
 

Návod k použití pro bagr  
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Bezpečnostní upozornění 

Obecná bezpečnostní opatření 

Je vaší odpovědností dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a provozovat, ovládat a udržovat 

stroj podle požadavků výrobce. Ve skutečnosti je většina pochybení způsobena nedodržením 

základních bezpečnostních předpisů a opatření. Přečtěte si, proto prosím veškeré bezpečnostní 

pokyny, abyste zamezili případné nehodě. 

Dodržujte všechny bezpečnostní předpisy 

Neobsluhujte bagr, pokud nejste kvalifikovaný pracovník a nemáte prostudovaný manuál.  Je třeba 

porozumět všem pravidlům, nařízením, preventivním opatřením a bezpečnostním opatřením, která 

musíte dodržovat při provozu, kontrole a údržbě stroje. Neprovozujte, nekontrolujte a neudržujte 

stroj pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo při nedostatku spánku. 

Pokud se stroj nechová správně 

Pokud se při provozu, kontrole či údržbě stroje chová stroj abnormálně (hluk, vibrace, zápach, únik 

oleje, chybový alarm, atd.), okamžitě se obraťte na prodejce, který stroj prověří a zajistí opravu. 

S takovými strojem nikdy dále nepracujte, aby nedošlo k jeho trvalému poškození.  

Rozsah provozních teplot 

Aby se zachoval výkon stroje a zabránilo se předčasnému opotřebení či trvalému poškození, 

dodržujte následující provozní podmínky:  

• neprovozujte stroj, pokud venkovní teplota překročí teplota 45 C nebo je nižší -15 C 

• stroj neprovozujte, jestliže venkovní teplota překročí teplotu motoru, motor se může 

přehřát, což způsobí snížení výkonu motorového olej. Hydraulický olej se může přehřát a 

způsobit poškození hydraulického zařízení 

• pryžové části, jako jsou těsnění mohou při provozu venku při teplotě -15 C a méně ztvrdnout 

a způsobit předčasné opotřebení nebo poškození stroje 

Používejte vždy vhodný oděv a ochranné prostředky 

Nenoste volné oblečení nebo doplňky, které by se mohli zachytit o ovládací páky nebo o pohyblivé 

části. Nenoste oblečení náchylné ke vzplanutí – tedy kontaminované olejem či palivem. Noste vždy 

bezpečnostní obuv, přilbu, ochranné brýle, masky s filtrem, silné rukavice, chránič sluchu a další 

ochranné pomůcky, jak to vyžaduje vaše pracovní prostředí. Při použití brusky, kladiva nebo 

stlačeného vzduchu používejte vhodné ochranné prostředky jako jsou ochranné brýle, masky s 

filtrem, protože by mohlo dojít k zásahu kovovou štěpinou, která může způsobit vážné zranění. Při 

obsluze stroje používejte vždy chránič sluchu. Dlouhodobé vystavení vysokému hluku může vést 

k dočasně či dokonce k úplné ztrátě sluchu. 

Opatření při odchodu z místa řidiče 

Při vstávání ze sedadla řidiče spusťte vždy rameno na zem a vypněte motor. Pokud byste se dotknul 

nechtěně ovládací rukojeti, může tento pohyb ramene způsobit vážné zranění nebo smrt. 

Nezapomeňte také vytáhnout klíč a uschovat na Vámi určeném místě.  

Vyhněte se riziku vzniku požáru či výbuchu. Udržujte palivo, mazivo a nemrznoucí kapalinu mimo 

dosah ohně. Palivo je třikrát více hořlavé a nebezpečné. Při manipulaci s těmito hořlavinami se držte 

dále od zapálených cigaret, zápalek, zapalovačů a jiných zdrojů ohně. Při manipulaci s palivem nebo 



při práci na palivových systémech nikdy nekuřte ani nezapalujte oheň. Nenechávejte Váš stroj bez 

paliva a potřebných maziv. Neodstraňujte kryt nádrže za účelem doplňování paliva, když motor běží 

nebo není vychladlý. Rovněž zabraňte vystříknutí paliva na horký povrch stroje nebo na součásti 

elektronického systému. Rozlité palivo nebo mazivo okamžitě očistěte. Zkontrolujte, zda nedochází k 

úniku oleje a maziva. Před uvedením do provozu odstraňte netěsnosti a stroj vyčistěte. Zkrat 

v elektronickém obvodu může způsobit požár. Každý den kontrolujte kabelové spoje, zda nejsou 

uvolněné nebo poškozené. Znovu utáhněte uvolněné konektory a kabely. Opravte nebo vyměňte 

poškozené vodiče. 

Bezpečnostní opatření při spuštění 

Neskákejte na stroj ani z něj neseskakujte. Nepokoušejte se posunout stroj nahoru nebo dolů. 

Postavte se čelem ke stroji, abyste vystoupili na pedál nebo sestoupili z něj, a přidržujte se opěradla 

židle, abyste podepřeli rozložili svou váhu pomocí tříbodového bezpečnostního gesta (ruce a nohy). 

Nepoužívejte páku jako úchyt. Před spuštěním stroje požádejte jakoukoli neoprávněnou osobu, aby 

opustila nejbližší prostor. Stroj nelze spustit, dokud si nezkontrolujete, že následující položky lze 

bezpečně spustit. 

• Nespouštějte stroj, dokud si nejste jisti, že se kolem stroje nikdo pohybuje.  

• Posaďte se na sedadlo řidiče a spusťte motor. 

• Nastavte sedadlo do pevné polohy. 

• Zkontrolujte, zda je zapnutá parkovací jednotka a zda jsou všechny páčky a pedály ve střední 

poloze. Ujistěte se, že se v blízkosti stroje nikdo nenachází. 

• Stroj lze nastartovat a ovládat pouze z místa řidiče. Nepokoušejte se startér spustit jakýkoliv 

jiným způsobem jako např. zkratováním 

Bezpečnostní výstrahy 

 

Před použitím 

stroje si 

důkladně 

prostudujte 

manuál 

 

Hrozí vážné 

riziko úrazu 

Zákaz používání 
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stroje 

Dodržujte 
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Ovládání bagru 

 

Pravá ovládací rukojeť číslo „5“ 

Přitažením rukojeti k sobě se rameno zvedne 

Přitlačením rukojeti od sebe  se rameno položí 

 

 



Levá ovládací rukojeť číslo „1“ 

Přitažením rukojeti k sobě se rameno přibližuje 

Přitlačením rukojeti od sebe  se rameno oddaluje 

 

Pravá ovládací rukojeť číslo „5“ 

Přitažením rukojeti doleva  započne kopání 

Přitlačením rukojeti doprava  vysype lopatu 

 

Levá ovládací rukojeť číslo „1“ 

1. Rukojeť se zatáhne doleva a karoserie se otočí doleva; 

2. Rukojeť se zatáhne doprava a karoserie se otočí doprava. 

 



Ovládací rukojeť číslo „3“ 

1. Zatlačením od sebe a radlice se zvedne 

2. Přitažení k sobě se radlice spustí dolu 

 

 

Ovládací rukojeť číslo „2 a 4“ 

1. Při zatlačení obou pák současně dopředu – jede stroj vpřed 

2. Při zatlačení obou pák současně k sobě – stroj couvá 

 

3. Při zatlačení obou pák současně doprava – jede stroj doprava 

4. Při zatlačení obou pák současně doleva – jede stroj doleva 

 

Ovládací rukojeť číslo „6“ – spuštění mimoosého kopání 

 



Důležitá upozornění!!! 

1. Zákaz práce strojů bokem ze svahu; 

2. při pohybu ve svahu nebo na rampě dávejte pozor, abyste nesklouzli; 

3. Nechoďte po strmých svazích, kde stroj není schopen udržet stabilitu. 

4. Provoz na svazích je nebezpečný a může se během provozu kývat. 

Stroji by se měl vyhnout práci ve svahu kvůli nestabilitě a převrácení stroje. 

 

5. Hrablo a lopata musí být při chůzi zvednutá 30-40 cm nad zem. 

6. Při chůzi s ní nepohybujte. 

 

7. Při chůzi ve svahu spusťte lopatu 20-40 cm nad zem; 

8. Při chůzi ve svahu jeďte opatrně a pomalu. 

 

9. Pokud musíte při zajišťování stroje zaparkovat na svahu nebo naklonit korbu a zastavit pohyb 

stroje, zapřete lopatu do hlíny nebo jej přidržte bagrem. 



 

10. Nechoďte ani neobsluhujte stroj na nestabilních a špatně přístupných místech. 

Nechoďte po štěrku, extrémně drsné a tvrdé skále, ocelových trámech, železném šrotu. Nebo blízko 

okraje ocelového plechu může dojít k poškození pásů.  

 

Opatření při přepravě. 

Během nakládání a vykládání se může stroj převrátit nebo spadnout. Proveďte prosím následující 

bezpečnostní opatření:  

Vyberte pevný, rovný podklad a udržujte dostatečnou vzdálenost od obrubníku. 

Zajistěte sjezd s dostatečnou pevností a velikostí k prostoru nákladního automobilu. Sklon svahu 

nesmí překročit 15 stupňů a pokud je sjezd příliš prohnutý, podepřete jej vzpěrou, popř. podložka. 

Bezpečná přeprava stroje. 

Při přepravě strojů vždy respektujte platné bezpečnostní předpisy, předpisům pro vozidla a 

dopravním pravidlům a dodržujte je. 

Po naložení stroje vždy zkontrolujte délku, šířku, výšku a hmotnost nákladního vozu, abyste vybrali 

nejlepší trasu přepravy. 

Během přepravy nejezděte vysokou rychlostí a prudce nezastavujte. Pokud tak neučiníte, naložený 

stroj se pohne nebo ztratí rovnováhu. 

Opatření při údržbě. 

Při kontrole nebo údržbě stroje může dojít k vážnému zranění, pokud neoprávněná osoba nastartuje 

motor nebo se dotkne ovládání. Před prováděním údržby zastavte motor, vytáhněte klíček a vezměte 

jej s sebou. 

Pravidelně vyměňujte součásti důležité pro bezpečnost. Aby bylo zajištěno bezpečné používání stroje 

po delší dobu, pravidelně jej doplňujte, kontrolujte a udržujte.  

Kritické součástky z hlediska bezpečnosti, které jsou pravidelně vyměňovány, jsou ty, které s časem 

stárnou a opotřebí se a jejich kvalita se tedy v průběhu používání mění. Tyto vlastnosti těchto 



součástí znesnadňují určení zbývající životnosti stroje, což může vést k vážnému mechanickému 

poškození nebo zranění osob, a jediné kontrole vzhledu nebo smyslu provozu. 

Dodržujte tedy pravidelné garanční prohlídky po roce či každých odpracovaných 50 MTH (+-tolerance 

10 h.), abyste stroj udržovali v co nejlepší stavu a průběžně tedy měnili opotřebitelné součástky.  

 

Opatření při doplňování paliva. 

Při doplňování paliva nebo v blízkosti čerpacích stanic nekuřte a nezapalujte oheň. 

Neodstraňujte kryt nádrže ani nedoplňujte palivo, když je motor během práce nebo není ochlazený. 

Nerozlijte palivo na horký povrch stroje. Palivovou nádrž doplňujte v dobře větraném prostoru. 

Nedoplňujte palivovou nádrž. Měl by být prostor pro expanzi oleje. Rozlité palivo by mělo být 

okamžitě utřeno. 

Palivová nádrž na naftu. 

Pro zachování výkonu a životnosti motoru používejte vždy čisté, vysoce kvalitní palivo. Abyste 

zabránili zamrznutí v chladném počasí, vyberte naftu, která je stále vhodná, když je skutečná teplota 

alespoň 12 °C pod očekávanou minimální venkovní teplotou. Používejte naftu s hexanovým číslem 45 

nebo 45 vyšším a používejte palivo s vyšším cetanovým číslem při použití při vysokých teplotách nebo 

ve vysokých nadmořských výškách. 

Používejte palivo s objemovým poměrem obsahujícím síru menším než 0,05-0,0015 %. (V USA nebo 

Kanadě by se mělo používat palivo s velmi nízkým obsahem síry) používání paliv s vysokým obsahem 

síry může způsobit vznik kyseliny sírové koroze ve válcích motoru. Použití petroleje je zakázáno. 

Nikdy nemíchejte petrolej, použitá motorová maziva nebo zbytky paliva s motorovou naftou. 

Nekvalitní palivo může snížit výkon motoru nebo způsobit poškození motoru. Přísady do paliva 

se nedoporučují. Některé přísady do paliva mohou způsobit snížení výkonu motoru. Obsah kovů, jako 

je zinek, sodík, hořčík, křemík a hliník, musí být omezen na jedna miliontina hmotnosti (1 hmotnostní 

ppm) nebo méně. Bezpečnostní opatření při používání bionafty, záruka výrobce motoru nevynucuje 

používání bionafty, která nesplňuje normy nebo je znehodnocená. 

Hydraulická nádrž. 

Letní hydraulický olej YB-N46 proti opotřebení. Zimní kryogenní hydraulický olej YC-N46. Interval 

mezi výměnami hydraulického oleje závisí na typu použitého hydraulického oleje. Při použití 

normálního hydraulického oleje proti opotřebení vyměňte hydraulický olej každých 250 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 



Technické údaje 

 

 

 

Objem kopání 0,02m3

Síla kopání 7,5 KN

Max. úhel šplhání 30°

Model motoru vzduchem chlazený jednoválec

Max. výkon motoru 7,6KW/8,2KW

Rychlost 1,8 km/h

Délka / výška / šířka 248 / 137,5 / 72 cm

Váha stroje 750 kg

Délka pásů 114 cm

Šířka pásů 15 cm

Výška podvozku 8 cm

Technické parametry

Rozměry stroje

Max. délka kopání 235 cm

Max. vykládací hrana 160 cm

Max. hloubka výkopu 120 cm

Max. rozsah výkopu 245 cm

Min. poloměr otáčení 110 cm

Max. výška radlice od země 12 cm

Max. hloubka pro radlici 20 cm

Technické údaje


