
Montážní návod 
Mounting instructions
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Rám / bracket Zetor Forterra HSX (Stage IV)    9 7751 240 5

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

1 9 7737 687 5 1 Konzola levá Bracket left

2 9 7737 688 5 1 Konzola pravá Bracket right

3 9 7736 780 5 1 Protažení levé Elongation left

4 9 7736 781 5 1 Protažení pravé Elongation right

5 9 7736 782 5 1 Rozpěra Brace

6 0 8541 189 5 1 Nárazník levý Fender left

7 0 8541 190 5 1 Nárazník pravý Fender right

8 9 8530 130 5 1 Držák Holder

9 9 8530 131 5 1 Držák Holder

10 0 7720 339 5 4 Podložka Washer

11 0 8532 108 5 4 Podložka Washer

12 0 7433 105 5 2 Podložka Washer

13 0274186 44 Podložka 16 ripp Washer 16 ripp

14 0211816 12 Šroub M16x75-10.9-ISO4014 Screw M16x75-10.9-ISO4014

15 0051172 16 Šroub M16x85-8.8-ISO4014 Screw M16x85-8.8-ISO4014

16 0005805 8 Matice M16-8-ISO4032 Nut M16-8-ISO4032

17 0085459 2 Šroub M16x65-10.9-ISO4014 Screw M16x65-10.9-ISO4014

18 0084623 4 Šroub M16x60-10.9-ISO4014 Screw M16x60-10.9-ISO4014

19 0006138 2 Šroub M16x55-10.9-ISO4017 Screw M16x55-10.9-ISO4017

20 0141427 8 Šroub M14x130-10.9-ISO4014 Screw M14x130-10.9-ISO4014

21 0074404 2 Šroub M8x40-8.8-ISO4762 Screw M8x40-8.8-ISO4762

22 0073788 4 Podložka 20 ripp Washer 20 ripp

23 0178541 4 Šroub M20x80-10.9-ISO4014 Screw M20x80-10.9-ISO4014

24 0263043 6 Podložka 8 ripp Washer 8 ripp

25 0005868 4 Šroub M8x20-8.8-ISO4017 Screw M8x20-8.8-ISO4017

26 0046090 2 Šroub M8x30-10.9-ISO4017 Screw M8x30-10.9-ISO4017

27 0006930 2 Šroub M8x16-10.9-ISO7380 Screw M8x16-10.9-ISO7380
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Postup montáže / mounting procedure

1. Demontovat přední závaží, jeli nasazeno.                                                                                     

Remove the front weights, if any.

2. Na levé straně traktoru demontovat akumulátor, držák akumulátoru, trubku od kompresoru k přepouštěcímu ventilu, přepouštěcí 

ventil od držáku kabiny, výztužný pás. Kabinu během demontáže a následné montáže podepřít zvedákem. Očistit dosedací plochy 

a kalibrovat závity.                                                                                                         

On the left side of the tractor, remove the battery, the battery holder, the compressor pipe to the overflow valve, the overflow valve 

from the cabinet holder, the reinforcement strip. Replace the cab during the dismantling and subsequent assembly with the jack. 

Clean the bearing surfaces and calibrate the threads..
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Postup montáže / mounting procedure

3. Na levou stranu traktoru namontovat levou konzolu poz.1 spolu s držákem akumulátoru a 2 ks poz.11. ( poz.11 se nemontuje v 

případě provedení traktoru s předním 3b. závěsem).  Použité šrouby a podložky viz. str. 3 a 4.                               

On the left side of the tractor, mount the left console pos.1 with the battery holder and with 2 pcs pos.11. (Item 11 is not mounted 

when the tractor is fitted with a front linkage). Used screws and washers, see pages 3 and 4.
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4. Na pravé straně traktoru demontovat kryt  řídící jednotky motoru, řídící jednotku od držáku výfuku. (Pozor neodpojovat řídící

jednotku od kabeláže). Povolit nádrž a odsunout ven. Povolit šroub M20 držáku kabiny (nádrže) ze spodu motoru, pro uvolnění 

výztužného pásu. Demontovat výztužný pás. Kabinu během demontáže a následné montáže podepřít zvedákem. Očistit dosedací 

plochy a kalibrovat závity.

On the right side of the tractor, remove the engine control unit cover, the control unit from the exhaust holder. (Be careful not to 

disconnect the control unit from the cabling). Allow the tank and push it out. Enable the M20 bolt holder (tank) from the bottom of 

the engine to release the reinforcement strip. Remove the reinforcement strip. Replace the cab during the dismantling and 

subsequent assembly with the jack. Clean the bearing surfaces and calibrate the threads.

Postup montáže / mounting procedure
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Postup montáže / mounting procedure

5. Na pravou stranu traktoru namontovat pravou konzolu poz.2 a 2 ks poz.11. ( poz.11 se nemontuje v případě provedení traktoru s

předním 3b. závěsem).  Použité šrouby a podložky viz. str. 3 a 4.                                                            

On the right side of the tractor, mount the right console pos.2 and 2 pcs pos.11. (Item 11 is not mounted when the tractor is fitted 

with a front linkage). Used screws and washers, see pages 3 and 4.
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Postup montáže / mounting procedure

6. Na portálech zadní nápravy demontovat 4+4 ks šroubů M14, pro připojení protažení.

On the rear axle port, dismantle 4 + 4 M14 bolts to connect the elongation.
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Postup montáže / mounting procedure

7. Namontovat levé, pravé protažení a rozpěru. (poz.3, 4 a 5).                                                                  

Install left, right elongation and brace. (Pos.3, 4 and 5).
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Postup montáže / mounting procedure

8. Namontovat levý a pravý nárazník. (poz.6 a 7). Mezi nárazník a tělo traktoru vložte 2ks podložku poz.10. Nárazník přišroubovat 

pomocí poz. 13 a 14. ( poz.10, 13 a 14 pro nárazníky se nemontuje v případě provedení traktoru s předním 3b. závěsem, nárazníky 

se v tomto případě přišroubují přes poz.22 a 23, dále se na levé straně držák kulového ventilu hydrauliky 3b. závěsu podloží poz.12 

a použijí se delší šrouby poz.21 pro jeho přichycení. Trubky čelní hydrauliky na pravé straně je potřeba upravit, nebo nahradit 

hadicemi )

Install the left and right bumpers. (Pos.6 and 7). Between the bumper and the body of the tractor, insert 2pcs washer pos. Attach 

the bumper by means of pos. 13 and 14 (for posters 10, 13 and 14 for bumpers is not fitted in the case of the tractor with the front 

3b hinge, the bumpers are screwed through pos.22 and 23, then on the left side the bracket Hydraulic Spherical Valve 3b, 

Substratum Suspension 12 and Extended Bolts Pos.21 to Attach It The front hydraulic pipes on the right side need to be adjusted 

or replaced by hoses)
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Postup montáže / mounting procedure

9. Na pravé straně vysadit blinkr ven pomocí poz.9, 24, 26, 27, (je třeba uvolnit kabeláž), vodotěsně zatmelit černým neutrálním

silikonem spojení kabiny, držáku a blinkru. Dále připevnit řídící jednotku motoru přes poz.8, 24, 25. Poté zaříznout kryt řídící

jednotky na výšku 80 mm a přimontovat.

On the right side, disconnect the indicator light by means of pos. 9, 24, 26, 27, (need to loosen the cabling), waterproof the black 

neutral silicone of the cabin connection, the holder and the switch. Next, attach the engine control unit via pos. 8, 24, 25. Then cut 

off the control unit cover at a height of 80 mm and attach it.
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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

10. Dotáhnout všechny šroubové spoje na předepsaný moment dle tabulky. Zpět namontovat přepouštěcí ventil, trubku a akumulátor. 

Dále připevnit nádrž na pravé straně.                                                                                        

Tighten all screw connections to the prescribed torque according to the table. Undo the overflow valve, pipe and accumulator. Next, 

attach the tank to the right.



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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