
Naudojimo instrukcija
Art.: 80801101 lt

Prieš pradėdami eksploatuoti, atidžiai perskaitykite! 
Saugokite naudojimo instrukciją!

05/2011

Joker  5 - 12 RT



EB atitikties deklaracija
sutinkamai su EB direktyva 2006/42/EB

Mes,   HORSCH Maschinen GmbH,
   Sitzenhof 1
   D-92421 Schwandorf 

visiškai atsakingai skelbiame, kad produktas

HORSCH  Joker   5 RT    nuo ser. Nr.  28091250
  Joker   6 RT     28071270
  Joker   8 RT     28081270
  Joker 10 RT     28101250
  Joker 12 RT     28121256
                                                                                       
kuriam ir skirta ši deklaracija, atitinka vieningus saugumo bei sveikatos apsaugos reikalavimus 
pagal EB direktyvą 2006/42/EB.
Tinkamam EB direktyvose išdėstytų saugumo bei sveikatos apsaugos reikalavimų įgyvendinimui 
buvo pasitelkti šie standartai bei techninės specifikacijos:

    
   DIN EN ISO  12100 - 1  Mašinų sauga, 1 dalis
   DIN EN ISO  12100 - 2 Mašinų sauga, 2 dalis
   DIN EN ISO   14121 - 1 Rizikos vertinimas

Schwandorf, 10.09.2009     Už dokumentacijos tvarkyma   
Vietovė ir data       atsakingas asmuo:
        Gerhard Muck

____________________     ____________________  
M. Horsch        P. Horsch    
(Įmonės vadovas)      (Vystymo ir konstruktorių skyr.)
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Naudojimo instrukcijos išleidimo data: 02/2011    80801101 Joker 5 - 12 RT 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:  ............................................................ 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
       
       
       
       
       
       

       

Naudojimo instrukcijos išleidimo data: 02/2011
   Paskutiniai pakeitimai:

Pardavėjo adresas:  Pavardė:  ......................................................................
    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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Įvadas
Pratarmė
Prieš pradėdami eksploatuoti mašiną, atidžiai 
perskaitykite naudojimo instrukciją ir jos laikyki-
tės. Taip išvengsite pavojų, sumažinsite remonto 
išlaidas ir prastovas, padidinsite patikimumą bei 
pailginsite mašinos veikimo laiką. Laikykitės 
saugos nurodymų! 

Žalai bei gedimams, atsiradusiems dėl to, kad 
nebuvo laikomasi instrukcijos nurodymų, įmonės 
HORSCH garantija negalioja.

Ši naudojimo instrukcija jums padės perprasti 
mašiną bei tinkamai išnaudoti jos galimybes. 

Naudojimo instrukciją perskaityti ir ja vadovautis 
turi kiekvienas, kuris turės dirbti su mašina ar 
atlikti kitus su mašina susijusius darbus, pvz., ją

 ¾ valdyti (įskaitant paruošimą, gedimų šalinimą 
darbo eigos metu, priežiūrą);

 ¾ remontuoti (techninė priežiūra, patikrinimas);
 ¾ transportuoti.

Kartu su naudojimo instrukcija gausite priėmimo 
patvirtinimo lapą. Gamintojo atstovas paaiškins 
Jums, kaip valdyti ir prižiūrėti mašiną. Paskui 
priėmimo patvirtinimo lapą atsiųskite atgal į 
įmonę HORSCH. Taip patvirtinsite, kad mašina 
priimta tinkamai. 

Šioje instrukcijoje pateikti paveikslėliai, tech-
niniai duomenys ar svoriai gali kisti, tobulinant 
mašiną ar įdiegus papildomą įrangą.

Defektų	šalinimas

Pretenzijas dėl defektų reikia pateikti įmonės 
HORSCH partneriui, kuris persiųs jas į įmonės 
HORSCH centrinę būstinę. 
Bus atsižvelgiama tik į tas pretenzijas, kurios 
bus tinkamai surašytos ir įteiktos ne vėliau kaip 
per 4 savaites po defekto pastebėjimo.

Dalių tiekimas, kai prašoma atsiųsti atgal nau-
dotą dalį, žymimas raide „R“:
Prašome šias dalis išvalyti, ištuštinti ir kartu su 
tiksliu defekto aprašu per 4 savaites išsiųsti į 
HORSCH įmonę.

Detalių tiekimas, kai neprašoma grąžinti senų 
detalių:
Saugokite šias detales dar 12 savaičių, jų gali 
prireikti sprendimui priimti.

Prieš įpareigojant defektus šalinti tretiesiems 
asmenims ar prieš pradedant šalinti defektus, 
kai tam planuojama sugaišti daugiau nei 10 dar-
bo valandų, būtina pasitarti su mūsų techninės 
priežiūros skyriumi.
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Naudojimas	pagal	paskirtį
Mašina yra pagaminta atsižvelgiant į technikos 
lygį bei priimtus saugumo reikalavimus. Tačiau 
darbo metu galimos situacijos, kai gali susižeisti 
naudotojas ar trečiasis asmuo, gali būti suga-
dinta mašina arba padaryta kitos materialinės 
žalos.

Mašiną naudokite tik nepriekaištingos būklės 
ir tik pagal paskirtį, atsižvelgdami į saugos rei-
kalavimus bei galimus pavojus, ir laikydamiesi 
naudojimo instrukcijos reikalavimų! 
Ypač svarbu nedelsiant pašalinti triktis, turinčias 
įtakos darbų saugai.

Su mašina gali dirbti, ją prižiūrėti ar remontuoti 
tik išmokyti asmenys, instruktuoti apie galimus 
pavojus.

Originalios HORSCH atsarginės dalys ir priedai 
yra specialiai pritaikyti šiai mašinai. Ne įmonės 
HORSCH tiekiamos atsarginės dalys ir priedai 
gamintojo nėra patikrinti bei patvirtinti. 
Montuojant ar naudojant kitų gamintojų produk-
tus, tai gali neigiamai pakeisti mašinos ypatybes 
ir daryti įtaką jos darbo saugumui. 
Už žalą, patirtą naudojant ne originalias 
HORSCH atsargines dalis ir priedus, įmonė 
HORSCH neatsako.

Mašina skirta žemei dirbti žemės ūkio tikslais. 
Ji nepritaikyta naudoti kitokiu būdu. 
Už dėl to patirtą žalą įmonė HORSCH neatsako. 
Visa rizika tenka naudotojui.

Būtina laikytis visuotinių nelaimingų atsitikimų 
prevencijos taisyklių ir kitų galiojančių saugu-
mo technikos, darbo medicinos bei kelių eismo 
taisyklių.

Naudojimui pagal paskirtį priskiriamas ir naudo-
jimo instrukcijos bei gamintojo nurodytų naudoji-
mo, techninės priežiūros ir remonto reikalavimų 
laikymasis.

Patiriama	žala
Mašina buvo kruopščiai pagaminta įmonėje 
HORSCH. Bet ir naudojant mašiną pagal pa-
skirtį, ji gali sugesti.

 ¾ žalos dėl išorės poveikio;
 ¾ Netinkamas ir nesuderintas sūkių skaičius, 
darbo ir važiavimo greičiai.

 ¾ Klaidingai sumontuotas arba nustatytas įren-
ginys. 

 ¾ Naudojimo instrukcijos nesilaikymas.
 ¾ Nerūpestinga arba netinkama įrenginio prie-
žiūra ir techninė priežiūra.

 ¾ Trūkstami, susidėvėję arba sulūžę padargai.

Todėl, prieš naudodami mašiną, kaskart pa-
tikrinkite, ar ji tvarkingai veikia ir yra tinkamai 
nustatyta.

Pretenzijos dėl su mašina nesusijusios žalos at-
lyginimo nepriimamos. Taip pat neatsakome už 
žalą, patirtą dėl važiavimo ar naudojimo klaidų.
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Šioje naudojimo instrukcijoje

Šioje naudojimo instrukcijoje išskiriami trys pa-
vojaus ir saugos nurodymai. Naudojami tokie 
vaizdiniai ženklai:

svarbūs nurodymai!

kai kyla susižeidimo pavojus!

kai kyla pavojus sveikatai ir gyvybei!

Atidžiai perskaitykite visus šioje instrukcijoje 
pateiktus saugos nurodymus ir ant mašinos 
esančius įspėjamuosius ženklus.

Pasirūpinkite, kad tekstas ant įspėjamųjų ženklų 
būtų įskaitomas. Jei ženklų trūksta ar jie apga-
dinti, tuomet pakabinkite naujus.

Laikykitės šių nurodymų, kad išvengtumėte 
nelaimingų atsitikimų. Informaciją apie galimus 
pavojus, taip pat saugumo nurodymus perduo-
kite ir kitiems mašinos naudotojams.

Nesiimkite jokio darbo, kuris galėtų būti nesau-
gus.

Kam	leidžiama	dirbti
Su mašina leidžiama dirbti tik tiems asmenims, 
kurie yra tam darbui įgalioti bei išmokyti. Mini-
malus naudotojo amžius – 16 metų.

Naudotojas privalo turėti galiojantį vairuotojo 
pažymėjimą. Jis atsakingas už netoliese esančių 
trečiųjų asmenų saugumą.

Eksploatuotojas turi:

 ¾ užtikrinti, kad naudotojui būtų pasiekiama 
naudojimo instrukcija; 

 ¾ įsitikinti, kad dirbantysis ją perskaitė ir suprato.

Naudojimo instrukcija yra neatsiejama mašinos 
dalis.

Apsauginė	įranga
Darbui ir techninei priežiūrai jums reikės:

 ¾ prie kūno priglundančių drabužių;
 ¾ apsauginių pirštinių ir apsauginių akinių, sau-
gančių nuo dulkių ir aštriabriaunių mašinos 
dalių.



7

 

Saugos duomenys
Šie galimų pavojų prevencijos bei saugos reika-
lavimai galioja visiems šios naudojimo instruk-
cijos skyriams.

Saugos	ženklai
Ant mašinos

Nebūkite atlenkiamų mašinos 
dalių posūkio zonoje!

Būkite atsargūs su ištekančiu 
aukšto slėgio skysčiu, laiky-
kitės naudojimo instrukcijos 
nurodymų!

Prieš pradėdami eksploatuoti 
mašiną, atidžiai perskaitykite 
naudojimo instrukciją ir laiky-
kitės jos nurodymų! 

Prieš pradėdami techninės 
priežiūros ar remonto darbus, 
pirmiausia išjunkite variklį ir 
ištraukite raktą!

Buvimas pavojingoje zonoje 
leidžiamas tik tuomet, kai pa-
statytos apsauginės atramos!

Niekada nekiškite rankų į pri-
spaudimo pavojaus zoną, kol 
dalys dar sukasi!
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Nelipkite ant besisukančių 
dalių. Naudokite tik numatytas 
pasilypėjimo priemones!

alle Verladehacken ed Sept 03
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

00380880

00380880

Kablys: 
kovimo metu čia prikabinkite krovinio paėmimo 
įtaisus (grandines, lynus ir t. t.)!

Važiuoti mašina pašaliniams 
asmenims draudžiama!

ed
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00380523

00380523

Prieš važiuodami keliais, nuimkite aliuminio 
spaustukus, nes suskleidžiant susidurs dirvos 
tankintuvai.

Po 50 val. priveržkite ratų veržles / varžtus.

Vorlage ed Juli 05
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Maschine 00380358

00380359

50 h / Nm

Perjungimo iš darbinės padėties į transportavi-
mo padėtį svirties padėtis (10 / 12 RT)

Vorlage ed Juli 05
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Maschine 00380358

00380358

ed
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

joker rt 00380964 feb 10

00380964

Uždarymo čiaupą perjunkite tik gyliui nustatyti 
(5–8 RT).



9

 

Saugus	darbas
Mašiną galima pradėti eksploatuoti tik po to, kai 
įmonės HORSCH atstovas ar partneris infor-
muoja, kaip ja naudotis. Priėmimo patvirtinimo 
lapą užpildykite ir atsiųskite į įmonę HORSCH.

Saugus eismas
Važiuodami keliais, gatvėmis ar aikštėmis, lai-
kykitės galiojančių kelių eismo taisyklių. 
Atsižvelkite į leistinus transporto priemonių plo-
čius, sumontuokite apšvietimą, įspėjamuosius 
bei apsauginius įtaisus.

Neviršykite leistinos ašių apkrovos, padangų 
keliamosios galios ir bendrojo svorio, kad ne-
kiltų problemų vairuojant ar stabdant mašiną. 
Važiavimo savybėms įtaką daro ir pakabinami 
padargai. Ypač posūkiuose atsižvelkite į prika-
binto padargo išsikišimo ilgį bei inertiškumą.

Transportuodami mašiną, neviršykite nustatyto 
aukščio. 
Atkreipkite dėmesį į transportavimo aukštį ypač 
ties tiltais ir žemai kabančiais elektros laidais.

Prieš važiuodami ant kelio, nuo visos mašinos 
nuvalykite žemes.
Važiuoti ant mašinos pašaliniams asmenims 
draudžiama.

Prie	hidraulinės	sistemos
 ¾ Hidraulines žarnas junkite prie traktoriaus tik 
tada, kai hidraulinėje sistemoje nėra slėgio 
nei mašinos, nei padargų pusėje.

 ¾ Hidraulinėje sistemoje yra aukštas slėgis. 
Reguliariai tikrinkite, ar sandarios visos linijos, 
žarnos ir srieginės jungtys, bei apžiūrėkite, ar 
nėra matomų pažeidimų! 

 ¾ Nuotėkio vietoms ieškoti naudokite tik tam 
skirtas pagalbines priemones. Nedelsdami 
pašalinkite pažeidimus! Besiveržianti alyva 
gali sužeisti ar nudeginti!

 ¾ Susižaloję iš karto kreipkitės į gydytoją.

Kad būtų išvengta netyčinių ar trečiųjų 
asmenų sukeltų nelaimingų atsitikimų 
(vaikų, keleivių) dėl hidraulinės siste-
mos judėjimo, traktoriaus valdymo prie-
taisai, kai jie nenaudojami ar mašina 
transportuojama, turi būti užblokuojami 
arba užrakinami.

Slėgio	akumuliatorius
Hidraulinėje sistemoje įmontuoti slėgio akumu-
liatoriai. 
Slėgio akumuliatorių neatidarinėkite, neatlikinė-
kite juose jokių darbų (virinimo, gręžimo). Net 
ir ištuštinus, rezervuaruose išlieka dujų slėgis.

Prieš pradėdami bet kokius hidraulinės sistemos 
darbus, ištuštinkite slėgio akumuliatorių. Mano-
metras neturi rodyti jokio slėgio.
Manometro slėgis turi nukristi iki 0 barų. Tik tada 
galima atlikti hidraulinės sistemos darbus.
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Priežiūra	ir	techninė	priežiūra
 ¾ Laikykitės galiojančių arba naudojimo instruk-
cijoje nurodytų reguliarios kontrolės ir patikros 
terminų.

 ¾ Norėdami atlikti techninės priežiūros ar prie-
žiūros darbus, pastatykite mašiną ant lygaus 
ir tvirto pagrindo bei užblokuokite ją, kad 
neriedėtų.

 ¾ Išleiskite iš hidraulinės sistemos slėgį, mašiną 
nuleiskite arba paremkite. 

 ¾ Po valymo patikrinkite visų hidraulinių jungčių 
sandarumą bei tvirtumą. 

 ¾ Apžiūrėkite, ar nėra nuotrynų ir pažeidimų. 
Tuojau pat pašalinkite pastebėtus trūkumus!

 ¾ Prieš pradėdami tvarkyti elektros įrangą, at-
junkite maitinimo srovę.

 ¾ Vėl priveržkite techninės priežiūros darbų 
metu atsilaisvinusius varžtus.

Neplaukite naujos mašinos aukšto 
slėgio ar garų valymo įranga. Dažai 
visiškai sukietėja tik po 3 mėnesių, 
todėl saugokite, kad nebūtų pažeistas 
paviršius.

Įrangos	keitimas
 ¾ Užblokuokite mašiną, kad neriedėtų!
 ¾ Pakeltas rėmo dalis, po kuriomis stovėsite, 
paremkite tinkamomis atramomis!

 ¾ Atsargiai! Pakeltos dalys (virbalai, noragėliai) 
gali sužeisti!

 ¾ Lipdami ant mašinos, nesistokite ant dirvos 
tankintuvo ar kitų pasukamų dalių. Jos gali pa-
sisukti ir jūs griūdami galite sunkiai susižeisti.

Darbo	metu
 ¾ Prieš pradėdami važiuoti ir dirbti, patikrinkite 
zoną aplink mašiną (ar nėra vaikų). Žiūrėkite, 
kad būtų geras matomumas!

 ¾ Hidrauliškai valdomų dalių judėjimo zonoje 
neturi būti žmonių.

 ¾ Darbo metu draudžiama vežti keleivį!
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Įdiegimas
Gamintojo klientų aptarnavimo skyriaus dar-
buotojai arba gamintojo atstovai supažindina su 
mašina bei atlieka pirmojo mašinos paleidimo 
darbus. 

Bet koks ankstesnis mašinos naudoji-
mas yra draudžiamas!

Tik po to, kai gamintojo klientų aptarnavimo sky-
riaus darbuotojai arba atstovai supažindina su 
mašina ir yra perskaitoma instrukcija, leidžiama 
pradėti eksploatuoti mašiną.

Įdiegimo bei techninės priežiūros darbų 
metu padidėja nelaimingų įvykių pavo-
jus. Prieš pradėdami įdiegimo ar tech-
ninės priežiūros darbus, susipažinkite 
su mašina ir perskaitykite naudojimo 
instrukciją. 

Priklausomai nuo komplektacijos
 ¾ Nuimkite nuo mašinos visas neprijungtas, 
kartu atsiųstas dalis. 

 ¾ Patikrinkite visas svarbiausias sriegių jungtis!
 ¾ Sutepkite visus tepimo nipelius!
 ¾ Patikrinkite oro slėgį padangose!
 ¾ Patikrinkite visų hidraulinių jungčių ir žarnų 
prijungimo tvirtumą bei funkcijas.

 ¾ Pastebėtus trūkumus tuoj pat pašalinkite ar 
įgaliokite tai padaryti!

Transportavimas / 
įdiegimas
Pirmojo paleidimo metu padidėja nelaimingų 
įvykių pavojus. Laikykitės atitinkamų skyrių 
nurodymų.

Tiekimas
Mašina su primontuojamais padargais paprastai 
pristatoma visiškai sumontuota ant sunkiasvorės 
priekabos. 

Kai dėl transportavimo reikia nuimti kokias dalis 
ar mazgus, vietoje juos sumontuoja mūsų atsto-
vai arba mūsų montuotojai.

Atsižvelgiant į sunkiasvorės priekabos kons-
trukciją, mašiną galima nutempti traktoriumi 
arba nukelti atitinkamais pakėlimo prietaisais 
(krautuvu ar kranu).

Pasirūpinkite pakankamos keliamosios galios 
kėlimo mechanizmais bei įtaisais.

Krovinio kėlimo įtaisų tvirtinimo taškai pažymėti 
lipdukais.
Pasirinkdami kitus tvirtinimo taškus, atsižvelkite 
į svorio centrą bei svorio pasiskirstymą. Bet 
kuriuo atveju šie taškai gali būti tik ant mašinos 
korpuso. 
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Transportavimas
Transportavimas keliais pagal vietines nuostatas 
ir darbo plotį gali būti atliekamas prikabinus prie 
traktoriaus arba sunkiasvore priekaba.

 ¾ Reikia laikytis leistinų transportavimo matme-
nų ir svorių.

 ¾ Traktorius turi būti pakankamai didelis, kad 
būtų galima tinkamai vairuoti ir stabdyti.

 ¾ Mašiną tempiant dviguba jungtimi, apatines 
kreipiamąsias svirtis reikia įtvirtinti, kad ne-
švytuotų.

 ¾ Transportuojant keliu, stūmoklių kotus reikia 
pripildyti distancinių elementų, o mašiną 
nuleisti.

 ¾ Sunkiasvorėje priekaboje mašina turi būti 
pritvirtinta pritvirtinimo diržais arba kitomis 
saugos priemonėmis. 

 ¾ Krovinio atramas prikabinkite tik specialiai 
pažymėtose vietose.
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Techniniai duomenys
„Joker 5 RT“ 
Darbinis plotis: ......................................5,00 m
Ilgis: ......................................................6,00 m
Transportavimo aukštis: .......................2,80 m
Transportavimo plotis: ..........................3,00 m

Svoris:.................................................4900 kg
Ašių apkrova: ......................................3000 kg
Atraminė apkrova: .............................. 1900 kg

Padangos:  ...................................400/60-15,5
Diskų skaičius:  ............................................40
Hidr. valdymo prietaisai: .........................3 DW
Naudojamoji galia: ........................nuo 110 kW 

„Joker 6 RT“ 
Darbinis plotis: ......................................6,00 m
Ilgis: ......................................................6,00 m
Transportavimo aukštis: .......................3,30 m
Transportavimo plotis: ..........................3,00 m

Svoris:.................................................5200 kg
Ašių apkrova: ......................................3200 kg
Atraminė apkrova: .............................. 2000 kg

Padangos:  ...................................400/60-15,5
Diskų skaičius:  ............................................48
Hidr. valdymo prietaisai: .........................3 DW
Naudojamoji galia: ........................nuo 130 kW 

„Joker 8 RT“ 
Darbinis plotis: ......................................7,50 m
Ilgis: ......................................................6,00 m
Transportavimo aukštis: .......................4,00 m
Transportavimo plotis: ..........................3,00 m

Svoris:.................................................5600 kg
Ašių apkrova: ......................................3400 kg
Atraminė apkrova: .............................. 2200 kg

Padangos:  ...................................400/60-15,5
Diskų skaičius:  ............................................60
Hidr. valdymo prietaisai: .........................3 DW
Naudojamoji galia: ........................nuo 175 kW

„Joker 10 RT“ 
Darbinis plotis: ....................................10,00 m
Ilgis: ......................................................6,70 m
Transportavimo aukštis: .......................4,00 m
Transportavimo plotis: 
su 46 cm diskais  ..................................3,00 m
Transportavimo plotis: 
su 52 cm diskais  ..................................3,05 m
Svoris:.................................................8500 kg
Ašių apkrova: ......................................5600 kg
Atraminė apkrova: .............................. 2900 kg

Padangos:  ...................................550/60-22,5
Diskų skaičius:  ............................................80
Hidr. valdymo prietaisai: .........................4 DW
Naudojamoji galia: ........................nuo 220 kW

„Joker 12 RT“ 
Darbinis plotis: ....................................12,00 m
Ilgis: ......................................................6,70 m
Transportavimo aukštis: .......................4,00 m
Transportavimo plotis: 
su 46 cm diskais  ..................................3,00 m
Transportavimo plotis: 
su 52 cm diskais  ..................................3,05 m
Svoris:.................................................9900 kg
Ašių apkrova: ......................................6500 kg
Atraminė apkrova: .............................. 3400 kg

Padangos:  ...................................550/60-22,5
Diskų skaičius:  ............................................96
Hidr. valdymo prietaisai: .........................4 DW
Naudojamoji galia: ........................nuo 260 kW   



14

 

Apšvietimas

1. 7-ių polių kištukas
2. Užpakalinis dešinysis žibintas
2.1 Posūkio žibinto lemputė
2.2 Atbulinės eigos žibinto lemputė
2.3 Stabdymo signalo lemputė
3. Užpakalinis kairysis žibintas
3.1 Stabdymo signalo lemputė
3.2 Atbulinės eigos žibinto lemputė
3.3 Posūkio žibinto lemputė

Kištukai	ir	kabeliai
Nr. Pavad. Spalva Funkcija
1. K geltona kairysis posūkio žibintas
2. 54 g - - - - - - 
3. 31 balta Masė
4. D žalia Dešinysis posūkio žibintas
5. 58 D ruda Užpakalinis dešinysis 
   žibintas
6. 54 raudona Stabdžių žibintas
7. 58 K juod. Užpakalinis kairysis  
   žibintas

Reguliariai tikrinkite apšvietimą, kad dėl 
neapdairumo nesukeltumėte pavojaus 
kitiems eismo dalyviams! 

Apšvietimas

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

Hidraulinė	sistema	„Joker	5/6	ir	8	RT“

Hidraulinė sistema „Joker 5/6/8 RT“

1. Valdymo prietaisas
2. Hidr. sankaba
3. Hidr. uždarymo vožtuvas
4. Hidr. uždarymo vožtuvas – vienpusis
5. Slėgio akumuliatorius
6. Hidr. cilindras („Klappen“) 
7. Manometras
8. Važiuoklės hidr. cilindras
9. Tempimo grąžulo hidr. cilindras
10. Uždarymo čiaupas
11. Trieigis čiaupas
12. Dirvos tankintuvo hidr. cilindras ed dez 10

DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung
Joker 5/6/8 RT 28080400

6

3

8

9

12

2

1

4
5

4

5

7

10
11
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Hidraulinė	sistema	„Joker	10	ir	12	RT“

Hidraulinė sistema „Joker 10/12 RT“

1. Valdymo prietaisas
2. Hidr. sankaba
3. Hidr. uždarymo vožtuvas – vienpusis
4. Slėgio akumuliatorius
5. Hidraulinio cilindro „Klappen“ (sklendės) išorinės 

mentės
6. Uždarymo čiaupas
7. Droselis
8. Hidr. uždarymo vožtuvas
9. Atbulinis vožtuvas
10. Hidraulinio cilindro „Klappen“ (sklendės) vidinės 

mentės
11. Uždarymo čiaupas (aktyvintas mech. būdu)
12. Hidr. uždarymo vožtuvas (aktyvintas mech. būdu)
13. Hidr. slėgio vožtuvas
14. Manometras
15. Važiuoklės hidr. cilindras
16. Tempimo grąžulo hidr. cilindras
17. Dirvos tankintuvo (išorinių menčių) hidr. cilindras
18. Dirvos tankintuvo hidr. cilindras

ed jan 11
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Joker 10/12 RT 28100400

1

2

3

4

5

5

10

108
15

16

6

9

11

18 17

3

9

7

7

4

13

12
3

4

14

5

5

7

181817

4

1111

11 9

mar 11
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Nustatymas / valdymas
Noragėlių	diskai
Dantytieji noragėlių diskai supjausto derliaus 
likučius ir dirvožemį bei sumaišo derliaus likučius 
iki mašinos darbinio gylio. 

Techninė	priežiūra
Į guolius įpilta alyvos, todėl jiems nereikia tech-
ninės priežiūros.

Diskų įstatymo įtaiso guolis

Reguliariai tikrinkite diskų laisvumą, sandarumą 
ir laisvą sukimąsi. 

Valymo nurodymai
Kontaktiniai sandarinimo žiedai jautrūs įsisun-
kusiam ir dėl ilgo nenaudojimo ten likusiam 
vandeniui.

Gali atsirasti rūdžių ir sukibti abu kontaktiniai žie-
dai. Tokiu atveju kontaktiniai žiedai imtų suktis 
aplink žiedinį tarpiklį ir jį sugadintų. Alyva išbėgtų 
ir netrukus būtų sugadintas guolis. 

 ¾ Todėl guolio vietų negalima plauti aukšto 
slėgio valymo įranga. 

 ¾ Prieš ilgam pastatant, į guolių vietas reikia 
įpurkšti rūdžių nuėmiklio.

Prieš pradedant vėl eksploatuoti, diskus reikia 
pasukti rankiniu būdu ir taip patikrinti, ar jie 
laisvai sukasi.

Dirvos tankintuvas 
Kaip dirvos tankintuvą galima sumontuoti  
„RollFlex“, „Farmflex“, „DoubleDisc“ arba ratinį 
dirvos tankintuvą. 

Eksploatavimo metu mašina juda, remdamasi į 
dirvos tankintuvą.
Dėl mašinos svorio stipriai sutankinama ir užti-
krinamas smulkus bei lygus paviršius.

„DoubleDisc“ dirvos tankintuvas

Limpant žemėms, dirvos tankintuvai gali per 
daug paimti žemės ir todėl pasunkėti.
Taip gali būti perkrautos ir pažeistos konstrukci-
nės dalys arba važiuojant užteršti keliai.

Todėl prieš eksploatuojant ir išvažiuo-
jant į kelią, nuo dirvos tankintuvo reikia 
nuvalyti žemės likučius.

Techninė	priežiūra
 ¾ Patikrinkite dirvos tankintuvą ir guolius, ar jie 
gerai pritvirtinti ir laisva juda ratu.

 ¾ Reguliariai sutepkite guolius. 
 ¾ Atsižvelgdami į valiklių modelį, patikrinkite, 
ar jie nesusidėvėję ir tinkamai nustatyti. Jei 
reikia, sureguliuokite juos iš naujo arba pa-
keiskite.
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Tempimo	grąžulas	(„Joker 5, 6 und 
8 RT“)
Visose mašinose, kurios prikabinamos ne 
dviejuose taškuose (prikabinimo kilpa, rutulinės 
galvutės mova...), prieš pirmą kartą naudojant, 
tempimo grąžulą reikia nustatyti į traktoriaus 
traukos ir sukabinimo įtaiso aukštį.

Naudojant dvitaškę pakabą, apatines kreipia-
mąsias svirtis galima pakelti į kiaurymės aukštį.

Tempimo grąžulo hidr. cilindras

Traukos ir sukabinimo įtaiso aukštis:
apatinė kiaurymė 480–550 mm;
viršutinė kiaurymė 550–600 mm. 

Reguliavimas
Atremkite tempimo grąžulą priekyje, naudodami 
reguliuojamo aukščio įtaisą.
Ištraukite iš hidraulinio cilindro kaištį.
Pakoreguokite tempimo grąžulo aukštį ir vėl 
įkiškite kaištį.

Mašinos	prikabinimas	/	
atkabinimas

Prikabinimo / atkabinimo metu stovėti 
tarp traktoriaus ir mašinos draudžiama.

Prikabinimas
 ¾ Prikabinkite mašiną prie traktoriaus prikabi-
nimo kilpos, rutulinės galvutės movos arba 
dvitaškio traukos ir sukabinimo įtaiso.

 ¾ Dvitaškė pakaba:  užfiksuokite apatines krei-
piamąsias svirtis, kad jos nesiūbuotų į šonus.

 ¾ Prijunkite hidraulines linijas.
 ¾ Įkiškite apšvietimo kištuką ir patikrinkite, ar 
jis veikia.

 ¾ Suskleiskite atraminį stovą.
 ¾ Suskleiskite šonines dalis.

Kad nesumaišytumėte hidraulinių linijų, jos pa-
žymėtos simboliais ant laikiklių.

Transportuodami mašiną, neviršykite 
nustatyto aukščio.
Transportuodami „Joker 8, 10 ir 12 
RT“, atkreipkite dėmesį į aukštį tada, 
jei kelyje yra tiltų ir žemai kabančių 
elektros laidų.

Transportavimo padėtyje valdymo 
prietaiso negalima perjungti į slankiąją 
padėtį. 
Priešingu atveju, transportavimo metu 
dirvos tankintuvai gali viršyti transporta-
vimo plotį ir padaryti žalos arba sukelti 
nelaimingus atsitikimus.
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Išskleidimas
 ¾ Ištraukite važiuoklę ir tempimo grąžulą bei iki 
galo pakelkite mašiną.

 ¾ Išimkite aliuminio spaustukus transportavimo 
saugumui užtikrinti.

 ¾ Išskleiskite mentes ir naudojimui užtikrinkite 
70–90 barų slėgį. 

 ¾ Iki galo pakelkite važiuoklę.

Norėdami naudoti lauke, aktyvinkite 
įrenginį „SoftRide“.

 ¾ Svyravimui subalansuoti važiuoklės cilindrą 
gale ištraukite maždaug iki vidurio.

 ¾ Valdymo prietaisą nustatykite į slankiąją 
padėtį.

Tuo metu išlyginamas slėgis ir važiuoklė vėl 
šiek tiek pakyla. 
Turi likti maždaug 30–50 mm stūmoklio koto 
eigos.
Dabar šį stūmoklio kelią važiuoklė gali spyruo-
kliuoti.

Įrenginys „SoftRide“ saugo mašiną nuo siūba-
vimo sudėtingomis lauko sąlygomis ir išlaiko 
mašiną tolygiai dirvoje.

Suskleidimas / išskleidimas 

Mašinos dalių suskleidimo ir posūkio 
zonoje negali būti žmonių.

Visus suskleidimo ir išskleidimo judesius atlikite 
tik ant lygaus ir tvirto pagrindo.

„Joker 5, 6“ ir „Joker 8 RT“
Suskleidimas

 ¾ Ištraukite važiuoklę ir tempimo grąžulą bei iki 
galo pakelkite mašiną.

 ¾ Suskleiskite šonines mentes.
 ¾ Priekyje ant grąžulo ir gale ant važiuoklės 
kėlimo cilindro uždėkite aliuminio spaustukus.

 ¾ Važiuoklę ir grąžulą nuleiskite ant aliuminio 
spaustukų (nurodymas, važiuojant keliais).
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„Joker 10“ ir „Joker 12 RT“
Suskleidimas

 ¾ Dirvos tankintuvą nustatykite į darbinę padėtį 
ir visiškai pakelkite mašiną.

 ¾ Nuo išorinio dirvos tankintuvo volo nuimkite 
aliuminio spaustukus gyliui nustatyti. Prie-
šingu atveju dirvos tankintuvai gali susidurti 
ir būti apgadinti.

 ¾ Trieigį čiaupą perjunkite į padėtį „Straße“ (ke-
lias), kitaip suskleidžiant mašina bus nuleista 
ant tempimo grąžulo.

 ¾ Nuleiskite važiuoklę. Stabilumui užtikrinti su-
skleidžiant diskų sistema centrine dalimi turi 
priglusti prie dirvos.

 ¾ Tempimo grąžulu išlygiuokite mašiną. 
 ¾ Suskleiskite išorines mentes.
 ¾ Suskleiskite vidines mentes.
 ¾ Nuleiskite tempimo grąžulą. Tuo metu dirvos 
tankintuvo volas įtraukiamas iki transportavi-
mo pločio.

 ¾ Aktyvinkite grąžulo hidraulinę sistemą ir prie-
kyje iki galo pakelkite mašiną. 

 ¾ Aktyvinkite važiuoklės hidraulinę sistemą ir 
gale iki galo pakelkite mašiną. 

 ¾ Priekyje ant grąžulo ir gale ant važiuoklės 
kėlimo cilindro uždėkite aliuminio spaustukus.

 ¾ Važiuoklę ir grąžulą nuleiskite ant aliuminio 
spaustukų (nurodymas, važiuojant keliais).

Perjungimas „Kelias – laukas„

Išskleidimas
 ¾ Mašiną gale pakelkite su važiuokle, o priekyje 
– su tempimo grąžulu.

 ¾ Išimkite aliuminio spaustukus transportavimo 
saugumui užtikrinti.

 ¾ Atfiksuokite užlenkimo fiksatorių.
 ¾ Stabilumui užtikrinti suskleidžiant mašiną 
gale reikia nuleisti ant važiuoklės, kol diskų 
sistema priglus prie dirvos.

 ¾ Tempimo grąžulu išlygiuokite mašiną. 
 ¾ Išskleiskite vidines mentes iki atramos ir val-
dymo prietaisą perjunkite į slankiąją padėtį. 
Cilindrai iš anksto neįtempiami, manometras 
reikalingas tik nustatyti montuojant.

 ¾ Išskleiskite išorines mentes iki atramos. Tuo 
metu valdymo prietaise trumpai išlaikykite slė-
gį, kad būtų pripildytas slėgio akumuliatorius.

 ¾ Gale iki galo pakelkite važiuoklę.
 ¾ Trieigį čiaupą perjunkite į padėtį „Feld“ (Lau-
kas). 

 ¾ Iki galo ištraukite tempimo grąžulą.

Norėdami	naudoti	lauke,	aktyvinkite	
įrenginį	„SoftRide“.

 ¾ Svyravimui subalansuoti važiuoklės cilindrą 
gale ištraukite maždaug iki vidurio.

 ¾ Valdymo prietaisą nustatykite į slankiąją 
padėtį.

Tuo metu išlyginamas slėgis ir važiuoklė vėl 
šiek tiek pakyla. 
Turi likti maždaug 30–50 mm stūmoklio koto 
eigos.
Dabar šį stūmoklio kelią važiuoklė gali spyruo-
kliuoti.

Įrenginys „SoftRide“ saugo mašiną nuo siūba-
vimo sudėtingomis lauko sąlygomis ir išlaiko 
mašiną tolygiai dirvoje.
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„Joker 5–8 RT“
Nustatant „Joker 5–8 RT gylį, tempimo grąžulo 
uždarymo čiaupas turi būti nustatytas ties gylio 
nustatymu.
Ištraukite dirvos tankintuvo cilindrus, kad galė-
tumėte įstatyti arba išimti aliuminio spaustukus.
Nustatę dirvos tankintuvo cilindrus vėl sustum-
kite, tada uždarymo čiaupą vėl perjunkite ties 
„Feld / Straße“ (laukas / kelias).

Dirvos tankintuvo gylio nustatymo uždarymo čiaupas

Tempimo	grąžulo	nustatymas
Pasiekę darbinį gylį, mašiną išlygiuokite tempi-
mo grąžulu ir aliuminio spaustukais užfiksuokite 
stūmoklio kotą.

Darbas
Dirbant posūkio metu „Joker 5, 6 ir   
8 RT“ pakeliami tik priekyje už tempimo 
grąžulo. 

„Joker 10 ir 12 RT“ priekyje pakeliami 
už tempimo grąžulo, gale –dirvos tan-
kintuvu.

Mašinos pastatymas
Statykite mašiną visada ant lygaus ir tvirto pa-
grindo. 
„Joker“ galima suskleisti ir nustatyti į transpor-
tavimo padėtį.

 ¾ Išskleiskite atraminį stovą.
 ¾ Norint sumažinti slėgį, kai prijungiamos ir 
atjungiamos hidraulinės linijos, uždarymo 
čiaupą galima uždaryti.

 ¾ Atlaisvinkite hidraulinės sistemos jungtis ir 
atleiskite stabdį bei išjunkite apšvietimą.

 ¾ Atkabinkite mašiną. 

Gylio nustatymas 
Darbinėje padėtyje mašinos aukštį gale regu-
liuoja dirvos tankintuvas.
Mašinos polinkis reguliuojamas priekyje tempi-
mo grąžulu.
Abu nustatymo taškai tolygiam darbiniam gyliui 
užtikrinti užfiksuojami aliuminio spaustukais.

Nustatymas
Laukuose nuo dirvos tankintuvų cilindrų nuimkite 
aliuminio spaustukus, kol pasieksite pageidau-
jamą darbinį gylį.
Mašiną priekyje išlygiuokite grąžulu ir, pasiekę 
darbinį gylį, užfiksuokite aliuminio spaustukais.

Dirvos tankintuvo hidraulinis cilindras

Ant visų dirvos tankintuvų cilindrų reikia 
uždėti tiek pat ir tokio paties stiprumo 
aliuminio spaustukų.
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Atraminių	ratų	nustatymas
„Joker RT“ priekyje įrengti atraminiai ratai. 
Su atraminiams ratais mašina nesiūbuoja ir 
užtikrinamas vienodas darbinis gylis. 

„Joker“ atraminis ratas

Šis nustatymas atliekamas tik nustačius darbo 
padargų gylį.
Darbo pradžioje atraminis ratas pakeliamas arba 
išimamas tik apatinis kaištis.
Nustatoma apatiniu kaiščiu. Per viršutinį kaištį 
lauko gale kartu pakeliamas ir ratas.

Nustatymas
 ¾ Darbo pradžioje pakelkite atraminį ratą ir 
ištraukite nustatymo kaištį.

 ¾ Nustatykite mašinos darbinį gylį.
 ¾ Nuleiskite atraminį ratą ant žemės.
 ¾ Į artimiausią laisvą aukščio atžvilgiu kiaurymę 
įstatykite kaištį ir užfiksuokite. Tam, jei reikia, 
mašiną šiek tiek pakelkite.

 ¾ Nuvažiavę kelis metrus, patikrinkite nustaty-
mą ir, jei reikia, jį pakoreguokite.

Ratai mašiną turi atremti į dirvą. 
Tuo metu jie turi perimti tiek svorio, kad ratai ne-
sidaužytų, t. y. kad nuo ratų ir atraminio kaiščio 
nebūtų pašalinta apkrova.

Šoninis	ribotuvas	(pasirinktis)
Naudojant šoninius ribotuvus, per paskesnįjį 
važiavimą nesusidaro barjerai. 
Aukštis turi būti nustatytas maždaug 5 cm virš 
lauko.
Jei reikia, aukštį galima pritaikyti prie darbinio 
gylio ir lauko sąlygų.

Techninė	priežiūra
 ¾ Reguliariai sutepkite pasukamąjį lankstą.
 ¾ Jei reikia, sureguliuokite aukštį. 
 ¾ Susidėvėjusį skydą pakeiskite.
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Pneumatinė	stabdžių	sistema
Pneumatinis stabdys sukonstruotas kaip vien-
kontūris dvilaidis stabdys su slėgio reguliato-
riumi.

Stabdymo schema

1. Jungiamoji galvutė „Bremse“ (stabdžiai), geltona
2. Jungiamoji galvutė „Vorrat“ (atsargos), raudona 
3. Vamzdyno filtras
4. Priekabos stabdžių vožtuvas 
5. Oro rezervuaras
6. Vandens išleidimo vožtuvas 
7. Stabdžių cilindras
8. Slėgio ribotuvas 6/8 RT   2,8 bar   

    10 RT   4,5 bar 
    
Prikabinimas
Prikabindami pirmiausia prijunkite jungiamąją 
galvutę „Bremse“ (stabdžiai) (geltona), po to jun-
giamąją galvutę „Vorrat“ (atsargos) (raudona).

Atkabinimas
Atkabindami pirmiausia nuimkite raudoną, o po 
to – geltoną jungiamąją galvutę.

Tokiu būdu atsarginis slėgis perduodamas į 
stabdžių cilindrus ir mašina yra nuolat stabdoma.

ed mar 11
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

bremse drucklucft 

1 2

3 3

4

5

6
7 7

4

2
2-1

1

1 Anschluß Bremse gelb
2 Anschluß Vorrat rot
3 Rohrleitungsfilter
4 Anhängerbremsventil
5 Luftkessel
6 Entwässerungsventil
7 Bremszylinder

11

2 2

1

2
8

8 Druckminderer

Stabdžių	sistema
„Joker RT“ gali būti įrengta pneumatinė arba 
hidraulinė stabdžių sistema.
Darbinėse stabdžių sistemose įrengtas fiksa-
vimo įtaisas, kad mašiną būtų galima saugiai 
pastatyti. 

Stovėjimo	stabdžiai
Prieš transportuodami visada atleiskite stovė-
jimo stabdį. Lyneliai turi būti neįtempti, o ratai 
– laisvai suktis.

Prieš pastatydami mašiną, visada įjunkite 
stovėjimo stabdį ir apsaugokite mašiną, kad ji 
neriedėtų. 

Jei mašina pastatoma ilgesniam laikui, pa-
vyzdžiui, po sezono pabaigos, reikėtų atleisti 
darbinį ir stovėjimo stabdžius, kad stabdžių 
trinkelės neprikibtų prie būgno ir neapsunkintų 
eksploatavimo.
Iš pradžių užblokuokite mašiną, kad ji neriedėtų.
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Netenkant slėgio, mažėja pastatytos 
mašinos stabdymo efektyvumas.

Todėl mašiną visada apsaugokite stovėjimo 
stabdžiu arba pastatykite taip, kad ji, net ir neį-
jungus stabdžio, negalėtų nuriedėti.

Priekabos stabdžių vožtuvas

Stabdžių cilindras

Sezono	pabaiga
Kad vožtuvai sklandžiai veiktų, į suslėgtąjį orą 
įmaišykite apsaugos nuo užšalimo priemonės 
(kaip nurodyta traktoriaus naudojimo instruk-
cijoje).
Ši priemonė palaiko sandariklių elastingumą ir 
mažina rūdžių susidarymą vamzdynuose bei 
rezervuaruose.

Norėdami išvengti dėl drėgmės susidarančių 
nuostolių, galite uždengti jungiamąsias galvutes 
dangteliais ir plastikiniais maišeliais.

Techninė	priežiūra:
 ¾ eksploatuodami iš oro rezervuaro kasdien 
išleiskite vandenį;

 ¾ tačiau, jei reikia, vamzdyno filtrą valykite kartą 
per metus;

 ¾ jei reikia, sureguliuokite stabdį; stabdymo pa-
dėtyje stabdžio svirtis su šakute turi sudaryti 
90° kampą. Atleidus stabdį, stabdžio svirtis 
priekyje turi priglusti prie šakutės, o ratai – 
laisvai suktis.
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Prieš pradedant eksploatuoti arba ilgai nenau-
dojus, pripildykite avarinio stabdymo slėginį 
akumuliatorių prieš važiavimą.
Tam iki galo nuspauskite stabdžių pedalą. 
Kiekvieną kartą paspaudus stabdį, slėgio aku-
muliatoriuje paruošiamas slėgis ir, jei reikia, yra 
papildomas.
Tik po to galima važiuoti į kelią.

Atkabinimas
Mašinos pastatymas:

 ¾ rankenėle įjunkite stovėjimo stabdį ir užblo-
kuokite ratus; 

 ¾ po ratais pakiškite atramines trinkeles;
 ¾ atjunkite stabdžių pavaros vamzdį ir atkabin-
kite mašiną.

Nutraukimo stabdys atkabinant neįjungiamas. 
Avarinis stabdys įjungiamas tik tada, kai fiksa-
torius pasukamas į priekį.

Nutraukimo	stabdžio	vožtuvo	veikimas
Vožtuvas turi dvi padėtis:
A – darbinė padėtis
B – avarinis stabdymas

Nutraukimo stabdžio vožtuvas

1. Rankinio atlaisvinimo siurblys

Rankinio	atlaisvinimo	siurblys
Avarinis stabdymas su nutraukimo stabdžio 
vožtuvu gali būti vėl įjungtas ir be traktoriaus.

Fiksatorių vėl pasukite į darbinę padėtį ir įjunkite 
siurblį, kol atsilaisvins stabdys.

Hidrauliniai	stabdžiai
Hidrauline linija stabdymo jėga perduodama 
stabdžių cilindrams. 

Stabdžių įėjimo slėgis neturi viršyti 130 bar.

Prikabinimas
Prikabindami stabdžių hidraulinę liniją sujunkite 
su traktoriaus stabdžių linija.
Apsaugos nuo nutraukimo paleidimo virvutę 
traktoriuje pritvirtinkite pritaikytoje vietoje. Vir-
vutė negali pvz., posūkiuose persidengti su 
kitomis mašinos dalimis. Nes kitaip važiuojant 
gali įsijungti stabdymas. 

Atleiskite stovėjimo stabdį. Lyneliai turi būti ne-
įtempti, o ratai – laisvai suktis. 

Hidrauliniai stabdžiai

1. Hidraulinė stabdžių sankaba
2. Slėgio akumuliatorius
3. Nutraukimo stabdžio vožtuvas
4. Avarinis įjungimas (fiksatorius)
5. Rankinio atlaisvinimo siurblys
6. Ratų stabdžio cilindras

A B

1

1 Hydr. Kupplung
2 Handlösepumpe 

Maschine DatumEntworfenDateinameZeichnung

ed feb 09Hydraulische Bremse

3 Notbremsventil

1

2 3

4

5

4 Auslösebetätigung (Federstecker)
5 Druckspeicher
6 Bremszylinder

66
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Paigaldus

Põhivarustus koos monitoriga

 ¾ Monitorihoidik paigaldada sobivale kohale juhi 
vaate- ja kasutusalasse.

 ¾ Jäme kaabel aku külge kinnitada ja vajadusel 
pikendada.

 ¾ Ühendada mõlemad kaitsmehoidikud kaabli-
ga kindlalt ja püsivalt.

 ¾ Mõlemad punased kaablid ühendada aku 
plusspoolega ja mõlemad mustad kaablid aku 
miinuspoolega.

 ¾ Monitorihoidik kinnitada monitori taha ja ühen-
duskaabel monitori alla.

DuoDrill
DrillManageri paigaldamine
Kõikidel külvikukontrolleriga DrillManager varus-
tatud masinatel tuleb esmase paigalduse ajal 
põhivarustus traktorile sisse ehitada.

Põhivarustuse kaablite seas on elektritoite jaoks 
2 x 6 mm² ja elektroonikatoite jaoks 2 x 2,5 mm² 
kaablid. 
Põhivarustuse kaablid tuleb ühendada vahetult 
traktori aku külge.
Kaablid ei tohi hõõrduda ja isolatsiooni ei tohi 
kahjustada. 

Ühendused peavad olema akuga korralikult kon-
taktis. Paigaldusvead põhjustavad pingelangust 
ja määratlemata veateateid ja rikkeid. 

Kaableid ei tohi mingil juhul ühendada 
kabiinis olevate teiste pistikutega.

Monitor ei tohi piirata juhi vaatevälja teele.
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Pneumaatika
Suruõhuseadme voolikud ja komponendid pea-
vad olema lekkevabalt ja korralikult paigaldatud 
Õhukaod mõjutavad jaotumist negatiivselt. Jao-
turit tuleb regulaarselt mustuse ja setete järele 
kontrollida ja puhastada. 
Vajadusel võib sõiduraja juhtsüsteemi jaoks 
tõkestussiibrid külge monteerida. 

Puhur
Hüdraulilise puhuri paneb tööle vahetult traktori 
hüdraulika.

Tekitatud õhuvool toimetab külvivilja allalange-
mislüüsi juurest külviorgudele. Vajalik õhukogus 
sõltub külviviljast (liik ja kaal), külvikogusest, 
töölaiusest ja külvikiirusest.
Seetõttu ei ole võimalik õiget puhuri pöörete 
arvu ette anda, see tuleb välikatse käigus välja 
selgitada.

Õhuvool ei peaks olema suurem kui vajalik. 
Külviseemet ei tohi dosaatorseadme võrkplekilt 
välja puhuda lasta (vt Dosaatorseade). 
See ei tohi olla ka liiga väike, et külvivili ei jääks 
voolikutesse seisma ega ummistaks voolikuid. 
Liiga väikesel õhuvoolul võib külvivilja jaotumi-
sele negatiivne mõju olla.
Puhuri pöörete arv tuleb seada vastavalt olu-
korrale. 
Olenevalt töölaiusest ja külviviljast soovitatakse 
ühtlase ristjaotumise saavutamiseks u 2000 kuni 
3000 p/min.

Puhuri seadistust, külvivilja edasitoi-
metamist ja külvivilja alust tuleb regu-
laarselt kontrollida külvamise alguses 
ning suurte pindade puhul ka vahepeal.

DuoDrill
Peenseemnete nagu raps, rohi või sinep kül-
vamise ajaks võib Joker RT varustada DuoDrill 
külviseadmega.

DuoDrill-seade

Vastav seade koosneb 300 l külvimahutist, 
suruõhuseadmest koos hüdraulilise puhuriga, 
injektori lüüsist ja jaoturtornist. Lisavarustust 
juhitakse DrillManager ME elektroonilisest kül-
vimasina juhtsüsteemist (vt DrillManager ME 
juhendit).

Külvimahuti
Külvimahutit tuleb tolmu settimise tõttu alati 
sulgeda. Tolm põhjustab funktsioonihäireid ja 
dosaatorseadme mittevajalikku kulumist ja võib 
kaasa tuua külvikoguse kahanemise.

Allalangemislüüs
Allalangemislüüsis satub seemnevili puhuri 
kaudu õhuvoolu. Alumise katte juures võetakse 
pöörlemisproovi käigus külviseemet. Laitmatuks 
töötamiseks peab kate olema lekkevabalt tihe-
dalt suletud.
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Puhuri labasid ja kaitsevõret tuleb mustuse väl-
timiseks regulaarselt kontrollida ning puhastada.

Kaitsevõrele ladestunud mustus vähendab õhu 
läbipääsu ja põhjustab külvivoolikute ummistu-
mist. 
Tiivikule ladestunud mustus viib tiiviku tasakaa-
lust välja. Laager võib osutuda ülekoormatuks 
ja viga saada.

Pöördearvude reguleerimiseks peab traktor 
olema varustatud voolu reguleerimisventiiliga. 
Pöörlemissagedust reguleeritakse traktori voo-
lureguleerimisventiili õlikogusega. 

Hüdraulikapump peab edastama pii-
savalt õli, et puhuri pöörlemissagedus 
ei väheneks ka traktori pöörlemissage-
duse vähenemisel või teiste hüdrauli-
kafunktsioonide kasutamisel. 

Kontrollimine ja tehnohooldus
 ¾ Pidage meeles, et tagasivoolu rõhk võib olla 
max 5 baari. 

 ¾ Puhastage sissevõetava õhu võret regulaar-
selt, et õhukogus ei väheneks, seeläbi väldite 
ummistusi. 

 ¾ Puhastage puhuri tiivad ladestustest, et väl-
tida tiiviku ja laagrite tasakaalutust ja nende 
rikkumist.

 ¾ Pingutage kinnituspadrunit puhurivõllil (vt 
Puhuriääriku pingutamine).

Puhurimootor 
Tagasivoolu toru peab olema ühendatud surve-
vabalt traktoriga! 

Tagasivoolu rõhk max 5 baari!
Pöörete arv max 3500 p/min.

Puhurimootor

Puhuriajami hüdraulika 

1. Hüdr. ventiil voolu reguleerimisega
2. Hüdr. ühendus
3. Manomeeter
4. Hüdr. mootor 
5. Puhur
6. Ülerõhu ventiil 

alle Antrieb Befüllschnecke (direkt) ed Jan 04
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

1

2

34

1

2

3

45

8

7

6

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

1
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Puhuri ääriku pingutamine
Kinnituspadrun hüdraulikamootori puhuri ajamil 
võib temperatuurikõikumiste ja materjalide lisa-
mise tõttu puhuri rattalt lahti tulla. Puhuri ratas 
võib ajamivõllil liikuda ja puhurit rikkuda.

Kinnituspadrunit tuleb seetõttu u 50 
tunni järel pingutada ja kord aastas 
kontrollida.

Selleks tuleb puhuri kaitsevõre eemaldada. 

Kinnituspadrun fikseerib ventilaatori ja kinnitub 
samaaegselt ajamivõllile.

Kinnituspadrun

Pingutuskruvide kinnikeeramisel tuleb silmas 
pidada järgmist.

 ¾ Puhuri ratas liigub kruvide kinnikeeramisel, 
eelkõige esimesel monteerimisel, korpusele 
kaitsevõre suunas. 

 ¾ Sellepärast tuleb lahtine äärik hüd. mootorile 
lähemale seada.

 ¾ Pingutuspinnad peavad olema õli- ja määr-
devabad.

 ¾ Pingutuskruvid tuleb täiesti ühtlaselt ja mitmes 
etapis kinni keerata. Vahepeal tuleks kergete 
löökidega ääriku pihta (plastikhaamer või 
haamrivars) padrunile tõmbamist kergenda-
da. 

 ¾ Tolliseid kruve versioonis nr 10 - 24 4.6 tohib 
pingutada ainult kuni 6,8 Nm-ga. 

 ¾ Pärast kinnikeeramist tuleb ventilaatorit kont-
rollida, kas ta liigub vabalt ja ühtlaselt.
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Erinevate tera suuruste ja külviseemnekogus-
te külvamiseks on olemas erinevad rootorid. 
Rootorite valikut on kirjeldatud DrillManageri 
juhendis. 

Rootorid jagatakse tootluse ja pöörete arvu järgi.

Rootorid kõikide teraviljaliikide ja kuivväe-
tise jaoks

Rootorid

Kõigi dosaatori juures teostatavate 
tööde korral tuleb jälgida 
komponentide absoluutset tihedust. 
Lekete tõttu tekivad doseerimisel 
vead.

Dosaatori monteerimisel tuleb seadme 
pinnad tihendada ning korpus ei tohi 
kinnikruvimisel pingul olla.

Dosaator
HORSCH-i dosaator koosneb vähestest detai-
lidest ning seda on võimalik ilma tööriistadeta 
lahti võtta.

Dosaator

1. Tühjendusklapp tihendiga
2. Korpus
3. Ajamimootor 
4. Survepaagi külgmine kaas skreeperplekiga
5. Külgmine kaas rapsiharjadega survepaagile
6. Külgmine kaas tavalisele rapsiharjadega mahutile 
7. Rootor
8. Külgmine kaas rootori laagriga

nr Suurus
cm³

Värv

1 20 kollane
ei sobi ubade ja 
kuivväetise jaoks

2 40 punane
3 100 sinine

4 170 kollane / 
alumiinium - - -

5 250 must - - -

6 320 kollane / 
alumiinium - - -

7 500 kollane - - -
8 800 metall - - -

4

3

5

1

2

8

6

7

5

1 3 4

876

2



30

 

Rootori vahetamine

Pärast iga rootori vahetust tuleb kontrollida 
tihendi seadistust ja rootori liikumist.

Rootori vahetus
Pärast seda kui olete valinud tabelist rootori, 
tuleb see paigaldada dosaatorisse.

Rootori vahetamiseks peaks külvima-
huti tühi olema. 

 ¾ Keerake külgmine kaas maha.
 ¾ Tõmmake rootor koos ajamivõlliga välja.

Rootori vahetus

 ¾ Eemaldage kinnitus- ja alusketas.
 ¾ Tõmmake ajamivõll välja ja paigaldage uus 
rootor.

Ajamivõlli telje liikumisruum rootoris on vajalik 
rootori isepuhastumiseks dosaatori korpuses.

Altpoolt suletakse dosaator allalangemislüüsist. 
Temaga võetakse kaasa külviseeme õhuvoost.

Pöörlemisel eemaldatakse külviseeme dosaa-
torist allalangemislüüsi avause kaudu.

Kate tuleb seejärel jälle tihedalt ja kindlalt sul-
geda.

Rootori vahetus, kui mahuti on 
täis 

Rootori vahetus, kui mahuti on täis

 ¾ Kruvige tiibkruvid külgmisel kaanel ja ajami-
mootoril lahti, eemaldage külgmine kaas ja 
mootor.

 ¾ Eemaldage kinnitus- ja alusketas ajamivõllilt.
 ¾ Asetage uus rootor ajamivõllile ja lükake sel-
lega vana rootor mootori küljelt välja.

 ¾ Ehitage ajamivõll ümber, paigaldage külgmine 
kaas ja mootor ning kinnitage.
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Peenseemnete rootor
Peenseemnete rootorid koosnevad ketastest, 
vahedetailidest ja ajamivõllist.

Selleks, et vältida funktsioonihäireid peenseem-
nete külvamisel, monteeritakse rootorid tehases 
täielikult.

Peenseemnete rootor

Peenseemnete rootorid

Rootoreid võib monteerida ühe või kahe kettaga.
Kahe kettaga rootori puhul kahekordistub edas-
tusmaht.
Kettad on saadaval 3,5 cm³, 5 cm³ ja 10 cm³ 
edastusmahuga.

Külvamisel pöörlevad ainult kettad rootoris, 
vahedetailid blokeeritakse korpusel olevate 
tõkiste läbi

Tihendi kontrollimine
Vigane tihend või valesti monteeritud 
toestusplekk võib põhjustada doseeri-
misvigu külvis.

 ¾ Tihend ei tohi olla rebenenud või kahjustatud; 
vajaduse korral välja vahetada.

 ¾ Paigaldage külgmine kaas koos tihendiga 
dosaatori korpusesse. Tihend peab asuma 
kindlalt rootori küljes.

Tihend

Hoidmisplaat tihendi jaoks on jagatud asüm-
meetriliselt.

Iga tavalise seemne ja peenseemne 
puhul peab lai külg jääma rootori suu-
nas. 

Uus tihend tuleb paigaldada u 1 mm eelpinge all.

 ¾  Selleks võtke rootor ning mootor koos kattega 
maha.

 ¾  Küljekatted paigaldage koos uue tihendiga, 
tihend kinnitage nii, et seda oleks võimalik 
veel liigutada.

 ¾  Tõmmake tihend nii kaugele,et  see ulatuks 
1 mm kaugusele rootoriavasse.

 ¾  Võtke küljekate maha, sealjuures ärge tihendit 
rohkem liigutage, ning tõmmake kinnitus kinni.

 ¾  Paigaldage küljekate, veenduge, et see on 
korrektselt paigas ning pange siis rootor koos 
mootoriga uuesti oma kohale.

Suurus
cm³

Elemendi kuju / elemendi suurus Arv
Kambrid

3,5 Poolümar, raadius 4 mm 10
7 2 ketast 3,5 cm³ 20
5 Freesitud süvend u 19 x 3 mm 12
10 2 ketast 5 cm³ 24
10 Freesitud süvend u 23 x 5 mm 12
20 2 ketast 10 cm³ 24
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Rootorite paigaldamisel ja eemaldamisel tuleb 
pöörata pööramiskaitsmeid korpuse ava juurde.

Peenseemnete rootori montaaž

Montaaži	juhis:
Selleks, et külviseeme ei saaks tungida ketaste 
ja vahedetailide vahele, monteeritakse kettad ja 
vahedetailid vahekettaga.
Vahedetailidesse on monteeritud laagrid. 

Vastavalt valmistamistolerantsile paigaldatakse 
vahekettad, et kettad vahedetailide vastu ei 
hõõruks.

Peenseemnete rootor

Pärast montaaži täidetakse järele jäänud vahe-
ruum kuni kinnituskettani vaheketastega.

Lõpuks lükake kinnitusketas peale.
Rootori õige montaaži korral on kettad vahe-
detailide vahel veel vabalt pööratavad. Osad 
ei tohi üksteise vastu hõõrduda, samas peaks 
liikumisruum võimalikult väike olema.

Kontrollides vastu valgust peaks vahe veel 
nähtav olema. 

Töötamise proov
Pärast uue rootori paigaldamist tuleb kontrollida, 
kas rootor töötab ja liigub korralikult.

Selleks lülitage sisse rootor, nagu peatükis 
„Pöörlemisproov“ kirjeldatud. 

 ¾ Ajamimootor peab käima ühtlaselt „ümaralt“. 
Ühtegi raskesti käivat kohta ei tohiks kuulda 
olla.

Mitteümara töötamise korral on dosee-
ring ebatäpne ja see võib mootori üle 
koormata.

 ¾ Kui võimalik, siis otsige üles raskesti käivad 
kohad.

 ¾ Töödelge (lihvige maha, pöörake ...) või va-
hetage kahjustatud osad välja.

 ¾ Vabastage ajamimootori ja rootori laagri külg-
miste kaante küljes olevad kruvid ning rihtige 
külgmine kaan uuesti välja, et eemaldada 
pinged.

 ¾ Kui ajamivõll on kõver, tuleb see õigeks rihtida 
või välja vahetada.

 ¾ Kui rootori ja korpuse vahele on jäänud võõr-
kehi, siis eemaldage need.

 ¾ Kui rootorisse on ketaste ja vahedetailide 
vahele sattunud tolmu või peitsi, võtke rootor 
lahti ja puhastage.
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Rapsiharjad
Rapsiharjad puhastavad rootorite kettad peen-
seemnetest.

Paigaldage enne peenseemnete külvi külgmise 
kaane sisse rapsiharjad ja kontrollige nende 
töökorras olekut.

Rapsiharjad paigaldatud

 ¾ Kontrollige liikumist ja kinnitust.
 ¾ Kontrollige harjade seisukorda ja puhastuse 
tulemust.

 ¾ Paigaldage külgmine kaas koos harjadega 
dosaatori korpusesse.

 ¾ Harjad peavad olema tihedalt ketaste vastas 
ja pöörlema koos rootoriga.

Rapsiharjade töökorras olekut ja pu-
hastamise tulemusi tuleb kontrollida 
enne külvi algust ja vahepeal regulaa-
rselt.

Kleepunud kettad põhjustavad doseerimise vigu 
külvis. Külvatakse vähem seemet.

Külgmise kaane koos rapsiharjadega võib ära 
võtta ka täis külvimahuti korral.
Kleepunud kettaid saab seejuures ka paigalda-
tud seisundis puhastada.

Rapsiharjad tuleks tavalise külviseemne puhul 
eemaldada. Korpuse augud tuleb jälle sulgeda.

Injektori lüüsiga doseerimisseade
Tavalise paagi ja injektorlüüsiga masinates aset-
sevad dosaatorid on varustatud V2A kaanega. 

Injektordüüs on töötamise ajal alarõhu all. Selle 
V2A kaane abil lisatakse õhuvoole lisaõhku.

Kaanega dosaator injektordüüsidele

Injektordüüsi reguleerimine kaanega on võimalik 
kuni max võimaliku külvikoguseni.

Kui seda kogust ületatakse, tekib injektordüüsis 
dünaamiline rõhk. Sellega võidakse seemnevili 
võrkplekilt välja puhuda, mis põhjustab seemne-
vilja rea tärkamise masina keskpaigas. 

Need terad on põllul nähtavad, enne kui pakker 
või suga nad katab.
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Ekstreemsel juhul võib ülerõhk külvivoolu paagis 
blokeerida ja põhjustada külvi ebaõnnestumise.

Seetõttu kontrollige alati, eriti suurte 
külvikoguste ja suurte töökiiruste puhul, 
suruõhusüsteemi töökorras olekut ja 
külvialust.
Põllupinnal ei tohi terasid olla.

Juhul kui terasid välja puhutakse, vähendage 
töökiirust, kuni injektorsüsteem jälle korralikult 
töötab. 

Dosaatori tehnohooldus
Dosaator ei vaja erihooldust. 
Selleks, et vältida remontimisest tingitud sei-
suaegu, tuleks dosaatorit ja ajamimootorit 
pärast hooaega puhastada ja kontrollida tema 
töötamist.
Eriti külgmise kaane ja ajamimootori laagrid 
võivad olla peitsitolmust kahjustatud ja raskesti 
liikuvad.
Vajaduse korral vahetage laagrid õigeaegselt 
välja või varuge tagavaraks.

Ajamimootor

1. Kruvid
2. Võlli tihend ja laager

Kontaktide paigutus mootoril 
(ME süsteem)

Klemmi	nr		 kaabel
1.   sinine
2.   punane
3.   valge
4.   pruun
5.   roheline
6.   kollane

1

2
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Techninė	priežiūra

Laikykitės saugos nurodymų techninės 
priežiūros darbų metu.

Jūsų mašina sukonstruota ir sumontuota maksi-
maliam pajėgumui, ekonomiškumui bei naudo-
jimo komfortui esant įvairioms darbo sąlygoms.

Prieš tiekimą mašina buvo patikrinta gamykloje 
ir Jūsų pardavėjo, kad būtų įsitikinta, jog Jūs 
gausite optimalios būklės mašiną. Kad būtų 
užtikrinamas ilgalaikis darbas be trikčių, labai 
svarbu, kad techninės priežiūros darbai būtų 
atliekami rekomenduojamais terminais.

Valymas
Kad išlaikytumėte parengties darbui būklę bei 
galėtumėte pasiekti optimalų pajėgumą, regu-
liariai atlikite valymo bei priežiūros darbus.

Hidraulinio cilindro ir guolių nevalyki-
te aukšto slėgio valymo įranga arba 
tiesiogine vandens srove. Tarpikliai ir 
guoliai nėra nelaidūs vandeniui esant 
aukštam slėgiui.

Techninės	priežiūros	
intervalai
Techninės priežiūros intervalai priklauso nuo 
daugelio skirtingų faktorių. 
Jiems įtakos daro įvairios eksploatavimo sąly-
gos, darganos poveikis, darbiniai greičiai ir dir-
vos sąlygos bei techninės priežiūros intervalai, 
tačiau taip pat kartkartėmis iki kitos techninės 
priežiūros atlikimo būtina atkreipti dėmesį į nau-
dojamų tepimo ir priežiūros priemonių kokybę. 

Todėl nurodyti techninės priežiūros darbų inter-
valai yra tik orientaciniai. 
Atsižvelgiant į nukrypimus nuo įprastų darbo są-
lygų turi būti pakoreguojami techninės priežiūros 
darbų intervalai. 

Reguliariai atliekami techninės priežiūros darbai 
yra mašinos parengties darbui pagrindas. Prižiū-
rimose mašinose sumažėja prastovų rizika, jos 
taip pat leidžia užsitikrinti ekonomišką mašinos 
darbą.

Konservavimas
Kai mašina bus išjungta ilgą laiką:

 ¾ Jei įmanoma, pastatykite mašiną po stogu.
 ¾ Apsaugokite mašiną nuo rūdijimo. Apipurški-
mui naudokite tik lengvai biologiškai yrančią 
alyvą, pvz., rapsų alyvą.

 ¾ Hidraulinių cilindrų stūmoklių kotus apsaugo-
kite nuo korozijos.

Plastikinių ir guminių dalių neapipurkš-
kite alyva arba antikorozine priemone. 
Dalys gali sutrūkinėti ir lūžti.
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Mašinos tepimas
Mašiną reikia tepti reguliariai ir kiekvieną kartą 
po plovimo slėgiu.
Tai užtikrins darbo parengtį ir sumažins remonto 
išlaidas bei prastovas.

Higiena
Tinkamai naudojant, tepimo medžiagos bei 
mineralinės alyvos produktai yra nepavojingi 
sveikatai.
Tačiau reikėtų vengti kontakto su oda ir neįkvėpti 
garų.

Kaip	elgtis	su	tepimo	medžiagomis
DĖMESIO:
Apsisaugoti nuo tiesioginio kontakto apsauginė-
mis pirštinėmis ar specialiu kremu.
Alyvos pėdsakus nuo odos kruopščiai nuplaukite 
šiltu vandeniu ir muilu. Nevalyti odos benzinu, 
dyzeliu ar kitokiais tirpikliais.
Alyva yra nuodinga. Nurijus alyvos, tuoj pat 
kreiptis į gydytoją.

 ¾ Pasirūpinkite, kad tepimo medžiagos būtų 
neprieinamos vaikams. 

 ¾ Nelaikykite tepimo medžiagų atvirose ar ne-
pažymėtose talpose.

 ¾ Venkite alyva permirkusių drabužių kontakto 
su oda. Pakeisti suteptus drabužius.

 ¾ Nelaikykite alyva suteptų šluosčių kišenėse.
 ¾ Alyva permirkusius batus utilizuokite kaip 
specialiąsias atliekas.

 ¾ Patekus alyvos į akis, išplaukite jas švariu 
vandeniu ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją.

 ¾ Išpiltą alyvą surinkite sugeriančiomis surišimo 
priemonėmis ir utilizuokite.

 ¾ Negesinkite degančios alyvos vandeniu, 
naudokite tik leistinas ir pritaikytas gesinimo 
priemones, naudokite kvėpavimo takų apsau-
gos priemones.

 ¾ Alyva suteptos atliekos bei sena alyva turi būti 
utilizuojama pagal galiojančius reikalavimus.

Klientų	aptarnavimas
Įmonė HORSCH nori, kad Jūs būtumėte visiškai 
patenkintas savo mašina bei tiekėjo darbu.

Iškilus problemoms, prašome kreiptis į gamintojo 
atstovą.
Tiek atstovo, tiek ir pačios įmonės mūsų klientų 
aptarnavimo skyriaus darbuotojai yra pasiruošę 
Jums padėti.

Kad galėtume kuo greičiau išspręsti technines 
triktis, prašome Jūsų paramos.

Padėkite klientų aptarnavimo personalui, pa-
teikdami šiuos duomenis. Taip išvengsime 
nereikalingų klausimų.

 ¾ Kliento numeris
 ¾ Kliento  konsultanto pavardė
 ¾ Pavardė ir adresas
 ¾ Mašinos modelis ir serijos numeris
 ¾ Pirkimo data ir darbo valandų skaičius
 ¾ Problemos pobūdis
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Techninės	priežiūros	apžvalga

„Joker	5–12	RT“	techninės	priežiūros	apžvalga
po pirmųjų darbo valandų Darbo nurodymai Intervalai
Visos srieginės ir kištukinės jungtys Patikrinkite, ar tvirtai priveržtos visos srieginės jungtys ir, 

jei reikia, priveržkite

Darbo metu
Tepimas Sutepkite atlenkimo kaiščius 40 val.

Sutepkite sulenkimo cilindro kaištį 40 val.
Sutepkite grąžulo sraigtą Kasdien
Sutepkite dirvos tankintuvo velenų guolius 40 val.
Sutepkite dirvos tankintuvo velenų švaistiklių guolius Kasdien
Sutepkite šoninių ribotuvų atramą 40 val.

Dirvos tankintuvas Patikrinkite būklę, guolius ir pritvirtinimą 40 val.
Noragėlių diskai Patikrinkite būklę, pritvirtinimą ir susidėvėjimą

Patikrinkite guolių sutepimo sandarumą ir susidėvėjimą
Kasdien

Rėmas ir jungiamosios rėmo dalys Patikrinkite būklę ir pritvirtinimą Kasdien
Hidraulinė sistema ir konstrukcinės dalys Sandarumas, pritvirtinimas ir nuotrynos Prieš 

naudojant
10 / 12 RT važiuoklės ratai Patikrinkite būklę, pritvirtinimą (300 Nm) ir oro slėgį (2,1 bar) Prieš

 naudojant
5 / 6 / 8 RT važiuoklės ratai Patikrinkite būklę, pritvirtinimą (300 Nm) ir oro slėgį (4,9 bar) Prieš 

naudojant
Atraminiai ratai Patikrinkite būklę, pritvirtinimą (300 Nm) ir oro slėgį (5,0 bar) Prieš

 naudojant
Stabdžių pavaros vamzdžiai ir žarnos Patikrinkite, ar nėra pažeidimų, suspaudimo ar užlenkimo 

vietų
Prieš 
naudojant

Oro rezervuaras Vandens išleidimas (naudojimo metu) Kasdien 
Stabdžių sistema Veikimo patikrinimas Prieš 

naudojant
Apšvietimas ir įspėjamosios lentelės Būklė, veikimas ir švara Prieš 

naudojant
„DuoDrill“
Ventiliatoriaus sparnuotė patikrinkite, išvalykite ir priveržkite (kasmet) 40 val.
Ventiliatoriaus grotelės išvalykite kasdien
Pneumatinė sistema ir skirstytuvas Patikrinkite sandarumą kasdien

Po sezono
Visa mašina Atlikite priežiūros ir valymo darbus

Hidraulinių cilindrų stūmoklių kotus apipurkškite 
tinkamomis antikorozinėmis priemonėmis
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Tepimo vietos

Tepimo vietos: tempimo grąžulas, atlenkimo kaištis ir 
sulenkimo cilindras

Tepimo vietos: dirvos tankintuvo veleno sulenkimo 
cilindras ir švaistiklio guolis

Tepimo vietos: atraminio rato stebulė ir važiuoklė

Tepimo vietos: dirvos tankintuvo veleno švaistiklio guolis

Tepimo vietos: dirvos tankintuvo guolis
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Varžtų	priveržimo	momentai	–	metriniai	varžtai,	Nm
Dydis
ø mm

Žingsnis
mm

Varžtų konstrukcija – tvirtumo klasė
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

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

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

Metrinių	varžtų	priveržimo	momentai
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Varžtų	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 

sriegis
Smulkus 
sriegis

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

Priveržimo	momentai,	col.	varžtai


