadme lüliti
Vajutage seda lülitit kliimaseadme aktiveerimiseks. Kui
lüliti on asendis „ON“ (SEES), süttib märgutuli.
Vajutage lülitit uuesti kliimaseadme väljalülitamiseks,
millega kaasneb ka märgutule kustumine.

3.5 Värske õhu või ringluse valikulüliti.
Iga kord, kui lülitit vajutada, on õhuvoolu asend
vaheldumisi „RECIRCULATION“ (RINGLUS) või
„FRESH AIR“ (VÄRSKE ÕHK). Kui lüliti on asendis
„RECIRCULATION“ (RINGLUS), süttib märgutuli. Ja kui
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lüliti on asendis „FRESH AIR“ (VÄRSKE ÕHK), siis
märgutuli ei põle.

VÄRSKE ÕHK
Märgutuli: „OFF“ (VÄLJAS)
Värske õhk voolab JUHIKABIINI. Sellest on abi, kui
töötate tolmustes tingimustes või kui klaasaknad
lähevad uduseks.

RINGLUS
Märgutuli: „ON“ (SEES)
JUHIKABIINIsisene õhk ringleb. Sellest on abi
JUHIKABIINI kiirel jahutamisel või soojendamisel
või selle eriti jaheda või soojana hoidmisel.

(1) Retsirkulatsiooni või värske
õhu valiku lüliti koos näidiku-
tulega

(A) „RECIRCULATION“ (RING-
LUS)

(B) „FRESH AIR“ (VÄRSKE
ÕHK)

MÄRKUS :
• Soojendamise ajal ärge hoidke lülitit kaua

asendis „RECIRCULATION“ (RINGLUS).
Tuuleklaas muutub kergesti uduseks.

• Tolmustes tingimustes töötamisel hoidke lüliti
asendis „FRESH AIR“ (VÄRSKE ÕHK). See
suurendab JUHIKABIINI rõhku, mis aitab vältida
tolmu sattumist JUHIKABIINI.

4. Kasutamine
4.1 Soojendus
1. Seadke režiimilüliti asendisse .
2. Seadke värske õhu või ringluse valikulüliti

asendisse „FRESH AIR“ (VÄRSKE ÕHK).
Temperatuuri kiireks tõstmiseks KABIINIS seadke
see lüliti asendisse
„RECIRCULATION“ (RINGLUS).

3. Reguleerige puhuri („1/2/3/4“) lülitit ja temperatuuri
juhtimise nuppu mugava temperatuuritaseme
saavutamiseks.

(1) Režiimi lüliti
(2) Puhuri lüliti
(3) Temperatuuri juhtvalits
(4) Retsirkulatsiooni või värske

õhu valiku lüliti koos näidiku-
tulega

(A) „WARM“ (SOE)
(B) „COOL“ (JAHE)

4. Reguleerige õhu hulka ja õhu suunda armatuurlaua
õhuavadest. Üldiselt avage jalgade piirkonna
õhuavad ja sulgege näo ning tagumise piirkonna
õhuavad.

(1) Näopiirkonda suunatava õhu
väljalaskeavad

(2) Seljapiirkonda suunatava
õhu väljalaskeavad

(3) Jalgade piirkonda suunatava
õhu väljalaskeavad

4.2 Jahutamine või kuivatamine-
soojendamine
1. Seadke režiimilüliti asendisse .
2. Seadke värske õhu või ringluse valikulüliti

asendisse „FRESH AIR“ (VÄRSKE ÕHK).
Temperatuuri kiireks langetamiseks KABIINIS
seadke see lüliti asendisse
„RECIRCULATION“ (RINGLUS).

3. Vajutage ja lülitage sisse märgutulega
kliimaseadme lüliti.

4. Lülitage puhuri („1/2/3/4“) lüliti sisse.
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5. Reguleerige temperatuuri juhtimise nupp asendisse
„COOL“ (JAHE) või vahepealsesse asendisse, et
saavutada mugav temperatuuritase.

MÄRKUS :
• Suvel, kui soojendust ei kasutata, hoidke

temperatuuri juhtnupp maksimaalses
asendis „COOL“ (JAHUTUS, vastupäeva
lõpus). Vastasel korral tõstab kuum õhk
JUHIKABIINI temperatuuri.

(1) Režiimi lüliti
(2) Temperatuuri juhtvalits
(3) Puhuri lüliti
(4) Kliimaseadme lüliti koos näi-

dikutulega
(5) Retsirkulatsiooni või värske

õhu valiku lüliti koos näidiku-
tulega

(A) „WARM“ (SOE)
(B) „COOL“ (JAHE)

6. Reguleerige õhu hulka ja õhu suunda armatuurlaua
õhuavadest. Üldjuhul reguleeritakse õhu hulka näo
piirkonna avadest suurendamiseks ja jalgade ning
tagumise piirkonna avadest vähendamiseks.

(1) Näopiirkonda suunatava õhu
väljalaskeavad

(2) Seljapiirkonda suunatava
õhu väljalaskeavad

(3) Jalgade piirkonda suunatava
õhu väljalaskeavad

4.3 Jää või udu eemaldamine
Tuuleklaasilt jää või udu eemaldamiseks tehke järgmist.

1. Seadke režiimilüliti asendisse .

2. Seadke värske õhu või ringluse valikulüliti
asendisse „FRESH AIR“ (VÄRSKE ÕHK).

3. Seadke puhuri lüliti ja temperatuuri juhtnupp
asenditesse „4“ ja max „WARM“ (SOE, päripäeva
lõpus).

(1) Režiimi lüliti
(2) Temperatuuri juhtvalits
(3) Puhuri lüliti
(4) Retsirkulatsiooni või värske

õhu valiku lüliti koos näidiku-
tulega

(A) „WARM“ (SOE)
(B) „COOL“ (JAHE)

(1) Jäätõrjuri õhu väljalaskeava

MÄRKUS :
• Kui seate režiimilüliti asendisse , ei tule

armatuurlaua õhuavadest õhku.

TAGUMINE JA KÜLGMINE
UDUEEMALDAJA, TAIMERIGA
(KUI ON OLEMAS)
Taga- ja küljeakna udueemaldajate aktiveerimiseks
vajutage lülitit märgiga , kui võtmelüliti on asendis
„ON“ (SEES). Seejärel süttib lülitil olev kollane tuli.
Ligikaudu 15 minuti pärast lülituvad udueemaldajad ja
kollane tuli automaatselt välja. Udueemaldaja
väljalülitamiseks vajutage lülitit veel kord.
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(1) Udueemaldaja lüliti (2) Kollane tuli

TÄHTIS :
• Aku tühjeneb, kui udueemaldaja ja võtmelüliti

jäävad seisva mootoriga asendisse
„ON“ (SEES) või „ACC“.
Kasutage udueemaldajat alati töötava
mootoriga.

TÖÖSEADME JUHTPLOKI
PAIGALDAMINE
1. Tehke igasse kummikorki või nurgakattesse auk.

Viige tööseadme juhtkaabel ja hüdrovoolik nende
avade kadu JUHIKABIINI.

(1) Kummikork (2) Nurgakate

PISTIKUPESA
Traktor on varustatud pistikupesadega järgmiste
funktsioonide täitmiseks.

Kasutamiseks koos tööseadmega

(1) Tarviku pistikupesa (max 10 A)
(2) Tarviku pistikupesa
(A) Klemm: läbi võtmega lüliti ACC-asendi (max 5 A)
(B) Klemm: vahetult läbi aku (max 25 A)
(C) Klemm: maandus

MÄRGUTULI
• Masina juurde kuulub märgutule lüliti koos

märgutule ühendusjuhtmetega.
• Keerake võtmelüliti sisse ja vajutage märgutule lüliti

alumist poolt. Seejärel aktiveeruvad märgutuli ja
lüliti näidik.

• Tule ja näidiku kustutamiseks vajutage lüliti ülemist
poolt.

(1) Märgutule lüliti (A) Märgutule näidik
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(1) Märgutuli (kui on olemas)
(2) Relee juhtmekimp märgutulele (max 7 A)
(3) Püstik
(4) Märgutule pistikupesa

MÄRKUS :
• Märgutule relee juhtmed on elektritarvikute

karbis.
• Pange märgutuli ja relee juhtmed eelnevalt

kokku ja ühendage relee juhtmed märgutule
pistikupessa.
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HOOLDUS
HOOLDUSINTERVALLID

Intervall Elemendid Viide
lk

A Esimese
50 h järel

Mootoriõli Vahetus 134

Mootoriõli filter Vahetus 134

B Iga 50 h
järel

Mootori käivitussüs-
teem Kontroll 134 *1

Rattapoldi pingutusmo-
ment Kontroll 136

Külgvarda tolmukate Kontroll 136 *1

C Iga 100 h
järel

Määrimine --- 136

Õhupuhasti põhiele-
ment

Puhas-
tamine 138 *2

Ventilaatori rihm
Regu-
leerimi-

ne
138

Piduripedaal
Regu-
leerimi-

ne
139 *1

Seisupidur Kontroll 140 *1

Aku seisukord Kontroll 140 *3

Kliimaseadme ajami
rihm

Regu-
leerimi-

ne
141

D Iga 200 h
järel

Rataste kokkujooks
Regu-
leerimi-

ne
142

Kütusepaagis olev vesi
Välja-

laskmi-
ne

142

Siseõhu filter Puhas-
tamine 143

Värske õhu filter Puhas-
tamine 143 *4

E Iga 400 h
järel Vee-eraldi Puhas-

tamine 143

F Iga 500 h
järel

Mootoriõli Vahetus 144 *5

Mootoriõli filter Vahetus 144 *5

Kütusefilter Vahetus 145

Hüdroõli filter Vahetus 145

Roolivõimendi õliliin Kontroll 146 *6

Radiaatori voolik ja
klamber Kontroll 146 *6

Kütusetoru Kontroll 148 *6

(Jätkub)

Intervall Elemendid Viide
lk

F Iga 500 h
järel

Sisselaskeõhu liin Kontroll 148 *6

Tõstesilindri voolik Kontroll 149 *6

Haagise pidurivoolik Kontroll 149 *6

Automaathaakeseadi-
se kaugjuhtimisklapi
voolik, lükatavat tüüpi
(kui on olemas)

Kontroll 149 *6

Kaugjuhtimisklapi voo-
lik eesmise rippsüstee-
mi jaoks (kui on ole-
mas)

Kontroll 149 *6

Kliimaseadme torud ja
voolikud Kontroll 149 *6

G Iga 600 h
järel Esitelje pöördtelg

Regu-
leerimi-

ne
149

H
Iga
1000 h
järel

Käigukasti vedelik Vahetus 150

Eesmise diferentsiaali
õli Vahetus 150

Esitelje ajami korpuse
õli Vahetus 151

Mootori klapi vahe
Regu-
leerimi-

ne
151 *1

I

iga 1000
h või 1
aasta jä-
rel *7

Õhupuhasti põhiele-
ment Vahetus 151

Õhupuhasti teine ele-
ment Vahetus 151

Väljalasketorustik Kontroll 151 *1

Värske õhu filter Vahetus - *4

J
Iga
1500 h
järel

Kütusepihusti düüsi ot-
sak Kontroll 151 *1

DEF/AdBlue® pihusti
otsak

Puhas-
tamine 151 *1

DEF/AdBlue® liin Kontroll 151 *1

Õliseparaatori element Vahetus 152

Positiivse karteri venti-
latsiooni (PCV) klapp
(õliseparaator)

Kontroll 152 *1

EGR-jahuti
Kontroll
Puhas-
tamine

152 *1

K iga 2000
h või 2

Jahutussüsteem Loputa-
mine 152

(Jätkub)
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Intervall Elemendid Viide
lk

K aasta jä-
rel *8 Jahutusvedelik Vahetus 153

L
Iga
3000 h
järel

Turboülelaadur Kontroll 154 *1

Varustuspump Kontroll 154 *1

Sisselaskeõhu soojen-
di Kontroll 154 *1

EGR-süsteem
Kontroll
Puhas-
tamine

154 *1

DPF-i summuti Puhas-
tamine 154 *1

DEF/AdBlue® pihusti Kontroll 154 *1

DEF/AdBlue® pumba
filter Vahetus 155

M iga 9000
h järel

DEF/AdBlue®paagi fil-
ter Vahetus 155

N 1 aasta
järel

Antifriisi soojendi õlise-
paraatorile
(kui on olemas)

Kontroll 155 *1

KABIINI isolatsiooni-
polster Kontroll 155

DPF-iga seotud toru Kontroll 155 *1

EGR-i toru Kontroll 155 *1

O
Iga 2
aasta jä-
rel

Õliseparaatoriga seo-
tud kummitoru Vahetus 155 *1

PCV klapi voolik Vahetus 155 *1

Ülelaadimisrõhu anduri
voolik Vahetus 155 *1

DPF-iga seotud kum-
mitoru Vahetus 155 *1

EGR-jahuti voolik Vahetus 155 *1

Peasilindri filter Puhas-
tamine 156 *1

P
Iga 3
aasta jä-
rel

Seisupiduri kaabel Vahetus 156 *1

Q
Iga 4
aasta jä-
rel

Radiaatori voolik ja
klamber Vahetus 156

Kütusetoru Vahetus 156 *1

Sisselaskeõhu liin Vahetus 156 *1

Roolivõimendi õliliin Vahetus 156 *1

Tõstesilindri voolik Vahetus 156 *1

Peasilindri komplekt Vahetus 156 *1

Piduri tihend 1 ja 2 Vahetus 156 *1

Haagise pidurivoolik Vahetus 156 *1

(Jätkub)

Intervall Elemendid Viide
lk

Q
Iga 4
aasta jä-
rel

Automaathaakeseadi-
se kaugjuhtimisklapi
voolik, lükatavat tüüpi
(kui on olemas)

Vahetus 156 *1

Kaugjuhtimisklapi voo-
lik eesmise rippsüstee-
mi jaoks (kui on ole-
mas)

Vahetus 156 *1

Kliimaseadme torud ja
voolikud Vahetus 156 *1

R

iga kütu-
setanki-
mise in-
tervalli jä-
rel

DEF/AdBlue® täitmine Lisami-
ne 128

S

Hoolda-
ge, nagu
on ette
nähtud

Kütusesüsteem Õhutus-
tamine 156

Pidurisüsteem Õhutus-
tamine 157 *1

Rikkepidur Vahetus 157

Vesi siduri korpuses
Välja-

laskmi-
ne

157

Kaitse Vahetus 157

Lamp Vahetus 160

Esilatern Vahetus 160

Ukse ja akna määri-
mispunkt --- 160

Pesuvedelik Lisami-
ne 160

Külmaaine (gaas) Kontroll 161
 

*1 Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku KUBOTA
edasimüüjaga.

*2 Õhupuhastit tuleb tolmustes tingimustes puhastada sagedami-
ni, kui tavatingimustes.

*3 Aku kasutamisel alla 100 tunni aastas kontrollige näidikut luge-
des iga aasta aku seisundit.

*4 Tolmustes tingimustes kasutamisel puhastage ja vahetage
värske õhu filtrit sagedamini. Kui filter on tolmustes tingimustes
väga määrdunud, vahetage see.

*5 Esimesed 50 töötundi ei kuulu vahetustsüklisse.
*6 Vahetage seisukorra mistahes halvenemise (mõra, kõvastumi-

ne, kriimustus või deformatsioon) või kahjustuste korral.
*7 Iga 1000 tunni või iga 1 aasta järel, neist esimese täitumisel.
*8 Iga 2000 tunni või iga 2 aasta järel, neist esimese täitumisel.

 

HOOLDUSTOIMINGUTE
DIAGRAMM
Kuidas diagrammi kasutada?
1. Sellel üldisel diagrammil olevad ringid osutavad

vastavatele punktidele traktori tunniloenduri näitude
ja hooldusintervallide vahel. Järgides neid ringe ja
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hooldustoimingute rühma (A kuni P) hoiate oma
traktori töökorras.

2. Hoolduse üksikasjad on toodud vastavas teises
jaotises.
(Vt: HOOLDUSINTERVALLID lk 121.)

Üldine diagramm
Tunni-
loen-
dur

Hooldustoimingud

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

50 ○ ○

100 ○ ○

150 ○

200 ○ ○ ○

250 ○

300 ○ ○

350 ○

400 ○ ○ ○ ○

450 ○

500 ○ ○ ○

550 ○

600 ○ ○ ○ ○

650 ○

700 ○ ○

750 ○

800 ○ ○ ○ ○

850 ○

900 ○ ○

950 ○

1000 ○ ○ ○ ○ ○

1050 ○

1100 ○ ○

1150 ○

1200 ○ ○ ○ ○ ○

1250 ○

1300 ○ ○

1350 ○

1400 ○ ○ ○

1450 ○

1500 ○ ○ ○ ○

1550 ○

1600 ○ ○ ○ ○

1650 ○

1700 ○ ○

1750 ○

1800 ○ ○ ○ ○

1850 ○

1900 ○ ○

(Jätkub)
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Tunni-
loen-
dur

Hooldustoimingud

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1950 ○

2000 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2050 ○

2100 ○ ○

2150 ○

2200 ○ ○ ○

2250 ○

2300 ○ ○

2350 ○

2400 ○ ○ ○ ○ ○

2450 ○

2500 ○ ○ ○

2550 ○

2600 ○ ○ ○

2650 ○

2700 ○ ○

2750 ○

2800 ○ ○ ○ ○

2850 ○

2900 ○ ○

2950 ○

3000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9000 ○

Iga
1000 h
või 1
aasta
järel

○

Iga
2000 h
või 2
aasta
järel

○

1 aasta
järel ○

Iga 2
aasta
järel

○

Iga 3
aasta
järel

○

Iga 4
aasta
järel

○

HOOLDUS
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MÄÄRDEAINED, KÜTUS JA JAHUTUSVEDELIK

Nr Asukoht
Mahutavus

Määrdeained
M5091 M5111

1 Kütus 105 l No.2-D S15 diislikütus
No.1-D S15 diislikütus, kui temperatuur on alla –10 ℃

2 DEF/AdBlue® 12,3 l

3 Jahutusvedelik 10 l
(Paisupaak: 1,0 l) Värske, puhas, pehme vesi koos antifriisiga

4 Pesuvedelik 1,3 l Autole mõeldud pesuvedelik

5 Mootorikarter
(koos filtriga) 10,7 l

• Mootoriõli:
API hooldusklassifikatsi-
oon

CJ-4
(DPF-tüüpi mootor)

Üle 25 ℃ SAE30,
SAE10W-30 või 15W-40

–10 ℃ kuni 25 ℃ SAE10W-30 või 15W-40

Alla –10 ℃ SAE10W-30

6 Käigukasti karter 60 l • KUBOTA UDT Või SUPER UDT vedelik*

7 Eesmise diferentsiaali õli
(neljarattavedu) 6,0 l

• KUBOTA UDT või SUPER UDT vedelik* või SAE 80 - SAE
90 transmissiooniõli

8 Esitelje ajami korpuse õli
(neljarattavedu) 3,5 l

9

Määrimine Määrimiskohtade arv Mahutavus Määrdeaine tüüp

Ülemine lüli 2

Kuni määrdeaine voolab üle Universaalmääre
NLGI-2 või

NLGI-1 (GC-LB)

Ülemise lüli klamber 2

Tõstevarras 2

Hüdraulilise tõstesilindri
tihvt 4

Esitelje ajami korpuse tugi 2

Esitelje tugi 2

Rooliliigendi võll 1

Akuklemm 2 Väike kogus

MÄRKUS :
• Riigist või piirkonnast tulenevalt võib Kubota UDT originaalvedeliku tootenimi kasutusjuhendist esitatud

nimest erineda. Lisaandmeid saate oma kohalikult KUBOTA edasimüüjalt.

Mootoriõli
• Kasutatav mootoriõli peab vastama Ameerika Petrooleumi Instituudi (API) hooldusklassifikatsioon ning tegemist

peab olema korraliku SAE mootoriõliga, mis vastab eeltoodud tabelis nimetatud ümbritseva õhu temperatuurile.
• Alltoodud tabelist leiate sobiva API klassifikatsiooniga mootoriõli vastavalt diisli kübemefiltriga (DPF) mootori

tüübile ja kütusele.

Kasutatud kütus
Mootoriõli klassifikatsioon

(API klassifikatsioon)

Õli klass DPF-iga mootoritele

Eriti madala väävlisisaldusega kütus
< 0,0015% (15 ppm) CJ-4

Kütus
• Kasutage nende mootorite puhul ainult madala väävlisisaldusega diislikütust (alla 0,0015% või 15 ppm).
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• Tsetaaniarv on vähemalt 45. Eelistatud on tsetaaniarv üle 50, seda eriti temperatuuril alla –20 ℃ või kõrgustes üle
1500 m.

• Soovitatav on kasutada diislikütust, mis on nimetatud standardis EN 590 või ASTM D975.
• No.2-D on madala lenduvusega destilleeritud kütus tööstusrakenduses ja rasketes tingimustes liikumiseks

kasutatavatele mootoritele (SAE J313 JUN87).
DEF/AdBlue®:
DEF/AdBlue®, mida kasutatakse SCR-i redutseerijana, on 32,5% uurea vesilahus.
Toode on saadaval bensiinijaamades, veokite peatuskohtades ja erikauplustes. Kasutage kindlasti ainult
originaaltoodet.
• Kasutage ainult DEF-i/AdBlue®-d, mis vastab standardi ISO 22241-1 nõuetele.

Transmissiooniõli
Transmissiooni määrimiseks kasutatavat õli nimetatakse ka hüdrovedelikuks. Hüdraulikasüsteemi nõuetekohase
toimimise ja transmissiooni määrimise lõpetamiseks tuleb selles süsteemis kasutada üldist transmissioonivedelikku.
Optimaalse kaitse ja jõudluse tagamiseks soovitame kasutada KUBOTA UDT või SUPER UDT vedelikku.
Üksikasjalikuma teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku KUBOTA edasimüüjaga.
Ärge segage erineva kaubamärgi tooteid omavahel.
Väljatoodud vee- ja õlikogused on tootja hinnangulised väärtused.

HOOLDUS
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PERIOODILINE HOOLDUS

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge töötage ühegi hüdrauliliselt toestatud

seadme all. Need võivad sadeneda, äkitselt
lekkima hakata või kogemata alla kukkuda. Kui
hooldamiseks või reguleerimiseks tuleb töötada
traktori või mõne masina komponendi all,
toestage need eelnevalt kindlalt alustega või
sobivate klotsidega.

KUIDAS MOOTORIKAPOTTI
AVADA?

 HOIATUS
Liikuvate osadega kokkupuutest põhjustatud
isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge kunagi avage kapotti mootori töötamise

ajal.
• Ärge puudutage summutit ega

väljalasketorusid, kui need on kuumad; see võib
põhjustada tõsist põletust.

• Vabastushoova lahtilukustamise ajal hoidke
teise käega kapotti kinni.

1. Kapott
1. Kasutage kapoti avamiseks vastavat tööriista, nagu

näiteks kruvikeerajat.
2. Sisestage tööriist vastavasse auku kapoti esiküljel.
3. Vajutage tööriistale kapoti lukusti avamiseks.

(1) Tööriist (A) „PUSH“ (VAJUTA)
(B) „UNLOCK“ (LUKUST LAHTI)

4. Kergitage veidi kapotti ja hoidke seda paigal.
5. Tõmmake tööriist välja ja avage kapott täielikult.

(1) Tööriist (A) „LIFT“ (TÕSTA)
(B) „PULL“ (TÕMBA)
(C) „OPEN“ (AVA)

MÄRKUS :
• Kapoti sulgemiseks vajutage kapott mõlema

käega vastavasse asendisse.

2. Küljekate
1. Eemaldage poldid (2).

Lükake küljekatet 1 ettepoole ja tõmmake kate
tihvtide küljest lahti.

2. Keerake poldid (5) lahti ja eemaldage küljekate 2.

(1) Küljekate 1
(2) Polt
(3) Tihvt
(4) Küljekate 2
(5) Polt

(A) „MOVE“ (TEISALDA)
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IGAPÄEVANE KONTROLLIMINE
Teie ohutuse ja masina maksimaalse kasutusea
tagamiseks viige iga päev enne kasutamist mootori
käivitamiseks läbi põhjalik ülevaatus.

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
Traktori kontrollimisel rakendage järgmisi
ohutusabinõusid.
• Parkige masin kindlale ja tasasele pinnale.
• Seadistage seisupidur.
• Langetage tööseade maapinnale.
• Laske hüdraulikasüsteemist jääkrõhk välja.
• Seisake mootor ja eemaldage võti.

1. Kontrollkäik
Uurige traktori ümbrust ja traktori alust pinda lahtist
poltide, kogunenud mustuse, õli- või jahutusvedeliku
lekete, katkiste või kulunud osade suhtes.

2. Kontrollimine ja kütusega täitmine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Kütuse tankimise ajal ärge suitsetage.
• Enne tankimist seisake kindlasti mootor.

1. Kütuse koguse kontrollimiseks vaadake
kütusenäidikut.

2. Kui kütuse hoiatusnäidik süttib, tuleb lisada kütust.

(1) Kütusepaagi kork

Kütusepaagi mahutavus 105 l

TÄHTIS :
• Kasutage kindlasti ülimadala väävlisisaldusega

kütust (S15).

• Ärge laske mustusel ega prahil kütusesüsteemi
sattuda.

• Veenduge, et kütusepaak ei saaks tühjaks.
Vastasel korral satub kütusesüsteemi õhku,
mistõttu tuleb enne mootori järgmist käivitamist
õhutustada.

• Kui mootorikütus saab otsa ja seiskub, võivad
mootori komponendid saada kahjustada.

• Veenduge, et kütusega täitmisel ei loksuks
kütust maha. Mahaloksumisel pühkige see kohe
ära, vastasel korral võib see põhjustada
tulekahju.

• Kütusepaaki kondensaadi (vee) kogunemise
vältimiseks täitke paak enne traktori ööseks
parkimist.

• Staatilise elektri vältimiseks kasutage alati
maandatud tanklaid.

3. DEF-i/AdBlue® taseme
kontrollimine ja vedeliku lisamine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Enne DEF-i/AdBlue® lisamist seisake mootor.

Kütuse lisamisel soovitame kanda kaitseprille ja
kummikindaid.

TÄHTIS :
• DEF-i/AdBlue® paagi kork on sinine. Ärge ajage

seda kütusepaagi korgiga segamini.

Vaadake näidikupaneelil olevat DEF-i/AdBlue®

mõõturit, et näha kui palju vedelikku on alles. Madala
taseme korral tuleb DEF-i/AdBlue®-d lisada.
Enne DEF-i/AdBlue® korgi eemaldamist pühkige korgilt
ja paagi avalt mustus.
Kui vedelik saab otsa või lisatakse halva kvaliteediga
vedelikku, esitatakse näidikupaneelil hoiatustuli.
Hoiatuse eiramisel ja töö jätkamisel on mootori võimsus
piiratud.
(Vt: 3. Hoiatustähised ja vastuabinõud lk 44.)
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(1) DEF-i/AdBlue® paak (2) Paagi kork (sinine)

(1) DEF-i/AdBlue® mõõtur
(2) DEF-i/AdBlue® hoiatustuli
(3) DEF-i/AdBlue® süsteemi hoiatustuli

(1) Tühjendusava kork

Paagi mahutavus 12,3 l

TÄHTIS :
• Kasutage ainult DEF-i/AdBlue®-d, mis vastab

standardi ISO 22241-1 nõuetele.
• Ärge laske kütusel, õlil jms DEF-i/AdBlue® paaki

siseneda.
Teiste ainete (bensiin/diisel/õli) tahtmatult DEF-
i/AdBlue® paaki sattumisel ärge üritage
mootorit käivitada ja võtke esimesel võimaluse
korral ühendust kohaliku KUBOTA
edasimüüjaga.

• Paagi tühjenemise vältimiseks kontrollige DEF-
i/AdBlue® mõõturit regulaarselt.

• DEF-i/AdBlue® mahaloksumisel pühkige see
puhta veega ära. Kui mahaloksunud vedelikku
ei pühita ära, hakkavad metallosad roostetama
ja alumiiniumosadele tekib korrosioon.

• Olge tähelepanelik, et DEF-i/AdBlue® paaki
mitte üle täita, kuna vastasel korral võib väike
kogus DEF-i/AdBlue® õhutuskorgist välja
voolata. Valage DEF-i/AdBlue®-d, kuni selle tase
tõuseb täitepordini. Õhk väljub paagist ja
vedeliku tase langeb täitepordist madalamale.
Siiski ärge lisage rohkem vedelikku.

4. Vee-eraldi kontrollimine
1. Kui vee-eraldisse on kogunenud vett kuni ülemise

piirini, süttib näidikupaneelil vee-eraldi näidik ja
kostub hoiatusheli.

(1) Vee-eraldi näidik

2. Sellisel juhul sulgege kütuse sulgeklapp ning
keerake õhukork ja tühjendusava kork paari pöörde
võrra lahti.

3. Laske veel välja joosta. Kui vett enam välja ei
jookse ja kütus hakkab välja jooksma, keerake
õhukork ja tühjendusava kork uuesti kinni.
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4. Õhutustage kütusesüsteem.
(Vt: HOOLDAGE, NAGU ON ETTE NÄHTUD lk
156.)

(1) Punane ujuk
(2) Kütuse sulgeklapp
(3) Õhukork
(4) Kuppel
(5) Tühjendusava kork

(A) „ON“
(B) „OFF“
(C) „FUEL“ (KÜTUS)
(D) „UPPER LIMIT“ (ÜLEMINE

PIIRVÄÄRTUS)
(E) „WATER“ (VESI)

TÄHTIS :
• Kütusepumba kaudu vee sissetõmbamine

võib põhjustada suuri kahjustusi.

MÄRKUS :
• Kui punane ujuk jõuab ülemise piirtaseme

läheale, alustage vee-eraldist vee
väljalaskmiseks eelnimetatud toimingu
sammuga 2.

5. Mootoriõli taseme kontrollimine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Enne õlitaseme kontrollimist seisake kindlasti

mootor.

1. Parkige masin tasasele pinnale.
2. Kontrollige õlitaset enne mootori käivitamist või

vähemalt 5 minutit pärast mootori seiskamist.
3. Õlitaseme kontrollimiseks tõmmake välja

õlimõõtevarras, pühkige see puhtaks, pange see
tagasi ja tõmmake seejärel uuesti välja. Veenduge,
et õlitase ulatuks kahe sälgu vahele.
Kui tase on liiga madal, lisage uut õli sisselaskeava
kaudu uut õli ettenähtud tasemini.
(Vt: MÄÄRDEAINED, KÜTUS JA
JAHUTUSVEDELIK lk 125.)

(1) Õli sisselaskeava
(2) Õlimõõtevarras

(A) Õlitase on vastuvõetav sel-
les vahemikus.

TÄHTIS :
• Kasutades õli, mille tootja või viskoossus on

eelnevalt kasutatud õli vastavatest
näitajatest erinevad, eemaldage kogu vana
õli.
Ärge kunagi segage kahte erinevat tüüpi õli.

• Kui õlitase on liiga madal, ärge laske
mootoril töötada.

MÄRKUS :
• Vahel võib DPF-i regenereerimiseks

kasutatav väike kogus kütust mootoriõliga
seguneda ja mootoriõli kogus võib
suureneda.

6. Transmissioonivedeliku taseme
kontrollimine
1. Parkige masin tasasele pinnale, langetage

tööseade ja lülitage mootor välja.
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2. Õlitaseme kontrollimiseks tõmmake välja
õlimõõtevarras, pühkige see puhtaks, pange see
tagasi ja tõmmake seejärel uuesti välja. Veenduge,
et õlitase ulatuks kahe sälgu vahele.
Kui tase on liiga madal, lisage uut õli sisselaskeava
kaudu uut õli ettenähtud tasemini.
(Vt: MÄÄRDEAINED, KÜTUS JA
JAHUTUSVEDELIK lk 125.)

(1) Õlimõõtevarras
(2) Õli sisselaskeava

(A) Õlitase on vastuvõetav sel-
les vahemikus.

TÄHTIS :
• Kui õlitase on liiga madal, ärge laske

mootoril töötada.

7. Jahutusvedeliku taseme
kontrollimine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge eemaldage radiaatori korki ajal, mil

jahutusvedelik on kuum. Pärast jahtumist
keerake kork aeglaselt esimesse piirasendisse
ja laske enne korgi täielikult eemaldamist liigsel
rõhul väljuda.

1. Veenduge, et jahutusvedeliku tase oleks
paisupaagis märkide „FULL“ ja „LOW“ vahel.

2. Kui jahutusvedeliku tase aurustumise tõttu langeb,
lisage täistaseme saavutamiseks ainult pehmet
vett.
Lekke korral lisage antifriisi ja pehmet vett vastavas
segamise vahekorras ja täitke täistasemeni.
(Vt: 1. Jahutussüsteemi loputamine ja
jahutusvedeliku vahetamine lk 152.)

3. Kui jahutusvedeliku tase on paisupaagil olevast
märgist „LOW“ madalam, eemaldage radiaatori kork
ja veenduge, et jahutusvedeliku tase ulatuks
vahetult pordi alla.
Kui tase on madal, lisage jahutusvedelikku.

(1) Paisupaak (A) „FULL“
(B) „LOW“

TÄHTIS :
• Radiaatori korgi eemaldamise vajaduse

korral järgige eeltoodud hoiatusi ja keerake
kork korralikult kinni.

• Kasutage radiaatori täitmiseks puhast,
värsket, pehmet vett ja antifriisi.

• Jahutusvedeliku lekkimise korral pöörduge
kohaliku KUBOTA edasimüüja poole.

8. Imiejektori klapi puhastamine
Suurte tolmu- ja mustuse osakeste eemaldamiseks
avage imiejektori klapp.

(1) Imiejektori klapp

9. Võre, radiaatorivõre, õlijahuti,
kütusejahuti, kliimaseadme
kondensaatori ja akukinnituse
puhastamine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Enne võre eemaldamist seisake kindlasti

mootor.
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• Kondensaator ja kogur lähevad kliimaseadme
töötamise ajal kuumaks. Enne nende
kontrollimist või puhastamist oodake, kuni need
on maha jahtunud.

9.1 Paneeli küljest võtmine
1. Tõmmake ülemist paneeli välja.

(1) Paneel

2. Tõstke paneeli, kuni tihvt (A) tuleb avast välja ja
võtke paneel välja.

(1) Paneel
(2) Tihvt (A)

(3) Ava

3. Paneeli külge ühendamine toimub vastupidises
järjekorras.

9.2 Kliimaseadme kondensaatori
libistamine
1. Keerake tiibmutter lahti.
2. Hoidke käepidemest, libistage kliimaseadme

kondensaatori koostu enda suunas.

(1) Kondensaator
(2) Kogur
(3) Käepide
(4) Tiibmutter
(5) Kliimaseadme voolik

(A) „PULL“ (TÕMBA)

TÄHTIS :
• Kondensaatori puhastamiseks

väljalibistamisel ärge hoidke kinni
kliimaseadme vastuvõtjast ega
kliimaseadme torudest.

9.3 Puhastamine
1. Kontrollige esivõret ja veenduge, et see oleks

prahist puhas.
2. Ühendage radiaatori võre lahti ja eemaldage kõik

võõrmaterjalid.

PERIOODILINE HOOLDUS IGAPÄEVANE KONTROLLIMINE

132 M5091, M5111



3. Veenduge, et radiaator, vahejahuti, õlijahuti,
kütusejahuti, kliimaseadme kondensaator ja aku
kinnitus oleks prahist puhtad.

(1) Radiaatori võre
(2) Kütusejahuti
(3) Vahejahuti

(4) Õlijahuti
(5) Akukinnitus

(1) Kliimaseadme kondensaatori
võre

(2) Kliimaseadme kondensaator

TÄHTIS :
• Võre peab olema prahist puhas selleks, et

vältida mootori ülekuumenemist ja tagada
õhupuhastisse kvaliteetse õhu sisenemine.

10. DPF/SCR summuti kontrollimine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Enne DPF/SCR summuti kontrollimist või

puhastamist seisake mootor ja oodake piisavalt,
et mootor saaks maha jahtuda.

Kontrollige DPF/SCR summutit ja selle ümbrust
tuleohtlike ainete suhtes.
Vastasel korral võib tekkida tulekahju.

(1) DPF-i summuti (2) SCR-i summuti

11. Piduripedaali kontrollimine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Kokku lukustatud pedaalide kasutamisel

veenduge, et piduripedaalid oleks ühtemoodi
seadistatud. Valesti või erinevalt seadistatud
piduripedaalid võivad põhjustada traktori
külglibisemist või ümberkukkumist.

1. Kontrollige piduripedaale vabakäigu ja sujuva
toimimise osas.

2. Valede mõõtmete esinemise korral reguleerige.
(Vt: 4. Piduripedaali reguleerimine lk 139.)

12. Seisupiduri kontrollimine
Pidurite rakendamiseks tõmmake seisupiduri hooba.
Kui võtmega lüliti olekuks on „ON“ (SEES), süttib
näidikupaneelil seisupiduri näidik.
Pidurite vabastamiseks vajutage seisupiduri hoova otsa
peal olevat nuppu ja lükake seda ettepoole.

MÄRKUS :
• Veenduge, et seisupiduri hoova vabastamisel

kustuks näidikupaneelil tuli .
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(1) Seisupiduri hoob
(2) Vabastamisnupp

(A) „PARKING POSI-
TION“ (PARKIMISASEND)

(B) „TRANSPORT POSI-
TION“ (TRANSPORDIA-
SEND)

13. Mõõturite, mõõdikute ja Easy
Checker™ kontrollimine
1. Uurige näidikupaneeli katkis(t)e mõõturi(te),

mõõdiku(te) ja Easy Checker™ näidikute osas.
2. Vahetage katkised osad.

14. Esitulede, suunatulede,
ohutulede jne kontrollimine
1. Kontrollige tulesid katkiste pirnide või läätsede

suhtes.
2. Vahetage katkised osad.

15. Turvavöö kontrollimine
1. Enne traktori kasutamist kontrollige alati turvavöö

kinnituskomponentide seisukorda.
2. Vahetage kahjustatud osad.

16. Liikuvate osade kontrollimine
Kui mõned liikuvad osad, nt hoovad või pedaalid, ei
liigu rooste või kleepuva materjali tõttu sujuvalt, ärge
üritage neid jõuga liigutada.
Eelkirjeldatud juhul eemaldage rooste või kleepuv
materjal ning kandke vastavale osale õli või määret.
Vastasel korral kahjustate masinat.

ESIMESED 50 TÖÖTUNDI
Uue masina korral teostage esimese 50 töötunni
möödumisel kindlasti järgmine hooldus.

1. Mootoriõli vahetamine
(Vt: 1. Mootoriõli vahetamine lk 144.)

2. Mootoriõli filtri vahetamine
(Vt: 2. Mootoriõli filtri vahetamine lk 144.)

IGA 50 TUNNI JÄREL
1. Mootori käivitussüsteemi
kontrollimine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge lubage testimise ajal kellelgi traktori

lähedal viibida.
• Kui traktor vastavat testi ei läbi, ärge traktorit

kasutage.

(1) Suunavahetushoob
(2) Siduripedaal

(3) Käitusvõlli siduri juhtimislüliti

1.1 Ettevalmistamine enne testimist
1. Viige kõik juhthoovad asendisse

„NEUTRAL“ (NEUTRAALNE).
2. Rakendage seisupidur ja seisake mootor ning

langetage kõik tööseadmed.

1.2 Suunavahetushoova kontroll-lüliti
1. Järgige juhiseid osas „TRAKTORI PARKIMINE“.

(Vt: TRAKTORI PARKIMINE lk 12.)
2. Istuge juhiistmel.
3. Viige suunavahetushoob edasi- või tagasisuunas

liikumise asendisse.
4. Vajutage siduripedaal täiesti alla.
5. Vabastage käitusvõlli siduri juhtimislüliti.
6. Keerake võti asendisse „START“ (KÄIVITA).
7. Mootor ei tohi ebastabiilselt töötada.
8. Ebastabiilse töötamise korral võtke hooldusega

seoses ühendust kohaliku KUBOTA edasimüüjaga.
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1.3 Kontroll-lüliti käitusvõlli siduri
juhtimislüliti jaoks
1. Järgige juhiseid osas „TRAKTORI PARKIMINE“.

(Vt: TRAKTORI PARKIMINE lk 12.)
2. Istuge juhiistmel.
3. Rakendage käitusvõlli siduri juhtimislüliti.
4. Vajutage siduripedaal täiesti alla.
5. Viige suunavahetushoob asendisse

„NEUTRAL“ (NEUTRAALNE).
6. Keerake võti asendisse „START“ (KÄIVITA).
7. Mootor ei tohi ebastabiilselt töötada.
8. Ebastabiilse töötamise korral võtke hooldusega

seoses ühendust kohaliku KUBOTA edasimüüjaga.

2. Käitusvõlli juhtimissüsteemi
kontroll

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge lubage testimise ajal kellelgi traktori

lähedal viibida.
• Kui traktor vastavat testi ei läbi, ärge traktorit

kasutage.

(1) Tagumise käitusvõlli väline
lüliti

Ettevalmistamine enne testimist
1. Viige kõik juhthoovad asendisse

„NEUTRAL“ (NEUTRAALNE).
2. Rakendage seisupidur ja seisake mootor ning

langetage kõik tööseadmed.
3. Lahutage käitusvõlli ajami võll traktorist.
Välise tagumise käitusvõlli kontroll-lüliti
1. Järgige juhiseid jaotisest „TRAKTORI PARKIMINE“.

(Vt: TRAKTORI PARKIMINE lk 12.)
2. Istuge juhiistmel.
3. Veenduge, et seisupiduri kang on parkimisasendis

ja et käitusvõlli ajami võll on lahutatud mistahes
ühendatud tööseadmetest.

4. Käivitage mootor.

5. Valige käitusvõlli pööramine käitusvõlli
käigukangiga (kui on olemas).

6. Tulge traktorilt maha.
7. Väljuge traktorist.
8. Vajutage välise tagumise käitusvõlli lülitit ja

kontrollige järgmisi punkte:
a. Lüliti vajutamine ja all hoidmine alla 3 sekundi

seiskab käitusvõlli.
b. Lüliti vajutamine ja all hoidmine üle 3 sekundi ei

seiska käitusvõlli.
c. Uuesti lülitile vajutamine seiskab käitusvõlli.
d. Seisupiduri vabastamine seiskab käitusvõlli.

9. Probleemide tekkimisel pöörduge oma kohaliku
KUBOTA edasimüüja poole.

3. Juhi kohaloleku kontrollsüsteemi
(OPC) kontrollimine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge lubage testimise ajal kellelgi traktori

lähedal viibida.
• Kui traktor vastavat testi ei läbi, ärge traktorit

kasutage.
• Enne käitusvõlli OPS kontrollimist veenduge, et

käitusvõll oleks traktori küljest lahti ühendatud.
• Kui sumisti käitusvõlli OPC kontrolli ajal ei kõla,

seisake mootor ja pöörduge oma kohaliku
KUBOTA edasimüüja poole käitusvõlli OPC
koheseks hoolduseks.

• Seadet ei tohiks kasutada enne, kui hooldus on
teostatud.

(1) Käitusvõlli siduri juhtimislüliti (2) Käitusvõlli käiguvahetushoob
(kui on olemas)

Ettevalmistamine enne testimist
1. Viige kõik juhthoovad asendisse

„NEUTRAL“ (NEUTRAALNE).
2. Rakendage seisupidur ja seisake mootor ning

langetage kõik tööseadmed.
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OPC süsteemi testimine
1. Järgige juhiseid osas „TRAKTORI PARKIMINE“.

(Vt: TRAKTORI PARKIMINE lk 12.)
2. Veenduge, et käitusvõlli ajami võll oleks traktori

küljest lahti ühendatud.
3. Istuge juhiistmel.
4. Käivitage mootor.
5. Rakendage käitusvõlli käigukang (kui on olemas).
6. Rakendage käitusvõlli siduri juhtimislüliti. Käitusvõll

peab hakkama pöörlema. Vabastage käitusvõlli
siduri juhtimislüliti.

7. Kontrollige järgmiseid punkte.
a. Seisatud traktori korral seiskab juhiistmelt

tõusmine käitusvõlli 1 sekundi jooksul.
b. Isegi kui käitusvõlli siduri juhtimislüliti on

aktiveeritud, ei käivitu käitusvõll, kui juht on
juhiistmelt tõusnud.

c. Käitusvõll pöörleb ja traktor sõidab aeglasel
kiirusel. Juhiistmelt tõusmisel kõlab hoiatav
sumisti (käitusvõll jätkab pöörlemist).

d. Juhiistmelt tõusmisel asendis „ON“ (SEES)
võtmega lüliti ja vabastatud seisupiduri korral
kõlab hoiatav sumisti.

8. Probleemide tekkimisel pöörduge oma kohaliku
KUBOTA edasimüüja poole.

4. Rattapoldi pingutusmomendi
kontrollimine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge kunagi kasutage traktorit lahtise pöia, ratta

ega teljega.
• Iga kord, mil poldid ja mutrid tuleb lahti keerata,

keerake need vastava pingutusmomendiga
uuesti kinni.

• Kontrollige kõiki polte ja mutreid regulaarselt
ning hoidke need kinnikeeratuna.

Kontrollige rattapolte ja -mutreid regulaarselt, eriti kui
need on uued. Kui need on lahti, pingutage neid
järgmiselt.

(1) 260 kuni 304 Nm / 26,5 kuni
31,0 kgf m

(2) 343 kuni 401 N m / 35,0 kuni
41,0 kgf m

5. Külgvarda tolmukatte
kontrollimine
Veenduge, et tolmukatted ei oleks kahjustatud.
Tolmukatete kahjustuse korral pöörduge hoolduse osas
kohaliku KUBOTA edasimüüja poole.

(1) Tolmukate

TÄHTIS :
• Tolmukatetes esinevate pragude korral võivad

vesi ja tolmu põhjustada külgvarda enneaegset
kulumist.

IGA 100 TUNNI JÄREL
1. Määrdetarvikute määrimine
Kandke järgmistele punktidele väike kogus
üldotstarbelist määret iga 100 tunni järel.
Kui olete masinat kasutanud äärmiselt niisketes või
mudastes tingimustes, määrige määrdetarvikuid
tihemini.
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(1) Määrdetarvik (esitelje tugi)

(1) Määrdetarvik (esitelje tugi)

(1) Määrdetarvik (esitelje ajami korpuse tugi - parempoolne (RH),
vasakpoolne (LH))

(1) Määrdetarvik (ülemine lüli)
(2) Määrdetarvik (ülemise lüli klamber)
(3) Määrdetarvik (tõstevarras)

(1) Määrdetarvik (hüdraulilise tõstesilindri tihvt)

(1) Määrdetarvik (rooliliigendi võll)
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(1) Aku klemmid

2. Õhupuhasti põhielemendi
puhastamine
MÄRKUS :
• Kui õhupuhasti puhastamise raames

tõmmatakse kliimaseadme kondensaator välja,
saab õhupuhasti lihtsasti küljest võtta ja külge
ühendada.
(Vt: 9. Võre, radiaatorivõre, õlijahuti,
kütusejahuti, kliimaseadme kondensaatori ja
akukinnituse puhastamine lk 131.)

1. Eemaldage õhupuhasti kate ja põhielement.
2. Puhastage põhielement.

• Kui elemendile koguneb kuiv tolm, puhuge see
suruõhuga seestpoolt väljapoole, elementi
samal ajal keerates. Suruõhu rõhk peab olema
alla 205 kPa (2,1 kgf/cm2 , 30 psi).

• Kui elemendile koguneb süsinikku või õli,
leotage elementi 15 minutit puhastusvahendis,
seejärel peske seda mitu korda veega, loputage
puhta veega ja laske loomulikult kuivada. Pärast
elemendi täielikult kuivamist kontrollige
elemendi sisemust valguse käes ja kontrollige
kahjustuste suhtes.

3. Vahetage õhupuhasti põhielement järgmiselt.
Kord iga 1000 tunni järel või kord aastas, kumb
enne kätte jõuab.

MÄRKUS :
• Kontrollige imiejektori klappi tolmuga

ummistatuse suhtes.

(1) Teisene (turva-) element
(2) Põhielement
(3) Imiejektori klapp

(4) Kate

TÄHTIS :
• Õhupuhasti kasutav kuivelementi; ärge

kandke sellele õli.
• Ärge laske mootoril töötada, kui filtrielement

on eemaldatud.
• Kindlasti pange kate tagasi selliselt, et nool

 (katte tagaosal) näitab üles. Kaane valesti
tagasipanemisel imiejektori klapp ei toimi ja
elemendile koguneb tolmu.

• Ärge puutuge sekundaarset elementi;
erandiks on olukord, mil see tuleb vahetada.
(Vt: 1. Õhupuhasti põhielemendi ja
sekundaarse elemendi vahetamine lk 151.)

Imiejektori klapp
Suurte tolmu- ja mustuse osakeste eemaldamiseks
avage tavatingimustes kasutamisel imiejektori klapp
kord nädalas; tolmustes tingimustes iga päev.

3. Ventilatori rihma pingsuse
reguleerimine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Enne rihma pingsuse kontrollimist seisake

kindlasti mootor.

Ventilaatori rihma
õige pingsus

Läbipaine vahemikus 13 kuni 15 mm, kui
rihmale vajutatakse rihma pikkuse keskel.

1. Seisake mootor ja eemaldage võti.
2. Suruge pöidlaga rihmarataste vahel olevale

rihmale, rakendades mõõdukat jõudu.
3. Kui pingsus on vale, keerake generaatori

kinnituspoldid lahti ja keerake rihma pingsuse
sobivas vahemikus reguleerimiseks reguleerpolti.
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4. Vahetage ventilaatori rihm, kui see on kahjustatud.

(1) Reguleerpolt
(2) Generaatori kinnituspolt

(A) Kontrollige rihma pingsust
(B) Kinnikeeramiseks

4. Piduripedaali reguleerimine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Enne piduripedaali kontrollimist parkige

tasasele pinnale, seisake mootor ja asetage
rataste alla tõkiskingad.

• Ebavõrdse pidurdamise vältimiseks peavad
tehnilised andmed jääma soovitatavasse
vahemikku. Kui need on väljaspool tehniliste
andmete vahemikku, võtke pidurite
reguleerimiseks ühendust oma kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

4.1 Piduripedaali vabakäigu kontrollimine

Piduripedaali
õige vabakäik

Parempoolne
piduripedaal

7 kuni 14 mm pedaalil

Vasakpoolne
piduripedaal

Parempoolse piduripedaali va-
bakäik (tegelik väärtus) + 5 kuni
10 mm pedaalil.

Astuge parempoolsele pidurile ja haagise hüdroajamiga pidurist
eraldub veidi pilootõli. See tähendab, et vabakäik on vasak- ja pa-
rempoolse piduri puhul erinev.

1. Seadistage seisupidur.
2. Vajutage õrnalt piduripedaalidele ja mõõtke

vabakäiku pedaali käigu ülaosas.

(1) Piduripedaalid (A) „FREE TRAVEL“ (VABA-
KÄIK)

MÄRKUS :
• Allavajutatuna peavad piduripedaalid olema

võrdsel kõrgusel.

4.2 Piduripedaali käigu kontrollimine
Pedaali käik Alla 100 mm iga pedaali puhul

1. Lülitage piduripedaali lukustus välja.
2. Vajutage piduripedaalid mitu korda alla.
3. Astuge parempoolsele pedaalile ja mõõtke selle

pedaali ja vasakpoolse pedaali kõrguste vahet
(pedaali käik).

4. Tehke sama vasakpoolse pedaaliga.

(1) Piduripedaal (vasakpoolne,
LH)

(2) Piduripedaal (parempoolne,
RH)

(3) Piduripedaali lukk

(A) „PEDAL STROKE“ (PEDAA-
LI KÄIK)

4.3 Kompensaatori töötaseme
kontrollimine (tasakaalutuse vastane
seade)

Kompensaatori töö-
tase

Minimaalne taseme erinevus 5 mm mõle-
ma pedaali vahel

1. Astuge korraks õrnalt mõlemale piduripedaalile.
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2. Seejärel astuge tugevamalt parempoolsele
pedaalile (vasakpoolne pedaal tõuseb ise veidi
üles) ja mõõtke pedaalide kõrguste vahet.

3. Tehke sama vasakpoolse pedaaliga.

5. Seisupiduri hoova kontrollimine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge demonteerige traktorit seisupiduri

kontrollimise ajal.

Veenduge, et traktori (ainult traktori üksuse) saaks
ohutult parkida umbes 15-kraadisele kallakule (kallak,
mis suureneb iga 10 meetri järel 2,7 meetri võrra).
Traktori liikumise korral pöörduge kohaliku KUBOTA
edasimüüja poole. Enne traktori demonteerimist
rakendage alati seisupidur.

6. Aku seisukorra kontrollimine

 OHT
Aku plahvatamise võimaluse vältimiseks toimige
järgmiselt.
Taaslaetavat tüüpi aku puhul järgige alltoodud
juhiseid.
• Ärge kasutage ega laadige taaslaetavat tüüpi

akud, kui vedeliku tase on „LOWER“ (alumise
piiri taseme) märgist madalam. Vastasel korral
võivad aku komponentide osad saada varakult
kahjustada, mis võib omakorda lühendada aku
kasutusiga või põhjustada plahvatuse.
Kontrollige regulaarselt vedeliku taset ja lisage
vajaduse korral destilleeritud vett, et vedeliku
tase oleks tasemete „UPPER“ ja
„LOWER“ vahel.

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge kunagi eemaldage akukorki mootori

töötamise ajal.
• Hoidke elektrolüüt silmadest, kätest ja

rõivastest eemale. Elektrolüüdi pritsmetega
kokkupuutumisel peske pritsmed kohe maha ja
pöörduge arsti poole.

• Hoidke sädemed ja lahtised leegid alati akust
eemale. Hapnikuga segunev vesinikgaas
muutub väga plahvatusohtlikuks.

• Aku kallal töötades kandke kaitseprille ja
kummikindaid.

MÄRKUS :
• Tehases paigaldatud aku on mittetaaslaetavat

tüüpi. Kui näidik muutub valgeks, ärge laadige
akut, vaid vahetage see uue vastu.

Aku valesti käsitsemine lühendab aku tööiga ja tõstab
hoolduskulusid.
Originaalaku on hooldusvaba, kuid seda tuleb siiski
veidi hooldada.
Kui aku on nõrk, on mootorit raske käivitada ja tuled on
hämarad. Akut on vaja regulaarselt kontrollida.

(1) Aku (2) Näidik

6.1 Kuidas näidikute teavet lugeda?
Aku seisukorra kontrollimiseks lugege näidiku teavet.

Roheline Nii elektrolüüdi suhteline tihedus kui ka elektro-
lüüdi kvaliteet on hea.

Must Aku vajab laadimist.

Valge Aku vajab väljavahetamist.

MÄRKUS :
• Selle näidiku vaatamisel, kontrollige suunaga

ülevalt alla, eemaldades õhupuhasti katte või
kasutades peeglit.

6.2 Aku isolatsiooni näidik
Normaalse töö ajal voolab DEF/AdBlue® vedelik läbi
mootori kontuuri, jahutades mootori erinevaid osi, nagu
DEF/AdBlue® injektor. Pärast mootori seiskumist töötab
pump mõni aeg aku toitel ja jätkab DEF/AdBlue®

tsirkulatsiooni süsteemis.
Seetõttu oodake aku eemaldamise vajadusel, kuni aku
isolatsiooni näidik kustub. Aku eemaldamine veel
sisselülitatud aku isolatsiooni näidiku ajal võib
põhjustada rikkeid, nagu näiteks kahjustada pihustit.
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(1) Aku isolatsiooni näidik

6.3 Aku laadimine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Aku töötamise ajal on akus olev vesinik- ja

hapniku gaas äärmiselt plahvatusohtlikud.
Hoidke sädemed ja lahtised leegid alati akust
eemale, seda eriti aku laadimise ajal.

• Veenduge, et ventileerimisavad oleks aku
laadimise ajal oma kohal (kui on olemas).

• Kaabli aku küljest lahti ühendamisel eemaldage
esimesena miinusklemm.
Kaabli aku külge ühendamisel ühendage esmalt
plussklemm.

• Ärge kunagi asetage aku laetuse
kontrollimiseks postide kohale metalleset.
Kasutage voltmeetrit või happemõõdikut.

(1) Aku

1. Aku aeglaseks laadimiseks ühendage aku
plussklemm laadija plussklemmiga ja miinusklemm
miinusklemmiga; seejärel laadige tavakorras.

2. Kiirlaadimine on mõeldud ainult hädaolukorras
kasutamiseks Selle puhul laaditakse suur osa
laadimismahust, seda lühikese aja jooksul.

Kiirlaaditud aku kasutamise korral tuleb akut
esimesel võimalusel uuesti laadida.
Suutmatus seda teha lühendab aku kasutusiga.

3. Aku on laetud, kui näidiku must kuva muutub
roheliseks.

4. Vana aku uue vastu vahetamisel kasutage akut,
mille tehnilised andmed vastavad tabelis 1
nimetatud andmetele.

Tabel 1

Aku tüüp Volti (V) Jõudlus 5H.R
(A.H) puhul

GP31(105E41R) 12 80

Reservjõudlus
(min)

Külmkäivitusam-
prid

Tavaline laadimis-
kiirus (A)

160 900 11

6.4 Suunised aku hoiundamiseks
1. Traktori pikka aega hoiundamisel eemaldage

traktorilt aku, reguleerige elektrolüüdi tase õigeks
ning hoiundage kuivas kohas, otsesest
päikesevalgusest eemal.

2. Hoiundamise ajal laadib aku end ise tühjaks.
Laadige akut kuuma ilma korral iga 3 kuu järel ja
külma ilma korral iga 6 kuu järel.

7. Kliimaseadme rihma pingsuse
reguleerimine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Enne rihma pingsuse kontrollimist seisake

kindlasti mootor.

Kliimaseadme rih-
ma õige pingsus

Läbipaine vahemikus 10 kuni 12 mm, kui
rihmale vajutatakse (98 N / 10 kgf) rihma
pikkuse keskel.

1. Seisake mootor ja eemaldage võti.
2. Suruge pöidlaga rihmarataste vahel olevale

rihmale, rakendades mõõdukat jõudu.
3. Kui pingsus on vale, keerake pingutamise

rihmaratta kinnitusmutter lahti ja keerake rihma
pingsuse sobivas vahemikus reguleerimiseks
reguleerpolti.
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4. Vahetage kliimaseadme rihm, kui see on
kahjustatud.

(1) Reguleerpolt
(2) Pingutusratta kinnitusmutter

(A) Kontrollige rihma pingsust
(B) Kinnikeeramiseks

IGA 200 TUNNI JÄREL
1. Rataste kokkujooksu
reguleerimine

(A) Kaugus rattast rattani taga
(B) Kaugus rattast rattani ees
(C) „FRONT“ (EES)

Õige rataste kokku-
jooks 2 kuni 8 mm

1. Parkige traktor tasasele pinnale.
2. Keerake rooliratast nii, et esirattad on otse

edasisuunas liikumise suunas.
3. Langetage tööseade, lukustage seisupidur ja

seisake mootor.
4. Mõõtke rehvi esiosa rantide vahelist kaugust

rummu kõrgusel.
5. Mõõtke rehvi tagaosa rantide vahelist kaugust

rummu kõrgusel.
6. Eesmine vahekaugus peab olema tagumisest

vahekaugusest väiksem. Kui see ei ole nii,
reguleerige külgvarda pikkust.

1.1 Rataste kokkujooksu reguleerimise
toiming
1. Ühendage lukustusrõngas lahti.
2. Keerake külgvarda mutter lahti.
3. Keerake külgvarda liigendit varda pikkuse

reguleerimiseks, kuni saavutate rataste
kokkujooksu õige mõõtme.

4. Keerake külgvarda mutter uuesti kinni.
5. Kinnitage külgvarda liigendi lukustusrõngas.

(1) Lukustusrõngas
(2) Külgvarda mutter

167 kuni 196 N⋅m
17 kuni 20 kgf⋅m

(3) Külgvarda liigend

2. Kütusepaagis oleva vee
väljalaskmine
Sette, lisandite ja vee kütusepaagist väljalaskmiseks
keerake lahti paagi põhjal olev tühjendusava kork.
Pärast keerake kork kinni.

(1) Kütusepaak (vasak) (2) Tühjendusava kork

TÄHTIS :
• Kui kütus sisaldab lisandeid (nt vett),

tühjendage kütusepaak lühemate intervallide
järel.

• Tühjendage kütusepakk enne traktori pärast
pika hoiundamise järgselt kasutamist.
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• Kütusepaak on valmistatud plastikust. Olge
ettevaatlik, et polte mitte liialt kõvasti kinni
keerata.

3. Siseõhu filtri puhastamine
Eemaldage nupp-poldid ja tõmmake filter välja. Puhuge
õhuga filtri tavapärase õhuvoo vastassuunast.
Suruõhu rõhk peab olema alla 205 kPa (2,1 kgf/cm2 /
30 psi).

(1) Siseõhu filter
(2) Nupp-poldid

(A) „PULL OUT“ (TÕMBA VÄL-
JA)

4. Värske õhu filtri puhastamine
Eemaldage nupp-poldid ja tõmmake filter välja.

(1) Värske õhu filter
(2) Kate
(3) Nupp-polt

(A) Õhu sisselaskeava port

MÄRKUS :
• Pärast puhastamist paigaldage filter ja kate

vastavalt eelmisele joonisele.

4.1 Filtri puhastamine
Tavakasutus
Puhkuge õhuga vastassuunast filtri tavapärase õhuvoo
suunas.
Suruõhu rõhk peab olema alla 205 kPa (2,1 kgf/cm2 /
30 psi).

TÄHTIS :
• Ärge lööge vastu filtrit. Filtri deformeerumise

korral võib tolm kliimaseadmesse siseneda,
ning see võib põhjustada kahjustusi ja tõrkeid.

(A) „AIR CONDITIONER AIRFLOW“ (KLIIMASEADME ÕHUVOOG)

MÄRKUS :
• Kui filter on väga must

Kastke filter leigesse, mahedatoimelise
pesuvahendiga vette.
Tolmu eemaldamiseks liigutage filtrit üles ja alla
ning vasakule ja paremale. Loputage filtrit
jooksva vee all ja laske filtril õhu käes kuivada.

TÄHTIS :
• Ärge kasutage filtri puhastamiseks bensiini,

vedeldit ega sarnaseid kemikaale, kuna need
võivad filtrit kahjustada.

• Samuti võib see süsteemi järgmisel korral
kasutamisel põhjustada KABIINIS ebameeldivat
lõhna.

IGA 400 TUNNI JÄREL
1. Vee-eraldi puhastamine
Seda tööd ei tohi teha põllul, vaid seda tuleb teha
puhtas keskkonnas.
1. Ühendage veeanduri pistik lahti.
2. Sulgege kütuse sulgeklapp.
3. Keerake kork lahti ja eemaldage, seejärel loputage

sisemust petrooleumiga.
4. Võtke element välja ja kastke see loputamiseks

petrooleumi sisse.
5. Pärast puhastamist pange vee-eraldi kokku tagasi,

hoides tolmu ja mustuse eemale.
6. Ühendage veeanduri pistik.

IGA 200 TUNNI JÄREL PERIOODILINE HOOLDUS

M5091, M5111 143



7. Õhutustage kütusesüsteem.
(Vt: 1. Kütusesüsteemi õhutustamine lk 156.)

(1) Veeanduri pistik
(2) Kütuse sulgeklapp
(3) Kuppel

(A) „CLOSE“ (SULGE)

(1) O-rõngas
(2) Element
(3) Elemendi kuppel
(4) Punane ujuk

(5) Kuppel
(6) Tühjendusava kork
(7) Veeanduri pistik

TÄHTIS :
• Kui vee-eraldit ja/või kütusefiltrit ei hooldate

hästi, võivad varustuspump ja pihusti saada
kahjustusi eeldatust varem.

IGA 500 TUNNI JÄREL
1. Mootoriõli vahetamine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Enne õli vahetamist seisake kindlasti mootor.
• Laske mootoril piisavalt jahtuda; õli võib olla

kuum ja põhjustada põletust.

1. Kasutatud õli väljalaskmiseks eemaldage mootori
põhjal olev tühjendusava kork ja laske kogu õlil
õlivanni voolata.

2. Pärast tühjendamist pange tühjendusava kork
tagasi.

3. Täitke uue õliga kuni õlimõõtevardale märgitud
ülemise sälguni.
(Vt: MÄÄRDEAINED, KÜTUS JA
JAHUTUSVEDELIK lk 125.)

Õlikogus koos filtriga 10,7 l

TÄHTIS :
• Kasutage mootoris DPF-iga ühilduvat (CJ-4)

õli.

(1) Õli sisselaskeava
(2) Õlimõõtevarras

(A) Õlitase on vastuvõetav sel-
les vahemikus.

(1) Tühjendusava kork

2. Mootoriõli filtri vahetamine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Enne õlifiltri kasseti vahetamist seisake

kindlasti mootor.
• Laske mootoril piisavalt jahtuda; õli võib olla

kuum ja põhjustada põletust.

1. Õlifiltri eemaldamine.
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2. Kandke uute filtrite kummitihendile kiht puhast
mootoriõli.

3. Keerake filter kiiresti kinni, kuni see puutub vastu
kinnituspinda.
Keerake filter käega kinni täiendava 1/2 pöörde
võrra.

4. Pärast uue filtri paigaldamist suureneb mootoriõli
kogus tavaliselt väikese koguse võrra. Veenduge, et
läbi tihendi ei lekiks mootoriõli ning kontrollige
õlimõõtevardaga õlitaset. Seejärel lisage mootoriõli
ettenähtud tasemeni.

(1) Mootoriõli filter

TÄHTIS :
• Mootori tõsise kahjustamise vältimiseks

kasutage ainult Kubota originaalfiltrit.

3. Kütusefiltri vahetamine
1. Eemaldage kütusefilter.
2. Kandke uute filtrite kummitihendile kiht puhast

kütust.
3. Keerake filter kiiresti kinni, kuni see puutub vastu

kinnituspinda.
Keerake filter käega kinni täiendava 1/2 pöörde
võrra.

4. Õhutustage kütusesüsteem.
(Vt: 1. Kütusesüsteemi õhutustamine lk 156.)

(1) Kütusefilter

4. Hüdroõli filtri vahetamine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Enne õlifiltri kasseti vahetamist seisake

kindlasti mootor.
• Laske mootoril piisavalt jahtuda; õli võib olla

kuum ja põhjustada põletust.

1. Eemaldage käigukasti korpuse põhjal olev
tühjendusava kork ja laske kogu õlil õlivanni
voolata.

2. Pärast tühjendamist pange tühjendusava kork
tagasi.

(1) Tühjendusava kork

3. Eemaldage 2 õlifiltrit.
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4. Pühkige magnetfiltri metallääriseid puhta lapiga.

(1) Hüdroõli filter
(2) Magnetfilter (pühkige metallääriseid)

5. Kandke uute filtrite kummitihendile kiht puhast
transmissiooniõli.

6. Keerake filter kiiresti kinni, kuni see puutub vastu
kinnituspinda.
Keerake filter käega kinni täiendava 1/2 pöörde
võrra.

7. Pärast uute filtrite paigaldamist lisage
transmissiooniõli kuni õlimõõtevarda ülemise
sälguni.

(1) Mõõtur (A) Õlitase on vastuvõetav sel-
les vahemikus.

8. Kui mootor on paar minutit töötanud, seisake
mootor ja kontrollige õlitaset uuesti; lisage õli
vastava tasemeni.

9. Veenduge, et filtri tihendi vahelt ei lekiks
transmissioonivedelikku.

TÄHTIS :
• Hüdraulikasüsteemi tõsise kahjustamise

vältimiseks kasutage ainult Kubota
originaalfiltrit.

5. Roolivõimendi vooliku
kontrollimine
1. Kontrollige veendumaks, et kõik voolikud ja vooliku

klambrid on tihedalt kinni ja kahjustusteta.
2. Kui voolikud ja klambrid on kulunud või kahjustatud,

vahetage või parandage need kohe.

(1) Roolivõimendi rõhuvoolikud

(1) Roolivõimendi rõhuvoolikud

6. Radiaatori vooliku ja klambri
kontrollimine
Kontrollige radiaatori voolikute korralikult kinnitatust iga
500 töötunni järel.
1. Kui vooliku klambrid on lahtised või lekib vett,

kinnitage klambrid korralikult.
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2. Vahetage voolikud ja kinnitage klambrid korralikult,
kui radiaatori voolikud on paisunud, kõvastunud või
mõranenud.
Vahetage voolikud ja vooliku klambrid iga 4 aasta
järel või varem, kui need on paisunud, kõvastunud
või mõranenud.

(1) Radiaatori voolikud (2) Vooliku klambrid

(1) Radiaatori voolikud (2) Vooliku klambrid

(1) Radiaatori voolikud (2) Vooliku klambrid

6.1 Ülekuumenemise vastumeetmed
Teostage järgmised toimingud, kui jahutusvedeliku
temperatuur läheneb standardkeemistemperatuurini või
ületab seda; olukorda nimetatakse ka
„ülekuumenemiseks“.
1. Parkige traktor ohutusse kohta ja laske mootoril

seda koormamata tühikäigupööretel töötada.
2. Enne mootor seiskamist laske mootoril umbes 5

minutit koormamata tühikäigupööretel töötada, selle
asemel et mootoril äkitselt seisata.

3. Hoidke masinast täiendava 10 minuti jooksul või
auru eraldumisel eemale.
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4. Veenduge, et ei esineks põletusohtu. Kõrvaldage
ülekuumenemise põhjused vastavalt käesoleva
juhendi tõrkeotsingu jaotisele.
(Vt: TÕRKEOTSING lk 163.)
Pärast taaskäivitage mootor.

7. Kütusetoru kontrollimine
1. Kontrollige veendumaks, et kõik voolikud ja vooliku

klambrid on tihedalt kinni ja kahjustusteta.
2. Kui voolikud ja klambrid on kulunud või kahjustatud,

vahetage või parandage need kohe.

(1) Kütusetorud (2) Voolikuklambrid

(1) Kütusetorud (2) Voolikuklambrid

MÄRKUS :
• Kui kütusetoru on vahetatud, õhutustage

kindlasti kütusesüsteem nõuetekohaselt.
(Vt: 1. Kütusesüsteemi õhutustamine lk 156.)

8. Sisselaskeõhu liini kontrollimine
1. Kontrollige veendumaks, et voolikud ja vooliku

klambrid on tihedalt kinni ja kahjustusteta.
2. Kui voolikud ja klambrid on kulunud või kahjustatud,

vahetage või parandage need kohe.

(1) Voolik (2) Vooliku klambrid

(1) Voolik (2) Vooliku klambrid

(1) Voolik (2) Vooliku klambrid
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(1) Voolik (2) Vooliku klambrid

9. Tõstesilindri vooliku kontrollimine
1. Kontrollige veendumaks, et voolikud ja vooliku

klambrid on tihedalt kinni ja kahjustusteta.
2. Kui voolikud ja klambrid on kulunud või kahjustatud,

vahetage või aprandage need kohe.

(1) Tõstesilindri voolikud

10. Haagise pidurivooliku kontroll
1. Kontrollige, et voolik on tihedalt kinnitatud ja mitte

kahjustatud.
2. Kulunud või kahjustatud vooliku korral pöörduge

vastava hoolduse osas oma kohaliku KUBOTA
edasimüüja poole.

(1) Haagise pidurivoolik

11. Kaugjuhtimisklapi vooliku
kontroll automaathaakeseadise
jaoks, lükatavat tüüpi (kui on
olemas)
1. Kontrollige veendumaks, et kõik voolikud ja vooliku

klambrid on tihedalt kinni ja kahjustusteta.
2. Kui voolikud ja klambrid on kulunud või kahjustatud,

pöörduge hoolduse osas kohaliku KUBOTA
edasimüüja poole.

12. Eesmise rippsüsteemi
kaugjuhtimisklapi vooliku kontroll
(kui on olemas)
1. Kontrollige veendumaks, et kõik voolikud ja vooliku

klambrid on tihedalt kinni ja kahjustusteta.
2. Kui voolikud ja klambrid on kulunud või kahjustatud,

pöörduge hoolduse osas kohaliku KUBOTA
edasimüüja poole.

13. Kliimaseadme toru ja vooliku
kontrollimine
1. Kontrollige veendumaks, et kõik voolikud ja vooliku

klambrid on tihedalt kinni ja kahjustusteta.
2. Kui voolikud ja klambrid on kulunud või kahjustatud,

pöörduge hoolduse osas kohaliku KUBOTA
edasimüüja poole.

IGA 600 TUNNI JÄREL
1. Esitelje pöördtelje reguleerimine
Kui esitelje pöördtelje tihvt on valesti reguleeritud, võib
esineda esiratta vibratsioon, põhjustades rooliratta
vibreerimist.
Reguleerimistoiming
1. Keerake lukustusmutter lahti ja keerake

reguleerkruvi sisse, kuni see on omal kohal.
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2. Keerake kruvi kinni täiendava 1/6 pöörde võrra.
3. Keerake lukustusmutter uuesti kinni.

(1) Reguleerkruvi (2) Lukustusmutter

IGA 1000 TUNNI JÄREL
1. Transmissioonivedeliku
vahetamine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Laske mootoril piisavalt jahtuda; õli võib olla

kuum ja põhjustada põletust.

1. Kasutatud õli väljalaskmiseks eemaldage
transmissiooni korpuse põhjal olev tühjendusava
kork ja laske kogu õlil õlivanni voolata.

2. Pärast tühjendamist pange tühjendusava kork
tagasi.

3. Täitke uue KUBOTA SUPER UDT vedelikuga kuni
õlimõõtevardale märgitud ülemise sälguni.
(Vt: MÄÄRDEAINED, KÜTUS JA
JAHUTUSVEDELIK lk 125.)

4. Kui mootor on paar minutit töötanud, seisake
mootor ja kontrollige õlitaset uuesti; lisage õli
vastava tasemeni.

Õli mahutavus 60 l

(1) Tühjendusava kork

(1) Õlimõõtevarras
(2) Õli sisselaskeava

(A) Õlitase on vastuvõetav sel-
les vahemikus.

TÄHTIS :
• Ärge töötage traktoriga vahetult pärast

transmissioonivedeliku vahetamist.
Transmissiooni kahjustamise vältimiseks
laske mootoril mõned minutid keskmistel
pööretel töötada.

2. Eesmise diferentsiaali õli
vahetamine
1. Kasutatud õli väljalaskmiseks eemaldage eesmisel

diferentsiaalil olev tühjendusava kork ja täitekork
ning laske kogu õlil õlivanni voolata.

2. Pärast tühjendamist pange tühjendusava kork
tagasi.

3. Eemaldage õlitaseme kontrollkork.
4. Täitke uue õliga kuni kontrollkorgi pordi alumise

kumera ääriseni.
(Vt: MÄÄRDEAINED, KÜTUS JA
JAHUTUSVEDELIK lk 125.)
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5. Pärast täitmist pange täitekork ja kontrollkork
tagasi.

Õli mahutavus 6 l

(1) Tühjendusava kork
(2) Täitekork

(3) Kontrollkork

3. Esitelje ajami korpuse õli
vahetamine
1. Kasutatud õli väljalaskmiseks eemaldage esitelje

ajami korpusel olev tühjendusava kork ja täitekorgid
ning laske kogu õlil õlivanni voolata.

2. Pärast tühjendamist pange tühjendusava korgid
tagasi.

3. Täitke uue õliga kuni täitekorgi pordini.
(Vt: MÄÄRDEAINED, KÜTUS JA
JAHUTUSVEDELIK lk 125.)

4. Pärast täitmist pange täitekorgid tagasi.

Õli mahutavus 3,5 l kummalgi poolel

(1) Tühjendusava kork (2) Täitekork

4. Mootori klapi vahe reguleerimine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

IGA 1000 TUNNI VÕI 1 AASTA
JÄREL
Teostage järgmist hooldust kord iga 1000 tunni järel või
kord aastas, kumb enne kätte jõuab.

1. Õhupuhasti põhielemendi ja
sekundaarse elemendi vahetamine
(Vt: 2. Õhupuhasti põhielemendi puhastamine lk 138.)

2. Väljalasketorustiku kontrollimine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

IGA 1500 TUNNI JÄREL
1. Kütusepihusti düüsi otsaku
puhastamine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

2. DEF-i/AdBlue® pihusti otsaku
kontrollimine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

3. DEF-i/AdBlue® toru kontrollimine
1. Veenduge, et kõik paaki suunduvad DEF-i/AdBlue®

pihusti torud oleks korralikult ühendatud ja
kahjustusteta.

2. Kui voolikud ja klambrid on kulunud või kahjustatud,
vahetage või aprandage need kohe.

(1) DEF-i/AdBlue® torud (2) Voolikuklambrid
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4. Õliseparaatori elemendi
vahetamine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Enne õliseparaatori elemendi vahetamist

seisake kindlasti mootor.

1. Eemaldage kate ja võtke element välja. Pühkige õli
ja korpuse sees olev süsinik puhta lapiga ära.

2. Paigaldage uus õliseparaatori element.
3. Kinnitage kaas.

(1) Õli separaator

(1) Korpus
(2) Õliseparaatori element
(3) Vahetihend

(4) Kate

5. Positiivse karteri ventilatsiooni
(PCV) klapi kontrollimine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

6. EGR-jahuti kontrollimine ja
puhastamine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

IGA 2000 TUNNI VÕI 2 AASTA
JÄREL
Teostage järgmist hooldust kord iga 2000 tunni järel või
iga kahe aasta järel, kumb enne kätte jõuab.

1. Jahutussüsteemi loputamine ja
jahutusvedeliku vahetamine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge eemaldage radiaatori korki ajal, mil

jahutusvedelik on kuum. Pärast jahtumist
keerake kork aeglaselt esimesse piirasendisse
ja laske enne korgi täielikult eemaldamist liigsel
rõhul väljuda.

1. Seisake mootor, eemaldage võti ja laske jahtuda.
2. Jahutusvedeliku väljalaskmiseks evage radiaatori

tühjendusava kork, eemaldage tühjendusava kork
ja eemaldage radiaatori kork. Kogu jahutusvedeliku
väljalaskmiseks tuleb eemaldada radiaatori kork.

3. Pärast jahutusvedeliku väljalaskmist pange
tühjendusava kork tagasi.

4. Täitke puhta, pehme vee ja jahutussüsteemi
puhastusainega.

5. Järgige puhastusaine juhiseid.
6. Pärast loputamist täitke puhta, pehme veega ja

antifriisiga, kuni jahutusvedeliku tase ulatub
radiaatori korgini.
Pange radiaatori kork korralikult tagasi.

7. Lisage jahutusvedelikku kuni paisupaagil oleva
märgini „FULL“.

8. Käivitage ja laske mootoril paar minutit töötada.
9. Seisake mootor, eemaldage võti ja laske jahtuda.
10. Kontrollige jahutusvedeliku taset paisupaagis ja

lisage vajaduse korral jahutusvedelikku.
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11. Kõrvaldage kasutatud jahutusvedelik
nõuetekohaselt.

Jahutusvedeliku maht 10 l

(1) Tühjendusava kork

(1) Tühjendusava kork

(1) Radiaatori kork
(2) Paisupaak

TÄHTIS :
• Ärge käivitage mootorit, kui

jahutusvedelikku ei ole.
• Radiaatori ja paisupaagi täitmiseks kasutage

puhast, värsket, pehmet vett ja antifriisi.

• Antifriisi veega segamisel peab antifriisi
osalus olema 50%.

• Keerake radiaatori kork korralikult kinni. Kui
kork on lahti või hooletult paigaldatud, võib
lekkida vett ja mootor võib ülekuumeneda.

MÄRKUS :
• KABIINIGA masinate puhul ringleb

jahutusvedelik läbi kütteseadme. See
tähendab, et vaja läheb veel ühte liitrit
jahutusvedelikku.
Jahutusvedeliku vahetamisel lisage
jahutusvedelikku kuni paisupaagi
täitepordini. Seadistage kütteseadme
olekuks „ON“ (SEES) (liigutage temperatuuri
juhtvalitsat valiku „WARM“ (SOE) suunas)
ning laske jahutusvedeliku soojendamiseks
mootoril veidi aega töötada. Seejärel seisake
mootor.
Kui jahutusvedelik on jahtunud, suunatakse
osa paisupaagis olevast vedelikust
torudesse. Nüüd on paisupaagi
jahutusvedeliku täituvuse tase õige.

2. Antifriis

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Antifriisi kasutades pange kaitsmiseks kätte

näiteks kummikindad (antifriis sisaldab mürki).
• Selle allaneelamisel pöörduge kohe arsti poole.

Ärge käskige inimesel oksendada, kui
mürgistusteabekeskuse- või tervishoiutöötaja ei
ole teid juhendanud seda tegema. Šoki või
südame funktsiooni puudulikkuse korral
osutage tavapärast esmaabi ja tehke kunstlikku
hingamist. Lisajuhiste saamiseks helistage
kohaliku mürgistusteabekeskuse või hädaabi
numbril.

• Antifriisi kokkupuutel naha või rõivastega peske
antifriis kohe maha.

• Ärge segage omavahel erinevat tüüpi antifriisi.
Segu võib põhjustada keemilist reaktsiooni ja
kahjulike ainete tekkimist.

• Antifriis on teatud tingimustel äärmiselt tule- ja
plahvatusohtlik. Hoidke tuli ja lapsed antifriisist
eemal.

• Mootorist vedelike väljalaskmisel asetage
mootori korpuse alla anum.

• Ärge valage jäätmeid maapinnale, äravoolu ega
ühtegi veeallikasse.

• Samuti järgige antifriisi kõrvaldamisel
asjaomaseid keskkonnakaitse eeskirju.
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Kasutage KUBOTA mootorites alati 50/50 segu
pikaajalise säilivusega jahutusvedelikust ja puhtast,
pehmest veest.
Äärmuslikes tingimustes kasutatava jahutusvedelikuga
seoses pöörduge kohaliku KUBOTA edasimüüja poole.
1. Saadaval on erinevat tüüpi pikaajalise säilivusega

jahutusvedelikku (edaspidi LLC). Selle mootori
puhul kasutage etüleenglükooli (EG).

2. Enne jahutusveega segatud LLC segu kasutamist
täitke radiaator puhta veega ja tühjendage
radiaator.
Sisemuse puhastamiseks korrake toimingut 2 või 3
korda.

3. LLC segamine
Segage 50% LLC ja 50% puhta, pehme vee segu
eelnevalt kokku. Segamisel segage korralikult ja
seejärel valage segu radiaatorisse.

4. Vee ja antifriisi segamistoiming on antifriisi tüübist ja
ümbritseva õhu temperatuurist olenevalt erinev. Vt
standardit SAE J1034, täpsemalt vt ka SAE J814c.

Sisaldus (%)
antifriis

Standardkül-
mumistempe-

ratuur

Standardkee-
mistempera-

tuur *

℃ ℃

50 –37 108
 

* Rõhuväärtusel 1,013 × 105 Pa (760 mmHg) (atmosfäärirõhk).
Kõrgema standardkeemistemperatuuri saavutamiseks kasuta-
takse radiaatori korki, mis võimaldab jahutussüsteemis rõhul
tekkida.

 

5. LLC lisamine
a. Lisage vett ainult juhul, kui segu tase on

aurustumise tõttu langenud.
b. Segu lekkimise korral lisage sama tootja

valmistatud ja sama tüüpi LLC samas
segamisvahekorras.

TÄHTIS :
• Ärge kunagi lisage teise tootja valmistatud

pikaajalise säilivusega jahutusvedelikku.
Erineva kaubamärgi tooted võivad sisaldada
erinevaid lisaaineid ja mootor ei pruugi
toimida, nagu vaja.

6. Ärge kasutage LLC segamiseks radiaatori
puhastusvahendit. LLC sisaldab korrosioonivastast
ainet. Puhastusvahendiga segamise korral võib
tekkida sete, mis kahjustab mootori osade
toimimist.

7. KUBOTA originaalse pikaajalise säilivusega
jahutusvedeliku kasutusiga on 2 aastat. Vahetage
jahutusvedelikku kindlasti iga 2000 tunni või 2 aasta
järel, olenevalt kumb enne kätte jõuab.

MÄRKUS :
• Eelnimetatud andmed juhinduvad

tööstusstandardist, mis võimaldab

kontsentreeritud antidriisis kasutada
minimaalses koguses glükooli.

IGA 3000 TUNNI JÄREL
1. Turboülelaaduri kontrollimine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

2. Varustuspumba kontrollimine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

3. Sisselaskeõhu soojendi
kontrollimine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

4. EGR-süsteemi kontrollimine ja
puhastamine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

5. DPF-i summuti puhastamine
Tahma eemaldamine
1. Mida pikemalt DPF toimib, seda rohkem koguneb

filtrisse tahma (põlemisjäätmeid).
2. Liiga palju kogunenud tahma kahjustab DPF-i

toimimist.
3. Filtri puhastamise osas konsulteerige kohaliku

KUBOTA edasimüüjaga.

TÄHTIS :
• DPF-i tuleb puhastada spetsiaalse

puhastusseadmega. Ärge demonteerige
DPF-i puhastamise ejaks ega proovige seda
ise puhastada. Konsulteerige kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

6. DEF-i/AdBlue® pihusti
kontrollimine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.
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7. DEF-i/AdBlue® pumba filtri
vahetamine
1. Eemaldage 4 polti ja seejärel eemaldage pumba

kate.

(1) Pumba kate (2) Polt

2. Puhastage korgi ümbrust ja eemaldage kork.
3. Keerake filtrikoostu ülaosa lahti ja eemaldage see

pumba küljest.
4. Vahetage filtrikoost uue vastu välja.

(1) Filtrikoost
(2) Kork
(3) O-rõngas

(4) DEF-i/AdBlue® pump

MÄRKUS :
• Pärast mootori seikamist jätkab pihustit

jahutav DEF-i/AdBlue® vedelik süsteemist
paar minutit ringlemist.
Pärast ringlemise lõppemist vahetage osa.
Jahutamise ajal kostub vedeliku ringlemise
müra.

• Ärge kandke filtri o-rõngale õli.

IGA 9000 TUNNI JÄREL
1. DEF/AdBlue® paagi filtri
vahetamine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

1 AASTA JÄREL
1. Õliseparaatori külmimisvastase
soojendi (kui on olemas)
kontrollimine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

2. KABIINI isolatsioonipolstri
kontrollimine
Kontrollige polstrit mõrade või kulumise suhtes.
Vahetage, kui need on kahjustatud.

3. DPF-iga seotud toru kontroll
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

4. EGR-i toru kontrollimine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

IGA 2 AASTA JÄREL
1. Õliseparaatoriga seotud
kummitoru vahetamine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

2. Positiivse karteri ventilatsiooni
(PCV) klapi vooliku vahetamine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

3. Ülelaadimisrõhu anduri vooliku
vahetamine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

4. DPF-iga seotud kummitoru
vahetamine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

5. EGR-jahuti vooliku vahetamine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.
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6. Peasilindri filtri puhastamine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

IGA 3 AASTA JÄREL
1. Seisupiduri kaabli vahetamine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

IGA 4 AASTA JÄREL
1. Radiaatori vooliku (veetorude)
vahetamine
Vahetage voolikud ja klambrid.
(Vt: 6. Radiaatori vooliku ja klambri kontrollimine lk
146.)

2. Kütusetorude vahetamine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

3. Sisselaskeõhu liini vahetamine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

4. Roolivõimendi vooliku vahetamine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

5. Tõstesilindri vooliku vahetamine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

6. Peasilindri komplekti vahetamine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

7. Piduri tihendi 1 ja 2 vahetamine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

8. Haagise pidurivooliku vahetamine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

9. Automaathaakeseadise
kaugjuhtimisklapi vooliku
vahetamine, lükatavat tüüpi (kui on
olemas)
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

10. Eesmise rippsüsteemi
kaugjuhtimisklapi vooliku
vahetamine (kui on olemas)
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

11. Kliimaseadme vooliku
vahetamine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

HOOLDAGE, NAGU ON ETTE
NÄHTUD
1. Kütusesüsteemi õhutustamine
Õhk tuleb eemaldada järgmisel juhul.
• Kütusefiltri või -torude eemaldamisel;
• vee-eraldist vee väljalaskmisel;
• kui paak on täiesti tühi;
• kui traktorit ei ole pikka aega kasutatud.

Õhutustamise toiming on järgmine.
1. Täitke kütusepaak kütusega ja avage kütuse

sulgeklapp.

(1) Kütuse sulgeklapp (A) „CLOSE“ (SULGE)
(B) „OPEN“ (AVA)
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2. Ühendage kütteseadme pistik lahti.

(1) Pistikühendus

TÄHTIS :
• Ärge proovige õhutustada ajam, mil

kütteseade töötab. Vastasel korral
kahjustate akut.

3. Keerake võtmega lüliti asendisse „ON“ (SEES) ja
„OFF“ (VÄLJAS) järjestikku 10 korda või siis
järgmiste intervallide järel. Nii väljub õhk
kütusetorust.
a. Aeg, mil võtmega lüliti on asendis „ON“ (SEES):

30 sekundit
b. Aeg, mil võtmega lüliti on asendis

„OFF“ (VÄLJAS): 15 sekundit

(1) Võtmega lüliti (A) „ON“ (SEES)
(B) „OFF“ (VÄLJAS)

4. Ühendage kütteseadme pistik.
5. Seadistage käsigaasi hoob maksimaalse kiiruse

asendisse, keerake mootori käivitamiseks võtmega
lülitit ja seejärel lähtestage gaasihoob keskmise
kiiruse (umbes 1500 p/min) asendisse.
Kui mootor ei käivitu, proovige mitu korda käivitada
30-sekundiliste intervallide järel.

TÄHTIS :
• Ärge hoidke võtmega lülitit mootori

käivitamise asendis korraga üle 10 sekundi.

Kui mootorit on veel vaja käivitada, proovige
uuesti 30 sekundi pärast.

6. Kiirendage mootori tööd, et eemaldada väike kogus
kütusesüsteemi jäänud õhku.

7. Kui õhk on siiski süsteemis ja mootor seiskub,
korrake eelkirjeldatud samme.

2. Pidurisüsteemi õhutustamine
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.

3. Rikkepiduri klotsi vahetamine
Rikkepiduri kasutamisel hädaseiskamiseks võivad
pidurisüsteemi komponendid kahjustada saada. Pärast
rikkepiduri kasutamist pöörduge selle ülevaatuseks ja
hoolduseks koheselt oma kohaliku KUBOTA
edasimüüja poole.

4. Siduri korpuses oleva vee
väljalaskmine
Traktori siduri korpuse all on tühjendusava kork.
Vihmastes või lumistes tingimustes kasutamisel või
pärast traktori pesemist võib vesi siduri korpusesse
sattuda.
Eemaldage tühjendusava kork ja laske veel välja
joosta, seejärel pange kork tagasi.

(1) Vee tühjendusava kork

5. Kaitsmete vahetamine
Traktori elektrisüsteemi kaitstakse võimalike ohtude
eest kaitsmetega.
Läbipõlenud kaitse viitab sellele, et elektrisüsteemis on
mingis kohas ülekoormus või lühis.
Mõne kaitsme läbipõlemise korral asendage kaitse uue,
sama võimsusega kaitsmega.

TÄHTIS :
• Enne läbipõlenud kaitsme vahetamist tehke

kindlaks kaitsme läbipõlemise põhjus ja
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teostage vajalikud parandustööd. Suutmatus
seda teha võib traktori elektrisüsteemi tõsiselt
kahjustada.
Elektriprobleemide kohta lugege üksikasjalikku
teavet käesoleva juhendi tõrkeotsingu jaotisest
või võtke ühendust kohaliku KUBOTA
edasimüüjaga.
(Vt: TÕRKEOTSING lk 163.)

Kaitse nr Mahuta-
vus Kaitstud ahel

(1) 5 A Varukaitse

(2) 10 A Varukaitse

(3) 15 A Varukaitse

(4) 20 A Varukaitse

(5) 15 A Töötuli (tagumine)

(6) 15 A Töötuli (eesmine)

(7) 15 A Sigaretisüütel

(8) 30 A Kliimaseade (ventilaatori mootor)

(9) 10 A Kliimaseade (kompressor)

(10) 20 A Töötuli (esiküljel)

(11) 5 A Transmissiooni juhtseade

(12) 15 A Laadija pistik

(13) 15 A Elektrooniline juhtseade

(14) 5 A Starteri relee

(15) 5 A Raadio

(16) 5 A Kliimaseade (juhtseade)

(17) 15 A Puhasti

(18) 10 A Generaator, käitusvõll, mootor

(19) 5 A Mõõdik

(20) 10 A Suunatuli

(21) 10 A Varukaitse (mõõdik)

(22) 20 A Esituli

(23) 20 A Vilguti (oht)

(24) 5 A Varukaitse (elektrooniline juhtseade)

(25) Kaitsme tõmmits

(26) 15 A Varukaitse

(27) 20 A Varukaitse

(28) 20 A Küljeakna udueemaldaja

(29) 20 A Tagaakna udueemaldaja

(30) 15 A Töötuli (valik)

(31) 15 A Stopptuli

(32) 10 A OBD

(33) 10 A Haagise piduriklapp
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Kaitse nr Mahuta-
vus Kaitstud ahel

(1) 30 A Ühisanumpritse (CRS) süsteemi kütu-
sepump

(2) 20 A Valikulise katalüütilise redutseerimise
süsteem

(3) 30 A Valikulise katalüütilise redutseerimise
kütteseadme süsteem

(4) 10 A NOX andur, valikulise katalüütilise re-
dutseerimise paagi andur

(5) 10 A EGR-klapi õhuvooluandur

(6) 10 A Varukaitse

(7) 30 A Varukaitse

Õliseparaatori kaitse (kui on olemas)

Kaitse nr Mahuta-
vus Kaitstud ahel

(1) 15 A Kütteseade (õliseparaator, välja 1)

(2) 15 A Kütteseade (õliseparaator, sisse)

(3) 15 A Kütteseade (õliseparaator, välja 2)

6. Inertkaitsmete vahetamine
Inertkaitsmete eesmärk on kaitsta elektrijuhtmeid. Kui
mõni kaitse on läbi põlenud, tehke kindlaks selle
põhjus. Ärge kunagi kasutage asendusosi; kasutage
ainult Kubota originaalosi.

Kaitse nr Mahuta-
vus Kaitstud ahel Tüüp

(1) 30 A Peamine võtmega lüliti Poldiga
fikseeritud

(2) -- -- --

(3) 50 A Valikulise katalüütilise
redutseerimise süsteem

Ei ole pol-
diga fik-
seeritud(4) 60 A Udueemaldaja, oht

(5) 120 A Mootori eelsoojendus Poldiga
fikseeritud(6) 40 A Töötuli

(7) 30 A Pistikupesa Ei ole pol-
diga fik-
seeritud(8) 60 A Starter, kliimaseade

(9) 150 A Laadimine

6.1 Vahetamise toiming
Poldiga mittekinnitatud inertkaitse:
1. Ühendage aku miinusjuhe lahti.
2. Tõmmake kaitse kaitsmekarbist välja.
3. Asendage sama võimsusega kaitsmega.
Poldiga kinnitatud inertkaitse:
Selle hooldusega seoses võtke ühendust kohaliku
KUBOTA edasimüüjaga.
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(1) Kaitsmekarp
(2) Polt
(3) Poldiga kinnitatud inertkaitse

(4) Poldiga mittekinnitatud inert-
kaitse

7. Lambi vahetamine
Tuli Mahutavus

Esituli 12 V, 60 W (HB3)

Suunatuli ja ohutuli (eesmine) 12 V, 21 W

Suunatuli ja ohutuli (tagumine) 12 V, 21 W

Piduri stopptuli ja tagatuli 12 V, 21/5 W

Eesmine töötuli 12 V, 35 W

Töötuli (katuse välisosale) 12 V, 55 W

Sisevalgusti (ruumi tuli) 12 V, 5 W

Eesmine parktuli 12 V, 5 W

Registreerimismärgi tuli 12 V, 10 W

8. Esilaterna vahetamine

 ETTEVAATUST
Isikukahju vältimiseks toimige järgmiselt.
• Olge ettevaatlik ning ärge laske pirnil maha

kukkuda, ühelgi esemel lambi vastu puutuda;
ärge rakendage liigset jõudu ega kriimustage
lampi. Katkine klaas võib põhjustada vigastusi.
Pöörake suuremat tähelepanu
halogeenlampidele, mille sees on rõhk kõrgem.

• Enne lambi vahetamist lülitage tuli kindlasti
välja ja oodake, kuni pirn jahtub; vastasel juhul
võite saada põletada.

1. Paremat või vasakut lukustusnuppu vajutades
tõmmake elektripistikut ja eemaldage see.

2. Kaane eemaldamiseks keerake seda vastupäeva.
3. Pirni väljavõtmiseks keerake pirni korpust

vastupäeva.
4. Asendage pirn uue pirniga ja pange esilaterna

koost tagasi vastupidises järjekorras.

(1) Elektripistik
(2) Lukustusnupud
(3) Kate
(4) Pirnipesa
(5) Pirn

(A) „Pesa tagab laiema kaitse
suunaga ülespoole“

TÄHTIS :
• Kasutage kindlasti sama võimsusega

(vattides) uut pirni.
• Ärge puudutage pirni pinda (klaasi) paljaste

kätega. Sõrmejäljed, näiteks, võivad pirni
purustada.

9. Ukse ja akna määrimispunktid

(1) Uksehing (2) Tagaakna hing

10. Pesuvedeliku lisamine
Lisage sobivas koguses autole mõeldud pesuvedelikku.
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(1) Pesuvedeliku paak

Pesuvedeliku paagi mahutavus 1,3 l

11. Külmutusaine koguse (gaas)
kontrollimine

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Vedeliku silma või nahale sattumine võib

põhjustada külmakahjustust.
• Lekke korral kasutage kaitseprille. Eralduv

külmutusaine võib silmi tõsiselt kahjustada.
• Külmutusaine R134a kokkupuude leegiga

põhjustab mürgise gaasi tekkimist.
• Ärge ühendage kliimaseadme süsteemi

jahutusringluse ühtegi osa lahti. Abi ja
hoolduse suhtes pöörduge oma kohaliku
KUBOTA edasimüüja poole.

Külmutusaine väike kogus kahjustab kliimaseadme
toimimist. Kontrollige järgmiseid punkte. Kuis viidatakse
külmutusaine väga madalale tasemele, paluge
edasimüüjal kontrollida ja täita.
Kontrollimistoiming
1. Laske kliimaseadmel töötada järgmistel tingimustel.

• Mootori pöörded – umbes 1500 p/min
• Temperatuuri juhtvalits – maksimaalne

jahutusasend
• Ventilaatori lüliti – suurim voog
• Kliimaseadme lüliti – „ON“ (SEES)

2. Vaadake vaateava kaudu, kas ja kuidas
külmutusaine süsteemis ringleb.

(1) Vaateava

Õige
Külmutusaine voos on
õhumulle vähe või ei ole
neid üldse.

Madal

Külmutusaine voos on
palju õhumulle (õhumul-
lid või vaht mööduvad
pidevalt).

Ületäitmine või
külmutusaine
puudumine:

Värvitu ja läbipaistev.

Fluoritud kasvuhoonegaasid
Kliimaseadme gaas sisaldab fluoritud
kasvuhoonegaase.

Tööstuslik
nimetus Kogus (kg) CO2 ekviva-

lent (tonni) GWP

HFC-134a 1,0 1,43 1430

(Üldine hoiatuspotentsiaal: GWP)

TÄHTIS :
• Laadige ainult juhul, kui R134a ei ole R12

külmutusainet.
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HOIUNDAMINE

 HOIATUS
Isikukahju või surma vältimiseks toimige
järgmiselt.
• Ärge puhastage masinat mootori töötamise ajal.
• Heitgaasi aurudest põhjustatud mürgitusohu

vältimiseks ärge laske mootoril töötada
siseruumis, kus puudub vastav ventilatsioon.

• Hoiundamise ajaks eemaldage võtmega lülitist
võti, et vältida traktori volitamata isikute poolt
kasutamist ja vigastuste tekitamist.

TRAKTORI HOIUNDAMINE
Kui plaanite traktorit pikemaks ajaks hoiundada, järgige
alltoodud toiminguid.
Need toimingud aitavad tagada traktori
hoiundamisjärgse kasutusvalmiduse minimaalse
ettevalmistusega.
1. Kontrollige polte ja mutreid nende pinguloleku

suhtes ja vajaduse korral keerake kinni.
2. Kandke määret traktori piirkondadele, kus

metallpinnad hakkavad roostetama; kandke määret
ka liigendosadele.

3. Eemaldage traktori kere küljest ballast.
4. Täitke rehvid tavarõhust veidi suurema rõhuga.
5. Vahetage mootoriõli ja laske mootoriõlil läbi kogu

mootoriploki ja sisemiste liikuvate osade umbes 5
minutit tsirkuleerida.

6. Traktori pikka aega hoiundamisel hoidke käitusvõlli
siduri juhtimislüliti või -hoob asendis
„DISENGAGE“ (LAHUTA).

7. Kui kõik tööseadmed on maapinnale langetatud,
katke hüdrosilindri avatud kolvivarred määrdega.

8. Eemaldage traktorilt aku. Aku hoiundamisel järgige
aku hoiundamise toiminguid.
(Vt: 6. Aku seisukorra kontrollimine lk 140.)

9. Võimaluse korral laske DEF/AdBlue® paagist välja
joosta ja hoiundage vedelikku teises, spetsiaalses
paagis.
DEF-i/AdBlue® pikaajalise hoiundamise kohta
lugege teavet käesoleva juhendi SCR-summutit
käsitlevast jaotisest.
(Vt: VALIKULISE KATALÜÜTILISE
REDUTSEERIMISE (SCR) SUMMUTI lk 43.)

10. Hoiundage traktorit kuivas kohas, kus see on
ilmastikutingimuste eest kaitstud. Katke traktor
kinni.

11. Hoiundage traktorit siseruumis kuivas kohas, kus
see on kaitstud päikesevalguse ja liigse kuumuse
eest.
Kui traktorit tuleb välitingimustes hoiundada, katke
see veekindla presendiga.
Tõstke traktor tungrauaga üles ning asetage esi- ja
tagatelje alla klotsid, nii et kõik 4 ratast on maast
lahti. Hoidke rehvid otsesest päikesevalgusest ja
liigsest kuumusest eemal.

TÄHTIS :
• Traktori pesemise ajaks seisake kindlasti

mootor. Enne pesemist laske mootoril
piisavalt maha jahtuda.

• Katke traktor kinni pärast seda, kui summuti
ja mootor on maha jahtunud.

TRAKTORI KASUTUSELEVÕTT
PÄRAST HOIUNDAMIST
1. Kontrollige rehvirõhku ja vajadusel täitke rehvid

õhuga.
2. Tõstke traktor tungrauaga üles ning asetage esi- ja

tagatelje alla tugiklotsid.
3. Paigaldage aku. Enne aku paigaldamist veenduge,

et aku oleks täis laetud.
4. Kontrollige ventilaatori rihma pingsust.
5. Kontrollige kõikide vedelike taset (mootoriõli,

transmissiooni- ja hüdroõli, mootori jahutusvedelik,
DEF/AdBlue® ja ühendatud tööseadmed).

6. Käivitage mootor. Jälgige kõiki mõõtureid.
Kui kõik mõõturid toimivad nõuetekohaselt ja nende
näidud on normaalsed, liikuge traktoriga ruumist
välja.
Pärast välja jõudmist parkige traktor ja laske
traktoril vähemalt 5 minutit tühikäigupööretel
töötada. Lülitage mootor välja ja jalutage ümber
traktori ning tehke visuaalne ülevaatus, pöörates
tähelepanu õli- ja veeleketele.

7. Kui mootor on täielikult soojenenud, vabastage
seisupidur ja kontrollige edasisuunas liikudes
pidurite õiget reguleeritust. Vajaduse korral
reguleerige pidureid.

HOIUNDAMINE TRAKTORI HOIUNDAMINE
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TÕRKEOTSING
MOOTORI TÕRKEOTSING
Kui mootori puhul on midagi valesti, otsige alltoodud tabelist probleemi põhjus ja selle kõrvaldamise meetmed.

Probleem Põhjus Vastumeede

Mootori käivitamine
on raske või mootor
ei käivitu.

• Kütusevool puudub. • Kontrollige kütusepaaki ja kütusefiltrit.
Vajaduse korral vahetage filter.

• Õhk või vesi kütusesüsteemis. • Kontrollige kas kütusetoru ühenduspolt ja mutter on kinni keera-
tud.

• Õhutustage kütusesüsteem.
(Vt: 1. Kütusesüsteemi õhutustamine lk 156.)

• Talvel õli viskoossus suureneb ja mootori
pöörded on madalamad.

• Ümbritseva õhu temperatuurist olenevalt kasutage erineva vis-
koossusega õli.

• Kasutage mootori plokk-kuumutit (valikuline).

• Aku nõrgeneb ja mootor ei pöörle piisa-
valt kiiresti.

• Puhastage akukaablid ja -klemmid.
• Laadige akut.
• Külma ilma korral eemaldage alati aku mootori küljest, laadige

akut ja hoiundage seda siseruumis. Paigaldage see traktorile ai-
nult siis, kui traktorit kasutatakse.

• Sisselaskeõhu soojendi süsteemi viga. • Veenduge, et sisselaskeõhu soojendi aeglase läbipõlemisega
kaitse toimiks.

• Veenduge, et sisselaskeõhu soojendi toimiks külma ilmaga.

Ebapiisav mootori
võimsus.

• Vähe kütust või halb kütus.
• Õhupuhasti on ummistunud.

• Kontrollige kütusesüsteemi.
• Puhastage või vahetage element.

• DEF/AdBlue® saab otsa • Lisage DEF-i/AdBlue®-d.

Mootor seiskub äkit-
selt.

• Ebapiisavalt kütust. • Lisage kütust.
• Vajaduse korral õhutustage kütusesüsteem.

Heitgaasi
auru on
värvilised.

Must
• Kütus halva kvaliteediga.
• Liiga palju õli.
• Õhupuhasti on ummistunud.

• Vahetage kütus ja kütusefilter.
• Laske vajaduse korral liigsel õlil välja voolata.
• Puhastage või vahetage element.

Sinine
valge

• Väljalaskesummuti sisemus on kütusest
niiske.

• Sissepritsedüüsi probleem.
• Kütus halva kvaliteediga.

• Veenduge, et sisselaskeõhu soojendi toimiks külma ilmaga.
• Soojendage summutit mootori koormates.
• Kontrollige sisselaskedüüsi.
• Vahetage kütus ja kütusefilter.

Mootor ülekuume-
neb.

• Mootor ülekoormatud. • Lülitage sisse madalam käik või vähendage koormust.

• Jahutusvedeliku madal tase. • Täitke jahutussüsteem õige tasemeni; kontrollige radiaatorit ja
voolikuid lahtiste ühenduste või lekete suhtes.

• Lahtine või defektne ventilaatori rihm. • Reguleerige ventilaatori rihma või vahetage see.

• Määrdunud radiaatori korpus või võre. • Eemaldage kogu mustus.

• Jahutusvedeliku voolu marsruut roostes. • Loputage jahutussüsteem.

Küsimuste korral võtke ühendust kohaliku KUBOTA edasimüüjaga.

Probleem Juhi tegevus

Mootor ei ole ülekuumenenud,
kuid mootori hoiatustuli põleb.

Seisake mootor ja taaskäivitage. Kui mootor ei taaskäivitu ja tuli jääb põlema, võtke kohe kohaliku KUBOTA
edasimüüjaga ühendust. Kui hoiatustuli süttib, võivad mootoris veakohas esineda järgmised ilmingud.
• Mootor seiskub ootamatult.
• Mootorit ei õnnestu käivitada või mootori töö seiskub vahetult pärast käivitamist.
• Mootori võimsus ei ole piisav.
• Mootori võimsus on piisav, kuid hoiatustuli jääb põlema.

Küsimuste korral võtke ühendust kohaliku KUBOTA edasimüüjaga.
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JÕUKESKNE TÕRKEOTSING
Kui jõukeskme puhul esineb probleem, hakkab põhisüsteemi hoiatustuli vilkuma ja vedelkristallkuvaril esitatakse
alltoodud tabelis nimetatud veakood. Veakood osutab probleemi asukohale. Veakoodi kuvamise korral võtke
remonditöödega seoses kohe kohaliku KUBOTA edasimüüjaga ühendust.

(1) Peasüsteemi hoiatustuli
(2) Veakood

TÕRKEOTSING JÕUKESKNE TÕRKEOTSING

164 M5091, M5111



Kuvatav veakood (DBM) Probleem

„ERROR-1“ Seguklapi anduri (põhimine) probleem

„ERROR-2“ Seguklapi anduri (alam) probleem

„ERROR-3“ Seguklapi anduri faasivahetuse probleem

„ERROR-4“ Suunavahetusanduri (põhimine) probleem

„ERROR-5“ Suunavahetusanduri (alam) probleem

„ERROR-6“ Suunavahetusanduri faasivahetuse probleem

„ERROR-7“ Suunavahetusanduri signaali probleem

„ERROR-8“ Seisupiduri lüliti signaali viga

„ERROR-10“ Eesmise käitusvõlli solenoidklapi probleem

„ERROR-11“ Tagumise käitusvõlli solenoidklapp

„ERROR-14“ Edasi suunavahetuse solenoidklapi probleem

„ERROR-15“ Tagasi suunavahetuse solenoidklapi probleem

„ERROR-16“ 2WD solenoidklapi probleem

„ERROR-17“ Diferentsiaaliluku solenoidklapi probleem

„ERROR-18“ Eesmise käitusvõlli juhtlüliti signaali viga

„ERROR-20“ Tagumise käitusvõlli juhtlüliti signaali viga

„ERROR-21“ Käigugrupi ülesvahetuse lüliti probleem

„ERROR-22“ Peamise käigukangi 6. käigu probleem

„ERROR-23“ Suunavahetuse pööreteanduri signaali viga

„ERROR-24“ Sõidukiiruse pööreteanduri signaali viga

„ERROR-33“ Vasaku piduripedaali anduri probleem

„ERROR-34“ Parema piduripedaali anduri probleem

„ERROR-35“ Vasaku piduripedaali anduri või lüliti signaali viga

„ERROR-36“ Parema piduripedaali anduri või lüliti signaali viga

„ERROR-37“ 2WD sidurisurve lüliti probleem

„ERROR-ENG“
„(ERROR-41)“ CAN-side viga (mootor)

„ERROR-ACU“
„(ERROR-42)“ CAN-side viga (ACU)

„ERROR-ECU“
„(ERROR-43)“ CAN-side viga (BDM)

„ERROR-60“ Anduri toite viga

„ERROR-63“ Gaasipedaali reguleerimise viga

„ERROR-NET“ Side probleem

TÕRKEOTSING
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VALIKUD
VALIKUTE LOEND
Lisaandmeid saate oma kohalikult KUBOTA
edasimüüjalt.
• Summuti komplekt
• Mootori plokk-kuumuti

eriti külma ilmaga käivitamiseks
• Esiballast ja klamber

esiballastile
• Kaassõitja iste
• Sisepeegel
• Võrekaitse
• Kahesuunaline hüdrauliline kaugjuhtimisklapp koos

fiksaatorite ja isekatkestusega
• Kahesuunaline hüdrauliline kaugjuhtimisklapp koos

ujuvasendiga
• Kaugjuhtimiklapi hoova komplekt
• Voo reguleerimise klapi komplekt
• Haagise hüdrauliline pidur
• 540/540E vahetatav käitusvõll (ainult ÜK)
• 540/1000 kohandatav käitusvõll (mitte-ÜK)
• Udueemaldaja komplekt
• Tagaakna puhasti komplekt koos pesuriga
• Raadio koos CD-mängijaga

TUGIPLAADI PAIGALDAMINE
1. Paigaldustoimingud
1. Paigaldage tugiplaat katuse siseosas oleva CD-

mängija paigaldusava kaudu.

(1) Tugiplaat
(2) Sisemine katuseosa

(3) CD-mängija kinnitusava

2. Asetage paigalduskrae katuse sisaosale ja
tugiplaadile.

(1) Tugiplaat
(2) Sisemine katuseosa

(3) Paigalduskrae

3. Painutage paigalduskrae paigaldusklambreid
kruvikeerajaga väljapoole.

(1) Paigaldusklambrid
(2) Paigalduskrae

(3) Kruvikeeraja

4. Ühendage antennijuhe CD-mängijaga.
5. Ühendage voolupistik KABIINI juhtmekimbuga.

(1) Antennijuhe
(2) CD-mängija

(3) Voolupistik
(4) KABIINI juhtmekimp

VALIKUD VALIKUTE LOEND
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6. Asetage CD-mängija paigalduskrae sisse ja lükake
mängijat seni, kuni kostub „klõpsatus“.
CD-mängija kinnitud paigalduskraele külgmiste
klambritega.

(1) CD-mängija
(2) Paigalduskrae
(3) Külgmise klambrid
(4) Paigaldusklambrid

(5) Tugiplaat
(6) Sisemine katuseosa

TUGIPLAADI PAIGALDAMINE VALIKUD
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LISAD
 

TÜHIMASSID
Esirehvi suurus 320/85R20 320/70R24 320/85R24

Tagarehvi mõõt 420/85R30 460/85R30 420/85R34

Tühimass

Eesmine 1400-1410 1435-1445 1440-1450

Tagumine 1985-2100 2015-2130 2040-2155

Kokku 3385-3510 3450-3575 3480-3605

Esirehvi suurus 360/70R24 320/85R24 380/70R20

Tagarehvi mõõt 480/70R34 340/85R38 480/70R30

Tühimass

Eesmine 1455-1465 1440-1450 1425-1435

Tagumine 2045-2160 1990-2105 1985-2100

Kokku 3500-3625 3430-3555 3410-3535

Esirehvi suurus 44×18,00-20 320/85R24 340/80R24

Tagarehvi mõõt 23,1×26 300/85R42 440/80R34

Tühimass

Eesmine 1455-1465 1440-1450 1450-1460

Tagumine 2085-2200 1975-2090 2055-2170

Kokku 3540-3665 3415-3540 3505-3630

LISAD TÜHIMASSID
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TÄISMASSID
 

1. Maksimaalne lubatud rehvi koormus
Rehvikombi-
natsioon nr Telg nr

Rehvi mõõtmed koos koormuse
indeksi ja kiiruskategooria tähi-

sega
Veereraadius Rehvikoormus

rehvi kohta

Maksimaalne
lubatav telje-

koormus

Sõiduki maksi-
maalne luba-

tav mass

1
1 320/85R20

119 A8 500 mm 1360 kg 2720 kg
6650 kg

2 420/85R30
140 A8 700 mm 2500 kg 4985 kg

2
1 320/70R24

116 A8 või D 525 mm 1250 kg 2500 kg
6650 kg

2 460/85R30
142 A8 või D 725 mm 2650 kg 4985 kg

3
1 320/70R24

116 A8 või D 525 mm 1250 kg 2500 kg
6650 kg

2 460/85R30
145 A8 või D 725 mm 2900 kg 4985 kg

4
1 320/85R24

119 A8 550 mm 1360 kg 2720 kg
6650 kg

2 420/85R34
142 A8 või D 750 mm 2650 kg 4985 kg

5
1 320/85R24

122 A8 või D 550 mm 1500 kg 2990 kg
6650 kg

2 420/85R34
142 A8 või D 750 mm 2650 kg 4985 kg

6
1 360/70R24

122 A8 või D 550 mm 1500 kg 2990 kg
6650 kg

2 480/70R34
143 A8 või D 750 mm 2725 kg 4985 kg

7
1 320/85R24

119 A8 550 mm 1360 kg 2720 kg
6650 kg

2 340/85R38
133 A8 750 mm 2060 kg 4120 kg

8
1 320/85R24

122 A8 550 mm 1500 kg 2990 kg
6650 kg

2 340/85R38
133 A8 750 mm 2060 kg 4120 kg

9
1 380/70R20

122 A8 525 mm 1500 kg 2990 kg
6650 kg

2 480/70R30
141 D 700 mm 2575 kg 4985 kg

10
1 44×18,00-20 510 mm 1550 kg 2990 kg

6650 kg
2 23,1×26 706 mm 2900 kg 4985 kg

11
1 320/85R24

119 A8 550 mm 1360 kg 2720 kg
6650 kg

2 300/85R42
144 A8 750 mm 2095 kg 4190 kg

(Jätkub)
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Rehvikombi-
natsioon nr Telg nr

Rehvi mõõtmed koos koormuse
indeksi ja kiiruskategooria tähi-

sega
Veereraadius Rehvikoormus

rehvi kohta

Maksimaalne
lubatav telje-

koormus

Sõiduki maksi-
maalne luba-

tav mass

12
1 320/85R24

122 A8 550 mm 1500 kg 2990 kg
6650 kg

2 300/85R42
144 A8 750 mm 2095 kg 4190 kg

13
1 340/80R24

140 A8 532 mm 2500 kg 2990 kg
6650 kg

2 440/80R34
159 A8 717 mm 4375 kg 4985 kg

 

2. Haagise kandevõime
TÄHTIS :
• Traktoriga ühendatud haagise korral peab ballasti koormus esirehvidele moodustama üle 20% traktori

tühimassist.

Tüüp A (haakeseadme valmistaja V.ORLANDI)

MH31 EMÜ ühendus
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 14650 8000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 25350 18700

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 25350 18700

(Ühik: kg)

MH-E7 EMÜ ühendus
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 14650 8000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 25350 18700

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 25350 18700

(Ühik: kg)

EG40 automaatne EMÜ ühendus
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 14650 8000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 25350 18700

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 25350 18700

(Ühik: kg)
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GB04 tasakaalustav hispaania ühendus
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 14650 8000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 25350 18700

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 25350 18700

(Ühik: kg)

MHC CUNA C ühendus
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 12650 6000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 12650 6000

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 12650 6000

(Ühik: kg)

MHD2-M CUNA D2 ühendus
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 14650 8000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 20650 14000

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 20650 14000

(Ühik: kg)

MHD3-M CUNA D3 ühendus
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 14650 8000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 25350 18700

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 25350 18700

(Ühik: kg)

MHC-M CUNA C puks
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 12650 6000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 12650 6000

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 12650 6000

(Ühik: kg)
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SP03 piton-tugi
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 14650 8000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 25350 18700

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 25350 18700

(Ühik: kg)

KB00SDP lühikest tüüpi veotiisel
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 14650 8000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 25350 18700

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 25350 18700

(Ühik: kg)

BT10 CUNA veotiisel
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 12650 6000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 12650 6000

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 12650 6000

(Ühik: kg)

Tüüp B (haakeseadme valmistaja SCHARMÜLLER)

33350 ühendus (automaatne kahvel)
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 14650 8000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 26650 20000

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 26650 20000

(Ühik: kg)

563304 ühendus (K80 kuul ilma haardekäepidemeta)
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 14650 8000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 26650 20000

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 26650 20000

(Ühik: kg)
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670000 ühendus (K80 kuul koos haardekäepidemega)
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 14650 8000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 26650 20000

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 26650 20000

(Ühik: kg)

3200 ühendus (manuaalne kahvel)
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 14650 8000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 26650 20000

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 26650 20000

(Ühik: kg)

563301 haakesõrm Piton-Fix
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 14650 8000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 26650 20000

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 26650 20000

(Ühik: kg)

1306 veotiisel
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 14650 8000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 26650 20000

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 26650 20000

(Ühik: kg)

Tüüp C (haakeseadme valmistaja DROMONE)

RMF6000 veotiisel (hüdrauliline)
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 14650 8000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 26650 20000

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 26650 20000

(Ühik: kg)
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RMF6000 veotiisel (mehaaniline)
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 14650 8000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 26650 20000

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 26650 20000

(Ühik: kg)

RMF6000 pukseerimine (hüdrauliline)
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 14650 8000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 26650 20000

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 26650 20000

(Ühik: kg)

RMF6000 pukseerimine (mehaaniline)
Traktori-haagise kombinatsiooni suurim

lubatud täismass Tehniliselt lubatav täismass

Pukseeritav mass, piduriteta 9650 3000

Pealejooksupidurdusega pukseeritav mass 14650 8000

Hüdrauliliselt pidurdatav pukseeritav mass 26650 20000

Pneumaatiliselt pidurdatav pukseeritav mass 26650 20000

(Ühik: kg)

Tüüp A (haakeseadme valmistaja V.ORANDI)

Veotiisel Kõrge haakeseade Haakesõrm Piton-Fix *

 

* Haakesõrmega Piton-Fix traktori korral ei saa kasutada kõrge haakeseadme auku G.
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Tüüp

Kõrgus maapinnast, h (mm) Kaugus verti-
kaalsest tasa-
pinnast mööda
tagasilla telge c

(mm)

Rehvikombinatsioon
(Vt: 1. Maksimaalne lubatud rehvi koormus lk 169.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

MH31 (EMÜ
ühendus)

A 850 875 900 900 900 850 856 900 867

640

B 800 825 850 850 850 800 806 850 817

C 750 775 800 800 800 750 756 800 767

D 661 686 711 711 711 661 667 711 678

E 538 563 588 588 588 538 544 588 555

F 488 513 538 538 538 488 494 538 505

G 438 463 488 488 488 438 444 488 455

MH-E7
(EMÜ ühen-

dus)

A 850 875 900 900 900 850 856 900 867

570

B 800 825 850 850 850 800 806 850 817

C 750 775 800 800 800 750 756 800 767

D 661 686 711 711 711 661 667 711 678

E 538 563 588 588 588 538 544 588 555

F 488 513 538 538 538 488 494 538 505

G 438 463 488 488 488 438 444 488 455

EG40 (auto-
maatne

EMÜ ühen-
dus)

A 844 869 894 894 894 844 850 894 861

625

B 794 819 844 844 844 794 800 844 811

C 744 769 794 794 794 744 750 794 761

D 655 680 705 705 705 655 661 705 672

E 532 557 582 582 582 532 538 582 549

F 482 507 532 532 532 482 488 532 499

G 432 457 482 482 482 432 438 482 449

MHC (CUNA
C ühendus)

A 850 875 900 900 900 850 856 900 867

602

B 800 825 850 850 850 800 806 850 817

C 750 775 800 800 800 750 756 800 767

D 661 686 711 711 711 661 667 711 678

E 538 563 588 588 588 538 544 588 555

F 488 513 538 538 538 488 494 538 505

G 438 463 488 488 488 438 444 488 455

MHD2-M
(CUNA D2
ühendus)

A 844 869 894 894 894 844 850 894 861

607

B 794 819 844 844 844 794 800 844 811

C 744 769 794 794 794 744 750 794 761

D 655 680 705 705 705 655 661 705 672

E 532 557 582 582 582 532 538 582 549

F 482 507 532 532 532 482 488 532 499

G 432 457 482 482 482 432 438 482 449

(Jätkub)
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Tüüp

Kõrgus maapinnast, h (mm) Kaugus verti-
kaalsest tasa-
pinnast mööda
tagasilla telge c

(mm)

Rehvikombinatsioon
(Vt: 1. Maksimaalne lubatud rehvi koormus lk 169.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

MHD3-M
(CUNA D3
ühendus)

A 844 869 894 894 894 844 850 894 861

607

B 794 819 844 844 844 794 800 844 811

C 744 769 794 794 794 744 750 794 761

D 655 680 705 705 705 655 661 705 672

E 532 557 582 582 582 532 538 582 549

F 482 507 532 532 532 482 488 532 499

G 432 457 482 482 482 432 438 482 449

MHC-M
(CUNA C

puks)

A 844 869 894 894 894 844 850 894 861

607

B 794 819 844 844 844 794 800 844 811

C 744 769 794 794 794 744 750 794 761

D 655 680 705 705 705 655 661 705 672

E 532 557 582 582 582 532 538 582 549

F 482 507 532 532 532 482 488 532 499

G 432 457 482 482 482 432 438 482 449

GB04

A 850 875 900 900 900 850 856 900 867

620

B 800 825 850 850 850 800 806 850 817

C 750 775 800 800 800 750 756 800 767

D 661 686 711 711 711 661 667 711 678

E 538 563 588 588 588 538 544 588 555

F 488 513 538 538 538 488 494 538 505

G 438 463 488 488 488 438 444 488 455

SP03 (piton-tugi) 508 533 558 558 558 508 514 558 525 536

BT10 (CU-
NA veotiisel) A 497 522 547 547 547 497 503 547 514 700

KB00SDP
(lühikest tüü-
pi veotiisel)

A 497 522 547 547 547 497 503 547 514 710
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Tüüp

Maksimaalne staatiline vertikaalkoormus/tehniliselt lubatud mass ühenduspunktis S (kg)

Rehvikombinatsioon
(Vt: 1. Maksimaalne lubatud rehvi koormus lk 169.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

MH31 (EMÜ
ühendus)

A 649 637 637 591 591 606 624 624 681 645 633 633 642

B 724 713 713 664 664 681 697 697 758 723 707 707 719

C 804 792 792 742 742 759 775 775 839 805 785 785 800

D 958 945 945 891 891 910 924 924 996 963 934 934 955

E 1174 1184 1184 1124 1124 1144 1157 1157 1209 1204 1167 1167 1198

F 1174 1209 1209 1204 1204 1223 1227 1227 1209 1204 1234 1234 1211

G 1174 1209 1209 1204 1204 1223 1227 1227 1209 1204 1234 1234 1211

MH-E7 (EMÜ
ühendus)

A 691 678 678 628 628 644 663 663 725 687 673 673 683

B 773 759 759 708 708 725 743 743 809 771 753 753 766

C 859 846 846 792 792 810 827 827 897 860 837 837 854

D 1027 1012 1012 954 954 973 989 989 1068 1033 1000 1000 1024

E 1246 1275 1275 1209 1209 1231 1245 1245 1283 1278 1255 1255 1286

F 1246 1283 1283 1278 1278 1298 1303 1303 1283 1278 1311 1311 1286

G 1246 1283 1283 1278 1278 1298 1303 1303 1283 1278 1311 1311 1286

EG40 (automaat-
ne EMÜ ühen-

dus)

A 666 654 654 607 607 623 640 640 699 663 650 650 659

B 744 732 732 682 682 699 716 716 778 743 726 726 738

C 826 813 813 762 762 779 795 795 861 827 805 805 821

D 983 970 970 915 915 933 948 948 1021 989 958 958 980

E 1188 1215 1215 1153 1153 1174 1187 1187 1224 1219 1197 1197 1226

F 1188 1224 1224 1219 1219 1238 1243 1243 1224 1219 1250 1250 1226

G 1188 1224 1224 1219 1219 1238 1243 1243 1224 1219 1250 1250 1226

MHC (CUNA C
ühendus)

A 671 659 659 610 610 626 644 644 704 667 654 654 664

B 750 737 737 687 687 704 721 721 785 748 731 731 744

C 833 820 820 768 768 786 802 802 870 834 812 812 828

D 994 980 980 924 924 943 958 958 1033 1000 969 969 991

E 1212 1231 1231 1168 1168 1190 1203 1203 1248 1243 1213 1213 1247

F 1212 1248 1248 1243 1243 1263 1267 1267 1248 1243 1275 1275 1250

G 1212 1248 1248 1243 1243 1263 1267 1267 1248 1243 1275 1275 1250

MHD2-M (CUNA
D2 ühendus)

A 677 665 665 617 617 633 650 650 711 674 661 661 670

B 756 744 744 694 694 710 727 727 791 755 738 738 750

C 840 827 827 775 775 792 809 809 876 841 819 819 835

D 1001 987 987 931 931 950 965 965 1040 1006 975 975 998

E 1207 1238 1238 1175 1175 1196 1209 1209 1243 1238 1220 1220 1245

F 1207 1243 1243 1238 1238 1257 1262 1262 1243 1238 1269 1269 1245

G 1207 1243 1243 1238 1238 1257 1262 1262 1243 1238 1269 1269 1245

MHD3-M (CUNA
D3 ühendus)

A 677 665 665 617 617 633 650 650 711 674 661 661 670

(Jätkub)
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Tüüp

Maksimaalne staatiline vertikaalkoormus/tehniliselt lubatud mass ühenduspunktis S (kg)

Rehvikombinatsioon
(Vt: 1. Maksimaalne lubatud rehvi koormus lk 169.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

MHD3-M (CUNA
D3 ühendus)

B 756 744 744 694 694 710 727 727 791 755 738 738 750

C 840 827 827 775 775 792 809 809 876 841 819 819 835

D 1001 987 987 931 931 950 965 965 1040 1006 975 975 998

E 1207 1238 1238 1175 1175 1196 1209 1209 1243 1238 1220 1220 1245

F 1207 1243 1243 1238 1238 1257 1262 1262 1243 1238 1269 1269 1245

G 1207 1243 1243 1238 1238 1257 1262 1262 1243 1238 1269 1269 1245

MHC-M (CUNA
C puks)

A 677 665 665 617 617 633 650 650 711 674 661 661 670

B 756 744 744 694 694 710 727 727 791 755 738 738 750

C 840 827 827 775 775 792 809 809 876 841 819 819 835

D 1001 987 987 931 931 950 965 965 1040 1006 975 975 998

E 1207 1238 1238 1175 1175 1196 1209 1209 1243 1238 1220 1220 1245

F 1207 1243 1243 1238 1238 1257 1262 1262 1243 1238 1269 1269 1245

G 1207 1243 1243 1238 1238 1257 1262 1262 1243 1238 1269 1269 1245

GB04

A 660 648 648 601 601 617 634 634 693 657 644 644 653

B 738 725 725 676 676 693 710 710 772 736 720 720 732

C 819 807 807 756 756 773 789 789 855 820 799 799 814

D 977 963 963 908 908 927 942 942 1015 982 952 952 974

E 1193 1208 1208 1147 1147 1168 1181 1181 1229 1224 1191 1191 1223

F 1193 1229 1229 1224 1224 1243 1248 1248 1229 1224 1255 1255 1231

G 1193 1229 1229 1224 1224 1243 1248 1248 1229 1224 1255 1255 1231

SP03 (piton-tugi) 1285 1323 1323 1318 1318 1338 1344 1344 1323 1318 1351 1351 1326

BT10 (CUNA
veotiisel) A 1118 1151 1151 1138 1138 1159 1169 1169 1151 1147 1176 1176 1153

KB00SDP (lühi-
kest tüüpi veotii-

sel)
A 1109 1142 1142 1127 1127 1147 1159 1159 1142 1138 1166 1166 1144
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Tüüp B (haakeseadme valmistaja SHARMÜLLER)

Veotiisel Kõrge haakeseade Haakesõrm Piton-Fix
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Tüüp

Kõrgus maapinnast, h (mm) Kaugus verti-
kaalsest tasa-
pinnast möö-
da tagasilla
telge c (mm)

Rehvikombinatsioon
(Vt: 1. Maksimaalne lubatud rehvi koormus lk 169.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33350
(ühenduslüli)

A 885 910 935 935 935 885 891 935 902

576,5

B 835 860 885 885 885 835 841 885 852

C 785 810 835 835 835 785 791 835 802

D 735 760 785 785 785 735 741 785 752

E 633 658 683 683 683 633 639 683 650

F 535 560 585 585 585 535 541 585 552

G 485 510 535 535 535 485 491 535 502

H 435 460 485 485 485 435 441 485 452

3200 (ühen-
duslüli)

A 885 910 935 935 935 885 891 935 902

562

B 835 860 885 885 885 835 841 885 852

C 785 810 835 835 835 785 791 835 802

D 735 760 785 785 785 735 741 785 752

E 633 658 683 683 683 633 639 683 650

F 535 560 585 585 585 535 541 585 552

G 485 510 535 535 535 485 491 535 502

H 435 460 485 485 485 435 441 485 452

6700 (kuul)

E 607 632 657 657 657 607 613 657 624

617
F 509 534 559 559 559 509 515 559 526

G 459 484 509 509 509 459 465 509 476

H 409 434 459 459 459 409 415 459 426

563304
(kuul)

E 674 699 724 724 724 674 680 724 691

521
F 576 601 626 626 626 576 582 626 593

G 526 551 576 576 576 526 532 576 543

H 476 501 526 526 526 476 482 526 493

563301 (pi-
ton)

E 667 692 717 717 717 667 673 717 684

530
F 569 594 619 619 619 569 575 619 586

G 519 544 569 569 569 519 525 569 536

H 469 494 519 519 519 469 475 519 486

1306 (veotii-
sel) A 501 526 551 551 551 501 507 551 518 707
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Tüüp

Maksimaalne staatiline vertikaalkoormus/tehniliselt lubatud mass ühenduspunktis S (kg)

Rehvikombinatsioon
(Vt: 1. Maksimaalne lubatud rehvi koormus lk 169.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33350 (ühen-
duslüli)

A 632 620 620 572 572 587 606 606 666 627 616 616 624

B 710 698 698 648 648 664 682 682 745 707 693 693 703

C 793 780 780 728 728 745 763 763 829 792 773 773 787

D 881 867 867 813 813 831 848 848 919 882 858 858 876

E 1077 1061 1061 1002 1002 1022 1037 1037 1118 1083 1048 1048 1074

F 1239 1273 1273 1207 1207 1229 1243 1243 1276 1271 1303 1303 1278

G 1239 1276 1276 1271 1271 1291 1296 1296 1276 1271 1303 1303 1278

H 1239 1276 1276 1271 1271 1291 1296 1296 1276 1271 1303 1303 1278

3200 (ühen-
duslüli)

A 641 628 628 579 579 595 614 614 674 635 624 624 632

B 720 707 707 656 656 673 691 691 755 717 702 702 713

C 804 791 791 738 738 755 773 773 841 803 784 784 798

D 894 879 879 824 824 843 860 860 932 895 870 870 888

E 1093 1077 1077 1017 1017 1037 1053 1053 1135 1100 1063 1063 1090

F 1255 1292 1292 1226 1226 1249 1262 1262 1292 1287 1273 1273 1295

G 1255 1292 1292 1287 1287 1307 1312 1312 1292 1287 1320 1320 1295

H 1255 1292 1292 1287 1287 1307 1312 1312 1292 1287 1320 1320 1295

6700 (kuul)

E 1084 1070 1070 1012 1012 1031 1046 1046 1124 1092 1056 1056 1082

F 1196 1232 1232 1212 1212 1234 1246 1246 1232 1227 1256 1256 1235

G 1196 1232 1232 1227 1227 1247 1251 1251 1232 1227 1258 1258 1235

H 1196 1232 1232 1227 1227 1247 1251 1251 1232 1227 1258 1258 1235

563304 (kuul)

E 1055 1038 1038 977 977 997 1014 1014 1097 1059 1025 1025 1050

F 1274 1255 1255 1187 1187 1210 1225 1225 1320 1284 1236 1236 1271

G 1302 1341 1341 1306 1306 1329 1344 1344 1341 1336 1355 1355 1344

H 1302 1341 1341 1336 1336 1357 1362 1362 1341 1336 1370 1370 1344

563301 (piton)

E 1060 1044 1044 983 983 1003 1019 1019 1102 1065 1030 1030 1056

F 1279 1260 1260 1192 1192 1215 1230 1230 1324 1289 1241 1241 1276

G 1292 1330 1330 1311 1311 1334 1348 1348 1330 1325 1359 1359 1333

H 1292 1330 1330 1325 1325 1346 1351 1351 1330 1325 1359 1359 1333

1306 (veotiisel) A 1112 1145 1145 1124 1124 1144 1155 1155 1145 1140 1164 1164 1147

TÄISMASSID LISAD
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Tüüp C (haakeseadme valmistaja DROMONE)

Veotiisel Pukseerkonks

Tüüp

Kõrgus maapinnast, h (mm)
Kaugus vertikaalsest
tasapinnast mööda

tagasilla telge c (mm)

Rehvikombinatsioon
(Vt: 1. Maksimaalne lubatud rehvi koormus lk 169.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

RMF6000
(veotiisel, me-

haaniline)

A 440 465 490 490 490 440 446 490 457 774,5

B 440 465 490 490 490 440 446 490 457 714,5

RMF6000 (veotiisel,
hüdrauliline) 439,5 464,5 489,5 489,5 489,5 439,5 445,5 489,5 456,5 769

RMF6000 (konks, me-
haaniline) 437,5 462,5 487,5 487,5 487,5 437,5 443,5 487,5 454,5 528,5

RMF6000 (konks, hü-
drauliline) 436 461 486 486 486 436 442 486 453 523

Tüüp

Maksimaalne staatiline vertikaalkoormus/tehniliselt lubatud mass ühenduspunktis S (kg)

Rehvikombinatsioon
(Vt: 1. Maksimaalne lubatud rehvi koormus lk 169.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

RMF6000
(veotiisel, me-

haaniline)

A 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

B 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

RMF6000 (veotiisel, hü-
drauliline) 1060 1092 1092 1087 1087 1104 1108 1108 1092 1087 1115 1115 1094

RMF6000 (konks, me-
haaniline) 1293 1332 1332 1327 1327 1348 1353 1353 1332 1327 1361 1361 1335

RMF6000 (konks, hü-
drauliline) 1300 1339 1339 1334 1334 1354 1360 1360 1339 1334 1367 1367 1342

LISAD TÄISMASSID
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vahetamine..........................................................156
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puhastamine.................................................131,132
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ratas
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rataste rööpmelaius (4WD)
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rattapoldi pingutusmoment
kontrollimine........................................................136

rehv
maksimaalne lubatud koormus........................... 169
tühimassid...........................................................168

rehvi suurus ja täiterõhk............................................ 106
rehvi ümbermõõt

seadistamine.........................................................72
rehvid........................................................................ 106
reisi kiiruspiirik.............................................................64
režiimi lüliti (kliimaseade)...........................................116
rikkepiduri klots

vahetamine..........................................................157
rippsüsteem.................................................................86

kasutamine............................................................13
käivitamine............................................................ 88
langetamiskiirus.................................................. 101

Rippsüsteemi juhtimissüsteem..................................100
rooli kalle

reguleerimine........................................................ 58
roolivõimendi voolik

kontrollimine........................................................146
vahetamine..........................................................156

roolivõimendus
kasutusjuhised...................................................... 80

roomekiirus..................................................................64
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SCR

ülevaade................................................................43
SCR-i summuti............................................................ 43
SCR-i süsteem

tõrkeotsing.............................................................45
SCR-i süsteemi ikoon..................................................44
SCR-i süsteemi rakendamise kuva............................. 44

Seadme Easy Checker™ näidik
kontrollimine..........................................................49

Seadme Easy Checker™ näidikud............................. 67
seisupidur

kontrollimine........................................................133
seisupiduri hoob.......................................................... 61

kontrollimine........................................................140
seisupiduri kaabel

vahetamine..........................................................156
siduri väljalülitamise lüliti............................................. 65
siduripedaal.................................................................62
sisevalgusti................................................................113
siseõhu filter

puhastamine........................................................143
sisselaskeõhu liin

kontrollimine........................................................148
vahetamine..........................................................156

sisselaskeõhu soojendi
kontrollimine........................................................154

suunatulede lüliti......................................................... 59
suunatuli

kontrollimine........................................................134
suunavahetushoob......................................................64
suunavahetushoova lüliti

testimine..............................................................134
sõidukiiruse juhtimine..................................................63
sõidukiirused............................................................... 25

T
tagaaken....................................................................113
tagarataste rööpmelaius

reguleerimine...................................................... 109
tagumine ballast........................................................ 110
tagumine ja külgmine udueemaldaja, taimeriga (kui on

olemas)................................................................118
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............................................................................ 115
tahhomeeter................................................................ 70
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Tahkete osakeste hoiatustase (DPF-i regenereerimise
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tehniliste andmete tabel (traktor).................................23
tehniliste andmete tabel (tööseade)............................ 28
teleskoopilised stabilisaatorid......................................90
temperatuuri juhtvalits (kliimaseade).........................116
topeltkiiruse lüliti..........................................................65
topeltrehvid................................................................106
traktor

enne kasutamist......................................................9
hoiundamistoiming.............................................. 162
hooldamine............................................................13
juhtimine maanteel........................................... 11,79
kasutamine............................................................10
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kasutamine kallakutel............................................ 11
kasutamise alustamine..........................................10
kasutusviisid..........................................................78
käivitamine............................................................ 52
lahkumine..............................................................52
lammutusprotseduur............................................. 22
ohutu transportimine............................................. 80
parkimine..........................................................12,78
seiskamine............................................................ 67
sisenemine............................................................52
traktori kasutuselevõtt pärast hoiundamist..........162
tööseadme lahtivõtmine........................................ 91
töötamine.............................................................. 10
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traktor (uus)
ettevaatus kasutamisel..........................................52
kasutamine............................................................52
määrdeõli vahetamine...........................................52

transmissioonivedelik
taseme kontrollimine........................................... 130
vahetamine..........................................................150

tugiplaat (valik)
paigaldamine.......................................................166

tulede lüliti................................................................... 59
turboülelaadur

kontrollimine........................................................154
turvavöö...................................................................... 56

kontrollimine........................................................134
tõstepunkt (eesmine).................................................108
tõstepunkt (tagumine)................................................110
tõstesilindri voolik

kontrollimine........................................................149
vahetamine..........................................................156

tõstevarras.................................................................. 89
täismassid (tagumine ballast).................................... 111
tööseade

kinnitamine traktori külge...................................... 91
kuulliigendi paigaldamine......................................90
lahtivõtmine traktori küljest....................................91

tööseadme juhtplokk
paigaldamine....................................................... 119

tööseadme piirangud...................................................27
töötule lüliti.................................................................114
töötuli.........................................................................114
töötuli (eesmine)........................................................114
töötuli (tagumine).......................................................114

U
ujuki juhtimine........................................................... 101
uks

avamine...............................................................112
lukustamine ja luku avamine............................... 112
määrimispunktid..................................................160

V
vahemiku käigukang................................................... 64
vahetushoob (sõidusuund)..........................................64

valikud
loend................................................................... 166

valikulise katalüütilise redutseerimise (SCR) summuti43
varutuspump

kontrollimine........................................................154
vastuabinõu.................................................................44
vedel ballast tagarehvides.........................................110
vee-eraldi

kontrollimine........................................................129
puhastamine........................................................143

ventilaatori rihma pingsus
reguleerimine...................................................... 138

veotiisel....................................................................... 86
eemaldamine.........................................................89

veotiisel (tüüp A, valmistaja V.ORLANDI)................... 91
veotiisel (tüüp B, valmistaja SCHARMÜLLER)...........94
vesi siduri korpuses

väljalaskmine ......................................................157
vooluhulga juhtklapi asendid..................................... 103
vooluhulga juhtklapi eelised...................................... 103
vooluhulga juhtklapp (valik).......................................103
voolukiirus

reguleerimine...................................................... 103
võre

puhastamine.................................................131,132
väline lüliti (tagumine käitusvõll)..................................83
väljalasketorustik

kontrollimine........................................................151
värske õhu filter

eemaldamine.......................................................143
puhastamine........................................................143

värske õhu või ringluse valikulüliti............................. 116

Õ
õhu juhtventiil.............................................................116
õhupuhasti põhielement

puhastamine........................................................138
vahetamine..........................................................151

õhupuhasti sekundaarne element
vahetamine..........................................................151

õhuvool......................................................................115
õlijahuti

puhastamine.................................................131,132
õliseparaatori element

vahetamine..........................................................152
õliseparaatori külmumisvastane soojendi (kui on

olemas)
kontrollimine........................................................155

õliseparaatoriga seotud kummitoru
vahetamine..........................................................155

õõtsuv veotiisel............................................................92
õõtsuv veotiisel (tüüp B, valmistaja SCHARMÜLLER)...

.............................................................................. 94

Ü
ühik

seadistamine.........................................................73
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üldine ballast..............................................................111
ülekuumenemise vastumeetmed.............................. 147
ülelaadimisrõhu anduri voolik

vahetamine..........................................................155
ülemine lüli.................................................................. 89

paigaldusaukude valimine.....................................88
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M-SEERIA PÕLLUMAJANDUSLIKE TRAKTORITE GARANTII JA KUBOTA 

HOOLDUSLEPINGU TINGIMUSED JA ERANDID 

Kubota (UK) Limited (Ettevõte) annab garantii kõikide omalt poolt tarnitavatele toodetele, mis puudutab defekte 

materjalis, tootmises ja kokkupanekus. Iga Ettevõtte Edasimüüja (Tarnija) on kohustatud andma eelnimetatud 

garantii soodustuse Ettevõtte poolt tarnitud uute kaupade JAEMÜÜJALE järgmiselt; 

Allpool kirjeldatud garantiiperiood algab toote paigaldamise kuupäevast. 

Toode tuleb enne üleandmist registreerida Tarnija poolt K-netis ja sellest tulenev „Garantii-ja paigaldustunnistus“ 
selle täitmise lõpuleviimiseks Ostjaga toote paigalduse päeval kahes eksemplaris välja printida. 

Toote paigaldamise ajal tuleb neid garantiitingimusi Tarnija poolt Ostjale hoolikalt selgitada, mille järel peaks Ostja 

allkirjastama mõlemad „Garantii - ja paigaldustunnistuse” eksemplarid, mis näitavad, et nad nõustuvad toodete 

paigaldamise ja garantiilepinguga. Tarnija esindaja, kes toodet paigaldab, peaks seejärel tunnustama Ostja 
nõusolekut ja allkirja, allkirjastades mõlemad „Garantii - ja paigaldustunnistuse” eksemplarid. „Garantii - ja 

paigaldustunnistuse” esimese eksemplari peaks säilitama Ostja ja teise eksemplari Edasimüüja, mis on lisatud PDI 

kirjesse ning turvaliselt arhiveeritud edaspidiseks viitamiseks ja kontrollimiseks Kubota UK Limited poolt. 

Seda Kubota garantiilepingut võib kehtetuks tunnistada, kui on leitud järgmist: 

a) Kui toodet on kasutatud põhjendamatult toimingute teostamiseks, mis ületavad disaini- ja tugevuspiirangut.

b) Kui tootes on tehtud Kubota poolt heaks kiitmata muudatusi.

c) Kui kasutustingimusi võib pidada ebanormaalseteks.

d) Kui tavapäraseid hooldustöid ei ole täidetud vastavalt Kubota käsiraamatus kirjeldatud nõuetele õige

määrdeaine spetsifikatsiooni kasutamise kohta.

e) Kubota ei võta vastutust masina või selle komponendi tõrke puhul, kui on võimalik kindlaks teha, et sellise

ebaõnnestumine põhjustas ühe või rohkemate lisanditega seadme kasutamine, mida polnud nende poolt

eelnevalt heaks kiidetud.

f) Kui toode/komponent on enne Edasimüüja tehniku saabumist või kontrollimist lahti võetud või muudetud.

g) Palume tähele panna, et määrdeaine, kütuse ja jahutusvedeliku proovid on sageli vajalikud, et määrata

kindlaks ebaõnnestumise põhjus, ja seetõttu tuleb masin esitada koos kõigi originaalvedelike ja nende

muutmata ja lahjendamata tasemetega.

h) Juhul, kui tõrge tekib osa või komponendikoostuga, kui Kubota ja selle Edasimüüja on pakkunud

„Kampaania Toote Täiustamist”, kuid Ostja ei võimalda juurdepääsu, viivitab või keeldub Kampaania Toote

Täiustamisest mõistliku aja jooksul (1 kuu) pärast volitatud Kubota Edasimüüja poolt saadetud teate

saadavaloleku ja paigalduskavatsuse kohta kättesaamist.

Garantii mis tahes varuosade või asendusosa(de) suhtes (olenemata sellest, kas Kubota tarnib pärast müüki või 

Garantiinõude alusel) on hõlmatud suuremas osas järgmiste perioodidega: 

a) Kui osa(d) on paigaldatud garantiiparandusega masinale, kehtib garantii osa(de)le järelejäänud

garantiiperioodi jooksul, mida kohaldatakse toote suhtes, millesse osa(d) kuulub/kuuluvad, sealhulgas 

osa(de) ja tööjõu maksumus. 

b) Kui osad tarnitakse ja paigaldatakse masinale varuosana Kubota Edasimüüja poolt kui osa tasustatavast

remondist, antakse osa(de)le 1 aastane garantii, sealhulgas osa(de) ja tööjõu maksumus. 

c) Kui osad tarnitakse Kubota Edasimüüja poolt varuosana Ostjale paigaldamiseks, antakse osa(de)le 1
aastane garantii ning ainult osad(de) maksumus on hüvitatud. 

KUK Warranty Rev 2.0 09/08/2017 
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ÜLDISED TINGIMUSED 

Tuleb märkida, et Garantii tingimused ei hõlma tavapäraseid hooldusteenuseid, näiteks rihma- või 

käitamiskohandusi ning materjalide tarnmist mis tahes sellise teenuse kasutamise puhul. 

 

Mingil juhul ei ole kasutajal õigust nõuda selle Garantii alusel hüvitist juhuslike või sellest tulenevate kahjude eest, 

sealhulgas, kuid mitte ainult ebamugavuste, rentimise või seadmete asendamise, kasumi või muu kaubandusliku 

kahjumi kaotamise korral. 

 

Ainult volitatud Kubota Edasimüüjad võivad pakkuda Ostjale selle garantii eest pakutavat kaitset ning võimaluse 

korral peaks Ostja taotlema algse Tarnija abi remonditööde teostamiseks. 

 

Kui Ostja peaks suunduma mõnda teise piirkonda või kasutama masinat, mis töötab Originaaltarnijast teatud 

kaugusel, on soovitatav pöörduda sellele asukohale kõige lähemal asuva Kubota Edasimüüja poole ja neilt otse 

paluda mistahes Garantii remonditööde läbi viimist. 

Kubota Edasimüüja asukoha otsija on saadaval; https://kuk.kubota-eu.com/service-support/dealer-finder 
 

Käesoleva garantii alusel nõude esitamise korral on vastuvõetav menetlus järgmine; 

a) Teavitage Kubota Edasimüüjat raskustest või ebaõnnestumisest mudeli tüübi ja seerianumbriga niipea kui 

võimalik, esitades kõik asjakohased üksikasjad, näiteks asukoha ja juurdepääsuajad. 

b) On soovitatav, et toodet ei tuleks edasiselt kasutada, sest võib esineda muid põhjuslikke kahjustusi või 

ohutusega seotud probleeme. 

c) Ostja peab tegema toote mõistliku aja jooksul Edasimüüja Tehnikule kontrolliks ja remondiks 

kättesaadavaks. 

d) Kasutada tuleb ainult määratletud Kubota määrdeaineid ja neid tunnustatakse mistahes garantiinõudes. 

e) Ostja võib taotleda „kohapealset“ remonti, kui see on praktiline ja ohutu. Kui toode vajab 

ümberpaigutamist Edasimüüjate töökotta, hõlmab see garantii seda transpordikulu, kui kulud on õiglased, 
praktilised ja mõistlikud. 

Oluline märkus: Kui Ostja otsustab paigutada ja kasutada Kubota toodet eriotstarbelistes rakendustes, 

piiratud juurdepääsuga ligipääsematutes asukohtades, siis on see Ostja kohustus ennistada toode 

sobivasse, ohutusse ja juurdepääsetavasse kohta, kus Edasimüüja suudab toodet remontida või seda 

töökotta viia. Sellised asukohad on, kuid mitte ainult, karjäärid, maaalused ja tunneliehituse operatsioonid, 

ehitusplatsid, piirangutega alad nagu elektrijaamad, tuumarajatised, avameremasinad, laiud ja saared, kus 

Kubota Edasimüüja tuge pole saadaval. 

f) Ostja teeb kättesaadavaks kõik hooldusdokumendid või muud samalaadsed tõendid, mida Kubota 

Edasimüüja kontrolli teostamiseks taotleb, et tõendada, et toode on nõuetekohaselt hooldatud vastavalt 

käitaja käsiraamatule. 

 

Kui tõrke põhjuseks on vigase tootmise või kokkupanemise tulemus, asendatakse vigased komponendid täielikult 

tasuta. Kubota Edasimüüjatel palutakse esitada oma garantiitaotlus Kubotale 28 päeva jooksul ning tagastada kõik 

defektsed osad ja vedelikuproovid kohe, kui seda nõutakse. 

 

Vastavalt Ettevõtte oma toodete pideva täiustamise poliitikale, võib muudatusi tehnilistes nõuetes teha igal ajal ilma 

ette teatamata ja Ettevõte ei vastuta mistahes lahknevuste eest, mis võivad tekkida tema toodete tehniliste nõuete 

nende kirjelduste vahel trükistes. 
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GARANTII PERIOOD 
 

Esialgne seadusega sätestatud ühe aastane või tuhande tunnine garantiiperiood, olenevalt sellest, kumb on 

varasem, algab toote paigaldamise kuupäevast. 

 

ÜLDISED ERANDID 

 Voolikud (vesi, hüdraulika, õhk) 

 Hoolduselemendid, näiteks filtrid ja määrdeained. 

 Heitgaasi DOC/DPF# regenereerimine/puhastamine. 

 Sissepritseseadmed* - saastumine 

 Kuluvad osad – näiteks rihmad, siduri- ja pidurikettad, rohtu ja mulda haaravad rehvi komponendid. 

 Kulumaterjalid – lambipirnid ja kaitsmed, määrdeained +, kliimaseade taaslaadimine + ja antifriis +  

 Kabiiniklaas 

 

Märkmed 

# Väljalasketoru „diisli oksüdatsiooni katalüsaator” (DOC) ja „diisli osakeste filter” (DPF) võivad saada kahjustatud 

„mürgistuse” ja „ülekuumenemise” tõttu, mis on tingitud ebaõigetest määrdeainetest, lisaainetest ja regenereerimise 

hooldusest, sellised juhtumid ei lange garantii alla. 

* Sissepritseseade võib olla väga tundlik kütuse saastumise suhtes; seetõttu aktsepteeritakse garantiinõuet ainult 

juhul, kui seda toetavad Bosch’i või Denso Diesel’i Esindaja kirjalik aruanne, mis tuvastab selgelt garantii alla 

kuuluva defekti. 

+ Määrdeaineid, jahutusvedelikke, A/C gaasi taastäitmist võetakse arvesse, kui need on kadunud või saastunud 

tingituna garantiijärgsest rikkest või remondist. 

 

ERANDID pärast esimese aasta garantiiperioodi lõppu; 

 Värvimistöö 

 Väljalasketoru ja summuti. 

 

Esialgsele 1. aasta/1000 tunni garantiiperioodile järgneb valikuline 2. aasta kuni 2000-tunnine garantiiperiood, 

olenevalt sellest, milline toimub varem. Seda pakub Kubota (UK) Limited tasuta, kohaldades „Volitatud 

Kubota Edasimüüja” esialgse 50-tunnise ja siis kõik suuremad 500-tunnise intervalliga mootori ja käigukasti 

hooldused. Märkus: Kui aasta jooksul töötatud tunnid on plaanijärgse 500-tunnise teenuse käivitamiseks liiga 

madalad, tuleb läbi viia iga-aastane Edasimüüja teenus ning tagada Kubota garantiiteenuse järjepidevus. 

 

On võimalik osta veel 36-kuune „Kubota Hooldus” (30 päeva jooksul traktori ostmisest) maksimaalselt 5000 

tunni peale, mille suhtes kohaldatakse „Volitatud Kubota Edasimüüja“ kõiki 500-tunnise intervalliga mootori 

ja käigukasti hooldustöid. 

 

Kui soovite kasutada kas tasuta 2. aasta garantiid või osta Kubota Hooldust, tuleb allpool olev „Nõusoleku 

Tunnistus” täita täies mahus ning saata tagasi Kubota UK Limited’ile kinnitamiseks ja autentimiseks. 

 

See garantii kehtib lisaks mistahes õigustele, mis teil võivad olla Kubota (UK) Limited või Tarnija ees, kellelt te toote 

ostsite, ega mõjuta ega kahjusta mistahes teie Kaupade Müügi Seadusest tulenevaid õigusi, või üldiselt. 

 

GARANTII JA KUBOTA HOOLDUSE ÜLEKANNE 
 

Kui toodet müüakse enne garantiiaja või Kubota Hoolduse perioodi on lõppu, võib veel jõusoleva garantii või Kubota 
Hoolduse jäägi koos traktoriga üle kanda, tingimusel, et traktoril on Kubotaga „registreeritud hooldusajalugu” ja 

traktoriga kinnitatud „Teenistusraamat”. 

 



GARANTII JA KUBOTA HOOLDUSE 

NÕUSOLEKU TUNNISTUS 

Edasimüüja  .............................................................................................  Mudel/Laadur  .....................................  

Aadress  .............................................................................................  Seerianumber/Laadur ...................................  

Postiindeks  .............................................................................................  Müügikuupäev  .....................................  

Edasimüüja Tellimuse Number .......................................................................  Paigalduskuupäev  .....................................  

Omanik  .............................................................................................  

Aadress  .............................................................................................  

 .............................................................................................  

 .............................................................................................  

Postiindeks  .............................................................................................  

GARANTII JA KUBOTA HOOLDUSE Tingimused 

Märkige ruut, et valida soovitud garantii ja maksimaalne tundide arv, mida on vaja 5 aastase Kubota Hoolduse (KC) puhul. Tähtis: Kubota Hooldus 

aegub peale valitud tunniloendi lõppu või 24/60 kuu pärast, olenevalt sellest, kumb on varasem, nagu allpool näidatud; 

12 kuud/1000 tundi 

Pikendamisest 

keeldumine 

24 kuud/2000 tundi 

tasuta 

60 kuud/2000 tundi 

Ostmine 

60 kuud/3000 tundi 

Ostmine 

60 kuud/4000 tundi 

Ostmine 

60 kuud/5000 tundi 

Ostmine 

1. Müüki teostav edasimüüja esindaja peab „garantii” tingimusi uue toote paigaldamisel jaemüügi omanikule selgitama. Lugege hoolikalt
läbi „M-seeria Traktori Garantii & Kubota Hoolduse Leping” ja tingimused, mis dokumendis sisalduvad, pöörates eraldi tähelepanu
kohalduvatele eranditele.

2. See allkirjastatud leping tuleb tagastada Kubota UK’le 30 päeva jooksul müügist traktori registreerimiseks.

3. Teise aasta garantii või kuni 2000 tundi, olenevalt sellest, kumb on varem, on tasuta, kui Ostja nõustub, et esialgset 50-tunnise ja kõiki

suuremaid 500-tunnise intervalliga hooldusteenuseid teostab Volitatud Kubota Edasimüüja.

4. Kubota Hoolduse paketti võib osta 30 päeva jooksul traktori paigaldamisest, kui Ostja nõustub, et kõik 500-tunnise intervalliga

hooldusteenused teostatakse Volitatud Kubota Edasimüüja poolt. Kubota Hoolduse asjakohane kulu esitatakse Edasimüüjale, kasutades

tellimuse numbrina ülaltoodud „Edasimüüja Teatist”.

5. Kui 50- ja 500-tunnised plaanijärgsed hooldusteenused on läbi viidud, nõustub Kubota Edasimüüja kontrollima teenuse lõpuleviimist 

portaali Kubota Edasimüüja „K-Net” kaudu traktori suhtes. Tähtis: Hooldusajaloo puudumine võib garantii kehtetuks tunnistada.

6. Pärast iga plaanijärgset hooldusteenindust nõustub Edasimüüja ka pärast registreerimist Kubota UK poolt pakutavas „Klientide 

Hoolduspäevikus” traktorite hooldusajalugu ajakohastama. Tähtis: Garantii ja Kubota Hooldus on ülekantav edasimüügil ainult siis, kui on 

olemas Kubotaga täielikult registreeritud hooldusajalugu ja kui hoolduspäevik edastatakse koos traktoriga uuele omanikule.

7. Ostja nõustub täitma kõiki igapäevaseid ja -nädalasi määrdehooldustöid ja kohandusi vastavalt Käitaja Kasutusjuhendile, kasutades määratud Kubota 

määrdeaineid. 

Mina kui Ostja ja eespool kirjeldatud traktori omanik kinnitan, et olen hoolikalt lugenud ja nõustunud ülal mainitud tingimustega ja vastavalt 

„M-seeria Traktori Garantii & Kubota Hoolduse Lepingus” kirjeldatule. 

Kliendi allkiri Kliendi nimi (Trükitud) Kuupäev 

Tarniva Edasimüüja nimel kinnitan, et olen täielikult ja nõuetekohaselt selgitanud tingimusi, nagu kirjeldatud dokumendis „M-seeria Traktori 

Garantii & Kubota Hoolduse Leping”. 

Ma mõistan ja nõustun ka sellega, et Edasimüüjad on kohustatud tagama, et traktoril on oma 50- ja 500-tunnised hooldusteenused, mis on 

kokku lepitult nõuetekohaselt kirja pandud ja kirjeldatud eespool kirjeldatud viisil. 

Edasimüüja Esindaja allkiri Edasimüüja Esindaja nimi (trükitud) Kuupäev 

Tagastage täidetud ja allkirjastatud vorm: Service Department, Kubota (UK) Limited, Dormer Road, Thame, Oxon. OX9 3UN. KUK’ilt arve laekumisel 

antakse välja tunnistus „Autentiseerimise numbriga“ ja kaks kinnitatud tunnistust saadetakse eraldi nii kliendile kui Edasimüüjale, et kinnitada registreerimist 1. ja 2. 
aasta garantiiga, ning et Kubota Hoolduse pakett on vastu võetud ja kinnitatud. Samuti saadetakse klientide kinnitatud tunnistusega koos hoolduspäevik, kordumatult 

tuvastatud toode. 

KUK Warranty Rev 2.0 09/08/2017 

KUK’i autentimisnumber: 

Kuupäev: 
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MOOTOR – 2-AASTANE / 2000 TÖÖTUNNI GARANTIILEPING 
TINGIMUSED JA VÄLISTUSED 
KÕIK MOOTORIMUDELID 

Kubota (UK) Limited (edaspidi: äriühing) annab garantii kõigile temalt ostetud toodetele 
seoses mis tahes materjali-, tootmis- ja koostedefektidega. Äriühingu iga edasimüüja 
(edaspidi: tarnija) peab äriühingu uute toodete JAEOSTJATELE võimaldama seda garantiid 
realiseerida allkirjeldatud viisil. 

Garantiiperiood (täpsustatud allpool) algab toote paigaldamise kuupäevast. 
Enne kättetoimetamist peab tarnija toote garantii registreerima Kubota veebisaidil ja printima 
kahes eksemplaris välja tõendi garantii ja paigalduse kohta (garantiitõend), et selle saaks 
toote paigaldamise päeval koos ostjaga lõpuni täita. 

Toote paigaldamise ajal peab tarnija ostjale garantiitingimusi põhjalikult selgitama ning 
seejärel peab ostja allkirjastama mõlemad garantiitõendi eksemplarid, näidates sellega, et on 
toote paigaldamise ja garantiilepinguga nõus. Toodet paigaldav tarnija esindaja peab seejärel 
kinnitama ostja nõustumist ja allkirja, allkirjastades mõlemad garantiitõendi eksemplarid ka ise. 
Üks garantiitõendi eksemplar jääb ostjale, teine aga edasimüüjale, kes säilitab seda 
kättesaamisel tehtud ülevaatuse dokumentide juures, et äriühing saaks seda soovi korral näha 
ja kontrollida. 

Kubota garantiileping võidakse tunnistada kehtetuks, kui tuvastatakse järgmised asjaolud: 
a) toodet on kasutatud ebamõistlikult selliste toimingute tegemiseks, mis nõuavad võimsamat
konstruktsiooni ja rohkem jõudu; 
b) toodet on muudetud viisil, mida Kubota pole heaks kiitnud;
c) toote kasutustingimused on ebanormaalsed;
d) pole õigesti tehtud tootja nõutavat ja masina kasutusjuhendis kirjeldatud korralist hooldust;
e) Kubota ei võta masina või selle osa purunemisel mingit vastutust, kui on võimalik tõendada,
et nimetatud purunemise põhjustas seadme kasutamine koos ühe või mitme lisaseadmega, 
mille kasutamise kohta polnud eelnevat Kubota nõusolekut. 

Varuosade garantii (ükskõik, kas need on saadud Kubotalt ostu-müügitehinguga või 
garantiinõude alusel) kehtib emma-kumma allpool kirjeldatud perioodi jooksul olenevalt sellest, 
kumb on pikem: (varuosad ja tööjõukulud) 
a) üks aasta, kui varuosa paigaldas Kubota edasimüüja, või 90 päeva, kui varuosa edastati
paigaldamiseks ostjale; 
b) kogu ülejäänud garantiiperiood, mis kehtib sellele tootele, millele varuosa paigaldatakse.
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ÜLDTINGIMUSED 
 
Pange tähele, et garantii ei hõlma tavapäraseid hooldusteenuseid, näiteks rihma või 
seadistuse muutmist, ning selliste teenuste jaoks vajaminevate materjalide müüki. 
 
Kasutajal ei ole mingil juhul õigust nõuda garantii alusel kõrval- või kaasnevate kahjude 
hüvitamist, sealhulgas ebamugavusest tuleneva kahju, asendusseadmete rentimisest tuleneva 
kahju, saamatajäänud tulu või muu ärilise kahju hüvitamist. 
 
Üksnes Kubota volitatud edasimüüjatel on õigus pakkuda garantiist tulenevat kaitset ja 
võimaluse korral tuleks teil paluda, et remonttöid teeks sama edasimüüja, kellelt toode on 
ostetud. 
Kui kolite aga mõnesse muusse piirkonda või kui teie masin töötab ajutiselt kaugel 
edasimüüjast, kellelt see on ostetud, soovitame küsida algselt edasimüüjalt teile lähima 
Kubota edasimüüja nimi ja aadress ning paluda, et ta korraldaks garantiiremondi tegemise 
lähima edasimüüja juures. 
 
Garantii alusel nõude esitamisel tuleb järgida alltoodud korda. 
a) Teavitage Kubota edasimüüjat, kellelt toode on ostetud, 24 tunni jooksul pärast rikke 
ilmnemist või nii kiiresti, kui on mõistlikult võimalik. Toote kasutamist ei tohi jätkata, kui see 
võib tekitada kaasnevat kahju või kui see ei ole ohutu. 
b) Võimaldage edasimüüja saadetud tehnikul toodet kontrollida. 
c) Võimaldage edasimüüja saadetud tehnikul kontrollida hooldusdokumente või samalaadset 
tõendusmaterjali, mis näitab, et toodet on hooldatud õigesti, st kasutusjuhendis toodud kava 
järgi ja õiget Kubota määrdeainet kasutades. 
d) Kui toode või selle osa on enne edasimüüja saadetud tehniku ülevaatust lahti võetud või kui 
seda on omavoliliselt ümber tehtud, ei pruugi garantii enam kehtida. 
 
Palun pange tähele, et sageli on rikke põhjuse määramiseks vaja ette näidata määrdeaine-, 
kütuse- ja jahutusvedelikunäidised, seetõttu ei tohi enne masina tehnikule näitamist muuta ega 
lahjendada algseid vedelikke ega nende koguseid. 
 
Kui rikke põhjuseks on seadme vigane tootmine või kooste, asendatakse vigased 
komponendid tasuta. Kubota edasimüüjatel palutakse edastada garantiinõue Kubotale 28 
päeva jooksul ja tagastada Kubota nõudmisel viivitamatult kõik rikkis osad ja vedelikunäidised. 
 
Kooskõlas äriühingu toodete pideva edasiarendamise põhimõttega võidakse spetsifikatsioone 
igal ajal ette teatamata muuta. Äriühing ei vastuta mis tahes vastuolude eest, mis võivad 
esineda toodete spetsifikatsioonides ja äriühingu avaldatud tekstides, milles tooteid 
kirjeldatakse. 
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GARANTIIPERIOOD 
Täielik ja maksimaalne garantiiperiood on kaks aastat või kaks tuhat töötundi (sõltuvalt 
sellest, kumb täitub varem) ning sellele rakendatakse alltoodud välistusi. 

VÄLISTUSED, mis kehtivad esimesel aastal või esimese tuhande töötunni jooksul: 
sisaldab kõiki hooldatavaid esemeid ja kõiki osi, mis mõistliku kasutuse käigus kuluvad, 
näiteks: 
filtrid (õhu-, kütuse- ja hüdraulikafiltrid) ventilaatoririhmad 
hõõgküünlad sulavkaitsmed 
määrdeained ja antifriisid + sissepritseseadmed * 

 + Määrdeained ja jahutusvedelikud kuuluvad garantii alla juhul, kui need on välja
voolanud või saastunud garantii alla kuuluva rikke ja remondi tagajärjel. Kasutamiseks
on lubatud ja garantii alla kuuluvad üksnes kindlaksmääratud Kubota määrdeained.

 * Sissepritseseadmetega seotud garantiinõue kuulub rahuldamisele üksnes juhul, kui 
lisatud on Boschi või Denso Dieseli agendi kirjalik aruanne, milles on selgelt tuvastatud 
garantii alla kuuluv defekt. 

LISAVÄLISTUSED teisel aastal või pärast esimest tuhandet töötundi sõltuvalt sellest, 
kumb jõuab kätte varem: 
radiaator värvkate 
termostaat elektrilised osad 
veepump voolikud ja torud 

See garantii lisandub mis tahes õigustele, mis teil võivad olla Kubota (UK) Ltd või teile toote 
müünud tarnija suhtes ning see ei mõjuta ega piira mingeid kaupade müüki käsitlevatest 
õigusaktidest tulenevaid ega üldisi õigusi, mis teil võivad olla. 
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