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Prieš pradėdami eksploatuoti, atidžiai perskaitykite! 
Saugokite naudojimo instrukciją!

02/2009
Moderniausios žemės apdirbimo
ir sėjimo technikos specialistas

HORSCH ProntoHORSCH Pronto
7 / 8 / 9 DC   8 PPF7 / 8 / 9 DC   8 PPF



EB atitikties deklaracija
sutinkamai su EB direktyva 98/37/EEB

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

visiškai atsakingai skelbiame, kad produktas

HORSCH Pronto  7 DC nuo ser. Nr. 23771251
   8 DC   23781282
   9 DC   23791277
   8 PPF   23881250
             
                                                                             
kuriam ir skirta ši deklaracija, atitinka vieningus saugumo bei sveikatos apsaugos reikalavimus 
pagal EB direktyvą 98/37/EEB.
Tinkamam EB direktyvose išdėstytų saugumo bei sveikatos apsaugos reikalavimų įgyvendinimui 
buvo pasitelkti šie standartai bei techninės specifikacijos:

   DIN EN ISO 12100 - 1
   DIN EN ISO 12100 - 2

Schwandorf, 12.06.2007
Vietovė ir data      

____________________     ____________________  
M. Horsch        P. Horsch    
(Įmonės vadovas)      (Vystymo ir konstruktorių skyr.)
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Naudojimo instrukcijos išleidimo data: 02/2009    80201102 Pronto 7 - 9 DC / 8 PPF lt  

Patvirtinu, kad gavau naudojimo instrukciją bei atsarginių dalių sąrašą aukščiau nurodyto tipo 
mašinai. 

Su mašinos valdymu bei funkcijomis ir saugumo technikos reikalavimais supažindino įmonės 
HORSCH technikas arba įgaliotojo pardavėjo atstovas.

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

Gavimo patvirtinimas

Neišsiuntus šio gavimo patvirtinimo, negalios garantija !

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

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

Pardavėjas	 		
Pavardė:  ........................................................
Gatvė:  ............................................................
Indeksas:  .......................................................
Vietovė: ..........................................................  
Tel.: ................................................................
Faksas: ...........................................................
El. paštas:  ......................................................
Kliento Nr.: ......................................................

Klientas 
Pavardė:  ........................................................
Gatvė:  ............................................................
Indeksas:  .......................................................
Vietovė: ..........................................................  
Tel.: ................................................................
Faksas: ...........................................................
El. paštas:  ......................................................
Kliento Nr.: ......................................................  

Mašinos tipas:.................................................
Serijos numeris: ..............................................
Tiekimo data:  .................................................

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

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





- Gamintojo naudojimo instrukcijos vertimas -

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

Serijos numeris: ............................................... 
Mašinos tipas:  ................................................. 
Pagaminimo metai:  ......................................... 
Eksploatavimo pradžia:  ................................... 
Priedai:  ............................................................ 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
       
       
       
       
       
       

       

Naudojimo instrukcijos išleidimo data: 02/2009

Pardavėjo adresas:  Pavardė:  ......................................................................
    Gatvė:    ......................................................................
    Vietovė:   ......................................................................
    Tel.:    ......................................................................
    
    Kliento Nr.: Pardavėjas:  ..................................................................

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

    Tel.:   09431/7143-0
    Faksas:  09431/41364
    El. paštas:  info@horsch.com

    Kliento Nr.: įmonėje HORSCH:  .......................................................
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Įvadas
Įžanga
Prieš pradėdami eksploatuoti mašiną, atidžiai 
perskaitykite naudojimo instrukciją ir jos laikyki-
tės. Taip išvengsite pavojų, sumažinsite remonto 
išlaidas ir prastovas, padidinsite patikimumą bei 
pailginsite mašinos veikimo laiką. Laikykitės 
saugumo nurodymų! 

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

Ši naudojimo instrukcija jums padės perprasti 
mašiną bei tinkamai išnaudoti jos galimybes. 
Naudojimo instrukciją turi perskaityti ir ja vado-
vautis kiekvienas, kuris turės dirbti su mašina 
arba atlikti kitus darbus, pvz.,

valdyti (įskaitant paruošimą, gedimų šalinimą 
darbo eigos metu, priežiūrą);
remontuoti (techninė priežiūra, patikrini-
mas).
Transportavimas

Kartu su naudojimo instrukcija gausite atsarginių 
dalių sąrašą ir priėmimo patvirtinimo lapą. Ga-
mintojo atstovas paaiškins jums, kaip valdyti ir 
prižiūrėti mašiną. Paskui priėmimo patvirtinimo 
lapą atsiųskite į įmonę HORSCH. Taip patvirti-
nama, kad mašina tinkamai priimta. Garantijos 
laikas pradedamas skaičiuoti nuo pristatymo.

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







Defektų	šalinimas

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

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

Detalių tiekimas be senų detalių grąžinimo. 
Saugokite šias detales dar 12 savaičių, jų gali 
prireikti sprendimui priimti.

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

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

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

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

Mašina skirta sėkloms ir trąšoms išberti. Kitoks 
mašinos panaudojimas (pvz., kaip transporto 
priemonės) laikomas naudojimu ne pagal pa-
skirtį. 
Už dėl to patirtą žalą įmonė HORSCH neatsako. 
Visa rizika tenka naudotojui.

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

Naudojimui pagal paskirtį priskiriamas ir nau-
dojimo instrukcijos bei gamintojo nurodytų 
naudojimo, techninės priežiūros bei remonto 
reikalavimų laikymasis.

Patiriama	žala
Mašina buvo kruopščiai pagaminta įmonėje 
HORSCH. Tačiau ir tinkamai ją naudojant, ga-
limi išberiamo kiekio nuokrypiai ar net visiškas 
mašinos gedimas , pvz., dėl

skirtingos sėklinių medžiagų ar trąšų sudėties 
(pvz., grūdų dydžio pasiskirstymo, tankio, 
geometrinė formos, beico, nuosėdų);
užsikimšimo arba skliautų susidarymo (pvz., 
dėl svetimkūnių, sėklinių medžiagų su pelais, 
lipnaus beico, drėgnų trąšų);
besidėvinčių dalių susidėvėjimo (pvz.,  doza-
vimo prietaiso).
Žala dėl išorės poveikio.
Blogai parinktas sūkių skaičius ar važiavimo 
greitis;
Netinkamai nustatytas prietaisas (neteisingas 
sumontuotas, nustatymo lentelių duomenų 
nesilaikymas).

Prieš pradėdami darbą ir darbo metu, patikrinkite 
mašinos veikimą ir ar pakankamas išberiamo 
kiekio tikslumas.

Pretenzijos dėl su mašina nesusijusios žalos 
atlyginimo nepriimamos. Taip pat neatsakoma 
už žalą, patirtą dėl sėjimo ar valdymo klaidų.
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Šioje naudojimo instrukcijoje

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

svarbūs nurodymai.

kai kyla susižeidimo pavojus!

kai kyla pavojus sveikatai ir gyvybei!

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

Pasirūpinkite, kad tekstas ant skydelių būtų 
įskaitomas, jei skydelių trūksta ar jie apgadinti, 
pakabinkite naujus.

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

Nesiimkite jokio darbo, kuris galėtų būti nesau-
gus.

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

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

Mašinos valdytojas turi

užtikrinti, kad naudotojui būtų pasiekiama 
naudojimo instrukcija; 
įsitikinti, kad naudotojas ją perskaitė ir su-
prato.

Naudojimo instrukcija yra neatsiejama mašinos 
dalis.

Apsauginė	įranga
Darbui bei techninei priežiūrai jums reikės:

prie kūno priglundančių drabužių.
pirštinių, apsaugančių nuo aštrių mašinos 
dalių;
apsauginių akinių, saugančių nuo dulkių ar 
kt. dalelių, dirbant su sausomis ar skystomis 
trąšomis. Laikykitės trąšų gamintojo nurody-
mų.
Dirbdami su beicu arba beicuotomis sėkli-
nėmis medžiagomis, užsidėkite apsauginę 
kaukę ir mūvėkite apsaugines pirštines. Lai-
kykitės beico gamintojo nurodymų.
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Saugos duomenys
Šie galimų pavojų prevencijos bei saugos 
reikalavimai galioja visiems šios instrukcijos 
skyriams.

Saugos	ženklai
Ant mašinos

Važiuoti mašina pašaliniams 
asmenims draudžiama!

Nebūkite atlenkiamų mašinos 
dalių atlenkimo zonoje!

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

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

Niekada nekiškite rankų į pri-
spaudimo pavojaus zoną, kol 
dalys dar sukasi!

Prieš pradėdami techninės 
priežiūros ar remonto darbus, 
pirmiausia išjunkite variklį ir 
ištraukite raktelį.

Nelipkite ant besisukančių 
dalių. Naudokite tik numatytas 
pasilypėjimo priemones.
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Kad išvengtumėte galimų akių 
pažeidimų, nežiūrėkite tiesiai į 
įjungto radaro daviklio spindu-
liavimo zoną!

Būti pavojingoje zonoje leidžia-
ma, tik kai pastatytos apsaugi-
nės atramos.

alle Waage ed Sept.03
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

00380879

00380879

OFF
ON

ZERO

Įsūkio metu čia pakabinkite svarstykles.

ed Okt 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Pronto 89 DC

00380345

1

2

P.=.80.± 10 bar

P = 50 bar

„Pronto“ 7 / 8 / 9 DC
Noragėlių slėgį sumažinkite iki 50 barų; Lenkimo 
hidraulikai nustatykite 80 barų įtemptį ir įjunkite 
slankiąją padėtį

alle Aufkleber ed Sept.03
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

00380960 -

P.=.80.± 10 barP > 100 bar

„Pronto“ 8 PPF
Noragėlių slėgį sumažinkite mažiausiai iki 100 
barų; Lenkimo hidraulikai nustatykite 80 barų 
įtemptį

Norėdami nustatyti noragėlių slėgį, perskaitykite 
naudojimo nurodymus

Užpildymo lygis turi būti tarp min. ir maks. 
žymų. 

alle Ölstand ed Sept.03
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

00380093

max

mi n
™l typ:
    HLP 46
    DI N 51524
    Tei l  2

Temp:  max 60° C

00380093
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Grįžtamosios linijos slėgis prie ventiliatoriaus 
pavaros negali viršyti 5 barų, kitaip gali būti 
sugadintas hidraulinis variklis.

Rücklauf_Gebläse ed Sept.03
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

00380242

00380242
max. 5 bar

alle Rücklaufdruck bei Zapfwellenpumpe ed Sept.03
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

00380319

00380319
max.  2 bar

Kai grįžtamasis slėgis yra aukštesnis nei 2 barai, 
pakeiskite filtrus ir, jei reikia, alyvą.

ed Okt 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

pronto 89 DC

00380353

Jei nėra sumontuoti diskiniai įrankiai, statydami 
priekyje ir gale pakiškite pastatymo atramas.

Alle Hydr. Leitungen anschließen ed Sept.03
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

00380212

..

. .

.

.

..

. .

.

.

00380212

Visada prijunkite visas hidr. linijas. Priešingu 
atveju dėl susietų hidraulinių funkcijų galimi 
konstrukcinių elementų pažeidimai.

Kas 50 val. priveržkite ratų veržles / varžtus

Vorlage ed Juli 05
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Maschine 00380358

00380359

50 h / Nm

Perjunkite svirties padėtį iš darbinės į transpor-
tinę.

Vorlage ed Juli 05
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Maschine 00380358

00380358
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ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681.-.7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681.-.7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681.-.7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681.-.7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681.-.7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681.-.7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681.-.7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

Hidraulinės sistemos blokas

Pildymo sraigtasMašinos pakėlimas / nuleidimas

Mašinos sulenkimas

Įrankiai

Ženklintuvas

Ventiliatorius

Hidraulinių	žarnų	ženklinimas
Simbolis visada yra ant žarnos, kuriai reikia slė-
gio, kad mašina būtų nustatyta į transportavimo 
padėtį (kėlimas, suskleidimas ir t. t.).

alle Verladehacken ed Sept.03
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

00380880

00380880

Krovinio kablys; krovimo darbų metu čia prika-
binkite krovinio paėmimo įtaisus (grandines, 
lynus ir t. t.).
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Saugus	darbas
Mašiną galima pradėti eksploatuoti tik po to, kai 
įmonės HORSCH atstovas ar partneris infor-
muoja, kaip ja naudotis. Priėmimo patvirtinimo 
lapą užpildykite ir atsiųskite į įmonę HORSCH.

Naudokite mašiną tik tada, kai yra sumontuoti 
ir veikia visi apsauginiai įtaisai, pvz., nuimami 
apsauginiai įtaisai.

Reguliariai patikrinkite, ar tvirtai priveržtos 
veržlės ir varžtai, jei reikia, paveržkite.
Reguliariai patikrinkite padangų oro slėgį.
Esant funkcinėms mašinos triktims, mašiną 
tuojau pat išjunkite ir užblokuokite!

Saugus eismas
Važiuodami keliais, gatvėmis ar aikštėmis, lai-
kykitės galiojančių kelių eismo taisyklių. 
Atsižvelkite į leistinus transporto priemonių plo-
čius, sumontuokite apšvietimą, įspėjamuosius 
bei apsauginius įtaisus.
Atsižvelgdami į tai, kokia mašina prikabinta, 
laikykitės nurodyto transportinio aukščio!

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

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

Maksimalus transportavimo keliu greitis   
25	km	/	val.,	sėkladėžė	turi	būti	tuščia.







Nelaimingų	įvykių	prevencija
Be šios instrukcijos reikalavimų, laikykitės ne-
laimingų atsitikimų prevencijos bei galiojančių 
vietos profsąjungų reikalavimų.

Prijungimas / atjungimas
Prijungiant ar atjungiant mašiną prie traktoriaus 
tempimo mechanizmo, kyla pavojus susižeisti. 

Užblokuokite mašiną, kad neriedėtų.
Būkite ypač atsargūs atitraukdami traktorių. 
Draudžiama būti tarp traktoriaus ir mašinos.
Mašiną statykite tik ant lygaus ir tvirto pa-
grindo. Prikabintą mašiną prieš atkabindami 
pastatykite ant žemės. 

Stabdžių	sistema
Priklausomai nuo įrangos mašinose gali būti 
sumontuoti pneumatiniu ar hidrauliniu būdu 
valdoma darbinių stabdžių sistema.

Važiuojant keliu, stabdžių sistema visada turi 
būti prijungta ir veikianti. 
Prijungę mašiną ir prieš važiuodami, visuomet 
iš pradžių patikrinkite stabdžių sistemos veikimą 
ir būklę.

Prieš atkabindami, visuomet užfiksuokite ma-
šiną, kad ji nenuriedėtų ir įjunkite stovėjimo 
stabdžius.
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Hidraulika
Hidraulines žarnas junkite prie traktoriaus tik 
tada, kai hidraulikoje nėra slėgio nei iš maši-
nos, nei iš prietaisų pusės.
Hidraulinėje įrangoje yra aukštas slėgis. 
Reguliariai patikrinkite visų jungčių, žarnų 
bei sriegių hermetiką, apžiūrėkite, ar nėra 
matomų pažeidimų! 
Nuotėkio vietų paieškai naudokite tik tam 
skirtas pagalbines priemones. Nedelsdami 
pašalinkite defektus! Besiveržianti alyva gali 
sužeisti ar nudeginti!
Susižaloję iš karto kreipkitės į gydytoją.

Kad būtų išvengta sujungimo klaidų, hidraulinių 
funkcinių jungčių lizdai ir kištukai tarp traktoriaus 
ir mašinos turėtų būti pažymėti skirtingomis 
spalvomis.

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









Įrangos	keitimas
Užblokuokite mašiną, kad neriedėtų!
Pakeltas rėmo dalis, po kuriomis stovėsite, 
paremkite tinkamomis atramomis!
Atsargiai! Pakeltos dalys (grandyklė, dygiai, 
noragėliai) gali sužeisti!
Lipdami ant mašinos, nesistokite ant dirvos 
tankintuvo padangų ar kitų pasisukančių dalių! 
Jos gali pasisukti ir jūs griūdami galite sunkiai 
susižeisti.

Naudojant
Prieš pradėdami važiuoti ir dirbti, patikrinkite 
zoną aplink mašiną (ar nėra vaikų). Turi būti 
pakankamas matomumas.
Draudžiama nuimti bet kokius iš nurodytų 
apsaugos įtaisų.
Hidrauliškai valdomų dalių judėjimo zonoje 
neturi būti žmonių.
Pakylas ir kopėčias naudokite tik tada, kai 
mašina stovi. Darbo metu draudžiama vežti 
keleivį!
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Priežiūra	ir	techninė	priežiūra
Laikykitės galiojančių ar instrukcijoje nurodytų 
reguliarios kontrolės bei patikros terminų.
Norėdami atlikti techninės priežiūros ar 
priežiūros darbus, pastatykite mašiną ant 
lygaus ir tvirto pagrindo ir užblokuokite ją, 
kad neriedėtų.
Išleiskite iš hidraulinės sistemos slėgį, mašiną 
nuleiskite arba paremkite. 
Prieš valydami mašiną aukšto slėgio valymo 
įranga, uždenkite visas angas, kad į jas nepa-
tektų vandens, garų ar valymo priemonių. Ne-
nukreipkite vandens srauto tiesiai į elektrinius 
ar elektroninius konstrukcinius elementus, 
guolius ar į ventiliatorių. 
Po valymo patikrinkite visų hidraulinių jungčių 
sandarumą bei tvirtumą. 
Apžiūrėkite, ar nepažeistos talpyklos. Tuojau 
pat pašalinkite pastebėtus trūkumus!
Prieš pradėdami tvarkyti elektros įrangą, at-
junkite maitinimo srovę.
Prieš atlikdami suvirinimo darbus, atjunkite 
kompiuterio ir kitų elektroninių dalių kabelius. 
Įžeminimo jungtis turi būti kuo arčiau suviri-
nimo vietos.
Vėl priveržkite techninės priežiūros darbų 
metu atsilaisvinusius varžtus.

Neplaukite Naujos mašinos aukšto 
slėgio ar garų valymo įranga. Dažai 
visiškai sukietėja tik po 3 mėnesių, 
todėl saugokite, kad nebūtų pažeistas 
paviršius.
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Transportavimas / 
įdiegimas
Pirmojo paleidimo metu padidėja nelaimingų 
įvykių pavojus. Laikykitės atitinkamų skyrių 
nurodymų.

Pristatymas
Sėjamoji su primontuojamais padargais papras-
tai tiekiama visiškai sumontuota ant sunkiasvo-
rės priekabos. 

Kai dėl transportavimo reikia nuimti kokias nors 
dalis arba dalių blokus, vietoje juos sumontuoja 
mūsų atstovai arba mūsų montuotojai.

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

Pasirūpinkite pakankamos keliamosios galios 
kėlimo mechanizmais bei įtaisais.

Kėlimo mechanizmų tvirtinimo taškai pažymėti 
lipdukais.
Pasirinkdami kitus tvirtinimo taškus, atsižvelkite 
į svorio centrą bei svorio pasiskirstymą. Bet 
kuriuo atveju šie taškai gali būti tik ant mašinos 
korpuso. 

Mašinos su „DrillManager ME“
Visose mašinose su sėjamųjų valdymo sistema 
„DrillManager ME“ hidraulinė kėlimo / leidimo 
funkcija galima be papildomo įdiegimo.
Šias mašinas galima nukelti nuo sunkiasvorės 
priekabos neįdiegus pagrindinės įrangos.
Kitas hidraulines funkcijas, tokias kaip lenkimo 
arba ženklintuvo, galima naudoti tik įdiegus į 
traktorių pagrindinę įrangą. 
Kai kuriais atvejais lenkimo funkcija priskiriama 
atskiram valdymo prietaisui. 
   

Įdiegimas
Gamintojo klientų aptarnavimo skyriaus dar-
buotojai arba gamintojo atstovai supažindina su 
mašina bei atlieka pirmojo mašinos paleidimo 
darbus. 

Nesusipažinus su mašina, ją naudoti 
griežtai draudžiama!

Tik po to, kai gamintojo klientų tarnybos dar-
buotojai arba atstovai supažindina su mašina 
ir yra perskaitoma instrukcija, leidžiama pradėti 
eksploatuoti mašiną.

Įdiegimo bei techninės priežiūros dar-
bų metu padidėja nelaimingų įvykių 
pavojus. Prieš pradėdami įdiegimo 
ar techninės priežiūros darbus, susi-
pažinkite su mašina ir perskaitykite 
naudojimo instrukciją. 

Atsižvelgdami	į	komplektaciją
Nuimkite nuo mašinos visas neprijungtas, 
kartu atsiųstas dalis. 
Išimkite visas dalis iš sėklų bako!
Patikrinkite visas svarbias sriegines jungtis!
Sutepkite visus tepimo nipelius!
Patikrinkite oro slėgį padangose!
Patikrinkite visų hidraulinių jungčių ir žarnų 
prijungimo tvirtumą bei funkcijas.
Pasirūpinkite, kad visi pastebėti trūkumai 
būtų pašalinti!
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Montavimas

Pagrindinė įranga su ekranu

Ekrano laikiklis turi būti sumontuotas vairuo-
tojui patogioje matyti ir valdyti vietoje.
Storąjį kabelį nutieskite į akumuliatorių ir, 
prireikus, pailginkite.
Abu saugiklio gnybtus tvirtai ir patikimai su-
junkite su kabeliu.
Tvirtai prijunkite akumuliatoriaus abu raudo-
nus teigiamo poliaus ir abu juodus neigiamo 
poliaus kabelius.
Ekrano laikiklį pritvirtinkite prie galinės ekra-
no pusės ir jungties kabelį įkiškite į ekraną 
apačioje.











„DrillManager“	įdiegimas
Visose mašinose su sėjamųjų valdymo sistema 
„DrillManager“ pirmojo įdiegimo metu į traktorių 
reikia įmontuoti pagrindinę įrangą.

Pagrindinės įrangos kabelius reikia jungti tiesio-
giai prie traktoriaus akumuliatoriaus.
Kabeliai negali trintis ir izoliacija negali būti 
pažeista. 

Akumuliatoriaus jungčių kontaktai turi būti pa-
tikimi. Dėl montavimo klaidų galimas įtampos 
kritimas, sukeliantis nenusakomus klaidų pra-
nešimus ir gedimus. 

Jokiu būdu nejunkite kabelių į kitus 
kabinos kištukus.

DrillManager Müller (ME)
Pagrindinėje įrangoje yra 2 x 6 mm² ir   
2 x 2,5 mm² kabeliai, skirti srovei tiekti. 
Jei mašina įsigyta iki 2006 m. gegužės, reikia 
prijungti tik abu 6 mm² kabelius (yra tik vienas 
50 A saugiklis).
Po 2006 m. gegužės reikia jungti visus kabelius 
(raudonam 2,5 mm² kabeliui yra papildomas  
10 A saugiklis).

Monitorius negali trukdyti matomumo 
kelyje.
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Juostos	žymeklio	nustatymas
Juostos žymeklių judėjimo zonoje ne-
turi būti žmonių.
Prie visų judamųjų dalių yra vietų, kurio-
se galima įsipjauti ar prisispausti.

Pirmojo paleidimo metu juostos žymeklius rei-
kia nustatyti pagal darbinį plotį. Žyma eina per 
traktoriaus vidurį.

Juostos žymeklio nustatymas

Juostos žymekliu nustatomas ilgis gaunamas 
prie pusės mašinos pločio pridedant pusę 
atstumo tarp noragėlių, matuojant nuo išorinio 
noragėlio vidurio.

pvz.:  800 cm: 2  = 400 cm
 400 cm + 7,5 cm = 407,50 cm 

Juostos žymekliai turi būti nustatomi 
„Pronto“ 7 DC   3,57 m
„Pronto“ 8 DC   4,07 m
„Pronto“ 9 DC  4,57 m
„Pronto“ 8 PPF  4,07 m 
skaičiuojant nuo išorinio noragėlio vidurio.

Alle Sämaschinen Spuranreißer Spuranreißer ed märz 04
Maschine DatumEntw.DateinameZeichnung

8,0 m

4,07 m

Pronto 8 DC = 8 m

feb 03
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„Pronto“ 8 DC
Matmenys ir svoriai
Transportavimo plotis: ..........................3,00 m
Transportavimo aukštis: .......................3,60 m
Ilgis: ......................................................8,80 m
Darbinis plotis: ......................................8,00 m
Savoji masė: ......................... maks. 10.700 kg
Atraminė apkrova: ......................... 0–1 500 kg
Bako talpa:.............................................4000 l

Standartinė	konstrukcija
Noragėlių eilių skaičius: ...............................52
Atstumas tarp noragėlių:.....................154 mm
Sėjimo gylis: ................................... 0–100 mm
Slėgis, tenkantis noragėliams: .........5 - 120 kg
Dozavimo prietaiso pavara:  .......... elektroninė
Dozavimas: .................................. 2–500 kg/ha
Hidraulinis ventiliatorius: ......4 000 sūkių / min.

Reikalinga traktoriaus galia
Traktoriaus galia nuo:  .................155–215 kW
Hidraulinis slėgis: ................................180 bar
1 x dvigubo veikimo:  .................... hidr. blokas
1 x dvigubo veik. su srauto 
reguliavimo vožtuvu: ................... Ventiliatorius
1 x maks. beslėgis atgalinis 
judėjimas: 5 bar .................... nutekamoji alyva 
Alyvos kiekis esant tiesioginei 
ventiliatoriaus pavarai:  .......................  35–45 l  

             

Techniniai duomenys
„Pronto“ 7 DC
Matmenys ir svoriai
Transportavimo plotis: ..........................3,00 m
Transportavimo aukštis: .......................3,60 m
Ilgis: ......................................................8,80 m
Darbinis plotis: ......................................7,50 m
Savoji masė: ......................... maks. 10.500 kg
Atraminė apkrova: ......................... 0–1 500 kg
Bako talpa:............................................4 000 l

Standartinė	konstrukcija
Noragėlių eilių skaičius: ...............................52
Atstumas tarp noragėlių:.....................144 mm
Sėjimo gylis: ................................... 0–100 mm
Slėgis, tenkantis noragėliams: .........5 - 120 kg
Dozavimo prietaiso pavara:  .......... elektroninė
Dozavimas: .................................. 2–500 kg/ha
Hidraulinis ventiliatorius: ......4 000 sūkių / min.

Reikalinga traktoriaus galia
Traktoriaus galia nuo:  .................145–205 kW
Hidraulinis slėgis: ................................180 bar
1 x dvigubo veikimo:  .................... hidr. blokas
1 x dvigubo veik. su srauto 
reguliavimo vožtuvu: ................... Ventiliatorius
1 x maks. beslėgis atgalinis 
judėjimas: 5 bar .................... nutekamoji alyva 
Alyvos kiekis esant tiesioginei 
ventiliatoriaus pavarai:  ........................ 35–45 l  
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„Pronto“ 9 DC
Matmenys ir svoriai
Transportavimo plotis: ..........................3,00 m
Transportavimo aukštis: .......................4,06 m
Ilgis: ......................................................8,80 m
Darbinis plotis: ......................................9,00 m
Savoji masė: ......................... maks. 11 400 kg
Atraminė apkrova: ......................... 0–1 500 kg
Bako talpa:............................................4 000 l

Standartinė	konstrukcija
Noragėlių eilių skaičius: ...............................60
Atstumas tarp noragėlių:.....................150 mm
Sėjimo gylis: ................................... 0–100 mm
Slėgis, tenkantis noragėliams: .........5 - 120 kg
Dozavimo prietaiso pavara:  .......... elektroninė
Dozavimas: .................................. 2–500 kg/ha
Hidraulinis ventiliatorius: ......4 000 sūkių / min.

Reikalinga traktoriaus galia
Traktoriaus galia nuo:  .................175–240 kW
Hidraulinis slėgis: ................................180 bar
1 x dvigubo veikimo:  .................... hidr. blokas
1 x dvigubo veik. su srauto 
reguliavimo vožtuvu: ................... Ventiliatorius
1 x maks. beslėgis atgalinis 
judėjimas: 5 bar .................... nutekamoji alyva 
Alyvos kiekis esant tiesioginei 
ventiliatoriaus pavarai:  ........................ 35–45 l  

             

„Pronto“ 8 PPF
Matmenys ir svoriai
Transportavimo plotis: ..........................3,00 m
Transportavimo aukštis: .......................3,60 m
Ilgis: ......................................................9,60 m
Darbinis plotis: ......................................8,00 m
Savoji masė: ....................................13.500 kg
Bako talpa – 60/40: ................................ 7100 l

Standartinė	konstrukcija
Noragėlių eilių skaičius: ...............................52
PPF eilių skaičius: .......................................26
Atstumas tarp noragėlių:.....................154 mm
Sėjimo gylis: ................................... 0–100 mm
Slėgis, tenkantis noragėliams: .........5 - 120 kg
Slėgis, tenkantis PPF: ......................  – 200 kg
Dozavimo prietaiso pavara:  .......... elektroninė
Dozavimas: .................................. 2–500 kg/ha
Hidraulinis ventiliatorius: ...... – 5 500 aps./min.

Reikalinga traktoriaus galia
Traktoriaus galia nuo:  .................205–260 kW
Hidraulinis slėgis: ................................180 bar
1 x dvigubo veikimo:  .................... hidr. blokas
1 x dvigubo veikimo:  ........... tręšimo noragėlis
1 x dvigubo veik. su srauto 
reguliavimo vožtuvu: ................... Ventiliatorius
1 x maks. beslėgis atgalinis 
judėjimas: 5 bar .................... nutekamoji alyva 
Alyvos kiekis esant tiesioginei 
ventiliatoriaus pavarai:  .......................  70–90 l  
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Apšvietimas

Apšvietimo įrenginys

1. 7-ių polių kištukas
2. Paskirstymo dėžutė
3. Užpakalinis dešinysis žibintas
5.1 Posūkio žibinto lemputė
5.2 Atbulinės eigos žibinto lemputė
5.3 Stabdymo signalo lemputė
4. Užpakalinis kairysis žibintas
6.1 Stabdymo signalo lemputė
6.2 Atbulinės eigos žibinto lemputė
6.3 Posūkio žibinto lemputė

Kištukai	ir	kabeliai
Nr. Pavad. Spalva Funkcija
1. K geltonas Kairysis posūkio   
   žibintas
2. 54 g - - - - - - 
3. 31 baltas Masė
4. D žalia Dešinysis posūkio   
   žibintas
5. 58 D rudas Užpakalinis dešinysis  
   žibintas
6. 54 raudonas Stabdžių žibintas
7. 58 K juod. Užpakalinis kairysis   
   žibintas

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

Alle angehängten Beleuchtung Beleucht.skf ed Feb 04
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„Pronto 7/8/9 DC“ hidraulika

„Pronto 7/8/9 DC“ hidraulika

Valdymo prietaisas
Hidr. sankaba
Hidr. vožtuvo blokas
Uždarymo vožtuvas
Lenkimo fiksatoriaus hidr. cilindras
Hidraulinis atlenkimo cilindras
Hidr. uždarymo vožtuvas – vienpusis
Hidraulinis vožtuvas
Hidraulinis vožtuvas
Manometras
Ventiliatoriaus pavaros hidr. variklis
Uždarymo čiaupas
Vėžių purentuvo hidr. cilindras
Hidr. uždarymo vožtuvas 
Hidraulinis ženklintuvo cilindras
Darbo įrankių hidr. cilindras
Hidr. kėlimo cilindras
Pirminės eigos žymeklio hidr. vožtuvas
Pirminės eigos žymeklio hidr. cilindras
Dvigubo uždarymo čiaupas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Hydr.  ed Jan 09
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Pronto 7/9 DC
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19

Dr

U

Hydr. mit Frontpacker ed Jan 09
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„Pronto 7/8/9 DC“ hidraulika su priekiniais tankintuvais

„Pronto 7/8/9 DC“ hidraulika su priekiniais tankintuvais

Valdymo prietaisas
Hidr. sankaba
Hidr. vožtuvo blokas
Uždarymo vožtuvas
Lenkimo fiksatoriaus hidr. cilindras
Hidraulinis atlenkimo cilindras
Hidr. uždarymo vožtuvas – vienpusis
Hidraulinis vožtuvas
Hidraulinis vožtuvas
Manometras
Ventiliatoriaus pavaros hidr. variklis
Uždarymo čiaupas
Vėžių purentuvo hidr. cilindras
Hidr. uždarymo vožtuvas 
Hidraulinis ženklintuvo cilindras
Darbo įrankių hidr. cilindras
Hidr. kėlimo cilindras
Pirminės eigos žymeklio hidr. vožtuvas
Pirminės eigos žymeklio hidr. cilindras
Hidr. vožtuvas priekiniams tankintuvams
Hidr. cilindras priekiniams tankintuvams
Dvigubo uždarymo čiaupas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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„Pronto“ 8 DC PPF hidraulika

„Pronto“ 8 DC PPF hidraulika

Valdymo prietaisas
Hidr. sankaba
Hidr. vožtuvo blokas
Uždarymo vožtuvas
Lenkimo fiksatoriaus hidr. cilindras
Hidraulinis atlenkimo cilindras
Hidr. uždarymo vožtuvas – vienpusis
Hidraulinis vožtuvas
Hidraulinis vožtuvas
Manometras
Ventiliatoriaus pavaros hidr. variklis
Uždarymo čiaupas
Vėžių purentuvo hidr. cilindras
Hidr. uždarymo vožtuvas 
Hidraulinis ženklintuvo cilindras
Darbo įrankių hidr. cilindras
Hidr. kėlimo cilindras
Pirminės eigos žymeklio hidr. vožtuvas
Pirminės eigos žymeklio hidr. cilindras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Hidr. vožtuvas priekiniams tankintuvams
Hidr. cilindras priekiniams tankintuvams
Hidr. tręšimo noragėlių cilindras
Hidr. pakilimo cilindras
Dvigubo uždarymo čiaupas

20.
21.
22.
23.
24.
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Netenkant slėgio, mažėja pastatytos mašinos 
stabdymo efektyvumas. 
Todėl visada apsaugokite mašiną įjungdami 
stovėjimo stabdį. 

Norėdami patikrinti, ar stovėjimo stabdžiai gali 
vieni sulaikyti mašiną, atlaisvinimo mygtuku 
atlaisvinkite pneumatinę stabdžių sistemą. 
Stovėjimo stabdžiai turi vieni stabdyti mašiną. 
Jei ne, pasirinkite kitą stovėjimo vietą.

Pneumatinių stabdžių stabdymo schema

Jungiamoji galvutė „Bremse“ (stabdžiai), geltona
Jungiamoji galvutė „Vorrat“ (resursai), raudona 
Vamzdyno filtras
Priekabos stabdžių vožtuvas 
Oro rezervuaras
Vandens nuvedimo vožtuvas 
Pagrindinis stabdžio cilindras
Ratų stabdžio cilindras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stabdžių	sistema
Mašinose yra sumontuoti darbiniai ir stovėjimo 
stabdžiai. Darbiniai stabdžiai gali būti valdomi 
hidrauliniu arba pneumatiniu būdu.
Stovėjimo stabdžiai įjungiami patraukus lyną ant 
diskinių stabdžių trinkelės.

Stovėjimo	stabdžiai
Pastačius mašiną, visada reikia įjungti stovėjimo 
stabdžius.
Svirties kelias turėtų būti 6–12 pakopų. Jei reikia, 
kelią nustatykite su lynais.

Jei mašina pastatoma ilgesniam laikui, pavyz-
džiui, po sezono pabaigos, reikėtų atlaisvinti 
stabdžius, kad stabdžių trinkelė neprikibtų prie 
diskinės dėtuvės ir neapsunkintų eksploatavi-
mo.
Mašiną nuo nuriedėjimo apsaugokite pakišamo-
mis trinkelėmis ar kitomis priemonėmis.

Pneumatinė	stabdžių	sistema
Dvilaidis pneumatinis stabdys stabdymo jėgą 
perduoda pagrindiniam stabdžio cilindrui. Pa-
grindinis stabdžių cilindras tiekia suslėgtą orą 
per stabdžių skystį toliau į ratų stabdžių cilin-
drus.

Prikabinimas
Prikabindami pirmiausia prijunkite jungiamąją 
galvutę „Bremse“ (stabdžiai) (geltona), po to 
jungiamąją galvutę „Vorrat“ (resursai) (rau-
dona).
Išjunkite stovėjimo stabdį.

Atkabinimas
Įjunkite stovėjimo stabdį.
Atkabindami pirmiausia nuimkite raudoną, 
o po to – geltoną jungiamąją galvutę. Tokiu 
būdu atsarginis slėgis perduodamas į stabdžių 
cilindrus ir mašina yra nuolat stabdoma.

    









1 2

3 3

4
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6

7
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2
2-1

1

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

Maschine DatumEntworfenDateinameZeichnung

ed feb 09Druckluftbremse

11

2 2

8 Radbremszylinder

88
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Priežiūra
Norint užtikrinti vožtuvų veikimą, į suslėgtąjį orą 
reikėtų įmaišyti antifrizo, kaip nurodyta trakto-
riaus naudojimo instrukcijoje.
Ši priemonė palaiko tarpiklių elastingumą ir 
mažina rūdžių susidarymą vamzdynuose ir 
rezervuaruose.

Norint išvengti drėgmės sukeliamų nuostolių, 
jungiamąsias galvutes galima papildomai už-
dengti aklidangčiais ar plastikiniu maišeliu.

Techninė	priežiūra
Eksploatuodami iš oro rezervuaro kasdien 
išleiskite vandenį.
Tačiau, jei reikia, vamzdyno filtrą valykite 
kartą per metus.
Stabdžiai nusistato savaime. Reguliariai ti-
krinkite stabdžių trinkelių susidėvėjimą ir, jei 
reikia, pakeiskite.
Stabdžių skystį (DOT 4) keiskite kas dvejus 
metus.









Hidrauliniai	stabdžiai
Pneumatinis stabdys stabdymo jėgą perduoda 
pagrindiniam stabdžio cilindrui. Pagrindinis stab-
džių cilindras tiekia suslėgtą orą per stabdžių 
skystį toliau į ratų stabdžių cilindrus.
Priklausomai nuo konstrukcijos, stabdžių sis-
temoje papildomai gali būti įmontuota apsauga 
nuo nutraukimo.

Hidraulinio stabdžio stabdymo schema

Hidraulinė stabdžių sankaba
Slėginis akumuliatorius 
Nutraukimo stabdžių vožtuvas
Avarinis įjungimas (fiksatorius) 
Siurblys
Pagrindinis stabdžio cilindras
Slėgio ribojimo vožtuvas
Ratų stabdžio cilindras 

Slėgio ribojimo vožtuvo, skirto 7 / 8 ir 
9 DC, gamykliniai nustatymai yra maks. 
90 barų.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6

1 Hydr. Kupplung
2 Handlösepumpe 

Maschine DatumEntworfenDateinameZeichnung

ed feb 09Hydraulische Bremse

8

3 Notbremsventil

1

2 3

4

5

7

4 Auslösebetätigung (Federstecker)
5 Druckspeicher
6 Hauptbremszylinder
7 Druckbegrenzungsventil
8 Radbremszylinder

8
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Nutraukimo	vožtuvo	veikimas
Vožtuvas turi dvi padėtis:
A – darbinė padėtis
B – avarinis stabdymas

Nutraukimo stabdžių vožtuvas

Siurblys

Siurblys
Avarinis stabdymas su nutraukimo stabdžių 
vožtuvu gali būti įjungtas ir be traktoriaus.

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

Techninė	priežiūra
Stabdžiai nusistato savaime; Reguliariai ti-
krinkite stabdžių trinkelių susidėvėjimą ir, jei 
reikia, pakeiskite.
Jei reikia, pakeiskite stabdžių skystį  
(DOT 4).

1.





Prikabinimas
Prikabinimo metu stabdžių hidraulinę liniją su-
junkite su traktoriaus stabdžių linija ir įjunkite 
stovėjimo stabdžius.
Apsaugos nuo nutraukimo paleidimo virvutę 
traktoriuje pritvirtinkite pritaikytoje vietoje. Vir-
vutė negali pvz., posūkiuose persidengti su 
kitomis mašinos dalimis. Nes kitaip važiuojant 
gali įsijungti stabdymas. 

Prieš pradedant eksploatuoti arba ilgai nenau-
dojus, pripildykite avarinio stabdymo slėginį aku-
muliatorių prieš važiavimą. Iki galo nuspauskite 
stabdžių pedalą. Kiekvieną kartą paspaudus 
stabdį, slėginiame akumuliatoriuje paruošiamas 
slėgis ir, jei reikia, yra papildomas.
Tik po to galima važiuoti į gatvę.

Stabdžių įėjimo slėgis negali viršyti 
100–130 barų.

Atkabinimas
Įjunkite stovėjimo stabdį.
Atjunkite stabdžių linijas ir atkabinkite mašiną.

Nutraukimo stabdžiai nepaleidžiami atkabinimo 
metu. Avarinis stabdymas pradedamas, kai 
fiksatorius pasukamas į priekį.

A B

1
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Mašinos	prikabinimas

Prijungimo metu stovėti tarp traktoriaus 
ir mašinos draudžiama.

Mašinos pertvarkymo metu galite susižeisti į 
aštrias briaunas.

Prikabinimas
Dvigubas prikabinimas:
Apatinę kreipiamąją svirtį užfiksuokite, kad ji 
nesiūbuotų į šonus.
Mašiną prijunkite prie traktoriaus dvigubos 
jungties arba prikabinimo įrenginio.
Įjunkite sėjamosios valdymo sistemą.
Atsižvelgdami į įrangą, prijunkite darbinės 
hidraulikos sistemą ir ventiliatoriaus pavarą.
Prijunkite apšvietimą.
Prijunkite stabdžių laidus
Pakelkite sėjamąją ir užlenkite. Patikrinkite, 
ar įsitvirtino užlenkimo fiksatoriai.

Visus kabelius, laidus ir žarnas ištieskite taip, 
kad jų neįmanoma būtų pažeisti darbo (posūkių) 
metu.

Patikrinkite, ar visos kištukinės jungtys (hidrau-
linės ir elektrinės) yra švarios ir gerai pritvirtin-
tos.
Dėl užsiteršusių kištukinių jungčių nešvarumai 
patenka į pralaidžias terpes. Dėl to kištukai 
tampa nesandarūs, sutrinka prijungtų mazgų 
veikimas ir jie sugenda. 















Hidraulikos prijungimas
Hidrauliką prijunkite tik tada, kai hidraulinėse 
mašinose ir prietaisuose nėra slėgio.
Hidraulinėje sistemoje yra aukštas slėgis. Ište-
kantis skystis gali pažeisti odą ir sukelti sunkius 
sužalojimus. Susižaloję iš karto kreipkitės į 
gydytoją.

Kad būtų išvengta prijungimo klaidų, kištukiniai 
lizdai paženklinti skirtingomis spalvomis.

Visus hidraulinius veiksmus atlikite taip, kad val-
dymo įtaisas nesusidurtų su mašinos dalimis.

Apšvietimo prijungimas
Važiuojant keliais, apšvietimas turi būti 
prijungtas bei tinkamai veikti.

Sėjamosios apšvietimą prijunkite prie trak-
toriaus.
Patikrinkite, ar veikia apšvietimas ir ar švarūs 
įspėjamieji skydeliai.
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Hidraulinės	sistemos	funkcija
Jei traktoriaus valdymo prietaisų ne-
naudojate ar jie yra transportavimo 
padėtyje, juos užfiksuokite arba už-
blokuokite. 

Atlenkiamų mašinos dalių judėjimo 
zonoje negali būti žmonių.

Viso hidraulinio judėjimo metu valdymo prie-
taisas turi būti apsaugotas nuo atsitrenkimo į 
mašinos dalis!

Atlenkimas leidžiamas tik tada, kai 
mašina pakelta.

„DrillManager ME“ („Müller“) hidraulikos 
funkcija
Mašinų hidraulinės funkcijos pasirenkamos 
„DrillManager“ meniu dalyje. 
Todėl „DrillManger ME“ visada turi būti prijung-
tas prie traktoriaus elektros sistemos.

Hidraulikos funkcijas galima parinkti tik prieš 
tai meniu įvedus mašinos duomenis ir įjungus 
hidraulinį ženklintuvo valdymo būdą (žr. „Drill-
Manager ME“ instrukciją).
Funkcija „Heben“ (kėlimas) įjungiama be elek-
tros srovės, o blokuojama naudojant elektros 
srovę. 
Funkcijos „Klappen und Spuranreißer“ (atlenki-
mas ir ženklintuvas) įjungiamos naudojant elek-
tros srovę, o išjungiamos be elektros srovės.

Dingus elektros srovei, iškeliant mašiną žyme-
kliai įtraukiami.

Mašinos sulenkimas
Užlenkimas

Prijunkite „DrillManager“ ir ekrane parinkite 
hidraulinę funkciją „Heben“ (kėlimas). 
Pakelkite sėjamuosius noragėlius.
Su priekiniu dirvos tankintuvu: pakelkite prie-
kinį dirvos tankintuvą.
Ekrane įjunkite „Klappen“ (lenkimas), pa-
spauskite valdymo prietaisą ir užlenkite ma-
šiną iki atramos.
Užlenkimo fiksatoriai automatiškai užsifiksuo-
ja. Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, 
patikrinkite, kaip veikia fiksatoriai.
Važiuodami keliais, išjunkite „DrillManager“ ir 
užblokuokite valdymo prietaisus.
Dvigubo uždarymo čiaupą persukite į trans-
portavimo padėtį. Taip bus uždaryta venti-
liatoriaus – sklendės cirkuliacija ir mašina 
neapdairiai neatsilenks dėl ventiliatoriaus 
pavaros.

Lenkimo fiksatorius
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Mašinos pastatymas
Sėjamoji turėtų būti laikoma patalpoje ar po sto-
gu, kad sėkladėžėje, dozatoriuje ir sėklų žarnose 
nesikauptų drėgmė. 
Ji gali būti laikoma ir užlenkta, ir atlenkta.

Mašina be paruošiamųjų įrankių gali 
virsti atgal. Priekyje ir gale reikia įmon-
tuoti nuleidimo atramas.

Manevravimo metu atkreipkite dėmesį į 
aplinką. Mašinos manevravimo zonoje 
neturi būti žmonių.

Mašiną pastatykite ant horizontalaus ir kieto 
pagrindo.
Pakiškite nuleidimo atramas.
Mašiną užfiksuokite, kad nenuriedėtų, ir at-
kabinkite.
Atjunkite hidraulines ir elektros jungtis ir su-
dėkite jas į tam skirtus laikymo įtaisus.
Iš pneumatinių stabdžių oro katilo išleiskite 
vandenį.
Įjunkite stovėjimo stabdį.
Ištuštinkite sėklų baką.
Išvalykite dozavimo prietaisą.
Uždarykite sėklų rezervuaro dangtį.
Sėjamosios valdymo sistemos elektros ir 
elektronikos komponentus laikykite sausose 
patalpose.

Jeigu naudojote sausas trąšas, kruopščiai iš-
plaukite sėkladėžę ir mašiną. Trąšos kenksmin-
gos, skatina koroziją. Pirmiausia trąšos stipriai 
pažeidžia cinkuotas dalis, pvz., varžtus.

Jei mašina pastatoma ilgesniam laikui, apsau-
gokite nuo nuriedėjimo ir įjunkite stovėjimo 
stabdžius, kad nesukibtų trinkelės.





















Atlenkimas
Dvigubo uždarymo čiaupą persukite į darbinę 
padėtį.
Atblokuokite valdymo prietaisus.
Įjunkite „DrillManager“, ekrane pasirinkite 
„Heben“ (kėlimas) ir pakelkite sėjamuosius 
noragėlius.
Ekrane įjunkite „Klappen“ (atlenkti). Paspaus-
kite valdymo prietaisą, mašiną atlenkite iki 
atramos ir nustatykite 50 barų (manometras) 
įtemptį. 

Dėl pirminės slėginės įtampos svoris iš vidinės 
dalies persiskirsto į abu sparnus ir sėklų bako 
turinys pasiskirsto tolygiai.
Darbo metu slėginė įtampa išlaikoma su venti-
liatoriaus pavaros hidrauliniu slėgiu.
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Reikia reguliariai tikrinti, ar ant ventiliatoriaus 
sparnuotės ir apsauginių grotelių nėra susikau-
pusių nešvarumų, prireikus būtina nuvalyti.

Ant apsauginių grotelių susikaupus nešvaru-
mams, dėl prarandamo oro srauto sėjimo žarnos 
gali užsikimšti. 
Dėl ant ventiliatoriaus sparnuotės susikaupusių 
nešvarumų atsiranda mušimas. Gali susidaryti 
guolių perkrova, jie gali būti pažeisti.

Jei transportavimo padėtyje įjungia-
mas ventiliatoriaus, mašina pamažu 
atsilenks. 
Prieš įjungdami ventiliatorių, visada 
atlenkite mašiną.

Valdymas
Pneumatika „Pronto“ DC
Pneumatinę įrangą sudaro ventiliatorius, išme-
timo sklendė su skirstytuvu ir abu skirstymo 
bokštai.

Ventiliatorius
Hidraulinį ventiliatorių tiesiogiai valdo traktoriaus 
hidraulinė sistema arba siurblys su darbiniu 
velenu.

Išleidžiamas oro srautas transportuoja sėkli-
nes medžiagas iš tiekimo šliuzo link noragėlių. 
Reikalingas oro kiekis priklauso nuo sėklinių 
medžiagų (rūšies ir svorio), sėklų kiekio, darbinio 
pločio ir sėjimo greičio.
Todėl neįmanoma iš anksto nustatyti tinkamo 
ventiliatoriaus apsisukimo greičio, jį reikia nu-
statyti lauke bandymų būdu.

Oro srautas neturi būti pernelyg didelis, kad 
sėklos neiššoktų iš talpos arba nebūtų išpūstos 
iš dozavimo prietaiso grotelių (žr. apie dozavimo 
prietaisą).
Jis neturėtų būti ir per mažas, kad sėklinės me-
džiagos neliktų žarnose ir jų neužkimštų. Jei oro 
srautas yra per mažas, net ir sėklų skirstymas 
gali turėti neigiamų pasekmių.
Todėl nustatykite kuo didesnį ventiliatoriaus 
sūkių skaičių. 
Priklausomai nuo darbinio pločio ir sėklų, tolygų 
skersinį skirstymą pasieksite esant maždaug 
3500 aps./min.

Ventiliatoriaus nustatymą, sėklinių 
medžiagų transportavimą ir sėklų talpą 
reikia tikrinti sėjos pradžioje o, esant 
dideliems plotams, reguliariai darbo 
metu visuose noragėliuose.
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„Pronto“ DC ventiliatoriaus variklis
Nutekančios alyvos linija prie traktoriaus turi būti 
prijungiama be slėgio! 

Grįžtamasis nutekamosios alyvos slė-
gis maks. 5 barai!
Maks. sūkių skaičius 4 500 sūkių/min.

Tiesioginė ventiliatoriaus variklio pavara

Hidraulinė ventiliatoriaus pavara

Hidr. vožtuvas su srovės reguliavimo funkcija
Hidr. sankaba
Manometras
Hidr. variklis 
Ventiliatorius
Atbulinės eigos vožtuvas
Nutekamosios alyvos linija
Hidraulinė jungtis prie traktoriaus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

alle Antrieb Befüllschnecke (direkt) ed Jan 04
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Tiesioginė	ventiliatoriaus	pavara	
Hidraulinį ventiliatorių tiesiogiai valdo traktoriaus 
hidraulinė sistema.
Norėdami reguliuoti apsukų skaičių, traktorių 
komplektuokite su srauto reguliavimo vožtuvu. 

Hidraulinis siurblys turi tiekti pakankamai alyvos, 
kad ventiliatoriaus sūkių skaičius, taip pat ir nu-
kritus traktoriaus sūkių skaičiui ar įjungus kitas 
hidraulinės sistemos funkcijas, nesumažėtų. 

Ventiliatoriaus apsukų skaičių lemia 
alyvos kiekis, nustatomas traktoriaus 
srovės reguliavimo vožtuvu. 

Kontrolė	ir	techninė	priežiūra
Išlaikykite maks. 5 barų grįžtamąjį slėgį. 
Reguliariai valyti įsiurbiamo oro groteles, kad 
nesumažėtų oro srautas ir taip išvengtumėte 
užsikišimų. 
Nuo ventiliatoriaus sparnų nuvalykite susi-
kaupusius nešvarumus, kad būtų išvengta 
sparnuotės ir guolių mušimų arba žalos.
Priveržkite tvirtinimo kūgį ant ventiliatoriaus 
veleno (žr. skyrių „Ventiliatoriaus flanšas“).
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Ventiliatorius	su	darbiniu	velenu	
varomu	siurbliu
Hidraulinis ventiliatorius varomas siurbliu su 
darbiniu velenu.

Ventiliatorius su darbinio veleno pavara

Siurblys su darbiniu velenu
Srauto reguliavimo vožtuvas 
Aukšto slėgio manometras
Ventiliatoriaus pavaros hidr. variklis
Ventiliatorius
Hidr. blokas su viršslėgio ir atbulinės eigos vožtuvu
Grįžtamojo slėgio manometras (maks. 2 barai)
Aušintuvas
Filtras
Alyvos bakas

Techniniai duomenys
Hidr. siurblys:   43 cm³
Hidr. variklis:   10 cm³
Darbinis slėgis:  – 130 bar
Darbinio veleno 
sūkių skaičius:  1000 aps./min.
Prijungimas:   Z 6, Z 20 ir Z 21
Ventiliatoriaus sūkių 
skaičius:   - 4500 aps./min.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Funkcija
Siurblys su darbiniu velenu varo hidraulinį ven-
tiliatoriaus variklį.
Su srovės reguliavimo vožtuvu nustatomas aly-
vos kiekis ir ventiliatoriaus sūkių skaičius.

Manometras rodo darbinį hidraulinės įrangos 
slėgį. Jis kyla proporcingai ventiliatoriaus sūkių 
skaičiui ir yra ribojamas viršslėgio vožtuvu iki 
200 bar. 

Viršslėgio vožtuvas hidraulikos bloke saugo de-
tales, o atbulinės eigos vožtuvas sudaro sąlygas 
inerciniam ventiliatoriaus veikimui po darbinio 
veleno išjungimo.

Atbulinės eigos metu alyva pro aušintuvą ir filtrą 
grąžinama į alyvos baką. 
Manometras atbulinės eigos metu kontroliuoja 
dinaminį slėgį. Kai slėgis atbulinės eigos metu 
viršija 2 barus, reikia keisti filtrą.

Darbiniu velenu varomo siurblio alyvos bakas

Alyvos lygio rodmuo
Grįžtamosios linijos slėgio manometras
Alyvos filtras
Srauto reguliavimo vožtuvas

1.
2.
3.
4.

Gebläse Gebläse ed feb 09
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Hidraulinis variklis

Ventiliatoriaus variklis (standartinė komplektacija be 
droselinio vožt.)

Kontrolė	ir	techninė	priežiūra
Išlaikykite maks. 2 barų grįžtamąjį slėgį.
Patikrinkite alyvos lygį.
Nuvalykite nešvarumus nuo apsauginių venti-
liatoriaus grotelių ir aušintuvo plokštelių.
Nuvalykite nešvarumus nuo ventiliatoriaus 
sparnų.
Jei reikia, pakeiskite alyvą ir filtrus.
Priveržkite tvirtinimo kūgį ant ventiliatoriaus 
veleno (žr. skyrių „Ventiliatoriaus flanšas“).













Ventiliatorius	su	darbiniu	velenu	varomu	siurbliu
Triktis Galima	priežastis Šalinimas
Ventiliatoriaus guolių defektas Įprastas susidėvėjimas

Ventiliatorius dirbo per didele galia

Mušimas sparnuotėje

Pakeiskite guolius
Niekada nejunkite ventiliatoriaus be 
prijungtų pneumatinių žarnų
Pakeiskite sparnuotę arba ją nuvalykite

Nesandarus veleno tarpiklis prie variklio Grįžtamasis slėgis aukštesnis nei 2 barai Patikrinkite grįžtamąjį slėgį

Hidr. alyva perkaitusi Ventiliatorius dirbo per didele galia

Nešvarus alyvos filtras
Nešvarios apsauginės ventiliatoriaus 
grotelės
Nešvarus alyvos aušintuvas
Per žemas viršslėgio vožtuvo nustatymas

Sumažinkite galią ir patikrinkite alyvos 
būklę 
Patikrinkite slėgį prie ventiliatoriaus
Pakeiskite alyvą ir alyvos filtrą
Nuvalykite apsaugines ventiliatoriaus 
groteles
Nuvalykite aušintuvo plokšteles
Tinkamai nustatykite pneumatinį vožtuvą

Hidr. variklio defektas Ventiliatorius dirbo per didele galia

Hidraulinė alyva nešvari

Sumažinkite galią ir patikrinkite slėgį prie 
ventiliatoriaus
Pakeiskite hidraulinę alyvą ir filtrą 

Siurblio su darbiniu velenu guolio 
pažeidimas

Siurblys per silpnai arba per stipriai 
pritvirtintas prie traktoriaus

Pakeiskite guolį, tinkamai pritvirtinkite 
siurblį

Nėra oro traukos ties noragėliais
Užsikimšo oro žarnos

Nešvarios įsiurbiamo oro grotelės Nuvalykite įsiurbiamo oro groteles

Aušintuvo plokšteles reikia reguliariai 
valyti, kitaip sumažės aušinimo ir ven-
tiliatoriaus oro srautas. Perkais hidrau-
linė alyva ir užsikimš sėjimo žarnos.
 
Montuojant siurblys su darbiniu velenu 
uždedamas ant pavaros veleno galo. 
Siurblį reikia tvirtai, bet be įtampos, 
pritvirtinti laikikliais prie traktoriaus.
Darbo metu siurblys neturi judėti, ki-
taip gali būti pažeidžiamas velenas ar 
guoliai.
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Ventiliatoriaus	flanšo	priveržimas
Tvirtinimo kūgis prie hidraulinio variklio ventilia-
toriaus pavaros dėl temperatūros svyravimų ir 
medžiagos skilimo gali atsilaisvinti vuo ventiliato-
riaus sparnuotės. Ventiliatoriaus sparnuotė gali 
judėti pavaros velenu ir sugadinti ventiliatorių.

Todėl po 50 valandų tvirtinimo kūgį 
reikia paveržti ir po to patikrinti jį kartą 
per metus.

Norėdami patikrinti nuimkite apsaugines venti-
liatoriaus groteles. 

Tvirtinimo kūgis fiksuoja sparnuotę ir tuo pačiu 
tvirtai laikosi ant pavaros veleno.

Tvirtinimo kūgis

Priverždami tvirtinimo varžtus atkreipkite dėmesį 
į šiuos faktorius.

Ventiliatoriaus sparnuotė varžtų priveržimo 
metu juda, visų pirma naujo montavimo metu 
link korpuso, apsauginių grotelių kryptimi. 
Todėl laisvesnis flanšas turi būti nustatomas 
arčiau hidraulinio variklio.
Tvirtinimo paviršiai turi būti nealyvuoti ir ne-
tepaluoti.
Tvirtinimo varžtai turi būti priveržiami visiškai 
tolygiai, keliais žingsniais. Be to lengvais 
smūgiais į flanšą (plastmasiniu plaktuku arba 
plaktuko kotu) palengvinamas uždėjimas ant 
kūgio. 
10–24 4,6 dydžio varžtus galima priveržti tik 
maks. 6,8 Nm. 
Po priveržimo reikia patikrinti ventiliatoriaus 
sukimosi laisvumą bei tolygumą.
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Bakas 7/8/9 DC
Bako talpa siekia 4000 litrų, o prie jo galima 
montuoti atlenkiamus piltuvus.
Per sumontuotą sklendę sėklinės medžiagos 
paskirstomos, o sėkladėžė visiškai užpildoma.

Kad sėklos būtų apsaugotos nuo dulkių, ne-
švarumų ir drėgmės, sklendė visada turi būti 
uždaryta.
Esant dideliam dulkėtumui, dulkės gali nusėsti 
sėkladėžėje ir užkimšti rotoriaus akeles. Dėl 
to galimos dozavimo klaidos ir nereikalingas 
dozatoriaus dėvėjimasis.

Bakas 8 PPF
Dvigubos sėkladėžės talpa yra 7100 litrų ir yra 
padalinta santykiu 60:40. 
Dėl slėginio bako konstrukcijos galimas dides-
nis paduodamos sėklos kiekis. Norint išvengti 
veikimo trikdžių, jis nuolat turi būti uždarytas ir 
sandarus. 

Oro nuostoliai pneumatinėje sistemoje 
sumažina paduodamos sėklos kiekį. Jis 
gali nukristi iki nulio.

Kiekvieną kartą atidarius bako dangtį veikiant 
ventiliatoriui pasiklausant ir ranka paliečiant 
išilgai tarpiklio reikia patikrinti išeinančio oro 
sandarumą.

Slėginis bakas 8 PPF

Tiekimo piltuvas
Įpylimo žiotyse dozatorius paduoda sėklines 
medžiagas į oro srautą.
Sklendė sukonstruota kaip skirstytuvas ir skirta 
oro srautui į abu sėklos bokštus skirstyti.

Apačioje sumontuotas atlenkiamas dangtelis. 
Norint nustatyti sėjimo normą, šis dangtelis ati-
daromas ir sėjimo normos maišas pakabinamas 
ant korpuso kablių. 

Kad sėjimo metu tiekimo tūtoje nebūtų jokių 
funkcinių trikčių, transportuojant bei paskirs-
tant sėklą visos jungtys ir dangteliai turi būti 
sandarūs. 

Oro nuostolis sukelia dozavimo trik-
čių.

Vienos	pusės	išjungimas
Mašinose gali būti įdiegta elektrinė vienos pusės 
atjungimo funkcija, su kuria galėsite rankiniu 
būdu išjungti vieną pusę. 
Elektrinis vienos pusės atjungimas valdomas su 
„DrillManager“, dėl jo automatiškai pusiau suma-
žinamas sėjimo kiekis ir apsėjamas plotas.

Sklendė išmetimo šliuze gali būti perstumta 
rankiniu būdu. Sėjimo kiekį sumažinti pusiau 
su „DrillManager“ arba prietaiso „DrillManager“ 
mygtuku „%“ nustatyti 50% reikšmę.
Ploto skaitiklis toliau skaičiuoja visą darbinį 
plotį. 

„Pronto“ 8 DC PPF negalima išjungti 
tręšimo vienoje pusėje.
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Dešiniojo sėjimo bokšto ventiliatoriaus žarną 
sujunkite su priekiniu dozavimo prietaisu. 

Dešiniojo sėjimo bokšto ventiliatoriaus žarna

Į „DrillManager“ prietaisą įveskite 
norimą sėjimo kiekį, padalintą pusiau 
abiems dozavimo prietaisams. 

Tręšimo noragėlių diskai tuo metu yra fiksuoti 
viršutinėje padėtyje.

Tręšimo noragėlių darbinio gylio nustatymas
  

Diskus pakelkite iki galo.
Išimkite gylio nustatymo sraigtus.
Sraigtus įsukite į viršutinius laikiklius.









Dvigubi	bakai	8	PPF	dvigubam	sėklos	
kiekiui

Su Pronto DC 8 PPF sėti galima vienu metu iš 
abiejų bakų. 
Tam reikia sujungti priekinio bako dozavimo 
prietaisą su dešiniuoju sėjimo bokštu. 

Permontavimas
Atjunkite priekinio dozavimo prietaiso venti-
liatoriaus žarnų jungtis ir sujunkite su apatine 
žarna.

Ventiliatoriaus žarnų jungtys ir skirstytuvo kanalas

Sklendę skirstytuvo kanale perstumkite į de-
šinę, kad ventiliatoriaus oras būtų tiekiamas 
į kairiąją žarną.   
Išmetimo šliuzo sklendę perstumkite taip 
kaip vienos pusės atjungime, kad sėkla būtų 
pučiama tik į kairįjį sėjimo bokštą.

Esant elektriniam vienos pusės atjun-
gimui, atkreipkite dėmesį:

Jei sklendė perstumiama „DrillManager“ prietai-
se įjungus vienos pusės atjungimą, „DrillMana-
ger“ pusiau padalins sėjimo kiekį ir skaičiuos tik 
pusę apsėjamo ploto. 
Sėjimo kiekis gali būti padidintas į 1 dozavimo 
prietaisą įvedus dvigubą kiekį.
Tačiau ir toliau bus skaičiuojama pusė ploto. 
Todėl yra rekomenduojama sklendę visada 
perstumti rankiniu būdu.
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Pakeltoje padėtyje diskai negali liestis 
prie žemės.

Diskai šioje vietoje būtų neapvaliai nušlifuoti ir 
taip taptų nenaudotini.
Jei dėl darbo sąlygų atsitinka taip, jog diskai 
liečiasi su žeme, šiuo atveju diskus yra geriau 
ne užblokuoti, o tiesiog palikti kartu suktis ant 
žemės.
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Sėjimo	srauto	daviklis
Sėjimo srauto davikliai kontroliuoja sėjimo 
srautą. Jie praneša esant kiekio pasikeitimams 
sėjimo ar tręšimo metu bei apie užsikimšusias 
žarnas.

Jei davikliais yra stebimo žarnos prijungtos prie 
važiavimo takų, į „DrillManager“ prietaisą šios 
žarnos turi būti įvestos su jų numeriu. Davikliai 
nekontroliuos, jei bus įjungtas važiavimo takas 
– žr. „DrillManager“ naudojimo instrukciją.  

Reguliariai tikrinkite ar ant skirstytuvo 
nėra svetimkūnių ir nuosėdų.
Jie trikdo sėjimo srautą ir sklendžių 
veikimą.

Specialioms užduotims atlikti galima skirstytuve 
uždaryti atskirus išėjimus. Tam reikia atsukti 
dangtelį ir įdėklus kampu žemyn įkišti į pagei-
daujamą išėjimą.

Įdėklai

Skirstytuvas	sėkloms	ir	
trąšoms
Abu sėklos skirstytuvai yra sumontuoti sėjamo-
sios apačioje, trąšų skirstytuvas 8 PPF mašino-
se yra sumontuotas trąšų bake. Jie paskirsto ir 
nukreipia sėklą bei trąšas į noragėlius. 

Visos skirstytuvo dalys turi būti sandarios. Net 
ir mažas nesandarumas ar oro nuostolissukelia 
paskirstymo netolygumą.

Sėklos skirstytuvas su variklio sklendėmis, skirtomis 
važiavimo takams įjungti

Ant skirstytuvo yra sumontuotos variklio sklen-
dės, skirtos įjungti važiavimo takus ir sėjimo 
srauto kontrolės davikliai.

Variklio sklendės įjungti važiavimo takams

Mechaninių sklendžių įjungti važiavimo takams 
apatinėje pusėje, ant veleno, yra maža žyma, 
nurodanti sklendžių padėtį. 
Šioje vietoje galima patikrinti sklendžių sukimąsi 
ir galinę padėtį.
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Žarnų	išdėstymas
„Pronto“ 7 ir 8 DC / 8 PPF

Pneumatic ed Nov 06
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Skirtingų dydžių grūdams bei skirtingiems sėklų 
kiekiams sėti skirti skirtingi akytieji rotoriai. Kaip 
tinkamai parinkti rotorių, aprašyta „DrillManager“ 
instrukcijoje. 

Akytieji rotoriai skirstomi pagal vieno sūkio metu 
paduodamą kiekį.

Rotoriai	 visoms	 javų	 rūšims	 ir	 sausoms	
trąšoms

Akytieji rotoriai

Dirbant su dozatoriumi, visi konstruk-
ciniai elementai turi būti absoliučiai 
sandarūs. Dėl nesandarumo kyla do-
zavimo klaidų.

Montuojant dozatorių, visi atraminiai 
paviršiai turi būti užsandarinti, o, priver-
žiant korpusą, jo negalima perkreipti.

Dozatorius
HORSCH dozatorių sudaro tik kelios dalys ir jis 
išardomas be įrankių.

Dozatorius

Iškrovimo angos sklendė su sandarinančia plokštele
Korpusas
Pavaros variklis
Šoninis dangtelis su gremžtuku slėginiam bakui
Šoninis dangtelis su rapsų šepečiais slėginiam 
bakui 
Šoninis dangtelis su rapsų šepečiais paprastam 
bakui
Rotorius
Šoninis dangtelis su rotoriaus guoliu

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Nr. Dydis
cm³

Spalva

1 20 geltonas
nepritaikytas pupelėms 

ir sausoms trąšoms2 40 raudonas
3 100 mėlynas

4 170 geltonas / 
aliuminio sp. - - -

5 250 juodas - - -

6 320 geltonas / 
aliuminio sp. - - -

7 500 geltonas - - -
8 800 metalo sp. - - -

4

3

5

1

2
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6

7

5

1 3 4

876
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Rotoriaus keitimas

Kiekvieną kartą pakeitę rotorių, patikrinkite 
sandarinimo plokštelės nustatymą ir rotoriaus 
judėjimą ratu.

Rotoriaus keitimas
Iš lentelės pasirinktą rotorių sumontuokite į 
dozatorių.

Keičiant rotorių, sėkladėžė turi būti 
tuščia. 

Atsukite šoninį dangtelį.
Ištraukite rotorių su pavaros velenu.

Rotoriaus keitimas

Nuimkite fiksavimo ir atramines poveržles.
Ištraukite pavaros veleną ir įstatykite naują 
rotorių.

Pavaros veleno ašinis laisvumas rotoriuje yra 
reikalingas savaiminiam rotoriaus valymuisi 
dozavimo korpuse.









Apačioje dozatorių izoliuoja tiekimo šliuzas. 
Šliuze sėklas paimama oro srautas.

Nustatant sėjamąją sėjimo normai, sėklos iš do-
zatoriaus paimamos per tiekimo šliuzo angą.

Po to dangtį ir vėl reikia tvirtai bei sandariai 
uždaryti.

Rotoriaus keitimas, esant pilnai 
sėkladėžei

Rotoriaus keitimas, esant pilnai sėkladėžei

Atsukite šoninio dangtelio ir pavaros variklio 
sparnuotuosius varžtus, nuimkite šoninį dang-
telį ir išimkite variklį.
Nuo pavaros veleno nuimkite fiksavimo ir 
atramines poveržles.
Ant pavaros veleno uždėkite naują akytąjį 
rotorių ir taip variklio pusėje išstumkite senąjį 
rotorių.
Permontuokite pavaros veleną,uždėkite šoni-
nį dangtelį ir variklį bei juos pritvirtinkite.
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Smulkiagrūdžių	sėklinių	
medžiagų	rotorius
Smulkiagrūdžių sėklinių medžiagų rotorius suda-
ro akytieji diskai, tarpiniai elementai ir pavaros 
velenas.

Kad būtų išvengta veikimo trukdžių sėjant smul-
kiagrūdes sėklines medžiagas, akytieji rotoriai 
yra surenkami gamykloje.

Smulkiagrūdžių	sėklinių	medžiagų	rotoriai

Smulkiagrūdžių sėklinių medžiagų rotoriai

Rotoriai gali būti su vienu arba dviem akytaisiais 
diskais.
Kai rotorius yra su dviem akytaisiais diskais, 
tiekimo tūris dvigubėja.
Akytuosius diskus galima įsigyti su 3,5 cm³,   
5 cm³ ir 10 cm³ tiekimo tūriu.

Sėjimo metu rotoriuje sukasi tik akytieji diskai, 
tarpinius elementus korpuse blokuoja atra-
mos.

Sandarinimo	plokštelės	
patikrinimas

Pažeista sandarinimo plokštelė arba 
neteisingai sumontuota atraminė 
skarda sėjimo metu sukelia dozavimo 
klaidas.

Sandarinimo plokštelė negali būti įtrūkusi ar 
pažeista; jei reikia, ją pakeiskite.
Į dozavimo korpusą sumontuokite šoninį dang-
telį su sandarinimo plokštele. Sandarinimo 
plokštelė turi gerai priglusti prie rotoriaus.

Sandarinimo plokštelė

Sandarinimo plokštelės fiksatorius padalintas 
nesimetriškai.

Sėjant visas įprastas ir smulkias sė-
klas plačioji pusė turi būti nukreipta į 
rotorių. 
Sėjant stambias sėklas, pvz., kuku-
rūzus, pupeles ir t.t., į rotorių turi būti 
nukreipta siauroji pusė.





Dydis
cm³

Akelių forma / dydis Akelių
skaičius

3,5 pusapvalės, 4 mm spind. 10
7 2 akytieji diskai, 3,5 cm³ 20
5 Išpjova apie 19 x 3 mm 12
10 2 akytieji diskai, 5 cm³ 24
10 Išpjova apie 23 x 5 mm 12
20 2 akytieji diskai, 10 cm³ 24
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Montavimo nurodymas:
Kad sėklų nepatektų tarp akytųjų diskų ir tarpinių 
elementų, akytieji diskai ir tarpiniai elementai be 
tarpų sumontuojami su reguliavimo diskais.

Smulkiagrūdžių sėklinių medžiagų rotorius

Tarpiniuose elementuose yra įmontuoti guo-
liai. 
Atsižvelgiant į gamybines tolerancijas, įmon-
tuojami reguliavimo diskai, kad akytieji diskai 
nesitrintų į tarpinius elementus.

Sumontavus visas dalis, likusi tarpinė erdvė iki 
fiksavimo disko erdvė užpildoma reguliavimo 
diskais.

Tada užmaunamas fiksavimo diskas.
Teisingai sumontavus rotorių, akytuosius diskus 
tarp tarpinių elementų galima dar laisvai pasukti. 
Detalės neturi trintis viena į kitą, tačiau laisvu-
mas turi būti kuo mažesnis.

Tikrinant prieš šviesą, tarpas dar turėtų maty-
tis.

Įmontuojant ar išmontuojant rotorius, sukimosi 
fiksatorius reikia pasukti į išėmas korpuse.

Smulkiagrūdžių sėklinių medžiagų rotoriaus montavimas

Techninė	priežiūra:
Smulkiagrūdžių sėklinių medžiagų rotorius 
būtina tikrinti, kaip jie veikia ir ar yra tinkami 
naudoti.

Tarp akytųjų diskų negali būti jokio tarpo. Jei 
tarpas per didelis, būtina įdėti papildomus 
reguliavimo diskus.
Akytieji diskai turi lengvai suktis. Beicas ar 
pan. neturi blokuoti akytųjų diskų ar guolių.
Būtini fiksuojantys spaustukai, kurie turi būti 
teisingai sumontuoti, kad nesusidarytų tar-
pas.
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Rapsų	šepečiai
Rapsų šepečiais valomi akytieji diskai, esantys 
smulkiagrūdžių sėklinių medžiagų rotoriuose.

Prieš sėjant smulkiagrūdes sėklines medžiagas, 
į šoninius dangtelius reikia įmontuoti rapsų še-
pečius ir patikrinti, kaip jie veikia.

Įmontuoti rapsų šepečiai

Patikrinkite judėjimą ratu ir pritvirtinimą.
Patikrinkite šepečių valymo funkciją ir jų 
būklę.
Įstatykite į dozatorių šoninį dangtelį su še-
pečiais.
Šepečiai turi gerai priglusti prie akytųjų diskų 
ir suktis kartu su rotoriumi.

Šepečių valymo funkciją ir jų būklę 
reikia tikrinti prieš pradedant sėti ir po 
to reguliariai darbo metu.

Sulipę akytieji diskai sukelia dozavimo klaidas 
sėjant. Paduodama mažiau sėklos.

Šoninį dangtelį su rapsų šepečiais galima nuimti 
taip pat ir tada, kai sėkladėžė yra pilna.
Sulipusius akytuosius diskus galima išvalyti taip 
pat ir tada, kai jie įmontuoti.

Įprastos sėjos metu rapsų šepečius reikia išmon-
tuoti. Korpuso angas ir vėl reikia uždaryti.









Veikimo	išbandymas
Sumontavus naują rotorių, reikia patikrinti jo 
veikimą ir judėjimą ratu.

Įjunkite rotorių, kaip aprašyta skyrelyje „Bando-
masis sėjamosios nustatymas sėjimo normai“. 

Pavaros variklis turi suktis tolygiai „apskriti-
mu“. Neturi girdėtis sunkiai praeinamų vietų.

Kai sukimasis netinkamai centruotas, 
dozavimas bus netikslus ir variklis gali 
būti perkrautas.

Jei įmanoma, suraskite stringančią vietą.
Pažeistas dalis pertvarkykite (nušlifuokite, 
nutekinkite ...) arba pakeiskite.
Atsukite pavaros variklio ir rotoriaus guolio 
šoninių dangtelių varžtus ir iš naujo ištiesinkite 
dangtelius, kad būtų atlaisvintos prispaustos 
vietos.
Jei pavaros velenas įlinko, jį ištiesinkite arba 
pakeiskite nauju.
Jei tarp rotoriaus ir korpuso įstrigo svetimkū-
nių, juos pašalinkite.
Jei tarp rotoriaus akytųjų diskų ir tarpinių ele-
mentų pateko dulkių ar beico, rotorių reikia 
išardyti ir išvalyti.  
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Stambios	sėklos
Sėjant stambias sėklas (kukurūzus, pupeles, 
žirnius ir t.t.), vietoj rapsų šepečių sumontuoja-
mas skirtuvas. 
Šis skirtuvas neleidžia stambioms sėkloms 
įstrigti tarp rotoriaus ir korpuso, kur jos būtų 
sumaltos arba užblokuotų rotorių.

Skirtuvas

Kai kuriuose dozatoriuose yra sumontuota aukš-
ta atskyrimo sienelė.
Šią sienelę reikia atskirti nuo apatinio stebėji-
mo langelio krašto, kad būtų galima įmontuoti 
gremžtuką.

Didelės sėklos iš dalies byra blogai ir 
nepilnai užpildo rotoriaus akeles.
Tokiais atvejais į sėklas galima įmaišyti 
talko arba grafito miltelių.

Dozatorius	su	įpylimo	žiotimis
Dozatoriuose mašinose su paprastu baku ir įpy-
limo žiotimis yra V2A dangtelis su išpjovomis. 

Inžektoriuje darbo metu susidaro sumažėjęs 
slėgis. Per šį V2A dangtelį oro srautui tiekiamas 
papildomas oras.

Dozatorius su inžektoriaus dangteliu

Suderinti inžektorių su dangteliu galima iki tam 
tikro maksimalaus sėjamų grūdų kiekio.

Kai šis kiekis viršijamas, inžektoriuje susidaro 
greitinis slėgis. Tada sėklos gali būti išpučia-
mos pro groteles ir didelis jų kiekis bus staigiai 
paduodamas į mašinos vidurį. 

Šie grūdai bus matomi ant lauko paviršiaus, kol 
dirvos tankintuvas ar nariuotosios akėčios jų 
neuždengs.
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Dozatoriaus	techninė	priežiūra
Dozatoriui ypatinga techninė priežiūra nereika-
linga. 
Norint išvengti prastovų dėl remonto darbų, do-
zatorių ir pavaros variklį po sezono darbų reikia 
išvalyti bei patikrinti, kaip jie veikia.
Ypač dėl beico dulkių gali būti pažeisti šoninio 
dangtelio ir pavaros variklio guoliai bei dėl to 
pradėti sunkiai suktis.
Jei reikia, laiku pakeiskite guolius ar pasirūpin-
kite jų atsarga.

Pavaros variklis

Varžtai
Veleno tarpikliai ir guoliai

Variklio kištukai
Nutrūkus kabeliui ar atliekant kištuko remonto 
darbus, kabelį galima prilituoti. 
Tačiau rekomenduojame naudoti suspaudžian-
čius kontaktus. 

Kabelio Pin Nr.
1.  pilkas ir mėlynas
2.  raudonas ir rožinis
3.  baltas
4.  rudas
5.  žalias
6.  geltonas

1.
2.

1

2

Ekstremaliu atveju viršslėgis gali užblokuoti 
sėklų srautą sėkladėžėje ir sutrikdyti sėją.

Todėl visada, ypač sėdami didelius 
sėklų kiekius ir esant dideliam darbo 
greičiui, patikrinkite pneumatinės siste-
mos veikimą ir sėklų pasiskirstymą.
Ant lauko paviršiaus neturi matytis 
grūdų.

Jei grūdai išpučiami, reikia padidinti ventiliato-
riaus sūkių skaičių (trumpalaikiai iki 4000 sūkių / 
min.) arba sumažinti darbinį greitį, kol inžektorių 
sistema ir vėl pradės tinkamai veikti. 



50

 

Sėjamųjų	noragėlių	blokas
Sėjamųjų noragėlių bloką sudaro sėjimo alkūnė, 
noragėliai ir prispaudimo ritinėlis.

Noragėlių blokas

Sėjimo alkūnės guolis
Noragėlių diskai
Universalus formavimo įtaisas
Prispaudimo ritinėliai

Sėjimo alkūnė yra guminiuose guoliuose, 
kuriems techninė priežiūra nereikalinga. Ji su-
jungia sėjamuosius noragėlius ir prispaudimo 
ritinėlį su pagrindiniu rėmu ir perduoda slėgį 
noragėliams.

Kad tempimas būtų lengvesnis, o sėjimo kana-
las tiksliai atsidarytų, diskai priekyje nustatomi 
kampu yra šiek tiek įtempti.
Poriniai noragėlių diskai praskiria vagą sėjai ir 
atveria sėjimo horizontą.
Sėkla patenka tarp diskų, universalūs formavimo 
įtaisai ją lengvai įspaudžia. 

Gremžtukas išvalo nešvarumus iš tarpų. Gremž-
tukas nusistato savaime.

Gremžtukų nusistatymą, poveikį ir susi-
dėvėjimą reikia reguliariai tikrinti.

1.
2.
3.
4.

Drėgnoje ar puresnėje dirvoje noragėlių diskų 
įtemptis neturėtų būti per didelė, kad diskai ne-
užsiblokuotų ir nesidėvėtų iš vienos pusės.
Esant poreikiui, galima papildomai įdėti poverž-
lę.

Diskams dėvintis, mažėja įtemptis ir noragėlių 
diskai nebesusiliečia. 
Tada noragėlių diskus reikia pakeisti arba nui-
mant poveržles pakoreguoti įtemptį.

Kai diskai dėl netinkamos įtempties, per 
daug purios dirvos arba susidėvėjimo 
sustoja ir užsiblokuoja, sėkla išberiama 
kaupeliais.

Kai noragėlių diskai pakeičiami, reikia poverž-
lėmis nustatyti abiejų diskų įtemptį. 
Noragėlių diskai turi būti prie ašmenų šiek tiek 
įtempti, tačiau jie dar turi lengvai suktis.

43

1

2
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Taip pat reikia stebėti ir gremžtukų veikimą. Kai 
jie šiek tiek susidėvi ir susidaro nusidėvėjęs 
kraštelis, šis kraštelis neturi išorėje liestis prie 
ašmenų briaunos, nes automatinis nusistatymas 
nebus įmanomas. Jei reikia, įdėkite dar vieną 
poveržlę arba pakeiskite gremžtuką.

Guminis įdėklas turi būti neišteptas aly-
va. Alyva ir tepalas gali pažeisti gumą 
ir pakenkti funkcijoms.

Gremžtukas, noragėlių diskai ir prispaudimo ritinėliai

Universalus	formavimo	įtaisas
Universalus formavimo įtaisas fiksuoja sėklą 
vagoje ir ją lengvai prispaudžia.
Kai dirva drėgna ir lipni, formavimo įtaisas gali 
surinkti likučius. Tada jį reikia išmontuoti.
Kai mašina nuleista, nevažiuokite atgal, kad ne-
pažeistumėte universalaus formavimo įtaiso.

Prispaudimo	ritinėliai
Prispaudimo ritinėliai prie sėjimo alkūnės pritvir-
tinti fiksuojamaisiais krumpliais. 
Jie valdo sėjimo gylį, šiek tiek užberia sėklą 
žemėmis ir prispaudžia žemę prie sėklų.

Gremžtukas nuvalo nešvarumus nuo prispau-
dimo ritinėlių. Jei reikia, gremžtuką galima 
pareguliuoti. 

Kai, esant minkštai ar smėlėtai dirvai, prispau-
dimo ritinėliai neužtikrina reikiamo gylio, juos 
galima pakeisti 7,5 arba10 cm pločio prispau-
dimo ritinėliais.

Techninė	priežiūra
Patikrinkite sėjimo alkūnės guolius (guminius); 
dėl susidėvėjimo ar sumažėjusios įtempties 
juos pakeiskite.
Patikrinkite prispaudimo ritinėlių būseną, jų 
sukimosi lengvumą, kaip įstatytas laikantysis 
varžtas ir krumplius.
Jei reikia, pareguliuokite gremžtuką prie pri-
spaudimo ritinėlių.
Patikrinkite noragėlių diskų ir guolių susidė-
vėjimą, įtemptį ir eigos lengvumą. 
 Noragėlių diskai priveržiami 130–150 Nm 
priveržimo momentu.
Patikrinkite gremžtuko ir universalaus forma-
vimo įtaiso padėtį ir nustatymus.
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Grandyklė	gale
Grandyklę prispaudimo ritinėliai nukreipia paskui 
save, laikikliai yra su spyruoklėmis ir pritvirtinti 
prie sėjamųjų noragėlių rėmo po vieną. 
Dygių aukštis gali būti reguliuojamas, juos rei-
kia pritaikyti prie dirvos ypatumų bei derliaus 
likučių.

Grandyklė

Grandyklės dygiai išlygina sėjimo vagą už nora-
gėlių ir uždengia atvirai gulinčią sėklą.

Esant susidėvėjimo požymiams ar norint padi-
dinti įtemptį, dygius galima nustatyti giliau.
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Nustatymas 
Sėjimo	gylis
Sėjimo gylį lemia sėjamosios gylio ties hidrauli-
niais cilindrais nustatymas ir slėgio prie sėjamųjų 
noragėlių nustatymas.

Nustatymo galimybes reikia derinti prie dirvos 
sąlygų, todėl jos aptinkamos tik lauke darbinėje 
padėtyje.

Norint padidinti sėjimo gylį, reikia įmon-
tuoti papildomus aliuminio gnybtus.

Noragėlių	slėgis
Kuo kietesnė dirva ir gilesnė sėja, tuo reikiamas 
slėgis yra aukštesnis.
Nuleidimo metu sėjamieji noragėliai pasukami 
žemyn. Gylis nustatomas prie hidraulinių cilindrų 
esančiais aliuminio gnybtais.

Hidrauliniai cilindrai ir nustatymo rankenėlė 

Susidarantis slėgis perduodamas per guminius 
elementus noragams ir prispaudimo ritinėliui. 

ĮSukimas
Nustatyti sėjamąją sėjimo normai galima tik 
tada, kai mašina nuleista ir tvirtai stovi.

Sėklai nenaudokite lipnaus beico. Jis 
daro įtaką dozavimo tikslumui.
Pasirūpinkite, kad sėklinėse medžiago-
se ir sėkladėžėje nebūtų svetimkūnių!

Priklausomai nuo sėklinių medžiagų, sumon-
tuokite rapsų šepečius ar skirtuvą. Patikrinkite 
visus dozatoriaus šoninius dangtelius. 
Atsižvelgdami į sėjamą kiekį, įstatykite tinka-
mą rotorių ir patikrinkite jo sukimąsi.
Patikrinkite sandarinimo lūpos būklę ir nu-
statymus.
Įpilkite į baką sėklos. Jei sėklos smulkios, 
įpilkite tik nedidelį jų kiekį.
Atidarykite tiekimo piltuvą ir pakabinkite įsūkio 
maišą.
Įsukite mašiną (žr. „DrillManager“ instrukci-
ją).
Sandariai uždarykite piltuvą!

Tiekimo piltuvas su įsūkio maišu

Jei mašina sėjimo normai nustatoma 
suskleista, galimi sužalojimai galvos ir 
akių srityje.
Vilkėkite atitinkamus apsauginius dra-
bužius.
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Noragėlių slėgį galima padidinti ištraukus fiksa-
vimo kaištį.
Jei noragėliams tenka per didelis slėgis, pasie-
kiamas priešingas efektas. Prispaudimo ritinėliai 
šiek tiek pakelia rėmą arba prispaudimo ritinė-
liai nusileidžia į dirvą ir negali užtikrinti tikslaus 
gylio.
Hidraulinio cilindro ir noragėlių slėgio regulia-
vimo įtaiso nustatymai vienas kitą papildo bei 
daro įtaką. 

Pakeitimai ties hidr. cilindru daugiausia veikia 
sėjos gylį, bet taip pat daro įtaką noragų slėgiui 
ir prispaudimo ritinėliams.
Keičiant noragėlių slėgį, didžiausia įtaka daroma 
noragėliams bei prispaudimo ritinėliams, tačiau 
veikiamas ir sėjos gylis.

Todėl kaskart jį keisdami, patikrinkite 
sėjimo gylį ir prispaudimo ritinėlių po-
veikį tankinimui bei gyliui.

Gylio nustatymas
Rekomenduojama tinkamą nustatymą surasti 
bandant. 

Noragėlių slėgį nustatykite ties žemesne 
reikšme.
Hidrauliniuose cilindruose įstatykite tokį patį 
kiekį ir tokių pačių spalvų aliuminio sąvaržų.
Mašiną darbinėje padėtyje nuleiskite iki aliu-
minio sąvaržų ir lauke pavažiuokite keletą me-
trų. Cilindrai visada turi būti visiškai ištraukti 
– stebėkite manometro rodmenis.
Prispaudimo ritinėliais patikrinkite noragėlių 
įsiskverbimo gylį ir tankinimą.
Jei reikia, noragėlių slėgį padidinkite ir, pava-
žiavę lauke keletą metrų, patikrinkite atliktus 
pakeitimus.

Jei noragėlių reguliavimo diapazone neranda-
mas pageidaujamas nustatymas, procedūrą 
reikia kartoti su artimiausiu gilesniu nustatymu 
ties hidrauliniu cilindru tol, kol nustatymas tampa 
tinkamas. 

Visas keitimo galimybes mašinoje nu-
statykite vienodai.

Lenkimo hidraulikos slėgis turi siekti 50 barų. 
Darbo metu, esant paviršiaus nelygumams jis 
išsilygins veikiant ventiliatoriaus slėgiui.













55

 

Prie visų hidraulinių cilindrų įdėkite arba išimki-
te tokį patį kiekį ir tokių pačių spalvų aliuminio 
gnybtų.

Nustatymą dažnai tikrinkite darbo pra-
džioje ir reguliariai darbo metu.

Techninė	priežiūra:
Guoliai yra pripildyti alyvos, todėl jiems nereikia 
techninės priežiūros.

Reguliariai tikrinkite diskų laisvumą, sandarumą 
ir laisvą sukimąsi. 

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

Gali atsirasti rūdžių ir sukibti abu kontaktiniai 
žiedai. Tokiu atveju kontaktiniai žiedai ims suktis 
aplink apvalųjį žiedą ir jį sugadins. Alyva išbėgs 
ir netrukus bus sugadintas guolis. 

Todėl guolio vietų negalima plauti aukšto 
slėgio valymo įranga. 
Prieš ilgam pastatant, į guolių vietas reikia 
įpurkšti rūdžių nuėmiklio arba panašios prie-
monės.
Prieš pradedant vėl eksploatuoti, diskus reikia 
pasukti rankiniu būdu ir taip patikrinti, ar jie 
laisvai sukasi.







Paruošiamieji	įrankiai
Gylio nustatymas
Gylio nustatymo funkciją reikia derinti su dirvos 
sąlygomis, todėl ji nustatoma tik lauke darbinėje 
padėtyje.
Kuo kietesnė dirva ir kuo giliau paruošiamąjį 
įdirbimą turi atlikti darbo įrankiai, tuo aukštesnė 
slėginė įtampa reikalinga guminiams elemen-
tams.

Noragėlių	diskų	nustatymas
Paruošiamojo apdirbimo įrankių gylio nustaty-
mas atliekamas naudojant aliuminio gnybtus, 
esančius prie hidraulinių cilindrų.
Mašinos pakėlimo metu paruošiamieji įrankiai 
visada pakeliami. Nuleidimo metu cilindrai yra 
prigludę prie aliuminio gnybtų.

Rekomenduojama tinkamą nustatymą surasti 
bandant. 

Hidrauliniuose cilindruose įstatykite tokį patį 
kiekį ir tokių pačių spalvų aliuminio sąvaržų.
Mašiną darbinėje padėtyje nuleiskite veikiant 
slėgiui, kol hidrauliniai cilindrai priglunda prie 
aliuminio gnybtų.
Valdymo prietaisą nustatykite į neutralią pa-
dėtį ir lauke pavažiuokite keletą metrų.
Patikrinkite įrankių įsiskverbimo gylio ir pure-
nimo savybes.
Jei reikia, aliuminio gnybtus išimkite ir leiskite 
mašiną, kol pasieksite pageidaujamą darbo 
gylį.

Gylio nustatymo hidraulinis cilindras su aliuminio 
spaustukais
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„Pronto“ 8 PPF
„Pronto“ 8 PPF tręšimo noragėliai ir paruošia-
mieji įrankiai turi bendrą lenkimo tašką.

„Pronto“ 8 PPF

Gylio nustatymas
Tręšimo noragėliai į žemę nukreipiami stūmo-
klių kotais. Nustatant gylį, ant stūmoklio kotų 
yra uždedami aliuminio gnybtai arba nuimami 
gilesnei talpai.

Paruošiamųjų įrankių ir tręšimo noragėlių diskai 
yra sujungti strypu arba hidrauliniu cilindru.
Nuleidus tręšimo noragėlius, kartu nusileidžia ir 
paruošiamieji įrankiai.
Kai sraigtas yra vidurinėje padėtyje, abi diskų 
sistemos dirba vienodame gylyje.

Norėdami išlyginti vienos diskų sistemos susi-
dėvėjimą arba dirbti skirtingame gylyje, sraigtą 
nuleiskite arba pakelkite.
Viršutinėje padėtyje, paruošiamieji įrankiai dirba 
giliau nei tręšimo noragėliai. 

Jei paruošiamieji įrankiai yra kartu su hidrauli-
niais cilindrais (papildomas priedas), juos galima 
nustatyti su jiems priklausančiu valdymo prietai-
su atskirai nuo tręšimo noragėlių. 
Jei cilindrai yra visiškai ištraukti ir sraigtas yra 
vidurinėje padėtyje, tada abi diskų sistemos 
dirba vienodame gylyje.
Jei cilindrai įtraukti, paruošiamieji įrankiai dirba 
giliau nei tręšimo noragėliai.
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Mašinos pastatymas
Kad išvengtumėte drėgmės sukeliamų nuostolių, 
jei įmanoma, mašiną statykite patalpoje arba 
po stogu.

Mašiną pastatykite ant horizontalaus ir kieto 
pagrindo.
Sėjamajai (DC be paruošiamųjų įrankių) nau-
dokite pastatymo atramas.
Sumažinkite noragėlių slėgį, kad nuo guminių 
elementų pašalintumėte apkrovą ir jie nepra-
rastų įtempimo jėgos.
Nuo traktoriaus atjunkite elektros ir hidraulines 
jungtis. Kištukines jungtis pakabinkite ant tam 
skirtų laikiklių.
Atkabinkite mašiną;
Ištuštinkite sėklų baką;
Išvalykite dozavimo prietaisą;
Uždarykite sėkladėžės dangtelį.
Elektros įrangos dalis, tokias kaip „DrillMa-
nager“ valdymo prietaisą, laikykite sausoje 
patalpoje.
Guminius elementus saugokite nuo alyvos 
ir tepalų.

Jeigu naudojote sausas trąšas, kruopš-
čiai išplaukite sėkladėžę ir mašiną. 
Trąšos kenksmingos, skatina koroziją. 
Pirmiausia trąšos stipriai pažeidžia 
cinkuotas dalis.





















Darbo	nurodymai
Darbinis	greitis
Sėjamąja „Pronto DC“ galima važiuoti dideliu 
darbiniu greičiu.

Greitis priklauso nuo lauko sąlygų, dirvos po-
būdžio, derliaus likučių, sėklų rūšies bei kiekio 
ir kitų veiksnių.

Esant sudėtingoms sąlygoms, reikia 
važiuoti lėčiau.

Pasisukimas
Sėjimo metu, prieš pat pakeliant mašiną, venti-
liatoriaus sūkių skaičių reikia sumažinti, kad per 
daug nesumažėtų ventiliatoriaus galingumas, o 
žarnos neužsikimštų.

Pakelkite mašiną važiuodami.

Pasisukę mašiną nuleiskite likus 2–5 m iki vagos, 
esant atitinkam ventiliatoriaus sūkių skaičiui. 
Sėklinėms medžiagoms reikia šiek tiek laiko, kol 
jos patenka iš dozatoriaus į noragėlius.
Darbinis jungiklis signalą atblokuoja tik tada, 
kai slėgis hidraulinėje kėlimo sistemoje nukrinta 
žemiau 50 barų ribos.

Po	sėjos
Sėkladėžę ir dozatorių po sėjos ištuštinkite ir 
išvalykite.
Sėklinės medžiagos ir beicas per naktį gali su-
drėkti ir sulipti.
Dėl to sėkladėžėje gali susiformuoti skliautai ir 
užsiklijuoti rotoriaus akelės. Dėl šios priežasties 
gali atsirasti dozavimo bei sėjimo klaidų.

Sėkladėžę galima ištuštinti šonine iškrovimo 
angos sklende. Šiam tikslui apačioje padėkite 
baką ir atsukite abu varžtus su rankenėlėmis. 
Likučius galima pašalinti per tiekimo šliuzą.
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Patikrinimai
Sėjos darbų kokybė labiausiai priklauso nuo 
nustatymų bei kontrolės prieš sėją ir jos metu, 
taip pat nuo reguliarios mašinos techninės 
priežiūros.

Todėl prieš pradėdami sėti, atlikite būtinus tech-
ninės priežiūros ir tepimo darbus.

Kontrolė	prieš	sėją	ir	jos	metu

Mašina
Ar mašina tvarkingai prikabinta ir užfiksuoti 
traukos ir sukabinimo įtaisai?
Ar prijungiant nesupainiotos hidraulinės lini-
jos?
Ar šonuose užfiksuotos apatinės kreipiamo-
sios svirtys?
Ar važiavimui keliu užsifiksavo visi atlenkimo 
fiksatoriai ir veikia apšvietimas?
Ar lenkimo hidraulikos slėgis darbinėje padė-
tyje yra 50 barų?
Ar tinkamai nustatytas ženklintuvų ilgis?
Ar sėjos metu hidraulinė sistema įjungta į 
slankiąją padėtį?
Ar mašina gerai išlyginta darbinėje padėtyje 
ir tinkamai nustatytas sėjimo gylis?
Jei konstrukcija su slėginiu baku, ar bakas 
uždarytas sandariai?



















Darbo	įrankiai
Ar noragėliai, nariuotosios akėčios (greitai 
susidėvinčios dalys) ir kiti darbo įrankiai bei 
papildomi įrenginiai yra tinkamos naudoti 
būklės?
Ar noragai yra pakankamai įtempti ir visi len-
gvai sukasi?
Ar gremžtukai dar tinkami naudoti ir gerai 
nustatyti?
Ar dirvos tankintuvo ratai ir guoliai yra tvar-
kingi?

Ventiliatorius
Ar hidraulinis ventiliatorius prijungtas prie 
beslėgės grįžtamosios linijos?
Ar tinkamai sumontuotas siurblys su darbiniu 
velenu?
Ar tinkamas siurblio su darbiniu velenu alyvos 
lygis ir tvarkingas filtras?
Ar ventiliatoriaus sparnuotė ir grotelės yra 
švarios?
Ar ventiliatoriaus sparnuotė tvirtai laikosi ant 
veleno?
Ar neviršijamas ventiliatoriaus sūkių skaičius 
ir pavaros slėgis?

Pneumatika
Ar technologinių vėžių sklendės įmontuotos į 
tinkamas sėjimo linijas? 
Ar nustatytas technologinių vėžių ritmas, ir ar 
užsiveria variklio sklendės?
Ar esant technologinėms vėžėms, sėjimo 
linijos visiškai uždaromos ir atidaromos?
Ar sėjimo žarnos neperlinkusios ir jose nėra 
vandens bei nuosėdų?
Ar visos oro žarnos nuo ventiliatoriaus iki no-
ragėlių yra sandariai ir patikimai prijungtos?
Ar iš visų noragėlių vienodai išeina oras?
Ar teisingai nustatytas oro kiekis ventiliato-
riuje? Ar grūdai neiššoka iš talpos, ar nelieka 
žarnose ir jų neužkemša?
Ar dangtelis skirstytuve yra vidurinėje padė-
tyje?
Ar išmetimo šliuzo sklendė yra vidurinėje 
padėtyje?
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Dozavimo prietaisas
Ar dozatoriuje sandarinimo plokštelės ir še-
pečio tarpiklis dar tinkami naudoti?
Ar sėjant smulkias sėklas sumontuotas valy-
mo šepetys ir jis yra tvarkingas?
Ar sėjant stambias sėklas sumontuotas 
gremžtukas?
Ar visos jungtys ir iškrovimo angos sklendė 
tvirtai ir sandariai užsidaro?
Ar sėklinės medžiagos byra iš visų noragė-
lių?
Ar sėkladėžėje formuojasi skliautai (ypač, jei 
sėklinėse medžiagose yra pelų)?
Ar sėjant smulkias sėklas išbarstomas reikia-
mas sėklų kiekis?
Ar sėklinės medžiagos išpučiamos pro gro-
teles?

Sėjimą kontroliuokite darbų pradžioje, 
o, jei laukai dideli, reguliariai ir darbų 
metu.
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Gylio nustatymas 
Žymėjimo gylis nustatomas prie laikiklio esančiu 
sraigtu pagal nustatymo kiaurymes. 
Viršutinėje kiaurymėje alkūnė užblokuojama ir 
žymėjimas išjungiamas.

Pirminės eigos žymeklio aukščio nustatymas

Techninė	priežiūra:
Patikrinkite guolių ir jų eigos laisvumą.
Pradėdami darbą patikrinkite hidraulinio vož-
tuvo funkcijas ir diskų žymėjimą.
Patikrinkite noragėlių diskų susidėvėjimą.







Papildoma	įranga	
Pirminės	eigos	žymeklis
Pirminės eigos žymekliai pažymi technologines 
vėžes prieš pradedant sėją. Juos taip pat galima 
primontuoti ir prie noragėlių laikiklių. 
Noragėlių diskai pakeliami hidrauliškai ir valdomi 
elektra naudojant technologinių vėžių valdymo 
sistemą.

Pirminės eigos žymeklis

Noragėlių diskų veikimą, sukant laikiklį, galima 
pritaikyti prie dirvos ypatumų ir reikiamo žymė-
jimo gylio. 
Tam reikia atsukti laikiklį ir sukti keturkampį, kol 
bus pasiektas pageidaujamas noragėlių diskų 
kampas. Nereikėtų nustatyti didesnio nei reika-
lingas žymėjimo gylio.
Po to varžtus vėl priveržkite.

Kai reikalingas gilesnis nustatymas, sumontuo-
kite pridėtą papildomą laikiklių komplektą. 
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Hidr.	noragėlių	slėgio	nustatymas
Hidraulinis noragėlių slėgis nustatomas iš trak-
toriaus, atskiru valdymo prietaisu.

Hidraulinis noragėlių slėgio nustatymas

Nustatymas
Norint nustatyti talpą sėkloms, reikia ištraukti 
hidraulinį cilindrą ir, kaip aprašyta skyriuje apie 
gylio nustatymą, sraigtu nustatyti noragėlių 
slėgį.
Šis nustatymas turi būti atliekamas „įprastoje 
vietoje“ laukuose. 
Esant sunkesniems ar kietesniems lauko 
paviršiams, sėjos metu noragėlių slėgis gali 
padidėti.
Valdomą slėgį rodo manometras. 
Esant „įprastoms” dirvos sąlygoms, cilindrai ir 
vėl išvažiuoja. 

Hidraulinis noragėlių slėgio nustatymas

Entw.DateinameMaschine Zeichnung JJKWZeichnungsnummer
pronto 7 - 9 DC Schardruck Pronto DC ed Mar.09

1

2

23787300

Vėžių	purentuvas
Vėžių purentuvo dygiai purena ir išlygina trak-
toriaus padangų suspaustą dirvą esant gilioms 
vėžėms supurentoje vagoje. 
Dygiai yra su spyruoklėmis, todėl jų aukštis bei 
atstumas gali būti reguliuojamas.

Vėžių purentuvo dygiai

Kai reikia, galima įstatyti daugiau dygių.
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Valdymas
Niekada nekiškite rankų prie besisu-
kančio sraigto! 
Visada užfiksuoti išorinę sklendę!
Važiuojant keliu, sraigtas turi būti už-
lenktas ir užfiksuotas.

Pildymo sraigtas

Atidarykite transportavimo dangtį, atfiksuoki-
te užlenkiamą dalį, atlenkite ją žemyn ir vėl 
užfiksuokite.
Padidinkite traktoriaus variklio apsukas.
Įjunkite hidraulinę traktoriaus pavarą.
Paleisti hidraulinį variklį su tritakčiu čiaupu.
Pilkite sėklas į piltuvą, stebėkite, kad nepa-
tektų svetimkūnių!
Pripildę sraigtą, palikite jį šiek tiek paveikti ir 
tada sustabdykite tritakčio čiaupo hidraulinę 
pavarą.
Išjunkite traktoriaus hidraulinę pavarą ir va-
riklį.
Sraigto vamzdyje esantiems likučiams po 
sulenkimo vieta pastatykite surinkimo indą.
Atfiksuokite, užlenkite ir užfiksuokite sraigto 
vamzdį. Galiausiai uždarykite transportavimo 
dangtį.



















Pildymo sraigtas
Pildymo įrenginį sudaro įtvirtinta ir atlenkiama 
sraigto dalys. 

Juo galima greitai ir paprastai pripildyti baką. 
Varomas hidrauliniu varikliu, kuris prijungtas 
tiesiai prie traktoriaus. 

Hidr. pildymo sraigtas 

Valdymo prietaisas
Hidr. mova
Tritaktis čiaupas
Hidr. variklis 
Pripildymo sraigtas

Nenustatykite per didelių pildymo sraig-
to apsukų, neviršykite 450 aps./min. 
esant maždaug 55 litrams alyvos.

Po eksploatavimo kartu su beicu arba trąšomis 
rekomenduojame kruopščiai išvalyti pildymo 
sraigtą. Šitos priemonės yra kenksmingos ir 
kelia koroziją.

1.
2.
3.
4.
5.

Hyfr. Befüllschnecke ed Mai.06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Pronto DC 23496800

1

3

45

2
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Priežiūra	ir	techninis	
aptarnavimas

Laikykitės saugos nurodymų priežiūros 
ir techninio aptarnavimo darbų metu.

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

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

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

Elektrinių dalių, ventiliatoriaus bei hi-
draulinių cilindrų ir guolių nevalykite 
aukšto slėgio valymo įranga ar tiesiogi-
ne vandens srove. Korpusai, srieginės 
jungtys ir guoliai nėra nelaidūs vande-
niui aukštame slėgyje.

Mašiną plaukite vandeniu iš išorės. Kad 
įtekantis vanduo galėtų išbėgti, atidarykite 
išmetimo šliuzą po dozavimo prietaisu.
Dozavimo prietaiso narvinį būgną išvalykite 
šepečiu.
Noragėlius, sėjimo linijas, bunkerį sėkloms, 
dozavimo prietaisą bei ventiliatorių išpūskite 
suspaustu oru.
Po darbo su sausomis arba skystomis trąšo-
mis mazgus kruopščiai išvalykite ir praska-
laukite. Trąšos yra labai agresyvios ir gali 
sukelti koroziją. 









Techninės	priežiūros	
intervalai
Techninės priežiūros intervalai priklauso nuo 
daugelio skirtingų faktorių. 
Įtakos techninės priežiūros intervalams turi 
skirtingos panaudojimo sąlygos, darganos po-
veikis, važiavimo bei darbinis greitis, dulkėtumas 
bei dirvos pobūdis, naudojama sėkla, trąšos ir 
beicas ir t.t., tačiau ir naudojamų tepimo bei 
priežiūros medžiagų kokybė lemia priežiūros 
darbų atlikimo laiką.

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

Konservavimas
Kai mašina bus išjungta ilgą laiką:

Jei įmanoma, pastatykite mašiną po stogu.
Visiškai ištuštinkite sėklos ir trąšų bunkerius, 
juos išvalykite.
Atidarykite ištuštinimo sklendę.
Atjunkite elektrinius valdymo prietaisus ir 
padėkite juos sausoje vietoje.
Apsaugokite mašiną nuo rūdijimo. Apipurški-
mui naudokite tik lengvai biologiškai yrančią 
alyvą, pvz., rapsų alyvą.
Kompensuokite ratų apkrovą.
Hidraulinių cilindrų stūmoklių kotus apsaugo-
kite nuo korozijos.

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

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

Kaip	elgtis	su	tepimo	medžiagomis
DĖMESIO:
Apsisaugokite nuo tiesioginio kontakto apsaugi-
nėmis pirštinėmis ar specialiu kremu.
Alyvos pėdsakus nuo odos kruopščiai nuplaukite 
šiltu vandeniu ir muilu. Nevalykite odos benzinu, 
dyzelinu ar kitokiais tirpikliais.
Alyva yra nuodinga. Jei nurijote alyvos, tuoj pat 
kreipkitės į gydytoją.

Pasirūpinkite, kad tepimo medžiagos būtų 
neprieinamos vaikams. 
Nelaikykite tepimo medžiagų atvirose ar ne-
pažymėtose talpose.
Venkite alyva permirkusių drabužių kontakto 
su oda. Pakeiskite suteptus drabužius.
Nelaikykite alyvuotų šluosčių kišenėse.
Alyva permirkusius batus utilizuokite kaip 
specialiąsias atliekas.
Patekus alyvos į akis, išplaukite jas švariu 
vendeniu ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją.
Išpiltą alyvą surinkite sugeriančiomis surišimo 
priemonėmis ir utilizuokite.
Negesinkite degančios alyvos vandeniu, 
naudokite tik leistinas ir pritaikytas gesinimo 
priemones, dėvėkite kvėpavimo takų apsau-
gos priemones.
Alyvuotos atliekos bei sena alyva turi būti uti-
lizuojama pagal galiojančius reikalavimus.



















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

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

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

Padėkite klientų aptarnavimo personalui, pateik-
dami šiuos duomenis, taip išvengsime nereika-
lingų klausimų.

Kliento numeris
Kliento  konsultanto pavardė
Pavardė ir adresas
Mašinos modelis ir serijos numeris
Pirkimo data ir darbo valandų skaičius ar ploto 
duomenys
Problemos pobūdis
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„Pronto“	7/8/9	DC	–	8	DC	PPF	techninės	priežiūros	apžvalga
po pirmųjų darbo valandų Darbo nurodymai Intervalai
Visos kištukinės bei srieginės jungtys Tikrinkite, ar tvirtai priveržtos visos srieginės jungtys

Darbo	metu
Ventiliatorius
Ventiliatorius Sandarumas, veikimas, apsukų skaičiaus nustatymas Darbo metu
Apsauginės ventiliatoriaus grotelės Nuvalykite nešvarumus esant 

poreikiui
Sparnuotė Patikrinkite būseną ir pritvirtinimą, nuvalykite 

nešvarumus
Prieš darbą

Priveržkite pavaros flanšą (pirmą kartą po 50 val.) kasmet
Hidr. jungtys ir žarnos Visų blokų sandarumas, trinties vietos Prieš darbą
Alyvos sugrąžinimas esant tiesioginei 
pavarai

Grįžtamasis slėgis maks. 5 barai Darbo metu

Ventiliatorius su darbiniu velenu varomu 
siurbliu

Alyvos lygio kontrolė Prieš darbą

Nustatykite srovės reguliavimo vožtuvo ventiliatoriaus 
sūkių skaičių

Darbo metu

Alyvos ir filtro keitimas (grįžtamasis slėgis aukštesnis 
nei 2 barai)

4 metai

Pneumatika
Ventiliatorius, sėjimo žarnos ir išmetimo 
sklendė

Sandarumas, prispaudimo ir trinties vietos, 
užsikimšimas

Prieš darbą

Skirstytuvas Patikrinkite sandarumą, pralaidumą Prieš darbą
Variklio sklendės Patikrinkite perjungimo funkciją Prieš darbą
Skirstytuvo kanalas Patikrinkite sklendės padėtį ir pritvirtinimą Prieš darbą

Dozavimo prietaisas
Rotorius ir sandarinimo lūpa Patikrinkite būklę, nustatymą ir susidėvėjimą kasdien
Variklio ir korpuso dangtelio guoliai Patikrinkite būklę ir eigos laisvumą Prieš darbą
Rapsų šepetys Patikrinkite būklę ir funkcijas – nenaudojant nuimti Prieš darbą
Stambios sėklos Sumontuokite skirtuvą Prieš darbą

Darbo įrankiai
Noragėliai ir prispaudimo ritinėliai Patikrinkite būklę, padėtį ir susidėvėjimą Prieš darbą
Noragėlių ir prispaudimo ritinėlių 
gremžtukai

Patikrinkite būklę, nustatymą ir susidėvėjimą Prieš darbą

Ženklintuvai ir pirminės žymekliai Patikrinkite būklę, pritvirtinimą, funkciją ir eigos 
laisvumą

Prieš darbą

Nariuotosios akėčios, akėčvirbaliai ir t.t. Patikrinkite būklę, pritvirtinimą, nustatymą ir 
susidėvėjimą

Prieš darbą

Fiksavimo kaištis Patikrinkite nustatymą ir eigos laisvumą, sraigtą 
sutepkite

Prieš darbą

Hidraulika
Hidraulinė sistema ir detalės Patikrinkite sandarumą, prispaudimo ir trinties vietas, 

veikimą
Prieš darbą

Lenkimo hidraulika Patikrinkite priešįtampio slėgio nustatymus Prieš darbą

Techninės	priežiūros	apžvalga
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„Pronto“	7/8/9	DC	–	8	PPF	tepimo	vietų	apžvalga
Alyva tepamos vietos Skaičius Intervalai
Tempimo grąžulas prie dvigubos šarnyrinės jungties 2 kasdien
Atlenkiamo rėmo sraigtai ant tankintuvo ir paruošiamųjų įrankių 6 50 val.
Galiniai tankintuvo vožtuvo guoliai 12 kasdien
Juostos žymeklio guoliavietė 10 kasdien
Juostos žymeklio noragėlių diskas 2 50 val. 
Noragėlių slėgio fiksavimo kaištis 6 50 val.
8 DC PPF – viduriniojo tankintuvo sukimosi ašis 2 50 val.
8 DC PPF – viduriniojo tankintuvo švaistiklis 2 50 val.
8 DC PPF – tempimo grąžulas 2 50 val.
8 DC PPF – priekinio dirvos tankintuvo šoninė dalis 4 50 val.
Papildoma įranga
Priekinis dirvos tankintuvas 7/8/9 DC 12 50 val.
Pildymo sraigtas 1 50 val.
Pirminės eigos žymeklio noragėlių diskas 2 50 val.

„Pronto“	7/8/9	DC	–	8	DC	PPF	techninės	priežiūros	apžvalga
Dirvos tankintuvas
Padangos Patikrinkite būklę, pritvirtinimą ir oro slėgį (1,5–2,5 baro), 

važiuoklės srityje min. 2,0 barai
Prieš darbą

Dirvos tankintuvo velenas Patikrinkite būklę, pritvirtinimą ir eigos laisvumą Prieš darbą

Stabdys
Stabdys Patikrinkite veikimą Prieš darbą
Stabdžių trinkelės Patikrinkite susidėvėjimą (pagal montavimo vietą 

naudokite veidrodį)
kasmet

Stabdžių pavaros vamzdžiai ir žarnos Patikrinkite, ar nėra pažeidimų, prispaudimo ar trinties 
vietų

Prieš darbą

Stabdžių skystis Keitimas (DOT 4) 2 metai
Oro rezervuaras Nusausinimas kasdien
Hidrauliniai stabdžiai Patikrinkite nutraukimo funkciją Prieš darbą

Mašina Darbo nurodymai Intervalai
Apšvietimas ir įspėjamieji skydeliai Patikrinkite būklę ir veikimą Prieš darbą
Įspėjamieji ir saugos lipdukai Patikrinkite, ar jie yra ir ar įskaitomi Prieš darbą

po sezono
Visa mašina Atlikite priežiūros bei valymo darbus
Elektrinis valdymo prietaisas 
(„DrillManager“)

Laikykite sausoje vietoje

Visa mašina Apipurkškite alyva (uždenkite guminius elementus)
Norago diskų alyvos vonios guolis Guolį supurkškite įsigeriančia alyva, pvz., WD 40
Hidraulinių cilindrų stūmoklio kotas Stūmoklių kotus įsigeriančia alyva arba kitomis 

priemonėmis apsaugokite nuo korozijos

po	3–5	metų
Kėlimo hidraulikos hidr. žarnos pakeiskite laikydamiesi mašinų gamybos direktyvos EN 

1533 I priedo
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Ženklintuvo diskas

Dirvos tankintuvo veleno guoliaiTempimo grąžulo sukimosi ir švytavimo guolis

Alyva tepamos vietos

Lenkiamo rėmo kaištis 8 DC PPF – tempimo grąžulas ir vidurinis tankintuvas

Juostos žymeklio guoliavietė
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Pildymo sraigtasPriekinis dirvos tankintuvas
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Varžtų	priveržimo	momentai	–	metriniai	varžtai,	Nm
Dydis
ø mm

Žingsnis
mm

Varžtų konstrukcija – tvirtumo klasė Ratų veržlės 
ir varžtai4.8 5.8 8.8 10.9 12.9

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

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

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

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

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

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

8 1,00 14,5 18 27 40 47

10 1,50 26,6 33 50 73 86 45

10 1,25 28 35 53 78 91

12 1,75 46 56 86 127 148

12 1,50 80

12 1,25 50 62 95 139 163

14 2,00 73 90 137 201 235

14 1,50 79 96 150 220 257 140

16 2,00 113 141 214 314 369

16 1,50 121 150 229 336 393 220

18 2,50 157 194 306 435 509

18 1,50 178 220 345 491 575 300

20 2,50 222 275 432 615 719

20 1,50 248 307 482 687 804 400

22 2,50 305 376 502 843 987

22 2,00 450

22 1,50 337 416 654 932 1090 500

24 3,00 383 474 744 1080 1240

24 2,00 420 519 814 1160 1360

24 1,50 550

27 3,00 568 703 100 1570 1840

27 2,00 615 760 1200 1700 1990

30 3,50 772 995 1500 2130 2500

30 2,00 850 1060 1670 2370 2380

Metrinių	varžtų	priveržimo	momentai
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Varžtų	priveržimo	momentai	–	coliniai	varžtai,	Nm	
Varžtų

skersmuo
Tvirtumas 2 Tvirtumas 5 Tvirtumas 8

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

sriegis
Smulkus 
sriegis

Stambus 
srieg.

Smulkus 
srieg.

Stambus 
srieg.

Smulkus 
srieg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Priveržimo	momentai,	col.	varžtai


