
 

Malotraktor  Mitsubishi MT 25,4x4  
 

 

 

 

 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dále uvedený návod se vztahuje na čtyřkolové malotraktory   Mitsubishi 

 

 

Obsah: 
1) popis stroje  a) určení stroje  

   b) technické parametry a popis stroje 

           

2)  bezpečnostní pokyny a záruka 

a) požární bezpečnost 

b) přeprava po veřejných komunikacích 

c) bezpečnostní pokyny pro práci 

d) zodpovědnost obsluhy 

e) záruční podmínky-reklamační řád 

 

3)  ovládání stroje , ovládací prvky a jejich umístění na stroji 

a) symboly-výstrahy 

b) umístění ovládacích prvků 

c) kontrolní a přístrojový panel 

d) jiné ovládací prvky na traktoru. 

 

4) kontrola , údržba a seřizování 

a) kontrolní místa náplní  

b) mechanická kontrola 

c) akumulátor a elektrické vybavení 

 

5) provozní pokyny 

a) kontrola před uvedením do provozu 

b) spouštění motoru 

c) volba převodových stupňů 

d) uzávěrka diferenciálu  

e) přední náhon 

f) používání provozní brzdy 

g) odstavení stroje a zajištění 

 

6) úpravy parametrů  malotraktoru 

a) změna rozchodu 

b) přídavné zátěže 

 

7) Ošetření a údržba stroje  

a) bezpečnostní pokyny při údržbě, seřizování a opravách 

b) údržba a seřízení motoru 

c) spojka 

d) převodová skříň a přední rozvodovka 

e) brzdy malotraktoru 

f) řízení malotraktoru 

g) elektroinstalace 

h) hydraulika  

i) uskladnění mimo sezónu 

j) doporučené intervaly údržby 

 

 



 

1) Popis stroje 

 

1a Určení stroje 

Mitsubishi –je čtyřkolový nosič nářadí s trvale poháněnou zadní nápravou a přiřaditelným předním 

náhonem .  

Zejména je vhodný pro práce v zemědělství, zahradnictví,lesnictví, sadařství a vinohradnictví. Taktéž 

je vhodný k použití na úpravu parkových ploch a golfových hřišť nebo údržbu pevných ploch či 

komunikací. Obsluhu zajišťuje jeden  pracovník - řidič. 
 

2) Bezpečnostní pokyny pro uživatele 

 

- pracovník určený k obsluze malotraktoru se musí před uvedením stroje do provozu seznámit  s pokyny 

pro provoz a bezpečnou práci. 

- při provozu a údržbě používejte ochranné pomůcky. 

 

2a Požární bezpečnost 

 

- pro zajištění požární bezpečnosti je třeba dodržovat platná požární a bezpečnostní pravidla. 

- palivo doplňujte bezpečným způsobem  při vypnutém motoru 

- s malotraktorem se nesmí pracovat  v prostoru s hořlavinami 

- manipulace s akumulátorem, odpojování, dobíjení, kontrola elektrolytu provádějte při vypnutém 

hlavním spínači a bez přítomnosti otevřeného ohně. Taktéž u této činnosti nekuřte. 

 

2b Přeprava malotraktoru po veřejných komunikacích 

 

- malotraktory Mitsubishi nejsou schváleným typem pro pohyb a použití na pozemních komunikacích a 

nejsou pro to ani vybaveny. 

- V případě potřeby je možno samotný malotraktor převézt na přepravníku s užitečnou nosností nad 700 

kg, popř. vyšší o hmotnost neseného nářadí. 

 

2c Bezpečnostní pokyny pro práci s malotraktorem  

 

- řídit malotraktor smí pouze osoba vlastnící platné oprávnění pro řízení traktoru 

- pracovník obsluhující malotraktor nebo jeho přídavná zařízení nesmí  být pod vlivem alkoholu  

- před  uvedením stroje do činnosti prověřte, zda v provozu nebrání mechanická překážka, jiná osoba 

nebo závada na malotraktoru. 

- za jízdy je zakázáno opustit malotraktor nebo na něj naskakovat. 

- při uvádění malotraktoru do pohybu s připojeným nářadím či příslušenstvím je nutno zkontrolovat, zda 

je toto v zajištěné poloze a vyřazeno z činnosti . Taktéž musí být zajištěno proti samovolnému 

odpojení nebo změně polohy za jízdy. 

- při jízdě z kopce je nutno vždy včas zařadit odpovídající rychlostní stupeň. 

- spouštění motoru spouštěním ze svahu nebo vlečením je zakázáno. 

- při každém uvedení stroje do klidu( vypnutí motoru )je nutno zajistit stroj parkovací brzdou a 

zařazením 1. rychlostního stupně , vyžaduje li to situace, tak i spuštěním neseného příslušenství na 

zem. Při stání na svahu musí být dále zajištěn zakládacími klíny. 

- svítilny a odrazky malotraktoru musí být čisté 

 

 

 

 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


