
  

Montážní návod  
Mounting instructions 

Rám / bracket  NH-T5-Utility   9 7751 248 5 



Strana 2  | 



 

 

 
Strana 3  | 

Rám / bracket  NH-T5-Utility    9 7751 248 5 



Strana 4  | 

Rám / bracket  NH-T5-Utility  9 7751 248 5 

Pozice / Position Objednací číslo / Order Number Množství / Quantity Název Name 

1 9 7737 733 5 1 Konzola levá Bracket left 

2 9 7737 734 5 1 Konzola pravá Bracket right 

3 0 7734 116 5 2 Podložka Washer 

4 0 7732 949 5 2 Doraz výkyvu nápravy Stop swing of axle 

5 0073788 16 Podložka 20 ripp Washer 20 ripp 

6 0011395 6 Šroub M20x1,5x80-10.9-ISO8676 Screw M20x1,5x80-10.9-ISO8676 

7 0005169 6 Šroub M20x65-10.9-ISO4017 Screw M20x65-10.9-ISO4017 

8 0002581 4 Šroub M10x20-8.8-ISO4762 Screw M10x20-8.8-ISO4762 

9 0 8532 127 5 2 Nárazník Fender 

10 0172205 4 Šroub M20x60-8.8-ISO4017 Screw M20x60-8.8-ISO4017 

11 0 8520 074 5 4 Podložka Washer 

12 0000096 4 Šroub M20x1,5x100-10.9-ISO8676 Screw M20x1,5x100-10.9-ISO8676 

Rám / bracket  NH-T5-Utility    9 7751 248 5 
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Postup montáže / mounting procedure 

1. Demontovat přední závaží, jeli nasazeno.                                                                                                                                              

Remove the front weights, if any. 

2. a)    Provedení traktoru s těžší přední nápravou:    Vyjmout plastové zátky závitů. Očistit dosedací plochy a kalibrovat závity. Na 

levé straně traktoru demontovat držák palivové nádrže.                                                                                                                                                                                                                                 

a)    Tractor version with heavier front axle:   Remove the plastic plugs of the threads. Clean the bearing surfaces and calibrate 

the threads. On the left side of the tractor, remove the fuel tank holder. 

 

demontovat 

remove 

očistit 

clean 
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Postup montáže / mounting procedure 

2. b)    Provedení traktoru s lehčí přední nápravou:    Vyjmout plastové zátky závitů. Demontovat 3 kusy šroubů M20 na levé straně 

traktoru a 3 kusy šroubů M20 na pravé straně traktoru viz. obrázek níže. Očistit dosedací plochy a kalibrovat závity. Na levé straně 

traktoru demontovat držák palivové nádrže (viz. 2a).                                                                                                                                                                                                                                 

b)    Tractor version with lighter front axle:     Remove the plastic plugs of the threads. Remove the 3x M20 screws on the left 

side of the tractor and 3x M20 screws on the right side of the tractor, see picture below. Clean the bearing surfaces and calibrate 

the threads. On the left side of the tractor, remove the fuel tank holder (see 2a). 

demontovat 

remove 
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Postup montáže / mounting procedure 

3. a)    Provedení traktoru s těžší přední nápravou:    Na levou stranu traktoru namontovat levou konzolu poz.1 současně s 

podložkou poz.3. Dále na pravou stranu traktoru namontovat pravou konzolu poz.2 současně s podložkou poz.3.                                                                                                                                                                                                                               

a)    Tractor version with heavier front axle:    On the left side of the tractor, mount the left console pos.1 along with the pos.3. 

Next, on the right side of the tractor, mount the right console pos.2 along with the pos.3. 

 
3. b)    Provedení traktoru s lehčí přední nápravou:    Na levou stranu traktoru namontovat levou konzolu poz.1 bez podložky 

poz.3. Dále na pravou stranu traktoru namontovat pravou konzolu poz.2 bez  podložky poz.3.                                                                                                                                                                                                                               

b)    Tractor version with lighter front axle:     On the left side of the tractor, mount the left console pos.1 without the washer 

pos.3. Next, on the right side of the tractor, mount the right console pos.2 without the pos.3. 
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Postup montáže / mounting procedure 

4. a)    Provedení traktoru s těžší přední nápravou:    Na přední část traktoru vlevo a vpravo namontovat nárazníky poz.9 pomocí 

šroubů M20x60 poz.10.                                                                                                                                                                                                                               

a)    Tractor version with heavier front axle:     Attach the front fender pos.9 to the left and right with M20x60 bolts pos.10. 

 

4. b)    Provedení traktoru s lehčí přední nápravou:     Na přední část traktoru vlevo a vpravo namontovat nárazníky poz.9 

současně s podložkami poz.11, pomocí šroubů M20x1,5x100 poz.12.                                                                                                                                                                                                                                

b)    Tractor version with lighter front axle:      On the front of the tractor on the left and on the right, mount the pos. 9 fenders at 

the same time with the pos. 11, using the screws M20x1,5x100 pos.12. 

4. a) 4. b) 
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5. Dotáhnout všechny šroubové spoje na předepsaný moment dle tabulky.                                                                                                                                                                  

Tighten all screw connections to the prescribed torque according to the table. 

6. Namontovat zpět nádrž.                                                                                                                                                                                

Refit the tank. 

7. Namontovat omezení výkyvu poz.4 vlevo a vpravo.                                                                                                                                                              

Mount the swing constraint pos.4 to the left and right. 

8. Nastavit přední blatníky pro zamezení kolize s rámem čelního nakladače.                                                                                                                              

Set front fenders to prevent collision with the front loader frame. 

 

Postup montáže / mounting procedure 

Závit 

Thread 

Utahovací momenty (Nm) 

5.8 8.8 10.9 

M6 5,9 10,3 14,7 

M8 14,7 25,5 35,3 

M10 28 50 69 

M12 49 88 123 

M14 79 137 194 

M16 122 211 300 

M18 169 290 412 

M20 228 412 579 

M22 326 559 785 

M24 388 711 1000 

M27 613 1050 1480 

M30 785 1420 2210 



Humpolecké strojírny Humpolec a.s., Pražská 490, 396 01 Humpolec 
 
www.traclift.cz 

V případě nejasností kontaktujte: 
 
1. Jan Koubek – OTS (servis) HSH a.s. 
Tel.: +420 602 744 716 e-mail: jan.koubek@traclift.cz 
 
2. Ing. Jiří Pelíšek – Konstrukce HSH a.s. 
Tel.: +420 733 671 897 e-mail: jiri.pelisek@agrostroj.cz 
 
3. Ing. Martin Vítek – Konstrukce HSH a.s. 
Tel.: +420 724 245 256 e-mail: martin.vitek@traclift.cz 
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