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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá přehledem moderních trendů v oblasti traktorových převodovek. 

Zdůvodňuje, proč nejpoužívanějším druhem převodovek jsou právě převodovky řazené  

pod zatížením a hydrostatické převodovky. Dále je práce především věnována inovativním 

prvkům v koncepci převodovek u vybraných výrobců traktorů. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Traktor, převodovka, točivý moment, převodová ústrojí, reverzace, spojka, automatické 

řazení, manuální řazení, převodový stupeň, násobič točivého momentu, neutrál, jízda vpřed, 

jízda vzad, planetová převodovka, CVT, Massey Ferguson, New Holland, Class, Valtra,  

John Deere. 

ABSTRACT 

This Bachelor thesis concerns an overview of the modern trends in the area of tractors 

transmissions. It explains the reason why both the power shifts and the continuously variable 

transmissions. Further on, this thesis emphasizes the innovative elements of transmission 

concept at selected tractor manufacturers. 
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hand gear shifting, gear, powershift, neutral, ride forward, ride backward, planetary gear, 

CVT, Massey Ferguson, New Holland, Class, Valtra, John Deere.  
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Vývoj traktorových převodovek patří v poslední době k nejrozšířenějšímu. Hlavním důvodem 

modernizace je neustálé zpřísňování emisních norem, které musí všechny dopravní prostředky 

splňovat. Je vhodné provozovat traktor v co nejvyšší celkové účinnosti, jež je dána součtem 

dílčích účinností (mechanická, termodynamická). Sladění převodovky a motoru hraje 

podstatnou roli ve výsledné hodnotě emisí. Nejpříznivější hodnotu emisí a největší sílu má 

motor v oblasti otáček s maximálním točivým momentem. Úkolem převodovky a jejího 

řídicího softwaru je udržet motor, co možná nejdelší dobu, v oblasti těchto optimálních 

otáček. Dalším důvodem modernizace je zvyšující se rychlost provozu na pozemních 

komunikacích, kladoucí vyšší požadavky na maximální konstrukční rychlost traktoru. 

V současné době jsou nejvíce používané diferenciální hydrostatické převodovky,  

které dovolují plynulou změnu převodového stupně bez přerušení toku krouticího momentu. 

Důraz je kladen i na jednoduchost ovládání všech podružných částí, jako je ovládání 

reverzace nebo hydrauliky traktoru. Nelze také opomenout převodovky se skokovou změnou 

převodového poměru, které jsou ovládané roboticky. 

Převodovky svojí konstrukcí a ovládáním umožňují použití asistenčních systémů.  

Jedná se například o funkce jako je asistent rozjezdu do kopce, hydraulický asistent  

nebo automatické snižování otáček motoru traktoru. 
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TRAKTOR 

 

1 TRAKTOR 
Slovo traktor vzniklo převzetím z latinského slova „trahere“ – táhnout. Traktor je stroj 

používaný převážně v zemědělství, lesnictví a dále může být využíván při údržbě silnic  

či stavebních pracích. Je určený k tažení, tlačení nebo nesení a pohonu přípojného stroje. 

Traktor má zpravidla čtyři kola, pro specifické účely může být vybaven pásy (pásový traktor 

– viz Obr. 1-1), a je poháněný vznětovým motorem. Svou konstrukcí je přizpůsobený pohybu  

na nezpevněných površích a v těžce dostupném terénu – má vysokou světlou výšku  

a maximální nájezdové úhly. Traktor je převážně určen k tažení těžkých břemen nízkou 

pojezdovou rychlostí, ale zároveň musí být schopen pohánět tažený či nesený pracovní stroj 

přes vývodový hřídel, který má jinou velikost otáček než pojezdový hřídel pro potřeby 

pohonu. [1][3] 

 

Obr. 1-1 Pásový traktor John Deere 9620 RX [2] 
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 2 PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ 
V současné době převodová ústrojí podléhají nejintenzivnějšímu vývoji a modernizaci  

ze všech součástí traktoru. Výrobce k tomu vede fakt, že převodovým ústrojím lze podstatně 

ovlivnit výslednou ekonomiku provozu a výkonnostní parametry traktorových souprav. 

Klíčem k úspěchu ve vývoji moderních převodových ústrojí je dosažení ideální spolupráce 

motoru a převodovky. K tomuto účelu slouží zavedení automatizovaných systémů  

do převodových ústrojí. Dále je možno tento řídicí systém na míru přizpůsobit vnější 

otáčkové charakteristice motoru, čímž je dosaženo optimálních hodnot spotřeby paliva a nízké 

produkce emisí ve výfukových plynech. Převodové ústrojí je součást koncepce traktoru 

zajištující přenos točivého momentu od motoru ke kolům hnacích náprav a vývodovému 

hřídeli. Uspořádání převodového ústrojí je zobrazeno na Obr. 2-1. Podle způsobu přenosu 

točivého momentu motoru lze rozdělit převodová ústrojí:  

- pro krátkodobé přerušení točivého momentu (spojky), 

- pro stálé spojení (spojovací a kloubové hřídele), 

- pro změnu velikosti a smyslu točivého momentu (převodovky), 

- pro rozdělení hnacího momentu na levé a pravé kolo (rozvodovka, diferenciál), 

- pro zvýšení převodového poměru před hnacím kolem (koncové převody). 

Ovládání převodového ústrojí probíhá mechanicky, za pomoci lanovodů a táhel, 

nebo častěji elektrohydraulicky. Kladen je i důraz na ergonomii ovládání, která má 

za následek slučování ovladačů do jednoho nebo dvou míst umístěných v přirozeném dosahu 

rukou řidiče. Díky zavedenému elektrohydraulickému ovládání dochází ke snížení námahy 

obsluhy traktoru. Aktuálně se nejčastěji používají automatické řadicí systémy, umožňující 

měnit převodový poměr v závislosti na zatížení nebo dle požadavků řidiče. [3] 
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2.1 REVERZACE 

Změna smyslu otáčení výstupního hřídele převodovky je provedena reverzačními převody. 

Reverzace lze dosáhnout dvěma způsoby a to mechanicky (vložením ozubeného kola  

či planetovým mechanismem) nebo hydrostaticky (reverzací hydrostatického převodníku). 

Způsob ovládání může být mechanický (synchronizační či zubovou spojkou) nebo pomocí 

lamelové spojky řazené při zatížení. Lamelová spojka umožňuje rozjezd traktoru vpřed  

nebo vzad bez použití pojezdové spojky. Ovladač reverzace je většinou umístěný  

pod volantem v dosahu obsluhy. Z bezpečnostních důvodů je omezena pojezdová rychlost,  

při které lze provést reverzaci. Pokud je reverzace provedena při vyšší než dovolené rychlosti, 

software převodovky vyhodnotí tuto situaci za nebezpečnou a reverzaci neprovede.  

Někteří výrobci traktorů umožňují tzv. parkovací polohu, při které se sepnou obě lamelové 

spojky reverzačního převodu, a tím dojde k zablokování převodovky. Parkovací polohu je 

možné volit pouze po zatažení ruční brzdy. 

Obr. 2-1 Převodové ústrojí traktoru Case IH [5] 

(1) motor, (2) spojková skříň, (3) převodovka, (4) rozvodovka zadní nápravy, (5) koncové 

převody zadní nápravy, (6) rozvodovka přední nápravy, (7) koncové převody přední nápravy 
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Na Obr. 2-2 je reverzace s předlohovým hřídelem, kterou je možno uplatnit 

u převodovek řazených pod zatížením. Jedná se o mechanickou převodovku s lamelovými 

spojkami. Pro jízdu vzad je určena spojka (S6). Jízdou na první převodový stupeň vzad 

prochází točivý moment z hřídele (1) na ozubené kolo (2) přes sepnutou spojku (S1). 

Z kola (2) přechází k ozubenému soukolí (6, 7). Ozubené kolo (7) je v přímém záběru s kolem 

(8), což vede k změně smyslu otáčení hřídele (9). [3][4] 

 

Obr. 2-2 Reverzace převodovky Full PowerShift Case IH [4] 
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 3 PŘEVODOVKA 
Traktorová převodovka slouží k přenosu a změně velikosti či smyslu točivého momentu 

motoru na pojezdový a vývodový hřídel. Umožňuje chod motoru naprázdno (volnoběh),  

což znamená, že v převodovce není zařazen žádný rychlostní stupeň (je „zařazen neutrál“), 

takže točivý moment motoru se nepřenáší na hnací kola. Převodovka je mechanický měnič 

velikosti točivého momentu, který podle zařazeného rychlostního stupně mění točivý moment 

motoru. Pro rozjezd nebo jízdu nízkou rychlostí jsou potřebné mnohem nižší otáčky 

pojezdové hřídele, než jsou otáčky motoru. Proto musí být otáčky motoru prostřednictvím 

převodovky měněny tak, aby ve všech situacích ležely v pracovní oblasti. Převodovky 

lze rozdělit na: 

- převodovky se skokovou změnou převodového poměru, 

- převodovky s plynulou změnou převodového poměru. 

Převodovky se skokovou změnou převodového stupně můžeme dále rozdělit na: 

- převodovky bez možnosti řazení pod zatížením, 

- převodovky s omezeným počtem stupňů řazených pod zatížením, 

- a převodovky se všemi stupni řazenými pod zatížením. 

Převodovky s plynulou změnou převodového poměru se dále dělí na: 

- převodovky hydrodynamické, 

- převodovky diferenciální hydrostatické. [3][4] 
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 4 PŘEVODOVKY SE SKOKOVOU ZMĚNOU PŘEVODOVÉHO 

POMĚRU 
Převodovky se skokovou změnou převodového poměru zůstávají stále nejrozšířenějším 

způsobem přenosu výkonu motoru. Používají se zejména díky své vysoké účinnosti, provozní 

spolehlivosti a příznivé ceně. Jejich nedostatek spočívá v omezených možnostech využití 

výkonu motoru. Skládají se z hlavní, skupinové a reverzační převodovky doplněné násobičem 

točivého momentu, který dovoluje řazení pod zatížením. Převodovky se skokovou změnou 

převodového poměru můžeme rozdělit na: [3][4] 

- převodovky bez možnosti řazení pod zatížením, 

- převodovky s omezeným počtem stupňů řazených pod zatížením, 

- převodovky se všemi stupni řazenými pod zatížení. 

4.1 PŘEVODOVKY BEZ MOŽNOSTI ŘAZENÍ POD ZATÍŽENÍM 

Převodovky se používají u nejnižších řad traktorů levnějších výrobců nebo u speciálních typů 

traktorů, například viničních traktorů. Díky velikostem dnes vyráběných traktorů a stále se 

zvyšujícím hmotnostem tažených souprav by už tyto převodovky nebyly vhodné. [3] 

4.2 PŘEVODOVKY S OMEZENÝM POČTEM STUPŇŮ ŘAZENÝCH POD ZATÍŽENÍM 

Převodovky jsou dostupné u traktorů s nižší a střední výkonovou třídou. Převodové stupně 

jsou řazeny pomocí násobiče a skupinové převodovky se dvěma stupni řazenými při zatížení 

(želva – zajíc). Ostatní stupně jsou plně synchronizované. [3]  

4.2.1 NÁSOBIČE TOČIVÉHO MOMENTU 

Traktorová souprava musí při práci překonávat zatížení, která nejsou stálá, a proto si 

nemůžeme dovolit jízdu bez změny převodového stupně. Zvýšení zatížení se nejprve projeví 

zvýšením točivého momentu spalovacího motoru. Jestliže se zatížení stále zvyšuje, musí dojít 

k podřazení převodového stupně. Pokud ale budeme řadit při nejtěžším zatížení, jako je 

například orba, po sešlápnutí spojkového pedálu a přerušení točivého momentu dojde 

k zastavení soupravy a následuje rozjezd při plném zatížení, což klade vysoké nároky 

na spojku a převodovku. Násobiče umožňují měnit velikost převodového poměru  

a tím i točivého monetu při zatížení. Násobič zařadí převod, kterým se zvýší celkový 

převodový poměr, což má za následek vyšší hnací sílu. Nejmenší převodový poměr násobiče 

je jedna. Podle počtu převodových stupňů rozlišujeme násobiče: 

- 2° s převodovými poměry 1 a 1,2 – 1,3, 

- 3°s převodovými poměry 1 – 1,2 – 1,3, 

- 4°s převodovými poměry 1 – 1,22 – 1,5 – 1,8. 

Používají se dvě konstrukční řešení násobiče: 

- Předlohové násobiče točivého momentu s čelním soukolím, 

- Planetové násobiče točivého momentu. 

Násobiče jsou nejčastěji umístěné mezi pojezdovou spojkou a hlavní převodovkou. 

Zapínání třecích elementů (lamelové spojky, pásové nebo lamelové brzdy) může být 

elektrohydraulické, mechanicko-hydraulické a elektropneumatické. Po odbrzdění jsou 
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elementy vraceny do výchozí polohy za pomoci pružin. Doba prokluzu elementů musí být 

dostatečně krátká, aby nedošlo k poklesu rychlosti. Ovládání násobičů může být na řadicí 

páce, opěrce sedačky nebo pomocí páčky pod volantem. [3] 

4.2.2 MASSEY FERGUSON – DYNA-6 

Převodovka byla vyvinutá výhradně pro modely s výkonem od 74 – 96 kW. Dyna-6 poskytuje 

šest rychlostních stupňů Dynashift v každém ze čtyř rychlostních rozsahů – viz Obr. 4-1. 

Celkem tedy 24 převodových stupňů pro jízdu vpřed a 24 pro jízdu vzad. Z toho  

devět rychlostních stupňů spadá do rozsahu pro práci na poli. Šest rychlostních stupňů je 

řazeno pod zatížením a funkce AutoDrive zajišťuje automatickou volbu stupně. Reakční bod 

může být automatický nebo nastavený dle parametrů motoru. AutoDrive pracuje ve dvou 

režimech. V režimu „želva“, kde se mění rychlostní stupně Dynashift v rámci rozsahu  

a v režimu „zajíc“, kde se mění rychlostní stupně Dynashift v režimu ovládání pedálem. 

Maximální pojezdová rychlost 40 km/h umožňuje rychlou přepravu po pozemních 

komunikacích. 

Plazivé rychlosti zajišťuje přídavná převodovka s funkcí Supercreep, která umožňuje 

dosahovat plazivých pojezdových rychlostí až 0,1 km/h. K ovládání této funkce slouží 

samostatné tlačítko (Obr. 4-2). 

V režimu ECO dosáhne traktor maximální pojezdové rychlosti při nejnižších možných 

otáčkách motoru, což je výhodné především při přepravě po pozemních komunikacích. Nižší 

otáčky znamenají nižší spotřebu paliva a pokles hladiny hluku. [8][9] 

Obr. 4-2 Tlačítko funkce Supercreep [9] 

Obr. 4-1 Překrývání převodových stupňů Dyna-6 [8] 
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4.2.3 NEW HOLLAND – ELECTRO COMMAND 

Obsluha může řadit osm rychlostních stupňů pouze pomocí elektrohydraulických tlačítek 

na řadicí páce nebo napravo pod monitorem, na kterém může vidět, který převodový stupeň je 

právě zařazen. Převodovka může být dovybavena přídavným sedmnáctým převodovým 

stupněm, který umožňuje přepravní rychlost 50 km/h, při nízké spotřebě paliva. Systém 

IntelliShift upravuje zapínání spojek pro hladké řazení. 

Převodovka má užitečný prvek nazývaný reverzace s pamětí, pro častou změnu směru 

jízdy. Vybereme si převodový stupeň, na který budeme chtít jet vpřed a přesuneme páku 

do polohy reverzace a přeřadíme na požadovaný převodový stupeň vzad. Od této chvíle bude 

převodovka automaticky přeřazovat mezi zvolenými stupni vpřed a vzad. 

Dále je traktor vybaven pracovními režimy Auto Transport a Auto Field. V režimu Auto 

Transport bude traktor hladce přeřazovat rychlostní stupně při přepravě po pozemních 

Obr. 4-3 Převodovka Electro Command [12]  

Obr. 4-4 Ovládání a zobrazení právě zařazeného rychlostního stupně [13] 
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komunikacích. Zároveň režim rozpozná, když je traktor tlačený naloženým přívěsem 

při jízdě z kopce. Pokud k této situaci dojde, traktor udrží zařazený rychlostní stupeň a začne 

brzdit motorem. Režim Auto Field udržuje konstantní otáčky motoru při používání 

vývodového hřídele, proto systém volí ideální převodový poměr na základě aktuálního 

zatížení. Při velmi těžkých tahových pracích umožní motoru pokles otáček, aby mohl plně 

využít nárůst momentu před zvolením nižšího převodového stupně. [11] 

4.3 PŘEVODOVKY SE VŠEMI STUPNI ŘAZENÝMI POD ZATÍŽENÍ 

Převodovky se všemi stupni řazenými pod zatížením se používají především u traktorů vyšší 

výkonové třídy, neboť přeřazení při vysokém zatížení by znamenalo nejen zastavení 

soupravy, ale také velké tepelné namáhání spojkových kotoučů. Při opakování takového 

řazení by mohlo dojít k poškození spojky a následnému prokluzování. Zapínání lamelových 

spojek a brzd je hydraulické s elektronickými prvky pro regulaci, které dovolují řazení 

bez rázů. [3] 

4.3.1 VALTRA – POWERSHIFT 

Převodovka PowerShift nabízí 30 převodových stupňů (včetně 10 plazivých převodových 

stupňů) pro jízdu vpřed i vzad. Stupně pod zatížením mohou být řazeny ručně  

nebo automaticky a to ve dvou režimech. Režimy Auto 1 a Auto 2 řadí automaticky podle 

měnicích se otáček motoru. První režim řazení je přednastavený  výrobcem a v druhém 

režimu si může obsluha nastavit horní a dolní hranici otáček motoru pro řazení. 

Směr jízdy vpřed a vzad může být měněn pomocí páčky reverzoru bez nutnosti použití 

spojkového pedálu. Změna směru proběhne hladce a rychle bez ohledu na zatížení. Páčkou 

reverzace se rovněž ovládá i ruční brzda. 

Obr. 4-5 Ovládání převodovky PowerShift [6] 
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Převodovka je vybavena funkcí Hill-hold (asistent rozjezdu do kopce), která řidiči 

pomůže rozjet se s traktorem v kopci pouze sešlápnutím pojezdového pedálu. 

Funkce hydraulického asistentu při požadovaném zvýšení průtoku hydraulického oleje 

automaticky zvýší otáčky motoru, aniž by došlo k ovlivnění jízdy. [5] 

4.3.2 MASSEY FERGUSON – DYNA-4 

Převodovka umožňuje řazení čtyř stupňů pod zatížením v každém ze čtyř rozsahů převodů. 

Dyna-4 poskytuje dostatečný výkon a pohodlné ovládání řazení všech 16 převodových stupňů 

pro jízdu vpřed i vzad bez použití spojkového pedálu.  

Převodovku lze jednoduše a pohodlně ovládat pomocí vlevo umístěné páky Power 

Control (Obr. 4-7) nebo vpravo umístěné páky tvaru „T“. Páka Power Control typu „tři 

v jednom“ umožňuje jednoduché ovládání. Řidič může volit směr jízdy vpřed nebo vzad, řadit 

rychlostní stupně Dynashift a volit neutrální stupeň a mít přitom volnou ruku pro ovládání 

nakládacího zařízení nebo hydraulických funkcí. 

Funkce Speedmatching zvolí optimální rychlostní stupeň Dynashift pro zvolený rozsah 

převodů. Neutrální stupeň lze řadit stisknutím brzdového pedálu, takže při práci s nakládacím 

zařízením lze používat pouze jediný pedál. [8]  

Obr. 4-7 Ovládání Power Control [9] 

Obr. 4-6 Překrývání převodových stupňů Dyna-4 [8] 
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4.3.3 CLAAS  – HEXASHIFT 

Převodovce HexaShift disponuje celkem 24 rychlostními stupni a v každé skupině lze řadit 

všech šest stupňů pod zatížením. Pomocí překrývání převodových stupňů řazených pod 

zatížením lze využít plný výkon motoru – viz Obr. 4-8. Překrýváním je rovněž umožněna 

bezproblémová změna rychlostních skupin. Převodovka sama automaticky zvolí, při změně 

rychlostních skupin v závislosti na rychlosti a zatížení, vyhovující stupeň. 

Traktor reaguje na změnu směru jízdy v závislosti na zatížení. Pomocí systému 

ReverShift je možné nastavení až devíti převodových stupňů, díky kterým získáváme 

plynulou a rychlou změnu směru jízdy.  

Rozjezdový převodový stupeň HexActiv pomáhá řidiči při rozjíždění. Při každém 

novém nastartování bude nastavený startovací převodový stupeň. Pokud bude HaxActiv 

aktivovaný i pro provoz, k zařazení stupně pro rozjíždění dojde okamžitě po zastavení 

Obr. 4-8 Překrývání rychlostí HexaShift [16]  

Obr. 4-9 Páčka reverzace [16] 
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traktoru. HexActiv poskytuje tři různé režimy – plně automatický, režim vývodového hřídele 

a manuální režim. [16][17] 

4.3.4 JOHN DEERE – E18 POWERSHIFT 

Převodovka e18 PowerShift disponuje 18 rychlostmi vpřed a 6 rychlostmi vzad. Převodovka 

řadí automaticky, tzn., že řidič se nemusí starat o změnu převodového stupně, při měnícím se 

zatížení. Zároveň je ale možné zvolit manuální režim řazení. 

Převodovka je vybavena systémem Efficiency Manager – řidič nastaví požadovanou 

rychlost a převodovka dále samočinně řadí podle momentálního zatížení traktoru, tak aby byla 

dosažena požadovaná rychlost při minimálních otáčkách motoru.  

Režim Economy Mode využívá k řazení software, který je nastavený pro snížení 

spotřeby paliva. S touto funkcí můžeme využívat nastavení dvou různých pojezdových 

rychlostí. Rychlosti F1 (3,2 – 20,3 km/h) a rychlosti F2 (3,2 – 30 km/h). Mezi těmito 

rychlostmi můžeme přepínat stisknutím spínače na konzole CommandArm. Pomocí 

této konzoli (Obr. 4-11) je zároveň možné ovládat převodovku v manuálním režimu. [2] 

Obr. 4-10 Převodovka e18 PowerShift [2] 
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Obr. 4-11 Ovládání konzole CommandArm [19] 
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 5 PŘEVODOVKY S PLYNULOU ZMĚNOU PŘEVODOVÉHO 

POMĚRU 
Převodovky s plynulou změnou převodového poměru (CVT) umožňují plynulou změnu 

pojezdové rychlosti. Řešení plynulé změny pojezdové rychlosti je možné  

např. hydrostatickým převodníkem, elektrickým pohonem, řemenovým variátorem 

nebo diferenciální hydrostatickou převodovkou.[3] 

5.1  HYDRODYNAMICKÉ PŘEVODOVKY 

Hydrodynamické převodovky dosáhly největšího rozvoje v 80. až 90. letech minulého století, 

kdy zaznamenaly určitý stupeň automatizace. Převodovka je kombinací hydrodynamické 

spojky nebo hydrodynamického měniče a mechanické převodovky. Měnič je uložen mezi 

motorem a mechanickou částí převodovky. Hydrodynamický měnič (Obr. 5-1)  

se od hydrodynamické spojky odlišuje vloženým reaktorem mezi čerpadlové a turbínové kolo. 

Reaktor je pevně spojen se skříní měniče a představuje reakční člen, který umožňuje změnu 

velikosti přenášeného momentu. Otáčením čerpadlového kola, které je spojeno s klikovým 

hřídelem, je uváděn olej do pohybu. Olej protéká turbínovým kolem a reaktorem. Turbínové 

kolo je spojeno s výstupem převodovky. U současných traktorů je řešení s hydrodynamickou 

převodovkou využíváno velmi málo. Hlavními výhodami jsou zvyšující se točivý moment 

s rostoucím zatížením, plynulý rozjezd a tlumení vibrací. Největší nevýhodou je nemožnost 

reverzace chodu a vysoká pořizovací cena. [3] 

 

Obr. 5-1 Schéma hydrodynamického měniče [3] 

(1) pohon od motoru (2) čerpadlové kolo (3) reaktor (4) turbínové kolo  

(5) výstup k převodovce 
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5.2 DIFERENCIÁLNÍ HYDROSTATICKÉ PŘEVODOVKY 

Tyto traktorové převodovky využívají diferenciální hydrostatickou převodovku založenou  

na kombinaci hydraulického a mechanického přenosu točivého momentu. [3] 

5.2.1 PRINCIP FUNKCE DIFERENCIÁLNÍ HYDROSTATICKÉ PŘEVODOVKY 

Převodovka umožňuje přenos velkých točivých momentů a snadnou změnu smyslu otáčení. 

Velkou výhodou je, že převodovka klade malé nároky na údržbu, pokud je dodržena čistota 

hydraulického oleje. Účinnost ale nedosahuje takových hodnot, jako u mechanické 

převodovky. V kinematickém schématu (Obr. 5-2) existují celkem tři provozní stavy: neutrál, 

jízda vpřed a jízda vzad. [3] 

NEUTRÁL 

Krouticí moment je přiveden soukolím (1) k hydrogenerátoru (2), jehož regulační blok 

je skloněn pod úhlem α < 0. Hydrogenerátor (2) předává kapalině tlakovou energii, 

která je hydromotorem (3) transformována na výstupní točivý moment. Hydromotor (3) otáčí 

korunovým kolem (4). Centrální kolo (5) je poháněno motorem. Unašeč satelitů (6) 

je zastaven, protože obvodové rychlosti centrálního kola (5) a korunového kola (4) jsou stejně 

velké, ale opačně orientované. [3] 

JÍZDA VPŘED 

Snižováním sklonu regulačního bloku hydrogenerátoru (2) ve směru α > 0 klesá geometrický 

objem, což se projeví poklesem otáček hydromotoru (3) a snížením obvodové rychlosti 

korunového kola (4). Díky rozdílné obvodové rychlosti korunového (4) a centrálního (5) kola 

se začne roztáčet unašeč satelitů a traktor se rozjede. Jakmile regulační blok hydrogenerátoru 

(1) dosáhne nulového sklonu (α = 0), korunové kolo (4) se zastaví a výkon motoru je přenášen 

pouze mechanickou částí převodovky. Dalšího zrychlování stroje dosáhneme pohybem 

regulačního bloku hydrogenerátoru ve směru α > 0, při kterém se změní smysl otáčení 

korunového kola (3). [3] 

JÍZDA VZAD 

Jízda vzad vychází z nastavení regulačního bloku hydrogenerátoru (2) při neutrálu. Stroj 

se rozjede dozadu, právě když se zvýší obvodová rychlost korunového kola (4) ve směru 

šipky.  Unašeč satelitů (6) se začne otáčet stejným směrem jako korunové kolo (4).  

Toho je dosaženo zvýšením sklonu regulačního bloku ve směru α < 0. [3] 
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5.2.2 VALTRA – AVT 

Plynulá převodovka AVT nabízí dva pracovní rozsahy v závislosti na rychlosti jízdy a tahové 

síle. Pracovní rozsah A (0,03 – 28 km/h dopředu, 0,03 – 16 km/h dozadu) slouží pro všechny 

polní práce vyžadující velkou tahovou sílu, zatímco pracovní rozsah B (0,03 – 50 km/h 

dopředu, 0,03 – 38 km/h dozadu) je určen pro silniční dopravu. Díky tomu je možné 

optimalizovat tahovou sílu a účinnost převodovky. 

Provozní režimy jsou automatický a manuální. Automatický režim je vždy aktivní 

po nastartování motoru. Při vysokém zatížení dochází v převodovce ke změně převodového 

poměru tak, aby byla zachována stálá pojezdová rychlost. 

Pokud při automatickém režimu s používáním vývodového hřídele nastavíme určité 

otáčky motoru, dojde ke snížení pojezdové rychlosti jen v případě, že aktuální zatížení 

převyšuje výkon motoru, který je v dané chvíli k dispozici. 

V polo-automatickém režimu funguje pedál pojezdové rychlosti jako normální 

akcelerační pedál a pomocí ovládací páky CVT převodovky přizpůsobujeme převodový 

poměr ve vztahu k otáčkám motoru. Čím více je páčka posunuta vzad, tím získáváme vyšší 

otáčky motoru k dosažení dané pojezdové rychlosti. Pokud je požadovaná rychlost nastavena 

pomocí tempomatu, posunutím páky vzad snižujeme převodový poměr a zároveň zvyšujeme 

otáčky motoru. Tento režim je vhodný pro tahové práce, u kterých si chce obsluha ovládat 

otáčky motoru sama. 

Při manuálním režimu není využito žádné automatiky převodovky. Ovládání je 

prováděno pomocí ovládací páky CVT. Diagramy jízdních režimů je zobrazeny  

na Obr. 5-3. [6] 

Obr. 5-2 Kinematické schéma konstrukce diferenciální hydrostatické převodovky [3] 

(1) převodové soukolí, (2) hydrogenerátor, (3) hydromotor,(4) korunové kolo, (5) centrální 

kolo,(6) unašeč satelitů 
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5.2.3 MASSEY FERGUSON – DYNA VT 

Převodovka se vyznačuje jednoduchostí ovládání a snadno zvládá práce při měnicích se 

podmínkách. Není nutné řadit převodové stupně, nedochází k trhavým pohybům, přerušení 

tahové síly nebo přenosu výkonu.  

Převodovka se ovládá pomocí páčkového ovladače Multipad, pákou ve tvaru „T“  

nebo vícefunkční pákou Power Control. Ovládací páka Power Control zajišťuje pohodlné  

a hladké přepínání směru jízdy vpřed nebo vzad i nastavování pojezdové rychlosti.  

Traktory jsou také vybaveny zařízením pro regulaci otáček motoru Supervisor,  

které automaticky snižuje pojezdovou rychlost vpřed pro udržení plného výkonu motoru  

při zachování nastavených otáček, nezávisle na prováděné práci.  

Systém DTM pracuje s převodovkou v režimu ovládání pákou nebo pedálem 

pro automatickou regulaci otáček podle zatížení traktoru. Je udržována pojezdová rychlost 

vpřed při minimálních požadovaných otáčkách motoru. Pracuje v rozsahu otáček 

Obr. 5-3 Diagramy jízdních režimů převodovky AVT [6] 
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1 000 – 1 200 min

-1
 a řidič může upravovat dolní i horní limit v tomto rozsahu. Systém DTM 

lze aktivovat spouštěcím signálem, například zapnutím vývodového hřídele, aktivováním 

závěsu nebo hydraulické funkce. Výsledkem je plynulejší jízda, nízká spotřeba paliva a nízká 

hladina hluku. Při měnicím se zatížení motoru (červená čára) v závislosti na podmínkách bude 

převodovka automaticky regulovat otáčky motoru (šedá čára) pro zachování nastavené 

pojezdové rychlosti (černá čára). 

Funkce EPM zajišťuje, že traktor bude reagovat automaticky na změnu zatížení 

a podle toho bude upravena dodávka paliva pro získání vyššího výkonu tehdy,  

kdy je zapotřebí. Elektronický systém řízení motoru a převodovky je navržen pro obtížné 

přepravní práce a náročné práce s vývodovým hřídelem. [8]  

5.2.4 CLAAS – EQ 200 CMATIC 

Plynulá převodovka EQ 200 je kombinace planetové převodovky a hydrostatického 

převodníku, umožňující optimální přenos síly. Převodovka se vyznačuje snadnou konstrukcí 

a disponuje dvěma automaticky se měnicími rychlostními rozsahy. Manuální změna 

rychlostních skupin není zapotřebí.  

Při prvním rychlostním rozsahu (Obr. 5-5) může být traktor v klidu, rozjíždět se  

nebo měnit směr jízdy. Planetová převodovka (2) rozděluje energii přicházející od motoru  

na část mechanickou (modrá barva) a hydrostatickou (oranžová barva). Zatímco traktor 

Obr. 5-4 Diagram funkce DTM systému [8] 

Obr. 5-5 Převodový rozsah 1 EQ 200 Cmatic [16] 

(1) vstup (2) planetová převodovka (3) hydrogenerátor (4) výstup (5) 

hydromotor (6) převodový rozsah 1 (7) lamelové spojky (8) převodový rozsah 2 
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zrychluje, přibližují se otáčky obou spojovacích hřídelů, dokud se nesladí. V této chvíli 

probíhá automatická změna rychlostního přesahu. 

Při druhé pojezdové rychlosti (Obr. 5-6) se změní přenos síly a způsob činnosti 

převodovky. Hydrostaty si vymění své polohy. Převodovka je s hydrostaty propojená pomocí 

spojek. Tak je výkon od motoru rozdělen planetovou převodovkou a posléze opět spojen. 

Při reverzaci (Obr. 5-7) se využívá pouze hydrostatický přenos točivého momentu. 

Planetová převodovka tedy v tomto režimu slouží pouze k pohonu hydrogenerátoru. Změnou 

otáček motoru dochází ke změně úhlové rychlosti jednotlivých členů planetové převodovky, 

čímž je regulována rychlost traktoru. [17] 

Převodovka disponuje třemi různými druhy ovládání a to – pojezdovým pedálem, 

Cmotion nebo manuálním režimem. Pojezdovou rychlost je možné měnit plynovým pedálem 

Obr. 5-6 Převodový rozsah 2 EQ 200 Cmatic [16] 

(1) vstup (2) planetová převodovka (3) hydromotor (4) výstup (5) hydrogenerátor 

(6) převodový rozsah 1 (7) lamelové spojky (8)převodový rozsah 2 

Obr. 5-7 Reverzace EQ 200 Cmatic [16] 

(1) vstup (2) planetová převodovka (3) hydrogenerátor (4) výstup (5) 

hydromotor (6) převodový rozsah 1 (7) lamelové spojky (8) převodový rozsah 2 
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nebo pomocí Cmotion. V obou těchto režimech se otáčky motoru a převodový poměr mění 

automaticky – pro optimální účinnost a minimální spotřebu. [16] 

5.2.5 JOHN DEERE – DIRECTDRIVE 

Převodovka disponuje třemi hlavními rozsahy a osmi rychlostními stupni. Plynulý přechod 

mezi jednotlivými rychlostními stupni je zajištěn dvěmi paralelními spojkami – jedna je 

určena pro řazení sudých rychlostních stupňů a druhá lichých. Při změně rychlostního stupně 

se v momentě stejných otáček obou spojek jedna rozpíná a druhá spíná tak, aby nedocházelo 

během řazení ke ztrátě točivého momentu. Funkce spojky je zároveň integrována  

i do brzdového pedálu, což umožňuje automatické rozpojení spojky při zastavení traktoru.  

Řídicí software převodovky zlepšuje nastavení rychlosti prostřednictvím změny 

rychlostního rozsahu a umožňuje včasné přeřazení do úsporného režimu C8 „ECO. Řazení 

jednotlivých rychlostních stupňů probíhá v  závislosti na poloze ovládací páky, 

buďto automaticky nebo manuálně. Skupina A zahrnuje osm rychlostních stupňů pro tahové 

práce při rychlostech 2,7 – 10,8 km/h. Skupina B disponuje osmi rychlostními stupni  

pro práce s vývodovým hřídelem při rychlostech 5,4 – 21,5 km/h. Skupina BC zahrnuje 

osm rychlostních stupňů pro transport při rychlostech 13,8 – 42 km/h. [20] 

  

Obr. 5-8 Hřídele s paralelními spojkami DirectDrive [21] 

Obr. 5-9 Ovládání převodovky DirectDrive [21] 
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5.2.6 CASE – CVX  

Převodovka disponuje šesti mechanickými rychlostními stupni – z toho jsou čtyři určené 

k jízdě vpřed a dva k jízdě vzad. Mezi motorem a převodovkou je umístěné planetové soukolí, 

které přenáší otáčky motoru na hydraulické čerpadlo, které slouží k pohonu hydromotoru. 

Dále jsou na výstupu z převodovky sériově umístěny dvě spojky. Jedna je určena k přenosu 

točivého momentu při zařazeném sudém rychlostním stupni a druhá při zařazeném lichém 

rychlostním stupni. K přepínání spojek dochází v momentě, kdy mají stejné otáčky,  

což zajištuje stoprocentní přenos výkonu od nulové do maximální rychlosti. Integrované 

plazivé převody jsou k dispozici pro rychlost od 0,3 km/h a nejsou závislé na otáčkách 

motoru. 

Systém APM je určený k automatickému snižování otáček v případech, když není 

potřeba plný výkon – tím je zajištěna úspora paliva. Dále je jeho funkcí udržování 

konstantních otáček motoru při použití vývodového hřídele. 

Systém Activ Hold Control (aktivní klidová regulace) udržuje traktor bezpečně 

zastavený v náročných podmínkách (např. v prudkém svahu s nákladem) bez nutnosti použití 

spojky. Tím je zajištěno menší opotřebení brzd a zároveň není potřeba aktivovat parkovací 

brzdu. Tato funkce je k dispozici při zařazeném jakémkoliv rychlostním stupni vpřed i vzad 

a není závislá na otáčkách motoru. [5] 

Obr. 5-10 Převodovka CVX [5] 
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5.2.7 FENDT – VARIODRIVE 

Převodovka Fendt VarioDrive umožňuje traktoru dosahovat rychlosti vpřed  

od 0,02 až 60 km/h a rychlosti vzad od 0,02 až 30km/h. Převodové ústrojí je dále vybaveno 

sofistikovaným pohonem všech kol. Točivý moment je přenášen pomocí dvou výstupních 

hřídelí z převodovky a dále je rozdělován na přední i zadní nápravu podle pevně daného 

poměru. Pomocí řízené spojky pohonu všech kol lze v případě potřeby změnit poměr točivého 

momentu mezi nápravami. Tento systém se nazývá Fendt Torque Distribution. Při práci  

na poli se točivý moment přenáší na tu z náprav, která má vyšší trakci. S narůstající rychlostí 

(více než 25 km/h) se zcela odpojí pohon přední nápravy, čímž odpadnou ztráty v hnacím 

ústrojí a zvýší se tak jeho účinnost. [23] 

 

 

Obr. 5-12 Převodovka VarioDrive [23] 

 

Obr. 5-11 Ovládání převodovky CVX [5] 
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ZÁVĚR 
Převodovky procházejí v posledních letech největší modernizací ze všech částí koncepce 

traktoru. Nejvíce používanými převodovka poslední doby jsou převodovky se všemi stupni 

řazenými pod zatížením a převodovka s plynulou změnou převodového stupně. 

 Převodovky se skokovou změnou převodového poměru jsou určeny spíše pro traktory 

nižšího až středního výkonu. Vyznačují se dobrou mechanickou účinností a příznivou cenou.  

 Převodovkami s plynulou změnou převodového poměru jsou vybaveny traktory 

vyšších výkonnostních tříd. Nevýhodou hydrostatických převodovek jsou značné ztráty 

v hydrostatických převodnících, které mají za následek pokles mechanické účinnosti. Největší 

výhodou těchto převodovek je, že dlouhodobě dokáží udržet konstantní otáčky motoru. 

Konstantní otáčky jsou velmi důležité při používání vývodového hřídele. Proto jsou tyto typy 

převodovek mezi všemi druhy velmi oblíbené, protože činnost vývodového hřídele je 

nezbytná, pro převážnou většinu prací s traktorem. 

 Jelikož je bakalářská práce věnována moderním trendům, zaměřila jsem se především 

na vybavenost převodovky doplňkovými systémy, které napomáhají obsluze při používání 

traktoru, než na podrobnou činnost jednotlivých převodovek. Doplňkové systémy převodovek 

jsou v dnešní době standardem všech větších výrobců traktorů. Proto podléhají intenzivnímu 

vývoji stejně jako samotné převodovky. Zároveň jsou ve většině případů dodávány, 

jako prvek základní výbavy. 

 Myslím si, že tyto systémy jsou skvělými pomocníky v jakékoliv situaci,  

a že konstruktéři věnují svůj čas vývoji na pravém místě. 
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APM 

 

Automatické snižování otáček 

AVT 

 

AGCO Variable Transmission 

CVT 

 

Continuously Variable Transmisson 

DTM 

 

Dynamické řízení motoru 

EPM 

 

Řízení výkonu motoru 
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kW 

 

kilowatt 

km/h 

 

kilometry za hodinu 

min
-1 

 

otáčky za minutu 
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