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Gavimo patvirtinimas
Negrąžinus šio gavimo patvirtinimo, negalimos garantinės pretenzijos!
* Privalomas laukelis

Gavėjas – 
prekybininkas
Kl. Nr.:  ......................................................
Įmonė:.......................................................*
Gatvė: ..... .................................................*
Pašto kodas:  ............................................*
Vieta:  .......................................................*
Šalis:  ........................................................*

Tel.: ..........................................................
Faks.:  .......................................................
El. p.: ........................................................

Nauja mašina galutinai parduota – 
pirmasis naudojimas*
Kliento mašina – buvimo vietos keitimas*
Demonstracinė mašina – pirmasis naudojimas*
Demonstracinė mašina – buvimo vietos keitimas*
Demonstracinė mašina galutinai parduota – 
naudojimas*

Mašinos modelis:  .....................................*
Serijos numeris: ........................................*

Techninės priežiūros technikas
Pavardė:  ..................................................*
Vardas:  ....................................................*

Patvirtinu, kad gavau pirmiau nurodytos mašinos eksploatacijos instrukciją ir atsarginių dalių sąrašą.
Apie mašinos valdymą ir funkcijas bei saugos technikos reikalavimus buvau informuotas ir 
instruktuotas įgalioto prekybininko arba įmonės HORSCH techninės priežiūros techniko.
Man yra žinoma, kad garantinės pretenzijos veiksmingos tik tuo atveju, jei ši forma iš karto po 
pirmojo instruktažo buvo pilnai užpildyta, pasirašyta ir išsiųsta atgal kompetentingam prekybininkui 
arba įteikta techninės priežiūros technikui.

........................................................................*
Pirkėjo parašas

........................................................................*
Pirmojo instruktažo vieta, data

I klientas:
Pavardė/įmonė:  .......................................*
Kontaktinio asmens pavardė:  ..................*
Kontaktinio asmens vardas:  ....................*
Gatvė:  ......................................................*
Pašto kodas:  ............................................*
Vieta:  .......................................................*
Šalis:  ........................................................*
Tel.: ..........................................................*
Faks.:  .......................................................
El. p.: ........................................................*

II klientas:
Pavardė/įmonė:  .......................................*
Kontaktinio asmens pavardė:  ..................*
Kontaktinio asmens vardas:  ....................*
Gatvė:  ......................................................*
Pašto kodas:  ............................................*
Vieta:  .......................................................*
Šalis:  ........................................................*
Tel.: ..........................................................*
Faks.:  .......................................................
El. p.: ........................................................*

"





- 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: 04/2015
   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:  .......................................................

80691101  Kredo 3/3,5/4  lt 



NUORODA: Šioje eksploatacijos instrukcijoje yra aprašomas darbas su mašinomis Kredo 3, 3,5 ir 4. 
Jei mašinas naudojate derindami su HORSCH sėjamąja (pvz., Express 3, 3,5 arba 4 KR), 
būtinai laikykitės atitinkamos sėjamosios eksploatacijos instrukcijos. Tai ypač galioja 
visoms joje pateikiamoms saugos ir įspėjamosioms nuorodoms!
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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:

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

• techninę priežiūrą (tikrinimą)
• 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 perduokite Jūs arba 
techninės priežiūros technikas gavimo patvirti-
nimą prekybos partneriui. 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.

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: 

 ¾ ...
 ¾ ...

Jei reikia laikytis eilės tvarkos, veiksmai yra 
sunumeruoti:

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

žymi svarbias nuorodas.

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

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

plotinis našumas
• Problemos pobūdis

Defektų šalinimas
Paraiškas šalinti defektus reikia teikti savo 
HORSCH prekybos partneriui.

Pasekminiai nuostoliai
HORSCH šią mašiną pagamino kruopščiai. 
Nepaisant to, net naudojant pagal paskirtį galimi 
skleidžiamo kiekio nukrypimai ar net visiškas 
sugedimas, pvz., dėl šių priežasčių:

• pažeidimas dėl išorinio poveikio
• susidėvinčiųjų dalių susidėvėjimas
• darbo įrankių trūkumas arba pažeidimas
• neteisingi važiavimo greičiai
• neteisingas padargo nustatymas (neteisingas 

primontavimas, nustatymo nuorodų nesilai-
kymas)

• eksploatacijos instrukcijos nesilaikymas
• neatliekama arba netinkama techninė priežiūra

Todėl prieš kiekvieną naudojimą, o taip pat 
darbo metu tikrinkite savo mašiną, ar ji teisingai 
veikia.

Pretenzijos kompensuoti žalą, atsiradusią ne 
mašinoje, yra negalimos. Tai taip pat reiškia, 
kad negalima atsakomybė už pasekminius 
nuostolius, atsiradusius dėl važiavimo ir valdy-
mo klaidų.
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Sauga ir atsakomybė
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. Kitoks arba leistinas ribas viršijantis 
naudojimas, pvz., kaip transportavimo priemo-
nės, 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.

Būtina laikytis žemės ūkio profesinių sąjungų 
specialiųjų nelaimingų atsitikimų prevencijos tai-
syklių bei kitų visuotinai pripažintų saugos tech-
nikos, darbo medicinos ir kelių eismo taisyklių.

Mašiną naudokite tik jai esant nepriekaištingos 
techninės būklės, atsižvelgdami į saugą ir pa-
vojus!
Būtina nedelsiant šalinti 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. 
„Darbuotojų kvalifikacija“.

Atsarginės dalys
HORSCH originalios atsarginės dalys ir priedai 
yra specialiai suprojektuoti šiai mašinai. 
Kitos atsarginės dalys ir priedai nėra HORSCH 
išbandyti ir 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. 
Už žalą, atsirandančią naudojant neoriginalias 
dalis ir priedus, negalima jokia HORSCH atsa-
komybė.

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.
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Darbuotojų kvalifikacija
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 bendruosius minimalius reikalavimus:

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

 ¾ Jis supranta mašinos veikimo principą jo 
darbų rėmuose ir yra informuotas apie su 
tuo susijusius pavojus. Jis gali atpažinti bei 
išvengti darbo pavojų.

 ¾ Jis suprato eksploatacijos instrukciją ir gali 
atitinkamai taikyti eksploatacijos instrukcijoje 
pateikiamą informaciją.

 ¾ Jis yra susipažinęs su saugiu transporto prie-
monių vairavimu.

 ¾ Važiavimui keliais jis žino atitinkamas kelių 
eismo taisykles ir turi reikalaujamą vairuotojo 
pažymėjimą.

 ¾ Apmokomam asmeniui prie mašinos leidžia-
ma dirbti tik jį prižiūrint.

Eksploatuotojas privalo
 ¾ sureguliuoti darbuotojų atsakomybę, kompe-
tenciją ir kontrolę.

 ¾ jei reikia, apmokyti ir instruktuoti darbuotojus.
 ¾ operatoriui padaryti prieinamą eksploatacijos 
instrukciją. 

 ¾ įsitikinti, kad operatorius perskaitė ir suprato 
eksploatacijos instrukciją.

Operatorių grupės
Asmenis, kurie dirba su mašina, reikia atitinka-
mai parengti įvairiems darbams.

Instruktuoti operatoriai
Šie asmenys turi būti eksploatuotojo arba atitin-
kamą kvalifikaciją turinčių specialistų parengti 
atitinkamiems darbams. Tai yra taikoma šiems 
darbams:

• Transportavimas keliais
• Naudojimas ir parengimas
• Eksploatacija
• Techninė priežiūra
• Sutrikimų paieška ir šalinimas

Įmonės HORSCH parengti operatoriai
Be to, tam tikriems darbams asmenys turi būti 
parengti HORSCH mokymo priemonėmis arba 
komandiruotų darbuotojų. Tai yra taikoma šiems 
darbams:

• Pakrovimas ir transportavimas
• Paleidimas
• Sutrikimų paieška ir šalinimas
• Šalinimas

Tam tikrus techninės priežiūros darbus lei-
džiama atlikti tik specializuotoms dirbtuvėms. 
Šie darbai yra paženklinti priedėliu „Dirbtuvių 
darbas“.

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

 ¾ Neprileiskite vaikų.
 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!
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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

 ¾ apsauginiai batai, 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

PAVOJUS
Kartu važiuoti ant mašinos yra draudžiama!

 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.

Per transportavimą keliais mašina privalo būti 
transportavimo padėtyje. Mašina privalo būti 
suskleista ir užfiksuota, žr. skyrius „Suskleidi-
mas“ ir „Prikabinimas ir transportavimo padėtis“. 

 ¾ Prieš suskleidimą reikia nuo atverčiamųjų 
sričių nuvalyti žemes. Kitaip galima pažeisti 
mechaninę įrangą.

 ¾ Jei yra: transportavimo padėtyje aliumininiais 
spaustukais apsaugokite važiuoklės ir vilkimo 
grąžulo hidraulinius cilindrus nuo nevaldomų 
judesių, žr. skyrių „Prikabinimas ir transpor-
tavimo padėtis“.

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

 ¾ Prieš važiuodami keliais, nuo visos mašinos 
nuvalykite prisirinkusias žemes.

Važiavimo ypatybėms daro įtaką padargai.

 ¾ Ypač posūkiuose atsižvelkite į padargo plačią 
iškyšą ir inercinę masę.

Pakeltos mašinos (trijų taškų hidrauline įranga):
 ¾ Atsižvelkite į sumažėjusį traktoriaus stabilumą 
ir vairumą.

Transportuodami viešaisiais keliais, 
laikykitės leistino didžiausio greičio, nu-
rodyto leidime eksploatuoti!

Didžiausią reikšmę konstrukciniam 
didžiausiam greičiui turi duomenys 
leidime eksploatuoti arba techniniuose 
duomenyse.

Vairavimo stilių visada derinkite prie kelio 
sąlygų, kad išvengtumėte nelaimingų 
atsitikimų ir važiuoklės pažeidimų.
Atsižvelkite į asmeninius gebėjimus, va-
žiuojamosios dalies, eismo, matomumo 
ir oro sąlygas.
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Sauga darbo metu
Paleidimas

Be tinkamo paleidimo nėra užtikrinama maši-
nos eksploatacijos sauga. Taip gali būti sukelti 
nelaimingi atsitikimai ir sunkiai sužaloti arba 
nužudyti žmonės.

 ¾ Mašiną leidžiama paleisti tik po instruktažo, 
kurį suteikia prekybos partnerių darbuotojai, 
gamyklos atstovai arba įmonės HORSCH 
darbuotojai.

 ¾ Užpildytą gavimo patvirtinimą reikia atsiųsti 
atgal įmonei HORSCH.

Mašiną naudokite tik tuo atveju, jei yra ir veikia 
visi apsauginiai įtaisai ir su sauga susiję įrengi-
niai, kaip pvz. nuimami apsauginiai įtaisai (ratų 
atsparos ir t. t.).

 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 eksploata-
cijos saugai ir sukelti nelaimingus atsitikimus. Taip 
gali būti sunkiai sužaloti arba nužudyti žmonės.
Saugai ypač svarbios yra šios mašinos dalys:

 ¾ Hidraulinė įranga
 ¾ Stabdžiai (jei yra)
 ¾ Sukabinimo įtaisai
 ¾ Apsauginiai įtaisai
 ¾ Apšvietimo įtaisai

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 visų eksploatacijos instrukcijų:
• šios eksploatacijos instrukcijos (skyriai 

„Prikabinimas ir transportavimo padėtis“ ir 
„Pastatymas“)

• traktoriaus eksploatacijos instrukcijos
• jei yra, kardaninio veleno eksploatacijos 

instrukcijos

 ¾ Atitraukiant traktorių, būtinas ypatingas atsar-
gumas. Būti tarp traktoriaus ir mašinos yra 
draudžiama.

 ¾ Mašiną statykite tik ant lygaus ir tvirto pa-
grindo. Prikabintą mašiną prieš atkabindami 
pastatykite ant žemės.

 ¾ Apsaugokite mašiną nuo riedėjimo. 
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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 pa-
daryti žalos žmonėms ir mašinai.

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

 ¾ Hidraulinėje sistemoje yra aukštas slėgis. 
Reguliariai tikrinkite visas linijas, žarnas ir 
sriegines jungtis, ar nėra nesandarumų ir 
išoriškai pastebimų pažeidimų! 

 ¾ Ieškodami nuotėkio vietų, naudokite tik tin-
kamas pagalbines priemones. Nedelsdami 
pašalinkite pažeidimus! Ištrykštanti alyva gali 
sužaloti arba sukelti gaisrą!

 ¾ Siekiant išvengti neteisingų valdymo veiksmų, 
reiktų paženklinti hidraulinių jungčių kištuki-
nius lizdus ir kištukus.

 ¾ Patyrę sužalojimų, nedelsdami kreipkitės į 
gydytoją!

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

 ¾ Hidraulines žarnas keiskite ne vėliau kaip 
po šešerių metų, žr. „Techninės priežiūros 
apžvalga“.

Resiveris
Hidraulinėje sistemoje gali būti sumontuoti re-
siveriai. 

 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!

Darbo velenas / kardaninis velenas
Asmenis gali pagriebti, įtraukti ir sunkiai sužaloti 
darbo velenas arba kardaninis velenas.
Prieš įjungdami darbo veleną:

 ¾ Įsitikinkite, kad yra pritaisytas ir veiksmingas 
kardaninio veleno apsaugas.

 ¾ Įsitikinkite, kad pasirinktas darbo veleno arba 
kardaninio veleno sukimosi greitis ir sukimosi 
kryptis sutampa su leistinomis mašinos vertėmis.

 ¾ Įsitikinkite, kad darbo veleno arba kardaninio 
veleno pavojaus zonoje nėra žmonių.

 ¾ Per daug persikreipus, išjunkite darbo vele-
ną. Galima pažeisti mašiną. Dalys gali būti 
išsviestos ir sužaloti žmones.

 ¾ Išjunkite darbo veleną, kai jis nereikalingas.
 ¾ Išlaikykite pakankamą profilinio vamzdžio ir 
kardaninio veleno apsaugo persidengimą.

 ¾ Leiskite užsifiksuoti kardaninio veleno uždo-
riams.

 ¾ Užkabindami grandines, užfiksuokite kardani-
nio veleno apsaugą nuo sukimosi kartu.

 ¾ Laikykitės kardaninio veleno eksploatacijos 
instrukcijos.

 ¾ Prieš montuodami/išmontuodami kardaninį 
veleną bei prieš bet kokias intervencijas į 
mašiną:
atjunkite darbo veleną (išjunkite iš traktoriaus 
kabinos), išjunkite traktoriaus variklį, ištraukite 
degimo raktelį ir palaukite, kol sustos visos 
judančios dalys.

Rotorius
Asmenis gali pagriebti, įtraukti ir sunkiai sužaloti 
ar nužudyti rotoriai.
Asmenis gali sunkiai sužaloti iš galo išsviedžiami 
akmenys ir t. t.

 ¾ Rotacines akėčias eksploatuokite tik su 
sumontuotais ir veiksmingais apsauginiais 
įtaisais, žr. skyrių „Apsauginiai įtaisai“.

 ¾ Niekada nelipkite ant veikiančios mašinos!
 ¾ Prieš paleisdami pašalinkite asmenis iš pa-
vojaus zonos už mašinos.

 ¾ Jei mašinos pavojaus zonoje yra asmenų, 
nedelsdami išjunkite pavaras ir variklį.
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Techninės ribinės vertės
Jei nesilaikoma mašinos techninių ribinių verčių, 
mašina gali būti pažeista. Taip gali būti sukelti 
nelaimingi atsitikimai ir sunkiai sužaloti arba 
nužudyti žmonės.
Saugai ypač svarbios yra šios techninės ribinės 
vertės:
• leistinas bendrasis svoris
• didžiausias greitis
Žr. skyrių „Techniniai duomenys“, „Specifikacijų 
lentelė“ ir „Leidimas eksploatuoti“.

 ¾ Taip pat atsižvelkite į maksimalias traktoriaus 
apkrovas.

Naudojimas laukuose

 PAVOJUS
Sunkūs sužalojimai dėl pagriebimo ir įtraukimo 
į rotorius bei dėl išsviedžiamų akmenų ir t. t.

 ¾ Kartu važiuoti ant mašinos yra draudžiama!
 ¾ Prieš palikdami kabiną, sustabdykite traktorių 
ir apsaugokite nuo riedėjimo.

 ¾ Pašalinkite žmones iš pavojaus zonos.
 ¾ Niekada nedirbkite be visų, veikiančių apsau-
ginių įtaisų! Prieš kelionės pradžią tikrinkite 
apsauginius įtaisus.

 ¾ Niekada nedirbkite be primontuoto dirvos tan-
kintuvo! Jis taip pat turi apsauginę funkciją.

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

 ¾ Prieš naudodami patikrinkite darbo įrankių 
būklę ir jų pritvirtinimą.

 ¾ Pasirūpinkite pakankamu mašinos stabilumu 
per išilginį ir skersinį posvyrį nelygioje terito-
rijoje. Atsižvelkite į traktoriaus ribines vertes.

 ¾ Negalima pašalinti jokių reikalaujamų ir patei-
kiamų apsauginių įtaisų.

 ¾ Hidrauliniu būdu valdomų dalių judėjimo zo-
noje negalima būti žmonėms.

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

 ¾ Išjungę variklį, palaukite, kol sustos visos ju-
dančios dalys. Atkreipkite dėmesį į mašinos 
pavojaus zoną.

Įrangos / susidėvinčiųjų dalių 
keitimas

 ¾ Apsaugokite mašiną nuo nenumatyto riedė-
jimo!

 ¾ Pakeltas rėmo dalis, po kuriomis būnate, 
užfiksuokite tinkamomis atramomis!

 ¾ Atsargiai! Esant atsikišusioms dalims (pvz., 
noragėliams), kyla susižalojimo pavojus!

Lipdami ant mašinos, nelipkite ant sukiojamų 
dalių. Jos gali prasisukti, ir Jūs krisdami galėtu-
mėte patirti sunkiausius sužalojimus.

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

 ¾ Nevykdykite jokių konstrukcinių pakeitimų ar 
papildymų, kurie nebuvo patvirtinti HORSCH.

 ¾ Konstrukcinius pakeitimus ir papildymus pa-
veskite atlikti tik įgaliotoms specializuotoms 
dirbtuvėms arba šiems darbams HORSCH 
parengtam operatoriui.

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

 
Jei įranga turi įtakos svoriui arba svorio paskirs-
tymui, privaloma patikrinti ir laikytis reikalavimų 
dėl prikabinimo įtaiso, vertikaliosios ir ašinės 
apkrovos.
Mašinose be stabdžio viršijant svorio ribą gali 
prireikti modifikuoti ir stabdžių sistemą.

Atliekant pakeitimus, susijusius su specifikacijų 
lentelės duomenimis, privaloma pritaisyti naują 
specifikacijų lentelę su naujausiais duomenimis.

Atliekant pakeitimus, susijusius su duomenimis 
leidime eksploatuoti, reikia atnaujinti leidimą 
eksploatuoti.

Techninė priežiūra
Netinkama techninė priežiūra kelia pavojų maši-
nos eksploatacijos saugai. Taip gali būti sukelti 
nelaimingi atsitikimai ir 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 
pastatykite ant lygaus ir 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, į guolius 
arba ventiliatorių.

 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 per techninės priežiūros darbus 
atsuktas sriegines jungtis.

 ¾ Visus likusius techninės priežiūros ir re-
monto darbus, kurie nėra aprašyti šioje 
eksploatacijos instrukcijoje, paveskite 
atlikti tik įgaliotoms specializuotoms 
dirbtuvėms arba šiems darbams HORSCH 
parengtam operatoriui.

Naujų mašinų neplaukite garų pūstuvu 
arba aukšto slėgio plovimo įrenginiu. La-
kas sukietėja tik maždaug po 3 mėnesių, 
o iki tol 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.

Kartu važiuoti ant mašinos drau-
džiama!

00380054

Prieš mašinos paleidimą perskai-
tykite ir laikykitės eksploatacijos 
instrukcijos! 

00380055

Pavojus dėl išsviedžiamų dalių, 
veikiant varikliui – laikykitės saugos 
atstumo.

00380095

Atsargiai – besisukantys įrankiai. 
Prieš siekdami į vidų, pirmiausia 
palaukite, kol sustos

00380132

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
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Nelipkite ant sukiojamų dalių. 
Naudokite tik numatytas užlipimo 
priemones.

00380299

Būti pavojaus zonoje leidžiama tik 
esant įjungtai saugos atramai.

00380953

Nebūkite pakelto ir neapsaugoto 
krovinio zonoje.

00385738

Esant įjungtai pavarai ir traktoriaus 
varikliui, išlaikykite pakankamą ats-
tumą nuo veikiančių darbo įrankių.

00385739

Nebūkite skleidžiamų mašinos dalių 
judėjimo zonoje!

00380135

Prikabinant mašiną ir aktyvinant hi-
draulinę įrangą, tarp mašinų neturi 
būti žmonių. 

00380145

Nebūkite pavaros veleno zonoje.
Niekada nesiekite į besisukančias 
dalis.

00380147

Prieš techninės priežiūros ir remon-
to darbus išjunkite variklį ir ištraukite 
raktelį.

00380294
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Saugos lipdukų padėtis (priklausomai nuo įrangos)

00380294
00380133
00380055
00385739
00380054
00380095
00380132
00385738
00380953
00380145
00380134

00380147

00380135

00380299

00380135
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Pavojaus zona
Raudonas plotas žymi mašinos pavojaus zoną: 
              

Mašinos pavojaus zonoje kyla šie pavojai:

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

• Sugedę arba nepatikimai pritvirtintos elektros 
linijos gali lemti elektros smūgius.

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

• 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 Prieš bet kokius mašinos judesius 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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Kredo 3 3,5 4

Ilgis (m) 1,65 1,65 1,65

Ilgis derinant su „Express KR“ (m) 3,18 3,18 3,18

Darbinis plotis (m) 3,00 3,5 3,99

Transportinis plotis (m) 3,00 3,5 3,99

Aukštis (m) 1,41 1,41 1,41

Svoris be dirvos tankintuvo (kg) nuo 1.200 1.350 1.500

Krumpliuotojo dirvos tankintuvo svoris (kg) 525 590 660

Trapecinių žiedų dirvos tankintuvo svoris (kg) 565 650 735

„FarmFlex“ dirvos tankintuvo svoris (kg) 650 - -

Atsitrenkimo bėgio svoris (kg) 65 72 80

Svoris su „Express KR“ (kg) nuo 3.100 3.400 3.750

Atstumas nuo apatinių kreipiamųjų svirčių rutulio vidurio iki sunkio centro 
(tik rotacinių akėčių) (m)

apie 0,65 apie 0,65 apie 0,65

Atstumas nuo apatinių kreipiamųjų svirčių rutulio vidurio iki sunkio centro 
(su „Express KR“) (m)

apie 1,08 apie 1,08 apie 1,08

Rotorių skaičius 10 12 14

Darbinis gylis 11 pakopų

Dantų ilgis (mm) 310

Darbo veleno sukimosi greitis (1/min) 1.000

Rotorių sukimosi greičiai su standartine krumpliaračių pora (1/min.) 230 / 313

Ø krumpliuotojo dirvos tankintuvo (mm) 640

Ø trapecinių žiedų dirvos tankintuvo (mm) 500

Ø „FarmFlex“ dirvos tankintuvo (mm) 540

Darbinis greitis (km/h) 10-20

Traktoriaus galia su „Express KR“ (kW / AG) 110 (150) / 185 (250)

Darbo veleno sukimosi greitis (1/min) 540 / 750 / 1.000 (rekomenduojamas)

Dvigubo veikimo valdymo prietaisai 1 (pasirinktis ženklintuvas)

Maks. hidraulinės sistemos slėgis (bar) 210

Prikabinimas Trijų taškų, kat. III

Apšvietimo sistema Serija

NUORODA:  Dėl techninio tobulinimo galimi nesutapimai. 
   Naudojamo padargo svoris priklauso nuo įrangos. 
   Leistini transportiniai aukščiai ir transportiniai pločiai viešųjų kelių eisme įvairiose šalyse gali skirtis.
   Laikykitės šalies patvirtinimo reikalavimų.

Techniniai duomenys
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Kredo 3

2980

3000 (transportinis plotis)

3070 (šoninis skydas nulenktas)

2980

2980

Specifikacijų lentelė
Specifikacijų lentelė su CE ženklu yra prie ma-
šinos rėmo.
Duomenys specifikacijų lentelėje:

Serijos numeris
Leistinas bendrasis svoris

Vertikalioji apkrova (=VA)
Ašinė apkrova

Mašinos modelis
Gamybos metai
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Kredo 3,5

Bl

(Benennung)

(Zeichnungsnummer) Blatt

Datum Name

Bearb.

Gepr.

Norm

NameDatumÄnderungIndex

Lfd. Nr. Stück Benennung

Maßstab:

WerkstoffDIN Rohmaß

Urheberschutz: Für diese technische Unterlage

behalten wir uns alle Rechte vor.

Werkstück-

kanten

DIN 6784

Gewicht (kg):

3DA2

Bemaßungen in mm

1 : 20

16.03.2015 Weitzer

Kredo 3.5

23692000

1509,075 kg

Allgemein-

toleranz

© Horsch Maschinen GmbH

Änderungen sind untersagt

Landwirtschaft aus Leidenschaft

HORSCH Maschinen GmbH

Sitzenhof 1

92421 Schwandorf

www.horsch.com
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behalten wir uns alle Rechte vor.
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3DA2

Bemaßungen in mm

1 : 20

16.03.2015 Weitzer

Kredo 3.5

23692000

1509,075 kg

Allgemein-

toleranz

© Horsch Maschinen GmbH

Änderungen sind untersagt

Landwirtschaft aus Leidenschaft

HORSCH Maschinen GmbH

Sitzenhof 1

92421 Schwandorf
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NameDatumÄnderungIndex
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WerkstoffDIN Rohmaß

Urheberschutz: Für diese technische Unterlage

behalten wir uns alle Rechte vor.
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3DA2

Bemaßungen in mm

1 : 20

16.03.2015 Weitzer

Kredo 3.5

23692000

1509,075 kg

Allgemein-

toleranz

© Horsch Maschinen GmbH

Änderungen sind untersagt

Landwirtschaft aus Leidenschaft

HORSCH Maschinen GmbH

Sitzenhof 1

92421 Schwandorf

www.horsch.com
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Balastavimo 
apskaičiavimas
Primontuojant arba prikabinant padargus, 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.

 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.

Reikalingi duomenys:

TL Traktoriaus savoji masė
TV Tuščio traktoriaus priekinės ašies 

apkrova
TH Tuščio traktoriaus galinės ašies ap-

krova
GH • Galinio padargo bendrasis svoris

• Prikabintų mašinų: 
Maksimali leistina vertikalioji apkro-
va transportavimui keliais. 

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 apatinių kreipiamųjų svirčių rutulio 
vidurio 

• Prikabintų mašinų: 
Atstumas nuo galinės ašies vidurio 
iki prikabinimo taško vidurio. 

d • Atstumas nuo apatinių kreipiamųjų 
svirčių rutulio vidurio iki galinio pa-
dargo (galinio balasto) sunkio centro
Dėl sunkio centro žr. skyrių „Tech-
niniai duomenys“; jei reikia, atkreip-
kite dėmesį į teisingą sunkio centro 
pasirinkimą!

• Prikabintoms mašinoms galioja: 
    d = 0

x Traktoriaus gamintojo duomenys dėl 
mažiausio balastavimo gale. Jei duo-
menų nėra, įrašykite 0,45.

Visi svorio duomenys nurodyti (kg)
Visi matmenys nurodyti (m)
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Lentelė
Apskaičiuotos vertės negali būti didesnės nei leistinos vertės.

Faktinė vertė pagal 
apskaičiavimą

Leistina vertė pagal 
eksploatacijos ins-
trukciją

Dviguba leistina pa-
dangų keliamoji galia

Mažiausias balasta-
vimas priekyje (esant 
galiniam padargui)

GV min=                  kg

Mažiausias balastavi-
mas gale (esant prie-
kiniam padargui)

GH min=                  kg

Bendrasis svoris Gfakt=                     
kg < kg

Priekinės ašies ap-
krova

TV fakt=                   
kg < kg < kg

Galinės ašies ap-
krova

TH fakt=                    
kg < kg < kg

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.

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 = 

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.

Apskaičiavimų tikrinimas
Apskaičiuotas vertes papildomai patikrinkite 
sverdami:
Visame traktoriuje (su padargu ir balastu) pa-
sverkite priekinės ašies apkrovą bei galinės 
ašies apkrovą. Išmatuotas vertes palyginkite su 
leistinomis vertėmis:
• leistinas bendrasis svoris 
• maksimali priekinės ir galinės ašies apkrova 
• mažiausia priekinės ašies apkrova (20 % 

traktoriaus savosios masės)

 GV + TL + GHGfakt=

Gfakt - TV fakt TH fakt=
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Sandara

Apžvalga

1

23

4
5

6

7

8

9

1  Dantys
2  Vėžių purenimo dantys
3  Gylio nustatymo sistema
4  Krumpliuotasis dirvos tankintuvas
5  Sėjimo bloko jungiamasis taškas

Rotacinės akėčios Kredo tinka dirvos ruošimui 
sunkiomis sąlygomis. Jos yra pritaikytos dide-
liam stabilumui net esant akmeningai žemei.
Jose galima įrengti greitojo keitimo dantis vilki-
mui arba griebimui.
Primontuoto sėjimo bloko sėjimo gyliui rotacinių 
akėčių nuostatas įtakos neturi.
Solo režimui sėjimo bloką galima iškelti arba 
atjungti nuo rotacinių akėčių.

6  Šoninis skydas
7  Viršutinės kreipiamosios svirties prikabinimo įtaisas
8  Apatinės kreipiamosios svirties prikabinimo įtaisas
9  Reduktorius / kardaninio veleno jungtis
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Hidraulinė įranga 
Ženklintuvas su priešdaiginiu ženklintuvu (pasirinktis)

Sujungimo taškai

1  Ženklintuvo ištraukimas
2  Ženklintuvo įtraukimas
3  Skirstomasis vožtuvas
4  Sujungimo taškai prijungti/atjungti sėjimo bloką
5  Uždarymo vožtuvas, dvigubo veikimo

6  Ženklintuvo hidraulinis cilindras
7  2/2 eigų vožtuvas, magnetiškai valdomas
8  Droselis ø 1,5 mm
9  Priešdaiginio ženklintuvo hidraulinis cilindras

1

2 3

4

6

5

5

7

9

9

8

8

8

6

V2

V2

C1

C1

V1

V1

C2

C2
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Valdymo nuorodos mašinoje
Hidraulinių žarnų ženklinimas

Simbolis visada yra ant žarnos, kuriai reikalingas 
slėgis, kad mašiną nustatyti į transportavimo 
padėtį (pakėlimas, suskleidimas ir t. t.).

Ženklintuvas

Lipdukai

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

 ¾ Ant atsarginių dalių užklijuokite numatytus 
lipdukus.

Darbo veleno sukimosi greitis 
ir sukimosi kryptis

00385581

Rotorių sukimosi greitis, žr. skyrių
Paleidimas

00385750

30 27

30
35

35
38 40

4027

25 32

25 3233

33

38

140 [190]

184 [250]

750

1000

173

230

235

313

-

190

283

377

-

167

322

429

-

260

-

276

Sonderausrüstung

Optionnal Gear Set

Optionnel

Sonderausrüstung

Optionnal Gear Set

Optionnel

Sonderausrüstung

Optionnal Gear Set

Optionnel

Werksmontage

Factory setting

Montage Usine

Umgesteckt

After reversion

Apres inversion

kW [PS]

kW [HP]

kW [CH]

min

-1

-1

min
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Paleidimas
Šiuos darbus leidžiama atlikti tik tiems asme-
nims, kuriuos tam parengė įmonė HORSCH.

Per paleidimą kyla didesnis nelaimingų atsiti-
kimų pavojus. Laikykitės nuorodų, pateikiamų 
atitinkamuose skyriuose.

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

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

Priklausomai nuo platforminės priekabos modifi-
kacijos, mašiną galima nuvežti žemyn traktoriu-
mi arba nukelti žemyn tinkamu keltuvu (krautuvu 
arba kranu).
Tai darant reikia įsitikinti, 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. 

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

 ¾ Būtina laikytis transportavimui leistinų ma-
tmenų ir svorių.

 ¾ Reikia pasirinkti pakankamo dydžio traktorių, 
kad būtų išlaikytas pakankamas vairumas ir 
stabdumas.

 ¾ Jei mašina yra prikabinta dvitaške sistema, 
apatines kreipiamąsias svirtis reikia užblo-
kuoti nuo šoninio svyravimo.

 ¾ Ant priekabos ar platforminės priekabos maši-
ną reikia užfiksuoti tvirtinimo diržais ar kitomis 
pagalbinėmis priemonėmis.

 ¾ Kobinius kabinkite tik paženklintose vietose.
 ¾ Rotacines akėčias pakabinkite arba judinkite 
tik kartu su atitinkama HORSCH sėjamąja už 
jos krovinio kėlimo taškų.

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

Bet koks ankstesnis 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.

 ¾ Prieš šiuos darbus perskaitykite eksploata-
cijos instrukciją ir susipažinkite su mašina.

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!
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Ženklintuvų nustatymas 
(pasirinktis)

ĮSPĖJIMAS
Suspaudimų pavojus ties visomis judančiomis 
dalimis.
Pašalinkite asmenis iš ženklintuvų zonos.

Per pirmąjį įrengimą ženklintuvus reikia nusta-
tyti darbiniam pločiui. Ženklinimas vyksta per 
traktoriaus vidurį.

Ženklintuvų nustatymo ilgis (matuojant nuo toli-
miausios išorinės eilės vidurio) gaunamas prie 
pusės darbinio pločio pridedant pusę atstumo 
tarp eilių.

Su sėjimo bloku „Express KR“:

Mašina Darbinis 
plotis 

Atstu-
mas tarp 
noragėlių

Ilgis 
Ženklintuvas

3 KR 3 m 15 cm 1,58 m
3,5 KR 3,5 m 14,5 cm 1,83 m
4 KR 3,99 m 14,25 cm 2,06 m

Alle Sämaschinen Spuranreißer Spuranreißer ed märz 04
Maschine DatumEntw.DateinameZeichnung

feb 03

8,40 / 9,00m

4,55 / 4,87 m

8,40 / 9,00 m

3,0 m / 3,5 m / 3,99 m

1,58 m / 1,83 m / 2,06 m

3,0 m / 3,5 m / 3,99 m

Patikrinkite teisingą ženklintuvų nuostatą 
dirbdami laukuose!

Valdymas

 ¾ Aktyvinkite valdymo prietaisą po mašinos 
nuleidimo tiek, kad būtų iki galo išskleistas 
ženklintuvas.

 ¾ Vėl perjunkite valdymo prietaisą į neutraliąją 
padėtį.

 ¾ Galulaukėse ženklintuvą suskleiskite prieš pat 
mašinos iškėlimą.

Per kitą išskleidimą ženklintuvas yra išskleidžia-
mas kitoje pusėje (persijungia perjungiamasis 
vožtuvas).
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Valdymas
Papildomai laikykitės primontuotos 
HORSCH sėjamosios eksploatacijos 
instrukcijos!

Per bet kokius darbus, atliekamus 
prie mašinos, perskaitykite atitinka-
mas saugos nuorodas skyriuje „Sau-
ga ir atsakomybė“!

 ĮSPĖJIMAS
Sunkūs sužalojimai dėl pagriebimo ir įtraukimo 
į rotorius.
Prieš bet kokius darbus ties mašina 

 ¾ traktoriuje išjunkite darbo veleną
 ¾ ištraukite degimo raktelį
 ¾ palaukite, kol sustos visos judančios dalys 
 ¾ įjunkite stovėjimo stabdį.

Paleidimas / traktoriaus 
keitimas
Per pirmąjį paleidimą ir per traktoriaus keitimą 
mašiną reikia priderinti prie traktoriaus.

Kardaninio veleno priderinimas

Galimi šie kardaniniai velenai:

• 1 3/8"  - 6 išdrožos
• 1 3/8"  - 21 išdroža
• 1 3/4"  - 6 išdrožos
• 1 3/4"  - 20 išdrožų

 ĮSPĖJIMAS
Sužalojimų pavojus dėl kardaninio veleno

 ¾ Kardaninį veleną leiskite trumpinti tik specia-
lizuotoms dirbtuvėms!

 ¾ Patikrinkite kardaninio veleno apsaugą ir 
grandinės fiksatorių, jei reikia, pakeiskite.

 ¾ Įsitikinkite, kad traktoriaus arba mašinos ir 
kardaninio veleno apsauginiai įtaisai pakan-
kamai persidengia (bent 5 cm).

 ¾ Darbo metu laikykitės pakankamo saugaus 
atstumo nuo kardaninio veleno. Pašalinkite 
žmones iš pavojaus zonos.

 ¾ Per mašinos iškėlimą atsižvelkite į leistinus 
kardaninio veleno išsilenkimus.

 ¾ Nelieskite įkaitusių kardaninio veleno kom-
ponentų.

 ¾ Papildomai skaitykite saugos nuorodas dėl kar-
daninio veleno skyriuje „Sauga ir atsakomybė“.

Kardaniniai velenai bei apsauginės ir laisvosios 
eigos movos priklauso nuo padargų ir galios. 
Juos draudžiama pakeisti kita įranga. 
Kardaninį veleną primontuokite tik tada, kai va-
riklis stovi, o darbo velenas yra išjungtas.

Naudokite tik tuos kardaninius velenus, kurie 
turi tinkamas apsaugos priemones!
Kardaninių velenų saugikliai privalo patikimai 
užsifiksuoti.

Kardaninis velenas 

Darbo veleno/kardaninio veleno apsaugas
Negalima įmontuoti jokių adapterių, kurie kenktų 
prie darbo arba kardaninių velenų esančių ap-
sauginių įtaisų veikimui.
Traktoriaus pusės darbo veleno apsaugas turi 
perdengti darbo veleno ir adapterio galus ma-
žiausiai 85 mm (6/21 išdrožos) arba 100 mm 
(20 išdrožų). 
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Darbinis ilgis

Kardaninio veleno darbinis ilgis

Siekite didžiausio galimo persidengimo. Kar-
daninį veleną darbo metu leidžiama ištraukti tik 
perpus sustūmimo būsenoje Lz esančio slan-
kiųjų profiliuočių persidengimo Pu.

Kardaninio veleno darbinis ilgis priklauso nuo 
pavaros veleno atstumo nuo traktoriaus iki pri-
kabinimo taško (A) ir nuo atstumo tarp abiejų 
pavaros velenų (B). 

Bl

(Benennung)

(Zeichnungsnummer) Blatt

Datum Name

Bearb.

Gepr.

Norm

NameDatumÄnderungIndex

Lfd. Nr. Stück Benennung

Maßstab:

WerkstoffDIN Rohmaß

Urheberschutz: Für diese technische Unterlage

behalten wir uns alle Rechte vor.

Werkstück-

kanten

DIN 6784

Gewicht (kg):

3DA2

Bemaßungen in mm

05.02.2013 Thomsen

Gebläse Zapfw.antrieb Maestro

24SW

24558000

3,875 kg

Allgemein-

toleranz

© Horsch Maschinen GmbH

Änderungen sind untersagt

Landwirtschaft aus Leidenschaft

HORSCH Maschinen GmbH

Sitzenhof 1

92421 Schwandorf

www.horsch.com

A

Lz

150 1080/1150 850/920
300 1230/1300 880/950
400 1330/1400 930/1000
500 1430/1500 980/ -----

Länge "B" i.V.m. Zugöse / Kugelkopf

A: Länge von PTO bis zum Anhängepunkt (Zugöse/Kugelkopf)

B: Länge von PTO schlepperseitig bis zur PTO maschinenseitig

Lz: Länge der Gelenkwelle zusammengeschoben.

    Innen und Außenrohr gleiche Länge abschneiden

B

Länge "Lz" i.V.m. Zugöse / KugelkopfKardaninio veleno ilgį lemia kėlimo mechanizmo 
geometrija ir minimalus/maksimalus atstumas 
per visą eigos kelią.

Kardaninį veleną kiekvienam traktoriui 
tikrinkite ir, jei reikia, priderinkite indivi-
dualiai. Jis neturi būti per ilgas ar per 
trumpas.
Todėl, keisdami traktorių, būtinai pati-
krinkite kardaninio veleno ilgį!

Dėl kardaninio veleno priderinimo skai-
tykite kardaninio veleno eksploatacijos 
instrukciją!

Kumštelinė mova

Kardaninis velenas turi įrengtą kumštelinę movą. 
Dėl kumštelinės movos montavimo/išmontavimo 
ir nustatymo žr. skyrių Priedas.

Apatinių kreipiamųjų svirčių 
kreipiamosios priderinimas

Mašinos atstumą nuo traktoriaus, esant reikalui, 
galima priderinti apatinių kreipiamųjų svirčių 
kreipiamąja.
Apatinių kreipiamųjų svirčių kreipiamąją galima 
nustatyti trijose padėtyse (a), (b) ir (c).

cb
a

c
b

a

 ¾ Atsukite varžtus (M24).
 ¾ Sureguliuokite apatinių kreipiamųjų svirčių 
kreipiamąją.

 ¾ Vėl priveržkite varžtus (740 Nm).

Abi apatinių kreipiamųjų svirčių kreipia-
mąsias nustatykite vienodai.

Apsauginiai įtaisai

Mašinoje esantys apsauginiai įtaisai užkerta 
kelią tam, kad į asmenis nepataikytų ir jų nesu-
žalotų išsviedžiami akmenys ir t. t.

1

2

Apsauginiai įtaisai
1  Šoninis skydas darbinėje padėtyje
2  Akmenų apsaugas priekyje ir gale (nematomas)
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 ĮSPĖJIMAS
Sunkūs sužalojimai dėl pagriebimo ir įtraukimo 
į rotorius bei dėl išsviedžiamų akmenų ir t. t.

 ¾ Niekada nevažiuokite be veikiančių apsaugi-
nių įtaisų! Prieš kelionės pradžią patikrinkite 
apsauginius įtaisus, jei reikia, pakeiskite.

Akmenų apsaugas
Akmenų apsaugas yra fiksuotai sumontuotas 
atitinkamai priekyje ir gale. 

 ¾ Nepašalinkite akmenų apsaugo!

Šoninis skydas
Šoniniai skydai užkerta kelią šoniniam akmenų 
išsviedimui ir prisideda ruošiant dirvą. Jie yra 
sujungti spyruokle, kad galėtų išvengti kliūčių.

Galima reguliuoti šoninių skydų gylį.
 ¾ Šoninius skydus, priklausomai nuo dantų 
darbinio gylio ir susidėvėjimo, nustatykite taip 
giliai, kad jie judėtų apie 1–2 cm žemėje.

 ¾ Naudojant laukuose, šoniniai skydai visada 
turi būti darbinėje padėtyje!

 ¾ Šoniniai skydai su pirminiu įtempiu turi būti 
prigludę prie mašinos.

 ¾ Esant susidėvėjimui, pakeiskite šoninius 
skydus.
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Rotorių sukimosi greičio 
nustatymas

Rotorių sukimosi greitį galima keisti 
• sukeičiant sumontuotos krumpliaračių poros 

krumpliaračius 
• įmontuojant kitą krumpliaračių porą (papildo-

ma įranga)
• keičiant darbo veleno sukimosi greitį.

Lipdukas ant mašinos rodo rotorių sukimosi grei-
čius, kurie yra gaunami, priklausomai nuo krum-
pliaračių poros ir darbo veleno sukimosi greičio:
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9

1  Maksimali leistina traktoriaus galia
2  Darbo veleno sukimosi greitis (rekomenduojamas: 1000)
3  Standartinė krumpliaračių pora (30/35 krumpliai), perkišta
4  Standartinė krumpliaračių pora, sumontuota gamykloje
5  Krumpliaračių pora, papildoma įranga (27/38 krumpliai)
6  Krumpliaračių pora, papildoma įranga (25/40 krumplių)
7  Krumpliaračių pora, papildoma įranga (32/33 krumpliai)
8  Įėjimo pusės krumpliaratis (kardaninis velenas)
9  Išėjimo pusės krumpliaratis 
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Krumpliaračių keitimas

 ĮSPĖJIMAS
Krentančios / nusileidžiančios mašinos dalys gali 
sukelti sunkius suspaudimus ir t. t.!

 ¾ Pakeltą mašiną paremkite tinkamomis prie-
monėmis. 

 ¾ Išjunkite variklį ir apsaugokite traktorių nuo 
riedėjimo.

 ¾ Atjunkite HORSCH sėjamąją, žr. sėjamosios 
eksploatacijos instrukciją.

 ¾ Nustatykite viršutines kreipiamąsias svirtis 
trumpiau, kad palenktumėte mašiną trakto-
riaus link (apie 5°).

 ¾ Nuimkite reduktoriaus varžtus (1) ir dangtelį (2):

1 2

 ¾ Pritaisykite krumpliaračius, priklausomai nuo 
pageidaujamo sukimosi greičio.

 ¾ Išvalykite ir vėl prisukite visas dalis. Varžtų 
priveržimo momentas: 100 Nm

Įsitikinkite, kad sandarinimo žiedas 
dangtelyje yra teisingoje padėtyje savo 
kreipiamojoje.
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Prikabinimas ir 
transportavimo padėtis

 PAVOJUS
Žmonės tarp mašinos ir traktoriaus gali būti 
prispausti ir sunkiai sužaloti!

 ¾ Pašalinkite žmones iš srities tarp traktoriaus 
ir mašinos.

 ĮSPĖJIMAS
Ištrykštantis hidraulinis skystis gali sunkiai 
sužaloti! Susižalojimo pavojus dėl neplanuotų 
mašinos judesių.

 ¾ Hidraulines linijas prijunkite ir nuimkite tik 
tada, kai hidraulinėje įrangoje nėra slėgio tiek 
iš mašinos, tiek iš padargo pusės.

Laikykitės leistino bendrojo traktoriaus 
svorio, maksimalios keliamosios galios, 
leistinų ašinių apkrovų bei svorio paskirs-
tymo, žr. skyrius Balastavimas ir Techniniai 
duomenys.

Visus kabelius ir žarnas nutieskite taip, 
kad nebūtų pažeidžiami darbo metu, ir 
kad negalėtų sukelti jokių neplanuotų 
mašinos judesių.

Nustatykite pasparas ties apatinėmis 
kreipiamosiomis svirtimis taip, kad apati-
nės kreipiamosios svirtys būtų išlygiuotos 
lygiagrečiai lygios žemės atžvilgiu.
Išlygiuokite apatines kreipiamąsias svirtis 
vienodu atstumu iki traktoriaus vidurio ir 
užrakinkite nuo šoninio svyravimo.

Išlygiuokite viršutinę kreipiamąją svirtį 
taip, kad ji eitų lygiagrečiai apatinėms 
kreipiamosioms svirtims arba šiek tiek 
žemėtų traktoriaus link.
Mašina naudojimo metu turi būti horizon-
talioje padėtyje.

1.  Privažiuokite traktoriumi prie mašinos maž-
daug 20 cm atstumu.

2.  Apsaugokite traktorių nuo riedėjimo, apsau-
gokite valdymo prietaisus ir išjunkite darbo 
veleną.

3.  Prijunkite kardaninį veleną prie darbo veleno. 
Tuo tikslu užstumkite kardaninį veleną ant 
darbo veleno tiek, kad jis užsifiksuotų. 

4.  Užfiksuokite kardaninio veleno apsaugą gran-
dine, padėkite kardaninio veleno laikančiąją 
apkabą laikiklyje ir užrakinkite.
Toliau prižiūrėkite, kad kardaninio veleno 
apsaugas neišslystų dalimis, kitaip gali būti 
pažeistas.

5.  Sujungimui su traktoriumi privažiuokite arčiau 
prie mašinos.

6.  Prijunkite ir užfiksuokite apatinę kreipiamąją 
svirtį.

7.  Prijunkite viršutinę kreipiamąją svirtį, užfik-
suokite kaištį smeige. Tai darydami, naudo-
kite atitinkamam traktoriui tinkančią padėtį:

8.  Prijunkite hidraulines linijas, elektros jungtis 
ir ISOBUS.
Prižiūrėkite, kad visos jungtys būtų švarios ir 
gerai pritvirtintos!

9.  Pašalinkite kaištį prie šoninio skydo ir su-
skleiskite šoninį skydą:
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a

a   Kaištis

10.Užfiksuokite šoninį skydą kaiščiu (a) numaty-
toje skylėje, užfiksuokite kaištį smeige.

11.Atlenkite laiptelius aukštyn ir leiskite užsi-
fiksuoti.

12.Pakelkite mašiną.

 ĮSPĖJIMAS
Eismo įvykių pavojus pametus mašiną ar ma-
šinos dalis.
Prieš kelionės pradžią patikrinkite visus užraktus:
• Viršutinės / apatinės kreipiamosios svirtys
• Apsauginiai įtaisai
• Atsitrenkimo bėgis
• Gylio nustatymo sistema
• Kardaninis velenas
• Laipteliai

 ĮSPĖJIMAS
Nelaimingų atsitikimų pavojus dėl laisvai besi-
sukančių rotorių
• Niekada nejunkite darbo veleno, esant iškeltai 

mašinai (transportavimo padėtis).

Prieš važiuodami viešaisiais keliais, 
įsitikinkite, kad mašina atitinka visus ati-
tinkamų galiojančių kelių eismo taisyklių 
reikalavimus.

                                  Padėtis

Valdymo prietaisas

Slankioji padėtis   Blokavimo padėtis

Gylio nustatymo sistema („Express KR“)

Ženklintuvas

Priešdaiginis ženklintuvas („Express KR“)

Ventiliatorius („Express KR“)

Valdymo prietaisų padėtis transportuojant
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4.  Atjunkite viršutines ir apatines kreipiamąsias 
svirtis.

5.  Pavažiuokite traktoriumi apie 20 cm į priekį 
ir užfiksuokite.

6.  Atjunkite kardaninį veleną ir padėkite laiki-
klyje. Tuo tikslu pasukite kardaninio veleno 
laikiklį į vidurį.

Kardaninio veleno laikiklis mašinos pastatymui

Pastatymas

 PAVOJUS
Žmonės tarp mašinos ir traktoriaus gali būti 
prispausti ir sunkiai sužaloti!

 ¾ Pašalinkite žmones iš srities tarp traktoriaus 
ir mašinos.

 ĮSPĖJIMAS
Ištrykštantis hidraulinis skystis gali sunkiai 
sužaloti! Susižalojimo pavojus dėl neplanuotų 
mašinos judesių.

 ¾ Hidraulines linijas prijunkite ir nuimkite tik 
tada, kai hidraulinėje įrangoje nėra slėgio tiek 
iš mašinos, tiek iš padargo pusės.

Mašiną visada statykite ant lygaus tvirto 
pagrindo.
Pasirūpinkite pakankama laisva erdve 
priešais mašiną, kad vėl galėtumėte be 
vargo prijungti.

1.  Nuleiskite mašiną ant noragėlių ir krumpliuo-
tojo dirvos tankintuvo/rotorių.

2.  Apsaugokite valdymo prietaisus ir išjunkite 
darbo veleną.

3.  Atjunkite hidraulines linijas, elektros jungtis 
ir ISOBUS jungtį, ir padėkite žarnų laikiklyje:
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Atsitrenkimo bėgis
Atsitrenkimo bėgį galima pritaisyti prieš ir/arba 
už rotorių, ir jis yra skirtas dirvos išlyginimui ir 
trupinimui.

Atsitrenkimo bėgis priekyje su krumpliastiebiu

Atsitrenkimo bėgis priešais rotorius
Žemė yra palyginama, o sausi grumstai susmul-
kinami.

Atsitrenkimo bėgis už rotorių
Ant sausos žemės yra pagerinamas trupinių 
efektas.
Ant smėlingų gruntų yra padidinamas volų 
efektyvumas.

Ant drėgnos, limpančios ir labai akme-
ningos žemės naudoti už rotorių nere-
komenduojama.
Atsitrenkimo bėgis už rotorių padidina 
galios poreikį. Numontuokite atsitrenkimo 
bėgį, kai jis nenaudojamas.

Darbinio gylio nustatymas
Gylio nustatymas turi būti atliekamas atsižvel-
giant į atitinkamas grunto sąlygas, pageidauja-
mą išmaišymą ir dantų susidėvėjimą.

Rotorių gylis valdomas sąveikoje su dirvos 
tankintuvu.
Atitinkamas dirvos tankintuvas yra prikabintas 
lankste (1).
Kaištis (2) riboja rotorių gylį dirvos tankintuvo 
atžvilgiu.

1

Gylio nustatymo sistema

Darbinį gylį galima nustatyti 11 pakopų. Darbi-
nis gylis didėja nuo min., 1, 2, ... iki 11 pakopos 
maždaug po 1,7 cm.

2

 ¾ Išjunkite darbo veleną ir iki galo pakelkite 
mašiną.

 ¾ Apsaugokite traktorių nuo riedėjimo, apsau-
gokite valdymo prietaisus.

 ¾ Įkiškite kaiščius (2) abiejose pusėse į tą pačią 
pageidaujamą pakopą.

 ¾ Užfiksuokite kaiščius vidinėje pusėje smeige.
 ¾ Priderinkite šoninių skydų ir atsitrenkimo bė-
gių aukštį prie darbinio gylio.
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Gylio nustatymas

 ATSARGIAI
Susižalojimo pavojus dėl atsitrenkimo bėgio 
nukritimo.
Kaiščių nepašalinkite abiejose pusėse iš karto.

Kad priderinti prie grunto sąlygų, galima regu-
liuoti atsitrenkimo bėgių aukštį.

2

1

3

žemyn

aukštyn

4

1  Nustatymo varžtas
2  Kaištis
3  Krumpliastiebis
4  Krumpliaratis

Abiem krumpliastiebiais pakaitomis priderinkite gylį:
 ¾ Apsaugokite traktorių nuo riedėjimo, apsau-
gokite valdymo prietaisus ir išjunkite darbo 
veleną.

 ¾ Pridėkite raktą (24 dydžio) prie nustatymo 
varžto (1). Nepridėkite prie priešais esančios 
veržlės.

 ¾ Sukdami nustatymo varžtą, atlaisvinkite ir 
išimkite kaištį (2).

 ¾ Nustatymo varžtu sureguliuokite krumplias-
tiebio (3) aukštį. Sureguliuokite taip, kad 
krumpliastiebį galima būtų užfiksuoti kaiščiu 
(2) vienoje iš skylių (3).

 ¾ Prakiškite kaištį (2) ir užfiksuokite smeige.
 ¾ Kitoje pusėje nustatykite tą patį aukštį. Tuo 
tikslu atskaičiuokite skyles.

Atsitrenkimo bėgį priešais rotorius nusta-
tykite taip, kad priešais bėgį būtų stumia-
mas žemės pylimas. Jis turėtų būti maž-
daug pusės bėgio aukščio.
Darbinis gylis yra pasirinktas teisingai 
tada, kai suversta žemė atsimuša į bėgį, 
bet dar turi pakankamai vietos ir gali po 
bėgiu tekėti volo link.
Atsitrenkimo bėgį, esant labai drėgnai, 
lipniai ar akmeningai žemei, patartina 
nustatyti iki galo į viršų arba išmontuoti.

Atsitrenkimo bėgio numontavimas ir 
primontavimas

 ĮSPĖJIMAS
Krentančios mašinos dalys gali sukelti sunkius 
suspaudimus ir t. t.!

 ¾ Pakeltą mašiną paremkite tinkamomis prie-
monėmis. 

 ¾ Be apsaugos nedirbkite po pakelta mašina.
 ¾ Atsitrenkimo bėgis išmontuojant krenta že-
myn. Laikykitės atokiai nuo pavojaus zonos!

Atsitrenkimo bėgį pritaisykite taip, kad 
nuožulnusis plotas būtų priekyje važia-
vimo krypties atžvilgiu:

Važiavimo kryptis
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Numontavimas

2

1

3
4

 ¾ Apsaugokite traktorių nuo riedėjimo, apsau-
gokite valdymo prietaisus ir išjunkite darbo 
veleną.

 ¾ Iškelkite mašiną.
 ¾ Nustatymo varžtais (1) abiejose pusėse 
nustatykite bėgį žemiau tiek, kad apačioje 
iškristų.

 ¾ Atsukite varžtus ties krumpliaračiais ir išimkite 
krumpliaračius (4).

Alternatyva: 
 ¾ Nuleiskite traktorių tiek, kad atsitrenkimo bė-
gis atsiremtų į žemę. 

 ¾ Ištraukite kaiščius (2) abiejose pusėse.
 ¾ Iškelkite mašiną. Atsitrenkimo bėgis apačioje 
iškrenta.

Primontavimas
 ¾ Apsaugokite traktorių nuo riedėjimo, apsau-
gokite valdymo prietaisus ir išjunkite darbo 
veleną.

 ¾ Iš apačios į kreipiamąją įstumkite krumplias-
tiebius su atsitrenkimo bėgiu.

 ¾ Pritaisykite ir prisukite krumpliaračius.
 ¾ Nustatykite atsitrenkimo bėgį aukštyn ir 
užfiksuokite kaiščiais. Užfiksuokite kaiščius 
smeigėmis.

Dirvos tankintuvo volas

 ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo pavojus dėl išsviedžiamų akmenų 
ir t. t.

 ¾ Mašinos niekada neeksploatuokite be dirvos 
tankintuvo volo!

Dirvos tankintuvo volas atlieka šias funkcijas: 

• Gylio valdymas
• Geresnis žemės išlyginimas ir dirvos ruošimas
• Trupinių efekto pagerinimas dėl papildomo 

grumstų sudaužymo

Krumpliuotasis dirvos 
tankintuvas

Volas tinka labai molingiems arba lipniems ir 
uždumblėti linkstantiems dirvožemiams.
Volas užtikrina gerą atgalinį sustiprinimą ir tinka 
visoms sąlygoms. Didelė keliamoji galia taip pat 
ir ant lengvų dirvožemių turi teigiamą poveikį 
traukos jėgos poreikiui.
Brauktuvai išlaiko ertmes tarp dantų net ir ant 
šlapių dirvožemių be užsikimšimų.
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Brauktuvų nustatymas

 ¾ Atjunkite HORSCH sėjamąją, žr. sėjamosios 
eksploatacijos instrukciją.

 ¾ Pakelkite mašiną tiek, kad galima būtų sukti 
krumpliuotąjį dirvos tankintuvą.

 ¾ Nustatykite brauktuvus kuo arčiau dirvos 
tankintuvo volo.
Brauktuvai niekur neturi liesti dirvos tankintu-
vo volo. Tikrindami apsukite dirvos tankintuvo 
volą 360 °.

 ¾ Reguliavimui atsukite varžtą, perstumkite 
pailgoje skylėje ir vėl priveržkite.

 ¾ Visus brauktuvus nustatykite vienodai. 
 ¾ Jei yra: apsauga nuo susidėvėjimo (suvirini-
mas) turi būti nukreipta žemyn. Lygioji pusė 
nukreipta aukštyn:

Atstumas tarp brauktuvo ir dirvos tankintuvo

Trapecinių žiedų dirvos 
tankintuvas

Trapecinių žiedų dirvos tankintuvas įgalina tiks-
lingą atgalinį sustiprinimą rėžiais prieš kiekvieną 
sėjimo noragėlį. Vagelės formavimas veikia net 
ir esant sunkioms ir rišlioms sąlygoms.

„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.
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Dantys

 ĮSPĖJIMAS
Krentančios / nusileidžiančios mašinos dalys gali 
sukelti sunkius suspaudimus ir t. t.!

 ¾ Pakeltą mašiną paremkite tinkamomis prie-
monėmis. 

 ¾ Be apsaugos nedirbkite po pakelta mašina.

 ĮSPĖJIMAS
Sunkūs sužalojimai dėl pagriebimo ir įtraukimo 
į rotorius.
Prieš bet kokius darbus ties mašina 

 ¾ traktoriuje išjunkite darbo veleną
 ¾ ištraukite degimo raktelį
 ¾ palaukite, kol sustos visos judančios dalys 
 ¾ įjunkite stovėjimo stabdį.

Dantys prie rotoriaus yra išdėstyti ir pritvirtinti 
poromis.

Galimi šie variantai:
• Standartiniai dantys
• KM dantys (kietmetaliu sustiprinti)
• Dantys griebimui

Naudojant per daug susidėvėjusius dantis, 
galimas priešlaikinis dantų laikiklių, rotorių ir 
reduktoriaus vonelės susidėvėjimas.
Esant susidėvėjimui (150 mm) arba pastebimam 
pažeidimui/deformacijai, dantis būtina keisti. 

150 mm

Reguliariai tikrinkite dantų švarumą. Pa-
šalinkite liekanas, virveles, vielą ir t. t.

Dantų keitimas
 ¾ Pakelkite mašiną.
 ¾ Mašiną paremkite tinkamomis priemonėmis.

Ties visais rotoriais:
 ¾ Išvalykite dantų laikiklį.
 ¾ Atlaisvinkite specialų fiksavimo vielokaištį:
 ¾ Nuimkite fiksavimo apkabą (1).
 ¾ Iš šonų ištraukite dantis (2).

1
2

 ¾ Įstatykite naujus dantis ir fiksavimo apka-
bas. Laikykitės teisingos dantų sukimosi 
krypties! *

 ¾ Patikimai uždarykite specialų fiksavimo vie-
lokaištį.

Laiku keiskite dantis, kad užtikrintumėte 
pastovią darbo kokybę ir išvengtumėte 
įrankių laikiklio susidėvėjimo.
Specialų fiksavimo vielokaištį, jei pažeis-
tas arba 2–3 kartus pakeitę dantis, taipo-
gi keiskite!
Naudokite tik originalias HORSCH atsar-
gines dalis!
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* Sukimosi kryptis 

Važiavimo kryptis

3 4

3  Dantis pagal laikrodžio rodyklę
4  Dantis prieš laikrodžio rodyklę

Dantų laikiklių kampinė padėtis ir sukimosi 
kryptis:

Kredo 4

8°
58°

40° 42°
56°

26°
72°

10°90° 88°
76°74°

24°
6°

Važiavimo kryptis

90°

15°

60°

45° 30°

75°

0°

75
°

30° 45°

Kredo 3

Kredo 3,5

8°
58° 40°

42°

56°
26°

72°
10°

90° 88°74°
24°

Sandarinimo žiedų keitimas

Prieš įmontuodami pasižymėkite dantų 
laikiklio montavimo padėtį.
Išmontuokite ir vėl įmontuokite tik po 
vieną dantų laikiklį.

1

2

3

4

7 6

5 5

 ¾ Išvalykite dantų laikiklį.
 ¾ Atlaisvinkite specialų fiksavimo vielokaištį (1).
 ¾ Pašalinkite fiksavimo apkabą (2).
 ¾ Atsukite varžtą (3) ir pašalinkite poveržlę (4).
 ¾ Iš šonų ištraukite dantis (5).
 ¾ Išmontuokite dantų laikiklį (6).
 ¾ Atsuktuvu numaukite sandarinimo žiedą (7).
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8

10

 ¾ Išvalykite ir sutepkite sandarinimo žiedo lizdą (8).
 ¾ Sumontuokite naują sandarinimo žiedą (9). 
Laikykitės sandarinimo žiedo montavimo 
krypties (10).

3

12

 ¾ Sutepkite veleną (12).
 ¾ Vėl surinkite visus komponentus atvirkštine 
išmontavimui eilės tvarka.
Varžto (3) priveržimo momentas: 300 Nm

Vėžių purenimo dantys 
(pasirinktis)
Dėl gilių traktoriaus vėžių purenimo yra galimas 
mažesnis rotacinių akėčių darbinis gylis.
Vėžių purenimo dantys yra spyruoklėmis apsau-
goti nuo perkrovos.

 ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo pavojus dėl komponentų, turinčių 
mechaninį įtempį. 

 ¾ Nenumontuokite spyruoklių nuo vėžių pure-
nimo dantų.

Prižiūrėkite, kad vėžių purenimo dantis 
pastatant galima būtų be pažeidimų 
įspausti į žemę. 
Mašiną visgi pastatykite ant lygios ir tvir-
tos žemės. Jei reikia, nustatykite vėžių 
purenimo dantis aukštyn.

Atstumą iki padangų galima keisti nu-
statant apatinių kreipiamųjų svirčių krei-
piamąją, žr. skyrių Paleidimas/traktoriaus 
keitimas. 

1

2

3

Vėžių purenimo dantys

Dantis reikia priderinti prie atitinkamų 
traktoriaus padangų. Reguliavimui at-
laisvinkite jungę (1) ir išlygiuokite dantis. 
Priveržkite jungės varžtus.
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Darbinio gylio nustatymas

Darbinį gylį reikia priderinti prie atitinkamų grunto 
sąlygų ir naudojamo traktoriaus.

 ¾ Atlaisvinkite smeigę ir ištraukite kaištį (2).
 ¾ Skylių eile (3) sureguliuokite vėžių purenimo 
danties aukštį.

 ¾ Įkiškite kaištį ir užfiksuokite smeige.
 ¾ Visus dantis nustatykite vienodai.

Naudojimas laukuose

 PAVOJUS

Sunkūs sužalojimai dėl pagriebimo ir įtraukimo 
į rotorius bei dėl išsviedžiamų akmenų ir t. t.

 ¾ Kartu važiuoti ant mašinos yra draudžiama!
 ¾ Prieš palikdami kabiną, sustabdykite traktorių 
ir apsaugokite nuo riedėjimo.

 ¾ Pašalinkite žmones iš pavojaus zonos.
 ¾ Niekada nedirbkite be visų, veikiančių apsau-
ginių įtaisų! Prieš kelionės pradžią tikrinkite 
apsauginius įtaisus.

 ¾ Niekada nedirbkite be primontuoto dirvos tan-
kintuvo! Jis taip pat turi apsauginę funkciją.

Bendrosios nuorodos:
Rotacinių akėčių naudojimo sritis yra apribota 
išorės sąlygų (atmosferos reiškinių, grunto są-
lygų) ir traktoriaus galios.
Be to, trupinimas priklauso nuo nuostatų:
• rotorių sukimosi greičio
• darbinio gylio
• važiavimo greičio
• atsitrenkimo bėgių
Mažas rotorių sukimosi greitis kartu su dideliu 
važiavimo greičiu sukuria, pvz., stambiai trupią 
struktūrą.

Priderinkite važiavimo greitį prie darbo 
sąlygų.

Neįstatykite mašinos į žemę, kol neį-
jungtas darbo velenas. Kitaip galėtų būti 
viršijama leistina galia, ir galėtų suveikti 
apsauginė mova.

Neišjunkite darbo veleno ir nesustabdy-
kite traktoriaus, kol mašina iškelta.

Eiga
 ¾ Atlenkite HORSCH sėjamosios laiptelius aukš-
tyn ir leiskite užsifiksuoti.

 ¾ Iš pradžių mašiną nuleiskite tiek, kad dantys 
būtų vos virš žemės.

 ¾ Įjunkite darbo veleną. 
 ¾ Pradėdami važiuoti, iki galo nuleiskite mašiną.
 ¾ Trijų taškų hidraulinę įrangą lauke naudokite 
slankiojoje padėtyje.

 ¾ Mašiną įstatykite tik važiuodami tiesiai. Posū-
kių darymui pakelkite mašiną.

 ¾ Galulaukėse nekelkite mašinos daugiau negu 
reikia. Priklausomai nuo kardaninio veleno 
išsilenkimo, esant reikalui, išjunkite darbo 
veleną.

 ¾ Laikykitės nuorodų, pateikiamų atitinkamo sė-
jimo bloko eksploatacijos instrukcijos skyriuje 
„Naudojimas laukuose“.

Darbinis gylis gali skirtis, priklausomai nuo va-
žiavimo greičio ir dirvožemio sąlygų.

 ¾ Darbo pradžioje po kelių metrų patikrinkite dir-
vožemį ir darbinį gylį. Tuo tikslu iškelkite mašiną 
ir išjunkite darbo veleną.

 ¾ Dirbdami laukuose, reguliariai tikrinkite dar-
binį gylį.
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Kitos nuorodos:
 ¾ Venkite naudoti laukuose per arba po lietaus. 
Palaukite, kol žemė visiškai išdžius.

 ¾ Esant išteptiems, blizgantiems grumstams, 
žemė gali būti per plastiška ar drėgna. Pa-
laukite, kol žemė visiškai išdžius, ir grumstus 
bus galima sudaužyti, jiems nesusiklijuojant.

 ¾ Priderinkite darbinį gylį, greitį ir rotorių su-
kimosi greitį prie turimos traktoriaus galios. 
Jokiu būdu neviršykite maksimalios leistinos 
184 kW / 250 AG variklio galios.

Rotorių užsiblokavimas

Esant labai akmeningai žemei ar kietoms 
kliūtims, rotoriai gali užsiblokuoti. Šiuo atveju 
kumštelinė mova užkerta kelią komponentų 
pažeidimams.

Jei suveikia kumštelinė mova, yra pertraukiama 
visa transmisija.
Veiksmai:

 ¾ Atjunkite traktoriaus darbo veleną.
 ¾ Sumažinkite darbo veleno sukimosi greitį.
 ¾ Ištraukite mašiną iš žemės.
 ¾ Įjunkite traktoriaus darbo veleną.

Kumštelinė mova vėl automatiškai įsijungs.

Kumštelinės movos vėl nejunkite vien tik 
sumažinę darbo veleno sukimosi greitį. 
Kitaip mova pirma laiko susidėvėtų ir 
sugestų.

Rankiniu būdu pašalinkite užsiblokavimą, 
jei jo nepavyksta pašalinti sumažinant 
sukimosi greitį.
Tuo tikslu išjunkite variklį ir ištraukite 
degimo raktelį!

                                  Padėtis

Valdymo prietaisas

Slankioji padėtis   Blokavimo padėtis

Gylio nustatymo sistema („Express KR“)

Ženklintuvas

Priešdaiginis ženklintuvas („Express KR“)

Ventiliatorius („Express KR“)

Valdymo prietaisų padėtis dirbant laukuose
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Sutrikimų šalinimas

Sutrikimas Galima priežastis Šalinimas

Triukšmas ties kardaniniu velenu 
iškeliant

Nepalankiai išlygiuotos viršutinės ir 
apatinės kreipiamosios svirtys

Viršutines kreipiamąsias svirtis 
išlygiuokite lygiagrečiai apatinėms 
kreipiamosioms svirtims

Per didelis kėlimo aukštis Sumažinkite eigos kelią

Triukšmas ties mašina darbinėje 
padėtyje

Mašina per daug palenkta į priekį 
arba į galą

Nustatykite viršutines kreipiamąsias 
svirtis ilgiau arba trumpiau, kad 
mašina darbinėje padėtyje būtų 
horizontali.
Traktoriaus ir mašinos darbo veleno 
galai turi būti lygiagrečiai.

Nepakankamas mašinos šonų 
stabilizavimas

Stabilizuokite mašiną apatinių 
kreipiamųjų svirčių aukštyje

Per didelis galios poreikis

Per didelis darbinis gylis Darbinio gylio sumažinimas

Per didelis rotorių sukimosi greitis Sumažinkite sukimosi greitį

Per didelis važiavimo greitis Sumažinkite važiavimo greitį

Atsitrenkimo bėgis už rotorių yra 
nustatytas į prastą padėtį

Nustatykite atsitrenkimo bėgį 
aukščiau arba numontuokite

Per stambi trupinių struktūra

Kaupiasi per daug ilgų derliaus lieka-
nų aplink dantis

Pašalinkite derliaus liekanas

Per didelis važiavimo greitis Sumažinkite važiavimo greitį

Per mažas rotorių sukimosi greitis Padidinti sukimosi greitį

Nėra atsitrenkimo bėgio Primontuokite atsitrenkimo bėgį, 
geriausia už rotorių

Per smulki trupinių struktūra

Per didelis rotorių sukimosi greitis Sumažinkite sukimosi greitį

Per mažas važiavimo greitis Padidinkite važiavimo greitį

Atsitrenkimo bėgis už rotorių per 
žemai

Pakelkite arba numontuokite 
atsitrenkimo bėgį

Mašinos šonuose susidaro žemės 
pylimai

Šoninis skydas  neteisingai 
nustatytas

Kiekvieną šoninį skydą nustatykite 
arti žemės

Per didelis dantų ir dantų laikiklių 
dėvėjimasis

Per didelis darbo veleno sukimosi 
greitis

Sumažinkite darbo veleno sukimosi 
greitį

Yra primontuotas atsitrenkimo bėgis 
(už rotorių)

Iki galo pakelkite arba numontuokite 
atsitrenkimo bėgį, jei tai leidžia darbo 
sąlygos

Mašinos užsikimšimas dėl 
žemės susikaupimo tarp rotorių ir 
atsitrenkimo bėgio

Yra primontuotas galinis atsitrenkimo 
bėgis, nors darbo sąlygos yra 
drėgnos

Numontuokite galinį atsitrenkimo 
bėgį

Dirvos tankintuvo volas neveikia 
nepriekaištingai (užsikemša, 
užsiblokuoja arba užsiklijuoja žeme)

Brauktuvai neteisingai nustatyti arba 
susidėvėję

Teisingai nustatykite brauktuvus

Brauktuvai yra pilni derliaus liekanų Išvalykite brauktuvus

Blokuojasi rotoriai Svetimkūniai, perkrova žr. skyrių Naudojimas laukuose
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Techninė priežiūra

 ATSARGIAI
Laikykitės saugos nurodymų techninės priežiū-
ros 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 nevalykite 
aukšto slėgio valymo įranga arba tie-
siogine vandens srove. Tarpikliai ir 
guoliai nėra nelaidūs vandeniui esant 
aukštam slėgiui.

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 neį-
kvėpti garų.

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. Prižiūri-
mose 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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Techninės priežiūros apžvalga

Techninės priežiūros vieta Darbo nuorodos Intervalas
Po 10 eksploatacijos valandų
Iš naujo priveržkite visas sriegines, 
kištukines ir hidraulines jungtis. 

Dėl medžiagų nuogulų arba, pvz., lako likučių tarp srie-
ginių jungčių gali atsilaisvinti net per montavimą tvirtai 
priveržtos srieginės jungtys, ir to pasekmės būtų laisvos 
srieginės jungtys ir nesandarios hidraulinės jungtys.

Reduktorius Atlikite alyvos keitimą, žr. toliau

Prieš sezoną
Visa mašina Pasikartodami atidžiai perskaitykite eksploatacijos 

instrukciją.
Visų srieginių jungčių priveržtumo tikrinimas, jei reikia, 
priveržimas iš naujo
Visų apsauginių įtaisų būklės ir veikimo tikrinimas, jei 
reikia, keitimas

Darbo metu
Pavaros blokas / reduktorius Alyvos keitimas, žr. toliau 100 h

Patikrinkite alyvos lygį, žr. Alyvos keitimas reduktoriuje Kas savaitę
Apšvietimo sistema ir įspėjamieji 
skydeliai

Būklės ir veikimo tikrinimas Prieš naudojimą

Įspėjamieji ir saugos lipdukai Buvimo ir įskaitomumo tikrinimas Prieš naudojimą
Hidraulinė sistema ir komponentai Visų hidraulinių komponentų ir žarnų veikimo, 

sandarumo, pritvirtinimo ir trynimosi vietų tikrinimas
Prieš 
naudojimą

Dantys Patikrinkite švarumą, būklę ir susidėvėjimą, žr. skyrių 
Dantys

40 h

Dirvos tankintuvo volas Patikrinkite būklę ir susidėvėjimą, žr. skyrių Dirvos 
tankintuvo volas

40 h

Kardaninis velenas Laikykitės kardaninio veleno eksploatacijos 
instrukcijos!

Po sezono
Visa mašina Mašinos valymas

Patikrinkite visų srieginių ir kištukinių jungčių tvirtumą 
(žr. sukimo momentų lentelę).
Patikrinkite rėmo ir jungiamųjų dalių būklę ir 
priveržtumą.
Pastatykite mašiną sausoje ir apsaugotoje vietoje.

Rotorių pritvirtinimas Smeigių būklės ir veikimo tikrinimas

Dantys Pakeiskite susidėvėjusius arba pažeistus dantis

Brauktuvai Pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas plokšteles
Kardaninis velenas Numontuokite ir atlikite techninę priežiūrą. Laikykitės 

kardaninio veleno eksploatacijos instrukcijos!
Apatinių kreipiamųjų svirčių velenas Patikrinkite susidėvėjimą

Kredo
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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 naudojimo 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 
kompetentingam asmeniui.

 ¾ Be to, laikykitės konkrečios šalies nurodymų ir reikalavimų.

1.  Leiskite mašinai veikti keletą minučių, kad 
įšiltų alyva.

2.  Apatinėmis kreipiamosiomis svirtimis nuleis-
kite mašiną ant žemės.

3.  Prailgindami viršutinę kreipiamąją svirtį, pa-
lenkite mašiną į galą (apie 5°).

4.  Pastatykite tinkamą talpą.
5.  Pašalinkite pildymo varžtą (2) ir sandarinimo žiedą.
6.  Atsukite išleidimo varžtą (1) su sandarinimo 

žiedu ir išleiskite visą alyvą.
7.  Nustatykite mašiną horizontaliai.
8.  Išvalykite išleidimo varžtą ir prisukite su san-

darinimo žiedu.
9.  Per įpylimo angą (2) supilkite nustatytą aly-

vos kiekį.
10.Išvalykite pildymo varžtą ir prisukite su san-

darinimo žiedu.
11.Pagal taisykles šalinkite alyvą.

Alyvos lygio tikrinimas
1.  Nustatykite mašiną horizontaliai.
2.  Išsukite tikrinimo varžtą (3). Alyvos lygis turi 

siekti apatinį skylės kraštą:

3.  Išvalykite tikrinimo varžtą ir vėl prisukite.

Alyvos keitimas reduktoriuje

 ¾ Pirmąjį alyvos keitimą atlikite po 10 eksploa-
tacijos valandų, po to kas 100 valandų.

Specifikacija
• SAE 80W90
• Esant sunkioms sąlygoms: API GL5 75W90
• Alyvos kiekis: 6 litrų

Alyvos keitimas

1

(1)  Išleidimo varžtas

2

3

(2)  Pildymo varžtas
(3)  Tikrinimo varžtas
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Tepimo taškai (tepalas pagal DIN 51825 KP/2K-40) – tepimo taškų skaičius skliausteliuose

Techninės priežiūros vieta Darbo nuorodos Intervalas

Volo atramos mazgas guolių tepimas 20 h

Kardaninis velenas tepimas
Tuo tikslu atrakinkite arba perstumkite dangtį ir apsauginį 
piltuvą
Slydimo guolis/lankstas (4)
Profilinis vamzdis (2)
Laikykitės kardaninio veleno eksploatacijos instrukcijos!

250 h / po sezono
Priklausomai nuo 
naudojimo, reikalingi 
trumpesni intervalai 
(100–200 h)

Šoninio skydo lankstas Tepkite (1) 40 h / po slėginio 
plovimo

Ženklintuvas Tepkite (3) 40 h / po slėginio 
plovimo

1

2

Kardaninio veleno slydimo guolis (1) ir lankstas (2)

Kardaninio veleno profilinis vamzdis

Šoninio skydo lankstas

Ženklintuvas

Rotorių reduktoriaus vonelė yra ilgam 
sutepta specialiu skystuoju tepalu Alva-
nia WR0, NLGI 0 klasės (EP = extreme 
pressure):
Kredo 3:    23 kg
Kredo 3,5:  27 kg
Kredo 4    31 kg

Reduktoriaus vonelė
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Šalinimas
Alyvos, tepalai ir jais suterštos atliekos kelia 
didelį pavojų aplinkai ir turi būti ekologiškai ša-
linamos pagal įstatymų reikalavimus. 
Esant reikalui, pasikonsultuokite vietos savival-
dybėje.

Per mašinos naudojimą ir techninę priežiūrą 
atsiranda įvairių medžiagų, kurias reikia tinka-
mai šalinti.
Šalinant pagalbines, eksploatacines ir kitas 
chemines medžiagas, būtina laikytis atitinkamų 
saugos duomenų lapų reikalavimų. 

Eksploatacijos sustabdymas
Jei mašina nebėra tinkama eksploatuoti ir turi 
būti pašalinta, reikia sustabdyti jos eksploataciją. 
Mašinos dalis reikia išardyti pagal medžiagas ir 
atiduoti ekologiškai pašalinti arba perdirbti. Tuo 
tikslu reikia laikytis galiojančių reikalavimų. 

Eksploatacijos sustabdymą ir šalinimą leidžiama 
atlikti tik HORSCH parengtiems operatoriams.
Esant reikalui, susisiekite su šalinimo įmone. 
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Priedas

Kumštelinė mova
 ¾ Per pirmuosius naudojimus patikrinkite, ar 
kumštelinė mova suveikia, esant perkrovai:
Esant per žemai nustatytam suveikties slenks-
čiui, mova suveikia dažnai. 
Esant per aukštai nustatytam suveikties 
slenksčiui, mova nesuveikia, esant perkrovai.

Jei suveikia kumštelinė mova, yra pertraukiama 
visa transmisija.
Veiksmai:

 ¾ Atjunkite traktoriaus darbo veleną.
 ¾ Sumažinkite darbo veleno sukimosi greitį.
 ¾ Ištraukite mašiną iš žemės.
 ¾ Įjunkite traktoriaus darbo veleną.

Kumštelinė mova vėl automatiškai įsijungs.

Kumštelinės movos vėl nejunkite vien tik 
sumažinę darbo veleno sukimosi greitį. 
Kitaip mova pirma laiko susidėvėtų ir 
sugestų.

Kumštelinės movos pritvirtinimas

Mova prie reduktoriaus įėjimo veleno yra pritvir-
tinta fiksavimo kūgiu. Fiksavimo kūgis kabinasi 
į įėjimo veleno žiedinę išdrožą.

Kumštelinės movos numontavimas

 ¾ Numontuokite kardaninį veleną mašinos 
pusėje.

 ¾ Numontuokite kumštelinės movos dangtį.
 ¾ Per keletą apsisukimų išsukite fiksavimo kūgį.
 ¾ Kaiščių išstumtuvu išstumkite kaištį iš įėjimo 
veleno.

 ¾ Visiškai išmontuokite kūginę jungiamąją 
detalę.

 ¾ Atjunkite kumštelinę movą nuo įėjimo veleno.

Kumštelinės movos primontavimas

 ¾ Uždėkite kumštelinę movą ant įėjimo veleno. 
Tuo tikslu išlygiuokite fiksavimo kūgį ir veleno 
žiedinę išdrožą vienas kito atžvilgiu. 

 ¾ Įkišimas ir prisukite fiksavimo kūgį. Tuo tikslu 
lengvai judinkite fiksavimo kūgį pirmyn ir at-
gal, kad jis nusistatytų į teisingą padėtį įėjimo 
veleno žiedinėje išdrožoje.

 ¾ Priveržkite 79 Nm.
 ¾ Primontuokite kumštelinės movos dangtį.

Reguliariai tikrinkite kumštelinės movos 
laisvumą ant įėjimo veleno.
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Kumštelinės movos nustatymas

 ¾ Prieš išmontuodami patikrinkite, ar mova 
įjungta.

 ¾ Atjunkite movą nuo įėjimo veleno.

1 2
3

4

3

 ¾ Atsuktuvu išmontuokite sandariklį (1) ir sau-
gos žiedą (2).

 ¾ Numaukite kumštelius (3), pasižymėkite mon-
tavimo kryptį.

 ¾ Ištraukite spyruoklės kasetę (4).

Spyruoklės kasetės nustatymas:
 ¾ Per pirmąjį išmontavimą slankmačiu 
raskite ir įrašykite matmenį L:     

    


L turi būti tarp 48,9 mm ir 49,7 mm.

Diagrama rodo reikiamą L matmens nuokrypį nuo gamyklinio nuostato, priklausomai nuo trakto-
riaus galios:

kW (AG)

Gamyklinis nuostatas
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L matmens priderinimas:

1

2

3
4

 ¾ Spaustuve įtempkite spyruoklę šešiabriauniu (1).
 ¾ Pašalinkite tuščiavidurį suveržimo kaištį (2).
 ¾ Priveržkite arba atleiskite veržlę (3).
 ¾ Įmontuokite tuščiavidurį suveržimo kaištį (2).
 ¾ Sutepkite visus komponentus (rekomenduoja-
mas tepalas: „Agraset 116“ arba „147“).

 ¾ Įmontuokite mazgą. Tai darydami, atsižvelgti į 
kumštelių lygiavimąsi (4). Nusklembtos briau-
nos turi būti tiksliai viena prieš kitą.

 ¾ Prijunkite kumštelinę movą prie įėjimo veleno.

Kuo didesnis L matmuo, tuo mažesnis 
suveikties slenkstis, ir atvirkščiai.

Darbo veleno tiesioginė 
pavara
Reduktorius standartiškai turi darbo veleno 
tiesioginę pavarą, su kuria galima naudoti pa-
pildomą padargą. Tiesioginė pavara turi tą patį 
sukimosi greitį ir sukimosi kryptį, kaip ir trakto-
riaus darbo velenas.

 ¾ Kad naudotumėte tiesioginę pavarą, nu-
montuokite originalų apsauginį įtaisą (1) ir 
primontuokite plastikinį apsauginį piltuvą (2).

 ¾ Kai tiesioginės pavaros nebereikia, nuimkite 
apsauginį piltuvą (2) ir primontuokite apsau-
ginį įtaisą (1).

1

2

Tiesioginė pavara gali perduoti daugiau-
sia 37 kW / 50 AG galią.
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Priveržimo momentai 

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

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

ltwww.horsch.com

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
D-92421 Schwandorf

Tel.: +49 94 31 7143-0
Fax: +49 94 31 41364
E-Mail: info@horsch.com
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