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NÁVOD  NA  OBSLUHU 
 
 
JARKOVAČ J-501 
 
Jarkova č J-501 je určený k agregácii s malotraktorom typu AGZAT, VARI, 
DIAMON, ŠUPA-PRAKTIS , alebo k rota čným kypri čom.   
 
Slúži na hĺbenie riadkov, na ich následné zahrnutie a hrobkovanie. V spojení  
s malotraktorom sa  používa v hrobkovacej zostave. 
 

  Montáž akéhoko ľvek náradia k malotraktoru prevádzame vždy 
pri vypnutom motore malotraktora a malotraktor musí  byť 
zaistený proti pohybu a preklopeniu použitím oporné ho stojana!  
 

 
 
HROBKOVAČ HJ-620 
 
Hrobkova č HJ 620 je zostava jednoduchého rámu a dvoch jarkova čov J-
501, spojených spolu dvoma úchytmi rozmeru 40x12. Na malotraktor sa 
uchytáva do nosiča veľkého závažia pomocou čapu ∅ 16. Skrutkami M10 na 
závese rámu nastavujeme bočnú vôľu 3-5 mm. Tesnejšie vymedzenie vôle 
môže ma ť za následok zhoršenie ovládate ľnosti súpravy alebo 
poškodenie náradia! 
 
Montáž hrobkova ča: jarkovač J-501 montujte k rámu tak, aby bola stĺpica 
jarkovača opretá vždy o zadnú stranu rámu! Vzdialenosť stĺpic jarkovača na 
ráme určuje vzdialenosť riadkov. Doporu čená vzdialenos ť medzi riadkami je 
600 mm,   táto vzdialenosť nám umožní riadky vyhĺbiť aj ohrnúť malotraktorom.  
 
S touto zostavou vyhlbujeme riadky v rozrobenej pôde na sadenie zemiakov, či 
inej plodiny sadenej do vopred pripravených riadkov. Šírku vyhĺbenej ryhy 
regulujeme nastavením pravej a ľavej odhrňovačky na jarkovači. Hĺbku ryhy 
nastavujeme posunutím telesa jarkovača voči rámu a nastavenie zaisťujeme 
úchytom 40x12. Hrobkova č slúži aj na oborávanie plodín, ktoré potrebujeme 
ohrnúť zeminou, napr. zemiaky. Pri oborávaní plodiny  vedieme stroj tak, aby 
sme radlice viedli v medziriadkoch  a množstvo nahŕňanej pôdy regulujeme 
nastavením rozpätia odhrňovačiek. Hrobkova č pri h ĺbení riadkov používame 
zavesený za malotraktorom.  Pri oh ŕňaní riadkov  - hrobkovaní je vhodnejší 
nasledovný variant: nosi č veľkého závažia demontujeme a oto číme tak, aby 
tiahlo na uchytenie náradia bolo vpredu.  Veľké závažie pri hrobkovaní 
nepoužívame. Hrobkova č umiestnime pred malotraktor  (hlavy jarkovača 
musia byť namontované v smere jazdy) a tak zaistíme pomocou čapu ∅ 16. 

V spojení s rota čným kypri čom   sa jarkovač J-501 nasadí do oka nosiča 
radličky. Pri práci kypriča s jarkovačom sa používajú 1 až 2 páry nožových 
hviezdic, alebo sa namiesto nožových hviezdic používajú  oborávacie kolesá – 
oborávacia zostava – viď návod ku kypriču KB 211. 
 
 
 
ÚDRŽBA  A  OŠETROVANIE 
 
1. Kontrolujte utiahnutie skrutiek a zaistenie všetkých častí, zvlášť počas 

prvých 5 hodín práce. 
2. Náradie po práci očistite od hrubých nečistôt, olejom namažte závity 

a pohyblivé časti. 
3. Skladujte na suchých miestach a chráňte pred koróziou. 
4. Opotrebené a poškodené časti včas vymeňte. 
 

 
 

BEZPEČNOSTNÉ  PREDPISY 
 

1. Jarkovač J-501 a  hrobkovač HB-620 v agregácii s malotraktorom môžu 
obsluhovať len osoby staršie ako 18 rokov , ktoré nesmú byť pod vplyvom 
alkoholu alebo drog. 

2. Pred začatím práce sa oboznámte s návodom na obsluhu príslušného 
náradia a malotraktora. 

3. Pri práci je zakázané zdržiavať sa v priestore pred malotraktorom, 
zaťažovať ho stúpaním alebo sadaním si naň. 

4. Nastavovanie stroja a opravy prevádzajte iba v kľude a pri vypnutom 
motore. 

5. Naštartovaný stroj nikdy nenechávajte bez dozoru. 
6. Pri práci používajte pevnú obuv, ochranný štít alebo okuliare a vhodný 

pracovný odev. 
7. Pri cúvaní zvýšte opatrnosť. 
8. Svahová dostupnosť súpravy je max. 7°. 
9. Dodržiavajte pokyny  z návodu na obsluhu malotraktora. 

 
 
 

 
 
 

 



 
Zoznam náhradných  dielov 
 
 
Pozícia  Názov         Po čet kusov  
 
  1  teleso jarkovača      1   
  2  odhňovačka ľavá     1 
  3  odrhňovačka pravá    1 
  4  kolík      2 
  5  plaz      1 
  6  skrutka M8-25     1 
  7  skrutka M10-25     1 
  8  matica M10     1    

 
 
 
 

Technické údaje 
 

 

Označenie Jarkova č J-501 Hrobkova č HJ-620 
Dĺžka 380 mm  
Minimálna šírka 380 mm  
Maximálna šírka 490 mm  
Výška 520 mm  
Hmotnos ť 5 kg 18,6 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


