
Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686 
 
 

Travní válec  
model 

PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 
pro použití se zahradními traktory 

 
 
 

 
 
 
 

 



 2

Bezpečnostní pokyny  
Tento travní válec je navržen, vyroben a testován tak, aby sloužil dostatečně bezpečně a účinně, pokud je 
provozován v souladu s těmito pokyny. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění osob. Vždy dodržujte 
pravidla bezpečného provozu. Prosíme, přečtěte si a dodržujte tento návod. 
• Nedovolte, aby zařízení obsluhovaly děti nebo osoby, které nebyly poučeny v rozsahu návodu. 
• Zařízení udržujte v bezpečném technickém stavu, pravidelně dotahujte všechny šroubové spoje a 

zajistěte pravidelné promazání otočných spojů. 
• Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv, který může být zachycen pohybujícími se částmi. 
• Při práci sledujte pracovní prostor a vyhýbejte se nebezpečným místům, jako jsou prohlubně, prudké 

svahy, terénní zlomy apod., kde může dojít k poškození nebo převrácení stroje. 
• Travní válec neprovozujte na svazích se sklonem vyšším než 10-12°. 
• Vězte, že naplněný travní válec zvýší celkovou hmotnost soustrojí a prodlouží jeho brzdnou dráhu. 
• Nepřeplňujte válec nad možnosti tažného stroje a nosnost jeho závěsu. 
• Při jízdě na svahu a při couvání dbejte zvýšené opatrnosti. Může dojít ke „zlomení“ oje a poškození 

zařízení. 
• Při plnění válce vodou udržujte v plnícím otvoru prostor pro unikání vzduchu. V opačném případě se 

může uvnitř válce vytvořit tlak, který může válec poškodit. 
• Nepřekračujte nejvyšší dovolenou pojezdovou rychlost, která je 5 km/h. 
• Nepřevážejte na zařízení žádné pasažéry. Děti, zvířata a okolostojící udržujte v bezpečné vzdálenosti od 

zařízení. 
• Pokud dojde k nárazu, zastavte a zkontrolujte zařízení, zda není poškozeno. S poškozeným zařízením 

nepracujte, před dalším použitím jej opravte. 
• K vlečení travního válce používejte pouze stroje, které jsou doporučené – tzn. zahradní traktory apod. 

Respektujte také pokyny uvedené v návodu k použití traktoru, které se vztahují k použití příslušenství. 
 
 

Požadavky na zahradní traktor 
Zahradní traktor musí mít zadní závěs pro vlečení příslušenství. 
Zahradní traktor musí být vybaven účinnou provozní brzdou, která je schopna zabrzdit nejen traktor, ale i 
připojený válec. 
 
 

Sestavení 
Nejprve podle návodu zkontrolujte a rozdělte dodaný spojovací materiál podle Seznamu součástí, který je 
v návodu uveden.  
Pokud se v návodu budeme odvolávat na levou nebo pravou stranu, je míněna z pohledu obsluhy, která stojí 
za válcem (s ojí dál od obsluhy). 
Doporučení: Během montáže dotahujte šroubové spoje jen rukou a volně. Pevně tyto spoje dotáhněte, až 
po celkovém sestavení. 
Upozornění: Pro sestavení si připravte kleště, kladívko a palcové klíče nebo klíče, jejichž čelisti se dají 
seřídit na příslušný rozměr (francouzské klíče).  
 
Postupujte podle obrázků na následující straně.  
Nejprve na osy válce nasaďte škrabku spolu s plochými podložkami a zajistěte závlačkou (obrázek 1 a 2). 
Pak ke škrabce přišroubujte oba díly oje (obrázek 3) pomocí šroubů 3/8x1“ a samojistných matic a předek 
oje spojte pomocí šroubů 3/8x1-1/2“ a samojistných matic (do zadního spoje dejte mezi oba díly oje vložku). 
Nyní namontujte závěs (obrázek 4) pomocí šroubů 3/8x2-1/4“ a samojistných matic. Nakonec dotáhněte 
všechny šroubové spoje. 
Válec je opatřen dvojicí plnících otvorů křížem proti sobě (obrázek 5). Do obou otvorů vložte zátky a pomocí 
křídlové matice je utáhněte – tím plnící otvory utěsníte. 
Na obrázku 6 je ukázána montáž rukojeti pro malý travní válec PLR1824. 
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Použití válce 
 
Naplnění válce 
Odzátkujte válec a naplňte ho vodou (nebo pískem) v množství, které je doporučeno pro váš traktor. 
Nezapomeňte namontovat zátku zpět. 
 
Model rozměry válce 

průměr / délka (cm) 
hmotnost válce 

(kg) 
kapacita válce 

(litr) 
hmotnost po naplnění 

(kg) 
PLR1824 45 / 61 10 95 105 
PLR1836 45 / 91 15 145 160 
PLR1848 45 / 122 20 195 215 
 
Použití 
Válec připojte do závěsného oka zahradního traktoru a zajistěte pomocí kolíku a pružné závlačky. 
Při couvání buďte opatrní, aby nedošlo ze „zlomení“ oje nebo jinému poškození zařízení. 
Pokud by hrozilo zamrznutí vody ve válci, vodu vypusťte (v takovém případě je vhodnější plnit válec pískem). 
 
 

Údržba 
Pravidelně: 
• kovové plochy lehce mažte konzervačním olejem, 
• kontrolujte dotažení šroubových spojů, 
• promažte olejem všechna pohyblivá místa, 
• opravujte porušený nátěr vhodnou barvou. 
Válec skladujte prázdný na suchém místě. Chraňte jej před mrazem. 
 
 

Záruční podmínky a servis 
Záruční podmínky platí tak, jak jsou uvedeny v záručním listě. Servis a náhradní díly zajišťuje společnost 
Mountfield a.s. přes síť svých prodejen. 
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Seznam součástí 

 
 
Poz. Popis Ks PLR1824 PLR1836 PLR1848 

1 Těleso válce 1 3263 3250 3280 

2 Rozpěrná zátka 2 3262 3262 3262 

3 Plochá podložka 5/8“ 4 1646 1646 1646 

4 Závlačka 2 2576 2576 2576 

5 Samojistná matice 3/8“ 8 3039 3039 3039 

6 Šroub 3/8x1" 4 1974 1974 1974 

7 Škrabka 1 3264GYOS 3251GYOS 3282GYOS 

8 Oj 2 3265GYOS 3252GYOS 3283GYOS 

9 Šroub 3/8x2-1/4" 2 3255 3255 3255 

10 Vložka 3/8“ x 3/8“ 1 3254 3254 3254 

11 Kolík 1 3256 3256 3256 

12 Šroub 3/8x1-1/2" 2 1806 1806 1806 

13 Závěs 2 3257GYOS 3257GYOS 3257GYOS 

14 Pružná závlačka 1 1042 1042 1042 

15 Návlek 2 3042   

16 Šroub 1/2x2-1/2" 1 3268   

17 Trubka rukojeti 1 3266GYOS   

18 Samojistná matice 1/2“ 1 2311   

 
Poznámka: 1“ = 25,4 mm 

Díly rukojeti – pouze PLR1824


