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Naudojimo instrukcijos išleidimo data: 05/2014       80741103 Joker 3-6 CT lt  

Patvirtinu, kad gavau naudojimo instrukciją aukščiau nurodyto tipo mašinai. 
Su mašinos valdymu bei funkcijomis ir saugumo technikos reikalavimais supažindino įmonės 
HORSCH technikas arba įgaliotojo pardavėjo atstovas.

........................................................................
Techniko pavardė 

Gavimo patvirtinimas

Neišsiuntus šio gavimo patvirtinimo, negalios garantija !

Aš žinau, kad garantinės pretenzijos priimamos tik tuomet, kai ši forma užpildoma iš karto po 
instruktažo ir pasirašyta išsiunčiama į įmonę „HORSCH Maschinen GmbH“ arba įteikiama įmonės 
technikui.

........................................................................      ........................................................................
Vietovė, instruktažo data                     Pirkėjo parašas

Pardavėjas	 		
Pavardė:  ........................................................

Gatvė:  ............................................................

Indeksas:  .......................................................

Vietovė: ..........................................................  

Tel.: ................................................................

Faksas: ...........................................................

El. paštas:  ......................................................

Kliento Nr.: ......................................................

Klientas 
Pavardė:  ........................................................

Gatvė:  ............................................................

Indeksas:  .......................................................

Vietovė: ..........................................................  

Tel.: ................................................................

Faksas: ...........................................................

El. paštas:  ......................................................

Kliento Nr.: ......................................................
.

Mašinos tipas:.................................................

Serijos numeris: ..............................................

Tiekimo data:  .................................................

Įmonei:
HORSCH Maschinen GmbH
Postfach 10 38
D-92401 Schwandorf
Faksas: +49 (0) 9431 / 41364

Demonstravimo mašina –naudojimo pradžia 
Demonstravimo mašina – vietos pakeitimas
Demonstravimo mašinos galutinis 
pardavimas – naudojimas
Naujos mašinos galutinis pardavimas – 
naudojimo pradžia
Klientų mašina – vietos pakeitimas





- Gamintojo naudojimo instrukcijos vertimas -

Mašinos	identifikavimas
Perimdami mašiną, įrašykite atitinkamus duomenis 
į šį sąrašą: 

Serijos numeris: ............................................... 
Mašinos tipas:  ................................................. 
Pagaminimo metai:  ......................................... 
Eksploatavimo pradžia:  ................................... 
Priedai:  ............................................................ 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
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   Paskutiniai pakeitimai:
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    Gatvė:    ......................................................................
    Vietovė:   ......................................................................
    Tel.:    ......................................................................
    
    Kliento Nr.: Pardavėjas:  ..................................................................

HORSCH įmonės adresas: HORSCH Maschinen GmbH
    92421 Schwandorf, Sitzenhof 1
    92401 Schwandorf, Postfach 1038

    Tel.:   +49 (0) 9431 / 7143-0
    Faksas:  +49 (0) 9431 / 41364
    El. paštas:  info@horsch.com

    Kliento Nr.: įmonėje HORSCH:  .......................................................
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Nuorodos	dėl	vaizdavimo
Įspėjamosios	nuorodos
Eksploatacijos instrukcijoje skiriamos trys skir-
tingos įspėjamosios nuorodos.

Naudojami šie signaliniai	žodžiai	su	 įspėja-
muoju simboliu:

PAVOJUS
Žymi pavojų, kurio pasekmės yra mirtis arba 
sunkus sužalojimas, jei jo nebus išvengta.

ĮSPĖJIMAS
Žymi pavojų, kurio galimos	 pasekmės yra 
mirtis arba sunkus sužalojimas, jei jo nebus 
išvengta.

ATSARGIAI
Žymi pavojų, kurio galimos pasekmės yra su-
žalojimai, jei jo nebus išvengta.

Perskaitykite visas šioje eksploatacijos instruk-
cijoje esančias įspėjamąsias nuorodas! 

Instrukcijos
Eksploatacijos instrukcijoje veiksmų instrukcijos 
yra nurodomos strėlytėmis:

...

...

Jei reikia laikytis eilės tvarkos, veiksmai yra 
sunumeruoti:

1. ...
2. ...
3. ...
...

žymi svarbias nuorodas.

Apibūdinimai „dešinėje“, „kairėje“, „priekyje“ ir 
„gale“ galioja važiavimo krypties atžvilgiu.

Įvadas

Pratarmė
Prieš mašinos paleidimą atidžiai perskaitykite 
eksploatacijos instrukciją ir jos laikykitės. Taip 
išvengsite pavojų, sumažinsite remonto išlaidas 
ir prastovas, padidinsite savo mašinos patikimu-
mą ir eksploatacijos trukmę. Laikykitės saugos 
nuorodų!

Už žalą ir veikimo sutrikimus, atsirandančius 
dėl eksploatacijos instrukcijos nesilaikymo, 
HORSCH neatsako.

Ši eksploatacijos instrukcija Jums turi padėti 
susipažinti su Jūsų mašina ir išnaudoti paskirtį 
atitinkančias eksploatacijos galimybes. 

Eksploatacijos instrukciją privalo perskaityti ir 
taikyti kiekvienas asmuo, kuriam yra pavesta 
dirbti prie arba su mašina, pvz., per:

 ¾ eksploataciją (įskaitant parengimą, sutrikimų 
šalinimą darbo eigoje, priežiūrą)

 ¾ techninę priežiūrą (tikrinimą)
 ¾ transportavimą

Su eksploatacijos instrukcija Jūs gaunate ga-
vimo patvirtinimą. Apmokyti mūsų techninės 
priežiūros ir prekybos partnerių darbuotojai 
Jus informuos ir instruktuos apie Jūsų mašinos 
valdymą ir priežiūrą. Po to išsiųskite Jūs arba 
techninės priežiūros ir prekybos partneriai ga-
vimo patvirtinimą atgal į HORSCH. Taip Jūs 
patvirtinsite tinkamą mašinos priėmimą. 
Garantinis laikotarpis prasideda nuo pristatymo 
termino.

Tobulinimo tikslu pasiliekama teisė keisti pa-
veikslus bei techninius ir svorių duomenis, 
pateikiamus šioje eksploatacijos instrukcijoje.

Šioje eksploatacijos instrukcijoje esantys pa-
veikslai vaizduoja skirtingas padargo modifika-
cijas ir įvairius įrangos variantus.
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Pasekminiai nuostoliai
HORSCH šią mašiną pagamino kruopščiai. 
Nepaisant to, net naudojant pagal paskirtį gali 
atsirasti pažeidimų, pavyzdžiui, šiais atvejais:

 ¾ pažeidimas dėl išorinio poveikio
 ¾ neteisingi arba nepriderinti sukimosi greičiai, 
darbiniai ir važiavimo greičiai

 ¾ neteisingas padargo primontavimas arba 
nustatymas

 ¾ eksploatacijos instrukcijos nesilaikymas
 ¾ neatliekama arba netinkama techninė priežiūra
 ¾ trūkstami, susidėvėję arba lūžę darbo įrankiai

Todėl prieš ir per kiekvieną savo mašinos nau-
dojimą patikrinkite, ar jos veikimas ir nustatymas 
yra teisingi.

Pretenzijos kompensuoti žalą, atsiradusią ne 
pačioje mašinoje, yra negalimos. Atsakomybė 
už pasekminius nuostolius, atsiradusius dėl 
važiavimo ir valdymo klaidų, yra negalima.
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Atsarginės	dalys
HORSCH originalios atsarginės dalys ir priedai 
yra specialiai suprojektuoti šiai mašinai.
Kitos atsarginės dalys ir kiti priedai nėra 
HORSCH išbandyti ir todėl nėra patvirtinti.
Todėl įmontuojant arba naudojant ne HORSCH 
gaminius tam tikromis aplinkybėmis gali neigia-
mai pakisti numatytos konstrukcinės mašinos 
savybės, ir tai gali turėti neigiamos įtakos žmonių 
ir mašinos saugai.
Esant žalai, atsirandančiai naudojant neorigi-
nalias dalis ir priedus, negalima jokia HORSCH 
atsakomybė.

Jei ant keičiamo komponento yra priklijuoti 
saugos lipdukai, juos taipogi reikia užsakyti ir 
priklijuoti ant atsarginės dalies.

Eksploatacijos instrukcija
Naudojimas pagal paskirtį taip pat apima eks-
ploatacijos instrukcijos ir gamintojo nustatytų 
eksploatacijos ir techninės priežiūros taisyklių 
laikymąsi.
Eksploatacijos instrukcija yra mašinos dalis!
Mašina yra numatyta naudoti tik pagal eksplo-
atacijos instrukciją. Jei nesilaikoma eksploata-
cijos instrukcijos, gali būti sunkiai sužaloti arba 
nužudyti žmonės.

 ¾ Prieš darbą perskaitykite ir laikykitės atitinka-
mų eksploatacijos instrukcijos skirsnių.

 ¾ Eksploatacijos instrukciją saugokite ir laikykite 
prieinamą.

 ¾ Eksploatacijos instrukciją perduokite toles-
niems naudotojams.

Sauga	ir	nelaimingų	
atsitikimų	prevencija
Toliau nurodytos pavojų ir saugos nuorodos 
galioja visiems skyriams eksploatacijos ins-
trukcijoje.

Mašina yra pagaminta pagal naujausius techni-
kos standartus ir pripažintas saugos technikos 
taisykles. Nepaisant to, ją naudojant gali kilti pa-
vojai naudotojo arba trečiųjų asmenų sveikatai 
ir gyvybei, arba gali būti padaryta žala mašinai 
ar kitam turtui.

Prieš naudodami mašiną, perskaitykite ir laiky-
kitės toliau pateikiamų saugos nuorodų!

Naudojimas	pagal	paskirtį
Mašina yra numatyta įprastiniam naudojimui že-
mės dirbimo srityje pagal žemės ūkio praktikos 
taisykles. Mašina prie traktoriaus prijungiama 
tritaške prikabinimo sistema ir ją valdo trakto-
riaus vairuotojas. Kitoks arba leistinas ribas 
viršijantis naudojimas, pvz., žmonių važiavimas 
kartu ant mašinos, yra laikomas naudojimu ne 
pagal paskirtį, ir dėl to gali būti sunkiai sužaloti 
arba nužudyti žmonės.
Už dėl to atsiradusią žalą HORSCH neatsako. 
Atsakomybė tenka tik naudotojui.

 ¾ Laikykitės žemės ūkio profesinių sąjungų 
specialiųjų nelaimingų atsitikimų prevencijos 
taisyklių bei kitų visuotinai pripažintų saugos 
technikos, darbo medicinos ir kelių eismo 
taisyklių.

 ¾ Mašiną naudokite tik jai esant nepriekaištin-
gos techninės būklės, atsižvelgdami į saugą 
ir pavojus. Būtinai nedelsdami šalinkite ypač 
tuos sutrikimus, kurie gali turėti įtakos saugai.

Mašiną leidžiama naudoti, techniškai prižiūrėti 
ir remontuoti tik tiems asmenims, kurie yra su 
ja susipažinę ir yra informuoti apie pavojus, žr. 
„Įgaliotieji operatoriai“.
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Įgaliotieji	operatoriai
Jei mašina naudojama netinkamai, gali būti 
sunkiai sužaloti arba nužudyti žmonės. Siekiant 
išvengti nelaimingų atsitikimų, kiekvienas as-
muo, kuris dirba su mašina, privalo atitikti toliau 
nurodytus minimalius reikalavimus:

 ¾ Asmuo yra fiziškai pajėgus valdyti mašiną.
 ¾ Asmuo su mašina gali saugiai atlikti darbus 
šios eksploatacijos instrukcijos rėmuose.

 ¾ Asmuo supranta mašinos veikimo principą 
jo darbų rėmuose ir gali atpažinti bei išvengti 
darbo pavojų.

 ¾ Asmuo suprato eksploatacijos instrukciją ir 
gali atitinkamai taikyti eksploatacijos instruk-
cijoje pateikiamą informaciją.

 ¾ Asmuo yra susipažinęs su saugiu transporto 
priemonių vairavimu.

 ¾ Važiavimui keliais asmuo žino atitinkamas 
kelių eismo taisykles ir turi reikalaujamą vai-
ruotojo pažymėjimą.

 ¾ Eksploatuotojas privalo operatoriui padaryti 
prieinamą eksploatacijos instrukciją. 

 ¾ Eksploatuotojas privalo įsitikinti, kad ope-
ratorius perskaitė ir suprato eksploatacijos 
instrukciją.

Pavojus vaikams
Vaikai negali įvertinti pavojų ir elgiasi nenuspė-
jamai. Dėl to vaikams kyla ypatingas pavojus.

 ¾ Neprileiskite vaikų prie mašinos.
 ¾ Ypač prieš pradėdami važiuoti ir aktyvindami 
mašinos judesius įsitikinkite, kad pavojaus 
zonoje nėra vaikų.

 ¾ Prieš palikdami traktorių, jį išjunkite.
Vaikai gali sukelti pavojingus mašinos jude-
sius. Nepakankamai apsaugota ir be priežiū-
ros pastatyta mašina yra pavojus žaidžian-
tiems vaikams.

Pavojaus	zona
Mašinos pavojaus zonoje kyla šie pavojai:

 ¾ Dėl netyčinio hidraulinės įrangos aktyvinimo 
gali būti sukelti pavojingi mašinos judesiai.

 ¾ Sugedę arba nepatikimai pritvirtintos elektros 
linijos gali lemti mirtinus elektros smūgius.

 ¾ Esant įjungtai pavarai, gali suktis arba pasi-
sukti mašinos dalys.

 ¾ Hidrauliniu būdu pakeltos mašinos dalys gali 
nepastebimai lėtai nusileisti.

Jei nepaisoma pavojaus zonos, gali būti sunkiai 
sužaloti arba nužudyti žmonės.

 ¾ Nebūkite po pakeltais kroviniais. Krovinius 
pirmiausia nuleiskite.

 ¾ Pašalinkite asmenis iš mašinos ir traktoriaus 
pavojaus zonos.

 ¾ Prieš bet kokius darbus mašinos pavojaus 
zonoje ir tarp mašinos ir traktoriaus: Išjunkite	
traktorių.
Tai galioja ir trumpalaikiams tikrinimo darbams. 
Daug	sunkių	nelaimingų	atsitikimų	nutinka	
dėl	neapdairumo	ir	veikiančių	mašinų!

 ¾ Atsižvelkite į duomenis, pateikiamus visose 
eksploatacijos instrukcijose.
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 ¾ Vairavimo stilių visada derinkite prie kelio są-
lygų, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų 
ir važiuoklės pažeidimų.

 ¾ Atsižvelkite į asmeninius gebėjimus, važiuo-
jamosios dalies, eismo, matomumo ir oro 
sąlygas.

Sauga darbo metu
Paleidimas

Be tinkamo paleidimo nėra užtikrinama mašinos 
eksploatacijos sauga. Gali kilti nelaimingi atsitiki-
mai ir būti sunkiai sužaloti arba nužudyti žmonės.

 ¾ Mašiną paleiskite tik po instruktažo, kurį sutei-
kia prekybos partnerių darbuotojai, gamyklos 
atstovai arba įmonės HORSCH darbuotojai.

 ¾ Užpildytą gavimo patvirtinimą atsiųskite atgal 
įmonei HORSCH.

 ¾ Mašiną naudokite tik tuo atveju, jei yra ir veikia 
visi apsauginiai įtaisai ir su sauga susiję įren-
giniai, kaip pvz. susiaktyvinantys apsauginiai 
įtaisai.

 ¾ Reguliariai tikrinkite veržlių ir varžtų priverž-
tumą, ypač ratų ir darbo įrankių, jei reikia, iš 
naujo priveržkite.

Mašinos	pažeidimai

Mašinos pažeidimai gali kenkti mašinos eksplo-
atacijos saugai ir sukelti nelaimingus atsitikimus. 
Taip gali būti sunkiai sužaloti arba nužudyti 
žmonės.
Saugai ypač svarbios yra šios mašinos dalys:

 ¾ Hidraulinė įranga
 ¾ Sukabinimo įtaisai
 ¾ Apsauginiai įtaisai
 ¾ Apšvietimo įtaisai

Asmens apsaugos 
priemonės
Nesant arba esant nepilnoms apsaugos prie-
monėms, padidėja sveikatos sutrikimų rizika. 
Asmens apsaugos priemonės yra, pavyzdžiui:

 ¾ gerai priglundantys drabužiai / apsauginiai 
drabužiai, jei reikia, plaukų tinklelis

 ¾ apsauginiai batai
 ¾ apsauginės pirštinės

 ¾ Nustatykite asmens apsaugos priemones 
atitinkamai darbo užduočiai.

 ¾ Pateikite tinkamos būklės veiksmingas ap-
saugos priemones.

 ¾ Niekada nenešiokite žiedų, grandinių ir kitų 
papuošalų.

Sauga eisme
 ¾ Atsižvelkite į leistinus transportinius pločius 
ir aukščius. Ypač ties tiltais ir žemai kaban-
čiomis elektros energijos tiekimo linijomis 
atkreipkite dėmesį į transportinį aukštį.

 ¾ Atsižvelkite į leistinas ašines apkrovas, 
padangų keliamąsias galias ir bendruosius 
svorius, kad išliktų pakankamas vairumas ir 
stabdumas. Priekinė ašis turi būti apkrauta 
bent 20 % traktoriaus svorio.

 ¾ Prieš transportavimą keliais nustatykite ma-
šiną į transportavimo padėtį. 

 ¾ Prieš suskleidimą nuo atverčiamųjų sričių 
nuvalykite žemes. Priešingu atveju galima 
pažeisti mechaninę įrangą.

 ¾ Primontuokite apšvietimo sistemą, įspėja-
muosius ir apsauginius įtaisus, ir patikrinkite 
jų veikimą.

 ¾ Prieš važiavimą keliais nuo visos mašinos 
nevalykite prisirinkusias žemes.

 ¾ Atminkite, kad padargai turi įtakos važiavimo 
ypatybėms. Ypač posūkiuose atsižvelkite į 
padargo plačią iškyšą ir inercinę masę.

 ¾ Transportuodami viešaisiais keliais, laikykitės 
leidime eksploatuoti nurodyto leistino didžiau-
sio greičio.
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 ¾ Ieškodami nuotėkio vietų, naudokite tik tin-
kamas pagalbines priemones. Nedelsdami 
pašalinkite pažeidimus. Ištrykštanti alyva gali 
sužaloti arba sukelti gaisrą!

 ¾ Kad užkirstumėte kelią neteisingiems valdymo 
veiksmams, paženklinkite hidraulinių jungčių 
kištukinius lizdus ir kištukus.

 ¾ Kai nenaudojate, apsaugokite arba užrakin-
kite traktoriaus valdymo prietaisus.

Resiveris

Hidraulinėje sistemoje yra sumontuoti resiveriai. 

 ¾ Resiverių neatidarinėkite ir netaisykite (nevi-
rinkite, negręžkite). Ir po ištuštinimo bakuose 
yra pirminis dujų slėgis.

Hidraulinė įranga prieš techninę priežiūrą privalo 
būti be slėgio!

Techninės	ribinės	vertės

Jei nesilaikoma traktoriaus arba mašinos techni-
nių ribinių verčių, mašina gali būti pažeista. Gali 
kilti nelaimingi atsitikimai ir būti sunkiai sužaloti 
arba nužudyti žmonės.
Saugai ypač svarbios yra šios techninės ribinės 
vertės:

 ¾ leistinas bendrasis svoris
 ¾ maksimalios ašinės apkrovos
 ¾ maksimali vertikalioji apkrova
 ¾ Didžiausias greitis

Žr. skyrių „Techniniai duomenys“.

Jei abejojate dėl mašinos saugios būklės, pavyz-
džiui, ištekant eksploatacinėms medžiagoms, 
esant matomiems pažeidimams arba netikėtai 
pakitus važiavimo ypatybėms:

 ¾ Nedelsdami išjunkite ir apsaugokite mašiną.
 ¾ Jei įmanoma, pagal šią eksploatacijos instruk-
ciją raskite ir pašalinkite pažeidimus.

 ¾ Pašalinkite galimas pažeidimų priežastis 
(pvz., pašalinkite didelius nešvarumus arba 
priveržkite laisvus varžtus).

 ¾ Paveskite kvalifikuotoms specializuotoms 
dirbtuvėms pašalinti pažeidimus, jei jie gali tu-
rėti įtakos saugai ir jų negalite pašalinti patys.

Prijungimas ir atjungimas

Dėl neteisingo mašinos ir traktoriaus vilkimo 
įtaiso sujungimo kyla pavojai, kurie gali lemti 
sunkius nelaimingus atsitikimus.

 ¾ Laikykitės šioje eksploatacijos instrukcijoje 
pateikiamų nurodymų.

 ¾ Laikykitės traktoriaus eksploatacijos instrukcijos.
 ¾ Atitraukdami traktorių, elkitės itin atsargiai. Būti 
tarp traktoriaus ir mašinos yra draudžiama.

 ¾ Mašiną statykite tik ant lygaus tvirto pagrindo. 
Prikabintą mašiną prieš atkabindami pastaty-
kite ant žemės.

 ¾ Apsaugokite mašiną nuo riedėjimo. 

Hidraulinė	įranga

Hidraulinėje sistemoje yra aukštas slėgis. Iš-
trykštantis skystis gali prasiskverbti pro odą ir 
sunkiai sužaloti. Patyrę sužalojimų, nedelsdami 
kreipkitės į gydytoją.

Mašinos hidraulinė įranga turi keletą funkcijų, 
kurios dėl neteisingų valdymo veiksmų gali su-
žaloti ir padaryti žalos mašinai.

 ¾ Hidraulines žarnas prie traktoriaus prijunkite 
tik tada, kai hidraulinė įranga traktoriaus ir 
padargo pusėje neturi slėgio.

 ¾ Reguliariai tikrinkite visas linijas, žarnas ir 
sriegines jungtis, ar nėra nesandarumų ir 
išoriškai pastebimų pažeidimų.
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Naudojimas laukuose

 ¾ Prieš važiavimo pradžią ir prieš paleidimą 
patikrinkite artimąją mašinos zoną (vaikai!). 
Pasirūpinkite pakankamu matomumu.

 ¾ Nepašalinkite jokių reikalaujamų ir pateikiamų 
apsauginių įtaisų.

 ¾ Prižiūrėkite, kad hidrauliniu būdu valdomų 
dalių judėjimo zonoje nebūtų žmonių.

 ¾ Užlipimo priemones ir laiptelius naudokite tik 
stovint vietoje. Veikimo metu kartu	važiuoti	
draudžiama!

 ¾ Nevažiuokite atbuline eiga su nuleista mašina. 
Komponentai yra suprojektuoti tik judėjimui 
pirmyn lauke, ir važiuojant atbuline eiga juos 
galima pažeisti.

Įrangos	/	susidėvinčiųjų	dalių	
keitimas

 ¾ Apsaugokite mašiną arba traktorių nuo nenu-
matyto riedėjimo.

 ¾ Pakeltas rėmo dalis, po kuriomis yra žmonių, 
užfiksuokite tinkamomis atramomis.

 ¾ Atkreipkite dėmesį į atsikišusias dalis (pvz., 
noragėlius). Kyla susižalojimo pavojus.

 ¾ Lipdami ant mašinos, nelipkite ant dirvos tan-
kintuvo padangų ar kitų sukiojamų dalių. Jos 
gali prasisukti, kyla nukritimo ir susižalojimo 
pavojus.

Aplinkosauga
Eksploatacinės medžiagos, tokios kaip hidrauli-
nės alyvos, tepimo medžiagos ir t. t., gali kenkti 
aplinkai ir žmonių sveikatai.

 ¾ Neleiskite eksploatacinėms medžiagoms 
patekti į aplinką.

 ¾ Išsiliejusias eksploatacines medžiagas surin-
kite sugeriančia medžiaga arba smėliu, supil-
kite į skysčiams nelaidžią paženklintą talpą ir 
pašalinkite pagal institucijų reikalavimus.

Modifikavimai
Konstrukciniai pakeitimai ir papildymai gali turėti 
neigiamos įtakos mašinos veikimui ir eksploata-
cijos saugai. Taip gali būti sunkiai sužaloti arba 
nužudyti žmonės.

 ¾ Konstrukcinius pakeitimus ir papildymus pa-
veskite atlikti tik įgaliotoms specializuotoms 
dirbtuvėms.

 ¾ Laikykitės šalies standartų dėl svorių, svorio 
paskirstymo ir matmenų.

 ¾ Jei įranga turi įtakos svoriui arba svorio pa-
skirstymui, patikrinkite ir laikykitės reikalavimų 
dėl prikabinimo įtaiso, vertikaliosios ir ašinės 
apkrovos.

 ¾ Atlikdami pakeitimus, susijusius su specifikaci-
jų lentelės duomenimis, pritaisykite naują spe-
cifikacijų lentelę su naujausiais duomenimis.

10

 



Techninė	priežiūra
Netinkama techninė priežiūra kelia pavojų ma-
šinos eksploatacijos saugai. Gali kilti nelaimingi 
atsitikimai ir būti sunkiai sužaloti arba nužudyti 
žmonės.

 ¾ Laikykitės reikalaujamų periodinių bandymų 
arba patikrų terminų.

 ¾ Mašinos techninę priežiūrą vykdykite pagal 
techninės priežiūros planą, žr. skyrių „Techninė 
priežiūra“.

 ¾ Vykdykite tik tuos darbus, kurie yra aprašyti šioje 
eksploatacijos instrukcijoje.

 ¾ Prieš techninės priežiūros darbus mašiną pasta-
tykite ant lygaus tvirto pagrindo ir apsaugokite 
nuo riedėjimo.

 ¾ Išleiskite hidraulinės sistemos slėgį ir nuleis-
kite arba atremkite padargą.

 ¾ Prieš dirbdami ties elektros įranga, atjunkite 
jai srovės tiekimą.

 ¾ Prieš valydami mašiną aukšto slėgio plovimo 
įrenginiu, uždenkite visas angas, į kurias dėl 
saugos ir funkcinių sumetimų neturi patekti 
vanduo, garai arba valymo priemonės. Van-
dens srovės nekreipkite tiesiai į elektrinius 
arba elektroninius komponentus ar guolius.

 ¾ Valydami aukšto slėgio arba garų pūstuvu, 
visada išlaikykite min. 50 cm atstumą nuo 
mašinos dalių.

 ¾ Po valymo patikrinkite visas hidraulines lini-
jas, ar nėra nesandarumų ir atsilaisvinusių 
jungčių.

 ¾ Patikrinkite, ar nėra trynimosi vietų ir pažeidi-
mų. Tuoj pat pašalinkite pastebėtus trūkumus.

 ¾ Vėl priveržkite sriegines jungtis, kurios buvo 
atlaisvintos per techninės priežiūros darbus.

 ¾ Visus	likusius	techninės	priežiūros	ir	re-
monto darbus paveskite atlikti tik įgaliotoms 
specializuotoms dirbtuvėms.

 ¾ Naujų mašinų neplaukite garų pūstuvu arba 
aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Lakas su-
kietėja tik maždaug po 3 mėnesių, o iki šio 
termino pabaigos jį galima pažeisti.
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Saugos lipdukai
Mašinoje esantys saugos lipdukai įspėja apie 
pavojus pavojaus vietose ir yra svarbi mašinos 
saugos įrangos sudėtinė dalis. Nesant saugos 
lipdukų, padidėja sunkių ir mirtinų sužalojimų 
rizika žmonėms.

 ¾ Valykite užsiteršusius saugos lipdukus.
 ¾ Nedelsdami keiskite pažeistus ir neatpažįsta-
mais tapusius saugos lipdukus.

 ¾ Ant atsarginių dalių užklijuokite numatytus 
saugos lipdukus.

Prikabinant sėjamąją ir aktyvinant 
hidraulinę įrangą, tarp mašinų ne-
turi būti žmonių! 

00380299

Kartu važiuoti ant mašinos drau-
džiama!

00380054

Nebūkite skleidžiamų mašinos dalių 
judėjimo zonoje!

00380135

Prieš mašinos paleidimą perskai-
tykite ir laikykitės eksploatacijos 
instrukcijos! 

00380055

Nelipkite ant sukiojamų dalių! 
Naudokite tik numatytas užlipimo 
priemones!

00380299

Būkite atsargūs ištrykštant aukšto 
slėgio skysčiui! Laikykitės nuorodų 
eksploatacijos instrukcijoje!

00380133

Niekada nekiškite galūnių į suspau-
dimo pavojaus zoną, kol ten gali 
judėti dalys!

00380134

Resiveryje yra dujų ir alyvos slėgis! 
Išmontavimo ir remonto imkitės 
tik pagal instrukciją techniniame 
vadove!

00380252
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Saugos	lipdukų	padėtis

„Joker CT“, atlenkiamos

00380252

00380299

00380299

00380134
00380135

00380055
00380133
00380294
00380953

00380134
00380135

00380145
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00380299

00380145

00380299

„Joker CT“, neatlenkiamos

00380055
00380145
00380294
00380953

00380055
00380294
00380953

Lipdukai

Uždarymo čiaupas atidarytas / uždarytas

00385728
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Transportavimas/
įrengimas
Per pirmąjį įrengimą kyla didesnis nelaimingų 
atsitikimų pavojus. Laikykitės nuorodų, patei-
kiamų atitinkamuose skyriuose.

Pristatymas
Mašina su padargais paprastai pristatoma plat-
formine priekaba, iki galo sumontuota. 

Jei transportavimui buvo išmontuotos dalys 
arba mazgai, tuomet juos vietoje vėl sumontuos 
mūsų prekybos partneriai arba mūsų gamyklos 
montuotojai.

Priklausomai nuo platforminės priekabos 
modifikacijos, mašiną galima nuvežti žemyn 
traktoriumi arba nukelti žemyn tinkamu keltuvu 
(krautuvu arba kranu). Tai darydami įsitikinkite, 
kad keltuvai ir kėlimo įranga yra pakankamos 
keliamosios galios.

Krovinio gabenimo ir pritvirtinimo taškai yra 
paženklinti lipdukais.
Dėl kitų prikabinimo taškų reikia atsižvelgti į 
sunkio centrą ir svorio paskirstymą. Bet kuriuo 
atveju šie taškai gali būti tik prie mašinų rėmo.
 

Krovinio gabenimo taškai

Įrengimas
Operatoriaus instruktažą ir pirmąjį mašinos įren-
gimą atlieka mūsų klientų aptarnavimo tarnybos 
darbuotojai arba prekybos partneriai. 

Prieš instruktažą ir pirmąjį įrengimą 
bet koks mašinos naudojimas yra 
draudžiamas!

Tik po instruktažo, atlikto klientų aptarnavimo 
tarnybos darbuotojų/prekybos partnerių, ir 
eksploatacijos instrukcijos perskaitymo mašiną 
galima atiduoti valdymui.

ĮSPĖJIMAS
Per įrengimo ir techninės priežiūros darbus 
kyla didesnis nelaimingų atsitikimų pavojus. 
Prieš atlikdami įrengimo ir techninės priežiūros 
darbus, susipažinkite su mašina ir perskaitykite 
eksploatacijos instrukciją. 

Priklausomai	nuo	įrangos	apimties:
 ¾ Nuimkite palaidas pateikiamas dalis nuo 
mašinos. 

 ¾ Patikrinkite visas svarbias sriegines jungtis.
 ¾ Sutepkite visas tepimo įmovas.
 ¾ Patikrinkite visų hidraulinių jungčių ir žarnų 
pritvirtinimą ir veikimą.

 ¾ Atsiradusius trūkumus nedelsdami pašalinkite 
arba paveskite pašalinti.

 ¾ Apskaičiuokite balastavimą ir atitinkamai pa-
renkite traktorių.

Balastavimo 
apskaičiavimas
Primontuojant padargus prie priekinės ir galinės 
tritaškės trauklių ir svirčių sistemos, neturi būti 
viršijamas leistinas traktoriaus bendrasis svoris, 
leistinos ašinės apkrovos ir padangų keliamoji 
galia. 
Traktoriaus priekinė ašis visada turi būti apkrau-
ta bent 20% traktoriaus savosios masės.
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 ¾ Prieš transportavimą keliais patikrinkite, ar 
naudojamas traktorius nėra perkrautas, ir ar 
tinkamas šiam padargui.

 ¾ Pasverkite padargą atskirai. Kadangi galimi 
įvairūs įrangos variantai, padargo svorį reikia 
nustatyti sveriant.

Duomenys	apskaičiavimui:

Visi svorio duomenys nurodyti (kg)
Visi matmenys nurodyti (m)

TL Traktoriaus savoji masė
TV  Tuščio traktoriaus priekinės ašies apkrova
TH  Tuščio traktoriaus galinės ašies apkrova
GH Galinio padargo bendrasis svoris
GV Priekinio padargo bendrasis svoris

a  Atstumas nuo priekinio padargo sunkio centro 
(priekinio balasto) iki priekinės ašies vidurio

b Traktoriaus bazė
c Atstumas nuo galinės ašies vidurio iki apati-

nių kreipiamųjų svirčių rutulio vidurio
d Atstumas nuo apatinių kreipiamųjų svirčių 

rutulio vidurio iki galinio padargo (galinio 
balasto) sunkio centro

x  Traktoriaus gamintojo duomenys dėl ma-
žiausio balastavimo gale. Jei duomenų nėra, 
įrašykite 0,45.

1.	Mažiausio	balastavimo	priekyje	apskaičia-
vimas esant galiniam padargui:

 

Įrašykite rezultatą į lentelę.

2.	Mažiausio	balastavimo	gale	apskaičiavi-
mas esant priekiniam padargui:

Įrašykite rezultatą į lentelę.

3.	Faktinės	priekinės	ašies	apkrovos	apskai-
čiavimas

Apskaičiuotos faktinės priekinės ašies apkrovos 
rezultatą ir traktoriaus leistiną priekinės ašies 
apkrovą iš eksploatacijos instrukcijos įrašykite 
į lentelę.

4.	Faktinio	bendrojo	svorio	apskaičiavimas

Apskaičiuoto bendrojo svorio rezultatą ir trak-
toriaus leistiną bendrąjį svorį iš eksploatacijos 
instrukcijos įrašykite į lentelę.

5.		Faktinės	galinės	ašies	apkrovos	apskai-
čiavimas:

Apskaičiuotos faktinės galinės ašies apkrovos 
rezultatą ir traktoriaus leistiną galinės ašies 
apkrovą iš eksploatacijos instrukcijos įrašykite 
į lentelę.

GH• (c + d) - TV • b + 0,2 • TL • b

a + bGV min= 

GV• a - TH • b + x • TL • b
 b + c + dGH min= 

GV• (a + b) + TV • b - GH •(c + d)
 bTv fakt = 

 GV + TL + GHGfakt=

Gfakt - TV fakt TH fakt=

Svorio apskaičiavimai
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Lentelė
Apskaičiuotos vertės negali būti didesnės nei 
leistinos vertės.

Faktinė vertė pagal 
apskaičiavimą

Leistina vertė pa-
gal eksploatacijos 

instrukciją

Dviguba leistina 
padangų keliamoji 

galia
Mažiausias balas-
tavimas priekyje 
(esant galiniam 
padargui)

GV min= kg

Mažiausias ba-
lastavimas gale 
(esant priekiniam 
padargui)

GH min= kg

Bendrasis svoris Gfakt= kg < kg

Priekinės ašies 
apkrova TV fakt= kg < kg < kg

Galinės ašies 
apkrova TH fakt= kg < kg < kg

Transportavimas
Transportuoti viešaisiais keliais, priklausomai 
nuo šalies reikalavimų ir darbinio pločio, galima 
prikabinus prie traktoriaus arba ant priekabos ar 
platforminės priekabos.

 ¾ Laikykitės transportavimui leistinų matmenų 
ir svorių.

 ¾ Pasirinkite pakankamai didelį traktorių, kad 
būtų išlaikytas pakankamas vairumas ir 
stabdumas.

 ¾ Užblokuokite apatines kreipiamąsias svirtis 
nuo šoninio svyravimo.

 ¾ Ant priekabos ar platforminės priekabos už-
fiksuokite mašiną tvirtinimo diržais ar kitomis 
pagalbinėmis priemonėmis.

 ¾ Kobinius kabinkite tik paženklintose vietose.
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Aprašymas

1 Įspėjamieji skydeliai su apšvietimu
2 Gylio nustatymas (pavyzdyje hidraulinis)
3 Darbinio gylio indikatorius
4 Vidurinis rėmas
5 Tritaškė prikabinimo sistema
6 Šoninis rėmas, atlenkiamas
7 Kastuvinis diskas
8 Diskas 
9 Šoninis ribotuvas
10 Dirvos tankintuvas

Diskinės akėčios „Joker CT“ yra traktorių galinis 
padargas su tritaškiu primontavimu.
Kaip darbinis nustatymas yra reikalingas tik 
gylio nustatymas. Mažas tepimo taškų skaičius 
ir priežiūros nereikalaujantys diskų guoliai su-
paprastina techninę priežiūrą.
Dvieilis dantytų diskų išdėstymas su fiksuotai 
nustatytu diskų kampu užtikrina plokščią ir in-
tensyvų maišomąjį žemės įdirbimą. Darbas be 
užsikimšimų užtikrinamas porine diskų pakaba 
su didele pralaida ir atvira rėmine konstrukcija.

1

2

3

4

5

6

78
9

10

Bendras vaizdas (pavyzdyje „Joker 4 CT“)
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Diskai su atramos mazgu

Dviem eilėmis išdėstyti dantyti diskai perpjauna 
derliaus likučius ir žemes, ir įmaišo derliaus 
likučius iki darbinio gylio.
Šoniniai kastuviniai diskai ir pasirinktiniai šoni-
niai ribotuvai neleidžia susidaryti pylimams prie 
gretimos vėžės.

Kastuvinis diskas ir šoninis ribotuvas

Už diskų eilių yra įrengtas dirvos tankintuvas, 
skirtas atgaliniam žemės sustiprinimui. 

Diskines akėčias „Joker CT“ galima įsigyti įvairių 
darbinių pločių:
• Joker 3 CT (su nejudamu rėmu)
• Joker 3,5 CT (su nejudamu rėmu)
• Joker 4 CT (su hidrauliniu būdu išskleidžia-

mais šoniniais rėmais)
• Joker 5 CT (su hidrauliniu būdu išskleidžia-

mais šoniniais rėmais)
• Joker 6 CT (su hidrauliniu būdu išskleidžia-

mais šoniniais rėmais)

Įrangos variantai leidžia įvairius darbinius plo-
čius pritaikyti konkrečiam naudojimo tikslui:
• Darbinis gylis nustatomas pasirinktinai hidrau-

liniu arba mechaniniu būdu.
• Pasirinktinai yra primontuotas įvairių modifi-

kacijų dirvos tankintuvas (žr. skirsnį „Dirvos 
tankintuvas“). 

• Pasirinktinė grandyklė purena ir lygina pa-
viršių.

• Mašinos svorį dėl pasirinktinių papildomų 
pasvarų galima pasirinkti iki 400 kg.

• Joker 3 CT/3,5 CT: giliam žemės purenimui 
galima tarp traktoriaus ir diskinių akėčių jun-
gėmis prijungti kultivatorių „Mono TG“.

• Joker 4 CT/5 CT/6 CT: pasirinktinis tritaškis 
primontavimas; apatinių kreipiamųjų svirčių 
prikabinimo taškų išskėtimo matmuo ir kaiščių 
skersmuo atitinka 3 kategoriją, yra galimas 
pasirinktinis primontavimas su 4 kategorijos 
rutuliais. 

• Joker 4 CT/5 CT/6 CT: pasirinktinė srutų 
paruošimo sistema, kurią sudaro laistytuvo 
laikiklis ir srutų išleidžiamieji kanalai.

Specifikacijų	lentelė

Specifikacijų lentelė ir mašinos numeris yra 
pritaisyti ant vidurinio rėmo.

Specifikacijų lentelė ir mašinos numeris (pavyzdyje 
„Joker 4 CT“)
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Techniniai duomenys
Mašina

NUORODA
Naudojamo padargo svoris priklauso 
nuo įrangos. Balastavimo apskaičiavimui 
sverdami raskite faktinį svorį.
Leistini transportiniai aukščiai ir trans-
portiniai pločiai viešųjų kelių eisme įvai-
riose šalyse gali skirtis. Laikykitės šalies 
patvirtinimo reikalavimų.

Joker 3 CT
Darbinis plotis: ......................................3,00 m
Transportinis plotis: ..............................3,00 m
Transportinis aukštis:............................1,90 m
Ilgis: ......................................................2,50 m

Svoris (su „RollFlex“ dirvos 
tankintuvu): .................................nuo 1.400 kg
Diskų skaičius:  ............................................24
Prikabinimas:  ......................................2/3 kat.
Galios poreikis: ..................... nuo 65 iki 90 kW

Mono	TG	papildoma	įranga
Svoris su Mono TG: ........................... 2.160 kg 
Dantų skaičius:  .............................................5
Prikabinimas:  .........................................3 kat.

Joker 3,5 CT 
Darbinis plotis: ......................................3,50 m
Transportinis plotis: ..............................3,50 m
Transportinis aukštis:............................1,90 m
Ilgis: ......................................................2,50 m

Svoris (su „RollFlex“ dirvos 
tankintuvu): .................................nuo 1.650 kg
Diskų skaičius:  ............................................28
Prikabinimas:  ......................................2/3 kat.
Galios poreikis: ................... nuo 75 iki 100 kW

Mono	TG	papildoma	įranga
Svoris su Mono TG: ........................... 2.540 kg 
Dantų skaičius:  .............................................6
Prikabinimas:  .........................................3 kat.

Joker 4 CT
Darbinis plotis: ......................................4,00 m
Transportinis plotis: ..............................2,95 m
Transportinis aukštis:............................2,80 m
Ilgis: ......................................................2,90 m

Svoris (su „RollFlex“ dirvos 
tankintuvu): .................................nuo 2.500 kg
Diskų skaičius:  ............................................32
Prikabinimas:  ......................................3/4 kat.
Galios poreikis: ................... nuo 90 iki 120 kW

Joker 5 CT
Darbinis plotis: ......................................5,00 m
Transportinis plotis: ..............................2,95 m
Transportinis aukštis:............................3,25 m
Ilgis: ......................................................2,90 m

Svoris (su „RollFlex“ dirvos 
tankintuvu): .................................nuo 3.000 kg
Diskų skaičius:  ............................................40
Prikabinimas:  ......................................3/4 kat.
Galios poreikis: ................. nuo 110 iki 150 kW

Joker 6 CT 
Darbinis plotis: ......................................6,00 m
Transportinis plotis: ..............................2,95 m
Transportinis aukštis:............................3,70 m
Ilgis: ......................................................2,90 m

Svoris (su „RollFlex“ dirvos 
tankintuvu): .................................nuo 3.350 kg
Diskų skaičius:  ............................................48
Prikabinimas:  ......................................3/4 kat.
Galios poreikis: ................. nuo 130 iki 175 kW
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Apšvietimas

Apšvietimas

1. 7 polių kištukas
2.      Galinis žibintas dešinėje
2.1    Posūkio rodiklio lemputė
2.2    Galinio žibinto lemputė
2.3    Stabdžių šviesos lemputė
3.      Galinis žibintas kairėje
3.1    Stabdžių šviesos lemputė
3.2    Galinio žibinto lemputė
3.3    Posūkio rodiklio lemputė

Kištukai	ir	kabelių	priskirtys
Nr. Pav. Spalva Funkcija
1. L geltona Posūkio rodiklis kairėje
2. 54g - - - - - - 
3. 31 balta Masė
4. R žalia Posūkio rodiklis dešinėje
5. 58 R ruda Galinis žibintas dešinėje
6. 54 raudona Stabdžių šviesa
7. 58 L juoda Galinis žibintas kairėje

ĮSPĖJIMAS
Reguliariai tikrinkite apšvietimo sistemą, kad 
nekeltumėte pavojaus kitiems eismo dalyviams 
dėl apšvietimo sistemos trūkumų!

Alle ohne Zinkenschutz Beleuchtung Beleucht_1.skf ed Feb 03

R

L

DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

1
2

3
4

5

6
7

1

2

3

2.1

2.2
2.3

3.1

3.2
6.3
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Valdymas ir 
nustatymas

Mašinos prikabinimas

PAVOJUS
Žmonės tarp mašinos ir traktoriaus gali būti pri-
spausti ir sunkiai sužaloti arba nužudyti.
Pašalinkite žmones iš srities tarp traktoriaus ir 
mašinos.
Tik po apatinių kreipiamųjų svirčių užkabinimo ir 
kai traktorius yra išjungtas leidžiama asmenims 
žengti tarp traktoriaus ir mašinos, kad prijungtų 
viršutinę kreipiamąją svirtį ir uždarytų apatinių 
kreipiamųjų svirčių fiksatorius.

ĮSPĖJIMAS
Nelaimingų atsitikimų pavojus dėl mašinos 
susidūrimo. Ypač važiuodami pro vartus bei 
važiuodami po tiltais ir žemai kabančiomis 
elektros energijos tiekimo linijomis atsižvelkite į 
transportinį aukštį. 

ĮSPĖJIMAS
Neplanuoti hidrauliniai judesiai ir pašalinių as-
menų (vaikų, keleivių) sukelti hidrauliniai judesiai 
gali lemti sunkius nelaimingus atsitikimus. Todėl, 
kai nenaudojate, traktoriaus valdymo prietaisus 
apsaugokite arba užrakinkite transportavimo 
padėtyje.

1. Įsitikinkite, kad traktoriaus ir mašinos prikabi-
nimo įtaisai dera tarpusavyje.

2. Prikabinkite mašiną prie trijų traktoriaus taškų. 
Viršutinę kreipiamąją svirtį galima pasirinktinai 
prijungti prie vieno iš dviejų valdymo taškų. 

3. Esant reikalui, užrakinkite apatines kreipiamą-
sias svirtis nuo šoninio svyravimo. 

4. Jei yra: prijunkite hidraulines skleidimo ir 
hidraulinio gylio nustatymo linijas prie trakto-
riaus. Kiekvieno hidraulinio kontūro hidrauli-
nės linijos yra sujungtos ir paženklintos.

5. Prijunkite apšvietimo sistemos kištukus ir 
patikrinkite veikimą.

6. Pakelkite mašiną ir iki galo suskleiskite šoni-
nes dalis. 

Joker 3 CT/3,5 CT: 
Apatinių kreipiamųjų svirčių prikabinimo taškų 
atstumas atitinka 2 kategoriją ir 3 kategoriją. 
Kaiščių skersmuo atitinka 3 kategoriją.

Joker 4 CT/5 CT/6 CT: 
Apatinių kreipiamųjų svirčių prikabinimo taškų 
atstumas atitinka 3 kategoriją. Kaiščių skersmuo 
atitinka 3 kategoriją. Paprastas pertvarkymas 
įgalina primontavimą pagal 4 kategoriją.

Joker 4 CT/5 CT/6 CT: 
pertvarkymas prikabinimui 
pagal	4	kategoriją	(su	išskėtimo	
matmeniu	pagal	3	kategoriją)

3 kat. prikabinimas

1. Ištraukite fiksavimo vielokaištį.
2. Ištraukite kaištį, nuimkite distancinę poveržlę 

ir rutulį (3 kat.).
3. Sumontuokite rutulį (4 kat.) be distancinės 

poveržlės su kaiščiu.
4. Užfiksuokite kaištį fiksavimo vielokaiščiu.
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Mašinos pastatymas

ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo pavojus dėl mašinos nuriedėjimo 
arba nuvirtimo. Mašiną visada statykite ant ly-
gaus tvirto pagrindo. 

Diskines akėčias su išskleidžiamu 
rėmu (Joker 4 CT/5 CT/6 CT) statykite 
išskleistas. 

1. Jei yra: atjunkite hidraulines movas.
2. Ištraukite apšvietimo sistemos kištukus.
3. Atkabinkite mašiną.

Parengimas transportavimui / 
važiavimui	keliais

ĮSPĖJIMAS
Krentančios/nusileidžiančios mašinos dalys gali 
sukelti sunkius suspaudimus ir t. t. Pašalinkite 
žmones iš pavojaus zonos. Laikykitės nelaimin-
gų atsitikimų prevencijos taisyklių.

ĮSPĖJIMAS
Joker 3 CT/3,5 CT: Šoninis ribotuvas viršija 
transportavimui keliais leistiną transportinį plotį ir 
gali lemti pažeidimus ir nelaimingus atsitikimus.
Per transportavimą keliais visada suskleiskite 
šoninį ribotuvą. 

Skleidžiamuosius judesius atlikite tik 
esant pakeltai mašinai ir ant lygaus tvirto 
pagrindo. Sąvaras visada suskleiskite 
arba išskleiskite iki galo.

Prieš suskleidimą visada išvalykite at-
verčiamųjų lankstų ir cilindrų sritis. Ten 
gali įstrigti žemės ir akmenys, ir per su-
skleidimą pažeisti komponentus.

1. Prieš važiavimą keliais nuo visos mašinos 
nevalykite užmestas žemes.

2. Išvalykite įspėjamąjį skydelį ir apšvietimo 
sistemą.

3. Patikrinkite apšvietimo sistemos veikimą.
4. Pakelkite mašiną.
5. Joker 3 CT/3,5 CT: suskleiskite ir kaiščiu 

užfiksuokite šoninį ribotuvą.

Joker 3 CT/3,5 CT: šoninis ribotuvas suskleistas

6. Joker 4 CT/5 CT/6 CT: suskleiskite sąvaras.
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Nustatymai darbui

Darbo metu draudžiama su mašina va-
žiuoti atbulai. Prieš važiavimą atbuline 
eiga pakelkite mašiną.

Gylio nustatymas
Darbinėje padėtyje mašinos svorį laiko dirvos 
tankintuvas. Darbinis gylis nustatomas dirvos 
tankintuve.
Horizontalioji mašinos padėtis nustatoma prie-
kyje viršutine kreipiamąja svirtimi.
Gylis nustatomas mechaniniu arba (pasirinkti-
nai) hidrauliniu būdu. Esant hidrauliniam gylio 
nustatymui, nustatytas gylis rodomas skalėje. 

Gylio nustatymo skalė #

Mechaninis nustatymas

Reguliuojant darbinį gylį, prie reguliavimo atra-
mų ant dirvos tankintuvo įkišami arba išimami 
aliumininiai spaustukai. 

1. Neleiskite mašiną lauke.
2. Perjunkite apatinių kreipiamųjų svirčių hidrau-

linės įrangos valdymo prietaisą į slankiąją 
padėtį. 

3. Viršutine kreipiamąja svirtimi išlygiuokite ma-
šiną horizontaliai. 

4. Esant reikalui, prie reguliavimo atramos išim-
kite arba įkiškite aliumininius spaustukus, kad 
būtų pasiektas pageidaujamas darbinis gylis. 

5. Viršutine kreipiamąja svirtimi vėl išlygiuokite 
mašiną horizontaliai. 

6. Kad apribotumėte dirvos tankintuvo kelią že-
myn (pvz., per iškėlimą): įkiškite aliumininius 
spaustukus viršuje prie reguliavimo atramos. 

Reguliavimo atrama prie dirvos tankintuvo su 
aliumininiais spaustukais

Prie abiejų nustatymo atramų reikia įdėti 
vienodą aliumininių spaustukų skaičių. 
Aliumininiai spaustukai prie abiejų nu-
statymo atramų turi būti vienodo storio.
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Hidraulinis nustatymas 

Esant hidrauliniam gylio nustatymui, darbinis 
gylis nustatomas lauke ir gali būti reguliuojamas 
darbo metu. Idealiu atveju hidraulinis gylio regu-
liavimas yra derinamas su hidrauline viršutine 
kreipiamąja svirtimi.

1. Lauke neleiskite mašiną ir perjunkite apatines 
kreipiamąsias svirtis į slankiąją padėtį.

2. Viršutine kreipiamąja svirtimi išlygiuokite ma-
šiną horizontaliai. 

3. Darbinėje padėtyje papildomu valdymo prie-
taisu reguliuokite dirvos tankintuvo aukštį, kad 
būtų pasiektas pageidaujamas darbinis gylis. 
Nustatytas darbinis gylis rodomas skalėje.

4. Viršutine kreipiamąja svirtimi išlygiuokite ma-
šinos pokrypį.

Hidraulinis gylio nustatymas

Siekiant užkirsti kelią mašinos supimuisi esant 
tam tikroms naudojimo sąlygoms, hidraulinė 
gylio reguliavimo sistema turi resiverį.

ĮSPĖJIMAS
Hidraulinėje sistemoje yra aukštas slėgis.   
Ištrykštantis hidraulinis skystis gali prasiskverbti 
pro odą ir sunkiai sužaloti. 
Patyrę sužalojimų, nedelsdami kreipkitės į gy-
dytoją.

Resiveris su uždarymo čiaupu

Vibracijų slopinimą galima išjungti uždarymo 
čiaupu.

Šoninis ribotuvas
Jei reikia, nustatykite šoninio ribotuvo darbinį 
aukštį:

1. Numontuokite ribojimo plokštelę.
2. Dviem varžtais primontuokite ribojimo plokš-

telę pageidaujamame aukštyje.

Šoninio ribotuvo nustatymas

Esant susidėvėjimui, sureguliuokite arba 
pakeiskite šoninį ribotuvą.
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Papildoma	įranga
Dirvos tankintuvą galima įsigyti įvairių modifika-
cijų. „Joker CT“ eksploatacijai reikia sumontuoti 
dirvos tankintuvą.

Grandyklė, „Mono TG“, hidraulinė gylio nusta-
tymo sistema, papildomi pasvarai, srutų kėbulo 
parengimo rinkinys ir šoninis ribotuvas yra pasi-
rinktiniai papildomi įrenginiai. „Joker CT“ galima 
eksploatuoti be šių papildomų įrenginių.

Prie papildomos įrangos aprašymo kaskart taip 
pat yra aprašyta techninė priežiūra.

Dirvos tankintuvas
Darbinėje padėtyje mašina juda ant dirvos tan-
kintuvo. Dėl mašinos svorio gaunamas didelis 
pertankinimas ir smulkiai trupus, lygus paviršius.

Galimos dirvos tankintuvo modifikacijos yra: 
ratinis dirvos tankintuvas, strypinis volas, „Ste-
elDisc“ dirvos tankintuvas, „RollFlex“ dirvos 
tankintuvas, „FarmFlex“ dirvos tankintuvas arba 
„RollCut“ dirvos tankintuvas.

Esant lipniai žemei, dirvos tankintuvai gali prisi-
kimšti žemių ir taip žymiai pasunkėti. Dėl to gali 
būti perkraunami komponentai. Per transporti-
nius važiavimus galima suteršti kelius.

Jei renka žemes, dirvos tankintuvus 
reguliariai valykite darbo metu. Dirvos 
tankintuvus būtinai valykite prieš važia-
vimą keliais.

Techninė	priežiūra:

 ¾ Tikrinkite dirvos tankintuvų guolių priveržtumą.
 ¾ Tikrinkite dirvos tankintuvų velenų laisvą cen-
truotąjį sukimąsi.

 ¾ Reguliariai tepkite dirvos tankintuvų guolius.
 ¾ Tikrinkite, ar dirvos tankintuvų segmentai 
nepatyrė susidėvėjimo, deformacijos ir lūžio.

Tik esant ratiniam dirvos tankintuvui:
 ¾ Tikrinkite ratų priveržtumą.
 ¾ Prieš naudojimą tikrinkite oro slėgį.

Tik esant „SteelDisc“ dirvos tankintuvui:
 ¾ Esant reikalui, sureguliuokite brauktuvus.

Ratinis dirvos tankintuvas

Ratinis dirvos tankintuvas

Padangos 185/65-15 AS. Ypač tinka labai len-
gvai mažos keliamosios galios žemei. Dėl AS 
profilio palieka labai gerą, eroziją mažinančią 
paviršiaus struktūrą.
Nerekomenduojama esant akmeningai žemei.

Strypinis volas

Strypinis volas

Gylio valdymas su vidutiniu atgaliniu sustiprinimu.
Ypač rekomenduojama ant labai lengvos že-
mės arba kai siekiama „Joker CT“ išlaikyti kiek 
galima lengvesnes – pvz., primontavimui prie 
srutovežio.
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„SteelDisc“ dirvos tankintuvas

„SteelDisc“ dirvos tankintuvas

Sunkusis plieninių žiedų dirvos tankintuvas su 
labai geru atgaliniu sustiprinimu ant sunkios, 
sausos žemės ir su geru pjaunamuoju poveikiu 
itin tinka akmeningai žemei.

„RollFlex“ dirvos tankintuvas

„RollFlex“ dirvos tankintuvas

Labai geras savaiminis išsivalymas esant drė-
gnoms sąlygoms. Atgalinis sustiprinimas juos-
tomis su dideliu maišomuoju poveikiu ir labai 
didele išlyginimo geba.

„FarmFlex“ dirvos tankintuvas

„FarmFlex“ dirvos tankintuvas

Guminis volas su labai geru atgaliniu sustiprinimu 
ant vidutinės žemės. Palieka banguotą profilį.
Mažiau jautrus šlapumui, nei „DoubleDisc“ dir-
vos tankintuvas. Ypač tinka akmeningai žemei.

„RollCut“ dirvos tankintuvas

„RollCut“ dirvos tankintuvas

Peilinis volas su geru pjaunamuoju ir atgalinio 
sustiprinimo poveikiu ant sunkios molingos 
žemės.
Galima nustatyti tarp dirvos tankintuvo žiedų 
esančių peilių agresyvumą.
Nerekomenduojama esant akmeningai žemei.
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Grandyklė
„Joker“ gale galima įrengti grandyklę (pasirinktis).
Grandyklė purena ir lygina paviršių, ir paskirsto 
esamus derliaus likučius.

Abiem kaiščiais (žr. rodyklę) prieš ir už sukimo-
si centro galima apriboti grandyklės judėjimą 
aukštyn ir žemyn. 
Priekinis kaištis riboja judėjimą aukštyn ir tokiu 
būdu nustato slėgį į grandyklę. Galinis kaištis 
riboja kelią žemyn (pvz., per iškėlimą). 

Teisingą nustatymą reikia rasti lauke. Taip pat 
grandyklė neturėtų būti apkraunama daugiau 
nei būtina.    
 

Grandyklė

Techninė	priežiūra:

Grandyklė nereikalauja techninės priežiūros.

 ¾ Po pirmųjų 10 eksploatacijos valandų ir prieš 
sezono pradžią tikrinkite pritvirtinimo prie 
įrankių laikiklio tvirtumą.

 
Mono TG
„Joker 3 CT“, „3,5 CT“ galima įrengti papildomą 
įrangą „Mono TG“.
„Mono TG“ yra prikabinamas prie trijų taškų 
priešais „Joker“.

„Joker CT“ su „Mono TG“

„Mono TG“ turi „TerraGrip“ dantis. Šie dantys 
yra tvirti ir tinka giliam žemės įdirbimui. Žemė 
nėra iškeliama aukštyn.
Dantys turi spyruoklinę apsaugą nuo akmenų. 
Su atleidimo slėgiu, 
kuris yra apie 500 kg kiekvienam dančiui, 
apsauga nuo akmenų užkerta kelią dantų, dantų 
laikiklio ir noragėlių pažeidimams.
Atleidimo charakteristika dantis ilgai ramiai išlai-
ko žemėje. Jei pasiekiama atleidimo jėga, dantis 
gali pasitraukti iki 30 cm aukštyn.

Dantys „TerraGrip“

Dantys turi siaurus LD noragėlius.
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Valdymas

Primontavimas

„Joker CT“ ir „Mono TG“ galima pastatyti suka-
bintus kartu arba atskirai.
Sukabindami mašinas ir prikabindami prie trak-
toriaus, laikykitės tų pačių saugos nuostatų, kaip 
ir prikabindami „Joker CT“ prie traktoriaus.

 ¾ Po prikabinimo įstumkite aukštyn ir užfiksuo-
kite abi nuleidimo atramas.

 ¾ Prieš pastatydami mašiną, nuleidimo atramas 
vėl nustatykite į stovėjimo padėtį.

Jei „Mono TG“ reikia vėliau primontuoti 
prie „Joker“, į „Joker“ reikia įmontuoti 
viršutinę kreipiamąją svirtį, skirtą atremti 
dirvos tankintuvą.

ATSARGIAI
Susižalojimo pavojus dėl mašinos nuvirtimo. Jei 
„Mono TG“ pastatomas be „Joker CT“, apsau-
gokite „Mono TG“ nuo apvirtimo.

Važiavimai	keliais	ir	transportiniai	
važiavimai

Kartu su „Mono TG“ mašina turi žymiai didesnį 
svorį.
Laikykitės eksploatacijos ir eismo saugos nuostatų.

 ¾ Patikrinkite ir, esant reikalui, pakoreguokite 
priekinės ašies balastavimą.

Gylio nustatymas

Darbo metu „Mono TG“ per viršutines kreipia-
mąsias svirtis remiasi į „Joker“ dirvos tankintuvą.
Apatinės kreipiamosios svirtys traktoriuje nusta-
tomos į slankiąją padėtį.

„Mono TG“ ties priekiniais kaiščiais per apatines 
kreipiamąsias svirtis remiasi į „Joker“. Kuo toliau 
į priekį įkišamas kaištis (1), tuo žemiau „Mono 
TG“ dirba priešais „Joker“.

Galinis kaištis (2) yra skirtas riboti „Joker“ eigą 
per mašinos iškėlimą. Kuo toliau į galą įkišamas 
kaištis, tuo vėliau „Joker“ pakeliamos kartu.

12

„Mono TG“ gylio nustatymas

Reguliuodami visada nustatykite abi 
puses vienodai.

Techninė	priežiūra:

Dantis nereikalauja techninės priežiūros.

 ¾ Po pirmųjų 10 eksploatacijos valandų ir prieš 
sezono pradžią tikrinkite varžtų prie įrankių 
laikiklio tvirtumą.
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Hidraulinis gylio 
nustatymas

Žr. skyrių „Nustatymai darbui“

Papildomi pasvarai
„Joker CT“ galima įrengti papildomus pasvarus.

Papildomi pasvarai

Techninė	priežiūra:

Papildomi pasvarai nereikalauja techninės 
priežiūros.

 ¾ Tikrinkite papildomų pasvarų pritvirtinimo 
priveržtumą.

Srutų	kėbulo	parengimo	
rinkinys
„Joker CT“ galima įrengti laikiklį, skirtą pritvirtinti 
srutų skleidimo įtaisą.

Srutų laistytuvas

Srutų laistytuvo jungės plokštės matmenys yra 
pavaizduoti tolesniame paveiksle.

Srutų laistytuvo jungės plokštė

Techninė	priežiūra:

 ¾ Tikrinkite srutų laistytuvo pritvirtinimo priverž-
tumą.
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Šoninis ribotuvas

Šoninis ribotuvas turi neleisti susidaryti pyli-
mams prie gretimos vėžės.
Šoninio ribotuvo aukštį galima reguliuoti, ir jį 
darbo metu reikia priderinti prie darbo sąlygų.

Šoninis ribotuvas (neatlenkiamas)

Esant susidėvėjimui, sureguliuokite arba 
pakeiskite šoninį ribotuvą.

„Joker 3 CT“ atveju šoninį ribotuvą trans-
portavimui keliais reikia suskleisti.
Šoninis ribotuvas viršija leistiną trans-
portinį plotį ir gali lemti pažeidimus ir 
nelaimingus atsitikimus.

Joker 3 CT: šoninio ribotuvo suskleidimas

 ¾ Ištraukite kaištį.
 ¾ Atlenkite šoninį ribotuvą aukštyn.
 ¾ Užfiksuokite šoninį ribotuvą kaiščiu.

Šoninis ribotuvas (atlenkiamas)

Techninė	priežiūra:

 ¾ Reguliariai tikrinkite laikančiąją gembę.

31

 



Techninė	priežiūra
Laikykitės techninės priežiūros saugos nuorodų.

Mašina buvo suprojektuota ir sumontuota mak-
simaliam našumui, ekonomiškumui ir valdymo 
patogumui daugybėje eksploatacijos sąlygų.

Prieš pristatymą mašina gamykloje ir autorizuoto 
prekybininko buvo patikrinta, siekiant užtikrinti, 
kad mašina būtų pristatyta optimalios būklės. 
Siekiant išlaikyti sklandžią eksploataciją, yra 
svarbu rekomenduojamais intervalais vykdyti 
techninės priežiūros darbus (žr. techninės prie-
žiūros apžvalgą).

Valymas
Kad išlaikytumėte darbinę parengtį ir pasiektu-
mėte optimalų našumą, reguliariais intervalais 
vykdykite valymo ir priežiūros darbus.

Hidraulinių cilindrų ir guolių neplaukite 
aukšto slėgio plovimo įrenginiu ar tie-
siogine vandens srove. Esant aukštam 
slėgiui, sandarikliai ir guoliai nėra san-
darūs vandeniui.

Diskų guolių sandarikliai su slydimo žiedais yra 
jautrūs įsiskverbusiam vandeniui, kai po to būna 
ilgos prastovos.
Gali susidaryti rūdžių ir susiklijuoti abu slydimo 
žiedai. Dėl to slydimo žiedai gali suktis aplink O 
žiedą ir jį sugadinti. Išsilietų alyva ir per trumpą 
laiką būtų sugadintas guolis. 

 ¾ Neplaukite guolių taškų aukšto slėgio plovimo 
įrenginiu.

 ¾ Prieš ilgas prastovas išpurkškite guolių taškus 
rūdžių tirpikliu ar pan. 

 ¾ Prieš pakartotinį parengimą eksploatacijai 
pasukite diskus rankomis ir patikrinti eigos 
laisvumą.

Mašinos tepimas
ATSARGIAI

Naudojant pagal taisykles, tepimo medžiagos ir 
mineralinės alyvos produktai pavojaus sveikatai 
nekelia.
Visgi venkite ilgesnio sąlyčio su oda ar garų 
įkvėpimo.

 ¾ Tepkite mašiną reguliariai ir po kiekvieno 
slėginio plovimo.
Tai užtikrina darbinę parengtį ir sumažina 
remonto išlaidas bei prastovas.

Tepalo specifikacija: DIN 51825 KP/2K-40

Sandėliavimas
Jei mašinos eksploatacija turi būti sustabdoma 
ilgesniam laikotarpiui:

 ¾ Jei įmanoma, mašiną pastatykite po stogu.
 ¾ Apsaugokite mašiną nuo rūdžių. Išpurškimui 
naudokite tik biologiškai lengvai suyrančias 
alyvas (pvz., rapsų aliejų). 

 ¾ Apsaugokite hidraulinių cilindrų švaistiklius 
nuo korozijos. 

Plastikinių ir guminių dalių nepurkškite 
alyva ar antikorozine priemone. Dalys 
gali imti skeldėti ir lūžti.
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Techninės	priežiūros	
intervalai
Techninės priežiūros intervalus lemia įvairūs 
veiksniai.
Pavyzdžiui, skirtingos eksploatacijos sąlygos, 
atmosferos reiškinių poveikiai, darbiniai greičiai 
ir žemės sąlygos daro įtaką techninės priežiūros 
intervalams. O taip pat ir naudojamų tepimo ir 
priežiūros priemonių kokybė turi įtakos laikui iki 
kito priežiūros darbo.

Todėl nurodyti techninės priežiūros intervalai 
gali būti tik orientacinio pobūdžio. 
Esant nuokrypiams nuo „normalių“ eksploata-
cijos sąlygų, susidarančių techninės priežiūros 
darbų intervalus reikia priderinti prie sąlygų.

Reguliari techninė priežiūra yra tinkamos eksplo-
atuoti mašinos pagrindas. Prižiūrimos mašinos 
sumažina gedimų riziką ir užtikrina ekonomišką 
mašinų naudojimą ir eksploataciją.

33

 



Techninės	priežiūros	apžvalga

Joker	3	-	6	CT	techninės	priežiūros	apžvalga
Techninės priežiūros vieta Darbo nuorodos Intervalas
Po 10 eksploatacijos valandų

Patikrinkite visų srieginių ir kištukinių jungčių tvirtumą (žr. 
sukimo momentų lentelę)

Vieną kartą

Darbo metu
Hidraulinės žarnos Patikrinkite, ar nėra pažeidimų. Nedelsdami pakeiskite 

arba paveskite pakeisti pažeistas žarnas
Prieš naudojimą

Hidraulinė sistema ir komponentai Patikrinkite sandarumą, pritvirtinimą ir trynimosi vietas Prieš naudojimą
Apšvietimas ir įspėjamieji skydeliai Patikrinkite būklę, veikimą ir švarumą Prieš naudojimą
Įspėjamieji ir saugos lipdukai Patikrinkite buvimą ir įskaitomumą Prieš naudojimą
Šoninis ribotuvas Tepimas Kasdien ir po 

kiekvieno slėgi-
nio plovimo

Apatinių kreipiamųjų svirčių atramos 
mazgas

Tepimas Kasdien ir po 
kiekvieno slėgi-
nio plovimo

Diskai Patikrinkite būklę, priveržtumą ir susidėvėjimą, 
patikrinkite alyvos vonelės atramos mazgo sandarumą ir 
susidėvėjimą

Kasdien

Rėmas ir jungiamosios dalys Patikrinkite būklę ir priveržtumą (žr. sukimo momentų 
lentelę)

Kasdien

Atverčiamieji kaiščiai (nuo 4 m) Tepimas 40 val. ir po kie-
kvieno slėginio 
plovimo

Dirvos tankintuvas Patikrinkite būklę, atramos mazgą ir pritvirtinimą (žr. 
sukimo momentų lentelę)

40 val.

Po sezono
Visa mašina Patikrinkite visų srieginių ir kištukinių jungčių tvirtumą (žr. 

sukimo momentų lentelę)
Po sezono

Hidraulinės žarnos Patikrinkite, ar nėra pažeidimų. Nedelsdami pakeiskite 
arba paveskite pakeisti pažeistas žarnas

Po sezono

Hidraulinė sistema ir komponentai Patikrinkite sandarumą, pritvirtinimą ir trynimosi vietas Po sezono 
Rėmas ir jungiamosios dalys Patikrinkite būklę ir priveržtumą (žr. sukimo momentų 

lentelę)
Po sezono

Švaistikliai Išpurkškite antikorozine priemone Po sezono

Priedų techninės priežiūros darbai ir intervalai yra nurodyti skirsnyje „Papildomi įrenginiai“.
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Tepimo taškai

Atverčiamasis kaištis (gale)Atverčiamasis kaištis (priekyje)

Šoninio ribotuvo atramos mazgas „Mono TG“ (pasirinktis) apatinė kreipiamoji svirtis

Joker	3	-	6	CT	techninės	priežiūros	apžvalga
Hidraulinės žarnos  ¾ Reguliariai tikrinkite, ar hidraulinės žarnos neturi pažeidimų (trūkių, trynimosi 

vietų ir t. t.).
 ¾ Nedelsdami pakeiskite pažeistas žarnų linijas.
 ¾ Hidraulines žarnas keiskite po 6 metų. Tuo tikslu atsižvelkite į gamybos datą 
ant žarnos linijos (metai/mėnuo) ir ant žarnos (ketvirtis/metai):

Žarnos linija  Žarna

 ¾ Priklausomai nuo eksploatacijos sąlygų (pvz., atmosferos reiškinių poveikio) 
arba esant didesnei apkrovai, visgi gali prireikti keisti anksčiau.

 ¾ Ne rečiau kaip kartą per metus hidraulinę sistemą paveskite patikrinti kom-
petentingam asmeniui.

 ¾ Be to, laikykitės konkrečios šalies nurodymų ir reikalavimų.
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Priveržimo	momentai	

Sukimo momentai yra tik orientacinio pobūdžio ir galioja bendrai.
Pirmenybę turi konkretūs duomenys, pateikiami atitinkamose vietose eksploatacijos ins-
trukcijoje.

Varžtų ir veržlių negalima tepti tepimo priemonėmis, kadangi jos keičia trinties koeficientą.

Metriniai	varžtai

Priveržimo momentai – metriniai varžtai, Nm
Dydis
ø mm

Žingsnis
mm

Varžtų konstrukcija – tvirtumo klasė Ratų veržlės
4.8 5.8 8.8 10.9 12.9

3 0,50 0,9 1,1 1,8 2,6 3,0

4 0,70 1,6 2,0 3,1 4,5 5,3

5 0,80 3,2 4,0 6,1 8,9 10,4

6 1,00 5,5 6,8 10,4 15,3 17,9

7 1,00 9,3 11,5 17,2 25 30

8 1,25 13,6 16,8 25 37 44

8 1,00 14,5 18 27 40 47

10 1,50 26,6 33 50 73 86

10 1,25 28 35 53 78 91

12 1,75 46 56 86 127 148

12 1,25 50 62 95 139 163

14 2,00 73 90 137 201 235

14 1,50 79 96 150 220 257

16 2,00 113 141 214 314 369

16 1,50 121 150 229 336 393

18 2,50 157 194 306 435 509

18 1,50 178 220 345 491 575 300

20 2,50 222 275 432 615 719

20 1,50 248 307 482 687 804

22 2,50 305 376 502 843 987

22 1,50 337 416 654 932 1090 510 

24 3,00 383 474 744 1080 1240

24 2,00 420 519 814 1160 1360

27 3,00 568 703 1000 1570 1840

27 2,00 615 760 1200 1700 1990

30 3,50 772 995 1500 2130 2500

30 2,00 850 1060 1670 2370 2380
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Priveržimo momentai – coliniai varžtai, Nm
Varžtų

skersmuo
Tvirtumas 2 Tvirtumas 5 Tvirtumas 8

Nėra žymos ant galvutės 3 žymos ant galvutės 6 žymos ant galvutės
Colis mm Stambus 

srieg.
Smulkus 

srieg.
Stambus 

srieg.
Smulkus 

srieg.
Stambus 

srieg.
Smulkus 

srieg.

1/4 6,4 5,6 6,3 8,6 9,8 12,2 13,5

5/16 7,9 10,8 12,2 17,6 19,0 24,4 27,1

3/8 9,5 20,3 23,0 31,2 35,2 44,7 50,2

7/16 11,1 33,9 36,6 50,2 55,6 70,5 78,6

1/2 12,7 47,5 54,2 77,3 86,8 108,5 122,0

9/16 14,3 67,8 81,3 108,5 122,0 156,0 176,3

5/8 15,9 95,0 108,5 149,1 169,5 216,0 244,0

3/4 19,1 169,5 189,8 271,1 298,3 380,0 427,0

7/8 22,2 176,3 196,6 433,9 474,5 610,0 678,0

1 25,4 257,6 278,0 650,8 718,6 915,2 1017

1 1/8 28,6 359,3 406,8 813,5 908,4 1302 1458

1 1/4 31,8 508,5 562,7 1139 1261 1844 2034

1 3/8 34,9 664,4 759,3 1491 1695 2414 2753

1 1/2 38,1 881,3 989,8 1966 2237 3128 3620

Coliniai	varžtai



Techninė	priežiūra
Įmonė HORSCH nori, kad Jūs būtumėte visiškai 
patenkinti savo mašina ir mumis.

Iškilus problemai, kreipkitės į savo prekybos 
partnerį.
Mūsų prekybos partnerių klientų aptarnavimo 
tarnybos darbuotojai ir įmonės HORSCH klientų 
aptarnavimo tarnybos darbuotojai yra pasirengę 
Jums padėti.

Kad kiek galima greičiau išspręstumėme techni-
nius trūkumus, prašome Jūsų mums pagelbėti.

Pagelbėkite klientų aptarnavimo tarnybos dar-
buotojams pateikdami toliau nurodytus duome-
nis, kad būtų išvengta nereikalingų papildomų 
klausimų:

 ¾ Kliento numeris
 ¾ Klientų vadybininko pavardė
 ¾ Pavardė ir adresas
 ¾ Mašinos modelis ir serijos numeris
 ¾ Pirkimo data ir eksploatacijos valandos arba 
plotinis našumas

 ¾ Problemos pobūdis

Defektų	šalinimas

Paraiškas šalinti defektus reikia teikti savo 
HORSCH prekybos partneriui.

38

 





HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1   -   DE-92421 Schwandorf
Tel.: +49 9431 7143-0   -   Fax: +49 9431 41364
E-Mail: info@horsch.com   -   Internet: www.horsch.com

Visi duomenys ir paveikslėliai yra panašūs ir neturi būti identiški.
Gamintojas pasilieka teisę į konstrukcinius pakeitimus. 
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