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Zoznam stránok

OBOZNÁMENIE S TRAKTOROM
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA TRAKTORA

Traktor je motorové vozidlo kategórie T (T1 – T5) slúžiace na ťahanie, nesenie, tlačenie a pohon hlavne poľnohospodárskych strojov. Je určený na prácu a dopravu
najmä v poľnohospodárstve, v lese alebo inom nerovnom alebo nespevnenom teréne. Traktor má obvykle 4 kolesá, no existuje aj pásový traktor (pásak), ktorý sa
podobá ratraku. Pohon zabezpečuje najčastejšie vznetový motor, poskytujúci dostatok výkonu v rozmedzí od 7 do 300 kW. Pracovná rýchlosť traktora je od 95 m.h-1 do
40 km.h-1.
V zadnej časti (niekedy i vpredu) vozidla je hydraulické zariadenie a

vývodová hriadeľ na pripojenie a obsluhu príslušenstva.

ROZDELENIE TRAKTOROV PODĽA ÚČELU, KONŠTRUKCIE A VYHOTOVENIA
PODĽA DRUHU POJAZDOVÉHO ÚSTROJENSTVA
1. Kolesové – sú konštruované jednoduchšie. Kolesá sú hnacie a hnané, riaditeľné a neriaditeľné. Nevýhodou je väčší merný tlak na pôdu a väčší preklz hnacích

kolies, čo sú veľmi dôležité vlastnosti pre prácu na poliach.
2. Pásové – sú konštrukčne zložitejšie a sú určené do ťažších podmienok. Výhodou pri používaní je menší merný tlak a značne menší preklz pri prenose ťažnej sily.

Vyznačuje sa najmä pri poľnohospodárskych poľných ťahačoch.
3. Polopásové – vyskytujú sa len ojedinele pri niektorých poľnohospodárskych strojoch, napr. obilné kombajny určené na zber plodín za veľmi sťažených podmienok.

PODĽA URČENIA POUŽITIA

Traktory sa delia podľa určenia na vykonávanie určitého druhu práce takto:
1. Univerzálne traktory – vyhovujú pre viaceré účely. Sú to väčšinou dvojnápravové kolesové traktory. Zadná náprava hnacia, predná s riaditeľnými kolesami, pri

časti univerzálnych traktorov sú obidve nápravy hnacie (obr. 1)

Obr. 1 – Univerzálny traktor Zetor, typ Forterra

2. Kultivačné traktory – sú určené na obrábanie pôdy medzi riadkami plodín a ich ochranu (najčastejšie chemickú). Sú ľahšie, majú úzke hnacie kolesá a vyššiu

svetlú výšku (až 0,7 m). Konštrukcia náprav moderných kultivačných traktorov umožňuje zmenu rozchodu kolies a svetlej výšky podľa potreby.

3. Poľné ťahače – sú to traktory s pásovým (obr. 2) alebo kolesovým pojazdovým ústrojenstvom s pohonom všetkých kolies. V súčasnosti sú to najčastejšie traktory

s dvojdielnym rámom, ktorého časti sú spojené kĺbom a riadia sa vychyľovaním obidvoch častí okolo kĺbu (lomením). Tieto traktory sa vyznačujú veľkým výkonom
motorov a sú určené na práce vyžadujúce veľkú ťažnú silu (v poľnohospodárstve na orbu, podrývanie a pod.).

Obr. 2 – Pásový traktor Challenger , MT87 5E-1

4. Špeciálne traktory – sú konštruované na špeciálne účely, napr. na práce vo viniciach, chmeľniciach, na svahoch, ako nosiče zberových strojov a pod.

PODĽA POČTU NÁPRAV MÔŽU BYŤ TRAKTORY
1. Jednonápravové - patria sem jednonápravové malotraktory.
2. Dvojnápravové - patria sem dvojnápravové kolesové traktory.
3. Viacnápravové – patria sem poľné traktory s veľkým výkonom motora.

HLAVNÉ ČASTI TRAKTORA (obr. 3)

Rám (bezrámová konštrukcia): -motor (1), - prevodovka, diferenciál (2), - pevná neodpružená zadná náprava (3).
Predná náprava (4) - riadená, odpružená.
Hydraulické zariadenie (5) - obsluha príslušenstva.

Ďalej

Kabína vodiča (6).

Obr. 3 – Hlavné časti traktora

Predná časť traktora (obr. 4):
Predné svetlá (stretávacie, diaľkové) (1), biele.
Obrysové svietidlá (2), biele
Smerové svetlá (3), oranžové.
Predný hydraulický záves so závažím (4).

Obr. 4 – Predná časť traktora Zetor, typ Forterra

Zadná časť traktora (obr.5):
Zadné skupinové svetlá (1) - obrysové, brzdové a odrazové (červené), smerové (oranžové),
Pracovný svetlomet (2) (biely),
Zadný hydraulický záves a vývodová hriadeľ na obsluhu náradia (3),
Ťažné zariadenie (4),
Pripojenia na obsluhu náradia a prívesu (5) - vzduch, hydraulika, elektrina.

Obr. 5 – Zadná časť traktora Zetor, typ Forterra

OVLÁDACIE PRVKY A KONTROLNÉ PRÍSTROJE
PRVKY, KTORÉ SLÚŽIA K JAZDE

Rozdeľujeme ich do dvoch základných skupín:
oznamovače
ovládače
Pohyb motorového vozidla, jeho rýchlosť i smer ovláda vodič.
Rýchlosť jazdy reguluje pedálom akcelerátora a voľbou príslušného prevodového stupňa, na spomalenie jazdy sa používa brzda.
Smer jazdy sa mení podľa natočenia volantu.
Vodič podľa potreby ovláda ďalšie zariadenie, napr. zapína smerové svetlá, stierače a ostrekovač. Zapína osvetlenie vozidla, reguluje prívod vzduchu v sústave
vykurovania a vetrania vozidla a pod.
Ak si podrobnejšie prehliadneme „pracovisko" vodiča v rozličných automobiloch, zistíme veľa spoločného, ale zbadáme aj viaceré rozdiely.

KONTROLNÉ PRÍSTROJE

V zornom poli vodiča sú kontrolné prístroje so stupnicou (obr. 6) - napr.
•
•
•
•

rýchlomer,
otáčkomer,
teplomer chladiacej kvapaliny,
ukazovateľ stavu paliva.

Obr. 6 – Prístrojový informačný a ovládací panel traktora Zetor 7711. 1 – ukazovateľ otáčok motora s počítadlom motorhodín, 2 – ukazovateľ stavu paliva, 3 –
ukazovateľ- teplomer chladiacej kvapaliny, 4 – združený kontrolný prístroj, 5 – ukazovateľ tlaku vzduchu, 6 - kontrolka smerových svietidiel, 7 - kontrolka spojky
vývodového hriadeľa, 8 - spínač zadného pracovného svetlometu, 9 – združený prepínač stretávacích svietidiel na diaľkový svetlomet, smerové svietidlá a zvukovú
výstrahu, 10 - spínacia skrinka, 11 - tlačidlo spúšťača, 12 – páka ručného plynu

Okrem toho sú tam rozličné kontrolné žiarovky, napr. kontrolné svetlo dobíjania batérie, mazania, zapnutých diaľkových svetlometov a pod. Na označenie oznamovačov
a ovládačov sa používajú symboly, ktoré popisujú ich účel.

ZÁKLADNÉ OVLÁDACIE PRVKY MODERNÝCH KOLESOVÝCH TRAKTOROV (obr.7)

Obr. 7 –
Interiér
kabíny vodiča moderného traktora Zetor, typ Forterra. 1- informačný panel, 2- volant, 3- ručný plyn, 4 – pedál spojky, 5 – pedál brzdy, 6 – pedál plynu, 7 – radiaca
páka rýchlostných stupňov, 8 – páka radenia reverzácie, 9 – panel ovládania hydraulických zariadení, 10 – páka predvoľby zadného vývodového hriadeľa, 11 – spínače
ovládania uzávierky diferenciálu, spínač ovládania prednej nápravy, spínač zapínania prednej hnacej nápravy, spínač predvoľby násobiča, spínač ovládania vývodových
hriadeľov, 12 – panel ovládania elektrohydrauliky

VOLANT

Volant slúži na udržiavanie traktora v priamom smere, na otáčanie predných kolies pri jazde do zákrut a na ich uvádzanie do priameho smeru pri vychádzaní zo zákrut.
Smer vychýlenia kolies je totožný so zmyslom natočenia volantu. Volant je umiestnený pred vodičom v pozdĺžnej osi traktora a je sklonený šikmo; najčastejšie zviera uhol
75°. U moderných traktorov sa výška a sklon volantu dá z miesta vodiča nastaviť.

OVLÁDANIE VOLANTU
Malé zmeny jazdy docielime vychýlením volantu vpravo a vľavo, pričom ruky držia volant na rovnakom mieste – v základnej polohe „trištvrte na deväť“. (niektoré teórie
hovoria „o desať minút dve“).
Pri väčších zmenách smeru jazdy, napríklad pri prejazde ostrých zákrut, alebo pri manévrovaní s traktorom, treba ruky na volante prehmatávať.

PRECHYTÁVANIE RÚK NA VOLANTE
Otáčanie volantom doľava – najskôr natočíme volant zo základnej polohy obidvoma rukami. Akonáhle je ľavá ruka v polohe „osem hodín“, otáča už volantom iba pravá
ruka, pretože ľavú prehmatneme hore. Potom točí iba ľavá ruka a pravú prehmatneme hore (do základnej polohy). Ruky sa stále takto striedajú. Volant sa dá otáčať až
do maximálneho natočenia kolies. Pri otáčaní volantom doprava prekladáme ruky podobným spôsobom v pravej polovici volantu (obr. 8).

Obr. 8 – Ovládanie volantu prehmatávaním
Za jazdy má volant snahu sám sa vracať do pôvodnej polohy, preto musíme tento
jeho pohyb prstami a dlaňami podľa potreby pribrzďovať. V traktoroch a ťažkých
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vozidlách je bežný posilňovač riadenia, ktorý znižuje silu potrebnú na ovládanie
vozidla. Z tohto dôvodu sa v týchto vozidlách ovládanie volantu skoro nelíši od
ovládania volantu osobného automobilu.

PÁKY A PEDÁLE OVLÁDANÉ VODIČOM

PEDÁLE (obr. 9)

Pedál spojky je umiestený vpredu na ľavej strane podlahy a ovláda sa ľavou nohou. Ovláda sa ním vypínanie a zapínanie hlavnej spojky motora. Zošliapnutím pedálu
sa spojka vypína, uvoľňovaním sa sama zapína.
Pedál nožnej, prevádzkovej brzdy je umiestený vpredu na pravej strane podlahy. Zošliapnutím brzdového pedálu pravou nohou sa traktor brzdí, uvoľnením pedálu sa
odbrzďuje. Kvapalinové brzdy majú prepínač, ktorý umožňuje brzdiť každé koleso osobitne prepnutím prepínača vľavo alebo vpravo, alebo obidve kolesá súčasne, keď je
páčka prepínača v prostriedku vo zvislej polohe. Staršie typy traktorov majú dva pedále, ktoré sa dajú ľahko rozpojiť a spojiť západkou. Pri jazde po ceste a s prívesom je
zakázané jazdiť s rozpojenými pedálmi, pretože by pri zabrzdení len jedným pedálom mohol traktor dostať šmyk, alebo by mohol vybočiť zo smeru jazdy. Pri práci na
poli vodič pribrzďuje vždy vnútorné koleso, pretože tým sa otáča traktor na malom polomere.

Obr. 9 – Pedále traktora unifikovaného radu Zetor
Nožná páka (pedál) akcelerátora je umiestená na pravej strane podlahy. Ovláda sa pohybom pravej nohy v členku a pätou opierajúcou sa o podlahu karosérie.
Zošliapnutím pedálu sa môžu okamžite zvýšiť otáčky motora v rozpätí od minima (čomu zodpovedá nastavená poloha ručnou pákou) až do maxima, na ktoré je
nastavený regulátor otáčok.
Ručná páka akcelerátora - táto páka zostáva v takej polohe, do akej ju vodič nastaví. Uplatňuje sa pri použití traktora pre stabilný pohon alebo dlhotrvajúce práce na
poli, ktoré nevyžadujú zmenu nastavenia regulácie paliva.
Pedál uzávierky diferenciálu je umiestnený na pravej podlahe. Jeho zošliapnutím sa vyradí diferenciál z činnosti. Uzávierka sa nesmie používať pri jazde do zákruty.

PARKOVACIA BRZDA

Parkovacia (ručná) brzda je umiestená na ľavej strane traktora. Používa sa na zaistenie stojacieho traktora. Zatiahnutím ťahadla smerom hore sa traktor zabrzdí.
K odbrzdeniu dochádza vrátením páky do pôvodnej polohy.
Pred zatiahnutím páky parkovacej brzdy musíme dodržať dve zásady:
Traktor musí byť zabrzdený prevádzkovou brzdou.
Zatiahnutie parkovacej brzdy sa vykonáva bez stlačenia poistky na páke parkovacej brzdy.
Odistenie parkovacej brzdy:
• Parkovacia brzda sa uvoľňuje tak, že najprv páku brzdy trochu nadvihneme, pritom stlačíme tlačidlo poistky, a tak páku brzdy povolíme.
Ak je vozidlo vybavené kontrolkou zatiahnutia parkovacej brzdy, musí táto kontrolka po uvoľnení parkovacej brzdy zhasnúť (pri zapnutom zapaľovaní). Nedostatočné uvoľnenie
parkovacej brzdy spôsobí pribrzďovanie kolies, nadmerné zahrievanie obloženia bŕzd a možnosť ich následnej poruchy.

RADIACA PÁKA PREVODOVÝCH STUPŇOV

Radiaca páka slúži na radenie prevodových (rýchlostných) stupňov. Radiaca páka prevodových stupňov je pri traktoroch unifikovaného radu vsadená na pravej strane
v prístrojovej doske; pri ostatných traktoroch je umiestená na podlahe traktora a nasadená priamo na prevodovku. Obsluhuje sa pravou rukou. U vozidiel s ručným
radením posúvame pri radení páku do jednotlivých polôh po dráhach, ktoré sú určené tzv. „schémou radenia“.
Počet prevodových stupňov a umiestnenie spiatočky sa u jednotlivých typov traktorov líši, príklady schém radenia prevodových stupňov traktora sú na obrázku 10.

Obr.
10 – Schéma polôh radiacej páky prevodových stupňov

RADIACA PÁKA REDUKCIE
Prostredníctvom tejto páky vodič traktora má možnosti zvoliť si radenie redukovaných prevodových stupňov. Spôsob radenia redukovaných rýchlostí je rovnaký, ako je
radenie prevodových stupňov pre cestnú premávku. Páka redukcie sa môže zapínať iba pri stojacom traktore.
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PÁKY OVLÁDANIA HYDRAULIKY
Páky ovládania hydrauliky sú umiestené po pravej strane vodiča. Páka pre vnútorný okruh je umiestená bližšie k sedadlu vodiča. Pákou vnútorného okruhu sa
napríklad ovládajú funkcie zdvíhania a spustenia náradia do prepravnej polohy, resp. pracovnej polohy. Vonkajší okruh sa ovláda pákou – dodáva tlakový olej pre stroje
a náradia, ktoré majú vlastné jednočinné alebo dvojčinné pracovné valce. Tento okruh má vývody zakončené rýchlospojkami.

PRÍSTROJOVÝ PANEL TRAKTORA

OVLÁDAČ VONKAJŠIEHO OSVETLENIA
Polohy prepínača (obr. 11) stretávacích svietidiel asymetrických svetlometov v maske traktora alebo v streche kabíny:
Dvojpolohový otočný spínač
0 = svietia stretávacie (tlmené) svietidlá v prednej maske traktora
1 = svietia stretávacie svietidlá v streche kabíny traktora

Obr. 11 - Polohy prepínača stretávacích svietidiel v maske traktora alebo v streche kabíny
Upozornenie – Stretávacie svietidlá v streche kabíny sa používajú v prípade, ak sú hlavné svetlomety zakryté v maske kapoty adaptérom alebo strojom pripojeným
k traktoru.

SPÍNACIA SKRINKA S KĽÚČIKOM (obr. 12)
Ak kľúčik nie je v spínacej skrinke zasunutý, je trvalo zapojený elektrický okruh brzdových svetiel, osvetlenie kabíny, zvukovej výstrahy (akustická húkačka), svetelnej
výstrahy (svetelnej húkačky) a spínač spojky vývodového hriadeľa. Zapojeniu elektrických spotrebičov dochádza úplným zasunutím kľúčika:
V polohe „0“ – je zapojený okruh štartovací, prístroje na prístrojovom paneli, ukazovateľ smeru jazdy, stierač s ostrekovaním čelného skla, stierač zadného skla,
ventilátor kúrenia a vetrania, zásuvky pre montážnu lampu a kontrolky dobíjania s kontrolkou mazania, ktoré za chodu motora zhasínajú, kontrolka ručnej brzdy, ktorá
svieti pri zatiahnutí páky ručnej brzdy a kontrolka minimálneho tlaku vzduchu.
V polohe „1“ – sú zapnuté obrysové svietidlá (predné aj zadné), osvetlenie evidenčného čísla, osvetlenie prístrojov, zadný pracovný svetlomet (svetlo pre spätný chod)
a všetky spotrebiče v polohe „0“.
V polohe „2“ – sú zapnuté stretávacie svietidlá alebo diaľkové svetlomety (podľa polohy prepínača svetla) a všetky spotrebiče v polohe „0“ a „1“.

Obr. 12 – Spínacia skrinka s kľúčikom
Ak je kľúčik zasunutý v spínacej skrinke v polohe „1“ alebo „2“ len do polovice, alebo je vytiahnutý, sú v tejto polohe zapojené všetky spotrebiče s výnimkou spotrebičov
uvedených v polohe „0“. Ak je spustený motor, musí byť kľúčik úplne zasunutý do spínacej skrinky.

SPÍNACIA SKRINKA SO ZÁMKOM RIADENIA (obr. 13)
U niektorých typov traktorov sa na zvláštne prianie zákazníka montuje spínacia skrinka, je nahradená zámkom riadenia s blokovaným elektromagnetom. Pri montáži
tohto uzáveru riadenia sa nemontuje tlačidlo spúšťača (štartéru) a samostatný je aj spínač osvetlenia traktora.

Obr. 13 – Spínacia skrinka so zámkom riadenia
Polohy kľúčika
STOP - v tejto polohe je možné kľúčik vytiahnuť, pričom sa uzamkne riadenie, ak je kľúčik zasunutý v polohe STOP alebo otočený do polohy „0“ (riadenie je odomknuté),
je na traktore trvalo zapojený elektrický okruh brzdových svetiel, osvetlenie kabíny, zvukovej výstrahy (akustická húkačka), svetelnej výstrahy (svetelnej húkačky),
osvetlenie traktora, spínač spojky vývodového hriadeľa a u niektorého typu aj zadný strešný pracovný svetlomet na kabíne.
V polohe „1“ – sú zapojené prístroje na prístrojovom paneli, ukazovateľ smeru jazdy, stierač predného skla s ostrekovačom, stierač zadného skla, ventilátor kúrenia
a vetrania, zásuvka montážnej lampy, kontrolka dobíjania a mazania, kontrolka ručnej brzdy pri zatiahnutí ručnej brzdy, kontrolka minimálneho tlaku vzduchu, ktorá sa
rozsvieti pri poklese tlaku vzduchu pod stanovený limit (390 kPa) a elektromagnet blokovania uzáveru riadenia.
V polohe „2“ (ŠTART) – sú zapojené všetky spotrebiče uvedené vyššie a naviac štartovací okruh (v tejto polohe kľúčik nedrží, keď ho pustíme po naštartovaní motora,
vráti sa sám do polohy 1).
Väčšina vozidiel má spínaciu skrinku skonštruovanú tak, aby nebolo možné zapnúť spúšťač, keď beží motor. A preto pred opätovným presunutím kľúčika do polohy 2 je
nutné kľúčik vrátiť do polohy 0. Pri opakovanom štartovaní motora, pokiaľ sa nerozsvieti kontrolka mazania motora na prístrojovom paneli, kľúčik spínacej skrinky je
blokovaný v polohe „1“.

SPÍNAČ OSVETLENIA TRAKTORA
Spínač osvetlenia sa montuje u traktorov ZETOR, ak v traktore je namontovaný uzáver riadenia s elektromagnetickým blokovaním.
Polohy spínača (obr. 14):

Obr. 14 – Polohy spínača vonkajšieho osvetlenia traktora
Poloha „0“ - osvetlenie traktora je vypnuté
Poloha „1“ - sú zapnuté obrysové svietidlá, osvetlenie evidenčného čísla, osvetlenie prístrojov. Samostatným spínačom je možné zapnúť zadný pracovný svetlomet.
Poloha „2“ – sú zapnuté všetky spotrebiče ako v polohe „1“ a naviac sú zapnuté stretávacie alebo diaľkové svetlá podľa polohy prepínača smerových svietidiel a svetiel.
V polohe „2“ spínača osvetlenia traktora a pri polohe prepínača smerových svietidiel na stretávacie svietidlá, môžu svietiť v maske kapoty traktora alebo v streche kabíny
podľa polohy prepínača stretávacích svietidiel. Diaľkové svetlomety môžu svietiť iba v maske kapoty, bez ohľadu na polohu prepínača stretávacích svietidiel.

SPÍNAČ SMEROVÝCH SVETIEL
Smerové svetlá sa u väčšiny vozidiel ovládajú spínačom (páčkou) umiestneným vľavo pod volantom.
Ovládač smerových svetiel sa prepína smerom, ktorý zodpovedá smeru točenia volantu.
Spínač smerových svetiel má obvykle ešte ďalšie funkcie:
• prepínanie stretávacích a diaľkových svetiel (odtlačením páčkového spínača od seba alebo pritlačením k sebe),
• zapínanie svetelného výstražného znamenia (pritiahnutím páčky spínača k sebe),
• prípadne zapínanie zvukového výstražného znamenia (stlačením páčky spínača smerom do volantu).

KONTROLNÉ PRÍSTROJE
Tlakomer vzduchu – ukazuje prevádzkový tlak vo vzduchotlakovom zariadení. Ak tlak vzduchu nedosahuje alebo poklesne pod predpísanú hodnotu (390 - 450 kPa) na
prístrojovom paneli sa rozsvieti červená kontrolka minimálneho tlaku.
Rýchlomer (tachometer) – je namontovaný na novších traktoroch a ukazuje, akou rýchlosťou sa traktor pohybuje v km.h-1. Ďalej registruje všetky kilometre, ktoré traktor
prešiel. Na traktoroch unifikovaného radu je namiesto rýchlomera otáčkomer s počítačom motorhodín.
Teplomer – ukazuje teplotu chladiacej kvapaliny. Najvhodnejšia teplota je 80 – 95°C.
Združený kontrolný prístroj (obr. 15) - obsahuje kontrolné žiarovky rezervného množstva paliva (1) - oranžová , diaľkových svetlometov (2) - modrá, mazania motora
(3) - červená, pracovného svetlometu (4) - žltá, ručnej brzdy (5) - červená a nabíjania (6) – červená.

Obr. 15 – Združený kontrolný prístroj
Traktory majú aj iné kontrolné a spúšťacie zariadenia na prístrojovom paneli, napríklad kontrolky smerových svietidiel traktora a prívesu (zelená), zaneseného čističa
vzduchu (žltá), filtra pevných častíc (červená), žeravenia motora (žltá) alebo ovládače digitálneho displeja prístrojového panela a ďalšie.
Ďalej

