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Gerbiamasis Kliente,  
Gerbiamoji Kliente, 
 
Jūs gavote eksploatacijos instrukcij ą, skirtą Jūsų pirktam HORSCH LEEB AS gaminiui. Šioje 
eksploatacijos instrukcijoje yra svarbios informacijos apie tinkamą mašinos naudojimą ir saugų jos 
valdymą. Pirkdami augalų apsaugos purkštuvą, Jūs įsigijote kokybišką HORSCH LEEB AS gaminį. 

D÷kojame už Jūsų pasitik÷jimą, kurį mums parod÷te pirkdami šią mašiną. 

Kad gal÷tum÷te optimaliai naudoti prikabinamąjį lauko purkštuvą, prieš naudodami mašiną atidžiai 
perskaitykite šią eksploatacijos instrukciją. 

Prikabinamasis lauko purkštuvas yra purškimo mašina, skirta skleisti augalų apsaugos priemones ir 
skystąsias trąšas pagal dirvožemio kultūroms taikomus įstatymų reikalavimus. 

Jos turinys yra suskirstytas taip, kad Jūs gautum÷te išsamią informaciją apie atitinkamus reikiamus 
darbus pagal techninę darbų eigą. Joje yra visapusiškų nuorodų ir informacijos apie techninę priežiūrą, 
saugų mašinos naudojimą, saugius darbo metodus, specialias atsargumo priemones ir įsigyjamus 
papildomus įrenginius. Šių nuorodų ir informacijos paisymas yra būtinas, svarbus ir naudingas, 
siekiant augalų apsaugos purkštuvo eksploatacijos saugos, patikimumo ir vert÷s išsaugojimo. 

D÷mesio:  
Šią eksploatacijos instrukciją visada vežkit÷s su lauko purkštuvu. Eksploatacijos instrukcija yra 
sud÷tin÷ Jūsų mašinos dalis. Už žalą ir veikimo sutrikimus, atsirandančius d÷l eksploatacijos 
instrukcijos nesilaikymo, „HORSCH LEEB Application Systems GmbH“ neatsako. 
Gavę mašiną patikrinkite, ar n÷ra transportavimo pažeidimų ir ar netrūksta dalių! Remdamiesi 
važtaraščiu patikrinkite pristatytos mašinos komplektacijos pilnumą, įskaitant užsisakytą specialiąją 
įrangą. Žala atlyginama tik nedelsiant teikiant skundus!  

Su eksploatacijos instrukcija Jūs gaunate gavimo patvirtinimą. Komandiruoti darbuotojai  
Jus instruktuos apie mašinos valdymą ir priežiūrą. Po to išsiųskite gavimo patvirtinimą atgal  
į HORSCH LEEB AS. Taip bus patvirtintas tinkamas mašinos pri÷mimas.  

Mašinos garantinis laikotarpis prasideda nuo pristatymo termino. 

Mašiną valdykite tik pagal instruktažą ir laikydamiesi šios instrukcijos. 

Šį prikabinamąjį lauko purkštuvą leidžiama naudoti tik tiems asmenims, kurie yra susipažinę  
su įrenginiu ir yra informuoti apie galimus jo keliamus pavojus.  

Būtinai laikykit÷s saugos nuorodų! Taip pat laikykit÷s specialiųjų nelaimingų atsitikimų prevencijos 
taisyklių bei kitų visuotinai pripažintų saugos technikos, darbo medicinos ir kelių eismo taisyklių. 

Visa šioje eksploatacijos instrukcijoje pateikiama informacija, paveikslai ir techniniai duomenys yra 
naujausios redakcijos publikavimo metu. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir be priežasčių 
nurodymo daryti savo gaminių konstravimo, techninius ir formalius pakeitimus, skirtus juos tobulinti 
arba atsižvelgti į pasikeitusius įstatymų reikalavimus.  

Pageidaujant mes mielai pateiksime naujausius duomenis. 

Visi šioje eksploatacijos instrukcijoje pateikiami kryptį nurodantys duomenys visada taikomi važiavimo 
krypties atžvilgiu. 

Defektų šalinimas:  
Paraiškas šalinti defektus reikia teikti savo HORSCH prekybos partneriui, priklausančiam „HORSCH 
LEEB Application Systems GmbH“ technin÷s priežiūros skyriui Oberpöring'e. Nagrin÷jamos tik tos 
paraiškos, kurios yra pilnai užpildytos ir įteiktos ne v÷liau kaip po 4 savaičių po žalos atsiradimo. 

Pažeistas dalis, išvalytas ir ištuštintas, prašome kartu su paraiška šalinti defektus ir tiksliu gedimo 
aprašymu atsiųsti atgal į HORSCH LEEB AS per 4 savaites. 
 

Pratarm ÷ / bendroji dalis  



 

 
 

 

2     BAGS-02-12 

Dalių tiekimas, kai nereikalaujama grąžinti senų dalių. Šias dalis saugokite dar 12 savaičių d÷l tolesnio 
sprendimo. 
 
Defektų šalinimo darbus, kuriuos atlieka kitos įmon÷s arba kurių numatoma trukm÷ yra ilgesn÷ nei 10 
darbo valandų, privaloma prieš tai suderinti su technin÷s priežiūros skyriumi. 
 
 

Jei ši eksploatacijos instrukcija taptų visiškai arba dalinai netinkama naudoti, Jūs galite, pateikdami 
kitoje lapo pus÷je nurodytą numerį, gauti atsarginę savo mašinos eksploatacijos instrukciją. 

 

Mes linkime Jums s÷km÷s su Jūsų HORSCH LEEB AS augalų apsaugos purkštuvu. 

 

HORSCH LEEB Application Systems GmbH 
Oberpöring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visos teis÷s saugomos 
© 2012 HORSCH LEEB Application Systems GmbH, Oberpöring 
Perspausdinti, taip pat ištraukomis, leidžiama tik gavus aiškų HORSCH LEEB Application Systems leidimą. 
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Gavimo patvirtinimas 
 
Negrąžinus šio gavimo patvirtinimo, negalimos  garantin ÷s pretenzijos! 
 
 
Gav÷jas:   HORSCH LEEB Application Systems GmbH 

Plattlinger Str. 21 
D-94562 Oberpöring (Germany)  
Faksas: +49 (0) 99 37 - 95 96 366  

 
 

Mašinos modelis: …………………………………………….. 

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

Pristatymo data: …………………………………….……...... 

o Demonstracin÷ mašina – pirmasis naudojimas 

o Demonstracin÷ mašina – buvimo vietos keitimas 

o Demonstracin÷ mašina galutinai parduota – naudojimas 

o Nauja mašina galutinai parduota – pirmasis naudojimas 

o Kliento mašina – buvimo vietos keitimas 
 
Eksploatacijos instrukcijos leidimas: 02/2012 
 
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 įmon÷s 
HORSCH LEEB AS/HORSCH arba įgalioto prekybininko technin÷s priežiūros techniko. 
 
 
……………………………………………………………….. 
Technin÷s priežiūros techniko pavard÷ 
 
Prekybininkas Klientas  
 
Pavard÷: ……………………………………………………..    Pavard÷:  ………………………………………………..  
 
Gatv÷: ………………………………………………………..    Gatv÷:  …………………………………...……………. 
 
Pašto kodas: …………………………………...…………...    Pašto kodas: ………………………………...……........ 
 
Vieta:………………………………...……………………….    Vieta: ………………………………...……….……….... 
 
Tel.:………………………………...………………………...    Tel.: ………………………………...………......….…… 
  
Faks.:………………………………...………………………    Faks.: ………………………………...……………….... 
 
El. p.: …………………………...……………………….…..    El. p.: ……………………………...………………….… 
 
Man yra žinoma, kad garantin÷s pretenzijos veiksmingos tik tuo atveju, jei ši forma iš karto po pirmojo instruktažo 
buvo pilnai užpildyta, pasirašyta ir išsiųsta atgal į įmonę „HORSCH LEEB Application Systems GmbH“ arba įteikta 
technin÷s priežiūros technikui. 
 
 
 
…………………………...………………………...… ………………………………...………………………….. 
Pirmojo instruktažo vieta, data  Pirk÷jo parašas 
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E K S P L O A T A C I J O S  I N S T R U K C I J O S  O R I G I N A L A S  

Mašinos identifikavimas 

Priimdami mašiną įrašykite atitinkamus duomenis  
į toliau pateikiamą sąrašą:  
 
 
Serijos numeris: .................................................................................... 

Mašinos modelis:  .................................................................................... 

Gamybos metai: .................................................................................... 

Pirmasis naudojimas: .................................................................................... 

Priedai: .................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

 
Eksploatacijos instrukcijos leidimo data: 02/2012 
 
 
Prekybininko adresas:  

Pavard÷: .................................................................................... 

Gatv÷:  .................................................................................... 

Vieta:  .................................................................................... 

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

El. p.:  .................................................................................... 

 
 
Gamintojo adresas:  
 
HORSCH LEEB Application Systems GmbH 
Plattlinger Str. 21 
D-94562 Oberpöring (Germany) 
 
Telefonas: +49 (0) 99 37 - 95 96 30 
Faksas:     +49 (0) 99 37 - 95 96 366 
El. p.: info.leeb@horsch.com 
 
 

 
Specifikacij ų lentel ÷ ir CE ženklas 
Tolesniuose paveiksluose vaizduojamas specifikacijų lentel÷s ir CE ženklo išd÷stymas. 

 
Specifikacijų lentel÷je nurodyta:  

• Maš. ident. Nr.: 
• Modelis 
• Gamybos metai 
• Leist. bendrasis svoris kg 
• Leist. vertikalioji apkrova kg  
• Leist. ašin÷ apkrova kg 
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EB atitikties deklaracija 

pagal EB direktyvą 2006 42 EB 
 
 
 
 
Mes, HORSCH LEEB Application Systems GmbH 

Plattlinger Str. 21 
D-94562 Oberpöring (Germany) 

 
 
 
vienašališkos atsakomyb÷s pagrindu deklaruojame, kad gaminys 
 
 
 HORSCH   Leeb GS 6000 
 HORSCH   Leeb GS 8000 
 
 
kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvos 2006 42 EB specialiuosius pagrindinius saugos ir sveikatos 
reikalavimus. 
Tinkamam EB direktyvose nurodytų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimui buvo taikomi ypač šie 
standartai ir technin÷s specifikacijos: 
 
Mašina atitinka direktyvas/standartus, kurių pavadinimai 
 

• Mašinų direktyva 2006 42 EB 
• EN ISO 4254-6 
• EN 12761-1 
• EN 12761-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vieta ir data  Oberpöring, 2012-02-01  
 
 
 
 

 
 

Gamintojo parašas: …………………………………………………………………. 
 Theodor Leeb 

 
 
Pasirašiusio asmens duomenys: Projektavimas ir konstravimas   - Theodor Leeb  - 
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1 Sauga 

1.1 Eksploatacijos instrukcijoje pateikiam ų nuorod ų ženklinimas 
Šioje eksploatacijos instrukcijoje pateikiamos saugos nuorodos, kurių nesilaikant gali kilti pavojai žmon÷ms, yra 
paženklintos bendraisiais pavojų simboliais: 
 
 
 

 
 
Saugos ženklas pagal DIN 4844 - W9 
 
 
 
 
Bendrosios funkcin÷s nuorodos yra paženklintos taip: 
 

 
 
 
Tiesiai prie mašinos pritvirtintų  nuorod ų būtina laikytis ir jas visas 
išlaikyti įskaitomos b ūkl÷s. 
 

1.2 Saugos simboli ų vaizdavimas 
Saugos nuorodos yra paženklintos trikampiu saugos simbolius ir priešais esančiu 
signaliniu žodžiu. Signaliniu žodžiu (pavojus, įsp÷jimas, atsargiai) aprašomas 
gresiančio pavojaus sunkumas ir jis turi šią reikšmę: 
 
 

  PAVOJUS 
 
ženklina tiesiogin į didel ÷s rizikos pavoj ų, kurio pasekm ÷s yra mirtis arba sunkiausias 
kūno sužalojimas (k ūno dali ų praradimas arba ilgalaikiai sužalojimai), jei jo nebus 
išvengta. 
 
Nepaisant ši ų nuorod ų, tiesiogiai gresia  
mirtinos pasekm ÷s arba sunkiausias k ūno sužalojimas. 

 
 
 

   ĮSPöJIMAS 
 
ženklina galim ą vidutin ÷s rizikos pavoj ų, kurio pasekm ÷s gali b ūti mirtis arba (sunkiausias) 
kūno sužalojimas, jei jo nebus išvengta. 
 
Nepaisant ši ų nuorod ų, tam tikromis aplinkyb ÷mis gresia mirtinos pasekm ÷s arba 
sunkiausias k ūno sužalojimas. 

 
 

 

   ATSARGIAI 
 
ženklina mažos rizikos pavoj ų, kurio pasekm ÷s gal÷tų būti lengvi arba vidutiniai k ūno 
sužalojimai arba materialin ÷ žala, jei jo nebus išvengta. 
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 SVARBU 
 

ženklina įpareigojim ą ypatingai elgtis arba atlikti veiksm ą, susijus į su tinkamu mašinos 
naudojimu. 
 
D÷l šių nuorod ų nepaisymo galimi mašinos arba jos aplinkos sutrikimai. 

 
 

 NUORODA 
 
ženklina naudojimo patarimus ir ypa č nauding ą informacij ą. 
 
Šios nuorodos Jums padeda optimaliai išnaudoti visas J ūsų mašinos funkcijas. 

 

1.3 Darbuotoj ų kvalifikacija ir mokymas 
GS 6000 / GS 8000 mašiną leidžiama naudoti, techniškai prižiūr÷ti ir remontuoti tik tiems asmenims, kurie yra su 
ja susipažinę ir yra informuoti apie su ja susijusius pavojus. Darbuotojų atsakomyb÷, kompetencija ir kontrol÷ 
privalo būti tiksliai sureguliuoti eksploatuotojo. Jei darbuotojai neturi būtinų žinių, juos reikia apmokyti ir 
instruktuoti. Apmokomam asmeniui su/prie mašinos leidžiama dirbti tik prižiūrint patyrusiam asmeniui. 
Be to, eksploatuotojas turi užtikrinti, kad darbuotojai suprastų visą eksploatacijos instrukcijos turinį. 
 
Remonto darbus, kurie n÷ra aprašyti šioje eksploatacijos instrukcijoje, leidžiama atlikti tik įgaliotoms 
specializuotoms dirbtuv÷ms. 
 
 

Darbas  Darbui specialiai 
parengtas asmuo  Instruktuotas operatorius  

Asmenys su 
konkre čios srities 

išsilavinimu  

Pakrovimas/transportavimas     

Paleidimas  
   

Įrengimas, parengimas  
   

Eksploatacija 
   

Technin ÷ prieži ūra 
   

Sutrikim ų paieška ir šalinimas    

Šalinimas    
 
 
 

Mašinos technin ÷s prieži ūros darbus leidžiama atlikti tik specializuotoms dirbtuv ÷ms, jei šie 
darbai yra pažym ÷ti pried ÷liu „Dirbtuvi ų darbas“. Specializuot ų dirbtuvi ų darbuotojai turi 
reikiamas žinias bei tinkamas pagalbines priemones ( įrankius, k ÷limo ir atr ÷mimo įtaisus), kad 
tinkamai ir saugiai atlikt ų mašinos technin ÷s prieži ūros darbus. 
 
 

1.4 Operatoriaus darbo vieta 
Valdyti mašiną leidžiama tik vienam asmeniui, nuo traktoriaus vairuotojo s÷dyn÷s. 
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1.5 Pavojai nesilaikant saugos nuorod ų 
Saugos nuorodų nesilaikymo pasekm÷s gali būti pavojus tiek žmon÷ms, tiek aplinkai ir 
mašinai. Nesilaikant saugos nuorodų, galima prarasti galimybę reikšti bet kokias 
pretenzijas atlyginti žalą.  
 
Atskirai imant, d÷l nesilaikymo gali kilti, pavyzdžiui , šie pavojai: 
 

– pavojus žmon÷ms d÷l neapsaugotų darbo zonų 
– svarbių mašinos funkcijų sutrikimas 
– nustatytų technin÷s priežiūros metodų neveikimas 
– pavojus žmon÷ms d÷l mechaninių ir cheminių poveikių 
– pavojus aplinkai d÷l hidraulin÷s alyvos nuot÷kio 

 

1.6 Saugus darbas 
Būtina laikytis šioje eksploatacijos instrukcijoje pateikiamų saugos nuorodų, esamų nelaimingų atsitikimų 
prevencijos taisyklių bei galimų eksploatuotojo įmon÷s vidaus darbo, eksploatacijos ir saugos taisyklių. 
Be šios eksploatacijos instrukcijos saugos nuorodų yra privalomos šalies, visuotinai galiojančios darbo saugos ir 
nelaimingų atsitikimų prevencijos taisykl÷s. 
 
Vadovaukit÷s įsp÷jamuosiuose ženkluose pateikiamų nurodymų d÷l pavojų išvengimo. 
Yra privalomos kompetentingų profesinių sąjungų darbo saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisykl÷s. 
 
Viešųjų kelių eisme privaloma laikytis atitinkamų įstatymų reikalavimų (Vokietijos Federacin÷je Respublikoje – 
StVZO ir StVO).  
 
Būkite pasirengę avariniam atvejui. Tuo tikslu pirmosios pagalbos vaistin÷lę laikykite greitai pasiekiamoje vietoje.  
Šalia telefono būkite parengę gydytojų ir ugniagesių skubios pagalbos tarnybų numerius. 
 

1.7 Saugos nuorodos operatoriui  
 
ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l suspaudimo, pjovimo, pagriebimo, įtraukimo ir 
smūgio nesant eismo ir eksploatacijos saugos. 

 
Prieš kiekvieną paleidimą reikia patikrinti mašinos ir traktoriaus eismo ir eksploatacijos saugą! 
 

1.7.1 Saugos ir nelaiming ų atsitikim ų prevencijos taisykl ÷s 
 

• Be šioje eksploatacijos instrukcijoje pateikiamų nuorodų laikykit÷s visuotinai galiojančių saugos ir 
nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių! 

 
• Prieš kiekvieną mašinos paleidimą visi saugos ir apsauginiai įtaisai privalo būti tinkamai pritaisyti ir veikti. 

Reguliariai tikrinkite visus saugos ir apsauginius įtaisus. 
 

• Pritaisyti įsp÷jamieji ir nurodomieji ženklai suteikia svarbių nuorodų d÷l saugios eksploatacijos – 
vadovaukit÷s jais d÷l savo saugumo! 

 
• Naudodamiesi viešaisiais transporto keliais, laikykit÷s atitinkamų reglamentų! 

 
• D÷l sugedusių arba išmontuotų saugos ir apsauginių įtaisų galimos pavojingos situacijos. 

 
• Prieš prad÷dami darbą susipažinkite su visais įtaisais ir aktyvinimo elementais bei jų funkcijomis. Darbo 

metu tai daryti jau per v÷lu! 
 

• Prieš prad÷dami važiuoti ir prieš paleidimą patikrinkite artimąją zoną! (Vaikai!).  
Pasirūpinkite pakankamu matomumu! 

 
• Įrenginius prijunkite pagal taisykles, juos pritvirtinkite ir užfiksuokite tik prie reikalaujamų įtaisų! 

 
• Važiuojant ant šlaito – apvirtimo pavojus! 

 
• Atsižvelkite į leistinas ašines apkrovas, bendrąjį svorį ir transportavimo matmenis! 
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• Transportavimo įrangą – kaip pvz. apšvietimą, įsp÷jamuosius įtaisus ir, jei reikia, apsauginius įtaisus – 
patikrinkite ir primontuokite! 

• Nuotoliniu būdu aktyvinamų įrenginių aktyvinimo įtaisai (lynai, grandin÷s, traukl÷s ir t. t.) turi būti nutiesti 
taip, kad visose transportavimo ir darbin÷se pad÷tyse neaktyvintų neplanuotų judesių. 

 
• Važiavimui keliais įrenginius nustatykite į reikalaujamą būseną ir pagal gamintojo reikalavimą užrakinkite! 

 
• Važiavimo greitį visada reikia priderinti prie aplinkos sąlygų!  

Važiuodami kalnais, sl÷niais ir skersai šlaitu venkite staigių posūkių! 
 

• Posūkiuose atsižvelkite į įrenginio plačią iškyšą ir/arba inercinę masę! 
 

• Įrenginius paleiskite tik tuo atveju, jei pritaisyti ir apsaugos pad÷tyje yra visi apsauginiai įtaisai! 
 

• Palaikykite gerą saugos įtaisų būklę. Pakeiskite trūkstamas arba pažeistas dalis. 
 

• Būti darbo zonoje yra draudžiama! 
 

• Draudžiama kartu važiuoti ir transportuoti mašina! 
 

• Nebūkite įrenginio sukimosi ir jud÷jimo zonoje! 
 

• Trauklių ir svirčių sistemą leidžiama aktyvinti tik tada, kai jud÷jimo zonoje n÷ra žmonių!  
 

• Ties išorinių j÷gų aktyvinamomis dalimis (pvz., hidraulin÷mis) yra suspaudimo ir kirpimo vietų! 
 

• Dirbdami prie lauko purkštuvo, mašiną ratų atsparomis apsaugokite nuo ried÷jimo! 
 

• Suderinkite savo vairavimo stilių taip, kad traktorių su primontuota arba prikabinta mašina visuomet 
patikimai valdytum÷te. Kartu atsižvelkite į savo asmeninius geb÷jimus, kelio, eismo, matomumo ir oro 
sąlygas, traktoriaus važiavimo ypatybes bei į primontuotos arba prikabintos mašinos daromą poveikį. 

 

1.7.2 Mašinos prijungimas ir atjungimas 
 

• Sujunkite ir transportuokite mašiną tik su tokiais traktoriais, kurie tam yra tinkami. 
 

• Prijunkite mašiną pagal taisykles prie reikalaujamų įtaisų! 
 

• Prijungiant mašinas priekin÷je ir/arba galin÷je traktoriaus dalyje, negalima viršyti  
- leistino traktoriaus bendrojo svorio  
- leistinų traktoriaus ašinių apkrovų  
- leistinų traktoriaus padangų keliamųjų galių 
 

• Prieš prijungdami arba atjungdami mašiną, apsaugokite traktorių ir mašiną nuo nenumatyto ried÷jimo! 
 

• Draudžiama žmon÷ms būti tarp sujungiamos mašinos ir traktoriaus; kai traktorius privažiuoja prie 
mašinos!  
Šalia transporto priemonių esantiems pagalbininkams leidžiama dirbti tik reguliuotojais ir tarp transporto 
priemonių žengti tik joms stovint. 

 
• Traktoriaus hidraulin÷s įrangos valdymo svirtį užfiksuokite toje pad÷tyje, kurioje negalimas neplanuotas 

pak÷limas arba nuleidimas! 
 

• Prijungdami ir atjungdami mašinas, nustatykite atr÷mimo įtaisus (jei numatyti) į atitinkamą pad÷tį 
(stabilumas)! 
 

• Aktyvinant atr÷mimo įtaisus, kyla susižalojimo pavojus d÷l suspaudimo ir kirpimo vietų! 
 

• Prijungdami ir atjungdami mašinas prie arba nuo traktoriaus, būkite ypač atsargūs! Tarp traktoriaus ir 
mašinos, sujungimo taško zonoje, yra suspaudimo ir kirpimo vietų! 
 

• Draudžiama žmon÷ms būti tarp traktoriaus ir mašinos, aktyvinant trijų taškų hidraulinę įrangą! 
 

• Sujungtos maitinimo linijos 
- posūkiuose privalo lengvai pasiduoti visiems judesiams neįsitempdamos, neužlinkdamos ir 

nesitrindamos. 
- neturi trintis į kitas dalis. 
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• Greito jungimo movų atkabinimo lynai privalo laisvai kab÷ti ir neturi patys atkabinti žemutin÷je pad÷tyje! 
 

• Atjungtas mašinas visada pastatykite stabiliai! 
 

1.7.3  Mašinos naudojimas 

• Prieš prad÷dami darbą susipažinkite su visais mašinos įtaisais ir aktyvinimo elementais bei jų 
funkcijomis. Darbo metu tai daryti jau per v÷lu! 

 
• Vilk÷kite gerai priglundančius drabužius! Laisvai vilkimi drabužiai padidina pavojų d÷l pagriebimo arba 

užvyniojimo ant pavaros velenų! 
 

• Mašiną paleiskite tik tuo atveju, jei pritaisyti ir apsaugos pad÷tyje yra visi apsauginiai įtaisai! 
 

• Atsižvelkite į maksimalią primontuotos / prikabintos mašinos pilnutinę apkrovą ir leistinas traktoriaus 
ašines ir vertikaliąsias apkrovas! Jei reikia, važiuokite tik su dalinai pripildytu atsargų rezervuaru. 
 

• Draudžiama žmon÷ms būti mašinos darbo zonoje! 
 

• Draudžiama žmon÷ms būti mašinos sukimosi ir jud÷jimo zonoje! 
 

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

• Ties išorinių j÷gų aktyvinamomis mašinos dalimis (pvz., hidraulin÷mis) yra suspaudimo ir kirpimo vietų! 
 

• Išorinių j÷gų aktyvinamas mašinos dalis leidžiama aktyvinti tik tada, kai žmon÷s yra pakankamu saugiu 
atstumu nuo mašinos! 
 

• Prieš palikdami traktorių, jį apsaugokite nuo neplanuoto paleidimo ir ried÷jimo. Tuo tikslu 
-  pastatykite mašiną ant žem÷s 
-  įjunkite stov÷jimo stabdį 
-  išjunkite traktoriaus variklį 
-  ištraukite degimo raktelį 

 

1.7.4  Įrangos keitimas 

• Apsaugokite mašiną nuo nenumatyto ried÷jimo!  
 

• Pakeltas r÷mo dalis, po kuriomis būnate, užfiksuokite tinkamomis atramomis!  
 

• Atsargiai! Ties atsikišusiomis dalimis (trauklių ir svirčių sistemos dalimis ir t. t.) kyla susižalojimo pavojus!  
 
• Lipdami ant mašinos, nelipkite ant judamų ar kitų sukiojamų dalių.  

Nukrisdami galite patirti sunkiausius sužalojimus. 
 

1.7.5  Mašinos transportavimas 

• Naudodamiesi viešaisiais transporto keliais, laikykit÷s atitinkamos šalies kelių eismo taisyklių! 
 

• Prieš transportinius važiavimus patikrinkite, ar tinkamai prijungtos maitinimo linijos 
- ar nepažeista, veikia ir yra švari apšvietimo sistema 
- ar stabdžių ir hidraulin÷ sistema neturi akivaizdžių trūkumų 
- ar visiškai atleistas stov÷jimo stabdys 
- ar veikia stabdžių sistema 

 
• Visada pasirūpinkite pakankamu traktoriaus vairumu ir stabdumu! 

Prie traktoriaus primontuotos arba prikabintos mašinos ir priekiniai arba galiniai pasvarai turi įtakos 
traktoriaus važiavimo ypatyb÷ms bei vairumui ir stabdumui. 
 

• Atsižvelkite į maksimalią primontuotos / prikabintos mašinos naudingąją apkrovą ir leistinas traktoriaus 
ašines ir vertikaliąsias apkrovas! 
 

• Traktorius privalo užtikrinti reikalaujamą stabdymo stiprumą pakrautam autotraukiniui (traktorius plius 
primontuota / prikabinta mašina)! 

 
• Prieš kelion÷s pradžią patikrinkite stabdymo galią! 

• Posūkiuose su primontuota arba prikabinta mašina atsižvelkite į mašinos plačią iškyšą ir inercinę masę! 
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• Prieš transportinius važiavimus nustatykite visas pasukamąsias mašinos dalis į transportavimo pad÷tį! 

• Prieš transportinius važiavimus apsaugokite pasukamąsias mašinos dalis transportavimo pad÷tyje nuo 
pavojingų pad÷ties pasikeitimų.  
Tuo tikslu naudokite tam numatytus transportavimo fiksatorius! 

• Prieš transportinius važiavimus užrakinkite trijų taškų hidraulin÷s įrangos valdymo svirtį, taip 
apsisaugodami nuo neplanuoto primontuotos arba prikabintos mašinos pak÷limo arba nuleidimo! 

• Prieš transportinius važiavimus patikrinkite, ar teisingai mašinoje sumontuota reikiama transportavimo 
įranga, kaip pvz. apšvietimo, įsp÷jamieji ir apsauginiai įtaisai! 

• Suderinkite savo važiavimo greitį su atitinkamomis vyraujančiomis sąlygomis! 

• Prieš važiuodami nuokalne įjunkite žemesnę pavarą! 

• Prieš transportinius važiavimus bendruoju atveju išjunkite atskirų ratų stabdymo sistemą (užrakinkite 
pedalus)! 

 

1.7.6  Hidraulin ÷ sistema 

• Hidraulin÷je sistemoje yra aukštas sl÷gis! 
 
• Prižiūr÷kite, kad hidraulinių žarnų linijos būtų teisingai prijungtos! 

 
• Prijungdami hidraulinių žarnų linijas prižiūr÷kite, kad hidraulin÷je sistemoje tiek traktoriaus, tiek mašinos 

pus÷je nebūtų sl÷gio! 
 

• Draudžiama blokuoti traktoriuje esančius vykdymo elementus, kurie yra skirti tiesiogiai vykdyti 
hidraulinius arba elektrinius komponentų judesius, pvz., palenkimo, pasukimo ir stūmimo procesus.  
Atitinkamas judesys privalo automatiškai sustoti, kai atleidžiate atitinkamą vykdymo elementą. Tai 
netaikoma įtaisų judesiams, kurie 
-  yra nepertraukiami arba 
-  yra reguliuojami automatiškai, arba 
-  d÷l funkcinių sumetimų reikalauja slankiosios arba sl÷gin÷s pad÷ties 

 
• Prieš dirbdami ties hidrauline sistema 

-  pastatykite mašiną  
- išleiskite hidraulin÷s sistemos sl÷gį 
-  išjunkite traktoriaus variklį 
- įjunkite stov÷jimo stabdį 
-  ištraukite degimo raktelį 
 

• Resiveris  
Priklausomai nuo įrangos, hidraulin÷je sistemoje gali būti sumontuotas resiveris. 
Resiverio neatidarin÷kite ir netaisykite (nevirinkite, negręžkite). Ir po ištuštinimo bake yra pirminis dujų 
sl÷gis.  
Per visus darbus, atliekamus ties hidrauline įranga, ištuštinkite resiverį. Manometras (jei yra) privalo 
nerodyti jokio sl÷gio.  
Manometro sl÷gis privalo nukristi iki 0 bar. Tik tada leidžiama dirbti ties hidrauline sistema. 
 

• Ne rečiau kaip kartą per metus paveskite kompetentingam asmeniui patikrinti hidraulinių žarnų linijas, ar 
jos yra saugios darbin÷s būkl÷s! 
 

• Jei yra pažeidimų ir sen÷jimo požymių, pakeiskite hidraulinių žarnų linijas! Naudokite tik originalias 
HORSCH LEEB AS hidraulinių žarnų linijas! 
 

• Hidraulinių žarnų linijų naudojimo trukm÷ tur÷tų neviršyti šešerių metų, įskaitant galimą sand÷liavimo 
trukmę, ne ilgesnę kaip dveji metai. Net ir tinkamai sand÷liuojamos ir leistinai apkraunamos žarnos ir 
žarnų jungtys yra veikiamos natūralaus sen÷jimo, tod÷l jų sand÷liavimo ir naudojimo trukm÷ yra ribota. 
Kitokią naudojimo trukmę galima nustatyti pagal patirtimi paremtas vertes, ypač atsižvelgiant į rizikos 
potencialą. Termoplastikin÷ms žarnoms ir žarnų linijoms didžiausią reikšmę gali tur÷ti kitos orientacin÷s 
vert÷s. 
 

• Niekada nebandykite nesandarias hidraulinių žarnų linijas sandarinti rankomis arba pirštais. Aukštu 
sl÷giu ištrykštantis skystis (hidraulin÷ alyva) gali per odą įsiskverbti į kūną ir sukelti sunkius sužalojimus! 
Patyrę sužalojimų d÷l hidraulin÷s alyvos, nedelsdami kreipkit÷s į gydytoją! Infekcijos pavojus. 
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• Ieškodami nuot÷kio vietų, d÷l galimo sunkios infekcijos pavojaus naudokite tinkamas pagalbines 
priemones. 
 

• Siekiant išvengti neteisingų valdymo veiksmų, hidraulinių funkcinių jungčių, esančių tarp traktoriaus ir 
mašinos, kištukinius lizdus ir kištukus reiktų spalvotai paženklinti. 

 
• Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, įvykstančių d÷l neplanuotų arba pašalinių asmenų (vaikų, 

keleivių) sukeltų hidraulinių judesių, traktoriuje esančius valdymo prietaisus, kai jais nesinaudojama arba 
esant transportavimo pad÷čiai, privaloma apsaugoti arba užrakinti. 

 

1.7.7  Elektros sistema 

• Dirbdami ties elektros sistema, būtinai atjunkite akumuliatorių (neigiamą polių)! 
 

• Naudokite tik reikalaujamus saugiklius. Naudojant per stiprius saugiklius, sugadinama elektros sistema – 
gaisro pavojus! 
 

• Teisingai prijunkite akumuliatorių – pirmiausia prijunkite teigiamą polių, o tada neigiamą polių! 
Atjungdami pirmiausia atjunkite neigiamą polių, o tada teigiamą polių! 
 

• Ant akumuliatoriaus teigiamo poliaus visada užd÷kite numatytą dangtelį. Įvykus trumpajam jungimui į 
korpusą, kyla sprogimo pavojus! 
 

• Sprogimo pavojus! Arti akumuliatoriaus venkite kibirkščiavimo ir atvirų liepsnų! 
 

• Mašinoje galima įrengti elektroninių komponentų ir dalių, kurių veikimui įtakos gali tur÷ti kitų prietaisų 
elektromagnetin÷ spinduliuot÷. Tokie poveikiai gali kelti pavojus žmon÷ms, jei nesilaikoma toliau 
pateikiamų saugos nuorodų. 

 
o Mašinoje papildomai įrengdamas elektrinius prietaisus ir/arba komponentus, prijungiamus prie 

borto tinklo, naudotojas privalo savo atsakomybe patikrinti, ar įrengimas nesukelia transporto 
priemon÷s elektronin÷s įrangos ar kitų komponentų sutrikimų. 
 

o Įsitikinkite, ar papildomai įrengiami elektriniai ir elektroniniai komponentai atitinka tuo metu 
galiojančios redakcijos EMS direktyvos 89/336/EEB reikalavimus ir ar turi CE ženklą. 

 

1.7.8  Prikabintos mašinos 

• Atsižvelkite į leistinas traktoriaus prikabinimo įtaiso ir mašinos vilkimo įtaiso derinimo galimybes! 
Junkite tik leistinus transporto priemonių derinius (traktoriaus ir prikabintos mašinos). 
 

• Vienaaš÷se mašinose atsižvelkite į maksimalią leistiną traktoriaus vertikaliąją apkrovą ties prikabinimo 
įtaisu! 
 

• Visada pasirūpinkite pakankamu traktoriaus vairumu ir stabdumu! 
Prie traktoriaus primontuotos arba prikabintos mašinos turi įtakos traktoriaus važiavimo ypatyb÷ms bei 
vairumui ir stabdumui, ypač naudojant vienaašes mašinas,  
kai vertikalioji apkrova tenka traktoriui! 
 

• Grąžulų su traukimo ąsomis aukštį ir vertikaliąją apkrovą leidžiama nustatyti tik specializuotoms 
dirbtuv÷ms! 

 

1.7.9  Stabdži ų sistema 

• Stabdžių sistemos nustatymo ir remonto darbus leidžiama atlikti tik specializuotoms dirbtuv÷ms arba 
pripažintoms stabdžių priežiūros tarnyboms! 

 
• Atsiradus bet kokiems stabdžių sistemos veikimo sutrikimams, nedelsdami sustabdykite traktorių.  

Skubiai paveskite pašalinti veikimo sutrikimą! 
 

• Stabdžių sistemą privaloma reguliariai nuodugniai tikrinti! 
 

• Prieš atlikdami darbus ties stabdžių sistema, saugiai pastatykite mašiną. Apsaugokite mašiną nuo 
neplanuoto nusileidimo ir ried÷jimo (ratų atsparomis)! 
 

• Būkite ypač atsargūs per suvirinimo, deginimo ir gręžimo darbus, atliekamus arti stabdžių linijų! 
 

• Po bet kokių stabdžių sistemos nustatymo ir technin÷s priežiūros darbų būtinai privalote atlikti stabdžių 
bandymą! 
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1.7.10  Pneumatin ÷ stabdži ų sistema 

• Su prijungta mašina leidžiama prad÷ti važiuoti tik tada, kai traktoriuje esantis manometras rodo 5,0 bar! 

• Prieš prijungdami mašiną, nuo resiverio ir stabdžių linijos sujungimo galvučių sandarinimo žiedų 
nuvalykite galimus nešvarumus! 

• Prieš važiavimus be mašinos užkimškite traktoriaus sujungimo galvutes! 

• Užkabinkite mašinos resiverio ir stabdžių linijos sujungimo galvutes už numatytų laikiklių! 

• Kasdien nusausinkite resiverį! 

• Papildydami atsargas arba keisdami naudokite tik reikalaujamą stabdžių skystį.  
Keisdami stabdžių skystį, laikykit÷s atitinkamų reikalavimų! 

• Stabdžių vožtuvų nustatytus nuostatus keisti draudžiama! 

• Resiverį pakeiskite, jei jį sąvaržose pavyksta judinti, jis yra pažeistas arba jei jo specifikacijų lentel÷ yra 
parūdijusi, atsipalaidavusi arba jos n÷ra. 

 
 

1.7.11  Padangos 

• Dirbant su padangomis reikia prižiūr÷ti, kad įrenginys būtų saugiai pastatytas ir apsaugotas nuo 
ried÷jimo bei neplanuoto nusileidimo (stov÷jimo stabdžiu, ratų atsparomis). 

• Ratų ir padangų montavimas reikalauja pakankamų žinių ir tinkamų montavimo įrankių! 

• Padangų ir ratų remonto darbus leidžiama atlikti tik specialistams ir tik su tam tinkamais montavimo 
įrankiais! 

• Reguliariai tikrinkite oro sl÷gį! Palaikykite reikalaujamą oro sl÷gį! 

• Reguliariai tikrinkite ratų veržles ir pagal „HORSCH LEEB AS GmbH“ reikalavimus priveržkite arba 
paveržkite visus tvirtinimo varžtus ir veržles! To neatliekant, galimas ratų pametimas ir tuo pačiu mašinos 
nuvirtimas. 

 
 

1.7.12  Purškimo režimas 

• Vadovaukit÷s augalų apsaugos priemonių gamintojų rekomendacijomis d÷l apsauginių drabužių, elgesio 
su augalų apsaugos priemon÷mis įsp÷jamosiomis nuorodomis ir dozavimo, naudojimo ir valymo 
taisykl÷mis. 

• Atkreipkite d÷mesį į nuorodas, pateikiamas augalų apsaugos įstatyme! 

• Niekada neatidarin÷kite linijų, kuriose yra sl÷gis! 

• Leidžiama naudoti tik originalias HORSCH LEEB AS atsargines žarnas, atlaikančias chemines, 
mechanines ir šilumines apkrovas.  
Montuodami būtinai naudokite žarnų sąvaržas, pagamintas iš V2A! 

• Remonto darbus purškiamo mišinio rezervuare leidžiama atlikti tik po kruopštaus valymo ir tik su 
kv÷pavimo takų apsaugos kauke. D÷l saugumo sumetimų darbus iš purškiamo mišinio rezervuaro išor÷s 
turi steb÷ti antras asmuo! 

• Remontuodami lauko purkštuvus, kurie buvo naudojami tręšimui skystosiomis trąšomis su karbamido ir 
amonio salietros tirpalu, atkreipkite d÷mesį į šiuos punktus: 
Karbamido ir amonio salietros tirpalų likučiai, garuojant vandeniui, purškiamo mišinio rezervuare arba ant 
jo gali formuoti druską. Tokiu būdu susidaro gryna amonio salietra ir karbamidas. Gryno pavidalo amonio 
salietra kartu su organin÷mis medžiagomis, pvz., karbamidu, yra sprogi, jei per remonto darbus (pvz., 
suvirinimo, šlifavimo, dildymo) pasiekiamos kritin÷s temperatūros. 

• Šį pavojų pašalinsite kruopščiai vandeniu nuplaudami purškiamo mišinio rezervuarą arba 
remontuojamas dalis, nes karbamido ir amonio salietros tirpalo druska yra tirpi vandenyje. Tod÷l prieš 
remontą kruopščiai vandeniu išplaukite lauko purkštuvą! 

• Pildant draudžiama viršyti purškiamo mišinio rezervuaro vardinį tūrį! 
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o Tvarkydami augalų apsaugos priemones, naudokite teisingus apsauginius drabužius, kaip pvz. 
pirštines, kostiumą, apsauginius akinius ir t. t.! 

 
o Traktoriuose, turinčiuose kabiną ir v÷dinimo orapūtę, pakeiskite šviežio oro tiekimo filtrą 

aktyviosios anglies filtru! 
 

o Atkreipkite d÷mesį į augalų apsaugos priemonių suderinamumo su lauko purkštuvo 
medžiagomis duomenis! 
 

o Nepurkškite augalų apsaugos priemonių, turinčių polinkį klijuotis arba stingti! 
 

o Nepildykite lauko purkštuvo vandeniu iš atvirų vandens telkinių – d÷l žmonių, gyvūnų ir aplinkos 
apsaugos! 
 

o Lauko purkštuvus pildykite tik naudodami originalius HORSCH LEEB AS pildymo įrenginius, 
leisdami vandeniui laisvai kristi iš vandens linijos! 

 
 

1.7.13  Technin ÷ prieži ūra 

• Remonto, technin÷s priežiūros ir valymo darbus vykdykite bei veikimo sutrikimus šalinkite tik esant 
išjungtam pavaros mechanizmui ir stovint varikliui!  
Ištraukite mašinos kištuką iš borto kompiuterio. Ištraukite degimo raktelį! 
 

• Mūv÷kite apsaugines pirštines, kad apsisaugotum÷te nuo aštrių mašinos dalių. 
 

• Pagal nustatytus terminus vykdykite reikalaujamus nustatymo, technin÷s priežiūros ir tikrinimo darbus. 
 

• Apsaugokite visas darbines terpes, tokias kaip susl÷gto oro ir hidraulin÷s įrangos, nuo neplanuoto 
paleidimo. 

 
• Prieš atlikdami technin÷s priežiūros, remonto ir valymo darbus, apsaugokite pakeltą mašiną arba 

pakeltas mašinos dalis nuo neplanuoto nusileidimo! 
 

• Keisdami didesnius mazgus, juos kruopščiai pritvirtinkite ir užfiksuokite prie k÷limo įrangos. 
 

• Reguliariai tikrinkite veržlių ir varžtų priveržtumą, esant reikalui, iš naujo priveržkite! 
• Keisdami darbo įrankius, turinčius ašmenis, naudoti tinkamus įrankius ir pirštines! 

 
• Tinkamai šalinkite alyvas, tepalus ir filtrus! 

 
• Prieš dirbdami ties elektros įranga, visuomet atjunkite srov÷s tiekimą! 

 
• Prieš atlikdami traktoriaus ir primontuotų mašinų suvirinimo elektra darbus, atjunkite traktoriaus 

generatoriaus ir akumuliatoriaus kabelį!  
Mas÷s jungtį pritaisykite kiek galima arčiau suvirinimo vietos. 

 
• Jei apsauginiai įtaisai d÷visi, juos reikia reguliariai tikrinti ir laiku keisti! 

 
• Atsargin÷s dalys privalo atitikti bent jau įrangos gamintojo nustatytus techninius reikalavimus! Tai yra 

užtikrinta naudojant originalias HORSCH LEEB AS atsargines dalis! 
 

• Dujų saugyklų atveju pildymui naudokite tik azotą – sprogimo pavojus!  
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1.8 Pakrovimas ir iškrovimas 
 

ĮSPöJIMAS 

Kyla nelaiming ų atsitikim ų pavojus, jei traktorius n ÷ra tinkamas ir jei mašinos stabdži ų sistema 
n÷ra prijungta prie traktoriaus ir nepripildyta! 

 
 

 
Prieš pakraudami mašiną ant transportavimo priemon÷s arba iš jos iškraudami, prijunkite mašiną pagal 
taisykles prie traktoriaus! 
Iškrovimui ir pakrovimui mašiną prijunkite ir transportuokite tik tokiu traktoriumi,  
kuris atitinka galios reikalavimus! 
 
Pneumatin÷ stabdžių sistema:  
Su prijungta mašina leidžiama prad÷ti važiuoti tik tada, kai traktoriuje esantis  
manometras rodo 5,0 bar! 
 

 

1.9 Savavališkas pertvarkymas ir atsargini ų dalių gamyba 
Mašinos pertvarkymas arba pakeitimai leistini tik susitarus su gamintoju. Originalios atsargin÷s dalys ir gamintojo 
aprobuoti priedai yra skirti užtikrinti saugumą. Tai taikoma ir laikančiųjų dalių suvirinimui. Kitų dalių naudojimas 
gali panaikinti atsakomybę už d÷l to atsirandančias pasekmes.  
Naudokite tik „HORSCH LEEB Application Systems GmbH“ aprobuotas pertvarkymo dalis ir priedus, kad, pvz., 
liktų galioti leidimas eksploatuoti pagal šalies ir tarptautinius reglamentus. Transporto priemon÷s, turinčios 
institucijų išduotą leidimą eksploatuoti, arba su transporto priemone susijusi įranga, turinti galiojantį leidimą 
eksploatuoti arba leidimą dalyvauti kelių eisme pagal kelių eismo taisykles, privalo būti leidimu nustatytos būkl÷s. 
 
 

ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l suspaudimo, pjovimo, pagriebimo, įtraukimo ir 
smūgio l ūžtant laikan čiosioms dalims. 

 
Iš principo draudžiama 
• gręžti r÷mą arba važiuokl ę 
• didinti r ÷me arba važiuokl ÷je esančias skyles 
• virinti laikan čiąsias dalis 

 
 

1.10 Neleistini eksploatacijos b ūdai 
Pateikiamos mašinos eksploatacijos sauga užtikrinama tik naudojant ją pagal paskirtį, nurodytą eksploatacijos 
instrukcijos skyriuje „Bendroji dalis“. Jokiu būdu negalima viršyti duomenų lapuose nurodytų ribinių verčių. 
 
 

1.11 Atsargin ÷s ir susid ÷vinčiosios dalys bei pagalbin ÷s medžiagos 
Mašinos dalis, kurių būkl÷ n÷ra nepriekaištinga, nedelsdami pakeiskite. 
Naudokite tik originalias HORSCH LEEB AS atsargines ir susid÷vinčiąsias dalis, kad liktų galioti leidimas 
eksploatuoti pagal šalies ir tarptautinius reglamentus. Naudojant trečiųjų gamintojų atsargines ir susid÷vinčiąsias 
dalis, n÷ra užtikrinta, kad jos suprojektuotos ir pagamintos tenkinant apkrovų ir saugos reikalavimus. 
„HORSCH LEEB Application Systems GmbH“ neatsako už žalą, atsiradusią naudojant nepatvirtintas atsargines ir 
susid÷vinčiąsias dalis arba pagalbines medžiagas. 
 

1.12 Valymas ir šalinimas 
Tinkamai tvarkykite ir šalinkite naudotas medžiagas, ypač dirbdami ties tepimo sistemomis ir įrenginiais bei 
valydami su tirpikliais. 
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1.13  Darbas aukštos įtampos linij ų zonoje 
1. Būtinas ypatingas atsargumas dirbant po aukštos įtampos linijomis arba jų zonoje. 

 
2. Reikia atminti, kad sulenkiant ir išskleidžiant purkštuvo trauklių ir svirčių sistemą yra žymiai viršijamas 

4m bendrasis aukštis. 
 

3. Jei reikia pro apačią kirsti oro linijas, operatorius iš oro linijų eksploatuotojo turi gauti informacijos apie 
šių oro linijų vardinę įtampą bei mažiausią aukštį. 

 
4. Jokiu atveju negalima nesilaikyti saugos atstumų, pateikiamų lentel÷je. 

 
 
 

Vardin ÷ įtampa  
Saugos atstumas 

nuo oro linij ų 

KV m 

Iki 1    1 

Virš         1 iki 110  2 

Virš     101 iki 220  3 

Virš     220 iki 380 4 

 

1.14 Pavojai d ÷l liekamosios energijos 
Atsižvelkite į mašinoje atsirandančią mechaninę, hidraulinę, pneumatinę ir elektrinę/elektroninę liekamąją 
energiją. Kartu imkit÷s atitinkamų priemonių, instruktuodami operatorius. Išsamios nuorodos dar kartą 
pateikiamos atitinkamuose šios eksploatacijos instrukcijos skyriuose. 
 
 

1.15 Organizacin ÷s priemon ÷s 
Eksploatuotojas privalo pagal naudojamos augalų apsaugos priemon÷s gamintojo duomenis pateikti reikiamas 
asmens apsaugos priemones, kaip pvz.: 
 

•  chemikalams atsparų kombinezoną 
•  chemikalams atsparias pirštines 
•  neperšlampamą avalynę 
•  veido apsaugos priemones 
•  kv÷pavimo takų apsaugos priemones 
•  apsauginius akinius 
•  odos apsaugos priemones ir t. t. 
 
 

Eksploatacijos instrukcija 
• visada turi b ūti laikoma mašinos naudojimo vietoje! 
• visada turi b ūti laisvai prieinama operatoriams ir technin ÷s prieži ūros darbuotojams! 

 
 Reguliariai tikrinkite visus esan čius saugos įtaisus! 
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1.16 Saugos nuorodos prie mašinos 
Prikabinamajame lauko purkštuve LEEB GS 6000 / GS 8000 yra įrengti visi saugos įtaisai (apsauginiai įtaisai). 
Kad būtų išlaikytas mašinos veikimas, neįmanoma visiškai apsaugoti visas šios mašinos pavojaus vietas. Prie 
mašinos rasite atitinkamas pavojų nuorodas, nurodančias liekamuosius pavojus. Pavojų nuorodas mes pateik÷me 
taip vadinamų įsp÷jamųjų ženklų pavidalu. Apie šių nurodomųjų ženklų pad÷tį ir jų reikšmę/papildymą 
toliau rasite svarbių nuorodų! 
 

 
Susipažinkite su greta esan čių įsp÷jamųjų ženklų 
perteikiama informacija.  
Greta esantis tekstas ir pasirinkta tvirtinimo prie mašinos 
vieta nurodo specialias mašinos pavojaus vietas. 
Išlaikykite visus mašinos įsp÷jamuosius ženklus švarius 
ir aiškiai įskaitomus!  
Pakeiskite ne įskaitomus įsp÷jamuosius ženklus. 
 
 

1.17 Įsp÷jamųjų ženklų strukt ūra 
Įsp÷jamieji ženklai žymi mašinos pavojaus zonas ir įsp÷ja apie liekamuosius pavojus. Šiose zonose yra pastoviai 
esantys arba netik÷tai atsirandantys pavojai. 
 
Įsp÷jamųjų ženklų aprašymas visada yra vienodas ir įvardijamas šia eil÷s tvarka:  
 

1. Pavojaus aprašymas.  
Pavyzdžiui: pavojus d÷l pjovimo arba nupjovimo! 
 

2. Pasekm÷s nepaisant nurodymo(-ų) d÷l pavojaus išvengimo.  
Pavyzdžiui: sukelia sunkius pirštų arba rankos sužalojimus. 
 

3. Nurodymas(-ai) d÷l pavojaus išvengimo.  
Pavyzdžiui: lieskite mašinos dalis tik tada, kai jos yra visiškai sustoję. 
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1.18 Saugos lipduk ų prie mašinos pad ÷tis GS 6000 / GS 8000 
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1.19 Užsakymo numeris ir paaiškinimas 
 

 
Lipdukų rinkinio užsak.Nr.     KT - 02983 

Prieš mašinos paleidim ą perskaitykite ir laikykit ÷s 
eksploatacijos instrukcijos ir saugos nuorod ų! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipdukų rinkinio užsak.Nr.     KT - 02983 

Pavojus d ÷l aukštu sl ÷giu ištrykštan čios hidraulin ÷s alyvos, 
kai priežastis – nesandarios hidraulini ų žarnų linijos! 
 
Esant šiam pavojui, galimi sunkiausi sužalojimai su galimomis mirtinomis pasekm÷mis, jei 
aukštu sl÷giu ištrykštanti hidraulin÷ alyva prasiskverbtų pro odą ir patektų į kūną. 

• Niekada nebandykite nesandarias hidraulinių žarnų linijas sandarinti rankomis arba 
pirštais. 

• Perskaitykite ir laikykit÷s eksploatacijos instrukcijos nuorodų, prieš atlikdami 
• hidraulinių žarnų linijų technin÷s priežiūros darbus. 
• Patyrę sužalojimų d÷l hidraulin÷s alyvos, nedelsdami kreipkit÷s į gydytoją. 

 
Lipdukų rinkinio užsak.Nr.     KT - 02983 

Pavojus d ÷l plaštakos arba rankos įtraukimo arba pagavimo, kur į kelia neapsaugota 
grandinin ÷ arba diržin ÷ pavara! 
 
Šio pavojaus pasekm÷s yra sunkiausi sužalojimai su plaštakos arba rankos dalių praradimu. 
 
Niekada neatidarin÷kite ir nepašalinkite grandininių arba diržinių pavarų apsauginių įtaisų, 

• kol veikia traktoriaus variklis, esant prijungtam kardaniniam velenui / sujungtai 
hidraulinei pavarai, arba juda atraminių ratų pavaros mechanizmas. 

 
 
 
Lipdukų rinkinio užsak.Nr.     KT - 02983 

Suspaudimo pavojus pirštams arba plaštakoms d ÷l judam ų, prieinam ų mašinos dali ų! 
 
Šio pavojaus pasekm÷s yra sunkiausi sužalojimai su pirštų arba 
plaštakų dalių praradimu. 
 
Niekada nekiškite galūnių į pavojaus vietą, kol veikia traktoriaus variklis, esant prijungtam 
kardaniniam velenui / hidraulinei sistemai. 
 

 
 

Užsak.Nr. KT - 02622 

Pavojus d ÷l suspaudimo, kylantis visam k ūnui, kai priežastis – buvimas 
grąžulo jud ÷jimo zonoje tarp traktoriaus ir prikabintos mašinos! 
 
Esant šiam pavojui, galimi sunkiausi sužalojimai su galimomis mirtinomis pasekm÷mis. 
 

• Draudžiama būti pavojaus zonoje tarp traktoriaus ir mašinos, kol veikia traktoriaus 
variklis ir traktorius n÷ra apsaugotas nuo nenumatyto ried÷jimo. 

• Pašalinkite žmones iš pavojaus zonos tarp traktoriaus ir mašinos, kol veikia traktoriaus 
variklis ir traktorius n÷ra apsaugotas nuo nenumatyto ried÷jimo. 
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Užsak.Nr.       KT - 01455 

Žmoni ų nukritimo pavojus nuo laipteli ų ir platform ų, kartu važiuojant ant mašinos! 
 
Šio pavojaus pasekm÷s yra sunkiausi viso kūno sužalojimai ar net mirtis. 
Draudžiama ant mašinos kartu važiuoti asmenims ir/arba lipti ant veikiančių mašinų. Šis 
draudimas taip pat taikomas mašinoms su laipteliais arba platformomis. 
Įsitikinkite, kad ant mašinos kartu nevažiuoja žmon÷s. 
 

 

 

 

Užsak.Nr.  KT - 01456 

Apsinuodijimo pavojus – niekada nelipkite į rezervuar ą. 
Pavojus įkv÷pus sveikatai pavojingas 
medžiagas, kai priežastis – nuodingi garai purškiamo mišinio rezervuare! 
 
Esant šiam pavojui, galimi sunkiausi sužalojimai su galimomis mirtinomis pasekm÷mis. 
Niekada nelipkite į purškiamo mišinio rezervuarą. 
 
 
 

 

 

Užsak.Nr.  KT - 02627   

Pavojus d ÷l kontakto su sveikatai pavojingomis medžiagomis, kai priežastis – 
netinkamas sveikatai pavojing ų medžiag ų tvarkymas! 
 
Esant šiam pavojui, galimi sunkiausi sužalojimai su galimomis mirtinomis pasekm÷mis. Prieš 
kontaktuodami su sveikatai pavojingomis medžiagomis, apsivilkite apsauginius drabužius. 
Laikykit÷s saugos nuorodų, kurias 
pateikia naudojamų medžiagų gamintojas. 

 

 

 

Užsak.Nr.  KT - 02623 

Pavojus d ÷l kontakto su sveikatai pavojingomis medžiagomis, kai priežastis – 
netinkamas skaidrinto vandens iš rezervuaro rankoms plauti naudojimas. 
 
Esant šiam pavojui, galimi sunkiausi sužalojimai su galimomis mirtinomis pasekm÷mis! 
 
Rezervuaro rankoms plauti skaidrinto vandens niekada nenaudokite kaip geriamojo vandens. 
 
 
 
 
 

 
Užsak.Nr.        KT - 02628   

Rezervuarą rankoms plauti pildykite tik 
skaidrintu vandeniu, niekada – augalų apsaugos priemon÷mis. 
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Lipdukų rinkinio užsak.Nr.  KT - 02983 

Pavojai per intervencijas į mašin ą, kaip pvz. montavimo, nustatymo, sutrikim ų šalinimo, 
valymo ir technin ÷s prieži ūros darbus, kai priežastis – nenumatytas traktoriaus ir 
mašinos paleidimas ir ried ÷jimas! 
 
Esant šiems pavojams, galimi sunkiausi sužalojimai su galimomis mirtinomis pasekm÷mis. 
 

• Prieš bet kokias intervencijas į mašiną apsaugokite traktorių ir mašiną nuo nenumatyto 
paleidimo ir ried÷jimo. 

• Priklausomai nuo intervencijos, skaitykite ir vadovaukit÷s nuorodomis, pateikiamomis 
atitinkamuose eksploatacijos instrukcijos skyriuose. 

 
 

Lipdukų rinkinio užsak.Nr. KT - 02983 

Pavojai d ÷l suspaudimo arba sm ūgio, kylantys visam k ūnui, kai priežastis – 

buvimas į šonus judan čių mašinos dali ų jud ÷jimo zonoje! 
Esant šiems pavojams, galimi sunkiausi sužalojimai su galimomis mirtinomis 
pasekm ÷mis. 
 

• Išlaikykite pakankamą saugos atstumą nuo judančių mašinos dalių, kol veikia 
traktoriaus variklis. 

• Prižiūr÷kite, kad žmon÷s išlaikytų pakankamą saugos atstumą nuo judančių mašinos 
dalių. 

 
 
 

Lipdukų rinkinio užsak.Nr. KT - 02983 

Pavojai d ÷l sprogimo arba aukštu sl ÷giu ištrykštan čios hidraulin ÷s alyvos, kai priežastis 
– dujų ir alyvos sl ÷gį turintis resiveris! 
 
Esant šiems pavojams, galimi sunkiausi sužalojimai su galimomis mirtinomis pasekm÷mis, 
jei aukštu sl÷giu ištrykštanti hidraulin÷ alyva prasiskverbtų pro odą ir patektų į kūną. 
 

• Perskaitykite ir laikykit÷s eksploatacijos instrukcijos nuorodų, prieš atlikdami technin÷s 
priežiūros darbus. 

• Patyrę sužalojimų d÷l hidraulin÷s alyvos, nedelsdami kreipkit÷s į gydytoją. 
 

 
Lipdukų rinkinio užsak.Nr. KT - 02983 

Pavojus d ÷l nenumatyto mašinos pajud ÷jimo! 
 
Pasekm÷s yra sunkūs viso kūno sužalojimai ar net mirtis.  
 
Apsaugokite mašiną nuo nenumatyto pajud÷jimo, prieš atjungdami mašiną nuo traktoriaus. Tuo 
tikslu naudokite stov÷jimo stabdį ir/arba rato(-ų) atsparą(-as). 
 
 
 
 
 

 
 

Lipdukų rinkinio užsak.Nr.             KT - 02983 

Maksimalus hidraulin÷s sistemos darbinis sl÷gis yra 200 bar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maks. 
200 barai  
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Užsak.Nr.        KT - 02630   
 
Sriegin÷s jungties sukimo momentas yra 
450–550 Nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
CE ženklas rodo, kad mašina atitinka pagrindinius saugos ir sveikatos 
reikalavimus. 
(CE ženklą žr. specifikacijų lentel÷je) 
 
 
 

 
 

Lipdukų rinkinio užsak.Nr. KT - 02983 

Pavojai d ÷l elektros sm ūgio arba nudegim ų, kai priežastis – nety činis 
prisilietimas prie tolimojo perdavimo elektros linij ų arba neleistinas 
priart ÷jimas prie aukšt ą įtamp ą turin čių tolimojo perdavimo elektros 
linij ų! 
 

 
Šio pavojaus pasekm÷s yra sunkiausi viso kūno sužalojimai ar net mirtis. Išskleisdami ir suskleisdami mašinos 
dalis, išlaikykite pakankamą atstumą nuo tolimojo perdavimo elektros linijų. 
 
 

Užsak.Nr.     KT - 02625 

Pavojus d ÷l suspaudimo, kylantis visam k ūnui, kai priežastis – buvimas 
nusileidžian čių mašinos dali ų 
jud ÷jimo zonoje!   
 
 

 
Esant šiam pavojui, galimi sunkiausi sužalojimai su galimomis mirtinomis pasekm÷mis. 
 

• Draudžiama žmon÷ms būti nusileidžiančių mašinos dalių ir jud÷jimo zonoje! 
• Pašalinkite žmones iš nusileidžiančių mašinos dalių jud÷jimo zonos, prieš nuleisdami mašinos dalis. 
 

 

Užsak.Nr.     KT - 02626 

Pavojus d ÷l suspaudimo, kylantis visam k ūnui, kai priežastis – buvimas 
po kaban čiais kroviniais arba pakeltomis mašinos dalimis! 
 
 
 

Esant šiam pavojui, galimi sunkiausi sužalojimai su galimomis mirtinomis pasekm÷mis. 
 

• Draudžiama žmon÷ms būti po kabančiais kroviniais arba pakeltomis mašinos dalimis. 
• Išlaikykite pakankamą saugos atstumą nuo kabančių krovinių arba pakeltų mašinos dalių. 
• Prižiūr÷kite, kad žmon÷s išlaikytų pakankamą saugos atstumą nuo kabančių krovinių arba pakeltų 

mašinos dalių. 
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2 Gaminio aprašymas 
Šiame skyriuje pateikiama visapusiška mašinos sandaros apžvalga ir atskirų mazgų bei vykdymo elementų 
pavadinimai. Šį skyrių geriau skaitykite tiesiai prie mašinos. Taip optimaliai susipažinsite su mašina. 
 

2.1 Apžvalga 
 

 
 

Pav. LEEB GS 8000 lauko purkštuvas iš kair ÷s 

a. Purškiamo mišinio rezervuaras 

b. Purškiamo mišinio rezervuaro pildymo kupolas 

c. „Commander Box“ 

d. Pasukamas įpylimo šliuzas 

e. Skaidrinto vandens rezervuaras 

f. Skaidrinto vandens rezervuaro jungtis 

g. Pakyla 

h. Pneumatinis stabdys 

i. Rezervuaro rankoms plauti darbin÷ pakyla 

j. „Tank Control“ pripildymo lygio indikatorius 

k. Ratai ir padangos 

l. Žarnų kabykla 

m. Kop÷čios 

n. Grąžulas 

o. Atramin÷ koja 
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2.2 Saugos ir apsauginiai įtaisai 
 

Transportavimo užraktas / vidinių sąvarų trauklių ir 
svirčių sistemos laikiklis GS 6000 / GS 8000 
 
 
 
 
 

 
 

  
              K÷limo stiebo transportavimo užraktas (1) GS 6000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atverčiamasis užraktas (2) GS 6000 / GS 8000 
 
 

 
 
Tur÷klai prie darbin÷s pakylos GS 6000 

 
Darbin÷s pakylos tur÷klai GS 8000 
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2.3 Skys čio kont ūras  

 
 

1. Mišinio rezervuaras   

2. G÷lojo vandens rezervuaras   

3. Perforuotas įsiurbimo skydelis  

4. Mišinio įsiurbimo armat ūra 

5. G÷lojo vandens įsiurbimo armat ūra 

6. Pildymo įsiurbimo armat ūra 

7. Purškimo siurblys 

8. Greitojo pildymo čiaupas 

9. Vidaus valymo sl ÷gio armat ūra 

10. Maišymo mechanizmo sl ÷gio armat ūra 

11. Injektoriaus / pildymo šliuzo sl ÷gio armat ūra 

12. Purškimo sl ÷gio armat ūra 

13. Sl÷ginis filtras / sl ÷ginio filtro skalavimas 

14. Debitmatis 

15. Traukli ų ir svir čių sistema 

16. Cirkuliacinis vožtuvas prie bako 

16a. Cirkuliacinis vožtuvas prie vandens skirstytuvo 

17. Injektorius 

18. Pildymo šliuzas 

19. Kanistr ų skalavimo įrenginys  

20. Žiedin ÷ linija 

21. Vidaus valymo sistema 

22. Maišymo mechanizmas 

23. Mišinio rezervuaro pildymo jungtis 

24. G÷lojo vandens rezervuaro pildymo jungtis 

25. Nuolatinio vidaus valymo sistema (CCS) 

26. Išorinis sl ÷ginis iš ÷jimas 
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2.4 Maitinimo linijos tarp traktoriaus ir mašinos 
 
Maitinimo linijos laikymo pad÷tyje: 

a. Hidraulin÷s įrangos besl÷gis grįžtantis 
srautas 

b. Hidraulin÷s įrangos sl÷gio tiekimas 

c. Hidraulin÷s įrangos LS valdymo linija 

d. Atramin÷s kojos hidraulin÷ jungtis 
(GS 6000) 

e. ISOBUS 

f. 7 polių kištukas apšvietimui 

g. Pneumatinių stabdžių linija, stabdys 

h. Pneumatinių stabdžių linija, resiveris 

 

 

 

 

 
 
 
 

2.5 Su eismu susijusi įranga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a. 5 (GS 6000), 6 (GS 8000) atšvaitai, geltoni  
(šonuose maks. 3m atstumu) 

b. 2 įsp÷jamieji skydeliai (keturkampiai) 

c. 2 raudoni galiniai atšvaitai (trikampiai) 

d. 1 valstybinio numerio laikiklis su apšvietimu  
(reikalingas, jei uždengiamas traktoriaus valstybinis numeris) 

e. 2 galiniai žibintai / 2 stabdžių žibintai 
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2.6 Naudojimas pagal paskirt į 
 
Lauko purkštuvas yra numatytas transportuoti ir skleisti augalų apsaugos priemones (insekticidus, fungicidus, 
herbicidus ir kt.) suspensijų, emulsijų ir mišinių bei skystųjų trąšų pavidalu. 
Purkštuvas yra numatytas naudoti tik žem÷s ūkyje, prižiūrint paviršines kultūras. Jis atitinka technikos standartus 
ir užtikrina, esant teisingam įrenginio nustatymui ir dozavimui, biologinę s÷kmę. 
  
Važiuoti galima šlait ų 

• šonine linija 

važiavimo kryptimi į kairę  15 % 
važiavimo kryptimi į dešinę  15 % 

• šlaito linija 

šlaitu aukštyn  15 % 
šlaitu žemyn  15 % 
 

Naudojimui pagal paskirtį  taip pat priskiriamas: 

• visų šios eksploatacijos instrukcijos nuorodų laikymasis. 

• tikrinimo ir technin÷s priežiūros darbų vykdymas. 

• tik originalių HORSCH LEEB AS atsarginių dalių naudojimas. 
 
Kitokie nei pirmiau nurodyti naudojimo būdai yra draudžiami ir laikomi naudojimu ne pagal paskirtį. 
 
Už žalą, atsiradusią d÷l naudojimo ne pagal paskirtį, 

• visą atsakomybę prisiima eksploatuotojas, 

• „HORSCH LEEB AS GmbH“ neprisiima jokios atsakomyb÷s. 

 

2.6.1 Numatytoji lauko purkštuvo įranga 

 
Numatytoji lauko purkštuvo įranga gaunama, kai derinami 
 

o Bazinis įrenginys ir važiuokl÷ 

o Padangos 

o Grąžulas 

o Sl÷gio armatūra 

o Siurblių įranga 

o Purškimo trauklių ir svirčių sistema 

o Purškimo linijos su dalinių pločių perjungimu ir specialiąja įranga 
 

 
 
Jei prekybos atstovyb÷ sukuria kitus, nenurodytus individualius modelius, ji privalo pagal 1986-09-15 augalų 
apsaugos įstatymo 25 straipsnį JKI pateikti reikalaujamą deklaraciją. 
 
Tam reikalingas formas galima įsigyti iš: 
Julius Kühn-Institut 
Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen 
Messeweg 11/12 
D-38104 Braunschweig 
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2.6.2 Pasekminiai nuostoliai 

„HORSCH LEEB Application Systems GmbH“ mašiną pagamino kruopščiai. Nepaisant to, net naudojant pagal 
paskirtį d÷l skleidžiamo kiekio nukrypimų galimi pasekminiai nuostoliai ar net visiškas sugedimas. Galimos 
priežastys:  

o skirtinga augalų apsaugos priemonių (insekticidų, fungicidų, herbicidų ir kt.) sud÷tis  
suspensijų, emulsijų ir mišinių bei skystųjų trąšų pavidalu  

o užsikimšimai ir skliautų susidarymai (pvz., augalų apsaugos priemonių klijavimasis arba flokuliacija) 

o susid÷vinčiųjų dalių susid÷v÷jimas 

o pažeidimas d÷l išorinio poveikio (pvz., debitmačio) 

o mechaniniai pažeidimai (pvz., sugedęs siurblys) 

o neteisingi skleidžiami kiekiai ir važiavimo greičiai 

o neteisingi purkštuvo nustatymai ir nesivadovavimas leidiniu „Gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz – 
Grundsätze für die Durchführung“ („Gera augalų apsaugos profesin÷ praktika – įgyvendinimo principai“) 

o augalų apsaugos priemonių reakcija d÷l neleistinų mišinių iš 2 ar daugiau augalų apsaugos priemonių 
(pvz., purškiamo mišinio flokuliacija) 
 
 

2.7 Padariniai naudojant tam tikras augal ų apsaugos priemones 
 
Lauko purkštuvo gamybos metu gamintojui yra žinoma tik keletas BBA patvirtintų augalų apsaugos priemonių, 
kurie gali tur÷ti neigiamą poveikį augalų apsaugos įrenginių medžiagoms.  
 
Mes atkreipiame d÷mesį į tai, kad, pvz., mums žinomos augalų apsaugos priemon÷s, tokios kaip „Lasso“, 
„Betanal“ ir „Tramat“, „Stomp“, „Iloxan“, „Mudecan“, „Elancolan“ ir „Teridox“, esant ilgesnei poveikio trukmei 
(20 valandų), sukelia žarnų ir perjungimo membranų pažeidimus. Išvardyti pavyzdžiai nepretenduoja į išsamumą. 
 
Ypač persp÷jame d÷l neleistinų mišinių iš 2 ar daugiau skirtingų augalų apsaugos priemonių. 
Neleidžiama skleisti medžiagų, turinčių polinkį klijuotis arba stingti. 
 
Naudojant tokias agresyvias augalų apsaugos priemones, rekomenduojama jas nedelsiant skleisti po purškiamo 
mišinio paruošimo ir po to kruopščiai išplauti vandeniu. 
 
HORSCH LEEB AS lauko purkštuvams naudojamos medžiagos ir komponentai yra atsparūs skystosioms 
trąšoms. 
 
 
 

2.8 Pavojaus zona ir pavojaus vietos 
 
Pavojaus zona yra mašinos aplinka, kurioje žmon÷s gali būti pasiekiami 
 

• d÷l su darbu susijusių mašinos ir jos darbo įrankių judesių 

• d÷l iš mašinos išsviestų medžiagų arba svetimkūnių 

• d÷l neplanuotai nusileidžiančių pakeltų darbo įrankių 

• d÷l neplanuoto traktoriaus ir mašinos ried÷jimo 
 

Mašinos pavojaus zonoje yra pavojaus vietų su pastoviai esančiais arba netik÷tai atsirandančiais pavojais. 
Įsp÷jamieji ženklai žymi šias pavojaus vietas ir įsp÷ja apie liekamuosius pavojus, kurių neįmanoma pašalinti 
konstrukcin÷mis priemon÷mis. Čia galioja specialios atitinkamų skyrių saugos taisykl÷s. 
 
Mašinos pavojaus zonoje draudžiama būti žmon÷ms, 
 
� kol veikia traktoriaus variklis, esant prijungtam kardaniniam velenui / hidraulinei sistemai. 

� kol traktorius ir mašina n÷ra apsaugoti nuo neplanuoto paleidimo ir  
ried÷jimo. 
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Operatoriams leidžiama mašiną judinti arba darbo įrankius iš transportavimo į darbinę pad÷tį ir iš darbin÷s į 
transportavimo pad÷tį nustatyti arba įjungti tik tada, kai mašinos pavojaus zonoje n÷ra žmonių. 
 
Pavojaus vietos yra: 
 
• tarp traktoriaus ir lauko purkštuvo, ypač per prijungimą ir atjungimą. 

• judančių komponentų zonoje. 

• ant važiuojančios mašinos. 

• purškimo trauklių ir svirčių sistemos jud÷jimo zonoje. 

• purškiamo mišinio rezervuare d÷l nuodingų garų. 

• po pakeltomis, neapsaugotomis mašinomis arba mašinų dalimis. 

• išskleidžiant ir suskleidžiant purškimo trauklių ir svirčių sistemą oro linijų zonoje d÷l prisilietimo prie jų. 
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2.9 Techniniai duomenys 
 

PAVOJUS 

Draudžiama viršyti leistin ą nauding ąją apkrov ą. 

Nelaiming ų atsitikim ų pavojus d ÷l nestabilaus važiavimo situacijos! 

Kruopš čiai apskai čiuokite nauding ąją apkrov ą ir tuo pa čiu leistin ą Jūsų mašinos pripildym ą. 
Ne visos pildomos terp ÷s leidžia visiškai pripildyti rezervuar ą. 

 

 
Techniniai duomenys  GS 8000* GS 6000* 

Savoji mas÷ (kg) 5.090 -5.590 kg  4.500 -5.070 kg  

Vertikalioji apkrova tuščio / pilno (kg/vanduo) 780 / 4.000 kg  490 / 1.960 kg 

Ašin÷ apkrova (tuščio) 4.810 kg  4.580 kg 

Bendrasis ilgis (transportavimo pad÷tis) (m) 8,2 m  8,1 m 

Gabaritinis plotis (transportavimo pad÷tis) (m) 2,8 m  2,8 m 

Aukštis (m) 3,6 m  3,5 m 

Tarpv÷ž÷s (m) 2,00 / 2,25 1,80 / 2,00 / 2,25 

Prošvaisa (m) 0,85 m  0,85 m 

Įpylimo aukštis (mm)    nuo žem÷s 2.950 -3.200 mm 2.850 -2.950 mm 
                                     nuo darbin÷s pakylos 1.030 mm 1.020 mm 

* priklausomai nuo trauklių ir svirčių sistemos pločio ir padangų 
 

Bakas  

Vardinis tūris (litrai) 8.000 l 6.000 l 

Faktinis tūris 8.500 l 6.800 l 

G÷lojo vandens rezervuaras 530 l 460 l 

Rezervuaras rankoms plauti 15 l 15 l 

 

Purškimo traukli ų ir svir čių sistema  

Darbiniai pločiai 36/24/(12)  7 dalių  36/24/(12)   7 dalių 

 33/24/12   7 dalių 33/24/12   7 dalių 

 32/24/12   7 dalių 32/24/12   7 dalių 

 30/24/(12)   7 dalių 30/24/(12)   7 dalių 

 30/21/12   7 dalių 30/21/12   7 dalių 

 28/21/12   7 dalių 28/21/12   7 dalių 

 27/21/12   7 dalių 27/21/12   7 dalių 

 --  27/18/(9)   7 dalių 

 --    24/18/(9)   7 dalių 

 24/12   5 dalių 24/12   5 dalių 

 21/12   5 dalių 21/12   5 dalių 

 

 

Daliniai pločiai, min./maks. (vienetai) 6 min. /13 maks.  6 min. /13 maks.  
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Darbinis aukštis (m) 0,3 - 2,5 m  0,3 - 2,5 m 

Siurblio našumas (l/min) 1.000    600 (pasirinktis 800) 

Sistemos sl÷gis, maks. (bar) 10 bar   10 bar 

 

Purkštuvo techniniai duomenys GS 8000*  GS 6000** 

Techninis likutinis kiekis, įsk. siurblį (36 m trauklių ir svirčių sistemos) 

• lygumoje (l) 42 l  42 l 

• šonine linija (l) 42 l 42 l 

o 15% važiavimo kryptimi į kairę 42 l 42 l 

o 15% važiavimo kryptimi į dešinę 42 l 42 l 

• šlaito linija (l) 42 l 42 l 

o 15% šlaitu aukštyn 42 l 42 l 

o 15% šlaitu žemyn 42 l 42 l 

Centrinis perjungimas elektrinis, pneumatinis atskirų purkštukų perjungimas 

Purškimo reguliavimas                  elektrinis / hidraulinis 

Purškimo sl÷gio nustatymo diapazonas (bar)                            0,8 – 8 bar 

Purškimo sl÷gio indikacija                  elektronin÷, terminale 

Sl÷ginis filtras                    50 (80, 100) akučių 

Maišymo mechanizmas                    tolygiai nustatomas 

Išeigos reguliavimas    priklausomai nuo greičio, darbo kompiuteriu 

Purkštukų aukštis (mm)                            500 - 2500 
*  GS 8000 duomenys su 36/2__m trauklių ir svirčių sistema ir padangomis 520/85 R 46 
**  GS 6000 duomenys su 36/24m trauklių ir svirčių sistema ir padangomis 520/85 R 46 

 
 
 
Naudingoji apkrova = leistinas bendrasis svoris – bazinis svoris 
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2.9.1  Purškimo traukli ų ir svir čių sistemos GS 6000 ir GS 8000 matmenys 
 

 
GS 6000 -  8100 mm 
GS 8000 -  8200 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GS 6000  -  3500 mm 
GS 8000  -  3600 mm 

GS 6000  -  2800 mm 
GS 8000  -  2800 mm 
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2.9.2 Leistinas bendrasis svoris ir padangos 

 
Leistinas mašinos bendrasis svoris priklauso nuo 

• leistinos vertikaliosios apkrovos 
• leistinos ašin÷s apkrovos 
• leistinos padangų keliamosios galios ratų porai 

 
 

Leistinas bendrasis svoris yra suma, sudaryta iš 

• leistinos vertikaliosios apkrovos ir 
• mažesn÷s vert÷s iš 

o leistinos ašin÷s apkrovos 
o padangų keliamosios galios ratų porai! 

 
Vert÷s, skirtos rasti leistiną bendrąjį svorį, yra nurodytos toliau pateikiamose lentel÷se. 

 
Leistina vertikalioji apkrova  GS 6000 - 2000 kg / 3000 kg* 
  GS 8000 -  4000 kg / 4000 kg* 
   * techniškai įmanoma 
 
 
Leistina fiksuotosios ašies ašin ÷ apkrova 

   

Tipas nejudamoji vairuojamoji nejudamoji vairuojamoji 

V÷ž÷ [mm] 1800 - 2250 1800 - 2250 2000 - 2250 2000 - 2250 

Ašin ÷ apkrova [kg] 
(25 km/h) 10 000 10 000 10 000 10 000 

Ašin ÷ apkrova [kg] 
(40 km/ h / 50 km/ h) 10 000 10 000 10 000 10 000 

Jung÷s matmuo [mm] 2000 2000 2100 2100 

  
 
Keliamoji galia rat ų porai 
 
 

Padangos Apkrovos 
indeksas 

25 km/h 
Leistina ašin ÷ apkrova [kg]  

kai oro sl ÷gis [b] 

40 km/h 
Leistina ašin ÷ apkrova [kg]  

kai oro sl ÷gis [b] 

1 340/85 R48 LI 151 A8 7660 
3,6 

6900 
3,6 

2 380/85 R46 LI 151 A8 7660 
2,4 

6900 
2,4 

3 420/80 R46 LI 151 A8 7660 
2,4 

6900 
2,4 

4 460/85 R46 LI 158 A8 9435 
2,4 

8500 
2,4 

5 480/80 R50 LI 159 B 9712 
2,4 

8750 
2,4 

6 520/85 R38 LI 155 A8 8603 
1,6 

7750 
1,6 

7 520/85 R42 LI 162 A8 10545 
1,6 

9500 
1,6 

8 520/85 R46 LI 173 A8 12965 
2,0 

11680 
2,0 

9 650/65 R42 LI 170 A8 10100 
2,0 

9100 
2,0 

10 650/65 R38 LI 157 A8 9158 
1,6 

8250 
1,6 

11 650/85 R38 LI 173 B 13000 
1,6 

13000 
1,6 

     Lentel ÷ a 
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- Lentel ÷je a nurodytas padangų oro sl÷gis yra reikalingas gauti leistiną padangų keliamąją galią! 

- Esant mažesniam padangų oro sl÷giui, padangų keliamoji galia sumaž÷ja pagal lentel ę b !  

   Kartu atsižvelkite į sumaž÷jusią mašinos naudingąją apkrovą. 

 
Keliamosios galios sumaž ÷jimas esant sumaž ÷jusiam padang ų oro sl ÷giui 
 
 

Keliamoji galia   

Vardinis sl÷gis 93 % 86 % 79 % 

3,6 3,2 2,8 2,4 

2,4 2,1 1,8 1,6 

2 1,9 1,7 1,6 

1,6 1,4 1,2 1,0 
 

    Lentel ÷ b 
ĮSPöJIMAS 

Niekada nesirinkite mažesnio oro sl ÷gio, nei pirmiau pateiktoje lentel ÷je „Keliamosios galios 
sumaž ÷jimas esant sumaž ÷jusiam padang ų oro sl ÷giui“. Nebebus užtikrinamas transporto 
priemon ÷s stabilumas. 
Nela iming ų  a ts i t ik im ų  pavo jus ! 

2.10 Triukšmingumo duomenys 
Su darbo vieta susijusi emisijos vert÷ (garso sl÷gio lygis) yra 74 dB(A), išmatuota veikimo būsenoje, esant 
uždarytai kabinai, prie traktorininko ausies. Matavimo prietaisas: OPTAC SLM 5. 
Garso sl÷gio lygio aukštis iš esm÷s priklauso nuo naudojamos transporto priemon÷s. 
 

2.11 Reikalinga traktoriaus įranga 
Traktorius privalo atitikti galios reikalavimus ir tur÷ti įrengtas reikiamas elektros, hidraulines ir stabdžių sistemos 
jungtis, kad galima būtų dirbti su mašina. 
 
Traktoriaus variklio galia 

GS 6000  nuo   95 kW (130 AG) 
GS 8000  nuo  110 kW (150 AG) 
 
Elektros įranga 

Akumuliatoriaus įtampa:    12 V (voltų) 
Kištukinis lizdas apšvietimui:   7 polių 
 
Hidraulin ÷ įranga 

Maksimalus darbinis sl÷gis:   200 bar 

Traktoriaus siurblio našumas:  mažiausiai 60 l/min, kai yra 150 bar hidraulinei siurblio pavarai 

Mašinos hidraulin÷ alyva:   hidraulin÷/transmisin÷ alyva „OMV austromatic IGB“ 
Mašinos hidraulin÷/transmisin÷ alyva tinka visų paplitusių  
traktorių markių mišriems hidraulin÷s/transmisin÷s alyvos kontūrams. 

 
Traktoriaus valdymo prietaisai: 1x dvigubo veikimo hidraulinei atraminei kojai (tik GS 6000) 

1x besl÷giam grįžtančiam srautui 
kai hidraulin÷s įrangos maitinimas „Load Sensing“ jungtimi: 
1x sl÷gio tiekimui 
1x „Load Sensing“ valdymo linijai 
kai hidraulin÷s įrangos maitinimas traktoriaus valdymo prietaisu: 
1x nepertraukiamo režimo sl÷gio tiekimui (min. 60l/min) 

 
Dvilaid ÷ darbini ų stabdži ų sistema: 

• 1 sujungimo galvut÷ (raudona) resiverio linijai 
• 1 sujungimo galvut÷ (geltona) stabdžių linijai 
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3 Sandara ir veikimas 

3.1 Skys čio kont ūras GS 6000 

 
 
 

a. Purškiamos priemon ÷s siurblys  siurbia per  
b. siurbimo armat ūrą (elektrinį rutulinį čiaupą) ir 
c. per perforuotą sietą purškiamą mišinį iš 
d. mišinio rezervuaro  (purškimo režimas) arba iš  
e. g÷lojo vandens rezervuaro purškimo sistemos valymui. 

 
Įsiurbiamas skystis, esant purškimo režimui,  
 

f. įleidžiamas į sl÷gin į filtr ą ir po to patenka per 
g. debitmat į į ištisinę  
h. purkštuk ų linij ą. 

 
Išoriniuose purkštukų linijos galuose purškiamas skystis v÷l grąžinamas ir 
 

i. įleidžiamas į cirkuliacin į vožtuv ą (prie vandens skirstytuvo). Esant įjungtiems purkštukams, cirkuliacinis 
vožtuvas (prie bako) yra uždarytas, tod÷l purkštukų linijoje susidaro sl÷gis. Esant išjungtiems 
purkštukams, atsidaro cirkuliacinis vožtuvas, tod÷l purškiamas skystis pro purkštukų vamzdį gali 
cirkuliuoti į baką. 

 
Tokiu būdu išvengiama nuogulų, ir įjungus purkštukus iš karto yra prieinamas purškiamas mišinys. 
 
Įsiurbiamas skystis, esant pildymo režimui, arba 
 

j. įleidžiamas į injektori ų ir pildymo šliuzą. 
Tokiu būdu preparatai iš  

k. pildymo šliuzo  siurbiami į mišinio rezervuarą. 
Skysčiu aprūpinama  
l. žiedin ÷ linija ,  
m. smūginis purkštukas ir kanistr ų skalavimo įrenginys, priklausantys pildymo šliuzui . 

 
arba 

n. įleidžiamas į mišinio rezervuaro maišymo mechanizm ą  
o. įleidžiamas į mišinio rezervuaro vidaus valymo sistem ą  

ir 
p. įleidžiamas į išorinio sl÷ginio iš÷jimo jungtį. 
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3.1.1 Skys čio kont ūras GS 8000 

 

 
 

 
 

a. Purškiamos priemon ÷s siurblys  siurbia per  
b. siurbimo armat ūrą (elektrinį rutulinį čiaupą) ir 
c. per perforuotą sietą purškiamą mišinį iš 
d. mišinio rezervuaro  (purškimo režimas) arba iš  
e. g÷lojo vandens rezervuaro purškimo sistemos valymui. 

 
Įsiurbiamas skystis, esant purškimo režimui,  
 

f. įleidžiamas į sl÷gin į filtr ą ir po to patenka per 
g. debitmat į į ištisinę  
h. purkštuk ų linij ą. 

 
Išoriniuose purkštukų linijos galuose purškiamas skystis v÷l grąžinamas ir 
 

i. įleidžiamas į cirkuliacin į vožtuv ą (prie vandens skirstytuvo). Esant įjungtiems purkštukams, cirkuliacinis 
vožtuvas (prie bako) yra uždarytas, tod÷l purkštukų linijoje susidaro sl÷gis. Esant išjungtiems 
purkštukams, atsidaro cirkuliacinis vožtuvas, tod÷l purškiamas skystis pro purkštukų vamzdį gali 
cirkuliuoti į baką.  

 
Tokiu būdu išvengiama nuogulų, ir įjungus purkštukus iš karto yra prieinamas purškiamas mišinys. 
 
Įsiurbiamas skystis, esant pildymo režimui, arba 
 

j. įleidžiamas į injektori ų ir pildymo šliuzą. 
Tokiu būdu preparatai iš  

k. pildymo šliuzo  siurbiami į mišinio rezervuarą. 
Skysčiu aprūpinama  

l. žiedin ÷ linija ,  
m. smūginis purkštukas ir kanistr ų skalavimo įrenginys, priklausantys pildymo šliuzui . 

 
arba 

n. įleidžiamas į mišinio rezervuaro maišymo mechanizm ą  
o. įleidžiamas į mišinio rezervuaro vidaus valymo sistem ą  

ir 
p. įleidžiamas į išorinio sl÷ginio iš÷jimo jungtį. 
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3.2 Valdymo blokas „Commander Box“  
3.2.1 Siurbimo pus ÷ (1), trieigio čiaupo svirtinis jungiklis  
 
 =  Mišinio rezervuaras 

OFF =  UŽDAR. 

  =  Skaidrinto vandens rezervuaras 

 

3.2.2 Sl÷gio pus ÷ (2) 
 
 =  Purškimo OFF / ON 

 

 =  Injektoriaus pildymo šliuzo OFF / ON 

 
 =  Sl÷ginio maišymo mechanizmo + / - 

 
 =  Vidaus valymo OFF / ON 
 

3.2.3 Pildymas (3) 
 
 =  Pildymo procesą baigti:  OFF 
 =  Pildymo procesą paleisti:  ON 
 

3.2.4 Išor÷s valymas (4) 

Aukšto sl÷gio plovimo įrenginio sl÷gio rel÷ (pasirinktis) 
 
 

Daugiau informacijos apie pildym ą rasite 
pridedamoje firmos „Müller-Elektronik“ 
instrukcijoje. 

 
 

3.2.5 Liku čio išleidimas GS 6000 (5) 

 = „ATIDAR.“ pad÷tyje likutinį kiekį galima 
išleisti per pildymo jungtį 

 

3.2.6 Liku čio išleidimas GS 8000 (6) 

 = elektrinį daugiaeigį čiaupą (siurbimo pus÷s) 
perjunkite į pad÷tį „Mišinys“, tada atidarykite 
mechaninį uždarymo čiaupą (6) 

 
 

Po kiekvieno atidarymo čiaup ą 
papildomai užkimškite gaubteliu. 
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3.3 Įpylimo šliuzas  
 
Įpylimo rezervuaras su pildymo jungtimi ECOFILL*  
ir kanistrų skalavimo įrenginiu.  
* pasirinktis 

1  =  Pasukamas įpylimo rezervuaras, skirtas įpilti, 
ištirpinti ir įsiurbti augalų apsaugos priemones ir 
karbamidą. 

2  =  Atverčiamas dangtis 

3  =  Rankena, skirta pasukti įpylimo rezervuarą.  

4  =  Lygiagretain÷ svirtis, skirta pasukti įpylimo 
rezervuarą iš transportavimo į pildymo pad÷tį. 

5  =  Perjungimo armatūra: kanistrų skalavimo 
įrenginys / žiedin÷ skalavimo linija / smūginis 
purkštukas / plovimo pistoletas 

6  =  Transportavimo pad÷ties užraktas  

7  =  Pildymo jungtis ECOFILL (pasirinktis) 

8 =  Perjungimo čiaupas „Išsiurbti“  
įpylimo rezervuaras / pildymo jungtis ECOFILL 

 

9  =  Skiriamoji pertvara išsiurbimo srityje 

10 =  Spaudžiamoji plokštel÷ 

11 =  Sukamasis kanistrų skalavimo purkštukas, skirtas išskalauti 
kanistrus ar kitokias talpas. 

12 =  Žiedin÷ skalavimo linija, skirta ištirpinti ir įpilti augalų apsaugos 
priemonę ir karbamidą.  

 

(6) Transportavimo fiksatorius, skirtas užfiksuoti pakeltą įpylimo 
rezervuarą transportavimo pad÷tyje, taip apsaugant nuo nenumatyto 
nusileidimo. 

 

•  Kad pasuktum÷te įpylimo rezervuarą į pildymo pad÷tį: 

  1. Kaire ranka paimkite už rankenos. 
  2. Atleiskite užraktą. 
  3.  Pasukite žemyn įpylimo rezervuarą. 
 

 

Vanduo iš kanistr ų skalavimo purkštuko veržiasi 
tada, kai žemyn nuspaudžiama spaudžiamoji 
plokštel ÷ (10). 
 

 
 
Vidin÷je įpylimo šliuzo dalyje yra plovimo pistoletas, 
kuriuo galima po pildymo išplauti įpylimo šliuzą. 
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3.4 G÷lojo vandens rezervuaras rankoms plauti 
 

Į rezervuar ą rankoms plauti (1) 
pilkite tik skaidrint ą vanden į 

 
 

ĮSPöJIMAS  
Apsinuodijimo pavojus d ÷l negryno vandens 
g÷lojo vandens rezervuare! 
 
G÷lojo vandens rezervuaro vandens niekada 
nenaudokite kaip geriamojo vandens! 
G÷lojo vandens rezervuaro medžiagos n ÷ra 
pritaikytos maisto produktams. 
 

3.5 Purškimo siurbliai 
 
„Leeb GS“ turi išcentrinį siurblį, skirtą purškimo sistemai. Siurblys yra hidrauliniu būdu varomas per proporcinį 
vožtuvą ir nusistato pagal reikiamą kiekį. Jei aktyvinamas pildymo šliuzas arba vidaus valymo sistema, siurblys 
automatiškai įsijungia veikti 65% maksimalaus našumo. 
 
Naudojamiems siurbliams nereikalingas pulsacijų slopinimas, nes išcentriniai siurbliai generuoja nuolatinį tūrinį 
srautą ir sl÷gį. 
 
Purškimo siurblys yra beveik visiškai priežiūros nereikalaujantis išcentrinis siurblys. Siurblys įrengtas vilkimo 
grąžulo srityje. 
Siurblio niekada negalima eksploatuoti be skysčio, nes bus pažeistas sandariklis. 
 
Siurbli ų įrangos techniniai duomenys:  
 

Modelis   l/min  l/min  Maksimalus sl ÷gis  
esant 0 bar  esant 8 bar  konstrukcinis  
   bar 

Hypro 9305 (GS 6000 be KR)   600  350 10 

Hypro 9306 (GS 6000 su KR)  810   500 10 

Hypro 9306  (GS 8000) 3 colių  1079   620 10 

 

 
Prieš pirm ąjį paleidim ą ir po kiekvieno nusausinimo prieš įjungdami pripildykite siurbl į skys čio. 
(Perjunkite siurbimo pus ę į mišinio rezervuaro arba skaidrinto vandens rezervuaro pad ÷tį; 
atidarykite pagrindin į čiaup ą; skystis pats pritek ÷s į siurbl į.) 
Siekiant apsaugoti siurbl į nuo pažeidim ų d÷l užšalimo, reikia išleisti likutin į skyst į. 

 

3.6 Maišymo mechanizmas 
 
Mišinio rezervuaras turi maišymo mechanizmą. Maišymo mechanizmas yra 
hidraulinis. Maišymo intensyvumui sustiprinti prie maišymo mechanizmo vamzdžio 
yra pritaisyti specialūs inžektoriniai purkštukai. Įjungtas maišymo mechanizmas 
išmaišo mišinio rezervuare esantį purškiamą mišinį ir taip užtikrina jo 
homogeniškumą. Maišymo mechanizmą galima bepakopiai nustatyti „C-Box“ arba 
terminale. 
Maišymo galia rodoma manometru (1) kaip sl÷gis maišymo mechanizme.  
Maišymo mechanizmą terminale taip pat galima visiškai išjungti, siekiant sumažinti 
likutinį kiekį mišinio rezervuare. 
Automatin÷ funkcija: esant mažiau nei 250 litrų, maišymo mechanizmas išsijungia. 
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3.7 Pripildymo lygio indikatorius „Tank Control“ 
 
„Tank Control“ (GS 6000 pav. viršuje, GS 8000 pav. apačioje) skaitmeniniu 
būdu rodo mišinio rezervuaro pripildymo lygį pildymo vietoje ir terminale.  
Pasiekus įvest ą pildymo kiek į, siurblys automatiškai išsijungia.  
 
 

3.8 Filtrai 
 
• Naudokite visus numatytus filtravimo įrangos filtrus. Reguliariai 

valykite filtrus. Sklandus lauko purkštuvo darbas pasiekiamas 
tik nepriekaištingai filtruojant purškiamą mišinį. 
Nepriekaištingas filtravimas turi žymios įtakos apdorojimo 
augalų apsaugos priemone s÷kmei. 

• Atsižvelkite į leistinus filtrų arba akučių dydžių  
derinius. Savaime išsivalančio sl÷ginio filtro ir purkštuko filtrų 
akučių dydžiai visada privalo būti mažesni, nei naudojamų 
purkštukų angos. 

• Atminkite, kad naudojant sl÷ginio filtro įd÷klus su 80 arba 100 akučių/colyje galimas kai kurių 
augalų apsaugos priemonių veikliosios medžiagos išfiltravimas.  
Atskirais atvejais teiraukit÷s augalų apsaugos priemon÷s gamintojo. 

 
Sl÷ginis filtras  neleidžia nešvarumams patekti į purkštukų liniją. Priklausomai nuo naudojimo atvejo, jų galima 
įsigyti įvairaus tankumo. Standartiškai filtras turi 80 akučių/colyje.  
Skleidžiant skystąsias trąšas arba naudojant didesnius purkštukus, rekomenduotinas rupesnis įd÷klas, kad būtų 
kuo mažesnis sl÷gio kritimas filtre. 
 
Savaime išsivalantis sl ÷ginis filtras neleidžia užsikimšti purkštukų filtrams, esantiems prieš purkštukus. 
Esant cirkuliaciniam režimui (pagrindinis purkštuvo jungiklis „IŠJ.“), vidinis sl÷ginio filtro įd÷klo paviršius yra nuolat 
skalaujamas, o neištirpusios purškiamos priemon÷s ir purvo dalel÷s yra grąžinamos į purškiamo mišinio 
rezervuarą. 
 
Perforuotas sietas  neleidžia, kad į siurblį ir purškimo sistemą patektų didesni nešvarumai. 
 
Kupolo sietas / įpylimo sietas  neleidžia patekti nešvarumams, mišinio rezervuarą pildant per kupolą. 
Standartiškai sieto akučių dydis yra 1 mm. 
 
Siurbiamasis filtras (GS 8000): siurbiamuoju filtru filtruojamas vanduo/mišinys prieš išcentrinį siurblį. 
(akučių dydis 0,9 mm) 
 

Sl÷ginio filtro įd÷klų apžvalga 

Filtro įd÷klas su 32 akut÷mis/colyje (baltas)  
Filtro įd÷klas su 50 akučių/colyje (m÷lynas) nuo purkštuko dydžio „03“ ir didesnio, akučių dydis: 0,35 mm 
Filtro įd÷klas su 80 akučių/colyje (pilkas, serij. įranga) purkštuko dydžiui „02“, akučių dydis: 0,20 mm 
Filtro įd÷klas su 100 akučių/colyje (raudonas) purkštuko dydžiui „015“ ir mažesniam, akučių dydis: 0,15 mm 
 

3.8.1  Purkštuk ų filtrai (pasirinktis) 

 
Purkštukų filtrai (1) neleidžia užsikimšti purkštukams. 
Purkštuk ų filtr ų apžvalga 

• 24 akučių/colyje, nuo purkštuko dydžio „06“ ir didesnio 
Filtravimo plotas:  5,00 mm² 
Akučių dydis:  0,50 mm 

• 50 akučių/colyje, purkštuko dydžiui „02“ iki „05“ 
Filtravimo plotas:  5,07 mm² 
Akučių dydis:  0,35 mm 

• 100 akučių/colyje, purkštuko dydžiui „015“ ir mažesniam 
Filtravimo plotas:  5,07 mm² 
Akučių dydis:  0,15 mm 
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3.9 Išor ÷s plovimo įrenginys (pasirinktis) 
 
Aukšto sl÷gio plovimo įrenginys lauko purkštuvo valymui, įskaitant 

(1) žarnos suktuvą, 
(2) 20 m sl÷ginę žarną, 
(3) purškimo pistoletą 

Darbinis sl÷gis:      150  bar 
Vandens išmetimas:   15   l/min 
 

ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l skys čių išsiveržimo esant sl ÷giui ir užsiteršimo 
purškiamu mišiniu, neplanuotai aktyvinus purškimo pistolet ą! 

Apsaugokite purškimo pistoletą užraktu nuo neplanuoto purškimo 
• prieš kiekvieną purškimo pertrauką. 
• prieš įstatydami purškimo pistoletą po valymo darbų į laikiklį. 

 
 

3.10 Hidraulin ÷s jungtys 
 
ĮSPöJIMAS 
Infekcijos pavojus d ÷l aukštu sl ÷giu ištrykštan čios hidraulin ÷s alyvos! 
Prijungdami ir atjungdami hidraulinių žarnų linijas prižiūr÷kite, kad hidraulin÷je sistemoje 
tiek traktoriaus, tiek mašinos pus÷je nebūtų sl÷gio. 

Patyrę sužalojimų hidrauline alyva, nedelsdami kreipkit÷s į gydytoją. 
 

3.10.1 Hidraulini ų žarnų linij ų prijungimas 

 
ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l suspaudimo, pjovimo, pagriebimo, įtraukimo ir sm ūgio, keliami neteising ų 
hidraulini ų funkcij ų, esant neteisingai prijungtoms hidraulini ų žarnų linijoms! 

Prijungdami hidraulinių žarnų linijas, laikykit÷s teisingo hidraulinių jungčių priskyrimo. 
 
 

• Prieš prijungdami mašiną prie savo traktoriaus hidraulin÷s sistemos, patikrinkite 
hidraulinių alyvų suderinamumą.  
Nemaišykite mineralinių alyvų su bioalyvomis! 

• Atkreipkite d÷mesį į maksimalų leistiną hidraulin÷s alyvos sl÷gį, kuris yra 200 bar. 
• Junkite tik švarius hidraulinius kištukus. 
• Įkiškite hidraulinį(-ius) kištuką(-us) į hidraulines movas tiek, kad hidraulinis(-iai) 

kištukas(-ai) juntamai užsirakintų. 
• Patikrinkite hidraulinių žarnų linijų jungiamąsias vietas, ar teisingai ir sandariai 

užsifiksavo. 
 
 

1. Pasukite traktoriuje esančio valdymo vožtuvo aktyvinimo svirtį į 
slankiąją pad÷tį (neutraliąją pad÷tį). 

2. Prieš sujungdami hidraulinių žarnų linijas su traktoriumi, išvalykite 
hidraulinių žarnų linijų hidraulinius kištukus. 

3. Sujunkite hidraulinių žarnų liniją(-as) su traktoriaus valdymo 
prietaisu(-ais).  
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3.10.2 Hidraulini ų žarnų linij ų atjungimas 
 

1. Pasukite traktoriuje esančio traktoriaus valdymo prietaiso aktyvinimo svirtį į slankiąją pad÷tį 
(neutraliąją pad÷tį). 

2. Atrakinkite hidraulinius kištukus nuo hidraulinių movų. 
3. Pad÷kite hidraulinių žarnų linijas žarnų kabykloje. 

 
 
 
Hidraulin ÷s jungtys: 
 

a. Hidraulin÷s įrangos besl÷gis grįžtantis srautas 
b. Hidraulin÷s įrangos sl÷gio tiekimas 
c. Atramin÷s kojos hidraulin÷ jungtis (GS 6000) 
d. Hidraulin÷s įrangos LS valdymo linija  

 
 
 
 

 
 

3.11 Vilkimo įtaisas (pasirinktis) 
 
Vilkimo įtaisas yra numatytas dviejų ašių priekabai be 
vertikaliosios apkrovos. Leistinas bendrasis priekabos svoris 
privalo 

• būti mažesnes arba lygus 10.000 kg ir 
• mažesnis arba lygus leistinam bendrajam prikabinamojo 

purkštuvo svoriui. 
 
Apšvietimo ir stabdžio jungtys yra virš vilkimo įtaiso. 
 
 
 
 
 
 

3.12 Transportavimo ir saugojimo talpykla 
 

• Transportavimo ir saugojimo talpykla, skirta saugoti apsauginius 
drabužius ir priedus 

• Kairioji vidin÷ pus÷ GS 6000: Svirties, skirtos valdyti funkciją 
„Likučio išleidimas“, pad÷tis (žr. 3.2.5 sk.) 
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3.13 Pneumatin ÷ stabdži ų sistema 
 

Technin÷s priežiūros intervalų laikymasis yra būtinas, kad 
dvilaid÷ darbinių stabdžių sistema tinkamai veiktų.  
Stabdymo j÷gos reguliatorius su ALB, skirtas nustatyti 
stabdymo j÷gą. Stabdymo j÷ga nustatoma priklausomai 
nuo prikabinamojo purkštuvo pakrovimo būsenos. 

(1) Iki galo įspaudus, darbinių stabdžių sistema yra 
atleista, pvz., atjungto prikabinamojo purkštuvo 
manevravimui.  

Ištraukus valdymo ranken÷lę iki galo, prikabinamasis 
purkštuvas yra parengtas darbui, o elastinis stabdys 
atleistas. 

(2) Įspaudus valdymo ranken÷lę iki galo, prikabinamasis 
purkštuvas yra parengtas darbui. 

Ištraukus iki galo, aktyvinamas stov÷jimo stabdys. 

 

 
 

(1) Resiveris 
(2) Sąvaržos 
(3) Nusausinimo vožtuvas 

kondensaciniam vandeniui 
(4) Bandymo jungtis manometrui 
 
 
 
 

 
 
Dvilaid ÷ pneumatin ÷ stabdži ų sistema  
 

(1) Stabdžių linijos filtras (geltonas) 
(2) Resiverio linijos filtras (raudonas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.13.1 Automatinis pagal apkrov ą veikiantis stabdymo j ÷gos reguliatorius (ALB) 

 
ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l suspaudimo, pjovimo, pagriebimo, įtraukimo ir sm ūgio esant netinkamai 
veikian čiai stabdži ų sistemai! 
Jums draudžiama keisti automatinio pagal apkrovą veikiančio stabdymo j÷gos reguliatoriaus 
nustatymo matmenį. Nustatymo matmuo privalo atitikti „Haldex ALB“ lentel÷je nurodytą vertę. 
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3.13.2 Stabdži ų sistemos prijungimas 
 

1. Atidarykite traktoriuje esančios sujungimo galvut÷s dangtelį. 
2. Pneumatin÷ stabdžių sistema: 

 
Dvilaid ÷ pneumatin÷ stabdžių sistema: 

2.1 Pritvirtinkite stabdžių linijos (geltona) sujungimo galvutę 
pagal taisykles prie geltonai pažym÷tos movos traktoriuje. 

2.2 Pritvirtinkite resiverio linijos (raudona) sujungimo galvutę 
pagal taisykles prie raudonai pažym÷tos movos traktoriuje. 

→ Prijungiant resiverio liniją (raudona), iš traktoriaus ateinantis 
resiverio sl÷gis automatiškai išstumia atleidimo vožtuvo, 
esančio prie priekabos stabdžių vožtuvo, aktyvinimo ranken÷lę. 

 
 

 
 

 
ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l suspaudimo, pjovimo, pagriebimo, įtraukimo ir sm ūgio esant netinkamai veikian čiai 
stabdži ų sistemai! 

 
• Prijungdami stabdžių ir resiverio liniją prižiūr÷kite, kad 

– sujungimo galvučių sandarinimo žiedai būtų švarūs. 
– sujungimo galvučių sandarinimo žiedai teisingai sandarintų. 

 
• Būtinai nedelsdami pakeiskite pažeistus sandarinimo žiedus. 
• Prieš pirmąjį kasdienį važiavimą nusausinkite resiverį. 
• Su prijungta mašina važiuokite tik tada, kai traktoriuje 

esantis manometras rodo 5,0 bar! 
 
 

 
ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l suspaudimo, pjovimo, pagriebimo, įtraukimo ir sm ūgio neplanuotai riedant mašinai, 
kai atleistas darbinis stabdys! 

 
Dvilaid ÷ pneumatin ÷ stabdži ų sistema: 

• Visada pirmiausia prijunkite stabdžių linijos (geltona) sujungimo galvutę, o tada – resiverio linijos 
(raudona) sujungimo galvutę. 

• Prijungus raudoną sujungimo galvutę, mašinos darbinis stabdys iš karto atleidžiamas iš stabdymo 
pad÷ties. 
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3.13.3 Stabdži ų sistemos atjungimas 
 

1. Apsaugokite mašiną nuo nenumatyto ried÷jimo.  
Tuo tikslu naudokite stov÷jimo stabdį ir/arba ratų atsparas. 

 
2. Pneumatin÷ stabdžių sistema: 

 
Dvilaid ÷ pneumatin÷ stabdžių sistema: 

2.1 Atjunkite resiverio linijos (raudona) sujungimo galvutę 

2.2 Atjunkite stabdžių linijos (geltona) sujungimo galvutę 
 

 
 

ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l suspaudimo, pjovimo, pagriebimo, įtraukimo ir sm ūgio neplanuotai riedant mašinai, 
kai atleistas darbinis stabdys!  

 
 
 

Dvilaid ÷ pneumatin ÷ stabdži ų sistema: 

• Visada pirmiausia atjunkite resiverio linijos (raudona) sujungimo galvutę, 
o tada – stabdžių linijos (geltona) sujungimo galvutę. 

• Mašinos darbinis stabdys į stabdymo pad÷tį persijungia tik tada, kai atjungiama 
raudona sujungimo galvut÷. 

• Būtinai laikykit÷s šios eil÷s tvarkos, priešingu atveju atsileis darbinių stabdžių 
sistema ir nestabdoma mašina gal÷s pajud÷ti. 
 

 
Atjungus arba nutraukus mašiną, nusiorina priekabos stabdžių vožtuvo resiverio linija. Priekabos stabdžių 
vožtuvas automatiškai persijungia ir, priklausomai nuo automatinio pagal apkrovą veikiančio stabdymo 
j÷gos reguliatoriaus, aktyvina darbinių stabdžių sistemą. 

 
 

3.13.4 Stov÷jimo stabdys, stabdži ų cilindras su spyruokliniu energijos akumuliatoriumi 

 
GS lauko purkštuvas turi stabdži ų cilindr ą su spyruokliniu energijos akumuliatoriumi  

Jei sistemoje d÷l oro praradimo nelieka sl÷gio (nesandarumas ir t. t.), spyruokle 
automatiškai aktyvinamas darbinis stabdys. 
 
 
 

3.14 Grąžulai 
 

Po sujungimo patikrinkite, ar patikima automatinių prikabinimo 
movų jungtis.  
Jei prikabinimo movos ne automatin÷s, standžiai 
užfiksuokite įkištą sukabinimo pirštą. 

 
 
Grąžulas su traukimo ąsa 
 
Grąžulas su traukimo ąsa yra tvirtinamas traktoriaus kaištin÷je movoje. 

GS 6000: Grąžulo prikabinimo viršuje įranga su 

pav. viršuje: rutuliniu sukabinimo įtaisu K80 3t  
arba pav. apačioje: prikabinimo kilpa  

 
GS 8000: Grąžulo prikabinimo apačioje įranga su 

pav. viršuje: rutuliniu sukabinimo įtaisu K80 4t  
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3.15 „Trail Control“ – automatinis vairavimo pasukant ašigalius mechanizmas 
 

 
PAVOJUS 
Nelaiming ų atsitikim ų pavojus d ÷l mašinos apvirtimo! 
 
Važiavimams keliais ir transportiniams važiavimams vairavimo pasukant ašigalius mechanizm ą 
„Trail Control“ centruokite ir pasyvinkite. 
 
• Esant mažiau nei 15 km/h, „Trail Control“ funkcija aktyvi! 

• Virš 15 km/h „Trail Control“ funkcija automatiškai išsijungia!  
 

ATSARGIAI 
posūkiuose. 
 
 

 
(1)  Vairuojamoji sekimo ašis 
 
(2)  Vairavimo cilindrai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mechaninio vairavimo eigos ribotuvo nustatymas: 
 
1. Rankiniu valdymu daugiafunkce rankena vairuojamąją ašį 

maksimaliai užsukite, kad neįvyktų susidūrimas. 
2. Iki ašies eigos ribotuvo išsukite eigos ribojimo varžtus (b) ir 

užfiksuokite kontraveržle (a). 
 
Nustatymą atlikite abiejose pus÷se. 
 
Priklausomai nuo įrangos, eigos ribojimo varžtai yra 
sumontuoti arba pridedami. 
 

Daugiau informacijos apie elektroninio vairavimo ribotuvo nustatymą:  
žr. firmos „Müller-Elektronik“ eksploatacijos instrukciją. 

 
 

Važiuokl ÷ turi b ūti visiškai atremta (pneumatiniai elementai nuleisti/be sl ÷gio).  
Esant pasuktiems ratams, patikrinkite j ų eigos laisvum ą. 

 
 
 

3.16 Rankinis sekimo reguliavimas šlaituose 
 
Dirbant šlaituose (purkštuvas nuslysta), nuo traktoriaus s÷dyn÷s daugiafunkce rankena galima rankiniu būdu 
papildomai valdyti vairavimo pasukant ašigalius mechanizmą, kad būtų tiksliai sekama v÷ž÷mis. 
 
Per purškimo darbus šlaituose galima rankiniu būdu daugiafunkce rankena koreguoti sekimą. 
 
Esant atitinkamam rankiniam papildomam valdymui, hidraulinis valdymo mechanizmas sumažina žalą pas÷liams, 
ypač esant eil÷mis auginamoms kultūroms (pvz., bulv÷ms arba daržov÷ms), važiuojant arba manevruojant į ir iš 
eilių. 
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3.17 Pneumatin ÷ pakaba / purkštuvo važiuokl ÷ 
 
Pneumatin÷ pakaba turi automatinę lygio reguliavimo sistemą, nepriklausomą 
nuo pakrovimo būsenos. 
 

(1) Svyruojamasis ašies agregatas  

(2) Svyruojamasis ašies atramos mazgas 

(3) Pneumatiniai tamprieji elementai 

(4) Amortizatoriai 

 
 
 
 
 
 

3.18 Hidraulin ÷ atramin ÷ koja (pasirinktis GS 6000)  
 
Hidrauliniu būdu valdoma atramin÷ koja atremia atjungtą prikabinamąjį 
purkštuvą. 
Valdymas vykdomas dvigubo veikimo valdymo vožtuvu. 
 

Hidraulin÷ atramin÷ koja yra apsaugota blokavimo bloku 
→ tokiu būdu užkertamas kelias neplanuotam nusileidimui. 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.19 Mechanin ÷ atramin ÷ koja  
 
Nuleista atramin÷ koja esant atjungtai mašinai (pav. dešin÷je) 
 

Transportavimui mechaninę atraminę koją įstatykite  
į tam numatytą laikiklį (a).  
 

 
Atramin÷s kojos valdymas: 

1. Esant prikabintam purkštuvui, atlaisvinkite atverčiamąjį kištuką (1) ir 
ištraukite kaištį. 

2. Rankiniu skriejiku (2) pakelkite atraminę koją. 
3. Transportavimui nuimkite atraminę koją ir pozicionuokite ties 

įtaisu (3). 
4. Atraminę koją pritvirtinkite kaiščiu ir v÷l užfiksuokite atverčiamuoju 

kištuku (1). 
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3.20 Darbin ÷ pakyla su kop ÷čiomis 
 
GS 6000: darbin÷ pakyla su ištraukiamomis kop÷čiomis, skirtomis pasiekti 
pildymo kupolą. (1) Skląstis, skirtas atidaryti ir ištraukti arba užfiksuoti 
kop÷čias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GS 8000: darbin÷ pakyla su atverčiamomis kop÷čiomis, skirtomis pasiekti 
pildymo kupolą. (1) Kad atidarytum÷te, ištraukite ranken÷lę, atverskite 
žemyn arba aukštyn kop÷čias ir užfiksuokite ranken÷le. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Būtinai prižiūr÷kite, kad kop÷čios transportavimo 
pad÷tyje būtų užfiksuotos. 
 

 
 

PAVOJUS 
Susižalojimo pavojus d ÷l nuoding ų garų! 
Niekada nelipkite į purškiamo mišinio rezervuarą. 
Nukritimo pavojus kartu važiuojant! 
Iš principo draudžiama kartu važiuoti ant lauko purkštuvo. 
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3.21 G÷lojo vandens rezervuaras 
 
 
a) G÷lojo vandens rezervuaras  

(Talpa iš viso: 460 litrų GS 6000 / 530 
litrų GS 8000)  

 
b) Pildymo jungtis 
 
c)  Nuorinimo įtaisas 
 
d) Pripildymo lygio indikatorius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G÷lojo vandens rezervuare (a) yra kartu 
vežamas skaidrintas vanduo.  
Šis vanduo yra skirtas 

• skiesti likutinį kiekį purškiamo mišinio 
rezervuare pasibaigus purškimo 
režimui. 

• valyti (skalauti) visą lauko purkštuvą ant 
lauko. 

• valyti siurbimo armatūrą bei purškimo linijas esant 
pripildytam rezervuarui. 

 
 
 

Į g÷lojo vandens rezervuarą pilkite tik skaidrintą 
vandenį. 
  

 
 
 
 
G÷lojo vandens rezervuaro pildymas: 

1. Prijunkite pildymo žarną. 
2. Per pildymo jungtį pildykite g÷lojo vandens rezervuarą  

→ steb÷kite pripildymo lygio indikatorių (d) 
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3.22 Siurbimo jungtis purškiamo mišinio rezervuaro pildymui (pasirinktis) 
 

Purškiamo mišinio rezervuarą pildydami siurbiamąja žarna iš atvirų vandens tiekimo taškų,laikykit÷s 
specialiųjų taisyklių. 
 
Siurbiamoji žarna (3“) su greito jungimo mova ir atbuliniu vožtuvu neleidžia ištek÷ti purškiamo mišinio 
rezervuare jau esančiam skysčio kiekiui, jei per pildymo procesą staiga dingtų vakuuminis sl÷gis. 

 
 
 

3.23 Informacinis terminalas  
 
Valdymo terminalas informuoja apie esamus veiksmus ir esamą GS darbinę būseną.  

Jis valdo mašinos kompiuterį. Mašinos kompiuteris gauna visą reikiamą informaciją ir perima su plotu susijusį 
išeigos reguliavimą [l/ha], priklausomai nuo įvestos išeigos (numatytojo kiekio) ir esamo važiavimo greičio [km/h].  
 

Terminalą sudaro šie pagrindiniai komponentai: 

•  COMFORT terminalas  

1  =  Pagrindinio meniu ĮJ./IŠJ. 

2  =  Patvirtinimo mygtukas / meniu mygtukas 

3  =  Ekranas 

4  =  Pasirinkimo ranken÷l÷ 

5  =  Funkciniai mygtukai 

6  =  Paleidimo mygtukas  

7  =  Sustabdymo mygtukas 

8 = Viršutin÷s eilut÷s įjungimas 

9 = Pagrindinio puslapio įjungimas 

 

Daugiau informacijos apie terminalo valdymą:  
žr. eksploatacijos instrukciją „BASIC - Terminal“ /  
„COMFORT - Terminal“, firma „Müller-Elektronik“. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

56     BAGS-02-12 

3.24 Važiavimo svirties apžvalga ir aprašymas 
Papildomai prie terminalo galima prijungti daugiafunkcę rankeną, kuri yra būtina lauko purkštuvo valdymui. Ji 
apjungia darbo metu dažniausiai reikalingas lauko purkštuvo funkcijas. Tokiu būdu jas galima valdyti paprastai, 
greitai ir nežiūrint. Langų skaičius, 
naudojant DFR, yra sumažinamas, ir tokiu būdu pasiekiamas geresnis apžvelgiamumas.  
 
 

DFR turi būsenos LED, esantį tarp viršutinių keturių 
mygtukų bloko. Jis rodo esamą jungiklio, esančio daugiafunkc÷s 
rankenos užpakalyje, būseną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiafunkc ÷s rankenos priskirtys 

 

Daugiau informacijos apie 
važiavimo svirties valdymą:  
žr. eksploatacijos instrukciją  
„Müller-Elektronik“ 
„Lauko purkštuvo darbo 
kompiuteris ISOBUS“ 

 

Jungiklio 
pad÷tis 

Būsenos LED spalva 

Raudonas 

Geltonas 

Žalias 

Rau
don

Gelto
nas 

Žalias 

rankiniu būdu rankiniu būdu 
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4 Purškimo traukli ų ir svir čių sistemos sandara ir veikimas 
 
4.1 Apžvalga 
 
Tinkama purškimo trauklių ir svirčių sistemos būkl÷ bei jos pakaba turi žymios įtakos 
purškiamo mišinio paskirstymo tikslumui. Visiškas persidengimas pasiekiamas teisingai 
nustačius purškimo trauklių ir svirčių sistemos purškimo aukštį pas÷lių atžvilgiu. Purkštukai 
prie trauklių ir svirčių sistemos yra pritaisyti 50 cm / 25 cm atstumu. 
 

 

4.2 Purškimo traukli ų ir svir čių sistemos suskleidimas ir išskleidimas 
 
 

ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l suspaudimo ir sm ūgio, kylantys visam žmoni ų kūnui, gali 
susidaryti, jei į šon ą pasukamos mašinos dalys pagriebia žmones! 

Esant šiems pavojams, galimi sunkiausi sužalojimai su galimomis mirtinomis pasekm÷mis. 

Išlaikykite pakankamą saugos atstumą nuo judančių mašinos dalių, kol veikia traktoriaus variklis. 

Prižiūr÷kite, kad žmon÷s išlaikytų pakankamą saugos atstumą  
nuo judančių mašinos dalių. 

Pašalinkite žmones iš judančių mašinos dalių jud÷jimo zonos, prieš pasukdami mašinos dalis. 

 

ĮSPöJIMAS 

Pavojai d ÷l suspaudimo, įtraukimo, pagavimo arba sm ūgio pašaliniams 
asmenims gali kilti, jei pašaliniai asmenys, išskleidžiant ir suskleidžiant 
traukli ų ir svir čių sistem ą, būna traukli ų ir svir čių sistemos jud ÷jimo 
zonoje, ir yra pagriebiami judan čių traukli ų ir svir čių sistemos dali ų! 

• Pašalinkite žmones iš trauklių ir svirčių sistemos jud÷jimo zonos, prieš išskleisdami arba 
suskleisdami trauklių ir svirčių sistemą. 

• Nedelsdami atleiskite trauklių ir svirčių sistemos išskleidimui ir suskleidimui skirtą vykdymo 
elementą, jei į trauklių ir svirčių sistemos jud÷jimo zoną įžengia žmogus. 

 
 
PAVOJUS 
Išskleisdami ir suskleisdami purškimo traukli ų ir svir čių sistem ą, visada išlaikykite pakankam ą 
atstum ą nuo oro linij ų! D÷l kontakto su oro linijomis galimi mirtini sužalojimai. 

 

 
ATSARGIAI 
Ties visomis hidrauliniu b ūdu valdomomis sulankstomomis dalimis yra kirpimo ir suspaudimo 
vietų! 
Purškimo traukli ų ir svir čių sistemos suskleidimas ir išskleidimas važiavimo metu yra 
draudžiamas! 
 
 
Trauklių ir svirčių sistemos suskleistoje ir išskleistoje būsenoje hidrauliniai cilindrai,  
skirti trauklių ir svirčių sistemos skleidimui, palaiko atitinkamas galutines pad÷tis (transportavimo ir 
darbinę pad÷tį). 

 
 

 
Trauklių ir svirčių sistema yra valdoma terminale. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

58     BAGS-02-12 

Skleidimo procesas  
Tuo tikslu terminale atverkite puslapį „Skleidimas“. 
 
 
Purškimo traukli ų ir svir čių 
sistemos išskleidimas: 
 

a. Iki galo pakelkite trauklių ir 
svirčių sistemą  

b. Lenkite vidines sąvaras 
c. Lenkite išorines sąvaras 
d. Leiskite trauklių ir svirčių 

sistemą ir nustatykite 
tinkamame darbiniame 
aukštyje 

 
 
Purškimo traukli ų ir svir čių 
sistemos suskleidimas: 
 

e. Iki galo pakelkite trauklių ir 
svirčių sistemą 

f. Lenkite išorines sąvaras 
g. Lenkite vidines sąvaras 
h. Pad÷kite trauklių ir 

svirčių sistemą ant 
transportavimo 
fiksatoriaus 

 
 
 

Daugiau informacijos apie terminalo valdymą:  
žr. eksploatacijos instrukciją „BASIC - Terminal“ /  
„COMFORT - Terminal“, firma „Müller-Elektronik“. 

 
 
 

Atsargiai! 
Važiuokite tik esant užrakintai transportavimo pad ÷čiai! 
 
 
Šlaito kompensatorius užsirakina automatiškai 
prieš traukli ų ir svir čių sistemos suskleidim ą. 
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4.3 Traukli ų ir svir čių sistemos skleidimo variantai 

 

4.4 Purškimo aukš čio nustatymas 
 

ĮSPöJIMAS 

Pavojai d ÷l suspaudimo ir sm ūgio, galintys kilti žmon ÷ms, jei 
keliant arba leidžiant aukš čio reguliatori ų purškimo traukli ų ir 
svir čių sistema pagriebia žmones! 

 
• Pašalinkite žmones iš mašinos pavojaus zonos, prieš keldami arba leisdami purškimo 

trauklių ir svirčių sistemą aukščio reguliatoriumi. 
 

Traukli ų ir svir čių sistema: 5 dali ų su sumažintu darbiniu plo čiu 12 m 

Traukli ų ir svir čių sistema: 7 dali ų su sumažintu darbiniu plo čiu 12 m ir 21 m 

Traukli ų ir svir čių sistema: 7 dali ų su sumažintu darbiniu plo čiu 18 m (tinka tik modeliui GS 6000) 

Traukli ų ir svir čių sistema: 7 dali ų su sumažintu darbiniu plo čiu 24 m 
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• Nustatykite purškimo aukšt į (atstum ą tarp purkštuk ų ir pas ÷lių) pagal naujausias gaires. 

• Purškimo traukli ų ir svir čių sistem ą visada lygiuokite lygiagre čiai žem ÷s atžvilgiu, tik tada 
ties kiekvienu purkštuku bus pasiektas reikalaujamas purškimo aukštis. 

• Visus purškimo traukli ų ir svir čių sistemos nustatymo darbus atlikite s ąžiningai. 

 

 

Daugiau informacijos apie važiavimo svirties valdym ą:  
žr. firmos „Müller-Elektronik“ eksploatacijos instrukcijos 50 puslap į. 
 

 

4.5 Traukli ų ir svir čių sistemos valdymas 
 

4.5.1  „Distance Control“ 

Šiek tiek kalvotose vietov÷se pasiteisina visiškai 
automatin÷ trauklių ir svirčių sistemos valdymo įranga 
„Distance Control“, pagaminta „Müller-Elektronik“. Trauklių 
ir svirčių sistema prisitaiko prie pas÷lių, automatiškai 
reguliuojant aukštį ir posvyrį. 
 
 
 

(1) Ultragarsiniai 
jutikliai 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

4.5.2  „Boom Control“ 

Tobulesn÷ automatin÷ trauklių ir svirčių sistemos valdymo 
įranga, skirta palaikyti tikslų, kiek galima žemesnį darbinį 
aukštį net esant dideliam važiavimo greičiui ir labai kalvotai 
vietovei. Taip sudaromos sąlygos minimaliam nunešimui 
pav÷jui. 

• Aktyvus trauklių ir svirčių sistemos priderinimas 
valdant vidurin÷s dalies aukštį 

• Nepriklausomas abiejų trauklių ir svirčių sistemos 
str÷lių lenkimas (valdymas 4 jutikliais, 
paskirstytais per visą trauklių ir svirčių sistemą) 

 
 

Išjungiant purškimo trauklių ir svirčių sistemą 
lauko pakraštyje, purškimo trauklių ir svirčių 
sistema automatiškai pakeliama prieš tai 
nustatyta verte. Įjungiant purškimo trauklių ir 
svirčių sistemą, ji nusileidžia atgal iki 
sukalibruoto aukščio. 
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4.6 Traukli ų ir svir čių sistemos užraktas /  
šlaito kompensatorius 

 
1. Šlaito kompensatorius atrakintas  

 
2. Šlaito kompensatorius užrakintas 

 
 

Tolygus skersinis paskirstymas pasiekiamas tik esant 
atrakintam šlaito kompensatoriui. 
→  Atrakinimas valdomas automatiškai. 
 

 
Šlaito kompensatori ų užrakinkite: 

• per transportinius važiavimus! 

• per traukli ų ir svir čių sistemos išskleidim ą ir suskleidim ą! 

 
 
 
 

4.7 Transportavimo fiksatoriaus atrakinimas  
ir užrakinimas 

 
ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l suspaudimo ir sm ūgio, galintys kilti žmon ÷ms, jei į 
transportavimo pad ÷tį suskleista traukli ų ir svir čių sistema per 
transportinius važiavimus neplanuotai išsiskleidžia!  
 

Užrakinkite sulankstytą trauklių ir svirčių sistemos paketą virš 
transportavimo fiksatoriaus transportavimo pad÷tyje, prieš 
atlikdami transportinius važiavimus. 
 

Transportavimo fiksatoriaus apkabos yra skirtos užrakinti sulankstytą purškimo trauklių ir svirčių sistemą 
transportavimo pad÷tyje, kad neplanuotai neišsiskleistų. 
 
Transportavimo fiksatoriaus atrakinimas 

Prieš išskleisdami purškimo trauklių ir svirčių sistemą, pasukite 
transportavimo fiksatoriaus svirtis žemyn ir taip atrakinkite purškimo 
trauklių ir svirčių sistemą. 
 
Transportavimo fiksatoriaus užrakinimas 

Po purškimo trauklių ir svirčių sistemos suskleidimo pasukite 
transportavimo fiksatoriaus svirtis aukštyn, purškimo trauklių ir 
svirčių sistema užsifiksuos (1). 
 

4.7.1  Transportavimo fiksatorius, traukli ų 
ir svir čių sistemos atrama 

 
Prieš prad ÷dami važiuoti keliu įsitikinkite, 
kad traukli ų ir svir čių sistema patikimai 
remiasi į priekines atramas (2)! 
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4.8 Susid ūrimo saugiklis 
 
Susidūrimo saugiklis saugo trauklių ir svirčių sistemą 
nuo pažeidimų, kai ši sutinka kietą kliūtį. Šarnyrinis 
mechanizmas leidžia išvengti kliūčių važiavimo kryptimi 
ir priešinga nei važiavimo kryptimi. Po išvairavimo 
susidūrimo saugiklis v÷l pasisuka į pradinę pad÷tį. 
 
 
 
 
 

4.9 Purškimo linija 
 
Purškimo linija yra pagaminta iš tauriojo plieno vamzdžio Ø25mm. Trauklių ir svirčių sistemos 
atkarpose vamzdis yra ištisinis. Atkarpos yra sujungtos su žarnomis, taip susidaro viena per 
visą trauklių ir svirčių sistemos plotį ištisin÷ linija. Visose modifikacijose yra pneumatinis atskirų 
purkštukų perjungimas. Dalinių pločių paskirstymas vyksta kartu valdant keletą purkštukų 
korpusų. 
 
Purškimo linijoje galima sumontuoti vieno purkštuko ir kelių purkštukų korpusus. 
 

4.9.1  Cirkuliacijos sistema 
 
D÷l veikliosios medžiagos tirpalo nuolatin÷s cirkuliacijos per visą purkštukų vamzdį, esant išjungtam purkštuvui, 
ties purkštuku pastoviai yra purškiamo skysčio.  
Net per pirmąjį atskirų dalinių pločių arba visos purškimo linijos įjungimą veikliosios medžiagos tirpalas yra iš karto 
prieinamas ir yra išmaišytas. Cirkuliacijos d÷ka s÷kmingai užkertamas kelias nuoguloms ir užsikimšimams. 
 

 
 
 

4.9.2  Purkštuk ų vamzdžio ir purkštuk ų valymas  

Cirkuliacijos sistema valo purškimo liniją. Tuo tikslu purkštuvo siurbimo pus÷ nustatoma g÷lajam vandeniui – 
dabar purkštukų linija skalaujama skaidrintu vandeniu. Norint valyti pačius purkštukus, pakanka juos aktyvinti 
maždaug 3 sek. 
 

Purškimas 

ST = sl÷gio tiekimas 

ST = sl÷gio tiekimas 

Cirkuliacija 

RT= gr įžtamoji eiga s ÷klad÷ž÷je 

Traukli ų ir svir čių 
sistema kair ÷je 

Traukli ų ir svir čių 
sistema kair ÷je 

Vidurin ÷ dalis  

Vidurin ÷ dalis  Traukli ų ir svir čių 
sistema dešin ÷je 

Traukli ų ir svir čių 
sistema dešin ÷je 
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4.9.3  Techniniai duomenys 
 

Atminkite, kad purškimo linijoje esantis likutinis kiekis skleidžiamas dar neskiestos 
koncentracijos, kai, esant įjungtiems purkštukams, įjungiamas g ÷lasis vanduo.  
Šį purškimo linijos likutin į kiek į būtinai išpurkškite ant neapdoroto ploto. Purškimo linijos 
likutinis kiekis priklauso nuo traukli ų ir svir čių sistemos plo čio. 
 
 
 

Reikalingas važiavimo atstumas [m] išpurkšti purškimo linijoje esant į neskiest ą likutin į kiek į visiems 
darbiniams plo čiams: 
 
 
100 l/ha:  83 m   250 l/ha:  33 m 

150 l/ha:  55 m   300 l/ha:  28 m 

200 l/ha:  41 m   400 l/ha:  20 m 

Pavyzdys: 
Kai išeiga 200 l/ha, atitinkamos purškimo linijos išpurškimui reikalingas važiavimo 
atstumas yra maždaug 41 m. 
 
 
 
 

4.9.4  Vieno purkštuko korpusas su pneumatiniu perjungimo vožtuvu 

 
Jei susl÷gto oro jungtyje (4) yra didesnis kaip 4 bar sl÷gis, 
atsidaro vožtuvas ir gali ištrykšti skystis. Kai n÷ra sl÷gio, vožtuvas 
yra uždarytas. 
 
 
1   =  Purkštuko korpusas 

2   =  Membrana 

3   =  Pneumatinis perjungimo vožtuvas 

4   =  Susl÷gto oro jungtis 

5   =  Purkštuko filtras (pasirinktis) 

6   =  Guminis sandariklis 

7   =  Purkštukas 

8   =  Jungtis su kaištiniu užraktu 

9   =  Gaubtelis su kaištiniu užraktu 
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4.9.5  Kelių purkštuk ų korpusas, rankinis, trigubas 

 
Trigubas purkštukų korpusas rekomenduojamas tada, kai naudojami daugiau kaip vieno tipo purkštukai.  
Maitinamas atitinkamas vertikaliai nustatytas purkštukas. 
Pasukant purkštukų korpusą, nustatomas naudoti kitas purkštukas.  
Tarpin÷se pad÷tyse purkštukų korpusas yra išjungtas. 
 
 

Prieš pasukdami trigub ą purkštuk ų galvut ę kito tipo purkštukui, praskalaukite purškimo linij ą. 
 
 

Jei susl÷gto oro jungtyje (4) yra didesnis kaip 4 bar sl÷gis, atsidaro 
vožtuvas ir gali ištrykšti skystis.  
Kai n÷ra sl÷gio, vožtuvas yra uždarytas.  
 
1   =  Purkštukų korpusas   

2   =  Membrana 

3   =  Pneumatinis perjungimo vožtuvas 

4   =  Susl÷gto oro jungtis 

5   =  Purkštuko filtras (pasirinktis) 

6   =  Guminis sandariklis 

7   =  Purkštukas 

8   =  Jungtis su kaištiniu užraktu 

9   =  Gaubtelis su kaištiniu užraktu 

 
 
 
 

4.9.6  Kelių purkštuk ų korpusas, pneumatinis  

 
Šie kelių purkštukų korpusai būna dvigubi arba keturgubi. 
Šiuo atveju pageidaujamą purkštuką galima perjungti 
terminale. Taip pat galima vienu metu įjungti keletą 
purkštukų. Pneumatiniai perjungimo vožtuvai yra integruoti 
purkštukų laikiklyje. Jei susl÷gto oro jungtyje (4) yra didesnis 
kaip 4 bar sl÷gis, atsidaro vožtuvas ir gali ištrykšti skystis. 
Kai n÷ra sl÷gio, vožtuvas yra uždarytas. 
 
1   =  Atverčiamas pavalk÷lis 

2   =  Membrana 

3   =  Pneumatinis perjungimo vožtuvas 

4   =  Susl÷gto oro jungtis 

5   =  Purkštuko filtras (pasirinktis) 

6   =  Guminis sandariklis 

7   =  Purkštukas 

8   =  Jungtis su kaištiniu užraktu 

9   =  Gaubtelis su kaištiniu užraktu 

10  =  Purkštukų korpusas  
 
 
 
 

4.9.7  Kraštiniai purkštukai, elektriniai (pasirinktis) 

Traktoriuje perjungiant kraštinius purkštukus, elektriniu būdu išjungiamas 
paskutinis purkštukas ir įjungiamas kraštinis purkštukas, esantis 25 cm toliau 
išor÷je (tiksliai lauko krašte). 
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4.10 Purkštuko montavimas 
1. Purkštuko filtrą (pasirinktis) (1) iš apačios 

įstatykite į purkštuko korpusą (2). 
2. Įd÷kite purkštuką (3) į veržlę su kaištiniu  

užraktu (4).  
 

Skirtingiems purkštukams yra siūlomos  
skirtingų spalvų veržl÷s su kaištiniais užraktais. 
 
3. Įd÷kite guminį sandariklį (5) virš purkštuko. 
4. Įspauskite guminį sandariklį į veržl÷s su 

kaištiniu užraktu lizdą. 
5. Prid÷kite veržlę su kaištiniu užraktu  

prie jungties su kaištiniu užraktu. 
6. Iki galo pasukite veržlę su kaištiniu užraktu. 
 

4.10.1 Membraninio vožtuvo išmontavimas  
d÷l varvan čių purkštuk ų 

 Nuogulos membranos lizde (6) yra  
priežastis to, kad purkštukai išjungiami ne be varv÷jimo,  
išjungus trauklių ir svirčių sistemą.  
Tuomet atitinkamą membraną išvalykite tokiu būdu: 

1. Nusukite perjungimo elementą (7) nuo purkštuko korpuso (2). 
2. Išimkite membraną (8). 
3. Išvalykite membranos lizdą (6). 
4. Surinkimas atliekamas priešinga veiksmų eil÷s tvarka. 

 

4.11 Skyst ųjų trąšų režimas 
Tręšimui skystosiomis trąšomis šiuo metu iš esm÷s pateikiamos dviejų skirtingų rūšių skystosios trąšos: 

• Karbamido ir amonio salietros tirpalas (KAS) su 28 kg N į 100 kg KAS. 
• NP tirpalas 10-34-0 su 10 kg N ir 34 kg P2O5 į 100 kg NP tirpalo. 

 
Jei tr ęšimas skystosiomis tr ąšomis atliekamas plokš čios čiurkšl ÷s purkštukais, atitinkamas 
purškimo lentel ÷s vertes, nurodan čias išeig ą l/ha, KAS atveju padauginkite iš 0,88, o NP tirpal ų 
atveju – iš 0,85, nes išvardytos išeigos l/ha taikomos tik vandeniui. 

 
 
Esmin ÷s taisykl ÷s: 
skystąsias trąšas skleiskite stambiais lašais, kad išvengtum÷te augalų nudegimų. Per dideli lašai nurieda nuo 
lapų, o per maži sustiprina didinamojo stiklo efektą. Skleidžiant per daug trąšų, d÷l druskos koncentracijos trąšose 
galimi lapų nudeginimo požymiai. 
 
3 čiurkšli ų purkštukai (pasirinktis) 
Naudoti 3 čiurkšlių purkštukus skystųjų trąšų skleidimui yra naudinga tada, kai skystosios trąšos į augalus turi 
patekti labiau per šaknis nei per lapus. 
 
Purkštuke integruota dozavimo diafragma užtikrina beveik besl÷gį, stambialašį skystųjų trąšų paskirstymą per tris 
jos angas. Tokiu būdu užkertamas kelias nepageidaujamam purškimo rūkui ir mažų lašelių susidarymui. 3 
čiurkšlių purkštuku suformuoti stambūs lašai su maža energija patenka ant augalų ir nurieda nuo jų paviršių.  
Nors tokiu b ūdu beveik visiškai išvengiama žalos d ÷l nudeginimo, per v ÷lyvąjį tręšim ą atsisakykite 
naudoti 3 čiurkšli ų purkštukus ir naudokite velkam ąsias žarnas. 
 
Visiems toliau išvardytiems 3 čiurkšlių purkštukams naudokite tik juodas veržles su kaištiniais užraktais. 
 
Skirtingi 3 čiurkšli ų purkštukai ir j ų naudojimo sritys (esant 8 km/h) 

• 3 čiurkšlių geltonas,  50 - 80 l  KAS/ha 
• 3 čiurkšlių raudonas,  80 - 126 l  KAS/ha 
• 3 čiurkšlių m÷lynas,  115 - 180 l  KAS/ha 
• 3 čiurkšlių baltas,  155 - 267 l  KAS/ha 
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5 Eksploatacijos pradžia 
 
Šiame skyriuje rasite informacijos 

• apie savo mašinos eksploatacijos pradžią. 
• kaip gal÷site patikrinti, ar galite mašiną primontuoti / prikabinti prie savo traktoriaus. 

 
 

• Prieš mašinos eksploatacijos pradžią operatorius privalo būti perskaitęs ir supratęs eksploatacijos 
instrukciją. 

 
• Atkreipkite d÷mesį į skyrių „Saugos nuorodos operatoriui“, kai 

o prijungiate ir atjungiate mašiną 
o transportuojate mašiną 
o naudojate mašiną 
 

• Sujunkite ir transportuokite mašiną tik su tokiu traktoriumi, kuris tam yra tinkamas. 
 
• Traktorius ir mašina privalo atitikti  

šalies kelių eismo taisykles. 
 
• Transporto priemon÷s savininkas (eksploatuotojas), o taip pat vairuotojas (operatorius), yra 

atsakingi už šalies kelių eismo taisyklių įstatymų nuostatų laikymąsi. 
 
 

 
ĮSPöJIMAS 

Pavojai d ÷l suspaudimo, kirpimo, pjovimo, įtraukimo ir pagavimo hidrauliniu arba elektriniu 
būdu valdom ų komponent ų srityje. 

 
Neblokuokite jokių traktoriuje esančių vykdymo elementų, kurie yra skirti tiesiogiai vykdyti hidraulinius 
arba elektrinius komponentų judesius, pvz., palenkimo, pasukimo ir stūmimo procesus. Atitinkamas 
judesys privalo automatiškai sustoti, kai atleidžiate atitinkamą vykdymo elementą. Tai netaikoma įtaisų 
judesiams, 
kurie 

• yra nepertraukiami arba 
• yra reguliuojami automatiškai, arba 
• d÷l funkcinių sumetimų reikalauja slankiosios arba sl÷gin÷s pad÷ties 
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5.1 Traktoriaus tinkamumo tikrinimas 
 

ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l lūžio veikimo metu, nepakankamo traktoriaus stabilumo ir nepakankamo vairumo ir 
stabdumo, traktori ų naudojant ne pagal paskirt į! 
 
• Prieš primontuodami arba prikabindami mašiną prie traktoriaus, patikrinkite savo traktoriaus 

tinkamumą.  
Leidžiama mašiną primontuoti arba prikabinti tik prie tokių traktorių, kurie tam yra tinkami. 

 
• Atlikite stabdžių bandymą, kad patikrintum÷te, ar traktorius pasiekia reikiamą stabdymo stiprumą 

ir su primontuota / prikabinta mašina. 
 

 
Svarbiausios traktoriaus tinkamumo sąlygos yra: 
• leistinas bendrasis svoris 
• leistinos ašin÷s apkrovos 
• leistina vertikalioji apkrova ties traktoriaus sujungimo tašku 
• sumontuotų padangų keliamoji galia 
• leistina prikabinimo apkrova turi būti pakankama 
 

Šiuos duomenis rasite specifikacijų lentel÷je arba transporto priemon÷s pase ir traktoriaus 
eksploatacijos instrukcijoje. 
 

Traktoriaus priekin÷ ašis visada turi būti apkrauta bent 20% traktoriaus savosios mas÷s. 
Traktorius privalo pasiekti traktoriaus gamintojo nurodytą stabdymo stiprumą ir su primontuota arba 
prikabinta mašina. 
 
 

 

5.1.1   Traktoriaus bendrojo svorio, traktoriaus ašini ų apkrov ų ir padang ų keliam ųjų galių bei būtino 
mažiausio balastavimo faktini ų verčių apskai čiavimas 

 
 

Leistinas bendrasis traktoriaus svoris, nurodytas transporto priemon÷s pase, 
privalo būti didesnis, nei suma, sudaryta iš 

• savosios traktoriaus mas÷s, 
• balastavimo mas÷s ir 
• primontuotos mašinos bendrojo svorio arba prikabintos mašinos vertikaliosios apkrovos 
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5.2 Traktoriaus / mašinos apsaugojimas nuo 
neplanuoto paleidimo ir ried ÷jimo  

 
ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l suspaudimo, kirpimo, pjovimo, nupjovimo, pagriebimo, užvyniojimo, įtraukimo, 
pagavimo ir sm ūgio per intervencijas į mašin ą d÷l 
 
• neplanuoto pakelt ų, neužfiksuot ų mašinos dali ų nusileidimo. 

• traktoriaus-mašinos derinio nenumatyto paleidimo ir nenumatyto ried ÷jimo. 

• Prieš bet kokias intervencijas į mašiną apsaugokite traktorių ir mašiną nuo nenumatyto paleidimo 
ir ried÷jimo. 

• Draudžiamos bet kokios intervencijos į mašiną, kaip pvz. montavimo, nustatymo, sutrikimų 
šalinimo, valymo ir 

• technin÷s priežiūros darbai, 
o kai mašina yra varoma. 
o kol veikia traktoriaus variklis, esant prijungtam kardaniniam velenui / hidraulinei 

sistemai. 
o kai traktoriuje įkištas degimo raktelis ir traktoriaus variklis, esant prijungtam 

kardaniniam velenui / hidraulinei sistemai, gali būti neplanuotai paleistas. 
o kai traktorius ir mašina atitinkamu stov÷jimo stabdžiu ir/arba ratų atsparomis 
o n÷ra apsaugoti nuo neplanuoto ried÷jimo. 
o kai judamos dalys n÷ra užblokuotos nuo nenumatyto jud÷jimo. 

 
Ypač per šiuos darbus kyla pavojus d÷l kontakto su neapsaugotais komponentais.  
 
 
1. Nuleiskite pakeltą, neužfiksuotą mašiną / pakeltas, neužfiksuotas mašinos dalis. 

→ Taip užkirsite kelią nenumatytam nusileidimui. 
2. Išjunkite traktoriaus variklį. 
3. Ištraukite degimo raktelį. 
4. Įjunkite traktoriaus stov÷jimo stabdį. 
5. Apsaugokite mašiną nuo nenumatyto ried÷jimo (tik prikabintą mašiną) 

• ant lygios teritorijos stov÷jimo stabdžiu (jei yra) arba ratų atsparomis. 
• ant labai nelygios teritorijos arba nuožulnumos stov÷jimo stabdžiu ir ratų atsparomis. 

 
 
 

5.3 Darbini ų stabdži ų sistemos pirmasis paleidimas 
 

Atlikite bandomąjį stabdymą esant tuščiam ir pakrautam prikabinamajam purkštuvui ir taip išbandykite 
traktoriaus ir prijungto prikabinamojo purkštuvo stabdymo ypatybes. 
Mes rekomenduojame specializuotoms dirbtuv÷ms pavesti atlikti traktoriaus ir prikabinamojo purkštuvo 
traukos suderinimą, kad būtų pasiektos optimalios stabdymo ypatyb÷s ir minimalus stabdžių trinkelių 
antd÷klų d÷v÷jimasis. 
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5.4 Ratų montavimas 
 

Jei mašinoje sumontuoti atsarginiai ratai, prieš eksploatacijos pradžią  
reikia sumontuoti darbinius ratus. 
 
 

 
ĮSPöJIMAS 

• Leidžiama naudoti tik patvirtintas padangas pagal techninius duomenis (žr. 35 psl.). 

• Padangoms tinkami ratlankiai aplinkui turi b ūti suvirinti! 
 
 

 
• Priklausomai nuo rato v÷ž÷s, reikia sureguliuoti vairuojamųjų ašių 

eigos ribojimo varžtus, žr. 47 psl. 
 
 
 

 
 

5.5 Hidraulin ÷s sistemos nustatymas hidrauliniame bloke 
 
(1) Perjungimo svirtis 
 
Esamą traktoriaus hidraulinę sistemą nulemia 
hidraulinio bloko perjungimo svirties nustatymas. 
 
 

• Atlikti nustatymą leidžiama tik besl÷g÷je 
būsenoje! 

• Hidraulinis blokas yra mašinos 
priekyje dešin÷je, už dengiamosios 
plokšt÷s. 
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6 Transportiniai važiavimai 
 

• Per transportinius važiavimus atkreipkite d÷mesį į skyrių „Saugos nuorodos operatoriui“. 
 

• Prieš transportinius važiavimus patikrinkite, 
o ar tinkamai prijungtos maitinimo linijos. 
o ar nepažeista, veikia ir yra švari apšvietimo sistema. 
o ar stabdžių ir hidraulin÷ sistema neturi akivaizdžių trūkumų. 
o ar stov÷jimo stabdys visiškai atleistas. 
o stabdžių sistemos veikimą. 
o visą mašiną, ar neprisirinko žemių – esant reikalui, mašiną išvalykite. 

 
ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l suspaudimo, kirpimo, pjovimo, nupjovimo, pagriebimo, užvyniojimo, įtraukimo, 
pagavimo ir sm ūgio d ÷l neplanuot ų mašinos judesi ų. 

• Išskleidžiamose mašinose patikrinkite, ar teisingai užrakinti transportavimo užraktai. 
• Prieš atlikdami transportinius važiavimus, apsaugokite mašiną nuo neplanuotų judesių. 
 
ĮSPöJIMAS 

Pavojai d ÷l suspaudimo, pjovimo, pagriebimo, įtraukimo arba sm ūgio nepakankamo 
stabilumo ir apvirtimo atveju. 

• Suderinkite savo vairavimo stilių taip, kad traktorių su primontuota arba prikabinta mašina 
visuomet patikimai valdytum÷te.  
 
Kartu atsižvelkite į savo asmeninius geb÷jimus, kelio, eismo, matomumo ir oro sąlygas, 
traktoriaus važiavimo ypatybes bei į primontuotos arba prikabintos mašinos daromą poveikį. 

 

ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l lūžio veikimo metu, nepakankamo traktoriaus stabilumo ir nepakankamo vairumo 
ir stabdumo, traktori ų naudojant ne pagal paskirt į! 

• Šių pavojų pasekm÷s yra sunkiausi sužalojimai ar net mirtis. 
• Atsižvelkite į maksimalią primontuotos / prikabintos  

mašinos naudingąją apkrovą ir leistinas traktoriaus ašines ir vertikaliąsias apkrovas. 
• Atsižvelkite į leistiną bendrąjį mašinos svorį bei leistiną ašinę ir vertikaliąją apkrovą. 
• Jei reikia, važiuokite tik su dalinai pripildytu rezervuaru. 

 
ĮSPöJIMAS 

Nukritimo nuo mašinos pavojus per neleistin ą važiavim ą kartu! 

Draudžiama ant mašinos kartu važiuoti asmenims ir/arba lipti ant veikiančių mašinų. 
Prieš prad÷dami važiuoti su mašina, pašalinkite iš pakrovimo vietos žmones. 
 

ATSARGIAI 

• Draudžiami transportiniai važiavimai su įjungtu „Trail Control“. 
• Draudžiami transportiniai važiavimai su įjungtu traktoriaus valdymo prietaisu. Per transportinius 

važiavimus traktoriaus valdymo prietaisą, esantį traktoriuje, būtinai nustatykite į neutraliąją 
pad÷tį. 

• Naudokite transportavimo užraktą, skirtą užrakinti sulankstytą purškimo trauklių ir svirčių 
sistemą transportavimo pad÷tyje, kad neplanuotai neišsiskleistų. 

• Naudokite transportavimo fiksatorių, skirtą užfiksuoti pakeltą įpylimo šliuzą transportavimo 
pad÷tyje, taip apsaugant nuo nenumatyto nusileidimo. 

• Naudokite transportavimo užraktą, skirtą užrakinti pakeltas kop÷čias, kad neplanuotai 
nenuslystų. 
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ĮSPöJIMAS 
Nelaiming ų atsitikim ų pavojus d ÷l mašinos apvirtimo! 

Nustatykite vairuojamąją ašį į vidurinę pad÷tį (ratai turi lygiuotis su išilgine mašinos ašimi)! 
 
 

„Trail Control“ 
 

Nustatykite vairuojamąjį grąžulą / 
vairuojamąją ašį į vidurinę pad÷tį 
(vairuojamasis grąžulas / ratai turi lygiuotis su 
mašina). 
 

1. Tuo tikslu terminale paspauskite 
mygtuką ties simboliu (1). 
→ „Trail Control“ sustoja automatiškai, 
kai pasiekiama vidurin÷ pad÷tis.  
 

2. Pasyvinkite vairavimo daugiafunkce 
rankena funkciją. 

 
 

6.1 Transportavimo fiksatorius, traukli ų ir svir čių sistemos atrama 
 

Prieš prad ÷dami važiuoti keliu 
įsitikinkite, kad traukli ų ir svir čių 
sistema patikimai remiasi į priekines 
atramas (2)! 

 
(1)  K÷limo stiebo transportavimo užraktas (GS 6000) 

(2)  Trauklių ir svirčių sistemos atverčiamasis užraktas 

(GS 6000 ir GS 8000) 

(3)  Užraktas GS 8000 
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7 Mašinos prijungimas ir atjungimas 
 

Prijungdami ir atjungdami mašinas, atkreipkite d÷mesį į skyrių „Saugos nuorodos operatoriui“. 
 
 
 
 
ĮSPöJIMAS 
Suspaudimo pavojus d ÷l traktoriaus ir mašinos nenumatyto paleidimo ir 
ried ÷jimo prijungiant arba atjungiant mašin ą! 
 
Apsaugokite traktorių ir mašiną nuo nenumatyto paleidimo ir ried÷jimo, prieš įžengdami į pavojaus 
zoną tarp traktoriaus ir mašinos, kad prijungtum÷te arba atjungtum÷te. 
 
 
ĮSPöJIMAS 
Suspaudimo pavojus tarp galin ÷s traktoriaus dalies ir mašinos per mašinos prijungim ą ir 
atjungim ą! 
 
Traktoriaus trijų taškų hidraulin÷s įrangos vykdymo elementus aktyvinkite 

• tik nuo numatytos darbo vietos. 
• jokiu būdu ne tada, kai esate pavojaus zonoje tarp traktoriaus ir mašinos. 

 
 
 

7.1 Mašinos prijungimas 
 

ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l lūžio veikimo metu, nepakankamo traktoriaus stabilumo ir nepakankamo vairumo ir 
stabdumo, traktori ų naudojant ne pagal paskirt į! 
 
Leidžiama mašiną primontuoti arba prikabinti tik prie tokių traktorių, 
kurie tam yra tinkami.  
 

 
ĮSPöJIMAS 
Suspaudimo pavojus tarp traktoriaus ir mašinos prijungiant mašin ą! 
 
Pašalinkite žmones iš pavojaus zonos tarp traktoriaus 
ir mašinos, prieš privažiuodami prie mašinos. 
 
Šalia traktoriaus ir mašinos esantiems pagalbininkams leidžiama dirbti tik reguliuotojais ir tarp 
transporto priemonių žengti tik joms stovint. 
 
 
ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l suspaudimo, pagriebimo, įtraukimo ir sm ūgio, kylantys žmon ÷ms, gali susidaryti, 
jei mašina neplanuotai atsikabint ų nuo traktoriaus!  
 

1. Naudokite numatytus įtaisus, kad tinkamai sujungtum÷te traktorių ir mašiną. 
2. Apžiūr÷dami patikrinkite, ar viršutinių ir apatinių kreipiamųjų svirčių kabliai teisingai užrakinti. 
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ĮSPöJIMAS 
Pavojai dingus energijos tiekimui tarp traktoriaus ir mašinos, esant pažeistoms maitinimo 
linijoms! 
 
Sujungdami maitinimo linijas atkreipkite d÷mesį į 
maitinimo linijų išsid÷stymą. Maitinimo linijos 

• privalo lengvai pasiduoti visiems primontuotos arba prikabintos 
mašinos judesiams neįsitempdamos, neužlinkdamos ir 
nesitrindamos. 

• neturi trintis į kitas dalis. 
 

1. Prieš privažiuodami prie mašinos, pašalinkite žmones iš pavojaus zonos tarp traktoriaus ir 
mašinos. 

 
2. Prieš sujungdami mašiną su traktoriumi, pirmiausia prijunkite 

maitinimo linijas. 
2.1 Privažiuokite traktoriumi prie mašinos tiek, kad liktų laisva erdv÷  
(apie 25 cm) tarp traktoriaus ir mašinos. 
2.2 Apsaugokite traktorių nuo nenumatyto paleidimo ir ried÷jimo. 
2.3 Patikrinkite, ar išjungtas traktoriaus darbo velenas. 
2.4 Sujunkite kardaninį veleną ir maitinimo linijas su traktoriumi. 
 

3. Dabar traktoriumi toliau važiuokite atbulai prie mašinos, kad galima būtų sujungti sukabinimo 
įtaisą. 

4. Sujunkite sukabinimo įtaisą. 
5. Pakelkite atraminę koją į transportavimo pad÷tį. 
6. Pašalinkite ratų atsparas, atleiskite stov÷jimo stabdį. 

 
 
 

7.2 Mašinos atjungimas 
 

ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l suspaudimo, pjovimo, pagriebimo, įtraukimo ir sm ūgio nepakankamo atjungtos 
mašinos stabilumo ir apvirtimo atveju.  
 
Tuščią mašiną statykite ant horizontalaus pastatymo ploto, turinčio tvirtą pagrindą. 

 
Atjungiant mašiną, visada turi likti tiek laisvos erdv÷s priešais mašiną, kad per kitą sujungimą v÷l 
gal÷tum÷te lygiai privažiuoti traktoriumi prie mašinos. 
 

1. Tuščią mašiną statykite ant horizontalaus pastatymo ploto, turinčio tvirtą pagrindą. 
2. Atjunkite mašiną nuo traktoriaus. 

2.1 Apsaugokite mašiną nuo nenumatyto ried÷jimo  →  pad÷kite ratų atsparas ir įjunkite 
stov÷jimo stabdį. 
2.1 Nuleiskite atraminę koją į pastatymo pad÷tį. 
2.2 At junkite sukabinimo įtaisą. 
2.3 Pavažiuokite traktoriumi apie 25 cm pirmyn. 

→ Atsiradusi laisva erdv÷ tarp traktoriaus ir mašinos leidžia lengviau prieiti, kad galima 
būtų atjungti kardaninį veleną ir maitinimo linijas. 

2.4 Apsaugokite traktorių ir mašiną nuo nenumatyto paleidimo ir ried÷jimo. 
2.5 Atjunkite kardaninį veleną. 
2.6 Atjunkite maitinimo linijas. 
2.7 Pritvirtinkite maitinimo linijas atitinkamuose laikymo lizduose. 
2.8 Hidraulinis stabdys: nuo traktoriaus atjunkite stov÷jimo stabdžio plyštantį lyną. 
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7.2.1  Atjungtos mašinos manevravimas 
 

PAVOJUS 

Ypatingas atsargumas yra b ūtinas per manevravimo darbus su atleista darbini ų stabdži ų 
sistema, nes tada tik manevruojanti transporto priemon ÷ stabdo prikabinam ąjį purkštuv ą. 
 
 

 
Mašina privalo b ūti sujungta su manevruojan čia transporto priemon ÷ prieš tai, kai J ūs 
aktyvinate priekabos stabdži ų vožtuvo atleidimo vožtuv ą. 
Manevruojan čioje transporto priemon ÷je turi b ūti įjungtas stabdys. 
 

 
Darbinių stabdžių sistemos nebepavyksta atleisti atleidimo vožtuvu, jei oro sl÷gis resiveryje nukrinta 
žemiau 3 bar (pvz., keliskart aktyvinus atleidimo vožtuvą arba d÷l nesandarumų stabdžių sistemoje). 
 
Kad atleistum÷te darbinį stabdį 

• pripildykite resiverį. 
• resiverio nusausinimo vožtuvu visiškai nuorinkite stabdžių sistemą. 

 
1. Sujunkite mašiną su manevruojančia transporto priemon÷. 
2. Manevruojančioje transporto priemon÷je įjunkite stabdį. 
3. Pašalinkite ratų atsparas ir atleiskite stov÷jimo stabdį. 
4. tik pneumatin ÷ stabdži ų sistema : 

 Iki galo įspauskite atleidimo vožtuvo aktyvinimo ranken÷lę  
(žr. 3.13 sk.). 

→ Darbinių stabdžių sistema atsileidžia ir mašiną galima manevruoti. 
 Baigę manevravimo procesą, iki galo ištraukite atleidimo vožtuvo aktyvinimo 

ranken÷lę. 
→ Resiverio sl÷gis iš naujo stabdo prikabinamąjį purkštuvą. 

5. Baigę manevravimo procesą, iš naujo įjunkite stabdį manevruojančioje  
          transporto priemon÷je. 

6. V÷l tvirtai įjunkite stov÷jimo stabdį ir apsaugokite mašiną ratų atsparomis nuo 
ried÷jimo. 

7. Atjunkite mašiną nuo manevruojančios transporto priemon÷s. 
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8 Mašinos naudojimas 
 

Naudodami mašiną, atkreipkite d÷mesį į nuorodas, pateikiamas skyriuose 
• „Įsp÷jamieji ir kiti ženklai, esantys prie mašinos“, nuo puslapio 21 iki 25 ir 
• „Saugos nuorodos operatoriui“ 
Vadovaukit÷s šiomis nuorodomis d÷l savo saugumo. 
 
 
ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l lūžio veikimo metu, nepakankamo traktoriaus stabilumo ir nepakankamo vairumo 
ir stabdumo, traktori ų naudojant ne pagal paskirt į! 

Atsižvelkite į maksimalią primontuotos / prikabintos mašinos naudingąją apkrovą ir leistinas 
traktoriaus ašines ir vertikaliąsias apkrovas. Jei reikia, važiuokite tik su dalinai pripildytu atsargų 
rezervuaru. 

 
 
ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l suspaudimo, pjovimo, nupjovimo, įtraukimo, pagavimo  
ir sm ūgio traktoriaus / prikabintos mašinos nepakankamo  
stabilumo ir apvirtimo atveju! 

Suderinkite savo vairavimo stilių taip, kad traktorių su primontuota arba prikabinta mašina visuomet 
patikimai valdytum÷te. 
Kartu atsižvelkite į savo asmeninius geb÷jimus, kelio, eismo, matomumo ir oro sąlygas, traktoriaus 
važiavimo ypatybes bei į primontuotos arba prikabintos mašinos daromą poveikį. 
 
 
ĮSPöJIMAS 

Pavojai d ÷l suspaudimo, kirpimo, pjovimo, nupjovimo, pagriebimo, užvyniojimo, įtraukimo, 
pagavimo ir sm ūgio d ÷l 

• neplanuoto pakelt ų, neužfiksuot ų mašinos dali ų nusileidimo. 

• traktoriaus-mašinos derinio nenumatyto  
paleidimo ir nenumatyto ried ÷jimo. 

Apsaugokite traktorių ir mašiną nuo nenumatyto paleidimo ir ried÷jimo, prieš šalindami mašinos 
sutrikimus, šia tema žr. 5.2 sk. 
Prieš įžengdami į mašinos pavojaus zoną, palaukite, kol mašina sustos. 
 
 
ĮSPöJIMAS 
Taikoma tik tuo atveju, jei alyva tiekiama įstatomuoju siurbliu. 
Pavojai d ÷l išsviest ų, pažeist ų komponent ų operatoriams / pašaliniams asmenims gali kilti 
esant neleistinai dideliems traktoriaus darbo veleno pavaros mechanizm ų sukimosi 
grei čiams! 

Prieš įjungdami traktoriaus darbo veleną, atsižvelkite į leistiną mašinos pavaros mechanizmų 
sukimosi greitį. 

 
 

ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l nety činio kontakto su augal ų apsaugos priemon ÷mis / purškiamu mišiniu! 

 

• Naudokite asmens apsaugos priemones, 
ο kai ruošiate purškiamą mišinį. 
ο kai valote / keičiate purkštukus purškimo režime. 
ο kai atliekate bet kokius lauko purkštuvo valymo darbus po purškimo režimo. 
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• D÷l reikiamų apsauginių drabužių nešiojimo visada vadovaukit÷s naudojamos augalų apsaugos 
priemon÷s gamintojo pateikiamais duomenimis, produkto informacija, naudojimo instrukcija, 
saugos duomenų lapu arba darbo instrukcija. 
Pvz., naudokite: 
ο chemikalams atsparias pirštines 
ο chemikalams atsparų kombinezoną 
ο neperšlampamą avalynę 
ο veido apsaugos priemones 
ο kv÷pavimo takų apsaugos priemones 
ο apsauginius akinius 
ο odos apsaugos priemones ir t. t. 
 

 
ĮSPöJIMAS 
Pavojai sveikatai d ÷l nety činio kontakto su augal ų apsaugos priemon ÷mis arba purškiamu 
mišiniu! 

• Užsimaukite apsaugines pirštines prieš 
ο tvarkydami augalų apsaugos priemones, 
ο dirbdami prie suteršto lauko purkštuvo arba 
ο valydami lauko purkštuvą. 

• Plaukite apsaugines pirštines skaidrintu vandeniu iš g÷lojo vandens rezervuaro 
ο iš karto po kiekvieno kontakto su augalų apsaugos priemon÷mis. 
ο prieš nusimaudami apsaugines pirštines. 

 

8.1 Purškimo režimo parengimas 
 

• Pagrindin÷ tinkamo augalų apsaugos priemonių skleidimo sąlyga yra tinkamas lauko purkštuvo 
veikimas. Paveskite lauko purkštuvą reguliariai testuoti ant bandymų stendo. Nedelsdami šalinkite 
atsirandančius trūkumus. 

• Naudokite visus numatytus filtrus. Reguliariai valykite filtrus.  
Sklandus lauko purkštuvo darbas pasiekiamas tik nepriekaištingai filtruojant purškiamą mišinį. 
Nepriekaištingas filtravimas turi žymios įtakos apdorojimo augalų apsaugos priemone s÷kmei. 

• Atsižvelkite į leistinus filtrų arba akučių dydžių derinius. Sl÷ginio filtro ir purkštuko filtrų akučių 
dydžiai visada privalo būti mažesni, nei naudojamų purkštukų angos. 

o Standartiškai montuojamo sl÷ginio filtro įd÷klo akučių dydis yra 0,18 mm, kai akučių skaičius 80 
akučių/colyje.  
Šis sl÷ginio filtro įd÷klas tinka purkštuko dydžiui nuo „02“. 

o Purkštuko dydžiui „015“ ir „01“ yra reikalingas sl÷ginio filtro įd÷klas su 100 akučių/colyje 
(speciali įranga). 

o Atminkite, kad naudojant sl÷ginio filtro įd÷klus su 100 akučių/colyje galimas kai kurių augalų 
apsaugos priemonių veikliosios medžiagos išfiltravimas.  
Atskirais atvejais teiraukit÷s augalų apsaugos priemon÷s gamintojo. 

• Būtinai išvalykite lauko purkštuvą prieš naudodami kitą augalų apsaugos priemonę. 

• Skalaukite purkštukų liniją 
- per kiekvieną purkštukų keitimą. 
- prieš įmontuodami kitus purkštukus. 
- prieš pasukdami trigubą purkštukų galvutę kitam purkštukui. 

 
• → Šia tema žr. 9.1 skyrių „Valymas“ 
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8.2 Purškiamo mišinio paruošimas 
 
 

PAVOJUS 

Būtinai naudokite apsaugines pirštines ir atitinkamus apsauginius drabužius!  
Ruošiant purškiam ą mišin į, yra didžiausia rizika kontaktuoti su augal ų apsaugos priemone. 
 

 
 

ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l nety činio kontakto su augal ų apsaugos priemon ÷mis ir / arba purškiamu mišiniu! 
 

• Augalų apsaugos priemonę į purškiamo mišinio rezervuarą būtinai pilkite per įpylimo 
rezervuarą. 

• Pasukite įpylimo šliuzą į pildymo pad÷tį, prieš pildami augalų apsaugos priemonę į įpylimo 
šliuzą. 

• Tvarkydami augalų apsaugos priemones ir ruošdami purškiamą mišinį, laikykit÷s augalų 
apsaugos priemonių naudojimo instrukcijose pateikiamų kūno ir kv÷pavimo takų apsaugos 
reikalavimų. 

• Purškiamo mišinio neruoškite arti šulinių ar paviršinių vandenų. 

• Išvenkite nuot÷kių ir užteršimų augalų apsaugos priemon÷mis ir / arba purškiamu mišiniu, 
tinkamai elgdamiesi ir naudodami atitinkamą kūno apsaugą. 

• Nepalikite paruošto purškiamo mišinio, nesunaudotų augalų apsaugos priemonių bei neišvalytų 
augalų apsaugos priemonių kanistrų ir neišvalyto lauko purkštuvo be priežiūros, kad 
išvengtum÷te pašaliniams asmenims kylančių pavojų. 

• Saugokite užterštus augalų apsaugos priemonių kanistrus ir užterštą lauko purkštuvą nuo 
kritulių. 

• Pasirūpinkite pakankama švara, atlikdami ir baigę purškiamo mišinio ruošimo darbus, kad 
išlaikytum÷te kuo mažesnę riziką (pvz., prieš nusimaudami kruopščiai nuplaukite naudotas 
pirštines ir tinkamai pašalinkite plovimo vandenį kaip valymo skystį). 

 
 
 

• Be čia išvardytų, visuotinai galiojančių nuorodų taip pat laikykit÷s augalų apsaugos priemonių 
naudojimo instrukcijose aprašytų, konkrečiam produktui taikomų procedūrų. 

 
• Reikalaujamas vandens ir preparato išeigas rasite augalų apsaugos priemon÷s naudojimo 

instrukcijoje. 
 

• Perskaitykite preparato naudojimo instrukciją ir laikykit÷s pateikiamų atsargumo priemonių! 
 
• Kruopščiai apskaičiuokite reikiamą įpylimo arba papildymo kiekį, kad išvengtum÷te likutinių kiekių 

purškimo režimo pabaigoje, nes ekologiškas likutinių kiekių šalinimas yra sunkus. 
� Papildymo kiekio, reikalingo paskutiniam purškiamo mišinio rezervuaro pildymui, 

apskaičiavimui naudokit÷s „Pildymo lentele likutiniams plotams“. Atimkite techninį, neskiestą 
likutinį kiekį, esantį purškimo trauklių ir svirčių sistemoje, iš apskaičiuoto papildymo kiekio! 
 

→ Šia tema žr. 8.2.2 skyrių „Pildymo lentel÷ likutiniams plotams“ 
 
• Ištuštintas preparatų talpas kruopščiai išskalaukite (pvz., kanistrų skalavimo įrenginiu), o 

skalavimo vandenį įmaišykite į purškiamą mišinį! 
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Veiksmai 
 

1. Apskaičiuokite reikiamą vandens ir preparato išeigą pagal augalų apsaugos priemon÷s naudojimo 
instrukciją. 

2. Apskaičiuokite įpylimo arba papildymo kiekius apdorotinam plotui. 
3. Pripildykite purškiamo mišinio rezervuarą iki pus÷s vandens. 
4. Įjunkite maišymo mechanizmą.  
5. Supilkite apskaičiuotą preparato kiekį.  
6. Įpilkite trūkstamą vandens kiekį.  
7. Prieš purškimo režimą pagal purškiamos priemon÷s gamintojo nurodymus išmaišykite purškiamą 

mišinį. 
 
 
 
 

8.2.1 Įpylimo arba papildymo kieki ų apskai čiavimas  

 
Papildymo kiekio, reikalingo paskutiniam purškiamo mišinio rezervuaro pildymui, 
apskai čiavimui naudokit ÷s „Pildymo lentele likutiniams plotams“,  
8.2.2 skyrius. 

 
 
1 pavyzdys: 

Duota: 

Vardinis rezervuaro tūris  1000 l 

Likutinis kiekis rezervuare  0 l 

Vandens išeiga  400 l/ha 

 

Preparato išeiga vienam ha 

Priemon÷ A  1,5 kg 

Priemon÷ B  1,0 l 

 
Klausimas: 
Kiek l vandens, kiek kg priemon÷s A ir kiek l priemon÷s B turite įpilti, jei apdorotinas plotas yra 2,5 ha dydžio? 
 
Atsakymas: 

Vandens:  400 l/ha  x  2,5 ha =  1000 l 

Priemon÷s A:  1,5 kg/ha x  2,5 ha  =  3,75 kg 

Priemon÷s B:  1,0 l/ha  x  2,5 ha  =  2,5 l 

 
2 pavyzdys: 

Duota: 

Vardinis rezervuaro tūris  1000 l 

Likutinis kiekis rezervuare  200 l 

Vandens išeiga   500 l/ha 

Rekomenduojama koncentracija  0,15 % 
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1 klausimas: 
Kiek l arba kg preparato reikia skirti rezervuaro užpildymui? 
 
 

Apskai čiavimo formul ÷ ir atsakymas į 1 klausim ą: 
 

vandens papildymo kiekis [l] x koncentracija [%] 
100 

 
=  preparato dalis [l arba kg] 

 
 

(1000 – 200) [l] x 0,15 [%] 
100 

 
=  1,2 [l arba kg] 

 
2 klausimas: 
Kokio dydžio yra apdorotinas plotas ha, kurį galima apipurkšti vienu užpildymu, jei rezervuarą galima išpurkšti iki 
20 l likutinio kiekio? 
 

Apskai čiavimo formul ÷ ir atsakymas į 2 klausim ą: 
 

turimas mišinio kiekis [l] – likutinis kiekis [l] 
vandens išeiga [l/ha] 

=  apdorotinas plotas [ha] 
 
 

1000 [l] (vardinis rezervuaro tūris) – 20 [l] (likutinis kiekis) 
500 [l/ha] vandens išeiga 

=  1,96 [ha] 
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8.2.2 Pildymo lentel ÷ likutiniams plotams 

 
Papildymo kiekio, reikalingo paskutiniam purškiamo mišinio rezervuaro pildymui, 
apskai čiavimui naudokit ÷s „Pildymo lentele likutiniams plotams“.  
Iš apskai čiuoto papildymo kiekio atimkite likutin į kiek į, esant į purškimo linijoje!  
Šia tema žr. skyri ų „Purškimo linija“, 4.9 skyrius. 

 
 

Nurodyti papildymo kiekiai taikomi 100 l/ha išeigai.  
Kitoms išeigoms papildymo kiekis padid ÷ja kartotiniu. 
 

 Papildymo kiekiai [l] purškimo traukli ų ir svir čių sistemai su darbiniais plo čiais 

Važiavimo 
kelias [m] 

18 m 20 m 21 m 24 m 27 m 28 m 30 m 32 m 33 m 36 m 

10 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 

20 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 

30 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 

40 7 8 8 10 11 11 12 13 13 14 

50 9 10 11 12 14 14 15 16 17 18 

60 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 

70 13 14 15 17 19 20 21 22 23 25 

80 14 16 17 19 22 22 24 26 26 29 

90 16 18 19 22 24 25 27 29 30 32 

100 18 20 21 24 27 28 30 32 33 36 

200 36 40 42 48 54 56 60 64 66 72 

300 54 60 63 72 81 84 90 96 99 108 

400 72 80 84 96 108 112 120 128 132 144 

500 90 100 105 120 135 140 150 160 165 180 

 
 
Pavyzdys: 

Likęs atstumas (važiavimo kelias):  100 m 

Išeiga:  100 l/ha 

Darbinis plotis:  21 m 

Likutinis kiekis purškimo linijoje:  5,2 l 

 
1. Apskaičiuokite papildymo kiekį pasitelkdami pildymo lentelę.  

Pavyzdyje papildymo kiekis yra 21 l. 
 

2. Iš apskaičiuoto papildymo kiekio atimkite likutinį kiekį, esantį purškimo linijoje. 
 
Reikalingas papildymo kiekis:    21 l  -  5,2 l  =  15,8 l 
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8.3 Pildymas vandeniu 
 

Pildydami atsižvelkite į leistin ą nauding ąją Jūsų lauko purkštuvo apkrov ą! 
Pildydami savo lauko purkštuv ą, būtinai atsižvelkite į skirtingus atskir ų skys čių specifinius 
svorius [kg/l]. 
 
 

 
ĮSPöJIMAS 
Pavojai žmon ÷ms / gyv ūnams d ÷l nety činio kontakto su purškiamu mišiniu pildant purškiamo 
mišinio rezervuar ą! 

 

• Naudokite asmens apsaugos priemones, kai tvarkote augalų apsaugos priemones / iš purškiamo 
mišinio rezervuaro išleidžiate purškiamą mišinį. Reikiamos asmens apsaugos priemon÷s parenkamos 
vadovaujantis naudojamos augalų apsaugos priemon÷s gamintojo pateikiamais duomenimis, produkto 
informacija, naudojimo instrukcija, saugos duomenų lapu arba darbo instrukcija. 

• Pildydami lauko purkštuvą, jo niekada nepalikite be priežiūros. 
o Purškiamo mišinio rezervuaro niekada nepripildykite daugiau, nei jo vardinis tūris. 
o Pildydami purškiamo mišinio rezervuarą, niekada neviršykite leistinos lauko purkštuvo 

naudingosios apkrovos. Atsižvelkite į atitinkamą pildomo skysčio specifinį svorį. 
o Pildydami nuolat steb÷kite pripildymo lygio indikatorių,  

kad išvengtum÷te purškiamo mišinio rezervuaro perpildymo. 
o Pildydami purškiamo mišinio rezervuarą ant nepralaidžių paviršių prižiūr÷kite, kad purškiamas 

mišinys negal÷tų patekti į nuotekų sistemą. 
• Pildant iš purškiamo mišinio rezervuaro neturi veržtis putos. 

o Didelio skerspjūvio piltuvas, siekiantis purškiamo mišinio rezervuaro dugną, veiksmingai užkerta 
kelią putojimui. 

o Įpylus putojimą stabdančio preparato, taipogi užkertamas kelias putų veržimuisi iš purškiamo 
mišinio rezervuaro. 

• Pildydami purškiamo mišinio rezervuarą iš geriamojo vandens vamzdyno, niekada nesukurkite 
tiesioginio ryšio tarp pildymo žarnos ir purškiamo mišinio rezervuaro turinio. Tik taip užkirsite kelią 
purškiamo mišinio įsiurbimui arba įstūmimui atgal į geriamojo vandens vamzdyną. 

• Užfiksuokite pildymo žarnos galą bent 10 cm atstumu virš purškiamo mišinio rezervuaro įpylimo 
angos. Tokia laisva t÷km÷ suteikia maksimalų patikimumą, kad purškiamas mišinys negrįš į geriamojo 
vandens vamzdyną. 

 
 

ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l kontakto su purškiamu mišiniu žmon ÷ms gali kilti tada, kai per transportinius 
važiavimus purškiamas mišinys liejasi iš netinkamai uždarytos purškiamo mišinio rezervuaro 
įpylimo angos! 

 

• Prieš kiekvieną transportinį važiavimą su pripildytu purškiamo mišinio rezervuaru patikrinkite, ar 
purškiamo mišinio rezervuaro įpylimo angos atverčiamas ir prisukamas dangtis yra tinkamai 
uždarytas. 

• Nedelsdami pakeiskite pažeistą arba susid÷v÷jusį įpylimo angos atverčiamo ir prisukamo dangčio 
sandariklį, jei pasteb÷jote, kad, esant uždarytam atverčiamam ir prisukamam dangčiui, iš įpylimo 
angos liejasi purškiamas mišinys. 

 
 
Įvairi ų skys čių specifiniai svoriai 
 

Skystis Vanduo Karbamidas  KAS NP tirpalas 

Tankis [kg/l]  1  1,11  1,28  1,38 
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• Prieš kiekvieną pildymą patikrinkite, ar lauko purkštuvas neturi pažeidimų, pvz., nesandarių 
rezervuarų ir žarnų, bei ar visi valdymo elementai yra teisingose pad÷tyse. 

• Pildydami lauko purkštuvą, jo niekada neturite palikti be priežiūros. 
• Niekada nesukurkite tiesioginio ryšio tarp pildymo žarnos ir purškiamo mišinio rezervuaro turinio, 

kad būtų užkirstas kelias purškiamo mišinio atgaliniam įsiurbimui į vamzdynų tinklą. 
• Užfiksuokite pildymo žarnos galą bent 20 cm atstumu virš purškiamo mišinio rezervuaro įpylimo 

angos. Tokia laisva t÷km÷ suteikia maksimalų patikimumą, kad purškiamas mišinys negrįš į 
vamzdynų tinklą. 

• Išvenkite putojimo. Pildant iš purškiamo mišinio rezervuaro neturi veržtis putos. Didelio 
skerspjūvio piltuvas, siekiantis purškiamo mišinio rezervuaro dugną, veiksmingai užkerta kelią 
putojimui. 

• Pripildykite purškiamo mišinio rezervuarą tik su įstatytu įpylimo sietu. 
 

 
Pats nepavojingiausias yra pildymas lauko krašte iš vandenvežio (geriau yra išnaudoti 
natūralų nuolyd į).  
Priklausomai nuo naudojamos purškiamos priemon ÷s, šis pildymo b ūdas yra neleistinas 
vandens telkini ų apsaugos zonose.  
Bet kuriuo atveju teiraukit÷ s už vandens valdym ą atsakingos institucijos. 

 

 

8.3.1  Purškiamo mišinio rezervuaro pildymas per įpylimo ang ą 

 
1. Apskaičiuokite tikslų vandens pildymo kiekį (šia tema žr. skyrių „Įpylimo arba papildymo kiekių 

apskaičiavimas“, 8.2.1 sk. 
2. Atidarykite įpylimo angos atverčiamą / prisukamą dangtį. 
3. Pildykite purškiamo mišinio rezervuarą per įpylimo angą pasitelkdami vandens liniją „laisva t÷kme“. 
4. Pildydami nuolat steb÷kite pripildymo lygio indikatorių. 
5. Sustabdykite purškiamo mišinio rezervuaro pildymą v÷liausiai tada, 

• kai pripildymo lygio indikatoriaus rodykl÷ pasiekia pripildymo ribos žymą. 
• kol leistina lauko purkštuvo naudingoji apkrova neviršijama d÷l  

įpilto skysčio kiekio. 
6. Atverčiamu / prisukamu dangčiu pagal taisykles uždarykite įpylimo angą. 

 
 
 
 
 

8.3.2  Purškiamo mišinio rezervuaro pildymas per pildymo jungt į  

 
Pažeidimai d ÷l uždaryto purškiamo mišinio rezervuaro perpildymo. 
 

Per pildymo procesą būtinai laikykite dangtį atidarytą! 
 
 

Purškiamo mišinio rezervuarą pildydami siurbiamąja žarna iš atvirų vandens tiekimo taškų, laikykit÷s 
specialiųjų taisyklių (šia tema taip pat žr. skyrių „Mašinos naudojimas“. 
 
 
• Pildydami nuolat steb÷kite pripildymo lygio indikatorių. 
• Sustabdykite purškiamo mišinio rezervuaro pildymą v÷liausiai tada, kai skaitmeninis „Tank 

Control“ pripildymo lygio indikatorius rodo pripildymo ribą. 
• kol leistina lauko purkštuvo naudingoji apkrova neviršijama d÷l įpilto skysčio kiekio. 
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1. Terminale įveskite pageidaujamą rezervuaro tūrį  

2. Prijunkite siurbiamąją žarną prie pildymo jungties 

3. Atidarykite greitojo pildymo čiaupą (1) 

4. Paleiskite pildymo procesą; jungiklį (2)  
„C-Box“ nustatykite į pad÷tį ON  

5. Siurbimo armatūra persijungia automatiškai, pasiekus 
pageidaujamą pripildymo lygį. Jūs galite bet kada pertraukti 
pildymo procesą, tuo tikslu jungiklį (2) 2 sekundes 
palaikydami pad÷tyje OFF 

6. Atjunkite siurbiamąją žarną 

7. Uždarykite rutulinį čiaupą gaubteliu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 G÷lojo vandens rezervuaro pildymas  
 

ĮSPöJIMAS 

Neleistinas g ÷lojo vandens rezervuaro užteršimas augal ų apsaugos priemon ÷mis arba 
purškiamu mišiniu! 
G÷lojo vandens rezervuar ą pildykite tik skaidrintu vandeniu, niekada nepildykite augal ų 
apsaugos priemone arba purškiamu mišiniu. 

 
Prižiūr÷kite, kad naudodami lauko purkštuvą visada kartu vežtum÷t÷s pakankamai skaidrinto vandens. 
Tikrinkite ir pildykite taip pat ir g÷lojo vandens rezervuarą, kai pildote purškiamo mišinio rezervuarą. 
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8.5 Preparat ų įpylimas 
 

PAVOJUS  

Įpildami preparatus, vilk ÷kite atitinkamus apsauginius drabužius, kaip to reikalauja 
augalų apsaugos priemon ÷s gamintojas! 

 
 

 
Maišymo mechanizmai nuo pildymo pradžios iki purškimo režimo pabaigos paprastai lieka 
įjungti.  
Didžiausi ą reikšm ę turi preparat ų gamintoj ų duomenys. 

 
 
 

Veikiant maišymo mechanizmui, įd÷kite vandenyje tirpius pl ÷velinius maišelius tiesiai į 
purškiamo mišinio rezervuar ą. 
 

 
 
Įpilkite atitinkamą preparatą per įpylimo šliuzą į purškiamo 
mišinio rezervuaro vandenį. Skiriamas skystų ir miltelinių 
preparatų arba karbamido įpylimas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuščios preparat ų talpos 
  

• Tuščias preparat ų talpas kruopš čiai išskalaukite, padarykite netinkamas naudoti, 
surinkite ir tinkamai pašalinkite. Nenaudokite dar kart ą kitiems tikslams. 

 
• Jei preparat ų talpų skalavimui prieinamas tik purškiamas mišinys, juo pirmiausia atlikite 

pirmin į valym ą. Kruopšt ų skalavim ą atlikite tada, kai bus prieinamas skaidrintas vanduo, 
pvz., prieš ruošdami kit ą purškiamo mišinio rezervuaro užpild ą arba skiesdami 
paskutinio purškiamo mišinio rezervuaro užpildo likutin į kiek į. 
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8.5.1  Skyst ųjų preparat ų įpylimas per pildymo proces ą  

 
1. Terminale įveskite pageidaujamą rezervuaro tūrį 
2. Prijunkite siurbiamąją žarną prie pildymo jungties 
3. Uždarykite greitojo pildymo čiaupą  
4. Paleiskite pildymo procesą; jungiklį (2) „C-Box“ nustatykite 

į pad÷tį ON  
5. Atidarykite pildymo šliuzo dangtį 
6. Įjunkite injektorių 
7. Į pildymo šliuzą įpilkite rezervuaro pildymui apskaičiuotą ir 

išmatuotą preparato kiekį (maks. 45l). 
8. Atidarykite perjungimo čiaupą ir leiskite  

iš pildymo šliuzo išsiurbti visą turinį. 
9. V÷l uždarykite perjungimo čiaupą, jei reikia daugiau kaip 45 l 

preparato, kartokite 5–7 punktus. 
10. Atlikite pildymo šliuzo pirminį valymą žiedine skalavimo linija 
11. Atidarykite perjungimo čiaupą ir leiskite išsiurbti turinį 
12. V÷l uždarykite perjungimo čiaupą 
13. Išjunkite injektorių 
14. Nustatykite pageidaujamą maišymo galią  
15. Atidarykite greitojo pildymo čiaupą 
16. Pripildykite trūkstamą vandens kiekį 
17. Uždarykite greitojo pildymo čiaupą 
 
Kol siurblys per pildymo jungtį  traukia vanden į, pildymo  
šliuze yra skaidrinto vandens. Jei per įpylim ą pasiekiamas 
pageidaujamas rezervuaro t ūris, siurbimo armat ūra 
automatiškai persijungia į mišinio rezervuaro pad ÷tį. Šiuo  
atveju ties pildymo šliuze yra mišinio. Kad išvalytum ÷te  
pildymo šliuz ą, siurbimo armat ūrą nustatykite į g÷lojo  
vandens rezervuaro pad ÷tį. 
 
 
 
 
 
8.5.1.1   Skyst ųjų preparat ų įpylimas esant visiškai arba  

  dalinai pripildytam mišinio rezervuarui 

 
1. Uždarykite greitojo pildymo čiaupą  
2. Atidarykite pildymo šliuzo dangtį 
3. Įjunkite injektorių 
4. Į pildymo šliuzą įpilkite rezervuaro pildymui apskaičiuotą ir išmatuotą preparato kiekį (maks. 45l). 
5. Atidarykite perjungimo čiaupą ir leiskite iš pildymo šliuzo išsiurbti visą turinį. 
6. V÷l uždarykite perjungimo čiaupą, jei reikia daugiau kaip 45 l preparato, kartokite 5–7 punktus. 
7. Atlikite pildymo šliuzo pirminį valymą žiedine skalavimo linija 
8. Atidarykite perjungimo čiaupą ir leiskite išsiurbti turinį 
9. V÷l uždarykite perjungimo čiaupą 
10. Išjunkite injektorių 
11. Nustatykite pageidaujamą maišymo galią 
 
 
 
 
 

UŽDAR. 
Greitojo pildymo čiaupas 

ATIDAR. 
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8.5.2  Miltelini ų preparat ų ir karbamido įpylimas 
 

Prieš purškim ą visiškai ištirpdykite karbamid ą, tuo tikslu perpumpuodami skyst į. Tirpdant 
didesnius karbamido kiekius, labai nukrinta purškiamo mišinio temperat ūra, tod ÷l karbamidas 
tirpsta l ÷tai. Kuo šiltesnis vanduo, tuo grei čiau ir geriau tirpsta karbamidas. 
 

 
1. Pripildykite purškiamo mišinio rezervuarą iki pus÷s vandens  
2. Nustatykite siurbimo pusę mišinio rezervuarui 
3. Uždarykite greitojo pildymo čiaupą 
4. Atidarykite pildymo šliuzo dangtį 
5. Įjunkite injektorių 
6. Atidarykite perjungimo čiaupą   
7. Įjunkite žiedinę skalavimo liniją  
8. Įjunkite smūginį purkštuką 
9. Į pildymo šliuzą įpilkite rezervuaro pildymui apskaičiuotą ir 

išmatuotą preparato kiekį (maks. 45l). 
10. V÷l uždarykite perjungimo čiaupą 
11. Išjunkite injektorių 
12. Nustatykite pageidaujamą maišymo galią 
13. Atidarykite greitojo pildymo čiaupą 
14. Pripildykite trūkstamą vandens kiekį 
15. Uždarykite greitojo pildymo čiaupą 

 

8.5.3  Įpylimas su ECOFILL (pasirinktis) 

1. Pripildykite purškiamo mišinio rezervuarą iki pus÷s vandens 
2. Nustatykite siurbimo pusę purškiamo mišinio rezervuarui 
3. Uždarykite greitojo pildymo čiaupą 
4. Įjunkite injektorių 
5. Prijunkite ECOFILL movą (1) prie prijungimo atvamzdžio 
6. Atidarykite perjungimo čiaupą  
7. Įsiurbkite rezervuaro pildymui apskaičiuotą ir išmatuotą 

preparato kiekį 
8. V÷l uždarykite perjungimo čiaupą  
9. Atjunkite ECOFILL movą (1) ir užd÷kite ant skalavimo 

kojel÷s (2)  
10. V÷l uždarykite perjungimo čiaupą 
11. Atidarykite perjungimo čiaupą ir išplaukite ECOFILL 

armatūrą skaidrintu vandeniu 
12. Uždarykite perjungimo čiaupą ir nuimkite ECOFILL armatūrą 
13. Išjunkite injektorių 
14. Nustatykite pageidaujamą maišymo galią 
15. Atidarykite greitojo pildymo čiaupą 
16. Pripildykite trūkstamą vandens kiekį  
17. Uždarykite greitojo pildymo čiaupą 

 
8.5.4  Kanistro pirminis valymas purškiamu mišiniu 

1. Nustatykite siurbimo pusę g÷lajam vandeniui  
2. Atidarykite pildymo šliuzo dangtį   
3. „C-Box“ įjunkite injektorių (purškimo siurblys paleidžiamas automatiškai) 
4. Atidarykite perjungimo čiaupą 
5. Įjunkite kanistrų skalavimo įrenginį  
6. Ant kanistrų skalavimo įrenginio užd÷kite kanistrą ar kitas talpas ir spauskite bent 

30 sek. žemyn. 
7. V÷l uždarykite perjungimo čiaupą 
8. Išjunkite injektorių 

 



 
 

 

BAGS-02-12     87 

8.5.5  Kanistro valymas skalavimo vandeniu 

 
Kanistrus valant skalavimo vandeniu, 
praskiedžiama purškiamo mišinio koncentracija! 
 

 
1. Nustatykite siurbimo pusę g÷lajam vandeniui 
2. Atidarykite pildymo šliuzo dangtį  
3. „C-Box“ įjunkite injektorių  

(purškimo siurblys paleidžiamas automatiškai) 
4. Atidarykite perjungimo čiaupą 
5. Įjunkite kanistrų skalavimo įrenginį 
6. Ant kanistrų skalavimo įrenginio užd÷kite kanistrą ar kitas 

talpas ir spauskite bent 30 sek.  
žemyn. 

7. V÷l uždarykite perjungimo čiaupą 
8. Išjunkite injektorių 
 

 
Vanduo (mišinys) iš kanistr ų skalavimo purkštuko 
veržiasi tada, kai žemyn nuspaudžiama 
spaudžiamoji plokštel ÷. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.6 Purškimo režimas 
 

Skaitykite atskirą valdymo terminalo eksploatacijos instrukciją. 
 
 

8.6.1  Specialios nuorodos d ÷l purškimo režimo 

 
• Patikrinkite lauko purkštuvą, atlikdami tūrinį matavimą 

o prieš sezono pradžią. 
o esant nesutapimams tarp faktiškai rodomo purškimo sl÷gio ir pagal purškimo lentelę 

reikalingo purškimo sl÷gio. 
 

• Prieš purškimo pradžią tiksliai apskaičiuokite reikiamą išeigą, remdamiesi augalų apsaugos 
priemon÷s gamintojo naudojimo instrukcija. 

 
→  Prieš purškimo pradžią terminale įveskite reikiamą išeigą (numatytąjį kiekį). 
 
• Per purškimo režimą tiksliai laikykit÷s reikiamos išeigos [l/ha], 

o kad pasiektum÷te optimalius Jūsų augalų apsaugos priemon÷s apdorojimo rezultatus. 
o kad išvengtum÷te nereikalingos aplinkos taršos. 

 
• Prieš purškimo pradžią pasirinkite reikiamą purkštukų tipą pagal  

purškimo lentelę – atsižvelgdami į 
o numatytą važiavimo greitį, 
o reikiamą išeigą ir 
o reikiamą taikomos augalų apsaugos priemon÷s išpurškimo charakteristiką  

(smulkiais, vidutiniais arba stambiais lašais). 
 
→ Šia tema žr. 11 skyrių „Purškimo lentel÷s plokščios čiurkšl÷s, „Antidrift“, inžektoriniams ir „Airmix“ 

purkštukams“ 
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• Prieš purškimo pradžią pasirinkite reikiamą purkštukų dydį pagal purškimo  
lentelę – atsižvelgdami į 

o numatytą važiavimo greitį, 
o reikiamą išeigą ir 
o siekiamą purškimo sl÷gį. 

 
→  Šia tema žr. 11 skyrių „Purškimo lentel÷s plokščios čiurkšl÷s, „Antidrift“, inžektoriniams ir „Airmix“ 

purkštukams“  
 

• Pasirinkite mažą važiavimo greitį ir žemą purškimo sl÷gį, kad išvengtum÷te nuostolių d÷l 
nunešimo pav÷jui! 

 
→  Šia tema žr. 11 skyrių „Purškimo lentel÷s plokščios čiurkšl÷s, „Antidrift“, inžektoriniams ir „Airmix“ 

purkštukams“ 
 
• Imkit÷s papildomų priemonių sumažinti nunešimą pav÷jui, kai v÷jo greitis nuo 3 m/s. Šia tema žr. 

8.6.4 skyrių „Priemon÷s sumažinti nunešimą pav÷jui“! 
 
• Nesiimkite apdorojimo, kai vidutinis v÷jo greitis virš 5 m/s (juda lapai ir plonos šakos). 

 
• Purškimą įjunkite ir išjunkite tik važiavimo metu, kad išvengtum÷te perdozavimo. 

 
• Venkite perdozavimo, atsirandančio d÷l persidengimų per netikslų pervažiavimą iš purškimo 

trasos į purškimo trasą ir/arba posūkiuose lauko pakraštyje, važiuojant su įjungta purškimo trauklių 
ir svirčių sistema! 
 

• Per purškimo režimą pastoviai tikrinkite faktines purškiamo mišinio sąnaudas apdoroto ploto 
atžvilgiu. 
 

• Esant nesutapimams tarp faktin÷s ir rodomos išeigos, kalibruokite debitmatį. (Žr. darbo 
kompiuterio II eksploatacijos instrukciją, firma „Müller-Elektronik“). 

 
• Būtinai išvalykite filtrus, siurblį, armatūrą ir purškimo linijas, jei purškimo režimas pertraukiamas 

d÷l oro sąlygų. 
 

• Esant nesutapimams tarp faktinio ir rodomo nuvažiuoto kelio, kalibruokite kelio jutiklį (impulsus per 
100 m), žr. firmos „Müller-Elektronik“ lauko purkštuvo darbo kompiuterio II eksploatacijos 
instrukciją. 

 
 
 

 
• Purškimo sl÷gis ir purkštukų dydis turi įtakos lašų dydžiui ir išpurkštam skysčio tūriui. Kuo didesnis 

purškimo sl÷gis, tuo mažesnis išpurkšto purškiamo mišinio lašelių skersmuo. Mažesnius lašelius 
stipriau veikia nepageidaujamas nunešimas pav÷jui! 

• Padidinus purškimo sl÷gį, padid÷ja ir išeiga – sumažinus purškimo sl÷gį, sumaž÷ja ir išeiga. 
• Esant tam pačiam purkštukų dydžiui ir purškimo sl÷giui padidinus važiavimo greitį, išeiga 

sumaž÷ja – esant tam pačiam purkštukų dydžiui ir purškimo sl÷giui sumažinus važiavimo greitį, 
išeiga padid÷ja. 

• Važiavimo greitis yra pasirenkamas laisvai, pasitelkiant automatinį, su plotu susietą išeigos 
reguliavimą, kurį atlieka purškimo kompiuteris. 

 

• Maišymo mechanizmas nuo pildymo pradžios iki purškimo režimo pabaigos paprastai lieka 
įjungtas. Didžiausią reikšmę turi preparatų gamintojų duomenys. 

• Purškiamo mišinio rezervuaras yra tuščias, jei staiga žymiai nukrinta purškimo sl÷gis. 

• Siurbiamasis arba sl÷ginis filtras yra užsikimšęs, jei purškimo sl÷gis nukrinta nepakitus kitoms 
sąlygoms. 
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8.6.2  Purškiamo mišinio skleidimas 

 
• Prijunkite lauko purkštuvą pagal taisykles prie traktoriaus! 
• Prieš purškimo pradžią valdymo terminale patikrinkite šiuos mašinos duomenis 

o purškimo trauklių ir svirčių sistemoje sumontuotų purkštukų leistino purškimo sl÷gio 
diapazono vertes. 

o vertę „Impulsai per 100m“. 
 

• Imkit÷s atitinkamų priemonių, jei per purškimo režimą ekrane pasirodo gedimo pranešimas. Šia 
tema žr. 8.9 skyrių „Sutrikimai“. 

• Per purškimo režimą tikrinkite rodomą purškimo sl÷gį.  
• Prižiūr÷kite, kad rodomas purškimo sl÷gis jokiu atveju nenukryptų daugiau kaip ±25% nuo 

siekiamo purškimo sl÷gio, pateikiamo purškimo lentel÷je, pvz., keisdami išeigą pliuso / minuso 
mygtukais. Didesni nuokrypiai nuo siekiamo purškimo sl÷gio neleidžia pasiekti optimalių Jūsų 
augalų apsaugos priemon÷s apdorojimo rezultatų ir sukelia aplinkos taršą. 

• Sumažinkite arba padidinkite važiavimo greitį tokiam laikotarpiui, kol v÷l grįšite į leistiną siekiamo 
purškimo sl÷gio diapazoną. 

 
 

Niekada iki galo neišpurkškite viso purškiamo mišinio rezervuaro (tai netaikoma purškimo režimo 
pabaigai). Papildykite purškiamo mišinio rezervuaro atsargas v÷liausiai tada, kai pripildymo lygis yra 
maždaug 50 litrų. 
 

 
 

Pavyzdys 

Reikiama išeiga:  200 l/ha 

Numatytas važiavimo greitis:  8 km/h 

Purkštukų tipas:  AI / ID 

Purkštukų dydis:  03 

Leistinas sumontuotų purkštukų min. sl÷gis 3 bar 

sl÷gio diapazonas  maks. sl÷gis 8 bar 

Siekiamas purškimo sl÷gis:  3,7 bar 

Leistini purškimo sl÷giai: 3,7 bar ±25%  min. 2,8 bar ir  

  maks. 4,6 bar 

 

1. Tinkamai pagal augalų apsaugos priemon÷s gamintojo nurodymus paruoškite ir išmaišykite purškiamą mišinį. 

2. Nustatykite maišymo mechanizmą (bepakopis nustatymas). 

3. Įjunkite terminalą. 

4. Išskleiskite purškimo trauklių ir svirčių sistemą. 

5. Priklausomai nuo naudojamų purkštukų pagal purškimo lentelę nustatykite purškimo trauklių ir svirčių 
sistemos darbinį aukštį (atstumą tarp purkštukų ir pas÷lių). 

6. Terminale patikrinkite vertę „Kiekio žingsnis“, reiškiančią procentinį išeigos pokytį vienu pliuso / minuso 
mygtuko paspaudimu. 

7. Terminale patikrinkite vertę „Impulsai per 100m“.  

8. Terminale patikrinkite vertes „maks. sl÷gis“ ir „min. sl÷gis“, reiškiančias purškimo trauklių ir svirčių sistemoje 
sumontuotų purkštukų leistiną purškimo sl÷gio diapazoną. 

9. Terminale įveskite vertę „Numatytasis kiekis“, reiškiančią reikiamą išeigą,  arba patikrinkite įrašytą vertę. 

10. Terminale įjunkite purškimą. 
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8.6.3  Purškimas 

1.  Įjunkite siurblį (terminale) 

2.  Nustatykite siurbimo pusę mišinio rezervuarui (1) 

3.  Įjunkite trauklių ir svirčių sistemos cirkuliaciją (2)  

4.  Įjunkite ir nustatykite maišymo mechanizmą (terminale) 

 
Reikiama maišymo galia priklauso nuo naudojamų preparatų ir jį 
privalo tikrinti naudotojas. 
 
Šis nuostatas taip pat yra skirtas važiuojant į lauką maišyti purškiamą 
mišinį. 
 
Važiavimas į lauk ą su įjungtu maišymo mechanizmu: 

1. Įjunkite valdymo terminalą 
2. Įjunkite siurblio pavarą 
3. Nustatykite pageidaujamą maišymo intensyvumą 

 
Prieš purškimo režimą v÷l atstatykite važiavimui nustatytą maišymo intensyvumą, jei šis skiriasi nuo 
purškimo režimui reikiamo maišymo intensyvumo! 

 
 

8.6.4  Priemon ÷s sumažinti nunešim ą pav÷jui  

• Apdorojimus vykdykite ankstyvais rytais arba vakarais  
(paprastai mažiau v÷jo). 

• Sumažinkite purškimo sl÷gį 
• Pasirinkite didesnius purkštukus ir didesnes vandens išeigas. 
• Tiksliai laikykit÷s trauklių ir svirčių sistemos darbinio aukščio, nes, did÷jant purkštukų atstumui, stipriai 

did÷ja nunešimo pav÷jui pavojus. 
• Sumažinkite važiavimo greitį (žemiau 8 km/h). 
• Naudokite taip vadinamus „Antidrift“ (AD) arba inžektorinius (ID) purkštukus  

(purkštukus su didele stambių lašų dalimi). 
• Laikykit÷s atitinkamų augalų apsaugos priemonių atstumo sąlygų 

 

8.6.5  Purškimas 25cm purkštuk ų žingsniu ir sumažintu tikslinio ploto atstumu  

• Nunešimo pav÷jui pavojų galima stipriai sumažinti tikslinio ploto atstumą sumažinant žemiau 50cm. 
• Atstumo sumažinimas galimas tik esant ištisiniam 25cm purkštukų žingsniui → priešingu atveju kyla 

ruožų formavimosi pavojus d÷l trūkstamo purškimo kūgių persidengimo. 
• Atstumo sumažinimas galimas tik tuo atveju, jei visi tuo pat metu naudojami purkštukai atitinka tą patį 

tipą ir dydį. 
• Minimalus galimas tikslinio ploto atstumas atitinka pusę atitinkamo 50cm purkštukų žingsnio tikslinio 

ploto atstumo → žr. purkštukų gamintojo duomenis. 
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8.7 Likutiniai kiekiai 
Skiriamos dvi likutini ų kieki ų rūšys: 

• Purškiamo mišinio rezervuare liekantis, perteklinis likutinis kiekis, pasibaigus purškimo režimui. 

• Techninis likutinis kiekis, kuris, esant žymiam purškimo sl÷gio kritimui, dar lieka purškiamo mišinio 
rezervuare, siurbimo armatūroje ir purškimo linijoje. Siurbimo armatūrą sudaro perjungimo čiaupų ir 
siurblio mazgai. Atskirų komponentų techninių likutinių kiekių vertes rasite 2.9 skyriuje „Techniniai 
duomenys“. Sud÷kite atskirų komponentų techninius likutinius kiekius. 
 

8.7.1  Likutini ų kieki ų šalinimas 

• Atminkite, kad purškimo linijoje esantis likutinis kiekis išpurškiamas dar neskiestos koncentracijos. 
Šį likutinį kiekį būtinai išpurkškite ant neapdoroto ploto. 4.9.3 skyriuje rasite reikiamą važiavimo 
atstumą šio neskiesto likutinio kiekio išpurškimui. Purškimo linijos likutinis kiekis priklauso nuo 
purškimo trauklių ir svirčių sistemos darbinio pločio. 

• Išjunkite maišymo mechanizmą, kad išpurkštum÷te purškiamo mišinio rezervuarą, kai likutinis 
kiekis purškiamo mišinio rezervuare siekia tik 100 litrų. Esant įjungtam maišymo mechanizmui, 
techninis likutinis kiekis padid÷ja nurodytų verčių atžvilgiu. 

• Ištuštinant likutinius kiekius, taikomos naudotojo apsaugos priemon÷s.  
Laikykit÷s augalų apsaugos priemonių gamintojų nurodymų ir vilk÷kite tinkamus apsauginius 
drabužius. 
 

• Surinktą purškiamo mišinio likutinį kiekį šalinkite pagal specialiuosius teisinius reikalavimus. 
Purškiamo mišinio likutinius kiekius surinkite tinkamose talpose. Leiskite purškiamo mišinio 
likutiniams kiekiams išdžiūti. Atiduokite purškiamo mišinio likutinius kiekius reikalaujamo atliekų 
šalinimo punktui. 
 

8.7.2  Likutinio kiekio skiedimas purškiamo mišinio rezervuare ir praskiesto  likutinio kiekio išpurškimas 
pasibaigus purškimo režimui 

 
Pasibaigus purškimo režimui,  
laipsniškai praskieskite ir išpurkškite likutinį kiekį. 

 
 
 Atlikite šiuos veiksmus: 

1. Praskieskite likutinį kiekį purškiamo mišinio rezervuare 200 litrais skalavimo vandens. 
2. Pirmiausia išpurkškite neskiestą likutinį kiekį iš purškimo linijos  

ant neapdoroto likutinio ploto. 
3. Po to išpurkškite skiestą likutinį kiekį taipogi ant neapdoroto likutinio ploto. 
4. Dar kartą praskieskite likutinį kiekį purškiamo mišinio rezervuare 200 litrais skalavimo vandens. 
5. Šį skiestą likutinį kiekį dar kartą išpurkškite ant neapdoroto likutinio ploto. 

 
Likutinio kiekio skiedimas 

1. Išjunkite purkštukus 

2. Įjunkite siurblį 

3. Įjunkite maišymo mechanizmą 

4. Terminale 15 sek. trukmei įjunkite g÷ląjį vandenį, dabar g÷lasis vanduo 
cirkuliuoja per purkštukų vamzdį ir skiedžia likutinį kiekį, esantį bake, g÷luoju 
vandeniu 

5. Išjunkite maišymo mechanizmą 

6. Skiestą likutinį kiekį išpurkškite ant neapdoroto likutinio ploto. 

7. Pakartokite 1–6 žingsnius antrą kartą (esant reikalui, trečią kartą) 

 
Kelių purkštukų sistemose per valymą reikia atidaryti visus esamus purkštukus.  
To nesilaikant, kyla nuogulų pavojus! 
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Technini ų likutini ų kieki ų išleidimas 
1. Pastatykite tinkamą surinkimo indą po 

pildymo jungtimi (1)   
  
2.  GS 6000: Nustatykite jungiklį „Likutis“ (5) į 

pad÷tį „ATIDAR.“ ir į tinkamą surinkimo indą 
išleiskite techninį likutinį kiekį. 

 
GS 8000: Nustatykite čiaupą „Likutis“ (6) į 
pad÷tį „ATIDAR.“ ir į tinkamą surinkimo indą 
išleiskite techninį likutinį kiekį. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purškiamo mišinio rezervuaro ištuštinimas siurbliu 
GS 6000 (su ir be KR) 
 

1. Mova su kaištiniu užraktu prijunkite 
ištuštinimo žarną prie sl÷ginio iš÷jimo (1)   

2. Atidarykite rutulinį čiaupą (2) 
3. Siurbimo pus÷ purškiamo mišinio 

rezervuarui  
4. Sl÷gio pus÷s perjungimas: išjunkite trauklių 

ir svirčių sistemos cirkuliaciją,  
injektorių, maišymo mechanizmą ir vidaus 
valymo sistemą 

5. Įjunkite siurblį ir nustatykite sl÷gį rankiniu 
būdu iki maks. 
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Purškiamo mišinio rezervuaro ištuštinimas siurbliu GS 8000 
 

1. 2“ „Camlock“ mova (3) prijunkite  
ištuštinimo žarną prie sl÷gin÷s linijos antgalio    

2. Atidarykite rutulinį čiaupą (2) 

3. Siurbimo pus÷ purškiamo mišinio rezervuarui  

4. Išjunkite trauklių ir svirčių sistemos cirkuliaciją,  
injektorių, maišymo mechanizmą ir vidaus valymo 
sistemą 

5. Įjunkite siurblį ir nustatykite sl÷gį rankiniu būdu iki maks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.8 G÷lojo vandens rezervuaras rankoms plauti 
 

Į rezervuar ą rankoms plauti (1)  
pilkite tik skaidrint ą vanden į 
 
 
 

(1) G÷lojo vandens rezervuaro rankoms plauti tūris: 15 l 
 
(2) Išleidimo čiaupas skaidrintam vandeniui, 

• skirtam plauti rankas arba 
• plauti purkštukus 

 
 
 
 
 

ĮSPöJIMAS  
Apsinuodijimo pavojus d ÷l negryno  
vandens g ÷lojo vandens rezervuare! 
 
G÷lojo vandens rezervuaro vandens niekada nenaudokite kaip 
geriamojo vandens! 
G÷lojo vandens rezervuaro medžiagos n÷ra pritaikytos maisto 
produktams. 
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8.9 Sutrikimai 
 

ĮSPöJIMAS 
Pavojai d ÷l suspaudimo, kirpimo, pjovimo, nupjovimo, pagriebimo, užvyniojimo, įtraukimo, 
pagavimo ir sm ūgio d ÷l 

• neplanuoto pakelt ų, neužfiksuot ų mašinos dali ų nusileidimo. 

• traktoriaus-mašinos derinio nenumatyto paleidimo ir nenumatyto ried ÷jimo. 

Prieš šalindami mašinos sutrikimus, apsaugokite traktorių ir mašiną nuo nenumatyto paleidimo ir 
ried÷jimo. Prieš įžengdami į mašinos pavojaus zoną, palaukite, kol mašina sustos. 

 
 

Sutrikimas Priežastis  Šalinimas 

Nesiurbia siurblys  Užsikimšimas siurbimo pus÷je 
(siurbiamoji žarna). Armatūra 

Pašalinkite užsikimšimą. 

 Siurblys įsiurbia orą. Patikrinkite siurbiamosios žarnos 
jungties sandarumą. 

Siurblys neturi galios  Užsikirtę arba pažeisti rutuliniai 
čiaupai. 

 

Pakeiskite rutulinius čiaupus. 

 Siurblys įsiurbia orą, atpažįstamą iš 
oro burbuliukų purškiamo mišinio 
rezervuare. 

 

Patikrinkite siurbiamosios žarnos 
jungčių sandarumą. 

Purškimo k ūgio plazd ÷jimas Netolygus siurblio tiekiamas 
srautas. 

Patikrinkite arba pakeiskite siurbimo ir 
sl÷gio pus÷s vožtuvus. 

Nepasiekiama reikiama, įvesta 
išeiga 

Didelis važiavimo greitis; mažas 
siurblio pavaros mechanizmo 
sukimosi greitis; 

Sumažinkite važiavimo greitį ir 
padidinkite siurblio pavaros 
mechanizmo sukimosi greitį iki tol, kol 
dings gedimo pranešimas ir akustinio 
aliarmo signalas. 

Paliekamas purškimo traukli ų 
ir svir čių sistemoje 
sumontuot ų purkštuk ų 
leistinas purškimo sl ÷gio 
diapazonas 

Pasikeičia iš anksto nustatytas 
važiavimo greitis, turintis poveikį 
purškimo sl÷giui 

Pakeiskite savo važiavimo greitį taip, 
kad grįžtum÷te į numatytą važiavimo 
greičio diapazoną, kurį nustat÷te 
purškimo režimui 
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9 Valymas ir technin ÷ prieži ūra 
 

ĮSPöJIMAS 

Pavojai d ÷l suspaudimo, kirpimo, pjovimo, nupjovimo, pagriebimo, užvyniojimo, įtraukimo, 
pagavimo ir sm ūgio d ÷l 

• neplanuoto pakeltos mašinos nuleidimo traktoriaus trij ų taškų hidrauline įranga. 

• neplanuoto pakelt ų, neužfiksuot ų mašinos dali ų nusileidimo. 

• traktoriaus-mašinos derinio nenumatyto paleidimo ir nenumatyto ried ÷jimo. 

Apsaugokite traktorių ir mašiną nuo nenumatyto paleidimo ir ried÷jimo, prieš atlikdami mašinos 
valymo arba technin÷s priežiūros darbus. 
 

 

ĮSPöJIMAS 

Pavojai d ÷l suspaudimo, kirpimo, pjovimo, nupjovimo, pagriebimo, užvyniojimo, įtraukimo ir 
pagavimo d ÷l neapsaugot ų pavojaus viet ų! 

• Sumontuokite apsauginius įtaisus, kuriuos buvote pašalinę per mašinos valymo ir technin÷s 
priežiūros darbus. 

• Pakeiskite sugedusius apsauginius įtaisus naujais. 

 

 

PAVOJUS 

• Atlikdami technin ÷s prieži ūros ir remonto darbus laikykit÷ s saugos nuorod ų, konkre čiai 
1.7.11 skyriaus „Purškimo režimas“! 

• Atlikti technin ÷s prieži ūros darbus po judan čiomis pakeltomis mašinos dalimis Jums 
leidžiama tik tuo atveju, jei šios mašinos dalys tinkamais standžiais fiksatoriais yra 
apsaugotos nuo nenumatyto nusileidimo. 
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Prieš kiekvien ą paleidim ą 

1. Patikrinkite žarnas / vamzdžius ir jungiamąsias detales, ar neturi akivaizdžių trūkumų / 
nesandarių jungčių. 

2. Pašalinkite žarnų ir vamzdžių trynimosi vietas. 

3. Nedelsdami pakeiskite susid÷v÷jusias arba pažeistas žarnas ir vamzdžius. 

4. Nedelsdami pašalinkite nesandarias jungtis. 

 

Technin ÷ prieži ūra 

• Reguliari ir tinkama technin÷ priežiūra ilgai palaiko Jūsų prikabinamojo purkštuvo darbinę 
parengtį ir užkerta kelią priešlaikiniam susid÷v÷jimui. Reguliari ir tinkama technin÷ priežiūra yra 
mūsų garantijos nuostatų reikalavimas. 
 

• Laikykit÷s reikalaujamų arba eksploatacijos instrukcijoje nurodytų periodinių bandymų arba 
patikrų terminų. 

 
• Technin÷s priežiūros darbams mašiną pastatykite ant lygaus tvirto pagrindo ir apsaugokite nuo 

ried÷jimo. 
  

• Naudokite tik originalias HORSCH LEEB AS atsargines dalis (šia tema žr. skyrių „Atsargin÷s ir 
susid÷vinčiosios dalys bei pagalbin÷s medžiagos“, 1.11 sk.). 

 
• Naudokite tik originalias HORSCH LEEB AS atsargines žarnas, o montuodami būtinai naudokite 

žarnų sąvaržas, pagamintas iš V2A. 
 

• Bandymo ir technin÷s priežiūros darbų atlikimo sąlyga yra specialiosios žinios. Šios 
specialiosios žinios n÷ra perteikiamos šioje eksploatacijos instrukcijoje. 
 

• Atlikdami valymo ir technin÷s priežiūros darbus, atsižvelkite į aplinkosaugos priemones. 
 

• Šalindami eksploatacines medžiagas, kaip pvz. alyvas ir tepalus, laikykit÷s įstatymų 
reikalavimų. Šie įstatymų reikalavimai taipogi taikomi dalims, kurios kontaktuoja su šiomis 
eksploatacin÷mis medžiagomis. 
 

• Tepant aukšto sl÷gio tepimo švirkštais, negalima viršyti 400 bar tepimo sl÷gio. 
 

• Iš principo draudžiama  
   - gręžti važiuoklę. 
 - didinti r÷me esančias skyles. 
   - virinti laikančiuosius komponentus. 
 

• Būtinos apsaugos priemon÷s, tokios kaip linijų, esančių itin kritiškose vietose, uždengimas arba 
išmontavimas 
   - per suvirinimo, gręžimo ir šlifavimo darbus. 
   - dirbant su pjovimo diskais arti plastikinių ir elektros linijų. 
 

• Prieš kiekvieną remontą kruopščiai vandeniu išplaukite lauko purkštuvą. 
 

• Lauko purkštuvo remonto darbus vykdykite tik tada, kai siurblys n÷ra varomas. 
 

• Remonto darbus vidin÷je purškiamo mišinio rezervuaro ertm÷je leidžiama vykdyti tik po 
kruopštaus valymo! Nelipkite į purškiamo mišinio rezervuarą! 
 

• Būtinai atjunkite mašinos kabelį bei borto kompiuterio maitinimą per visus technin÷s priežiūros 
darbus. Tai ypač taikoma mašinos suvirinimo darbams. 
Mas÷s jungtį pritaisykite kiek galima arčiau suvirinimo vietos. 
 

• V÷l priveržkite per technin÷s priežiūros darbus atsuktas sriegines jungtis. 
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9.1 Valymas 
 

• Ypač atidžiai steb÷kite stabdžių, oro ir hidraulinių žarnų linijas. 

• Dirbdami su stabdžių, oro ir hidraulinių žarnų linijomis, niekada nenaudokite benzino, benzeno, 
žibalo ar mineralinių alyvų. 

• Po valymo sutepkite prikabinamąjį purkštuvą, ypač po valymo aukšto sl÷gio plovimo įrenginiu / 
garų pūstuvu arba riebaluose tirpinančiomis priemon÷mis. 

• Laikykit÷s įstatymų reikalavimų d÷l valymo priemonių naudojimo ir šalinimo. 

• Po valymo patikrinkite visas hidraulines linijas, ar n÷ra nesandarumų ir atsilaisvinusių jungčių.  

• Patikrinkite, ar n÷ra trynimosi vietų ir pažeidimų. Tuoj pat pašalinkite pasteb÷tus trūkumus! 

• Prieš dirbdami ties elektros įranga, atjunkite jai srov÷s tiekimą! 
 

 

Valymas aukšto sl ÷gio plovimo įrenginiu / gar ų pūstuvu 
 

 
Naujų mašinų neplaukite garų pūstuvu arba aukšto sl÷gio plovimo įrenginiu.  
Lakas sukiet÷ja tik maždaug po 3 m÷nesių, o iki tol jį galima pažeisti. 
 

 
Kai valymui naudojate aukšto sl÷gio plovimo įrenginį / garų pūstuvą, būtinai atkreipkite d÷mesį į šiuos 
punktus: 
 

o Nevalykite elektrinių komponentų. 
o Nevalykite chromuotų komponentų. 
o Prieš valydami mašiną aukšto sl÷gio plovimo įrenginiu, uždenkite visas angas, į kurias d÷l 

saugos ir funkcinių sumetimų neturi patekti vanduo, garai arba valymo priemon÷s. Vandens 
srov÷s nekreipkite tiesiai į elektrinius arba elektroninius komponentus, į guolius arba pūstuvą.  

o Aukšto sl÷gio plovimo įrenginio / garų pūstuvo valymo purkštuko  
valymo srov÷s niekada nekreipkite tiesiai į tepimo ir guolių taškus.  

o Visada išlaikykite 300 mm mažiausią purkštuko atstumą tarp aukšto sl÷gio plovimo įrenginio arba 
garų pūstuvo valymo purkštuko ir mašinos.  

o Dirbdami su aukšto sl÷gio plovimo įrenginiais, laikykit÷s saugos nuostatų. 
 
Lauko purkštuvo valymas 
 

• Reguliarus prikabinamojo purkštuvo valymas yra tinkamos technin÷s priežiūros sąlyga ir 
palengvina prikabinamojo purkštuvo valdymą. 

• Išlaikykite kiek galima trumpesnę poveikio trukmę, pvz., valydami kasdien, baigę purškimo 
režimą. Nepalikite purškiamo mišinio nereikalingai ilgą laiką purškiamo mišinio rezervuare, 
pavyzdžiui, per naktį. 

• Lauko purkštuvo eksploatacijos trukm÷ ir patikimumas iš esm÷s priklauso nuo augalų apsaugos 
priemonių poveikio lauko purkštuvo medžiagoms trukm÷s. 

• Būtinai išvalykite lauko purkštuvą prieš naudodami kitą augalų apsaugos priemonę. 

• Praskieskite likutinį kiekį purškiamo mišinio rezervuare ir po to išpurkškite skiestą likutinį kiekį 
(šia tema žr. 8.7 skyrių). 

• Prieš atlikdami tikrąjį lauko purkštuvo valymą, atlikite pirminį lauko purkštuvo valymą ant lauko. 

• Ekologiškai šalinkite per kiekvieną lauko purkštuvo valymą susidarančias valymo liekanas. 

• Išmontuokite purkštukus bent kartą per sezoną. Patikrinkite išmontuotų purkštukų užsiteršimą, 
jei reikia, išvalykite purkštukus minkštu šepet÷liu. Išskalaukite purškimo linijas be sumontuotų 
purkštukų. 
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9.1.1 Purkštuvo valymas esant ištuštintam rezervuarui  

 
 
Kasdien valykite purškiamo mišinio rezervuar ą! 
 

1. Pripildykite mišinio rezervuarą maždaug 400 l vandens 

2. Perjunkite siurbimo pusę mišinio rezervuarui 

3. Išjunkite maišymo mechanizmą 

4. Įjunkite purškiamos priemon÷s siurblį 

5. „C-Box“ įjunkite injektorių 

6. Atidarykite pildymo šliuzo perjungimo čiaupą 

7. Įjunkite kanistrų plovimo purkštuką ir tinkama talpa laikykite kanistrų 
apliejiklį nuspaustą tol, kol ims tek÷ti tik skaidrintas vanduo 

8. Laikykite įjungtą žiedinę skalavimo liniją tol, kol ims tek÷ti tik skaidrintas vanduo 

9. Maždaug 10 sek. įjunkite smūginį purkštuką 

10. Įjunkite purškimo pistoletą ir purkškite į talpą tol, kol ims tek÷ti skaidrintas vanduo 

11. Išjunkite injektorių 

12. Maždaug 20 sek. įjunkite rezervuaro vidaus valymo sistemą 

13. Maždaug 10 sek. įjunkite maišymo mechanizmą ir nustatykite maks. intensyvumą 

14. Įjunkite trauklių ir svirčių sistemos cirkuliaciją 

15. Skiestą likutinį kiekį išpurkškite ant neapdoroto likutinio ploto. 

16. Pakartokite 1–15 žingsnius antrą kartą (esant reikalui, trečią kartą) 

17. Išvalykite siurbiamąjį ir sl÷ginį filtrą 

 
Kelių purkštukų sistemose per valymą reikia atidaryti visus esamus purkštukus. To 
nesilaikant, kyla nuogulų pavojus! 
 

 
 
 

9.1.2  Purkštuvo valymas esant pripildytam rezervuarui 
 

 
• Būtinai išvalykite siurbimo armatūrą (siurblius, sl÷gio reguliatorius) ir purškimo liniją, jei purškimo 

režimas pertraukiamas d÷l oro sąlygų. 

• Valymą atlikite ant lauko, vandeniu iš skalavimo vandens rezervuaro. 

• Atminkite, kad purškimo linijoje esantis likutinis kiekis išpurškiamas dar neskiestos 
koncentracijos. Šį likutinį kiekį būtinai išpurkškite ant neapdoroto ploto. 4.9.3 skyriuje rasite 
reikiamą važiavimo atstumą šio neskiesto likutinio kiekio išpurškimui. 

Valymo procesas: 

1. Išjunkite purkštukus 

2. Išjunkite maišymo mechanizmą 

3. Terminale įjunkite g÷ląjį vandenį. Dabar skaidrintas vanduo cirkuliuoja per purkštukų vamzdį į 
baką. Atminkite, kad tuo metu skiedžiamas mišinio rezervuare dar esantis purškiamas mišinys. 

4. Maždaug po 5 sek. prad÷kite važiuoti ir maždaug 5 sek. įjunkite purkštukus (ant neapdoroto 
likutinio ploto). 

5. Išjunkite siurblį 

 
Kelių purkštukų sistemose per valymą reikia atidaryti visus esamus purkštukus. To nesilaikant, kyla 
nuogulų pavojus! 
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9.1.3  Pasibaigus purškimo sezonui 

 
• Pagal galimybes lauko purkštuvą pastatykite apsaugotoje, sausoje vietoje. 
• Pro technin÷s priežiūros angas kruopščiai išvalykite lauko purkštuvo vidų ir išorę.  

Pelai ir purvas traukia dr÷gmę, d÷l kurios pradeda rūdyti plienin÷s dalys. 
 
Jei valymui naudojate aukšto sl ÷gio plovimo įrengin į, nekreipkite 
vandens srov ÷s į guolius ir elektros/elektronin ÷s įrangos 
komponentus. 

 
• Lauko purkštuvą tepkite pagal tepimo planą.  

Sutepkite nustatymo varžtų ir pan. sriegius. 
• Gerai sutepkite ir kiek galima labiau įtraukite nedengtus visų hidraulinių 

cilindrų švaistiklius. 
• Alyva sudr÷kinkite visus svirčių lankstus ir guolių taškus, neturinčius 

tepimo galimyb÷s. 
• Nuo jungiamųjų vietų atjunkite manometrus (1).  

Visiškai nuimkite ir saugokite teigiamos temperatūros patalpoje.  
 
Užrašykite visus iki kito sezono atliktinus remonto darbus ir iš anksto paveskite 
juo atlikti. Jūsų HORSCH prekybininkas ne sezono metu gali geriau atlikti 
technin÷s priežiūros ir reikiamus remonto darbus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.4     Parengimas žiemai 
 
 
9.1.4.1    Pildymo siurblio (pasirinktis) nusausinimas 

Išsukite išleidimo varžtą (2) ir visiškai išleiskite skystį.  
 
 
9.1.4.2    Skaidrinto vandens rezervuaro nusausinimas 

Kad nusausintum÷te skaidrinto vandens rezervuarą, atsukite 
gaubiamąją veržlę, esančią priešais atbulinį vožtuvą, iš vožtuvo 
pašalinkite kampinę užmovą, ištuštinkite skaidrinto vandens 
rezervuarą. Ranka atidarydami aktyvinkite atbulinį vožtuvą, kad 
būtų nusausintas el. trieigis čiaupas. 
 
 
 
9.1.4.3    Purškimo sistemos GS 6000 parengimas žiemai 

1. Visiškai ištuštinkite mišinio rezervuarą. 
2. Išimkite siurbiamojo ir sl÷ginio filtro įd÷klą. 
3. Išimkite visus purkštukus ir purkštukų filtrus. 
4. Nusausinkite mašiną, pasitelkdami išpūtimo funkciją (tik esant nepertraukiamo vidaus valymo sistemai) 
5. Per įpylimo kupolą į mišinio rezervuarą įpilkite maždaug 30 litrų „Glysantin“ ir vandens mišinio (santykiu 

1:2). Įjunkite purškiamos priemon÷s siurblį. 
6. Maždaug 20 sek. įjunkite trauklių ir svirčių sistemos cirkuliaciją. 
7. Įjunkite pildymo šliuzo injektorių ir aktyvinkite visas pildymo šliuzo funkcijas tol, kol visos žarnos bus 

išskalautos apsaugos nuo užšalimo mišiniu. Išsiurbkite pildymo šliuzą. 
8. Maždaug 10 sek. įjunkite maišymo mechanizmą. 
9. Maždaug 10 sek. įjunkite vidaus valymo sistemą.  
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9.1.4.4    Purškimo sistemos GS 8000 parengimas žiemai 

1. Visiškai ištuštinkite mišinio rezervuarą. 
2. Išimkite siurbiamojo ir sl÷ginio filtro įd÷klą.  
3. Išimkite visus purkštukus ir purkštukų filtrus. 
4. Nusausinkite mašiną, pasitelkdami išpūtimo funkciją. 
5. Maždaug 30 litrų „Glysantin“ ir vandens mišinio (santykiu 1 : 2) per įpylimo kupolą įpilkite į mišinio 

rezervuarą. Įjunkite purškiamos priemon÷s siurblį. 
6. Maždaug 20 sek. įjunkite trauklių ir svirčių sistemos cirkuliaciją. 
7. Įjunkite pildymo šliuzo injektorių ir aktyvinkite visas pildymo šliuzo funkcijas tol, kol visos žarnos bus 

išskalautos apsaugos nuo užšalimo mišiniu. Išsiurbkite pildymo šliuzą. 
8. Maždaug 10 sek. įjunkite maišymo mechanizmą. 
9. Maždaug 10 sek. įjunkite vidaus valymo sistemą.  
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9.2 Tepimo instrukcija 
 

Tepkite visas tepimo įmovas (išlaikykite švarius sandariklius). 
 

Mašiną tepkite nurodytais intervalais. Prieš tepimą kruopščiai išvalykite tepimo taškus ir tepalo švirkštą, kad į 
guolius nebūtų įspaustas purvas. Iki galo išspauskite ir nauju pakeiskite guoliuose esantį užsiteršusį tepalą! 
 
 
Tepimo medžiagos 

 
Tepimo darbams naudokite ličio muilu sutirštintą universalųjį tepalą su EP priedais: 
 

 

Firma  

Tepimo medžiagos 
pavadinimas 

Normalios eksploatacijos 
sąlygos  

Tepimo medžiagos pavadinimas 
Ekstremalios eksploatacijos s ąlygos  

ARAL Aralub HL 2 Aralub HLP 2 

FINA FINA Marson L2 Marson EPL-2 

ESSO ESSO Beacon 2 Beacon EP 2 

SHELL SHELL Ratinax A Tetinax AM 
 

9.2.1 Bazin ÷s mašinos tepimo tašk ų apžvalga 

Tepimo taškas Intervalas 
(h) 

Tepimo 
taškų 

skai čius 
Tepimo b ūdas 

Atramin÷s kojos hidraulinis cilindras (9.2.1.a pav.) 100 2 Tepimo įmova 

Mechanin÷ atramin÷ koja (9.2.1.b pav.) 200 1 Tepimo įmova 

Stov÷jimo stabdys 100 1 Suklio tepimas per 
tepimo įmovą 

Prikabinimo kilpa 50 1 Tepimas 

Balansyro guolis (9.2.1.c pav.) 100 1* Tepimo įmova 

Vairo mechanizmo kakliuko atramos mazgas, viršuje + 
apačioje (9.2.1.d pav.) 40 2* Tepimo įmova 

Vairuojamųjų ašių vairo mechanizmo cilindrų galvut÷s 
(9.2.1.e pav.)  200 3* Tepimo įmova 

Stabdžių veleno atramos mazgas, išor÷je + viduje 
(9.2.1.e pav.)  200 2* Tepimo įmova 

Trauklių ir svirčių sistemos nustatiklis (9.2.1.e pav.)  200 1* Tepimo įmova 

Ratų stebulių guolių tepalo keitimas,  
kūginių ritininių guolių susid÷v÷jimo tikrinimas 
(9.2.1.f pav.) 

1000  Tepimas 

* vienoje transporto priemon÷s pus÷je 
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 (9.2.1.a pav.) (9.2.1.a pav.)  (9.2.1.b pav.)  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (9.2.1.c pav.) 

 
(9.2.1.d pav.) (9.2.1.e pav.)  
 

 
 
 
 
  (9.2.1.f pav.)  
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• Per žiemos režimą reikia sutepti apsauginius vamzdžius, siekiant užkirsti kelią užšalimui. 

 

Vairuojam ųjų ašių vairo mechanizmo cilindr ų galvut ÷s 

Be šių tepimo darbų reikia prižiūr÷ti, kad vairo mechanizmo cilindras ir tiekiamasis vamzdynas visuomet būtų 
nuorinti. 
 
Stabdži ų veleno atramos mazgas, išor ÷je ir viduje 

Atsargiai! Negalima, kad į stabdį patektų tepalas arba alyva. Priklausomai nuo serijos, kumštelinis stabdžio 
atramos mazgas n÷ra užsandarintas. Naudokite tik ličio muilu sutirštintą tepalą, kurio laš÷jimo temperatūra virš 
190° C. 
 
 
Ratų stebuli ų guoli ų tepalo keitimas 

1. Saugiai atremkite transporto priemonę ir atleiskite stabdį. 

2. Numontuokite ratus ir strypų gaubtelius. 

3. Pašalinkite smeigę ir nusukite ašies veržlę. 

4. Tinkamu nuimtuvu nuo ašies kakliuko numaukite rato stebulę su stabdžio būgnu, kūginį ritininį guolį bei 
sandarinimo elementus. 

5. Išmontuotas ratų stebules ir guolių skyriklius paženklinkite, kad nesumaišytum÷te per montavimą. 

6. Stabdį išvalykite, patikrinkite susid÷v÷jimą, nepažeistumą ir veikimą, pakeiskite susid÷v÷jusias dalis. 
Stabdžio vidų reikia saugoti nuo tepimo medžiagų ir nešvarumų.  

7. Kruopščiai išvalykite ratų stebulių vidų ir išorę. Visiškai pašalinkite seną tepalą. Kruopščiai išvalykite 
guolius ir sandariklius (dyzeline alyva) ir patikrinkite, ar galima toliau naudoti.  
Prieš guolių montavimą šiek tiek sutepkite guolių lizdus ir priešinga veiksmų eil÷s tvarka sumontuokite 
visas dalis. Su vamzdin÷mis įvor÷mis atsargiai užmaukite dalis ant presuojamųjų lizdų, jų 
neperkreipdami ir nepažeisdami.  
Prieš montavimą tepalu patepkite guolius, ratų stebulių ertmes tarp guolių bei apsauginius gaubtelius. 
Tepalo kiekis tur÷tų užpildyti maždaug ketvirtadalį–trečdalį laisvos erdv÷s sumontuotoje stebul÷je. 

8. Sumontuokite ašies veržlę ir atlikite guolių bei stabdžių nustatymą. Galiausiai atlikite veikimo išbandymą 
ir atitinkamą bandomąjį važiavimą,  
pašalinkite nustatytus trūkumus. 

 

 

Ratų stebuli ų guoli ų tepimui leidžiama naudoti tik ADR special ųjį ilgaamž į tepal ą, kurio laš ÷jimo 
temperat ūra virš 190°C. D ÷l neteising ų tepalų arba per dideli ų kieki ų galimi pažeidimai. Sumaišant 
ličio muilu sutirštint ą tepal ą su natrio muilu sutirštintu tepalu, d ÷l nesuderinamumo galimi 
pažeidimai. 

 

 

Technin ÷s prieži ūros planas – apžvalga 
 

• Technin÷s priežiūros intervalus vykdykite pagal pirmiausia pasiektą terminą. 

• Pirmenybę turi pateikiamos kitų gamintojų dokumentacijos laiko intervalai, ridos resursai arba 
technin÷s priežiūros intervalai. 
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Po pirmojo važiavimo su apkrova 

Komponentas Technin ÷s prieži ūros darbas Dirbtuvi ų darbas 

Ratai Ratų veržlių kontrol÷  

Hidraulin÷ sistema Sandarumo tikrinimas  

Purškimo siurblys Alyvos lygio tikrinimas  

 

Kasdien 

Komponentas Technin ÷s prieži ūros darbas Dirbtuvi ų darbas 

Visa mašina Akivaizdžių trūkumų kontrol÷  

Purškimo siurblys 

Purškiamo mišinio rezervuaras 

Savaime išsivalantis sl÷ginis 
filtras 

Purkštukų linijų filtrai  
(jei yra) 

Purkštukai 

 

 

 

Valymas, skalavimas 

 

Stabdys Resiverio nusausinimas  

 

Kas savait ę / 50 eksploatacijos valand ų 

Komponentas Technin ÷s prieži ūros darbas Dirbtuvi ų darbas 

Hidraulin÷ sistema Sandarumo tikrinimas X 

Ratai Oro sl÷gio tikrinimas  

 

Kas ketvirt į / 200 eksploatacijos valand ų 

Komponentas Technin ÷s prieži ūros darbas Dirbtuvi ų darbas 

Stabdys – Sandarumo tikrinimas 

– Sl÷gio resiveryje tikrinimas 

– Stabdžių cilindrų sl÷gio 
tikrinimas 

– Stabdžių cilindrų saugos 
tikrinimas 

– Stabdžių vožtuvų, stabdžių 
cilindrų ir stabdžių trauklių ir 
svirčių lankstai 

– Trauklių ir svirčių sistemos 
nustatiklio stabdžių nustatymai 

– Stabdžių trinkelių antd÷klų 
kontrol÷ 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Ratai Ratų stebulių guolių laisvumo 
tikrinimas X 

Linijų filtrai – Valymas 
– Pažeistų filtrų įd÷klų keitimas 

 

Stabdys su spyruokliniu 
energijos akumuliatoriumi 

Stabdymo galios tikrinimas įjungimo 
būsenoje 
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Kasmet / 1000 eksploatacijos valand ų 

Komponentas Technin ÷s prieži ūros darbas Dirbtuvi ų darbas 

Debito ir grįžtamosios t÷km÷s 
matuokliai 

Debitmačio kalibravimas  

Purkštukai Lauko purkštuvo tūrinis matavimas 
ir skersinio paskirstymo tikrinimas, 
esant reikalui, susid÷v÷jusių 
purkštukų keitimas 

 

Stabdžio būgnas Užsiteršimo tikrinimas X 

Ratai  Ratų veržlių kontrol÷  

Stabdys Automatinis trauklių ir svirčių 
sistemos nustatiklis 

– Veikimo kontrol÷ 
– Stabdžių nustatymai 

X 

 

Esant reikalui 

Komponentas Technin ÷s prieži ūros darbas Dirbtuvi ų darbas 

Trauklių ir svirčių sistema Nustatymų koregavimas X 

Elektros apšvietimo sistema Sugedusių kaitinamųjų lempų keitimas  
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9.2.2    Purškimo traukli ų ir svir čių sistemos 
      GS 6000 / GS 8000 tepimo taškų apžvalga 

 
Išorin ÷s / vidurin ÷s str ÷l÷s atver čiamasis lankstas 
 
6 tepimo taškai 
abiejose pus÷se vienodi (= iš viso 12 tepimo taškų), tepkite 
reguliariais intervalais maždaug kas 50-100 valandų. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidurin ÷s / vidin ÷s str ÷l÷s atver čiamasis lankstas 
 
7 tepimo taškai 
abiejose pus÷se vienodi (= iš viso 14 tepimo taškų), tepkite 
reguliariais intervalais maždaug kas 50-100 valandų. 
 
Esant 7 dalių didelei serijai, papildomai tepkite užrakinimo kablius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidurin ÷s dalies / vidin ÷s str ÷l÷s atver čiamasis 
lankstas 
 
2 tepimo taškai 
abiejose pus÷se vienodi (= iš viso 4 tepimo taškai), 
tepkite reguliariais intervalais maždaug kas 50-100 
valandų. 
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Atver čiamasis cilindras 
viduje / išor ÷je 
 
1 tepimo taškas  
abiejose pus÷se  
vienodas   
(= iš viso 2 tepimo  
taškai) 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Susidūrimo saugiklio atver čiamasis lankstas 
 
1 tepimo taškas  
abiejose pus÷se vienodas (= iš viso 2 tepimo taškai),  
tepkite reguliariais intervalais maždaug kas 50-100 valandų. 
 
 
 
 
 
 
Sujungimo strypas / atver čiamasis cilindras viduje 
 
2 tepimo taškai - tepkite reguliariais intervalais maždaug kas 50-100 valandų. 
Abiejose pus÷se vienodi (= iš viso 4 tepimo taškai) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traukli ų ir svir čių sistemos užraktas 

1 tepimo taškas - tepkite reguliariais intervalais maždaug kas 50-100 valandų. 
 
 
 

 
Grąžulo su traukimo ąsa rutulinis 
sukabinimo įtaisas 

1 tepimo taškas - tepkite reguliariais 
intervalais maždaug kas 50-100 
valandų. 
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9.2.3 Purškimo traukli ų ir svir čių sistemos 
      GS 6000 tepimo taškų apžvalga  
 
Traukli ų ir svir čių sistemos vidurin ÷ 
dalis, A dalis  
4 tepimo taškai 
abiejose pus÷se vienodi  
(= iš viso 8 tepimo taškai!) 
  
Tepkite reguliariais intervalais maždaug kas 
50-100 valandų. 
 
 
 
 
 
 
Traukli ų ir svir čių sistemos vidurin ÷ dalis, B dalis 

11 tepimo taškų  
Tepkite reguliariais intervalais maždaug kas 50 -100 valandų. 
 
 

 

 
 
 
 
Bokšto ritin ÷liai 

1 tepimo taškas 
abiejose pus÷se vienodas 
(= iš viso 2 tepimo taškai) 
  
Tepkite reguliariais intervalais maždaug kas 
50-100 valandų. 
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9.2.4 Purškimo traukli ų ir svir čių sistemos 
       GS 8000 tepimo taškų apžvalga  
 

Traukli ų ir svir čių sistemos vidurin ÷ 
dalis, lygiagretainis, 1 dalis  
6 tepimo taškai, abiejose pus÷se 
vienodi  
(= iš viso 12 tepimo taškų!)  
Tepkite reguliariais intervalais 
maždaug kas 50-100 valandų. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Traukli ų ir svir čių sistemos vidurin ÷ dalis – 2 dalis 

Tepimo taškai abiejose pus÷se vienodi (= iš viso 4 tepimo taškai)  
Tepkite reguliariais intervalais maždaug kas 50 -100 valandų 
 

 

 
 
 
 
 
Traukli ų ir svir čių sistemos vidurin ÷ dalis – 3 dalis 

Tepimo taškai abiejose pus÷se vienodi  
(= iš viso 6 tepimo taškai)  
Tepkite reguliariais intervalais maždaug kas 50 -100 valandų 
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Apatin ÷s kreipiamosios svirtys vidurin ÷je dalyje – traukli ų ir svir čių sistemos pakaba apa čioje – 4 dalis 

2 tepimo taškai  
Tepkite reguliariais intervalais maždaug kas 50-100 valandų. 
 

 

 
 

9.2.5 Tepimo tašk ų apžvalga, purškimo traukli ų ir svir čių sistemos 
      speciali įranga „BoomControl Plus“ GS 8000 / GS 6000  
3 tepimo taškai, abiejose pus÷se vienodo (= iš viso 6 tepimo taškai!) 
Tepkite reguliariais intervalais maždaug kas 50-100 valandų. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.3 Grąžulai 
 

PAVOJUS! 

• Nedelsdami keiskite pažeist ą grąžulą  
nauju – eismo saugos sumetimais. 

• Remonto darbus leidžiama atlikti tik gamyklai. 

• Saugumo sumetimais draudžiama virinti ir gr ęžti gr ąžulą. 

 

Grąžulą reguliariai tepkite. 

 
 

Grąžulas su traukimo ąsa 
 

• Naujo grąžulo su traukimo ąsa prikabinimo kilpos skersmuo yra 40 arba 50 mm. 

• Leistinas yra toks prikabinimo kilpos susid÷v÷jimas, kai  
prikabinimo kilpos skersmuo padid÷ja ne daugiau kaip 1,5 mm. 

• Esant didesniam susid÷v÷jimui, laiku pakeiskite prikabinimo kilpos susid÷vinčiąją įvorę. 
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9.4 Ašis ir stabdžiai 
 

Mes rekomenduojame atlikti traktoriaus ir prikabinamojo purkštuvo traukos suderinimą, kad būtų 
pasiektos optimalios stabdymo ypatyb÷s ir minimalus stabdžių trinkelių antd÷klų d÷v÷jimasis.  
Paveskite šį traukos suderinimą po tinkamo darbinių stabdžių sistemos įsidirbimo atlikti specializuotoms 
dirbtuv÷ms. 

Paveskite traukos suderinimą atlikti prieš pasiekiant šias patirtimi paremtas vertes, jei pastebite  
per didelį stabdžių trinkelių antd÷klų d÷v÷jimąsi. 

Kad išvengtum÷te stabdžių problemų, visas transporto priemones nustatykite pagal  
EB direktyvą 71/320 EEB! 

 

ĮSPöJIMAS! 

• Darbini ų stabdži ų sistemos remonto ir nustatymo darbus leidžiama atlikti tik 
parengtiems specialistams. 

• Būtinas ypatingas atsargumas per suvirinimo, deginimo ir gr ęžimo darbus, atliekamus 
arti stabdži ų linij ų. 

• Po bet koki ų stabdži ų sistemos nustatymo ir remonto darb ų būtinai atlikite stabdži ų 
bandym ą. 

 

 

Bendroji apži ūra 

ĮSPöJIMAS 

Atlikite bendr ąją stabdži ų sistemos apži ūrą.  

 
Atsižvelkite ir patikrinkite pagal šiuos kriterijus: 

• Vamzdžių, žarnų linijos ir sujungimo galvut÷ s privalo b ūti išoriškai nepažeistos ir 
neparūdiję. 

• Lankstai, pvz., šakini ų galvu čių, privalo b ūti tinkamai užfiksuoti, sklandžiai jud ÷ti ir b ūti 
neišmušti. 

• Lynai ir kobiniai  

– privalo b ūti nepriekaištingai nutiesti. 

– negali tur ÷ti pastebim ų įtrūkimų. 

– negali b ūti susimezg ę. 

• Patikrinkite stabdži ų cilindr ų stūmokli ų eigą, esant reikalui, sureguliuokite. 

• Resiveris privalo 

– nejud ÷ti s ąvaržose. 

– nebūti pažeistas. 

– netur ÷ti išorini ų korozini ų pažeidim ų. 
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Stabdžio b ūgno užsiteršimo tikrinimas (dirbtuvi ų darbas) 

• Nusukite abi dengiamąsias plokšteles, esančias  
stabdžio būgno vidin÷je pus÷je. 

• Pašalinkite įsiskverbusį purvą ir  
augalų liekanas.  

• V÷l sumontuokite dengiamąsias plokšteles. 

 

 

ATSARGIAI 

Įsiskverb ęs purvas gali nus ÷sti ant stabdži ų trinkeli ų antd ÷klų ir taip žymiai pabloginti 
stabdymo gali ą. 

Nelaiming ų atsitikim ų pavojus! 

Jei stabdžio būgne yra purvo, leiskite stabdžių trinkelių antd÷klus patikrinti specializuotoms dirbtuv÷ms.  
Tuo tikslu reikia išmontuoti ratą ir stabdžio būgną.   

 

 

Ratų stebuli ų guoli ų laisvumo tikrinimas (dirbtuvi ų darbas) 

Ratų stebulių guolių laisvumo tikrinimui pakelkite ašį, kad padangos būtų laisvos. Atleiskite stabdį.  
Tarp padangos ir žem÷s prid÷kite svirtį ir patikrinkite laisvumą.  

Esant juntamam guolių laisvumui: 

Guoli ų laisvumo nustatymas 

• Pašalinkite apsauginį arba stebul÷s gaubtelį. 

• Iš ašies veržl÷s pašalinkite smeigę. 

• Tuo pat metu sukdami ratą, veržkite rato veržlę tol, kol rato stebul÷s eiga bus 
šiek tiek pristabdyta. 

• Atsukite atgal ašies veržlę iki artimiausios galimos smeig÷s skyl÷s.  
Jei nesutampa, iki kitos skyl÷s (maks. 30°). 

• Įstatykite ir šiek tiek užlenkite smeigę. 

• Į apsauginį gaubtelį įpilkite šiek tiek ilgaamžio tepalo ir 
įkalkite arba įsukite jį į rato stebulę. 

 

 
Stabdži ų trinkeli ų antd ÷klų kontrol ÷ 

Ištraukdami guminį kamštelį (jei yra), atidarykite inspekcinę skylę (1). 

Jei likutinis antd÷klo storis 

a:  kniedytų antd÷klų    5 mm 

   (N 2504)   3 mm 

b:  klijuotų antd÷klų     2 mm  

stabdžių trinkel÷s antd÷klą reikia keisti.  

V÷l įstatykite guminę plokštelę. 

 

 

Stabdži ų nustatymas 

D÷l funkcinių sumetimų stabdžių susid÷v÷jimą ir veikimą reikia nuolat tikrinti, esant reikalui, atlikti reguliavimą. 
Reguliavimas reikalingas tada, kai išnaudojama maždaug 2/3 maks. cilindro eigos per visišką stabdymą. Tuo 
tikslu atremkite ir nuo nenumatyto jud÷jimo apsaugokite ašį. 
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Kasdien nusausinkite resiver į. 

 

Resiveris (kasdien nusausinkite) 

Traukite nusausinimo vožtuvą (3) už žiedo šonine kryptimi 
tol, kol iš resiverio nebetek÷s vanduo. 
= vanduo teka iš nusausinimo vožtuvo. 

 

Resiverio valymas  

Išsukite nusausinimo vožtuvą (3) iš resiverio ir išvalykite 
resiverį, jei randate nešvarumų. 

 

(1) Resiveris  

(2) Sąvaržos 

(3) Nusausinimo vožtuvas 

(4) Bandymo jungtis manometrui 

 

 

 

Dvilaid ÷s darbini ų stabdži ų sistemos tikrinimo instrukcija 
(dirbtuvi ų darbas) 

 

1) Sandarumo tikrinimas 

1. Patikrinkite visų jungčių, vamzdžių, žarnų ir srieginių jungčių 
sandarumą. 

2. Pašalinkite nesandarumus. 

3. Pašalinkite vamzdžių ir žarnų trynimosi vietas. 

4. Pakeiskite akytas ir sugedusias žarnas. 

5. Dvilaid÷ darbinių stabdžių sistema laikoma sandaria, jei per 

6. 10 minučių sl÷gio kritimas yra ne didesnis kaip 0,15 bar. 

7. Užsandarinkite nesandarias vietas arba pakeiskite nesandarius vožtuvus. 
 
2) Sl÷gio resiveryje tikrinimas 

1. Prijunkite manometrą prie resiverio bandymo jungties.  
Numatytoji vert÷ nuo 6,0 iki 8,1 + 0,2 bar 

 
3) Stabdži ų cilindr ų sl÷gio tikrinimas 

1. Prijunkite manometrą prie stabdžių cilindro bandymo jungties.  
Numatytosios vert÷s: nenuspaudus stabdžio 0,0 bar 

 
4) Stabdži ų cilindro apži ūra 

1. Patikrinkite stabdžių cilindrą, ar nepažeistas.  
2. Pakeiskite pažeistas dalis. 
 

5) Stabdži ų vožtuv ų, stabdži ų cilindr ų ir stabdži ų traukli ų ir svir čių lankstai 

Stabdžių vožtuvų, stabdžių cilindrų ir stabdžių trauklių ir svirčių lankstai privalo lengvai slysti, esant reikalui, šiek 
tiek sutepkite. 
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9.5 Padangos / ratai 
 

Reikiamas rat ų veržli ų / varžtų priveržimo momentas:  510 Nm 

 

 
• Reguliariai tikrinkite 

–  ratų veržlių jungčių tvirtumą. 

–  Padangų oro sl÷gis (šia tema žr. 2.9.2 skyrių). 

• Naudokite tik mūsų nurodytas padangas ir ratlankius (žr. 2.9.2 skyrių). 

• Padangų remonto darbus leidžiama atlikti tik specialistams, su tam tinkamais montavimo įrankiais! 

• Padangų montavimas reikalauja pakankamų žinių ir tinkamų montavimo įrankių! 

• K÷liklį prid÷kite tik prie pažym÷tų prid÷jimo taškų! 

 

 
 

9.5.1 Padangų oro sl ÷gis 
 

• Reikiamas padangų oro sl÷gis priklauso nuo 

– padangų dydžio. 

– padangų keliamosios galios. 

– važiavimo greičio. 

• Padangų ridos resursus sumažina  

– perkrova. 

– per mažas padangų oro sl÷gis. 

– per didelis padangų oro sl÷gis. 

–  

• Padangų oro sl÷gį reguliariai tikrinkite esant šaltoms padangoms, taigi, prieš kelion÷s pradžią 
(2.9.2 skyrius). 

• Vienos ašies padangų oro sl÷gio skirtumas negali būti didesnis kaip 0,1 bar. 

• Padangų oro sl÷gis iki 1 bar gali padid÷ti po greito važiavimo arba d÷l šilto oro. 
Jokiu būdu nemažinkite padangų oro sl÷gio, nes atv÷susių padangų oro sl÷gis 
bus per mažas. 

 

9.5.2 Padangų montavimas 

• Prieš montuodami naują / kitą padangą, pašalinkite ant ratlankių padangų atraminių paviršių 
esančius korozijos požymius.  
Važiavimo režime korozijos požymiai gali sukelti ratlankių pažeidimus. 

• Montuodami naujas padangas, visada naudokite naujus bekamerius ventilius arba kameras. 

• Ventilių gaubtelius visada atsukite su ant ventilių įstatytu sandarikliu. 
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9.6 Hidraulin ÷ sistema 
 
ĮSPöJIMAS 

Infekcijos pavojus d ÷l į kūną įsiskverbian čios, aukšto sl ÷gio 
veikiamos hidraulin ÷s sistemos hidraulin ÷s alyvos! 

• Darbus ties hidrauline sistema leidžiama atlikti tik specializuotoms dirbtuv÷ms! 

• Prieš prad÷dami darbus ties hidrauline sistema, išleiskite hidraulin÷s sistemos sl÷gį! 

• Ieškodami nuot÷kio vietų, būtinai naudokite tinkamas pagalbines priemones! 

• Niekada nebandykite nesandarias hidraulinių žarnų linijas sandarinti rankomis 
arba pirštais. 
 
Aukštu sl÷giu ištrykštantis skystis (hidraulin÷ alyva) gali per odą įsiskverbti į 
kūną ir sukelti sunkius sužalojimus! 
 
Patyrę sužalojimų d÷l hidraulin÷s alyvos, nedelsdami kreipkit÷s į gydytoją! 
Infekcijos pavojus! 

 

 

• Prijungdami hidraulinių žarnų linijas prie vilkiko hidraulin÷s įrangos įsitikinkite, kad hidraulin÷ 
įranga tiek vilkiko, tiek priekabos pus÷je yra be sl÷gio! 

• Prižiūr÷kite, kad hidraulinių žarnų linijos būtų teisingai prijungtos! 

• Reguliariai tikrinkite visas hidraulinių žarnų linijas ir movas, ar nepažeistos ir ar neužterštos. 

• Ne rečiau kaip kartą per metus paveskite kompetentingam asmeniui patikrinti hidraulinių žarnų 
linijas, ar jos yra saugios darbin÷s būkl÷s! 

• Jei yra pažeidimų ir sen÷jimo požymių, pakeiskite hidraulinių žarnų linijas! Naudokite tik 
originalias HORSCH LEEB AS hidraulinių žarnų linijas! 

• Hidraulinių žarnų linijų naudojimo trukm÷ tur÷tų neviršyti šešerių metų, įskaitant galimą 
sand÷liavimo trukmę, ne ilgesnę kaip dveji metai.  
Net ir tinkamai sand÷liuojamos ir leistinai apkraunamos žarnos ir žarnų jungtys yra veikiamos 
natūralaus sen÷jimo, tod÷l jų sand÷liavimo ir naudojimo trukm÷ yra ribota. Kitokią naudojimo 
trukmę galima nustatyti pagal patirtimi paremtas vertes, ypač atsižvelgiant į rizikos potencialą. 
Termoplastikin÷ms žarnoms ir žarnų linijoms didžiausią reikšmę gali tur÷ti kitos orientacin÷s 
vert÷s. 

• Pagal taisykles šalinkite naudotą alyvą.  
Jei iškyla šalinimo problemų, jas aptarkite su savo alyvos tiek÷ju! 

• Patikimai saugokite hidraulinę alyvą nuo vaikų! 

• Prižiūr÷kite, kad hidraulin÷ alyva nepatektų į gruntą arba vandenį! 

 

 

 

 

9.6.1 Hidraulini ų žarnų linij ų ženklinimas 
Armat ūros ženklinimu pateikiama ši informacija: 

2) Hidraulin÷s žarnos linijos gamintojo ženklas (A1HF) 

3) Hidraulin÷s žarnos linijos pagaminimo data  
(02 04 = 2004 m. vasaris) 

4) Maksimalus leistinas darbinis sl÷gis (210 BAR).  
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9.6.2 Technin ÷s prieži ūros intervalai 

Po pirm ųjų 10 eksploatacijos valand ų, o po to kas 50 eksploatacijos valand ų 

1. Tikrinkite visų hidraulin÷s sistemos komponentų sandarumą. 

2. Esant reikalui, iš naujo priveržkite sriegines jungtis. 

Prieš kiekvien ą paleidim ą 

1. Tikrinkite hidraulinių žarnų linijas, ar neturi akivaizdžių trūkumų. 

2. Pašalinkite hidraulinių žarnų linijų ir vamzdžių trynimosi vietas. 

3. Nedelsdami pakeiskite susid÷v÷jusias arba pažeistas hidraulinių žarnų linijas. 

 

 

9.6.3 Hidraulini ų žarnų linij ų tikrinimo kriterijai 

D÷l savo saugumo ir siekdami sumažinti aplinkos taršą, vadovaukit÷s šiais tikrinimo kriterijais! 

Žarnas keiskite tada, kai atitinkama žarna atitinka bent vieną kriterijų iš toliau pateikiamo sąrašo: 

• Išorinio sluoksnio pažeidimai iki tarpsluoksnio (pvz., nutrintos vietos, įpjovimai, trūkiai). 

• Išorinio sluoksnio suskeld÷jimas (žarnos medžiagos trūkių formavimasis). 

• Deformacijos, neatitinkančios žarnos natūralios formos. Tiek besl÷g÷je, tiek sl÷gin÷je būsenoje arba 
lenkiant (pvz., sluoksnių skyrimasis, pūslelių formavimasis, suspaudimo vietos, užlinkimo vietos). 

• Nesandarios vietos. 

• Buvo nesilaikoma montavimo reikalavimų. 

• Viršyta 6 metų naudojimo trukm÷.  
Lemiamą reikšmę turi hidraulin÷s žarnos linijos pagaminimo data, nurodyta ant armatūros, plius 6 
metai. Jei ant armatūros nurodyta pagaminimo data „2004“, vadinasi, naudojimo trukm÷ baigiasi 2010 
m. vasarį. Šia tema žr. „Hidraulinių žarnų linijų ženklinimas“. 

 

Žarnos / vamzdžiai ir jungiamosios detal÷s nesandariais dažnai tampa d÷l: 

• trūkstamų sandarinimo žiedų arba sandariklių 

• pažeistų arba blogai įstatytų sandarinimo žiedų 

• suskeld÷jusių arba deformuotų sandarinimo žiedų arba sandariklių 

• svetimkūnių 

• neužfiksuotų žarnų sąvaržų 

 

 

 

 

9.6.4 Hidraulini ų žarnų linij ų įmontavimas ir išmontavimas 

 

         Naudokite 

• tik originalias HORSCH LEEB AS atsargines žarnas.  
Šios atsargin÷s žarnos atlaiko chemines, mechanines ir šilumines apkrovas. 

• montuodami žarnas būtinai žarnų sąvaržas, pagamintas iš V2A. 
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Įmontuodami ir išmontuodami hidraulinių žarnų linijas, 
būtinai laikykit÷s šių nuorodų: 

• Būtinai laikykit÷s švaros. 

• Hidraulinių žarnų linijas būtinai privalote įmontuoti taip, kad visose 
darbin÷se būsenose 

– nebūtų tempimo apkrovos, išskyrus savojo svorio. 

– esant trumpiems ilgiams, nebūtų gniuždymo apkrovos. 

– būtų išvengta išorinių mechaninių poveikių hidraulinių žarnų linijoms. 

– Užkirskite kelią žarnų trynimuisi į komponentus arba tarpusavyje, jas 
tikslingai išd÷stydami ir pritvirtindami. Esant reikalui, apsaugokite 
hidraulinių žarnų linijas apsauginiais apvalkalais.  
Uždenkite aštrius komponentus. 

– nebūtų mažesni už leistinus lenkimo spinduliai. 

 

• Hidraulin÷s žarnos liniją prijungiant prie judančių dalių, žarnos ilgis turi būti 
apskaičiuotas taip, kad per visą jud÷jimo diapazoną nebūtų mažesnio už 
mažiausią leistiną lenkimo spindulio ir/arba hidraulin÷s žarnos linijos 
papildomai neveiktų tempimo apkrova. 

• Pritvirtinkite hidraulinių žarnų linijas prie nurodytų tvirtinimo taškų. 
Venkite žarnų laikiklių ten, kur jie trukdo natūraliam žarnos jud÷jimui ir 
ilgio kitimui. 

• Draudžiama lakuoti hidraulinių žarnų linijas! 

 

 

 

9.7 Debitma čio kalibravimas 
 
Šia tema skaitykite „Müller-Elektronik“ lauko 
purkštuvo darbo kompiuterio eksploatacijos instrukciją. 
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9.8 Lauko purkštuvo bandymo nuorodos 
• Purkštuvo bandymą leidžiama atlikti tik įgaliotoms įstaigoms. 
• Pagal įstatymus reikalaujamas purkštuvo bandymas: 

– ne v÷liau kaip po 6 m÷nesių po eksploatacijos pradžios (jei neatliktas per pirkimą), tada 
– kas 4 pusmečius. 

 

Žarnos jungtis siurblio bandymui  Žarnos jungtis debitma čio bandymui  
(reikia įsigyti iš gamintojo) Tipas, skirtas GS 6000 (reikia įsigyti iš gamintojo) 

 

  

 

 

 

 

 

1.1 pav. 

 

 

Siurblio bandymas - GS 6000 siurblio našumo bandymas 
(tiekimo našumas, sl ÷gis) be KR (CCS) 

1. Atleiskite sąvaržą (1) prie siurblio iš÷jimo. 

2. Užmaukite žarnos jungtį (1.1 pav.). 

3. Priveržkite sąvaržą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siurblio bandymas - GS 8000 siurblio našumo bandymas 
(tiekimo našumas, sl ÷gis) su KR (CCS) 

1. Ant sl÷ginio iš÷jimo užmaukite bandymo žarną  
(reikalinga 2“ „Camlock“ mova)  

2. „Commander Box“ uždarykite visus sl÷ginius iš÷jimus 
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GS 6000 debitma čio bandymas 

1. Atleiskite sąvaržą (2).  

2. Bandymo procesas 

3. Žarnos jungtis debitmačiui (1). 

4. Priveržkite sąvaržą (2). 

5. Įjunkite siurblį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GS 8000 debitma čio bandymas 

1. Atleiskite žarnos sąvaržą (3) po debitmačiu 

2. Užmaukite bandymo žarną  

3. Priveržkite žarnos sąvaržą 

4. Įjunkite siurblį. 

 

 

 

 

 

 

GS 6000 / GS 8000 manometro bandymas 

 

 

 

 

 

 

 

Įsukite bandymo manometrą į  
1/4 colio vidinį sriegį (4) 

 

 

 

 

Srautmatis 
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9.9 Elektros apšvietimo sistema 
Kaitinam ųjų lempų keitimas: 

1. Nusukite apsauginį stiklelį. 

2. Išmontuokite sugedusią lemputę. 

3. Įstatykite atsarginę lemputę (atkreipkite d÷mesį į teisingą įtampą ir galingumą). 

4. Užd÷kite ir prisukite apsauginį stiklelį. 

 

 

9.10 Varžtų priveržimo momentai 
 
Sriegis  Rakto dydis 

[mm] 

Priveržimo momentai [Nm] 
priklausomai nuo varžt ų/veržli ų kokyb ÷s klas ÷s 

8.8 10.9 12.9 

M 8 25 35 41 

M 8x1 
13 

27 38 41 

M 10 49 69 83 

M 10x1 
16 (17) 

52 73 88 

M 12 86 120 145 

M 12x1,5 
18 (19) 

90 125 150 

M 14 135 190 230 

M 14x1,5 
22 

150 210 250 

M 16 210 300 355 

M 16x1,5 
24 

225 315 380 

M 18 290 405 485 

M 18x1,5 
27 

325 460 550 

M 20 410 580 690 

M 20x1,5 
30 

460 640 770 

M 22 550 780 930 

M 22x1,5 
32 

610 860 1050 

M 24 710 1000 1200 

M 24x2 
36 

780 1100 1300 

M 27 1050 1500 1800 

M 27x2 
41 

1150 1600 1950 

M 30 1450 2000 2400 

M 30x2 
46 

1600 2250 2700 
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10 Lauko purkštuvo šalinimas 
 

Prieš šalindami lauko purkštuvą, jį visą kruopščiai išvalykite (iš vidaus ir iš išor÷s). 

Energetiškai išnaudoti* galima šiuos komponentus:  
purškiamo mišinio rezervuarą, įpylimo rezervuarą, skalavimo vandens 
rezervuarą, g÷lojo vandens rezervuarą, žarnas ir plastikines jungiamąsias 
detales. 

Metalines dalis galite atiduoti į metalo laužą. 

Laikykit÷s atitinkamų įstatymų reikalavimų d÷l atskirų vertingųjų medžiagų šalinimo. 

 

* Energetinis išnaudojimas 
yra plastikuose esančios energijos atgavimas juos deginant ir tuo pat metu 
naudojant šią energiją elektros srov÷s ir/arba garų gamybai arba technologin÷s 
šilumos tiekimui.  
Energetinis išnaudojimas yra tinkamas sumaišytiems ir užterštiems plastikams, 
ypač kenksmingosiomis medžiagomis užterštoms plastikų frakcijoms. 
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11 Purškimo lentel ÷ 
Purškimo lentel ÷s plokš čios čiurkšl ÷s, „Antidrift“, inžektoriniams ir „Airmix“ purkštukams, purškimo 
aukštis 50 cm 

 

NUORODA!  

• Visos purškimo lentel÷se išvardytos išeigos [l/ha] yra taikomos vandeniui.  
Kad perskaičiuotum÷te KAS, padauginkite nurodytas išeigas iš 0,88, kad perskaičiuotum÷te 
NP tirpalams – iš 0,85. 

•   122 psl. pateikiama diagrama yra skirta pasirinkti tinkamą purkštukų tipą.  
 Purkštukų tipą lemia 

- numatytas važiavimo greitis, 

- reikiama išeiga ir 

- reikiama taikomos augalų apsaugos priemon÷s išpurškimo charakteristika 
(smulkiais, vidutiniais arba stambiais lašais). 

 

•   Lentel÷, pateikiama 124 psl., yra skirta 

- rasti purkštukų dydį. 

- rasti reikiamą purškimo sl÷gį. 

- rasti reikiamą pavienio purkštuko išmetimą, skirtą atlikti lauko purkštuvo tūrinį 
matavimą. 

 

Leistini įvairi ų purkštuk ų tipų ir dydži ų sl÷gio diapazonai 

 

Purkštuko tipas  Purkštuko dydis 
Leistinas sl ÷gio diapazonas [bar] 

min. sl ÷gis maks. sl ÷gis 

015 1 1,5 

02 1 2,5 

0,3 1 3,0 

LU / XRC purkštukai 

 

 

0,4 iki 0,8 1 5,0 

AD / DG / TT visi dydžiai 1,5 6 

AI visi dydžiai 2 8 

ID visi dydžiai 2 8 

Air Mix purkštukai visi dydžiai 1 6 

IDK / IDKN visi dydžiai 1 6 

TTI visi dydžiai 1 6 

AVI visi dydžiai 2 8 
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Purkštuk ų tipo pasirinkimas  
 
Purkštukų atstumas 50 cm 
 
 

 
 
 

Pavyzdys:  

reikiama išeiga:  200 l/ha 

numatytas važiavimo greitis:  8 km/h 

reikiama išpurškimo charakteristika  
naudojamai augalų apsaugos priemonei:  stambiais lašais (jokio nunešimo pav ÷jui) 

reikiamas purkštuko tipas:  ? 

reikiamas purkštuko dydis: ? 

reikiamas purškimo sl÷gis: ?  bar 

reikiamas pavienio purkštuko išmetimas, skirtas atlikti lauko purkštuvo tūrinį matavimą:   ?     l/min 
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Purkštuk ų tipo, purkštuk ų dydžio, purškimo sl ÷gio ir pavienio purkštuko išmetimo radimas 

1.  Nustatykite reikiamos išeigos (200 l/ha) ir numatyto važiavimo greičio (8 km/h) darbinį tašką. 

2.  Ties darbiniu tašku išveskite vertikalią liniją žemyn. Priklausomai nuo darbinio taško pad÷ties, ši linija eina 
per skirtingų purkštukų tipų charakteristikų šeimas. 

3. Pasirinkite optimalų purkštukų tipą pagal reikiamą taikomos augalų apsaugos priemon÷s išpurškimo 
charakteristiką (smulkiais, vidutiniais arba stambiais lašais). 

 → Pirmiau pateiktame pavyzdyje pasirinkta: 

 → Purkštukų tipas: AI arba ID 

4.  Atsiverskite purškimo lentelę 124 psl. 

5.  Suraskite skiltyje su numatytu važiavimo greičiu (8 km/h) reikiamą išeigą (200 l/ha) arba išeigą, 
kuri yra arčiausiai reikiamos išeigos (čia, pvz., 195 l/ha). 

6. Eilut÷je su reikiama išeiga (195 l/ha) 

 - raskite galimus purkštukų dydžius. Pasirinkite tinkamą purkštukų dydį (pvz., „03“). 

 -   susikirtimo taške su pasirinktu purkštukų dydžiu raskite reikiamą purškimo sl÷gį (pvz., 3,7 bar). 

 -  raskite reikiamą pavienio purkštuko išmetimą (1,3 l/min), skirtą atlikti lauko purkštuvo tūrinį matavimą. 

 

reikiamas purkštuko tipas:  AI /ID 

reikiamas purkštuko dydis:  03 

reikiamas purškimo sl÷gis:  3,7 bar 

reikiamas pavienio purkštuko išmetimas,  
skirtas atlikti lauko purkštuvo tūrinį matavimą:  1,3 l/min  
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Universali lentel ÷ lauko purškimo įrenginiams su 50 cm purkštuk ų atstumu 

 

 
 
Vert÷s taikomos 20°C vandeniui, sl ÷gis matuojamas tiesiai prie purkštuko. Vertes prieš naudojimo pradžią 
patikrinkite matavimo indu.  

- - - - -  Pavyzdys:   200 l/ha, esant 7,2 km/h, reikalauja 1,20 l/min kiekvienam purkštukui, t. y., 6,7 bar,  
   kai dydis -02, 4,3 bar, kai dydis -025, 3,0 bar, kai dydis -03 ir t. t. 

Važiavimo greitis km/h  Sl÷gis bar  

Purkštuko dydis  Vandens išeiga l/ha  Purkštuko 
išmetimas 

l/min 

Važiavimo greitis km/h  Sl÷gis bar  
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11.1 Purškimo lentel ÷ 3 čiurkšli ų purkštukams, purškimo aukštis 120 cm 
(leistinas sl ÷gio diapazonas 1–3) 

 

Purškimo lentel ÷ 3 čiurkšli ų purkštukams (geltoni) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Purškimo lentel ÷ 3 čiurkšli ų purkštukams (raudoni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Purškimo lentel ÷ 3 čiurkšli ų purkštukams (m ÷lyni) 
 

 

 
 
 
 
 
 

Purkštuko išmetimas Sl÷gis 

Vanduo 

KAS išeiga (l/ha) / km/h 

(bar) 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 

Vanduo 

(bar) 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 

Vanduo 

(bar) (l/min) 

KAS 

(l/min) 

KAS 

(l/min) 

KAS 
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Purškimo lentel ÷ 3 čiurkšli ų purkštukams (balti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.2 Purškimo lentel ÷ 5 skyli ų purkštukams  
(leistinas sl ÷gio diapazonas 1–2 bar) 

Purškimo lentel ÷ dozavimo diskeliui 4916-39, (ø 1,0 mm), purškimo aukštis 100 cm, 5 skyli ų  
purkštukui (juodas) 
 

 

 
 
Purškimo lentel ÷ dozavimo diskeliui 4916-45, (ø 1,2 mm), purškimo aukštis 100 cm, 5 skyli ų  
purkštukui (juodas) 

 

 
Purškimo lentel ÷ dozavimo diskeliui 4916-55, (ø 1,4 mm), purškimo aukštis 100 cm, 5 skyli ų  
purkštukui (pilkas) 

 

 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 

Vanduo 

(bar) 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 

per vieną dozavimo diskelį 

(bar) 

Vanduo KAS 

(l/min) 

KAS 

(l/min) 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 

per vieną dozavimo diskelį 

(bar) 

Vanduo KAS 

(l/min) 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 

per vieną dozavimo diskelį 

(bar) 

Vanduo KAS 

(l/min) 
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Purškimo lentel ÷ dozavimo diskeliui 4916-63, (ø 1,6 mm), purškimo aukštis 75 cm,  
5 skyli ų purkštukui (pilkas) 
 

 

 
Purškimo lentel ÷ dozavimo diskeliui 4916-72, (ø 1,8 mm), purškimo aukštis 75 cm,  
5 skyli ų purkštukui (pilkas) 
 

 

 
 

11.3 Purškimo lentel ÷ 7 skyli ų purkštukams (leistinas sl ÷gio diapazonas 
1,5–4 bar) 

 
Purškimo lentel ÷ 7 skyli ų purkštukui SJ7-02VP (geltonas) 
 

 

 
Purškimo lentel ÷ 7 skyli ų purkštukui SJ7-03VP (m ÷lynas) 
 

 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 

per vieną dozavimo diskelį 

(bar) 

Vanduo KAS 

(l/min) 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 

per vieną dozavimo diskelį 

(bar) 

Vanduo KAS 

(l/min) 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 

per vieną purkštuką 

(bar) 

Vanduo KAS 

(l/min) 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 

per vieną purkštuką 

(bar) 

Vanduo KAS 

(l/min) 
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Purškimo lentel ÷ 7 skyli ų purkštukui SJ7-04VP (raudonas) 
 

 

 
 
Purškimo lentel ÷ 7 skyli ų purkštukui SJ7-05VP (rudas) 
 

 

 
 
Purškimo lentel ÷ 7 skyli ų purkštukui SJ7-06VP (pilkas) 
 

 

 
 
Purškimo lentel ÷ 7 skyli ų purkštukui SJ7-08VP (baltas) 
 

 

 
 
 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko 
išmetimas 

Sl÷gis 

per vieną 
purkštuką 

(bar) 

Vanduo KAS 

(l/min) 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko 
išmetimas 

Sl÷gis 

per vieną 
purkštuką 

(bar) 

Vanduo KAS 

(l/min) 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 

per vieną purkštuką 

(bar) 

Vanduo KAS 

(l/min) 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 

per vieną purkštuką 

(bar) 

Vanduo KAS 

(l/min) 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 

per vieną purkštuką 

(bar) 

Vanduo KAS 

(l/min) 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 

per vieną purkštuką 

(bar) 

Vanduo KAS 

(l/min) 
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11.4 Purškimo lentel ÷ FD purkštukams (leistinas sl ÷gio diapazonas 1,5–4 bar) 
 
Purškimo lentel ÷ FD-06 purkštukui 
 

 

 
 
Purškimo lentel ÷ FD-08 purkštukui 
 

 

 
 
Purškimo lentel ÷ FD-10 purkštukui 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko 
išmetimas 

Sl÷gis 

per vieną 
purkštuką 

(bar) 

Vanduo KAS 

(l/min) 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 

per vieną purkštuką 

(bar) 

Vanduo KAS 

(l/min) 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 

per vieną purkštuką 

(bar) 

Vanduo KAS 

(l/min) 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 

per vieną purkštuką 

(bar) 

Vanduo KAS 

(l/min) 
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11.5 Purškimo lentel ÷ velkam ųjų žarnų junginiui 
(leistinas sl ÷gio diapazonas 1–4 bar) 

 
Purškimo lentel ÷ dozavimo diskeliui 4916-26, (ø 0,65 mm) 

 

 
 
Purškimo lentel ÷ su dozavimo diskeliu 4916-32, (ø 0,8 mm) 

 

 
 
Purškimo lentel ÷ dozavimo diskeliui 4916-39, (ø 1,0 mm) (standartinis) 

 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 
per vieną dozavimo diskelį 

(bar) 
Vanduo KAS 

(l/min) 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 
per vieną dozavimo diskelį 

(bar) 

Vanduo KAS 
(l/min) 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 
per vieną dozavimo diskelį 

(bar) 

Vanduo KAS 

(l/min) 
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Purškimo lentel ÷ dozavimo diskeliui 4916-45, (ø 1,2 mm) 

 

 
 
 
 
 
 
Purškimo lentel ÷ dozavimo diskeliui 4916-55, (ø 1,4 mm) 

 

 

 
 
 
 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 
per vieną dozavimo diskelį 

(bar) 

Vanduo KAS 

(l/min) 

KAS išeiga (l/ha) / km/h Purkštuko išmetimas Sl÷gis 
per vieną dozavimo diskelį 

(bar) 

Vanduo KAS 

(l/min) 
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11.6 P
erskaičiavim

o lentel
÷ skystų

jų
 trąšų

 – karbam
ido ir am

onio salietros 
tirpalo (K

A
S

) – purškim
ui 

 

 

 

Tankis 1,28 kg/l, t. y., maždaug 28 kg N į 100 kg skyst ųjų trąšų arba 36 kg N į 100 litr ų skyst ųjų trąšų, esant 5 - 10 

Num. N 
l 

Num. N 
l 

Num. N 
kg 

Num. N 
l 

Num. N 
kg 

Num. N 
l 

Num. N 
kg 

Num. N 
l 

N 
kg 

N 
kg 

Num. N 
kg 

N 
kg 


