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Použité zkratky
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Ochr.prostř. Osobní ochranné vybavení (ochranná helma, ochranná obuv)

h hodina

MTR Multifunkční minibagr

OEM Návod k provozu dodávané komp. („original eq.manufacturer“)
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1. Použití, údaje
1.1 Úvod

Dokumentace k multifunkčnímu minibagru MTR 23 se skládá z

návodu k provozu motoru Briggs & Stratton Motor,

katalogu náhradních dílů MTR 23

a tohoto návodu k provozu

1.1.1 Platnost tohoto návodu k provozu
Tento návod k provozu popisuje multifunkční minibagr MTR 23, dále nazýván 
jen MTR 23.

V tomto návodu k provozu mohou být zobrazeny nebo popsány komponenty, 
které nepatří do rozsahu dodávky fi rmy LUMAG. Tyto informace mají posloužit 
lepšímu porozumění. LUMAG však vylučuje veškeré záruky za takové kompo-
nenty a odpovídající informace.

1.1.2 Použití MTR 23 k danému účelu
MTR 23 je multifunkční minibagr konstruovaný pro hrubé stavební práce, má 
pohon všech čtyř kol.  Standardně je MTR 23 vybaven jako nakládač. Jeho 
rychlovýměnný systém navíc umožňuje dovybavit jej různým, dalším přídavným 
zařízením.

MTR 23 s nakládací lopatou slouží pro nabírání a nakládání materiálu, pro-
vádí se pohybem vpřed. V souvislosti s tímto úkonem je třeba dodržovat 
bezpečnostní pokyny a časové termíny uvedené v tomto návodu k provozu.  

MTR 23 se může provozovat pouze k určenému účelu, s nutným zajištěním 
proti případnému nebezpečí a za dodržování návodu k provozu a v technicky 
dokonalém stavu. 

Využití MTR 23 k provozu podobnému nakládání je povoleno pouze 
prostřednictvím přídavného zařízení schváleného fi rmou LUMAG. 

Každé jiné použití, které neodpovídá výše uvedené specifi kaci, je nepřípustné. 
LUMAG se bude odpovídajícím způsobem distancovat z případných nároků, 
které vzejdou z nedodržení těchto ustanovení.

■

■
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1.1.3 Použití tohoto návodu k provozu
Tento návod k provozu obsahuje potřebné informace pro použití MTR 23 k da-
nému účelu. Návod k provozu je důležitou součásti MTR 23. Je třeba jej mít při 
provozování MTR 23 vždy u sebe.

POKYN

Přečtěte si kapitolu 2. Zajištění bezpečnosti, než začnete s MTR 23 pracovat!

Obsahuje důležité pokyny pro vaši osobní bezpečnost. Tuto kapitolu si musejí 
přečíst všechny osoby, které v některé fázi budou s tímto přístrojem pracovat, a 
musí jí porozumět.

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí těžkých zranění při neodborné obsluze MTR 23.

Osoby neobeznámené s návodem k provozu, děti, mladiství a také osoby 
pod vlivem alkoholu, drog a léků nesmějí tento stroj MTR 23 obsluhovat. 

Signální barva žlutooranžová se používá na obrázcích tohoto návodu k provo-
zu, aby se zvýraznily důležité skutečnosti.

Příklady pro použití signální barvy na obrázcích:

obr.1.1: Použití signální barvy žlutooranžové na fotografi ích (vlevo) a  na čarách (vpra-
vo).

Barva na obrázcíchBarva na obrázcích
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1.2 Technické údaje
1.2.1 Typový štítek

obr. 1.2: Umístění  typového štítku na MTR 23

Prosím zapište:
Sériové číslo stroje

Sériové číslo motoru

Datum výroby

Adresa výrobce

Adresa prodejce

Následující přídavné zařízení je součástí tohoto MTR 23 (prosím zakřížkujte):

Nakládací lopata (materiál) Sněhová fréza

Nástavec rýpadla Pohyblivá radlice 

Paletová vidlice/Vysokozd.vidlice Multifunkční lopata

Půdní vrták Hydraulické kladivo

Hydraulický drapák
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 1.2.2 Rozměry

A

C

B

D F

E

Obr. 1.3: Rozměry MTR 23 (obrázek není v měřítku).

Rozměr Jednotka Hodnota

A mm 2182

B mm 636

C mm 1175

D mm 980

E mm 2161

F mm 988



V e r w e n d u n g ,  D a t e n

D
EU

TS
C

H

- 9 -

1.2.3 Údaje o výkonu motoru, hydraulika a hmotnost

Motor Vzduchem chlazený čtyřtaktní benzínový motor  
Briggs & Stratton typ Vanguard 0166-G1 model 
385447 s elektrickým startérem 12 Volt

Výkon motoru max. 14,5 kW / 20 PS při 3.600 ot./min

Obsah válců 627 m3

Palivo ROZ 95 nebo vyšší

Obsah nádrže 21 litrů

Hydraulický tlak max. 16 MPa

Vytěžené množství 25 l/min

Hnací systém pohon na všechna kola

Rychlost jízdy 0...4 km/h

Zdvihová zátěž 260 kg

Síla zdvihu 735 kg

Provozní hmotnost 850 kg

Přípustná celková hmotnost 1110 kg

Nejmenší poloměr otáčení 1.295 mm

1.2.4 Pneumatiky

Celopryžové pneumatiky Celopryžové pneumatiky, 16*6-8

Ráfek pro celopryžovou pneumatiku, 4.33R-8

Jiné pneumatiky na požádání.

1.2.5 Hluk a vibrace

Zjištěná hladina akustického 
výkonu LwA

95 dB(A)

Působení vibrací na ruce a 
paže

ne více než 2,5 m/s2

Působení vibrací na celé 
tělo

ne více než 0,8 m/s2
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1.2.6 Elektrické příslušenství

Elektrická pojistka 30 A / 12 V

Provozní napětí 12 V

Baterie 44 Ah / 12 V

1.2.7 Provozní prostředky

Motorový olej syntetický olej, 10W40

Palivo benzín ROZ 95 nebo vyšší; ŽÁDNÁ směs!

Hydraulický olej standardní hydraulický olej určený pro 
zemědělské stroje HLP 46 ISO, např. od Liqui 
Moly

Mazací tuk standardní mazací tuk do valivých ložisek

1.2.8 Podélný a příčný sklon

Povolená šikmá poloha ve 
směru jízdy

maximálně  15o

Povolená šikmá poloha 
napříč ke směru jízdy

maximálně  10o

VÝSTRAHA
Nebezpečí převrácení při neodborné obsluze MTR 23.

Při překročení maximálně povoleného podélného a příčného sklonu nebo 
při příliš vysokých rychlostech při zatáčení s  MTR 23 dochází k nebezpečí 
převrácení. To může vést jak k poškození MTR 23, tak k pohmožděninám a 
frakturám obsluhujícího personálu a okolo stojících osob.  

Proto bezpodmínečně dodržujte:

V žádném případě nepřekračujte maximální šikmé polohy.

Nenajíždějte do ostrých zatáček.

Neotáčejte se na svazích.

1.2.9 Příslušenství
MTR 23 má k dispozici variabilní příslušenství. Detailní informace vám 
podá specializovaný obchod nebo je naleznete přímo na naší adrese                   
www.lumag-maschinen.de

■

■

■
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2. Zajištění bezpečnosti
2.1 Všeobecné údaje

POKYN
Přečtěte si tuto kapitolu, než s MTR 23 začnete pracovat! Obsahuje 
důležité pokyny pro zajištění vaší osobní bezpečnosti. Tuto kapitolu si mu-
sejí přečíst všechny osoby, které v některé fázi budou s tímto přístrojem 
pracovat, a musí jí porozumět.

MTR 23 odpovídá nejnovějšímu stavu techniky a byl zkonstruován dle uzná-
vaných bezpečnostně technických pravidel. Tento stroj byl podroben precizní 
bezpečnostní zkoušce a převzetí.

Přesto nemohou být při jeho použití vyloučena ostatní rizika.

Riziko existuje:

pro tělesnou konstrukci člověka a život obsluhy

pro MTR 23 a další věcné hodnoty 

pro životní prostředí

Z tohoto důvodu je zapotřebí, aby všechny činnosti v souvislosti s MTR 23 
prováděl školený personál dle údajů v tomto návodu k provozu. Technická data 
je třeba zásadně dodržovat.

LUMAG je odpovědný za bezpečnost MTR 23. Vzhledem k tomu fi rma 
předpokládá, že MTR 23 nebude v žádné případě provozovatel modifi kovat.

Provozovatel je odpovědný za zabezpečení okolí při provozu MTR 23. Provo-
zovatel je také odpovědný za to, že budou dodrženy všeobecné bezpečnostní 
předpisy při všech pracích prováděných s MTR 23.

Všechny osoby, které pracují s MTR 23, musejí být kvalifi kovaní po technické 
stránce a odpovídajícím způsobem vyškolení. Musejí znát všechna nebezpečí a 
rizika v souvislosti s tímto strojem.

Nepovolané osoby nesmějí mít k MTR 23 přístup

Dokumentace ke stroji se dodává společně s MTR 23 a je podstatnou součástí 
produktu. Dokumentaci mějte v bezprostřední blízkosti stroje MTR 23.

■

■

■

Nutno přečíst!Nutno přečíst!

Ostatní rizikaOstatní rizika

Kompetence 
odpovědnosti fi rmy 

LUMAG

Kompetence 
odpovědnosti fi rmy 

LUMAG

Kompetence 
odpovědnosti pro-

vozovatele

Kompetence 
odpovědnosti pro-

vozovatele

Personál Personál 

Dokumentace Dokumentace 
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2.2  Pokyny týkající se rizik popsané v tomto návodu k  
 provozu

RIZIKO
RIZIKO označuje bezprostřední ohrožení s vysokým rizikem, jejímž nás-
ledkem je smrt nebo těžké úrazy, pokud se jim nepředchází.

VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ označuje možné ohrožení se středním rizikem, jejímž násled-
kem je smrt nebo těžké úrazy, pokud se jim nepředchází.

POZOR
POZOR označuje ohrožení s drobným rizikem, jejímž následkem mohou 
být lehké nebo středně těžké úrazy nebo hmotné škody, pokud se jim 
nepředchází. 

POKYN
Pokyn jako tento poukazuje na obzvlášť důležité informace, avšak ne z hlediska 
bezpečnosti.
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2.3 Základní pravidla chování
Seznamte se se strojem. Řádné proškolení je předpokladem bezpečné práce 
s tímto přístrojem. Chybná obsluha nebo provozování neškoleným personálem 
může představovat riziko.  Pečlivě si přečtěte návod k provozu tohoto přístroje a 
manuál k motoru a seznamte se s ovládacími prvky.

Nezkušené obsluze musí personál, který stroj zná, provoz stroje vysvětlit. Až 
poté může stroj provozovat.

NIKDY nedovolte, aby tento stroj provozoval neškolený personál a osoby 
mladší 18 let. Personál obsluhující tento přístroj musí být seznámen s riziky 
a nebezpečím spojeným s provozem. 

NIKDY se nedotýkejte motoru nebo tlumiče výfuku, pokud je motor v pro-
vozu popř. krátce po vypnutí. Tyto části se velmi zahřejí a mohou způsobit 
popáleniny.

VŽDY používejte originální náhradní díly. Použití jiného nářadí a dalšího 
příslušenství může způsobit nepředvídatelné poškození stroje popř. může 
pro vás znamenat nebezpečí zranění.

NIKDY nenechávejte přístroj běžet bez dozoru.

VŽDY zajistěte, aby byla obsluha před použitím stroje obeznámena s odpo-
vídajícími bezpečnostními opatřeními a pracovním postupem.

VŽDY – pokud je to zapotřebí  -  noste vhodný ochranný oděv. 

Ochranu sluchu ke zmírnění rizika nedoslýchavosti.

Ochranu dýchacích orgánů ke zmírnění rizika, že vdechnete nebezpečný 
prach. 

Ochranu zraku ke zmírnění rizika, že se poškodí zrak.

Rukavice na ochranu rukou. 

Ochrannou popř. pevnou obuv.  

Ochrannou helmu, abyste si ochránili hlavu před poletujícími díly. 

VŽDY při obsluze stroje noste prostředky na ochranu sluchu.

VŽDY zavřete palivový kohout, když stroj není v provozu. 

NIKDY nepoužívejte páčku sytiče, abyste zastavili motor.

VŽDY stroj řádně uskladněte, když se nebude používat. Vyberte si bezpečné 
stanoviště, aby stroj nemohl být uveden do provozu nepovolanými osobami. 
Pod širým nebem nebo ve vlhkém prostředí se stroj musí zakrýt. 

VŽDY před uvedením do provozu zkontrolujte ochranná zařízení a ochranné 
plechy, zda fungují spolehlivě a dle svého určení.

Zkontrolujte, zda pohyblivé díly fungují spolehlivě a nejsou zablokovány, 
nebo zda nejsou některé díly poškozeny. Veškeré díly musejí splňovat 
všechny podmínky, aby se zaručil bezporuchový provoz stroje.

Poškozená ochranná zařízení a díly musejí být opraveny nebo vyměněny 
autorizovaným servisem, aby fungovaly dle svého určení, pokud není v ná-
vodu k provozu uvedeno jinak.   

VŽDY si před uvedením do provozu přečtěte návod k provozu. Pokyny 
ohledně rizik, výstrah a bezpečnostních opatření je třeba bezpodmínečně 
dodržet, aby se minimalizovalo riziko škod na zdraví osob, hmotných škod a 
chybné práce servisu. 

■

■

■

■

■

■

–

–

–

–

–

–

■

■

■

■

■

■

■

■
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2.4 Ostatní rizika při provozu MTR 23
2.4.1  Riziko pro člověka

RIZIKO
Nebezpečí exploze a ohrožení zdraví způsobené spalovacím motorem.

Ve výfukových plynech motoru je obsažen jedovatý oxid uhelnatý. 
Pobyt v prostředí, ve kterém je obsažen oxid uhelnatý, může vést k 
bezvědomí a smrti. Motor nenechávejte běžet v uzavřeném prostoru. 

Před uvedením do provozu si přečtěte návod k provozu stroje a manuál 
k motoru.

Motor se nesmí dostat do blízkosti žáru, jisker a plamenů. Nekuřte v 
blízkosti MTR 23!

Benzín je extrémně hořlavý a výbušný. Než začnete tankovat, vypněte 
motor a nechejte jej vychladnout.

RIZIKO
Nebezpečí pohmožděnin!

Nebezpečí pohmožděnin, fraktur nebo smrti v oblasti zdvihacího zařízení.

Nikdy nevstupujte pod nadzvednuté pracovní zařízení nebo pod zved-
nutý náklad. 

Při jízdě pokud možno snižte zdvihací zařízení. 

Noste osobní ochranné vybavení: ochrannou helmu, ochranné ruka-
vice a ochrannou obuv.

■

■

■

■

■

■

■

STOPSTOP
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VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu při neodborné obsluze MTR 23.

Na základě svého krátkého rozchodu kol a nízké hmotnosti má MTR 23 
sklon k nekontrolovaným pohybům, pokud je nevhodně naložen nebo 
někdo provádí trhavé pohyby s ovládacími pákami. To může vést jak k 
převrácení MTR 23, tak k pohmožděninám a frakturám obsluhujícího per-
sonálu a okolo stojících osob.

Proto bezpodmínečně dodržujte následující pokyny:

MTR 23 ovládejte výhradně z plošiny pro obsluhu.

Nedělejte trhavé pohyby s ovládacími pákami.

Neprovádějte trhavé změny ve směru jízdy. 

Dávejte pozor na osoby nacházející se v nebezpečném úseku.

Během jízdy snižte zdvíhací mechanizmus. 

Přizpůsobte rychlost MTR 23 místním podmínkám.

Dodržujte maximální příčný a podélný sklon MTR 23.

Před započetím jízdy vykonejte důkladnou prohlídku topologie terénu, 
po kterém se bude pojíždět.

POZOR
Hluk může být zdraví škodlivý. 

Při provozování MTR 23 je třeba nosit ochranu sluchu

POKYN
Přeprava osob prostřednictvím MTR 23 není povolena.

Při údržbářských pracích na MTR 23 se vyskytují následující, vedlejší rizika.

RIZIKO
Elektrické napětí.

MTR 23 obsahuje v prostoru motoru díly, které jsou pod napětím, např. 
zapalovací zařízení a baterii. Kontakt s díly pod napětím způsobí ránu 
elektrickým proudem. To může být smrtelné.

Než budete pracovat v prostoru motoru:

Vypněte hlavní spínač MTR 23 a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.

Při práci v prostoru zapalovacího zařízení: Odpojte baterii od motoru.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Vedlejší rizika pro 
personál údržby

Vedlejší rizika pro 
personál údržby
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VAROVÁNÍ
Hydraulický systém

Při otevření nebo poškození složek hydraulického systému může dojít 
k vystříknutí hydraulického oleje, který je pod tlakem. Následkem bývá 
těžké poranění zraku nebo kůže. 

Zbavte odpovídající složky hydrauliky tlaku, teprve poté provádějte práce 
na těchto dílech. Machen Sie die entsprechenden Hydraulikkomponenten 
drucklos, bevor Sie an diesen Teilen Arbeiten ausführen.

VAROVÁNÍ
Horký povrch.

V prostoru motoru MTR 23 se nacházejí díly, jejichž povrch je horký, např. 
chladič oleje, tlumič výfuku nebo chladicí žebra motoru.

Vyčkejte, až motorový prostorový prostor vychladne, než zde začnete s 
prováděním prací.

VAROVÁNÍ
Rotující díly.

Pohyblivé díly chladicího ventilátoru v motorovém prostoru MTR 23 mo-
hou způsobit těžká poranění prstů. 

Vypněte motor a odpojte chladicí ventilátor od baterie, než začnete 
provádět v tomto práce údržbu.

2.4.2 Rizika pro životní prostředí

POZOR
Provozní hmoty používané pro MTR 23 jsou ekologicky škodlivé.

Provozní hmoty a díly kontaminované provozními hmotami se nesmějí 
dostat do styku se zásobami s pitnou vodou. 

Likvidujte provozní hmoty jako nebezpečný odpad, i když se bude jednat 
pouze o malé množství.

POZOR
Riziko hmotných škod při zemních pracích. 

Poškození podzemního vedení při zemních pracích.

Zjistěte, zda v úseku provádění zemních prací není nějaké podzemní ve-
dení. V případě pochybností kontaktujte místní stavební úřad, dodavatele 
energie a telekomunikační fi rmy.
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2.5 Nálepky na stroji

Nálepka Význam

STOP

RIZIKO UWAGADANGERGEFAHR Riziko při zacházení s motorem:
Páry ohrožující zdraví

Přečtěte si návod k provozu od 
výrobce motoru

Pozor na otevřený oheň

Vypněte motor

Tankujte ROZ 95 nebo vyšší 
kvality.

■

■

■

■

■

Příkazy (modrá):
Přečtěte si návod k provozu 

Noste ochranu sluchu, zraku a 
ochrannou helmu

Noste ochranné rukavice

Noste ochrannou obuv

a varování (žlutooranžová):
všeobecný varovný symbol

varování před zraněním rukou 

varování před zraněním nohou

varování před úderem elek-
trickým proudem

■

■

■

■

■

■

■

■

WARNUNG

Heiße Oberfläche!
Wartungs- und
Reinigungsarbeiten nur
bei abgekühltem Motor
durchführen.

Horký povrch v motorovém pros-
toru.

Nebezpečí pohmoždění v oblasti 
zdvihacího zařízení

Nebezpečí zranění rotujícím kolem 
ventilátoru
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Nálepka Význam
Místo pro upevnění nákladu a pro 
odtah vozidla

Hydraulický olej; nebezpečí pro 
zrak a kůži při vystříknutí hy-
draulického oleje

Nebezpečí kvůli padajícím dílům; 
dodržujte bezpečnou vzdálenost

Nejprve si přečtěte návod k provo-
zu

Maximální hladina hlasitosti
95 dB(A)

   

Tankujte benzín ROZ 95 nebo 
vyšší kvality
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3. Konstrukční provedení, funkce
3.1 Hlavní součásti MTR 23

3

4

1

4

7,8

6

5

2

9

obr. 3.1 – Hlavní součásti MTR 23:

Obslužný pult

Hydraulické vedení

Obslužná plošina (sklopná)

Kola

Nakládací lopata

Zdvihací mechanizmus s deskou pro rychlou výměnu 

Motor (za bočním krytem)

Boční kryt

Těleso stroje

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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3.2 Ovládací prvky MTR 23

16

15

14

13

12 11 10 9

8

7

6

5

4

32

1

obr. 3.2 – Ovládací prvky MTR 23:

Páka na ovládání jízdního provozu pneumatiky vlevo a sklon zdvihacího 
zařízení

Páka na ovládání přídavné hydrauliky „Otáčení“  

Páka na ovládání přídavné hydrauliky „Vyjetí/Vjetí“ 

Páka na ovládání jízdního provozu pneumatiky vpravo a zdvihání/spouštění  
zdvihacího zařízení

Tlačítko startu

Kontrolka chladiče oleje

Provozní kontrolka generátoru

Ruční páčka plynu

Zámek zapalování

Počítadlo provozních hodin

Ukazatel teploty oleje

Ukazatel zásoby paliva

Tlačítko nouzového vypnutí (k odblokování otáčejte a tahejte ve směru šipky)

Sytič

Spínač světel

Tlačítko houkačky

Hlavní spínač – bez obrázku, vpravo pod ovládacím pultem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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4. Obsluha
4.1 Před uvedením do provozu

Práce popsané v této kapitole smíte provádět až po přečtení a pochopení Kapi-
toly 2. Zajištění bezpečnosti. Tato kapitola se týká vaší osobní bezpečnosti!

4.1.1 Záběh MTR 23
Aby váš minibagr MTR 23 dosáhl plného výkonu, musíte jej během prvních  100 
provozních hodin pečlivě zajet.

POZOR
Nedodržení předpisů pro záběh vede ke hmotným škodám.

Nedodržení předpisů pro záběh MTR 23 může vést ke snížené životnosti 
nebo v extrémním případě také k poškození stroje.

Bezpodmínečně dodržujte předpisy pro záběh!!

MTR 23 se musí zajet. Proces záběhu provádějte dle následující tabulky.

Provozní hodiny [h] Zatížení motoru [%]

0 ... 5 cca 60 - 70

od 6 Kontinuální zvyšování výkonu

Pokyny k rizikůmPokyny k rizikům
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4.1.2 Kontroly před startem
Před každým startem provádějte následující kontroly. Pouze tak bude zaručen 
bezpečný provoz MTR 23.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí uklouznutí!

Riziko komprese nebo fraktur způsobují zbytky oleje na obslužné plošině.

Obslužná plošina musí být vždy čistá. Čistěte MTR 23 vysokotlakým 
čističem a kartáčem.

Dá se plošina sklopit a je čistá? Nebezpečí uklouznutí na zbytcích oleje na 
obslužné plošině.

Jsou všechny součástky a ovládací prvky v klidové poloze?

Jsou všechny kryty a ochranné plechy správně nasazeny?

Je MTR 23 kompletní nebo některé díly chybějí?

Zkontrolujte veškeré elektrické vedení a všechny přípojky, zda nejsou 
poškozeny nebo rezavé. 

Zkontrolujte všechny nosné kovové části, zda nejsou mechanicky 
poškozeny.

Zkontrolujte veškeré pneumatické vedení a přípojky, zda nejsou mechanicky 
poškozeny a někde neuniká olej.

U motoru zkontrolujte:

hladinu motorového oleje,

naplnění palivové nádrže (nádrž by měla být naplněna minimálně do 
poloviny),

stav vzduchového fi ltru,

vedení paliva a přípojky, zda na nich nejsou netěsná místa a mechanická 
poškození,

palivovou nádrž, kryt a přípojky, zda na nich nejsou trhliny a netěsná 
místa.

Funguje houkačka?

Funguje osvětlení?

Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách!

Namazat všechna mazací místa, viz oddíl 5.3.5.

■

■

■

■

■

■

■

■

–

–

–

–

–

■

■

■

■
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4.1.3 Tankování pohonných hmot

Počet osob 1

Speciální pomůcky Kanystr s nalévacím hrdlem

Ochranné prostředky ne

Místo Vlevo vedle bloku motoru

Stav stroje  Motor vypnutý

Doplňte palivovou nádrž svého MTR 23 ihned, jak se na ukazateli benzínu zob-
razí výška hladiny nižší než 1/3, viz pozice 12 na obr. 3.2.

RIZIKO
Riziko pro vaše zdraví a nebezpečí exploze způsobené spalovacím mo-
torem.

Ve výfukových plynech motoru je obsažen jedovatý oxid uhelnatý. 
Pobyt v prostředí, ve kterém je obsažen oxid uhelnatý, může vést k 
bezvědomí a smrti. Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřeném pros-
toru. 

Před uvedením do provozu si přečtěte návod k provozu stroje a manuál 
k motoru.

Motor se nesmí dostat do blízkosti žáru, jisker a plamenů. Nekuřte v 
blízkosti MTR 23!

Benzín je extrémně hořlavý a výbušný. Než začnete tankovat, vypněte 
motor a nechejte jej vychladnout..

POZOR
Poškození motoru!

Nebezpečí poškození motoru způsobené nesprávným benzínem.

Tankujte výhradně benzín ROZ 95 nebo vyšší kvalitu. V žádném případě 
nedoplňujte do MTR 23 směs paliva a oleje.

Při doplňování paliva bezpodmínečně dodržujte následující pokyny:

Vypněte motor a nechejte jej minimálně po dobu 10 minut vychladnout, než 
sundáte víko palivové nádrže.

■

■

■

■

■

STOPSTOP
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Motor musí být v dostatečné vzdálenosti od žáru, jisker a plamenů.

Palivo doplňujte venku nebo v dobře větraném prostoru.

Nepřeplňte spodní hranu hrdla, aby měl benzín prostor k rozpínání.

 Benzín se nesmí dostat do blízkosti jisker, otevřeného plamene, ohně, 
tepelných zdrojů a jiných zápalných zdrojů.

Pokud se palivo rozlije, počkejte se spouštěním motoru, až páry vyprchají..

Očistěte oblast okolo víka nádrže od nečistot a cizích těles.  

Odblokujte víko nádrže pomocí klíče zapalování a víko sejměte.

Naplňte nádrž benzínem (ROZ 95 nebo vyšší kvalitou). Nepřeplňte spodní 
hranu hrdla, aby měl benzín prostor k rozpínání. 

Zavřete hrdlo nádrže víkem a opět jej zajistěte pomocí klíče zapalování.

■

■

■

■

■

1.

2.

3.

4.
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4.2  Startování MTR 23

Počet osob 1

Speciální pomůcky Klíč zapalování

Ochranné prostředky ano

Místo Ovládací pult

Stav stroje  Motor vypnutý

VAROVÁNÍ
Pohyblivé části stroje: zdvihací mechanizmus a přídavné díly.

Nezaviněným uvedením minibagru MTR 23 nebo jeho zdvihacího mecha-
nizmu do pohybu vzniká vysoké nebezpečí zranění pro osoby, které se 
zdržují v bezprostřední blízkosti MTR 23.

Obsluha proto musí

stát vždy oběma nohama na obslužné plošině a

sledovat, zda se právě před spouštěním motoru nezdržují nějaké osoby 
v bezprostřední blízkosti MTR 23.

Ve studeném stavu vytáhněte sytič.

Ruční páčku plynu dejte do střední polohy.

Zastrčte klíč zapalování do zámku a uveďte do polohy „Start“ (viz obr. 4.1).

Tlačítko startu stiskněte, až motor běží.

Posuňte sytič zase zpět, jakmile se motor zahřeje.

obr. 4.1: Pozice zámku zapalování zleva doprava: Stop - Start – Provoz ventilátoru 
(chladič oleje).

POKYN
Nespustí-li se motor, zkontrolujte nejdříve polohu nouzového vypínače a hlav-
ního spínače. Je-li nouzový spínač aktivní, přerušilo se zapalování motoru.

■

■

1.

2.

3.

4.

5.
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4.3 Jízda s MTR 23

Počet osob 1

Speciální pomůcky Klíč zapalování

Ochranné prostředky Ochrana sluchu, ochranné 
rukavice a obuv

Místo Ovládací pult

Stav stroje  Motor běží

VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu při neodborné obsluze MTR 23.

Na základě svého krátkého rozchodu kol a nízké hmotnosti má MTR 23 
sklon k nekontrolovaným pohybům, pokud je nevhodně naložen nebo 
někdo provádí trhavé pohyby s ovládacími pákami. To může vést jak k 
převrácení MTR 23, tak k pohmožděninám a frakturám obsluhujícího per-
sonálu a okolo stojících osob. 

Proto bezpodmínečně dodržujte následující pokyny:

MTR 23 ovládejte výhradně z plošiny pro obsluhu.

Nedělejte trhavé pohyby s ovládacími pákami.

Neprovádějte trhavé změny ve směru jízdy. 

Dávejte pozor na osoby nacházející se v nebezpečném úseku.

Během jízdy snižte zdvihací mechanizmus. 

Přizpůsobte rychlost MTR 23 místním podmínkám.

Dodržujte maximální příčný a podélný sklon MTR 23.

Před započetím jízdy vykonejte důkladnou prohlídku topologie terénu, 
po kterém se bude pojíždět.

POKYN
S MTR 23 není povoleno jezdit po veřejných komunikacích.

Spusťte motor, viz oddíl 4.2

Tlačte obě ovládací páky určené pro jízdu (obr. 4.2) současně dopředu: 
MTR 23 pojede rovně. Rychlost závisí na poloze ruční páky plynu a jak 
daleko dopředu se tlačí ovládací páky.

Táhněte obě ovládací páky (obr. 4.2) dozadu: MTR 23 bude couvat.

■

■

■

■

■

■

■

■

1.

2.

3.

JízdaJízda
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obr. 4.2 – způsob působení ovládacích prvků MTR 23 na jízdní režim

Tlačte obě ovládací páky určené pro jízdu (obr. 4.2) nestejnoměrně 
dopředu: MTR 23 pojede do zatáčky.

Obě ovládací páky (obr. 4.2) v klidové poloze: MTR 23 zastaví.

4.4  Práce s nakládací lopatou

Počet osob 1

Speciální pomůcky Klíč zapalování

Ochranné prostředky ano

Místo Ovládací pult

Stav stroje Motor běží, nakládací lopata je 
připojena

VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu při neodborné obsluze MTR 23.

Na základě svého krátkého rozchodu kol a nízké hmotnosti má MTR 23 
sklon k nekontrolovaným pohybům, pokud někdo provádí trhavé pohyby 
s ovládacími pákami. To může vést jak k poškození MTR 23 (převrácení!), 
tak k pohmožděninám a frakturám obsluhujícího personálu a okolo sto-
jících osob. 

Proto bezpodmínečně dodržujte následující pokyny:

MTR 23 ovládejte výhradně z plošiny pro obsluhu.

Nedělejte trhavé pohyby s ovládacími pákami.

Neprovádějte trhavé změny ve směru jízdy. 

4.

5.

■

■

■

Zastavení Zastavení 
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Dávejte pozor na osoby nacházející se v nebezpečném úseku.

Během jízdy snižte zdvihací mechanizmus. 

Přizpůsobte rychlost MTR 23 místním podmínkám.

Dodržujte maximální příčný a podélný sklon MTR 23.

Před započetím jízdy vykonejte důkladnou prohlídku topologie terénu, 
po kterém se bude pojíždět.

Nastartujte motor, viz oddíl 4.2

Tlačte ovládací páku „vpravo“ (obr. 4.3) doleva:  Zdvihací mechanizmus s 
nakládací lopatou se zvedne.

Tlačte ovládací páku „vpravo“ (obr. 4.3) doprava: Zdvihací mechanizmus s 
nakládací lopatou se spustí.

Vyklápění nakládací lopaty Tlačte ovládací páku „vlevo“ (obr. 4.3) doleva: 
Nakládací lopata se vyklopí.

Tlačte ovládací páku „vlevo“ (obr. 4.3) doprava: Nakládací lopata se vrátí 
zpět.

obr. 4.3 - způsob působení ovládacích prvků MTR 23 na provoz nakládací lopaty.

POZOR
Riziko hmotných škod při zemních pracích! 

Zjistěte, zda v úseku provádění zemních prací není nějaké podzemní ve-
dení (např. elektřina, plyn, voda). 

Informujte se na místním stavebním úřadu, u dodavatele energie atd.

POKYN
Respektujte při maximální zdvihové zátěži vlastní hmotnost přídavného 
zařízení.

■

■

■

■

■

1.

2.

3.

4.

5.

Nakládací lopata 
zvedání/spouštění

Nakládací lopata 
zvedání/spouštění
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4.5 Práce s nástavcem rýpadla

Počet osob 1

Speciální pomůcky Klíč zapalování

Ochranné prostředky ano

Místo Ovládací pult

Stav stroje  Motor běží, nástavec rýpadla 
je připojen

Pro práci s nástavcem rýpadla platí všechny postupy, bezpečnostní pokyny a 
popisy uvedené v kapitole 4.4 Práce s nakládací lopatou. 

Pro sklopení a vyklopení nástavce rypadla je navíc zapotřebí pravá páka 
přídavné hydrauliky.

Tlačte ovládací páku přídavné hydrauliky pro „vyklopení/sklopení“ (obr. 4.4) 
dopředu: Lopata rýpadla se sklopí.

Tlačte ovládací páku přídavné hydrauliky pro „vyklopení/sklopení“ (obr. 4.4) 
dozadu: Lopata rýpadla se vyklopí.

obr. 4.4 - způsob působení ovládacích prvků přídavné hydrauliky na provoz nástavce 
rýpadla: vyjetí a zasunutí přídavné hydrauliky má vliv na sklopení a vyklopení lopaty 
rýpadla.

1.

2.

Sklopení/vyklopení 
nástavce rypadla

Sklopení/vyklopení 
nástavce rypadla



- 12 -

4.6 Připojení a odpojení přídavných zařízení

Počet osob 1

Speciální pomůcky Žádné

Ochranné prostředky Ochranné rukavice, ochranná 
obuv, ochrana sluchu, brýle

Místo Rychlovýměnná deska

Stav stroje  Motor běží, jedno přídavné 
zařízení je připojeno

VAROVÁNÍ
Nebezpečí těžkých zhmožděnin nebo fraktur.

Dávejte pozor, aby se během procesu připojování a odpojování nevysky-
tovaly žádné osoby v nebezpečné blízkosti MTR 23.

Spusťte přídavné zařízení. Dbejte na to, aby oba uzávěry rychlovýměnné 
desky nebyly pod tlakem. 

Vypněte motor.

Zatlačte páky přídavné hydrauliky vícekrát oběma směry. Tímto způsobem 
se vedení přídavné hydrauliky zbaví tlaku.

POZOR
Ekologické škody.

Při odpojování postavte vanu pod rychlospojku přídavné hydrauliky, aby 
se zachytil vytékající olej.

Povolte všechny hadice hydrauliky, které jsou spojeny přímo s přídavným 
zařízením a položte přípojky na přídavné zařízení. To se týká všech 
přídavných zařízení s výjimkou nakládací lopaty.

obr. 4.5: Rychlovýměnná deska s rychlouzávěry 

Uvolněte oba rychlouzávěry rychlovýměnné desky (madla zvedněte a 
otočte o 180o ) viz obr. 4.5.

Nastartujte motor.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Odpojení Odpojení 
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Snižte zdvihací mechanizmus a vyklopte rychlovýměnnou desku.

VAROVÁNÍ
Riziko těžkých zhmožděnin nebo fraktur.

Odpojené přídavné zařízení se může převrátit.

Zajistěte, aby bylo přídavné zařízení ve stabilní poloze a zabezpečte je 
podpěrami.

Odcouvejte s MTR 23.

Nyní najeďte s MTR 23 k přídavnému zařízení, které se bude připojovat, 
sekvence „a“ na obr. 4.6.

Nastavte horní hranu rychlovýměnné desky pod hranu přídavného zařízení, 
sekvence „a“ na obr. 4.6.

a
b

c

21

obr. 4.6: sekvence připojení a - umístění; b - zvednutí; c - Einschwenken. 

Poz. 1 - Schnellwechselplatte, poz. 2 – přídavné zařízení

Zvedněte zdvihací mechanizmus (sekvence „b“ na obr. 4.6) a vykývněte 
rychlovýměnnou desku (sekvence „c“ na obr. 4.6).

Zablokujte oba rychlouzávěry na rychlovýměnné desce (madlo otočit o 
180o a spustit), viz obr. 4.5.

Zkontrolujte oba rychlouzávěry, zda jsou dobře upevněny. 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Spusťte přídavné zařízení.

Vypněte motor.

Manipulujte pákami přídavné hydrauliky vícekrát oběma směry. Tímto 
způsobem se vedení přídavné hydrauliky zbaví tlaku.

Připojte hydraulické hadice potřebné pro přídavné zařízení a zkontrolujte 
rychlouzávěry, zda jsou správně upevněny. 

obr. 4.7: Hydraulické přípojky pro přídavnou hydrauliku – lineární pohyb  (2 rychlospojky) 
a otáčení (3 rychlospojky).

Přídavné zařízení je nyní připraveno k práci..

POKYN
Před prvním použitím vyzkoušejte všechny funkce přídavného zařízení.

14.

15.

16.

17.

18.
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4.7 Čištění MTR 23
Po každé provedené činnosti je třeba povrch MTR 23 očistit. To platí zejména 
pro kola, přídavné zařízení a zdvihací mechanizmus. Použijte k tomu vysokot-
laký čistič a kartáče.  

Ovládací pult a motorový prostor se nesmějí čistit vysokotlakým čističem. V této 
oblasti používejte k čištění maximálně vlhký hadr

POZOR
Poškození elektroinstalace!

Nebezpečí elektrického zkratu v motorovém prostoru a na ovládacím pultu 
při práci s vodou nebo s vysokotlakým čističem.

Nikdy nepracujte s vodou nebo s vysokotlakým čističem v motorovém 
prostoru nebo na ovládacím pultu.
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4.8 Nouzové vypnutí a opětovné uvedení do provozu po  
 nouzovém vypnutí

Tlačítkem nouzového vypnutí (obr. 3.2, poz. 13) se dá MTR 23 v nebezpečných 
situacích zastavit. 

Navíc by se měl vypnout rovněž hlavní spínač (obr. 3.2, poz. 17).

Po aktivaci nouzového vypnutí je třeba bezpodmínečně dodržet následující 
pořadí.

Odstraňte nebezpečnou situaci.

Odblokujte tlačítko nouzového vypnutí. Odblokování se provede otáčením 
proti směru hodinových ručiček. Tlačítko nouzového vypnutí by potom mělo 
automaticky vyskočit nahoru. 

Opět stiskněte hlavní spínač (obr. 3.2, poz. 17).

Nastartujte motor a pokračujte v práci.

1.

2.

3.

4.

Stisknutí nouzové-
ho vypnutí

Stisknutí nouzové-
ho vypnutí

Opětovné uvedení 
do provozu

Opětovné uvedení 
do provozu
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5. Údržba
5.1 Všeobecné pokyny

Všechny osoby, které provádějí údržbářské práce na MTR 23, musejí prokázat 
technickou kvalifi kaci a musejí být odpovídajícím způsobem proškoleny. Je 
třeba poznat všechna nebezpečí a rizika související s tímto strojem. 

Další práce, které nejsou v tomto návodu k provozu popsány, může provádět 
výhradně autorizovaný odborný servis. 

MTR 23 je konstruován tak, aby byly nutné údržbářské práce redukovány na 
minimum – viz Plán údržby, kapitola 5.2. Dodržíte-li obvyklé provozní podmín-
ky, nebude u většiny součástek zapotřebí žádná údržba. Stačí, když budete v 
pravidelných intervalech provádět vizuální kontrolu. Také byste měli stále dávat 
pozor, zda neuslyšíte zvláštní zvuky nebo se vám nebude zdát, že MTR 23 
chybně pracuje.

VAROVÁNÍ
Neodborná údržba nebo nerespektování popř. neodstranění některého 
problému se může během provozu stát zdrojem nebezpečí. Provozujte 
pouze pravidelně a správným způsobem udržované stroje. Pouze tak 
můžete vycházet z toho, že budete svůj přístroj provozovat bezpečně, 
hospodárně a bez poruch. A to po dlouhou dobu.    

Stroj NEčistěte, NEprovádějte na něm údržbu, NEseřizujte nebo NEopravu-
jte, pokud je v provozu. Pohyblivé části mohou způsobit těžká zranění.

Před údržbářskými a opravárenskými pracemi VŽDY  vyjměte zapalovací 
svíčku. Zabrání se tak neúmyslnému spuštění.

NEpoužívejte benzín nebo jiná hořlavá rozpouštědla k čištění částí stroje.   
Výpary z pohonných hmot a rozpouštědla mohou explodovat.

V blízkosti výfuku NEukládejte papír, lepenku nebo podobný materiál. Horké 
části výfuku mohou způsobit požár.

Poškozené popř. opotřebované části stroje vyměňte VŽDY za nové, ori-
ginální náhradní díly. 

Nálepky na stroji varují před nebezpečím. Stroj udržujte VŽDY čistý a rovněž 
vyměňujte poškozené nálepky.  

■

■

■

■

■

■
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Práce popsané v této kapitole můžete provádět až po přečtení a pochopení 
kapitoly 2. Zajištění bezpečnosti. Týká se to vaší osobní bezpečnosti!

RIZIKO
Elektrické napětí.

MTR 23 obsahuje v motorovém prostoru části, které jsou pod napětím, 
např. zapalovací zařízení a baterie. Kontakt s vodivými díly má za násle-
dek ránu elektrickým proudem. To může být smrtelné.

Než začnete pracovat v motorovém prostoru:

Vypněte hlavní spínač MTR 23 a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí. 

Při práci v oblasti zapalovacího zařízení: Odpojte baterii od motoru.

VAROVÁNÍ
Hydraulický systém

Hydraulický olej, který je pod tlakem, může po otevření nebo poškození 
součástek hydraulického systému vystříknout a způsobit těžká poranění 
zraku nebo kůže. 

Zbavte odpovídající hydraulické komponenty tlaku, než začnete na těchto 
dílech provádět práci.

VAROVÁNÍ
Horký povrch.

V motorovém prostoru minibagru MTR 23 se nacházejí díly s horkým povr-
chem, např. chladič oleje, tlumič výfuku nebo chladicí žebra motoru. 

Počkejte, dokud motorový prostor nevychladne, než v něm začnete 
provádět práce.

VAROVÁNÍ
Rotující díly.

Pohyblivé díly chladicího ventilátoru v motorovém prostoru MTR 23 mo-
hou vést k těžkému poranění prstů. 

Vypněte motor a odpojte chladicí ventilátor od baterie, než v této oblasti 
začnete provádět údržbářské práce.

Pro údržbářské a servisní práce používejte výhradně originální náhradní díly.

Následující pomocné prostředky a provozní hmoty jsou zapotřebí pro 
údržbářské práce – viz kapitola 1.2.5.

Společnost L.V.G. Hartham GmbH nedodává s MTR 23 žádné chemikálie! 
Použijete-li chemikálie v souvislosti s MTR 23, jste povinen obstarat si odpo-
vídající bezpečnostní listy a podle toho postupovat!

■

■

Pokyn k rizikuPokyn k riziku

Náhradní dílyNáhradní díly

Pomocné 
prostředky a pro-

Pomocné 
prostředky a pro-

ChemikálieChemikálie
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5.2 Plán údržby

Interval Činnost Poznámka Popis

denně Promazat Zdvihací jednotka viz část 5.3.5

denně Vizuální prohlídky Celý stroj viz část 4.1.2

denně Kontrola/doplnění výšky hladiny 
motorového oleje

viz část 5.3.2 a OEM 
manuál motoru

10 h Hladina hydraulického oleje viz část 5.3.3

10 h Kontrola hydraulického vedení Poškození, netěsnosti

25 h Kontrola/vyčištění vzduchového 
fi ltru

viz OEM manuál motoru

50 h Baterie - vizuální kontrola Vypněte motor a neche-
jte jej minimálně 5 minut 
vychladnout.

Kontrola míst koroze a 
volných spojů.

50 h Čištění chladiče oleje Vypněte motor a neche-
jte jej minimálně 10 minut 
vychladnout.

Vyčistit kartáčem.

50 h Napětí ozubeného řemenu viz část 5.3.6

50 h Výměna motorového oleje viz OEM manuál motoru, 
dále část 5.3.2 a 5.3.4

100 h Čištění chladicích žeber v motoru viz OEM manuál motoru

100 h Motor: výměna olejového fi ltru viz OEM manuál motoru

100 h Motor: výměna vzduchového fi ltru viz OEM manuál motoru

1000 h Výměna hydraulické tekutiny viz část 5.3.3 a 5.3.4

1000 h Výměna hydraulického fi ltru Odborným servisem

bei Bedarf Výměna ozubeného řemenu Stopy po opotřebení Odborným servisem

bei Bedarf Čištění MTR 23 Voda a kartáč viz část 4.7
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5.3 Speciální údržbářské činnosti
5.3.1 Výměna kola

Počet osob 1

Speciální pomůcky Hydraulický zvedák, křížový 
klíč, momentový klíč

Ochranné prostředky ano

Místo pneumatiky

Stav stroje  motor vyp, hydraulika vyprázd.

RIZIKO
Nebezpečí pohmožděnin!

Nebezpečí pohmožděnin nebo fraktur, pokud zvedák spadne.

Používejte pouze hydraulický zvedák s vhodnými, bezpečnými styčnými 
body a věnujte pozornost bezpečnému stavu MTR 23 a hydraulického 
zvedáku.

Zajistěte MTR 23 např. klínem, aby neujel.

Křížovým klíčem povolte všechny matice kola na ráfku, na kterém se bude 
pneumatika měnit. 

Nasaďte hydraulický zvedák do volného prostoru mezi koly.

Vyjeďte s hydraulickým zvedákem co možná nejvýše tak, aby se obě kola 
na této straně úplně zvedla ze země. 

Povolte všechny matice na vyměňovaném kole.

Sejměte kolo.

Nasaďte na ráfek nové kolo.

Co možná nejvíce přitáhněte rukou všechny matice kola.

Hydraulický zvedák opět spusťte dolů. 

Křížovým klíčem opět pevně dotáhněte matice kola.

Zkontrolujte a upravte utahovací moment matic kola pomocí momentového 
klíče na 160 Nm.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Výměna kolVýměna kol
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5.3.2 Kontrola a doplnění motorového oleje, výměna fi ltru

Počet osob 1

Speciální pomůcky žádné

Ochranné prostředky ano

Místo vpravo vedle válce

Stav stroje  vypnutý motor

VAROVÁNÍ
Horký povrch.

V prostoru motoru MTR 23 se nacházejí díly, jejichž povrch je horký, např. 
chladicí žebra motoru.

Vyčkejte, až motorový prostorový prostor vychladne, než zde začnete s 
prováděním prací.

Po vypnutí motoru počkejte minimálně 5 minut, než začnete kontrolovat 
stav oleje.

Povolte rýhované šrouby na krytu pod ovládacím pultem a sejměte kryt.

Měrka oleje se nachází vpravo na motoru, viz obr. 5.1.

obr.5.1: Pozice měrky oleje a plnicí hrdlo oleje.

Pomocí měrky kontrolujte výšku hladiny oleje. 

Hladina oleje je v pořádku, když se nachází na měrce ve středu mezi 
značkou pro max. a min.

Bude-li výška hladiny oleje pod značkou min., musí se olej bezpodmínečně 
ihned doplnit.

POZOR
Příliš nízká hladina motorového oleje může mít za následek poškození  
motoru. 

Je-li hladina oleje příliš nízko, musí se olej bezpodmínečně ihned doplnit.

1.

2.

3.

4.

5.

Kontrola hladiny Kontrola hladiny 
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Plnicí hrdlo oleje se nachází v bezprostřední blízkosti měrky, viz obr. 3.1.

Doplňte olej podle popisu v přiloženém návodu k provozu motoru. 
Dodržujte specifi kaci oleje od výrobce motoru.

Opět nasaďte zadní kryt a upevněte jej příslušnými rýhovanými šrouby.

Podle specifi kací výrobce motoru je třeba olejový fi ltr měnit v pravidelných 
intervalech, viz kapitola 5.2 Plán údržby. Tuto činnost provádějte podle popisu 
v přiloženém návodu k provozu motoru. Dodržujte specifi kaci oleje od výrobce 
motoru.

5.3.3 Kontrola a doplnění hydraulického oleje, výměna fi ltru

Počet osob 1

Speciální pomůcky Žádné

Ochranné prostředky Ano

Místo Motorový prostor vpředu

Stav stroje Motor vyp, hydraulika vyprázd.

Průzor pro kontrolu výšky hladiny hydraulického oleje se nachází vpředu 
dole na MTR 23, viz obr.5.2.

Hladina oleje se musí nacházet ve středu průzoru.

obr.5.2: Průzor pro hydraulický olej – výška hladiny oleje je příliš nízko!

POKYN
Bude-li výška hladiny oleje pod středem průzoru, musí se olej bezpodmínečně 
ihned doplnit.

6.

7.

8.

1.

2.

Doplňte olejDoplňte olej

Výměna olejového Výměna olejového 

Kontrola hladiny Kontrola hladiny 
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Odjistěte kapotu motoru.

VAROVÁNÍ
Horký povrch.

V prostoru motoru MTR 23 se nacházejí díly, jejichž povrch je horký, např. 
chladič oleje, tlumič výfuku nebo chladicí žebra motoru.

Vyčkejte, až motorový prostor vychladne, než zde začnete s prováděním 
prací..

RIZIKO
Nebezpečí pohmožděnin!

Pohyblivé díly mohou způsobit pohmožděniny nebo fraktury. 

Dávejte pozor, aby

byla kapota motoru zajištěna proti neúmyslnému zavření a

chladič oleje zcela sklopen zpět.

Otevřete kapotu motoru a zajistěte ji bezpečnostní tyčí před neúmyslným 
přibouchnutím. 

Odklopte chladič oleje vlevo.

Doplňovací hrdlo hydraulické nádrže je vybaveno automatickým 
odvzdušňovacím ventilem a nachází se v nejpřednější části motorového 
prostoru, viz obr.5.3.

obr. 5.3: Pohled na nádrž hydraulického oleje s doplňovacím hrdlem

Odstraňte šroubový spoj doplňovacího hrdla a doplňujte olej podle specifi kace 
(viz Technické údaje), dokud výška hladiny oleje nedosáhne středu průzoru.

Uzavřete doplňovací hrdlo šroubovým spoje a zablokujte kapotu motoru.

Olejový fi ltr pro hydraulický olej se nachází uvnitř hydraulické nádrže. Pro tuto 
činnost se musí hydraulická nádrž rozebrat. Tuto činnost může provádět pouze 
zkušený odborník.

3.

■

■

4.

5.

6.

7.

Doplnění olejeDoplnění oleje

Výměna olej. fi ltruVýměna olej. fi ltru
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5.3.4 Vypouštění provozních prostředků

Počet osob 1

Speciální pomůcky Klíč na šrouby, 
plastová vana

Ochranné prostředky ano

Místo Motorový prostor vpředu

Stav stroje  Motor vyp, hydraulika vyprázd.

POZOR
Provozní hmoty používané pro MTR 23 jsou škodlivé pro životní prostředí.

Provozní hmoty a díly kontaminované provozními hmotami se nesmějí 
dostat do styku se zásobami s pitnou vodou. 

Likvidujte provozní hmoty jako nebezpečný odpad, i když se bude jednat 
pouze o malé množství.

POZOR
Ekologické škody.

Při vypouštění provozních prostředků postavte vanu pod vypouštěcí ot-
vor, kde se zachytí vytékající olej.

Vypouštěcí šroub pro motorový olej se nachází vedle zadního pravého 
místa pro upevnění.

Postavte dostatečně velkou plastovou vanu pod vypouštěcí otvor, aby se 
zachytil všechen motorový olej.

Otevřete vypouštěcí šroub a počkejte, dokud nevyteče všechen olej.

Motorový olej likvidujte podle místních ustanovení.

Vypouštěcí šroub pro palivovou nádrž motoru se nachází na spodní straně  
minibagru MTR 23, v přímé blízkosti pravého zadního kola.

Postavte dostatečně velkou plastovou vanu pod vypouštěcí otvor, aby se 
zachytilo všechno palivo.

Otevřete vypouštěcí šroub a počkejte, dokud nevyteče všechno palivo.

Palivo likvidujte podle místních ustanovení.

Vypouštěcí šroub pro nádrž hydraulického oleje se nachází na spodní 
straně  minibagru MTR 23, v přímé blízkosti pravého předního kola.

Postavte dostatečně velkou plastovou vanu pod vypouštěcí otvor, aby se 
zachytil všechen hydraulický olej.

Otevřete vypouštěcí šroub a počkejte, dokud nevyteče všechen olej.

Hydraulický olej likvidujte podle místních ustanovení.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Vypouštění motoro-
vého oleje 

Vypouštění motoro-
vého oleje 

Vypouštění paliva Vypouštění paliva 

Vypouštění hy-
draulického oleje

Vypouštění hy-
draulického oleje



W a r t u n g

D
EU

TS
C

H

- 23 -

5.3.5 Mazání kloubů zdvihacího zařízení

Počet osob 1

Speciální pomůcky Mazací pistole

Ochranné prostředky Žádné 

Místo Jednotka zdvihacího ramene

Stav stroje  Motor vyp, hydraulika vyprázd.
Stroj je čistý

Na všech kloubech jednotky zdvihacího ramene  se nacházejí mazací hlavice. 
Mazací místa naleznete lehce díky jejich červeným ochranným krytům, viz obr. 
5.4. Jednotka zdvihacího ramene se musí před každým použitím promazat.

obr.5.4: Mazací hlavice s ochranným krytem (příklad).

Na všech mazacích místech postupujte následujícím způsobem (viz obr. 5.5):

Sejměte ochranný kryt z mazací hlavice.

Naneste mazací pistolí (1x vytlačit) tuk na mazací hlavici.

Nasuňte ochranný kryt opět na hlavici.

obr. 5.5: Pozice mazacích míst.

1.

2.

3.

Mazací hlaviceMazací hlavice
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5.3.6 Kontrola a napnutí ozubeného řemenu

Počet osob 1

Počet osob Šroubový klíč

Ochranné prostředky ano

Místo Motorový prostor

Stav stroje  Motor vyp, hydraulika vyprázd.

VAROVÁNÍ
Horký povrch.

V prostoru motoru MTR 23 se nacházejí díly, jejichž povrch je horký, např. 
chladič oleje, tlumič výfuku nebo chladicí žebra motoru.

Vyčkejte, dokud motorový prostor nevychladne, než zde začnete s 
prováděním prací.

RIZIKO
Nebezpečí pohmožděnin!

Pohyblivé díly mohou způsobit pohmožděniny nebo fraktury. 

Dávejte pozor, aby

byla kapota motoru zajištěna před neúmyslným zavřením a

chladič oleje zcela sklopen zpět

Odblokujte kapotu motoru. 

   Otevřete kapotu motoru a zajistěte ji bezpečnostní tyčí před neúmyslným 
přibouchnutím. 

   Odklopte chladič oleje na stranu.

Zkontrolujte, jak moc se dá ozubený řemen promáčknout, viz obr. 5.6.

obr. 5.6: Zkouška napětí ozubeného řemenu!

Ozubený řemen se musí napnout, jakmile se dá promáčknout o více než 1 
cm, viz obr. 5.6.

■

■

1.

2.

3.

4.

5.

Kontrola ozubené-
ho řemenu

Kontrola ozubené-
ho řemenu



W a r t u n g

D
EU

TS
C

H

- 25 -

Je-li napětí ozubeného řemenu v pořádku: Zavřete a zajistěte kapotu mo-
toru

Povolte čtyři upevňovací šrouby na základové desce napínače ozubeného 
řemenu, viz obr. 5.7.

Napněte pomocí napínacího šroubu ozubený řemen, viz obr. 5.7

2

1

obr. 5.7: poz. 1 – Napínací šroub a poz. 2 – Upevňovací šrouby (4 kusy) základové 
desky.

Protimatkou pojistěte napínací šroub.

Zajistěte čtyři upevňovací šrouby základové desky; současně musíte 
přidržet matice na spodní straně základové desky proti protáčení.

Ještě jednou zkontrolujte napětí ozubeného řemenu.

Sklopte chladič oleje opět do jeho pracovní polohy.

Zavřete a zajistěte kapotu motoru.

POKYN
Pravidelně kontrolujte ozubený řemen, zda není mechanicky poškozen.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Napnutí ozubeného 
řemenu

Napnutí ozubeného 
řemenu
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5.3.7 Kontrola elektrického zařízení

Počet osob 1

Speciální pomůcky

Ochranné prostředky ne

Místo Motorový prostor

Stav stroje Motor vyp, hydraulika vyprázd.

RIZIKO
Elektrické napětí.

MTR 23 obsahuje v motorovém prostoru části, které jsou pod napětím, 
např. zapalovací zařízení a baterie. Kontakt s vodivými díly má za násle-
dek ránu elektrickým proudem. To může být smrtelné.

Než začnete pracovat v motorovém prostoru:

Vypněte hlavní spínač MTR 23  a zajistěte jej před opětovným zapnutím.

Při práci v oblasti zapalovacího zařízení: Odpojte baterii od motoru.

Pojistka se nachází v malém, černém plastovém boxu na svazku kabelů 
pod hlavním spínačem. 

Při kontrole/výměně pojistky otevřete pojistný box a vyjměte pojistku.

Baterie minibagru MTR 23 nevyžaduje údržbu. Bezúdržbové baterie udrží 
napětí sice o mnoho déle, zpravidla ale nepřežijí úplné vybití. Proto by se měla 
bezúdržbová baterie v každém případě před zimou vyjmout a po třech měsících 
dobít. Skladovat by se měla v teple a v suchu.

Pokyn
Bezúdržbové baterie se mohou nabíjet pouze v nabíječce s elektronickou regu-
lací nabíjecího napětí (charakteristika IWU). Neřízené nabíječky takové baterie 
zničí, protože je přebijí.

■

■

1.

2.

Kontrola pojistkyKontrola pojistky

Kontrola baterie Kontrola baterie 
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5.4 Vyhledávání závad
5.4.1 Závada motoru

Popis závad Možné příčiny Náprava Kapitola

Motor nestartuje 
nebo startuje těžce

Zdvihací jednotka je v pracovní 
poloze

Spusťte zdvihací jednotku

Vnější teplota je příliš nízká
Nouzový vypínač je stisknut Odblokujte nouzový vypínač
Hlavní spínač je v poloze „vypnu-
to“

Přepnout hlavní spínač

Nesprávný motorový olej Vyměňte motorový olej, 10W40 5.3.2, 
5.3.4

Nesprávný benzín Benzín vypusťte a znovu natan-
kujte

4.1.3, 
5.3.4

Baterie je příliš slabá Zkontrolujte baterii
Znečištěný benzínový fi ltr Vyčistěte benzínový fi ltr OEM
Chybná poloha sytiče Upravte polohu sytiče
Slabá zapalovací jiskra Kontaktujte odborný servis
Vzduch v přívodu paliva, 
poškození kabelu, motoru, 
převodovky

Kontaktujte odborný servis 

Motor se sám od 
sebe vypíná

Nesprávný benzín Benzín vypusťte a znovu natan-
kujte

4.1.3, 
5.3.4

Chybná poloha sytiče Upravte polohu sytiče
Hydraulické vedení je netěsné Zkontrolujte hydraulické ve-

dení, zda dobře těsní – vizuální 
kontrola

Slabá zapalovací jiskra Kontaktujte odborný servis
Znečištěný benzínový fi ltr Vyčistěte benzínový fi ltr OEM
Vzduch v přívodu paliva Kontaktujte odborný servis

Teplota motoru je 
příliš vysoká

Hladina motorového oleje je příliš 
nízká

Doplňte motorový olej 5.3.2

Hladina motorového oleje je příliš 
vysoká

Vypusťte částečně motorový olej 5.3.4

Nečistota ve vzduchovém fi ltru Vyčistěte vzduchový fi ltr
Znečištěná chladicí žebra Vyčistěte chladicí žebra
Slabá zapalovací jiskra Kontaktujte odborný servis
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Popis závad Možné příčiny Náprava Kapitola

Příliš malý výkon Hladina motorového oleje je příliš 
vysoká

Vypusťte částečně motorový olej 5.3.4

Nesprávný benzín Benzín vypusťte a znovu natan-
kujte

4.1.3, 
5.3.4

Nečistota ve vzduchovém fi ltru Vyčistěte vzduchový fi ltr OEM
Chybná poloha sytiče Upravte polohu sytiče
Hydraulické vedení je netěsné Zkontrolujte hydraulické ve-

dení, zda dobře těsní – vizuální 
kontrola

Slabá zapalovací jiskra Kontaktujte odborný servis
Znečištěný benzínový fi ltr Vyčistěte benzínový fi ltr OEM
Vzduch v přívodu paliva Kontaktujte odborný servis

Jeden válec nepra-
cuje

Hydraulické vedení je netěsné Zkontrolujte hydraulické ve-
dení, zda dobře těsní – vizuální 
kontrola

Slabá zapalovací jiskra Kontaktujte odborný servis
Znečištěný benzínový fi ltr Vyčistěte benzínový fi ltr OEM

Tlak oleje je příliš 
nízký

Hladina motorového je příliš nízká Doplňte motorový olej 5.3.2
Nesprávný motorový olej Vyměňte motorový olej 10W40 5.3.2, 

5.3.4
Příliš velká spotřeba 
benzínu

Hladina motorového oleje je příliš 
vysoká

Vypusťte částečně motorový olej 5.3.4

Nesprávný motorový olej Vyměňte motorový olej 10W40 5.3.2, 
5.3.4

Modrý kouř Hladina motorového oleje je příliš 
vysoká

Vypusťte částečně motorový olej 5.3.4

Nesprávný motorový olej Vyměňte motorový olej 10W40 5.3.2, 
5.3.4

Závada na motoru Kontaktujte odborný servis
Bílý kouř Vnější teplota je příliš nízká

Nesprávný motorový olej Vyměňte motorový olej 10W40 5.3.2, 
5.3.4

Chybná poloha sytiče Upravte polohu sytiče
Slabá zapalovací jiskra Kontaktujte odborný servis
Vzduch v přívodu paliva Kontaktujte odborný servis

Černý kouř Nečistota ve vzduchovém fi ltru Vyčistěte vzduchový fi ltr OEM
Chybná poloha sytiče Upravte polohu sytiče
Slabá zapalovací jiskra Kontaktujte odborný servis



W a r t u n g

D
EU

TS
C

H

- 29 -

5.4.2 Závady na hydraulice

POZOR
Poškození hydraulického systému!

Teplota hydraulického oleje je příliš vysoká.

Pokud se hydraulický systém přehřeje, ihned MTR 23 vypněte..

Popis závad Možné příčiny Náprava Kapitola

Stroj se nemůže 
pohybovat

Kontaktujte odborný servis

Stroj se může pohy-
bovat pouze vpřed 
nebo vzad

Kontaktujte odborný servis

Stroj se pohybuje 
pomalu a je příliš 
hlučný

Kontaktujte odborný servis

Žádný hydraulický 
výkon

Kontaktujte odborný servis

Válec nakládací 
lopaty nepracuje

Kontaktujte odborný servis

Zdvihací válec 
nepracuje

Kontaktujte odborný servis

Stroj pracuje po-
malu

Kontaktujte odborný servis

Pěna v hy-
draulickém systému

Závadné těsnění Kontaktujte odborný servis

Hydraulický olej -
teplota je příliš 
vysoká

Nečistota v chladiči oleje Ihned stroj vypněte! Vyčistěte 
chladič oleje
Ihned stroj vypněte! 
Kontaktujte odborný servis

Hydraulický olej -
netěsnost

Kontaktujte odborný servis
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5.4.3 Závady na elektroinstalaci

Popis závad Možné příčiny Náprava Kapitola

Slabé světlo Závada na elektroinstalaci Kontaktujte odborný servis
Všechny lampy jsou 
tmavé

Závada na elektroinstalaci Kontaktujte odborný servis

Jedna lampa je 
tmavá

Defektní žárovka Vyměňte žárovku
Závada na elektroinstalaci Kontaktujte odborný servis

Spouštěcí tlačítko 
motoru nefunguje

Závada na elektroinstalaci Kontaktujte odborný servis

Startér je příliš 
pomalý

Baterie je příliš slabá Dobijte baterii prostřednictvím 
externí nabíječky

Závada na elektroinstalaci Kontaktujte odborný servis
Ukazatel chlazení 
hydraulického oleje 
neukazuje žádnou 
hodnotu, ačkoliv je 
ventilátor zapnut

Závada na tepelném vypínači Kontaktujte odborný servis

Ventilátor chladiče 
nepracuje

Závada na elektroinstalaci Kontaktujte odborný servis

Světlo generátoru 
nic nesignalizuje

Závada na elektroinstalaci Kontaktujte odborný servis

Houkačka nefunguje Závada na tlačítku houkačky Kontaktujte odborný servis
Závada na elektroinstalaci Kontaktujte odborný servis

Nouzový vypínač 
nefunguje

Nouzový vypínač je defektní Kontaktujte odborný servis
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6. Transport a odtažení

POKYN
S MTR 23 není povoleno jezdit po veřejných komunikacích.

obr. 6.1: Pozice bodů pro upevnění a pro odtah minibagru MTR 23.

Na veřejných komunikacích se  MTR 23 může převážet výhradně na vhodných 
přívěsech. Během transportu se MTR 23 musí pevně upnout na přívěs – Pozice 
upevňovacích bodů viz obr. 6.1. Upevňovací body jsou na MTR 23 označeny 
odpovídající nálepkou, viz kapitola 2.5 Nálepky na stroji. Navíc ještě zabrzděte 
kola minibagru  MTR 23 zajišťovacími klíny.

Upínací pásy současně slouží jako body pro odtah. MTR 23 se může odtaho-
vat výhradně pomocí tohoto uchycení s vhodnými háky a strojem o dostatečné 
tažné/nosné síle.

POZOR
Převrátí-li se MTR 23, dojde k poškození motoru!

Ihned motor vypněte, pokud se MTR 23 dostane do extrémně šikmé polo-
hy nebo se převrátí.

POZOR
Převrátí-li se MTR 23, dojde k ekologickým škodám!

Vytékající provozní prostředky (olej, benzín) způsobí ekologické škody.

Převrácený MTR 23 co možná nejrychleji postavte.

Vyteklé provozní prostředky se musejí okamžitě absorbovat do 
nějakého pojiva a zlikvidovat podle místních ustanovení.

■

■

TransportTransport

OdtaženíOdtažení
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7. Dodatek
7.1 Kontrolní doklady

1. Kontrolní prohlídka při 400 provozních hodinách

Provedeno dne:

Provozní hodiny:

Poznámka                                                                               
                                                                              
                                                                              
                                                                                

Razítko/podpis
servis

2. Kontrolní prohlídka při 800 provozních hodinách

Provedeno dne:

Provozní hodiny:

Poznámka                                                                               
                                                                              
                                                                              
                                                                                

Razítko/podpis
servis

3. Kontrolní prohlídka při 1200 provozních hodinách

Provedeno dne:

Provozní hodiny:

Poznámka                                                                               
                                                                              
                                                                              
                                                                                

Razítko/podpis
servis
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4. Kontrolní prohlídka při 1600 provozních hodinách

Provedeno dne:

Provozní hodiny:

Poznámka                                                                               
                                                                              
                                                                              
                                                                                

Razítko/podpis
servis

5. Kontrolní prohlídka při 2000 provozních hodinách

Provedeno dne:

Provozní hodiny:

Poznámka                                                                               
                                                                              
                                                                              
                                                                                

Razítko/podpis
servis

6. Kontrolní prohlídka při 2400 provozních hodinách

Provedeno dne:

Provozní hodiny:

Poznámka                                                                               
                                                                              
                                                                              
                                                                                

Razítko/podpis
servis
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7. Kontrolní prohlídka při 2800 provozních hodinách

Provedeno dne:

Provozní hodiny:

Poznámka                                                                               
                                                                              
                                                                              
                                                                                

Razítko/podpis
servis

8. Kontrolní prohlídka při 3200 provozních hodinách

Provedeno dne:

Provozní hodiny:

Poznámka                                                                               
                                                                              
                                                                              
                                                                                

Razítko/podpis
servis
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L.V.G. Hartham GmbH

Robert-Bosch-Ring 3

84375 Kirchdorf/Inn

Telefon: +49 (0)8571-92556-0

Fax: +49 (0)8571-92556-19

info@lvg-maschinen.de

www.lumag-maschinen.de


