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ZÁRUČNÝ     LIST  

Petr Majer – ANAH
Hradební 38
68401 Slavkov u Brna
IČO: 10106081
www.anah.cz, info@anah.cz

Názov tovaru: VOL'NOBEŽKA VK-150 s uzávierkou

Výrobné číslo:     ..........................................

Dátum predaja:    …......................................

Pečiatka a podpis:.........................................

Záznamy o vykonaných opravách: 
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Návod k obsluhe (SK)
Vol'nobežka VK – 150 s uzávierkou

pre kultivátory radu MS

Výrobca: 
Petr Majer – ANAH, Hradební 38, 684 01 Slavkov u Brna,www.anah.cz, info@anah.cz
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URČENIE     voľnobežiek     VK-150  
Voľnobežky VK-150 sú určené ku kultivátorom rady MS 07 a MS 07 IN s 
kolesami 5-12. Voľnobežky svojou funkciou umožňujú pretočenie kolies 
kultivátora v smere otáčania pri zachovaní prenosu krútiaceho momentu. tým 
vyrovnávajú rozdielne rýchlosti kolies kultivátora pri zatáčaní a umožňujú ľahšiu 
manipuláciu so strojom pri práci i pri presune sa stojacim motorom.

VOĽNOBEŽKY SA DODÁVAJÚ V SADE VRÁTANE 
SPOJOVACIEHO MATERIÁLU. JE NUTNÉ DBAŤ NA  ICH 
SPRÁVNE UMIESTNENIE NA STROJI.

MONTÁŽ VOĽNOBEŽIEK NA KULTIVÁTORY SMIE 
VYKONÁVAŤ IBA AUTORIZOVANÝ SERVIS PREDAJCA, 
KTORÝ DISPONUJE VHODNÝM NÁRADÍM.

PRÍPRAVA     NA     PREVÁDZKU  
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu. Pri práci je 
dôležité poznať ovládanie nielen voľnobežiek ale aj kultivátora a pripojeného 
zariadenia.

PRE PRÁCU SO STROJOM PLATIA V PLNOM ROZSAHU 
JEHO PÔVODNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY. 

KULTIVÁTOR S VOĽNOBEHOM NIE JE  MOŽNÉ ZA JAZDY 
BRZDIŤ POMOCOU MOTORA. 
STOJACÍ KULTIVÁTOR JE NUTNÉ ZAISTIŤ PROTI 
SAMOVOĽNÉMU ROZBEHNUTÍ.
 PRI PREVÁDZKE KULTIVÁTORA V SÚPRAVE  S VOZÍKOM 
ALEBO NOSIČA NÁRADIA JE NUTNÉ MAŤ PREVÁDZKOVÉ 
BRZDU V DOBROM STAVE.

VOĽBA     REŽIMU     POJAZDU  
Režim pojazdu sa volí pomocou ovládacieho prvku, ktorý je umiestnený z 
vnútornej strany voľnobežky, viď obr.1. To, ktorý režim pojazdu je práve 
zaradený, určuje špička západky, pozri obr.1a. Voľba režimu pojazdu sa vykonáva 
povytiahnutím ovládacieho prvku až nad púzdro západky, jeho pootočením a
opätovným spustením prvku až na dno zodpovedajúcej drážky. Smer určuje špička 
západky.
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NA OBOCH KOLESÁCH MUSIA BYŤ VZORKY ŠÍPOV V SMERE 
JAZDY. (obr. 11)

Obr.11:

              SMER JAZDY
ZÁRUČNÉ     PODMIENKY  

Na nižšie uvedený výrobok sa poskytuje záruka na tovar v dĺžke :
- 24 mesiacov pre príležitostné použitie
- zariadenie nie je určené na podnikateľské (profesionálne) 
využívanie.

Záruka platí odo dňa prvého predaja a vzťahuje sa na výrobné a materiálové 
chyby.
Záruka sa predlžuje o dobu, ktorú strávil výrobok v servisnom stredisku z dôvodu 
opravy uznanej reklamovanej chyby. Podmienkou na poskytnutie záruky je 
správne vyplnený záručný list a doklad o nákupe stroja.
Záručný servis sa nevzťahuje na :

• chyby spôsobené užívateľom počas prepravy,
• chyby spôsobené nesprávnou montážou alebo manipuláciou,
• chyby spôsobené montážou na iné zariadenie, než na ktoré je uvedené v návode na 

použitie,
• chyby spôsobené skladovaním v nevhodnom prostredí,
• chyby spôsobené nesprávnou prevádzkou, preťažením a neodbornou obsluhou,
• chyby spôsobené zásahom neoprávnenej osoby alebo organizácie,
• chyby spôsobené neodvratnými udalosťami,
• chyby spôsobené zanedbaním údržby alebo nesprávnym vykonávaním údržby,
• diely, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu (skrutkové spoje, ložiská, gumy, a 

pod.),
• rovnako záruka zaniká porušením typového štítku s výrobným číslom, ktoré je 

umiestnené na voľnobežkách.

Dodávateľ zabezpečuje záručný i pozáručný servis vo svojom servisnom stredisku 
a v autorizovaných servisoch. Servis sa po dohode môže vykonať aj u zákazníka.
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MONTÁŽ     NA     KULTIVÁTOR  
Podoprite os kultivátora vhodným stojanom a zložte koleso aj s unášacím 
krúžkom. Očistite os od hrdze a nečistôt, viď obr.7.

Obr.7:
Z kolesa 5-12 odmontujte starý náboj, pripravte si náboj kolesa VK-150, 2ks nové 
skrutky závažia M16x1, 5, 2ks skrutky M16x1, 5x70, 4ks poistné podložky 16,3 a 
4ks matice M16x1, 5. (obr. 8)

Obr.8: 

Voľnobežku VK-150 pripevnite skrutkami M16x1, 5x60 a svorníkmi na závažia 
M16x1, 5 k liatinovému ráfiku, viď. Obr. 9. Os kultivátora potrite ľahko mazacím 
tukom -30 ° C až +120 ° C, napr MOL LITON LTA 3EP alebo LV 2-3. Nasaďte 
koleso s voľnobežkou na os kultivátora a zaistite skrutkou M10x60, viď. obr 10, 
na zodpovedajúci rozchod kolies a l'ahko dotáhnite.

Obr.9: Obr.10:
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VOĽNOBEŽKY MUSIA MAŤ NA OBOCH STRANÁCH ZVOLENÝ 
ROVNAKÝ REŽIM POJAZDU. INAK HROZÍ NEBEZPEČNÉ 
SPRÁVANIE KULTIVÁTORA.
Obr.1: Obr.1a

                                          Špička západky
REŽIM     POJAZDU     VPRED  
Ak chcete využívať funkciu voľnobežiek pri pojazde vpred, musíte ovládacie prvky 
OBOCH voľnobežiek nastaviť špičkou západky v smere pojazdu, tzn. smerom vpred v 
smere šípov pneumatiky (viď obr.2). V tomto prípade, po naštartovaní motora a stlačení 
spojkovej páky kultivátora pre smer vpred, sa kultivátor rozbehne vpred. Pri pokuse o jazdu 
vzad bude dochádzať k preskakovaniu západky unášača a kultivátor sa nerozbehne. 
Zbytočné pretáčanie v opačnom zmysle než aký je nastavený ovládacím prvkom 
voľnobežky sa neodporúča z dôvodov predčasného opotrebovania súčasťou zariadenia.

  Obr. 2:

REŽIM     POJAZDU     VZAD  
Ak chcete využívať funkciu voľnobežiek pri pojazde vzad, musíte ovládacie prvky OBOCH 
voľnobežiek nastaviť smerom vzad proti šípom pneumatiky - smer k riadidlám (pozri 
obr.3). V tomto prípade, po naštartovaní motora a stlačení spojkové páky kultivátora pre 
smer vzad, sa kultivátor rozbehne vzad. Pri pokuse o jazdu vpred bude dochádzať k 
preskakovaniu západky unášača a kultivátor sa nerozbehne. Zbytočné pretáčanie v opačnom 
zmysle než aký je nastavený ovládacím prvkom voľnobežky sa neodporúča z dôvodov 
predčasného opotrebovania súčastí zariadenia.

  Obr. 3 :
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VYRADENIE     FUNKCIE     voľnobežiek  
V niektorých prípadoch, ako napríklad pri častej zmene smeru jazdy a zároveň v prípade 
keď nie je potreba zatáčať na malom polomere, môže byť výhodné funkciu voľnobežiek 
vyradiť tak, aby sa kultivátor správal ako keby voľnobežky neboli namontované. Pre tieto 
prípady je potrebné ovládacie prvky OBOCH voľnobežiek nastaviť tak, že špička západky 
musí smerovať k osi traktora (pozri obr.4). V tomto prípade sa kultivátor po naštartovaní 
motora a stlačení spojkové páky kultivátora pre akýkoľvek smer jazdy rozbehne 
požadovaným smerom.

V REŽIMU VYRADENIA FUNKCIE DOCHÁDZA K ZVÝŠENÉMU 
NAMÁHANIU OSIEK KOLIES A HRIADEĽA PREVODOVKY. 
NEODPORÚČA SA POUŽÍVAŤ TENTO REŽIM NA TVRDOM 
PODKLADE, KDE NEDOCHÁDZA K DOSTATOČNÉMU PRETOČENIU 
KOLIES.
Obr.4:

ODPOJENIE     POHONU     KOLIES  
V prípade, že je nutné s kultivátorom pohybovať bez pohonu, je výhodné odpojiť 
od kolies pohonnú sústavu, aby sa nemusel prekonávať odpor prevodov. Je tým 
tiež umožnené jednoduché otáčanie kultivátorom na mieste. Tohto režimu sa 
dosiahne povytiahnutím ovládacích prvkov OBOCH voľnobežiek a nastavením 
špičky západky šikmo do vrchnej drážky náliatkov západky (viď.obr.5).

Obr.5:

5/8
ÚDRŽBA     A     SKLADOVANIE  
ÚDRŽBA
Pri opravách a montáži používajte ochranné pomôcky (rukavice a pod). 

Mazanie voľnobežiek sa vykonáva pomocou jednej maznice na každej volnobežke 
(obr.6). Mazacím lisom sa doplní zásoba tuku do priestoru stredu voľnobežky a 
náboja kolesa.

PRE MAZANIE JE NUTNÉ POUŽIŤ MAZACÍ TUK S teplotným 
rozsahom POUŽITEĽNOSTI OD -30 ° C DO +120 ° C. NAPR. 
MOL LITON LTA 3EP

Premazanie pomocou tlakového lisu je pri hobby použití nutné vykonávať 
aspoň raz mesačne. 
Pri údržbe a opravách používajte iba originálne náhradné diely dodávané ich 
autorizovanými predajcami. Použitie iných než originálnych dielov môže spôsobiť 
poškodenie stroja alebo vážne zranenie a zánik nároku na záručnú opravu. Ďalej sa 
riaďte aj návodom na obsluhu kultivátora a ďalších prípojných zariadení.

Obr.6:

SKLADOVANIE
Pred dlhodobým skladovaním i po každom skončenom pracovnom dni očistite 
kolesá s voľnobežkami od hrubých nečistôt. Zamedzte prístupu k zariadeniu 
nepovolaným osobám.
Celý kultivátor s voľnobežkami uskladňujte v čistej, suchej garáži alebo 
skladových priestoroch. Zakryte stroj priedušnou prikrývkou, aby bol ochránený a 
udržal sa v čistote.
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