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Gavimo patvirtinimas
Negrąžinus šio gavimo patvirtinimo, negalimos garantinės pretenzijos!
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Kl. Nr.:  ......................................................
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Vieta:  .......................................................*
Šalis:  ........................................................*
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El. p.: ........................................................

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

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

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

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

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

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

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

II klientas:
Pavardė/įmonė:  .......................................*
Kontaktinio asmens pavardė:  ..................*
Kontaktinio asmens vardas:  ....................*
Gatvė:  ......................................................*
Pašto kodas:  ............................................*
Vieta:  .......................................................*
Šalis:  ........................................................*
Tel.: ..........................................................*
Faks.:  .......................................................
El. p.: ........................................................*
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- 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: 02/2015
   Paskutiniai pakeitimai:

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

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

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

    Kliento Nr.: įmonėje HORSCH:  .......................................................
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Įvadas

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

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

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

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

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

• techninę priežiūrą (tikrinimą)
• transportavimą

Su eksploatacijos instrukcija Jūs gaunate ga-
vimo patvirtinimą. Apmokyti mūsų techninės 
priežiūros ir prekybos partnerių darbuotojai 
Jus informuos ir instruktuos apie Jūsų mašinos 
valdymą ir priežiūrą. Po to perduokite Jūs arba 
techninės priežiūros technikas gavimo patvirti-
nimą prekybos partneriui. Taip Jūs patvirtinsite 
tinkamą mašinos priėmimą. 
Garantinis laikotarpis prasideda nuo pristatymo 
termino.

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

Šioje eksploatacijos instrukcijoje esantys pa-
veikslai vaizduoja skirtingas padargo modifika-
cijas ir įvairius įrangos variantus.

Nuorodos dėl vaizdavimo
Įspėjamosios nuorodos
Eksploatacijos instrukcijoje skiriamos trys skir-
tingos įspėjamosios nuorodos.

Naudojami šie signaliniai žodžiai su įspėja-
muoju simboliu:

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

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

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

Perskaitykite visas šioje eksploatacijos instruk-
cijoje esančias įspėjamąsias nuorodas! 

Instrukcijos
Eksploatacijos instrukcijoje veiksmų instrukcijos 
yra nurodomos strėlytėmis: 

 ¾ ...
 ¾ ...

Jei reikia laikytis eilės tvarkos, veiksmai yra 
sunumeruoti:

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

žymi svarbias nuorodas.

Apibūdinimai „dešinėje“, „kairėje“, „priekyje“ ir 
„gale“ galioja važiavimo krypties atžvilgiu.
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Techninė priežiūra
Įmonė HORSCH nori, kad Jūs būtumėte visiškai 
patenkinti savo mašina ir mumis.

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

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

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

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

plotinis našumas
• Problemos pobūdis

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

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

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

primontavimas, nustatymo nuorodų nesilai-
kymas)

• eksploatacijos instrukcijos nesilaikymas
• neatliekama arba netinkama techninė priežiūra

Todėl prieš kiekvieną naudojimą, o taip pat 
darbo metu tikrinkite savo mašiną, ar ji teisingai 
veikia, ir ar yra pakankamas skleidimo tikslumas.

Pretenzijos kompensuoti žalą, atsiradusią ne 
mašinoje, yra negalimos. Tai taip pat reiškia, 
kad negalima atsakomybė už pasekminius 
nuostolius, atsiradusius dėl važiavimo ir valdy-
mo klaidų.
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Sauga ir atsakomybė
Toliau nurodytos pavojų ir saugos nuorodos 
galioja visiems skyriams eksploatacijos ins-
trukcijoje.

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

Prieš naudodami mašiną, perskaitykite ir laikykitės 
toliau pateikiamų saugos nuorodų!

Naudojimas pagal paskirtį
Mašina yra numatyta įprastiniam naudojimui že-
mės dirbimo srityje pagal žemės ūkio praktikos 
taisykles. Kitoks arba leistinas ribas viršijantis 
naudojimas, pvz., kaip transportavimo priemo-
nės, yra laikomas naudojimu ne pagal paskirtį, 
ir dėl to gali būti sunkiai sužaloti arba nužudyti 
žmonės.
Už dėl to atsiradusią žalą HORSCH neatsako. 
Atsakomybė tenka tik naudotojui.

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

Mašiną naudokite tik jai esant nepriekaištingos 
techninės būklės, atsižvelgdami į saugą ir pavojus!
Būtina nedelsiant šalinti ypač tuos sutrikimus, 
kurie gali turėti įtakos saugai.

Mašiną leidžiama naudoti, techniškai prižiūrėti 
ir remontuoti tik tiems asmenims, kurie yra su 
ja susipažinę ir yra informuoti apie pavojus, žr. 
„Darbuotojų kvalifikacija“.

Atsarginės dalys
HORSCH originalios atsarginės dalys ir priedai 
yra specialiai suprojektuoti šiai mašinai. 
Kitos atsarginės dalys ir priedai nėra HORSCH 
išbandyti ir patvirtinti. 
Todėl įmontuojant arba naudojant ne HORSCH 
gaminius tam tikromis aplinkybėmis gali neigia-
mai pakisti numatytos konstrukcinės mašinos 
savybės, ir tai gali turėti neigiamos įtakos žmonių 
ir mašinos saugai. 
Už žalą, atsirandančią naudojant neoriginalias 
dalis ir priedus, negalima jokia HORSCH atsa-
komybė.

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

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

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

 ¾ Eksploatacijos instrukciją saugokite ir laikykite 
prieinamą.

 ¾ Eksploatacijos instrukciją perduokite toles-
niems naudotojams. Perparduodami kitakal-
bėse šalyse, perduokite atitinkamos šalies 
kalba.
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Darbuotojų kvalifikacija
Jei mašina naudojama netinkamai, gali būti 
sunkiai sužaloti arba nužudyti žmonės. Siekiant 
išvengti nelaimingų atsitikimų, kiekvienas asmuo, 
kuris dirba su mašina, privalo atitikti toliau nuro-
dytus bendruosius minimalius reikalavimus:

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

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

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

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

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

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

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

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

 ¾ įsitikinti, kad operatorius perskaitė ir suprato 
eksploatacijos instrukciją.

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

Instruktuoti operatoriai
Šie asmenys turi būti eksploatuotojo arba atitin-
kamą kvalifikaciją turinčių specialistų parengti 
atitinkamiems darbams. Tai yra taikoma šiems 
darbams:
• Transportavimas keliais
• Naudojimas ir parengimas
• Eksploatacija
• Techninė priežiūra
• Sutrikimų paieška ir šalinimas

Įmonės HORSCH parengti operatoriai
Be to, tam tikriems darbams asmenys turi būti 
parengti mokymo priemonėmis arba HORSCH 
komandiruotų darbuotojų. Tai yra taikoma šiems 
darbams:
• Pakrovimas ir transportavimas
• Paleidimas
• Sutrikimų paieška ir šalinimas
• Šalinimas

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

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

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

 ¾ Prieš palikdami traktorių, jį išjunkite.
Vaikai gali sukelti pavojingus mašinos jude-
sius. Nepakankamai apsaugota ir be priežiū-
ros pastatyta mašina yra pavojus žaidžian-
tiems vaikams!
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Asmens apsaugos 
priemonės
Nesant arba esant nepilnoms apsaugos prie-
monėms, padidėja sveikatos sutrikimų rizika. 
Asmens apsaugos priemonės yra, pavyzdžiui:

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

 ¾ apsauginiai batai, apsauginės pirštinės
 ¾ apsauginiai akiniai, saugantys nuo dulkių arba 
purslų, dirbant su sausomis ar skystomis trą-
šomis (laikykitės trąšų gamintojų nurodymų)

 ¾ kvėpavimo takų apsaugos kaukės ir apsau-
ginės pirštinės, dirbant su beicu arba beicuo-
tomis sėklomis (laikykitės beico gamintojų 
nurodymų)

 ¾ Nustatykite asmens apsaugos priemones 
atitinkamai darbo užduočiai.

 ¾ Pateikite tinkamos būklės veiksmingas ap-
saugos priemones.

 ¾ Niekada nenešiokite žiedų, grandinių ir kitų 
papuošalų.

Sauga eisme

PAVOJUS
Kartu važiuoti ant mašinos yra draudžiama!

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

 
 ¾ Atsižvelkite į leistinas ašines apkrovas, padan-
gų keliamąsias galias ir bendruosius svorius, 
kad išliktų pakankamas vairumas ir stabdu-
mas. Priekinė ašis turi būti apkrauta bent 20 
% traktoriaus svorio.

Per transportavimą keliais mašina privalo būti 
transportavimo padėtyje. Mašina privalo būti su-
skleista ir užfiksuota, žr. skyrius „Suskleidimas“ ir 
„Prikabinimas ir transportavimo padėtis“.

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

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

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

 ¾ Prieš važiavimą keliais nuo visos mašinos 
nevalykite prisirinkusias žemes.

Važiavimo ypatybėms daro įtaką padargai.
 ¾ Ypač posūkiuose atsižvelkite į padargo plačią 
iškyšą ir inercinę masę.

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

Transportuodami viešaisiais keliais, va-
žiuokite tik su tuščia sėkladėže.

 

Transportuodami viešaisiais keliais, 
laikykitės leidime eksploatuoti nurodyto 
leistino didžiausio greičio!

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

Vairavimo stilių visada derinkite prie kelio 
sąlygų, kad išvengtumėte nelaimingų 
atsitikimų ir važiuoklės pažeidimų.
Atsižvelkite į asmeninius gebėjimus, va-
žiuojamosios dalies, eismo, matomumo 
ir oro sąlygas.
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Sauga darbo metu
Paleidimas
Be tinkamo paleidimo nėra užtikrinama maši-
nos eksploatacijos sauga. Taip gali būti sukelti 
nelaimingi atsitikimai ir sunkiai sužaloti arba 
nužudyti žmonės.

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

 ¾ Užpildytą gavimo patvirtinimą reikia atsiųsti 
atgal įmonei HORSCH.

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

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

 ¾ Reguliariai tikrinkite padangų oro slėgį, žr. 
techninės priežiūros apžvalgą.

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

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

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

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

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

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

Prijungimas ir atjungimas

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

 ¾ Laikykitės visų eksploatacijos instrukcijų:
• šios eksploatacijos instrukcijos (skyriai 

„Prikabinimas ir transportavimo padėtis“ ir 
„Pastatymas“)

• traktoriaus eksploatacijos instrukcijos

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

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

 ¾ Apsaugokite mašiną nuo riedėjimo. 
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Hidraulinė įranga

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

Mašinos hidraulinė įranga turi keletą funkcijų, 
kurios dėl neteisingų valdymo veiksmų gali pa-
daryti žalos žmonėms ir mašinai.

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

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

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

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

 ¾ Patyrę sužalojimų, nedelsdami kreipkitės į 
gydytoją!

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

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

Resiveris
Hidraulinėje sistemoje gali būti sumontuoti re-
siveriai. 

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

Hidraulinė įranga prieš techninę priežiūrą privalo 
būti be slėgio!

Stabdžių sistema

Priklausomai nuo įrangos, mašinos gali turėti 
įrengtą pneumatinę arba hidraulinę darbinių 
stabdžių sistemą.

Stabdžių sistema važiuojant keliais visada turi 
būti prijungta ir veiksminga. 

 ¾ Po mašinos prijungimo ir prieš transportinius 
važiavimus visada pirmiausia patikrinkite 
stabdžių sistemos veikimą ir būklę.

 ¾ Stabdymo jėgos reguliatoriuje patikrinkite 
nustatymą.

 ¾ Prieš išvažiuodami visada pirmiausia atleis-
kite stovėjimo stabdį. 

 ¾ Prieš atkabindami, visada pirmiausia ap-
saugokite mašiną nuo riedėjimo ir įjunkite 
stovėjimo stabdį.

Stabdžių sistemos nustatymo ir remonto darbus 
paveskite atlikti tik specializuotoms dirbtuvėms 
arba šiems darbams HORSCH parengtam 
operatoriui.

Oro linijos
Išskleidžiant ir suskleidžiant sąvaras, mašina 
gali pasiekti oro linijų aukštį. Taip įtampa gali 
prasimušti į mašiną ir lemti mirtiną elektros 
smūgį arba sukelti gaisrą.

 ¾ Esant suskleistoms sąvaroms, išskleisdami ir 
suskleisdami, išlaikykite pakankamą atstumą 
nuo elektros aukštos įtampos linijų.

 ¾ Sąvarų niekada neišskleiskite arba nesu-
skleiskite arti elektros stulpų ir elektros ener-
gijos tiekimo linijų.

 ¾ Niekada mašinos nepalikite ir į ją nelipkite po 
oro linijomis, kad išvengtumėte galimo elek-
tros smūgio pavojaus dėl įtampos išlydžio.
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Elgesys esant įtampos išlydžiui
Įtampos išlydžiai mašinos išorėje sukelia aukš-
tas elektros įtampas. Ant žemės aplink mašiną 
susidaro dideli įtampos skirtumai. Dideli žings-
niai, atsigulimas ant žemės arba atsirėmimas 
rankomis į žemę gali sukelti gyvybei pavojingas 
elektros sroves (žingsnio įtampa).

 ¾ Nepalikite kabinos.
 ¾ Nelieskite jokių metalinių dalių.
 ¾ Nesukurkite jokios laidžios jungties su žeme.
 ¾ Įspėkite žmones: NESIARTINKITE prie ma-
šinos. Elektros įtampos prie žemės gali lemti 
sunkius elektros smūgius.

 ¾ Laukite profesionalių gelbėtojų pagalbos. Turi 
būti išjungiama oro linija.

Jei asmenys kabiną turi palikti nepaisant įtam-
pos išlydžio, pavyzdžiui, nes gresia tiesioginis 
pavojus gyvybei dėl gaisro:

 ¾ Iššokite iš mašinos. Šokite į stabilią stovėse-
ną. Nelieskite mašinos iš išorės.

 ¾ Mažais žingsniais pasišalinkite nuo mašinos.

Techninės ribinės vertės

Jei mašinos techninių ribinių verčių nesilaikoma, 
mašina gali būti pažeista. Taip gali būti sukelti 
nelaimingi atsitikimai ir sunkiai sužaloti arba 
nužudyti žmonės.
Saugai ypač svarbios yra šios techninės ribinės 
vertės:
• leistinas bendrasis svoris
• maksimalios ašinės apkrovos
• maksimali vertikalioji apkrova
• didžiausias greitis

Žr. skyrių „Techniniai duomenys“, „Specifikacijų 
lentelė“ ir „Leidimas eksploatuoti“.

 ¾ Taip pat atsižvelkite į maksimalias traktoriaus 
apkrovas.

Naudojimas laukuose

PAVOJUS
Kartu važiuoti ant mašinos yra draudžiama!

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

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

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

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

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

Įrangos / susidėvinčiųjų dalių kei-
timas

 ¾ Apsaugokite mašiną nuo nenumatyto riedė-
jimo!

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

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

Lipdami ant mašinos, nelipkite ant dirvos tan-
kintuvo padangų ar kitų sukiojamų dalių. Jos 
gali prasisukti, ir Jūs krisdami galėtumėte patirti 
sunkiausius sužalojimus.
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Trąšos ir beicuotos sėklos
Netinkamas elgesys su trąšomis ir beicuotomis 
sėklomis gali lemti apsinuodijimus ir mirtį.

 ¾ Laikykitės priemonių gamintojo duomenų, 
pateikiamų saugos duomenų lape. Esant 
reikalui, saugos duomenų lapo prašykite 
prekybininko.

 ¾ Pagal gamintojo duomenis nustatykite ir pa-
teikite asmens apsaugos priemones.

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

 ¾ Neleiskite eksploatacinėms medžiagoms 
patekti į aplinką.

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

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

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

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

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

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

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

Atliekant pakeitimus, susijusius su duomenimis 
leidime eksploatuoti, reikia atnaujinti leidimą 
eksploatuoti.
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Techninė priežiūra
Netinkama techninė priežiūra kelia pavojų maši-
nos eksploatacijos saugai. Taip gali būti sukelti 
nelaimingi atsitikimai ir sunkiai sužaloti arba 
nužudyti žmonės.

 ¾ Laikykitės reikalaujamų periodinių bandymų 
arba patikrų terminų.

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

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

 ¾ Prieš techninės priežiūros darbus mašiną 
pastatykite ant lygaus tvirto pagrindo ir 
apsaugokite nuo riedėjimo.

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

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

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

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

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

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

 ¾ Vėl priveržkite per techninės priežiūros darbus 
atsuktas sriegines jungtis.

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

Naujų mašinų neplaukite garų pūstuvu 
arba aukšto slėgio plovimo įrenginiu. La-
kas sukietėja tik maždaug po 3 mėnesių, 
o iki tol jį galima pažeisti.
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Pavojaus zona
Raudonas plotas žymi mašinos pavojaus zoną: 
              

Mašinos pavojaus zonoje kyla šie pavojai:

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

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

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

 ¾ Hidrauliniu būdu pakeltos mašinos dalys gali 
nepastebimai lėtai nusileisti.

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

 ¾ Nebūkite po pakeltais kroviniais. Krovinius 
pirmiausia nuleiskite.

 ¾ Pašalinkite asmenis iš mašinos ir traktoriaus 
pavojaus zonos.

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

 ¾ Atsižvelkite į duomenis, pateikiamus visose 
eksploatacijos instrukcijose.
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Saugos lipdukai
Mašinoje esantys saugos lipdukai įspėja apie 
pavojus pavojaus vietose ir yra svarbi mašinos 
saugos įrangos sudėtinė dalis. Nesant saugos 
lipdukų, padidėja sunkių ir mirtinų sužalojimų 
rizika žmonėms.

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

 ¾ Ant atsarginių dalių užklijuokite numatytus 
saugos lipdukus.

Kartu važiuoti ant mašinos drau-
džiama!

00380054

Prieš mašinos paleidimą perskai-
tykite ir laikykitės eksploatacijos 
instrukcijos! 

00380055

Būkite atsargūs ištrykštant aukšto 
slėgio skysčiui, laikykitės nuorodų 
eksploatacijos instrukcijoje!

00380133

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

00380134

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

00380294

Kad išvengtumėte akių sužalojimų, 
nežiūrėkite tiesiai į įjungto radaro 
jutiklio spindulio zoną!

00380894
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Saugos lipdukų padėtis
(priklausomai nuo įrangos)

00380894

00380134

00380054

00380054
00380055
00380133
00380294
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Techniniai duomenys
SW 12000 SD SW variantas NT variantas

Ilgis (m) 7,22 6,88
Transportinis plotis su padangomis 650/65 R38 (m) 3,00 3,55
Transportinis plotis su padangomis 900/60 R32 3,35 -
Transportinis plotis su padangomis 4 x 20.8 R42 - 4,28
Aukštis su pildymo sraigtu (m) 3,93 3,98
Aukštis be pildymo sraigto (m) 3,67 3,72
Įpylimo aukštis (m) 3,34 3,40
Savoji masė (kg) 4.500 4.500

Ašinė apkrova tuščio (kg) 3.550 3.550
Vertikalioji apkrova tuščio (kg) 950 950

Dvigubo bako talpa (l) 12.000 (santykis 50 : 50)

Prikabinimas svyruojamuoju prikabinimo įtaisu Prikabinimo kilpos Ø 50 mm arba 60 mm

Prikabinimas rutuliniu sukabinimo įtaisu K 80
Dvigubo veikimo valdymo prietaisai 2
Beslėgio grįžtančio srauto linija (maks. 5 bar) 1
Maks. hidraulinės sistemos slėgis (bar) 210

„E-Manager“ Serija
Stabdys pneumatin./hidraulin.
Apšvietimo sistema Serija
Konstrukcinis didžiausias greitis 25 km/h / Nurodomas leidime eksploatuoti

NUORODA: • Dėl techninio tobulinimo galimi nesutapimai.
• Padargo svoris priklauso nuo įrangos; nurodoma minimali įranga.
• Leistini transportiniai aukščiai ir transportiniai pločiai viešųjų kelių eisme įvairiose šalyse gali skirtis. Laikykitės šalies 

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

Serijos numeris
Leistinas bendrasis svoris

Vertikalioji apkrova (=VA)
Ašinė apkrova

Mašinos modelis
Gamybos metai
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Paleidimas
Paleidimo metu kyla padidintas nelaimingų 
atsitikimų pavojus. Laikykitės atitinkamų skyrių 
nurodymų.

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

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

Atsižvelgiant į sunkiasvorės priekabos kons-
trukciją, mašiną galima nutempti traktoriumi 
arba nukelti atitinkamais pakėlimo prietaisais 
(krautuvu ar kranu).
Pasirūpinkite pakankamos keliamosios galios 
kėlimo mechanizmais bei įtaisais.

Krovinio kėlimo įtaisų tvirtinimo taškai pažymėti 
lipdukais.
Pasirinkdami kitus tvirtinimo taškus, atsižvelki-
te į svorio centrą bei svorio pasidalinimą. Bet 
kuriuo atveju šie taškai gali būti tik ant mašinos 
korpuso. 

Transportavimas
Transportavimas keliais pagal vietines nuostatas 
ir darbo plotį gali būti atliekamas prikabinus prie 
traktoriaus arba sunkiasvore priekaba.

 ¾ Reikia laikytis leistinų transportavimo matme-
nų ir svorių.

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

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

 ¾ Priekaboje arba sunkiasvorėje priekaboje 
mašina turi būti pritvirtinta įtempimo diržais 
arba kitomis pagalbinėmis priemonėmis.

 ¾ Krovinio atramas prikabinkite tik specialiai 
pažymėtose vietose.

Įrengimas
Gamintojo klientų aptarnavimo skyriaus darbuo-
tojai ar jo partneris praveda instruktažą nau-
dotojui bei atlieka pirmojo mašinos sujungimo 
darbus. 

Bet koks ankstesnis mašinos naudojimas 
yra draudžiamas!

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

ĮSPĖJIMAS
Įrengimo bei techninės priežiūros darbų metu 
kyla padidintas nelaimingų atsitikimų pavojus.
Prieš šiuos darbus perskaitykite naudojimo ins-
trukciją ir susipažinkite su mašina.

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

 ¾ Patikrinkite visas svarbias sriegines jungtis!
 ¾ Sutepkite visas tepimo įmovas!
 ¾ Patikrinkite, kaip pritvirtintos ir kaip veikia 
visos hidraulinės jungtys ir žarnos.

 ¾ Pastebėtus trūkumus tuoj pat pašalinkite ar 
įgaliokite tai padaryti!
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Balastavimo 
apskaičiavimas
Primontuojant arba prikabinant padargus, neturi 
būti viršijamas leistinas traktoriaus bendrasis 
svoris, leistinos ašinės apkrovos ir padangų 
keliamoji galia. 
Traktoriaus priekinė ašis visada turi būti apkrau-
ta bent 20% traktoriaus savosios masės.

 ¾ Prieš transportavimą keliais patikrinkite, ar 
naudojamas traktorius nėra perkrautas, ir ar 
tinkamas šiam padargui.

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

Reikalingi duomenys:

TL Traktoriaus savoji masė
TV Tuščio traktoriaus priekinės ašies 

apkrova
TH Tuščio traktoriaus galinės ašies ap-

krova
GH • Galinio padargo bendrasis svoris

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

GV Priekinio padargo bendrasis svoris

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

b Traktoriaus bazė
c • Atstumas nuo galinės ašies vidurio 

iki apatinių kreipiamųjų svirčių rutulio 
vidurio 

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

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

• Prikabintoms mašinoms galioja: d 
= 0

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

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

Faktinė vertė pagal 
apskaičiavimą

Leistina vertė pagal 
eksploatacijos ins-
trukciją

Dviguba leistina pa-
dangų keliamoji galia

Mažiausias balasta-
vimas priekyje (esant 
galiniam padargui)

GV min=                  kg

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

GH min=                  kg

Bendrasis svoris Gfakt=                     
kg < kg

Priekinės ašies ap-
krova

TV fakt=                   
kg < kg < kg

Galinės ašies ap-
krova

TH fakt=                    
kg < kg < kg

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

 

Įrašykite rezultatą į lentelę.

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

Įrašykite rezultatą į lentelę.

3. Faktinės priekinės ašies apkrovos apskai-
čiavimas

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

GH• (c + d) - TV • b + 0,2 • TL • b

a + bGV min= 

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

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

4. Faktinio bendrojo svorio apskaičiavimas

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

5.  Faktinės galinės ašies apkrovos apskai-
čiavimas:

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

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

traktoriaus savosios masės)

 GV + TL + GHGfakt=

Gfakt - TV fakt TH fakt=
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Sandara

Apžvalga

1

2
3

4

5

6

7
8

SW 12000 SD – SW variantas

SW 12000 SD yra specialiai suprojektuotas nau-
doti kartu su HORSCH sėjamosiomis. Dvigubo 
bako dėka galima, priklausomai nuo modifika-
cijos, vienu metu skleisti sėklas, sėklas ir trąšas 
arba tik trąšas. 

Sėjimo vežimas turi tik vieną ašį, kuri jį padaro labai 
saugų eksploatuoti. Didelių matmenų padangos 
sumažina žemės tankinimą. 

1  Važiuoklė
2  Dvigubas bakas
3  Pakyla
4  Kopėčios
5  Trąšų/sėklų ventiliatorius
6  Vilkimo grąžulas
7  Atraminė koja
8  Mašinos rėmas
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Hidraulinė įranga

ĮSPĖJIMAS
Neplanuoti hidrauliniai judesiai (pvz., sukelti 
keleivių arba vaikų) gali lemti sunkius nelaimingus 
atsitikimus ir sužalojimus!
Apsaugokite arba užrakinkite traktoriaus valdymo 
prietaisus.
Pašalinkite asmenis iš išskleidžiamų mašinos dalių 
judėjimo zonos.

Visada prijunkite visas hidraulines linijas!
Priešingu atveju dėl susijusių funkcijų 
galima pažeisti komponentus.

Laikykitės nuorodų dėl hidraulinės įrangos 
ir resiverių, pateikiamų skyriuje „Sauga ir 
nelaimingų atsitikimų prevencija“!
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SW 12000 SD – Pronto NT/SW hidraulinė įranga – rodyklė rodo važiavimo kryptį.

1  Hidraulinės jungtys sėjimo vežimo gale
2  Ventiliatoriaus hidraulinė jungtis
3  Įrankių hidraulinė jungtis
4  Skleidimo hidraulinė jungtis
5  Hidraulinio bloko hidraulinė jungtis
6  Ženklintuvų suskleidimo hidraulinė jungtis
7  Pakėlimo/nuleidimo hidraulinė jungtis
8  Ženklintuvų išskleidimo hidraulinė jungtis
9  Manometro hidraulinė jungtis

a  Hidraulinė jungtis prie ventiliatoriaus/pildymo sraigto 
trieigio čiaupo

b  Darbinio jungiklio hidraulinė jungtis
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SW 12000 SD – Sprinter 15 NT hidraulinė įranga – rodyklė rodo važiavimo kryptį. 

1  Ventiliatoriaus hidraulinė jungtis
2  Skleidimo hidraulinė jungtis
3  Pakėlimo/nuleidimo hidraulinė jungtis
4  Manometro hidraulinė jungtis
a  Hidraulinė jungtis prie ventiliatoriaus trieigio čiaupo
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SW 12000 SD – Sprinter 12 HD hidraulinė įranga

1  Skleidimo hidraulinė jungtis
2  Pakėlimo/nuleidimo hidraulinė jungtis
3  Hidraulinės jungtys sėjimo vežimo gale
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SW 12000 SD – Sprinter 18 NT hidraulinė įranga – rodyklė rodo važiavimo kryptį.

1  Ventiliatoriaus hidraulinė jungtis
2  Skleidimo hidraulinė jungtis
3  Ženklintuvų hidraulinė jungtis
4  Pakėlimo/nuleidimo hidraulinė jungtis
5  Manometro hidraulinė jungtis

a  Hidraulinė jungtis prie ventiliatoriaus trieigio čiaupo
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Apšvietimo sistema

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

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

ĮSPĖJIMAS
Eismo įvykiai dėl sugedusios apšvietimo sistemos.
Reguliariai tikrinkite apšvietimo sistemą.
Tikrinkite įspėjamųjų skydelių ir žibintų švarumą.

Valdymo nuorodos mašinoje
Hidraulinių žarnų ženklinimas

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681 - 7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

Hidraulinis blokas

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681 - 7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

Mašinos pakėlimas / nuleidimas

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681 - 7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

Mašinos skleidimas

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681 - 7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

Ženklintuvas

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681 - 7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

Įrankiai

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681 - 7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

Pildymo sraigtas

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681 - 7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

Ventiliatorius

Simbolis yra ant žarnos, kuriai reikalingas slėgis, 
kad mašiną nustatyti į transportavimo padėtį 
(pakėlimas, suskleidimas ir t. t.).
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Nustatydami sėjimo normą, čia pakabinkite 
svarstykles.

00380879

OFF
ON

ZERO

Ventiliatoriaus pavaros – pildymo sraigto 
perjungimas.

00380882

Ventiliatoriaus pavaros slėgio indikatorius.

00384068

Hidraulinės įrangos jungtis.

00384071

HZ
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HK

SK

B

A

L1

L2

R1

R2

Z1

Z2

Lipdukai

Krovimo kablys; 
per krovimo darbus čia užkabinkite krovinių 
gabenimo priemones (grandines, lynus ir t. t.).

alle Verladehacken ed Sept 03DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

00380880

00380880

Pirmąkart po 50 km arba 10 valandų 
iš naujo priveržkite ratų veržles / ratų 
varžtus.
Kasdien iš naujo priveržkite – žr. techninės 
priežiūros apžvalgą.

alle Aufkleber ed 113700340358
Entw.DateinameMaschine Zeichnung JJKWZeichnungsnummer

00380359

Ventiliatoriaus pavaros grįžtančio srauto 
slėgis privalo neviršyti 5 bar; priešingu 
atveju galima sugadinti hidraulinį variklį.

00380242

max. 5 bar
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Priveržkite sukimo momentu.

00385489

510 Nm
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Valdymas
Per bet kokius darbus, atliekamus prie 
mašinos, perskaitykite atitinkamas sau-
gos nuorodas skyriuje „Sauga ir nelai-
mingų atsitikimų prevencija“ bei nelai-
mingų atsitikimų prevencijos taisykles!

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

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

Sėjimo vežimas prikabinamas prie traktoriaus 
svyruojamojo prikabinimo įtaiso arba rutulinio 
sukabinimo įtaiso. 

Per pirmąjį prikabinimą vilkimo grąžulą reikia 
nustatyti pagal traktoriaus prikabinimo kilpos 
aukštį. 

A

B

Prikabinimo įtaiso I aukščio nustatymas

C

Prikabinimo įtaiso II aukščio nustatymas

 ¾ Primontuokite nuleidimo atramą (A) prie 
vilkimo grąžulo ir nustatykite sėjimo vežimą 
skriejiku (B) į horizontalią padėtį. 

 ¾ Išmatuokite vilkimo įtaiso aukštį prie trak-
toriaus ir palyginkite su aukščiu prie sėjimo 
vežimo.

 ¾ Atsukite varžtus C, kad galėtumėte priderinti 
prikabinimo kilpos arba rutulinio sukabinimo 
įtaiso aukštį.

 ¾ Nustatę teisingą aukštį, vėl pritvirtinkite varž-
tus C.

Prikabinimas ir 
transportavimo padėtis

PAVOJUS
Žmonės tarp mašinos ir traktoriaus gali būti 
prispausti ir sunkiai sužaloti!
Pašalinkite žmones iš srities tarp traktoriaus ir 
mašinos.

PAVOJUS
Sunkūs nelaimingi atsitikimai dėl riedančios 
mašinos!
Prikabindami mašinas su pneumatiniu stabdžiu, 
visada pirmiausia prijunkite geltonąją jungtį 
(stabdžių liniją). 

 ¾ Privažiuokite traktoriumi prie sėjimo vežimo. 
 ¾ Prijunkite sėjamosios valdymo bloką.
 ¾ Prijunkite visas hidraulines jungtis.
 ¾ Prijunkite apšvietimo sistemą.
 ¾ Prijunkite stabdžių linijas.
 ¾ Nustatykite atraminę koją į transportavimo 
padėtį. 

 ¾ Prieš dalyvaudami viešųjų kelių eisme įsitikin-
kite, kad sėkladėžė ir trąšadėžė yra tuščios.
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NT versijos prikabinimas

Prieš prikabinant „Sprinter/Pronto NT“, reikia 
nustatyti prikabinimo įtaiso aukštį sėjimo vežimo 
gale. 

 ¾ Tuo tikslu atsukite keturis varžtus (A) ir varžtu 
(B) nustatykite prikabinimo įtaiso aukštį taip, 
kad sėjamoji būtų horizontaliai išlygiuota. 

 ¾ Vėl pritvirtinkite varžtus (A). 

A

B

NT versijos sėjimo vežimo prikabinimo įtaiso nustatymas

A  Tvirtinimo varžtai
B  Nustatymo varžtas

SW versijos prikabinimas

Jei prikabinamas „Sprinter/Pronto SW“, sėjimo 
vežimo gale yra pritaisytas rutulinis sukabinimo 
įtaisas. 

Reikia teisingai nustatyti šio sukabinimo įtaiso 
prispaudiklį, siekiant sumažinti sukabinimo įtaiso 
dėvėjimąsi ir išvengti mašinos pažeidimų. 

C

D

F

E

Rutulinis sukabinimo įtaisas sėjimo vežimo gale (SW 
versija)

C  Prispaudiklio kaištis
D  Aukščio reguliavimo varžtas
E  Rutulinis sukabinimo įtaisas
F  Prispaudiklis

 ¾ Tuo tikslu pašalinkite prispaudiklio kaiščius (C). 
 ¾ Ištraukite prispaudiklį (F) iš skylės rutulio 
laikiklyje. 

 ¾ Sukdami reguliavimo varžtą (D), nustatykite 
prispaudiklio aukštį. 

 ¾ Vėl įstatykite prispaudiklį į rutulio laikiklį. 
 ¾ Pasukite prispaudiklį virš rutulinio sukabinimo 
įtaiso (E) ir užfiksuokite prispaudiklio kaiščiu 
ir spyruokliniais kištukais. Prižiūrėkite, kad 
spyruokliniai kištukai būtų teisingai įstatyti. 

 ¾ Siekiant išvengti pažeidimų, prispaudiklio ne-
galima nustatyti per standžiai. Tarp prispau-
diklio ir rutulinio sukabinimo įtaiso visuomet 
turi būti 0,5 mm atstumas. 
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Pastatymas

PAVOJUS
Žmonės tarp mašinos ir traktoriaus gali būti 
prispausti ir sunkiai sužaloti!
Pašalinkite žmones iš srities tarp traktoriaus ir 
mašinos.

PAVOJUS
Sunkūs nelaimingi atsitikimai dėl riedančios 
mašinos!
Atkabindami mašinas su pneumatiniu stabdžiu, 
visada pirmiausia atjunkite raudonąją jungtį 
(resiverio liniją). 

Sėjimo vežimą galima pastatyti atskirai arba 
kartu su prikabinta sėjamąja. 

Jį reiktų pastatyti angare arba pastogėje, kad 
bake, dozatoriuje ir pneumatinėje sistemoje 
nesikauptų drėgmė. 

Mašiną visada statykite ant lygaus tvirto 
pagrindo. 

 ¾ Sėjamąją, jei prikabinta, nuleiskite ant žemės 
ir išjunkite traktorių.

 ¾ Apsaugokite sėjimo vežimą ratų atsparomis 
nuo riedėjimo.

 ¾ Atjunkite ir už laikiklių užkabinkite hidraulines 
ir elektrines jungtis.

 ¾ Atjunkite stabdžių linijas.
 ¾ Pastatykite nuleidimo atramą.
 ¾ Atkabinkite mašiną. 
 ¾ Ištuštinkite sėkladėžę ir išvalykite visus do-
zatorius.

 ¾ Uždarykite sėkladėžės dangčius.
 ¾ Sėjamosios valdymo bloko elektroninius 
komponentus (terminalą) laikykite sausose 
patalpose.

Jei buvo skleidžiamos sausosios trąšos, reikia 
kruopščiai išvalyti baką ir mašiną. Trąšos yra 
agresyvios ir skatina koroziją. Jos pirmiausia sti-
priai ėsdina cinkuotas dalis, tokias kaip varžtai. 
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Nustatymas ir 
valdymas
Sėjimo vežimas visada yra suderintas su 
sėjamąja. 
Priklausomai nuo prikabintos mašinos, derinio 
arba modifikacijos, kai kurie mazgai gali būti 
skirtingos modifikacijos. 

Sėkladėžė ir trąšadėžė
Abu 6.000 l talpos bakai yra identiškos kons-
trukcijos. 
Priklausomai nuo pneumatinės įrangos modi-
fikacijos ir žarnų nutiesimo, priekinį arba galinį 
baką galima naudoti sėkloms arba trąšoms 
skleisti. 

Bakai yra slėginiai, ir darbo metu privalo būti 
absoliučiai sandarūs. 

Po kiekvieno dangčio atidarymo priva-
loma patikrinti sandarumą veikiant ven-
tiliatoriui, klausantis arba liečiant ranka 
aplink dangtį.

Sėjimo vežimo bako dangtis

Apatinėje bako pusėje yra dangtis likučio ištuš-
tinimui, slėginio bako oro jungtis ir dozatorius. 
Jungiamasis vamzdis tarp dozatoriaus ir slėgi-
nio bako turi būti laisvas, priešingu atveju bake 
negalės susidaryti reikiamas slėgis. 

Visi sandarikliai eksploatacijos metu pri-
valo būti nepažeisti. Nesandarumai lemia 
sėjimo ir dozavimo klaidas. 

Likučio ištuštinimas

Likučio ištuštinimui pastatykite tinkamą talpą ir 
atidarykite dangtį. 

Mažus kiekius galima ištuštinti per kritimo šliuzą. 
 ¾ Atidarykite kritimo šliuzą ir sėjimo normos 
nustatymo jungikliu įjunkite dozavimo variklį. 

 ¾ Išvalykite iš vamzdžių likučius, kad per kitą 
sėjimo normos nustatymą neįvyktų matavimo 
klaidų. 

Apatinė bako pusė

Didesnius sėklų ir trąšų kiekius galima ištuštinti 
pasitelkiant pildymo sraigtą. 

 ¾ Tuo tikslu pasukite įpylimo piltuvą po kritimo 
šliuzu. Šia tema skaitykite skyrių „Pildymo 
sraigto valdymas“. 
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Kritimo šliuzas
Kritimo šliuze sėklos yra nukreipiamos į oro srau-
tą. Apatinėje pusėje yra sumontuotas dangtis 
nustatytos normos bandinio paėmimui.

Dvivamzdis kritimo šliuzas SW 12000 SD

Dangtis sėjimo metu privalo būti sandariai ir 
tvirtai uždarytas. 

Sėjimo normos nustatymas

Sėjimo normos nustatymui atidarykite dangtį 
po kritimo šliuzu ir užkabinkite sėjimo normos 
nustatymo maišą. 

Esant reikalui, išvalykite vamzdžius, kad nusta-
tytos normos bandymo neiškreiptų likučiai. 
Šia tema skaitykite „E-Manager“ eksploatacijos 
instrukciją. 

Paėmę nustatytos normos bandinį, patikrinkite, 
ar vamzdžiuose neliko sėklų, ir visiškai juos 
ištuštinkite. 
Po nustatytos normos bandymo vėl patikimai ir 
sandariai uždarykite dangtį.

Pneumatinė įranga
Pneumatinę įrangą sudaro ventiliatorius su 
slėginiu baku, dozatorius ir pneumatinės įrangos 
žarnos.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus dėl sveikatai kenksmingų dulkių (trąšų, 
beico).

 ¾ Per valymo ir techninės priežiūros darbus 
vilkėkite tinkamus apsauginius drabužius (ap-
sauginius akinius, kvėpavimo takų apsaugos 
kaukes, apsaugines pirštines).

Ventiliatorius
Hidraulinį ventiliatorių tiesiogiai varo traktoriaus 
hidraulinė įranga.

Sukurtas oro srautas gabena sėklas iš kriti-
mo šliuzo į noragėlius. Reikalingas oro kiekis 
priklauso nuo sėklų (rūšies ir svorio), sėklos 
normos, darbinio pločio ir sėjimo greičio.
Todėl teisingo ventiliatoriaus sukimosi greičio 
rekomendacija yra negalima, ir jį reikia rasti 
bandant lauke.

Oro srautas neturi būti per mažas, kad sėklos 
nepasiliktų žarnose ir jų neužkimštų. Per mažas 
oro srautas taip pat gali neigiamai paveikti sėklų 
paskirstymą.

Todėl reiktų nustatyti kuo didesnį venti-
liatoriaus sukimosi greitį. 

Venti l iatoriaus nustatymą, sėklų 
transportavimą ir sėklų bėrimą reikia 
tikrinti sėjimo pradžioje, o dideliuose 
plotuose – reguliariai darbo metu ties 
visais noragėliais.

Reikia reguliariai tikrinti ir nuo ventiliatoriaus 
menčių bei apsauginių grotelių valyti purvo 
nuogulas.

Nuogulos ant apsauginių grotelių dėl oro nuosto-
lių sukelia užsikimšimus sėjimo žarnose. 
Nuogulos ant ventiliatoriaus sparnuotės sukelia 
disbalansą. Gali būti perkrautas ir pažeistas 
atramos mazgas.

33



Ventiliatoriaus sukimosi greitis yra nustatomas 
alyvos kiekiu ties srauto reguliavimo vožtuvu 
traktoriuje.
Hidraulinis siurblys turi tiekti pakankamai alyvos, 
kad ventiliatoriaus sukimosi greitis nekristų net 
sumažėjus traktoriaus sukimosi greičiui arba 
aktyvinant kitas hidraulines funkcijas. 

Manometras rodo slėgį hidrauliniame pavaros 
mechanizme. Ventiliatoriaus sukimosi greitis 
kyla proporcingai su hidrauliniu slėgiu. Jis turėtų 
būti tarp 60 ir daugiausia 180 bar.
Virš 180 bar sukimosi greičio didėjimas yra ma-
žas. Galima pažeisti hidraulinį variklį.

Maksimalus slėgis alyvos nuotėkio linijoje privalo 
neviršyti 5 bar. 

Tikrinimai ir techninė priežiūra

Nuotėkio alyvos grįžtančio srauto slėgis turi būti 
daugiausia 5 bar.
Nustatykite ventiliatoriaus sukimosi greitį, neturi 
būti viršijamas 180 bar nuolatinis slėgis. 
Reguliariai valykite įsiurbiamo oro groteles, kad 
nesumažintumėte oro srauto ir taip išvengtumėte 
užsikimšimų. 
Nuo ventiliatoriaus menčių valykite nuogulas, kad 
išvengtumėte sparnuotės ir guolių disbalanso ir 
pažeidimų. 
Iš naujo priveržkite ventiliatoriaus veleno 
fiksavimo kūgį. Šia tema skaitykite skyrių 
„Ventiliatoriaus jungė“. 

Ventiliatorius su tiesiogine pavara

Ventiliatoriaus techniniai 
duomenys

Litražas esant 6“ 10 cm3

Litražas esant 8“ 19 cm3

Darbinis slėgis 60 - 180 bar
Ventiliatoriaus sukimosi 
greitis 

iki 5.000 aps./min

Reikalinga beslėgė alyvos nuotėkio linija

BA
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89 10

2

B

A

T

T

A
B

A
B

T
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12 15

13
14 17 16

P
P

Ventiliatoriaus ir pildymo sraigto hidraulinė įranga

1  -
2  Hidraulinė mova
3  -
4  -
5  Valdymo prietaisas su srauto reguliavimo vožtuvu
6  Trieigis čiaupas
7  Manometras
8  Ventiliatoriaus hidraulinis variklis
9  Ventiliatorius
10  Atbulinis vožtuvas
11  Alyvos nuotėkio linija (daugiausia 5 bar)
12  Pildymo sraigto hidraulinio cilindro valdymo prietaisas
13  Hidraulinis uždarymo vožtuvas
14  Pildymo sraigto hidraulinis cilindras
15  Pildymo sraigto hidraulinio pavaros mechanizmo val-

dymo prietaisas
16  Pildymo sraigto hidraulinis variklis
17  Pildymo sraigtas
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Pneumatinė sistema

Pneumatinė sistema, priklausomai nuo 
prikabintos sėjamosios, skiriasi. 
Gali būti įrengtas 6“ arba 8“ ventiliatorius. Taip 
pat gali skirtis pneumatinių žarnų skersmuo. Yra 
naudojamos 110 arba 140 mm žarnos.

 

1.  Sėjamųjų be trąšų įrenginio pneumatinė 
įranga

2.  Sėjamųjų su trąšų įrenginiu pneumatinė 
įranga
2 variante oro kiekį, skirtą sėkloms ir trąšoms, 
galima suderinti su sklendėmis paskirstymo 
korpuse. 
Taip galima oro srautą optimaliai priderinti 
sėklų arba trąšų grūdų dydžiui ir svoriui. 
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Tuo tikslu abiejose pusėse vienodai sureguliuo-
kite sklendes, kad trąšoms tiektumėte daugiau 
ventiliatoriaus oro.
Po sėjimo sklendes vėl atstatykite.

+

-

+
00

Paskirstymo korpusas su sklendėmis

Teisingą paskirstymą reikia rasti bandant lauke 
arba per bandomąjį bėrimą, ir tikrinti darbo pra-
džioje, o taip pat darbo metu.

Oro sklendę reikia nustatyti prieš sėjos 
pradžią. Abi sklendes visada reguliuokite 
vienodai. 
Šį nustatymą reikia tikrinti kasdien. 

Žyma virš „0“ nurodo sklendės padėtį. 
Vidurinėje padėtyje „0“ oras yra vienodai pa-
skirstomas visoms žarnoms.

Abi sklendes reguliuojant „-“ kryptimi, oro kiekis 
sumažinamas pirmajam kritimo šliuzui ir padidi-
namas išorinėms žarnoms. 

Po sėjimo sklendę vėl atstatykite į vidurinę 
padėtį.

Siekiant išvengti susipainiojimo pildant bakus, 
reiktų prieš pildant patikrinti žarnas ir bakų pris-
kyrimą paskirstymo bokštams.

Ventiliatoriaus sukimosi greičio ir 
sklendės padėties radimas
Per pirmąsias sėjas arba naudojant naujus sėklų/
trąšų derinius, rekomenduojama prieš sėją atlikti 
bandomąjį bėrimą. Taip randamas reikiamas 
ventiliatoriaus sukimosi greitis, kad būtų užtikrintas 
teisingas skersinis paskirstymas.
Pasitelkiant imitavimo greitį, beriama pageidau-
jama sėklų ir trąšų norma ant lygaus paviršiaus. 
Šia tema reikia skaityti „E-Manager“ naudojimo 
instrukciją. 
Darbinį signalą galima įjungti spaustukais 
aukščio reguliatoriuje arba ištraukiant kištuką 
iš slėgio jutiklio. 
Gali prireikti kelių bandomųjų bėrimų su įvairiais 
ventiliatoriaus sukimosi greičiais ir oro sklendės 
nuostatais. 

Tiksliam rezultatų įvertinimui rekomenduojama 
surinkti ir pasverti atskirų noragėlių kiekius. 
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Vienos pusės atjungimo funkcija

Sėjimo vežime galima įrengti elektrinę vienos 
pusės atjungimo funkciją.

Jos dėka abiejuose dozatoriuose yra perpus 
sumažinamas dozavimo kiekis, ir oro srautas, 
skirtas transportuoti sėklas arba trąšas, yra 
sklendėmis nukreipiamas vienai mašinos pusei. 

Sklendės abiejuose kritimo šliuzuose yra valdo-
mos elektriniu būdu. Jutikliais yra pranešama 
„E-Manager“ apie galines sklendžių padėtis. 

Vienos pusės atjungimo funkciją reikia aktyvinti 
„E-Manager“. Tuomet ji terminale yra rodoma 
atitinkamais simboliais. Šia tema skaitykite 
„E-Manager“ eksploatacijos instrukciją. 

3

3

1

2
1

2

Elektrinė vienos pusės atjungimo funkcija

1  Sklendės padėties jutiklis
2  Sklendė kritimo šliuze
3  Vykdomasis variklis
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Bakų suvedimas

Su sėjimo vežimu SW 12000 SD yra galima 
skleisti tą pačią terpę iš abiejų bakų.

 ¾ Tuo tikslu atidarykite pneumatinių žarnų 
flanšines jungtis (1) prie dozatorių.

 ¾ Įstatykite pateikiamas žarnas (2) tarp kritimo 
šliuzų ir vėl pritvirtinkite flanšines jungtis. 

 ¾ Sklendes prie oro skirstytuvo Y formos 
elemento sureguliuokite taip, kad būtų 
uždaryti abu išoriniai išėjimai. 

Patikrinkite visų jungčių sandarumą. 
Nesandarumai lemia sėjimo klaidas.

Pageidaujamą sėklos normą galima „E-Manager“ 
padalyti abiem dozatoriams. Papildomai yra 
prieinama funkcija „Bakų suvedimas“. 
Šia tema skaitykite „E-Manager“ eksploatacijos 
instrukciją. 

2

1

1

Pneumatinės sistemos pertvarkymas bakų suvedimui
1  Flanšinės jungtys
2  Žarnos bakų suvedimui
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Ventiliatoriaus sukimosi greičiai

Reikiamas ventiliatoriaus sukimosi greitis skiriasi 
priklausomai nuo prikabintos mašinos ir darbinio 
pločio. Be to, reikiamam sukimosi greičiui įtakos 
turi pneumatinės sistemos sandara, bako modifi-
kacija, ventiliatoriaus dydis, sėklų ir trąšų norma. 
Taip pat važiavimo greitis, trąšų svoris, forma 
ir kiti veiksniai turi įtakos reikiamam oro kiekiui. 

Todėl vertės lentelėje yra laikytinos tik orienta-
cinėmis. Faktinis sukimosi greitis gali skirtis iki 
500 1/min nuo rekomenduojamo. 

Teisingą sukimosi greitį visada reikia rasti 
bandant lauke arba per bandomąjį bėrimą. 

Tai darant, dėl kuo tolygesnio skersinio paskirs-
tymo visada reikia siekti kuo didesnio sukimosi 
greičio, neišpučiant sėklų arba trąšų iš dėtuvės.
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Sprinter HD Noragėliai Kviečiai Rapsai
Sėklos Trąšos kg/ha Ventiliatorius Sklendė Ventiliatorius Sklendė
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Sprinter NT Noragėliai Kviečiai Rapsai
Sėklos Trąšos kg/ha Ventiliatorius Sklendė Ventiliatorius Sklendė
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Pronto NT Noragėliai Kviečiai Rapsai
Sėklos Trąšos kg/ha Ventiliatorius Sklendė Ventiliatorius Sklendė
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Ventiliatoriaus jungės priveržimas 
iš naujo

Fiksavimo kūgis fiksuoja ventiliatoriaus sparnuo-
tę ir kartu fiksuojasi prie pavaros veleno.
Ventiliatoriaus pavaros fiksavimo kūgis gali 
atsilaisvinti. Dėl to ventiliatoriaus sparnuotė 
gali slankioti ant pavaros veleno ir sugadinti 
ventiliatorių.

 ¾ Ventiliatoriaus jungės fiksavimo kūgį iš naujo 
priveržkite maždaug po 50 valandų ir tikrinkite 
kasmet.

Fiksavimo kūgis

Įsidėmėkite:
 ¾ Priveržiant varžtus, ypač per naują montavi-
mą, ventiliatoriaus sparnuotė slenka korpuso 
link, apsauginių grotelių kryptimi. 

 ¾ Todėl laisvą jungę reikia išlygiuoti arčiau hi-
draulinio variklio.

 ¾ Fiksavimo paviršiai turi būti nealyvuoti ir ne-
tepaluoti.

 ¾ Fiksavimo varžtus reikia priveržti absoliučiai 
vienodai ir keliais etapais. Tarp jų priveržimą 
prie kūgio reiktų palengvinti lengvais smūgiais 
į jungę (plastikiniu plaktuku arba plaktuko 
kotu).

 ¾ Col in ius  varž tus ,  kur ių  mod i f i kac i -
ja No. 10- 24 4.6, leidžiama priveržti tik 
maks. 6,8 Nm. 

 ¾ Po priveržimo patikrinkite ventiliatoriaus spar-
nuotės laisvą ir tolygų centruotąjį sukimąsi.

 ¾ Reguliariai tikrinkite ir valykite purvo nuogu-
las nuo ventiliatoriaus menčių ir apsauginių 
grotelių.
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Rotoriai

Įvairioms sėklų rūšims su daugybe geometrinių 
formų ir granulių dydžių bei miltelinėms arba 
granuliuotoms trąšoms yra didelis rotorių pasi-
rinkimas.
Trąšoms, smulkioms ir stambioms sėkloms taip 
pat yra rotorių su specialiomis savybėmis. 

Atskirų rotorių pasirinkimas įvairiems naudojimo 
atvejams, darbiniams pločiams ir tiekimo našu-
mams yra aprašytas „E-Manager“ instrukcijoje.

Akytieji rotoriai skirstomi pagal vienos apsukos 
metu transportuojamą kiekį cm³. 

Dvigubų išmetimo šliuzų rotoriai
Mašinose su dvigubu išmetimo šliuzu ir dviems 
sėjimo bokštais, naudojant padalintą rotorių, 
visada reikia naudoti modifikaciją su simetriniu 
padalinimu. 
Kitaip abiejose pusėse sėklos bus paskirstomos 
netolygiai.

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 korpu-
sas priveržiant neturi būti pertemptas.

Dozatorius
HORSCH dozatorius sudarytas iš kelių atskirų 
dalių ir yra išardomas be įrankių.

6

2

3

1

5
7

4

Dozatorius

1. Korpusas
2. Pavaros variklis
3. Iškrovimo angos sklendė su sandarinimo briauna
4. Rotorius
5. Šoninis dangtelis su rotoriaus guoliu 
6. Slėginio bako šoninis dangtelis su valiklių skydu
7. Standartinio bako šoninis dangtelis su rapsų 

šepečiais

Atlikdami bet kokius variklio montavimo 
darbus, jį visada montuokite kiauryme 
žemyn, kad į korpusą nepatektų vandens. 

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

Nustatant sėjimo normą sėklinės medžiagos 
iš dozatoriaus paimamos pro išmetimo šliuzą.
Po to dangtį vėl reikia tvirtai ir sandariai uždaryti.
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Rotoriaus keitimas
Pasirinktą iš lentelės rotorių reikia įmontuoti į 
dozatorių.

Keičiant rotorių, sėkladėžė turi būti 
tuščia. 

 ¾ Atsukite šoninį dangtelį.
 ¾ Ištraukite rotorių su pavaros velenu.

Rotoriaus keitimas

 ¾ Nuimkite fiksavimo ir atramines poveržles.
 ¾ Ištraukite pavaros veleną ir įstatykite į naują 
rotorių.

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

Rotoriaus keitimas

Kiekvieną kartą pakeitus rotorių, reikia patikrinti 
sandarinimo briaunos nustatymą ir rotoriaus 
sukimosi trajektoriją.

Rotoriaus keitimas esant 
pilnam bakui 

Rotoriaus keitimas esant pilnam bakui

 ¾ Atsukite šoninio dangtelio ir pavaros variklio 
varžtus, nuimkite šoninį dangtelį ir išimkite 
variklį.

 ¾ Nuo pavaros veleno nuimkite fiksavimo ir 
atramines poveržles.

 ¾ Užmaukite ant pavaros veleno naują akytąjį 
rotorių, o taip pat pro variklio pusę numaukite 
senąjį rotorių.

 ¾ Permontuokite pavaros veleną, šoninį dangtelį 
ir įmontuokite bei pritvirtinkite variklį.
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Smulkiasėklės sėjos rotorius
Smulkiasėklės sėjos rotorius susideda iš akytųjų 
diskų, distancinių elementų ir pavaros veleno.

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

Rotoriai gali būti su vienu arba dviem akytaisiais 
diskais.
Kai rotorius yra su dviem akytaisiais diskais, 
transportavimo apimtis dvigubėja.
Galima pasirinkti akytąjį diską, kurio transporta-
vimo tūris yra 3,5 cm³, 5 cm³ ,10 cm³ ir 25 cm³.
Sėjimo metu rotoriuje sukasi tik akytieji diskai, 
distanciniai elementai lieka korpuse užblokuoti 
atramų.

Mašinose su dvigubu išmetimo šliuzu 
ir 2 sėjimo bokštais leidžiama naudoti 
tik 2 akytuosius diskus.
Kitaip abiejose pusėse sėklos bus pa-
skirstomos netolygiai.

Smulkių sėklų rotoriaus išmontavimas arba 
įmontavimas
Įmontuojant ar išimant rotorių, persisukimo fik-
satorius reikia pasukti į išėmas korpuse.

Smulkiasėklės sėjos rotoriaus montavimas

Sandarinimo briaunos 
nustatymas

Sandarinimo briaunos defektai arba 
neteisingai sumontuota atraminė skarda 
gali sėjimo metu sukelti dozavimo triktis.

 ¾ Sandarinimo briauna neturi būti įtrūkusi arba 
pažeista – sandarinimo briauną keiskite ne 
rečiau nei 1 × per metus.

 ¾ Į dozavimo korpusą įmontuokite šoninį dang-
telį su sandarinimo briauna. Sandariklis turi 
gerai priglusti prie rotoriaus ir būti įmontuotas 
su maždaug 1 mm išankstiniu įtempiu.

apie 1 mm

Sandarinimo briauna

Sandarinimo briaunai skirta prilaikymo 
plokštelė yra padalyta nesimetriškai.

Sėjant visas įprastas ir smulkias sėklas, plačioji 
pusė turi būti nukreipta į rotorių. 
Atsiradus nesklandumams su stambiomis sė-
klomis, pvz., kukurūzais, pupelėmis ir t. t., pri-
laikymo plokštelę ir sandarinimo briauną reikia 
pakeisti platesnėmis.

 ¾ Išimkite rotorių.
 ¾ Įstatykite šoninį dangtelį su nauja sandarinimo 
briauna. Sandarinimo briauną priveržkite tik 
tiek, kad ją dar būtų galima perstumti. 

 ¾ Perstumkite briauną tiek, kad ji maždaug 
1 mm kyšotų rotoriaus angoje.

 ¾ Nuimkite šoninį dangtelį, nebeperstumkite 
briaunos ir ją priveržkite. 

 ¾ Sumontuokite šoninį dangtelį, dar kartą pati-
krinkite nustatymą ir vėl įmontuokite rotorių.

44



Teisingai sumontavus rotorių, akytuosius diskus 
tarp tarpinių elementų galima dar laisvai pasukti. 
Dalys neturi trintis viena į kitą, tačiau laisvumas 
turi būti kuo mažesnis.

Tikrinant prieš šviesą, tarpas dar turėtų matytis.

Veikimo bandymas
Įstačius naują rotorių, reikia patikrinti jo veikimą 
bei sukimosi trajektoriją.

Įjunkite rotorių, kaip aprašyta skyrelyje „Nusta-
tytos sėklos normos bandymas“. 

 ¾ Pavaros variklis turi suktis tolygiai „apskriti-
mu“. Neturi girdėtis sunkiai praeinamų vietų.

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

 ¾ Jei įmanoma, suraskite stringančią vietą.
 ¾ Pažeistas dalis apdirbkite (pašlifuokite, pate-
kinkite ...) arba pakeiskite naujomis.

 ¾ Atsukite pavaros variklio ir rotoriaus guolio 
šoninių dangtelių varžtus ir iš naujo ištiesinkite 
dangtelius, kad būtų atlaisvintos prispaustos 
vietos.

 ¾ Jei pavaros velenas išlinko, jį ištiesinkite arba 
pakeiskite nauju.

 ¾ Jei tarp rotoriaus ir korpuso įstrigo svetimkū-
nių, juos pašalinkite.

 ¾ Jei tarp rotoriaus akytųjų diskų ir distancinių 
elementų patenka dulkių ar beico, rotorių 
reikia išardyti ir išvalyti.  

Techninė priežiūra
Smulkiagrūdžių sėklinių medžiagų rotorius būti-
na tikrinti, kaip jie veikia ir ar yra tinkami naudoti.

 ¾ Tarp akytųjų diskų negali būti jokio tarpo. Jei 
tarpas per didelis, būtina įdėti papildomus 
reguliavimo diskus.

 ¾ Akytieji diskai turi lengvai suktis. Beicas ar 
pan. neturi blokuoti akytųjų diskų ar guolių.

 ¾ Būtini fiksuojantys spaustukai, kurie turi būti 
teisingai sumontuoti, kad nesusidarytų tarpas.

Montavimo nurodymas
Kad sėklų nepatektų tarp akytųjų diskų ir dis-
tancinių elementų, akytieji diskai ir distanciniai 
elementai betarpiškai sujungti tarpiniais diskais.

Smulkiasėklės sėjos rotorius

Tarpiniuose elementuose yra įmontuoti guoliai. 
Atsižvelgiant į gamybines paklaidas, įmontuoja-
mi tarpiniai diskai, kad akytieji diskai nesitrintų į 
distancinius elementus.

Sumontavus visas dalis, likusi iki fiksuojamojo 
disko erdvė užpildoma tarpiniais diskais.
Paskiausiai užmaunama fiksavimo poveržlė.

45



Rapsų šepečiai
Rapsų šepečiais valomi rotorių akytieji diskai, 
skirti smulkiasėklei sėjai.

Prieš smulkiasėklę sėją į šoninius dangtelius 
reikia įmontuoti rapsų šepečius ir patikrinti jų 
veikimą.

Įmontuoti rapsų šepečiai

 ¾ Patikrinkite sukimosi trajektoriją ir pritvirtinimą.
 ¾ Patikrinkite šepečių valymo funkciją ir jų būklę.
 ¾ Į dozavimo korpusą įmontuokite šoninį dang-
telį su šepečiais.

 ¾ Šepečiai turi būti prigludę 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.

Šoninis dangtelis su rapsų šepečiais gali būti 
nuimamas ir kai sėkladėžė pilna.
Sulipusius akytuosius diskus galima išvalyti ir 
kai jie įmontuoti.

Įprastos sėjos metu rapsų šepečius reikia išmon-
tuoti. Korpuso kiaurymes reikia uždaryti.

Stambios sėklos
Norint sėti stambias sėklas (kukurūzus, pupeles, 
žirnius ir t. t.), reikia permontuoti dozatorių.

 ¾ Vietoj rapsų šepečių reikia įmontuoti skirtuvą. 
Skirtuvas saugo, kad stambios sėklos neį-
strigtų tarp rotoriaus ir korpuso, kur jos būtų 
sumaltos arba užblokuotų rotorių.

Skirtuvas

 ¾ Kai grūdai labai dideli, galima sumontuoti tar-
pinį rėmą. Taip dideli grūdai lengviau pateks į 
dozatorių ir bus išvengta jų pažeidimų. 

Pasirinktis, žr. atsarginių dalių katalogą.
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Didelės sėklos iš dalies byra blogai ir 
nepilnai užpildo rotoriaus akeles.
Tokiu atveju į sėklas galima įmaišyti 
talko arba grafito miltelių.

 ¾ Naudojant tarpinį rėmą, reikia įmontuoti ir 
nustatyti platesnę sandarinimo briauną – žr. 
„Sandarinimo briaunos nustatymas“.

 ¾ Kaip rotorius naudokite specialius stambioms 
sėkloms skirtus rotorius. 
Juos galima įsigyti įvairių dydžių įvairiems 
darbiniams pločiams ir sėklų kiekiams. 

Dozatorius su tiekimo piltuvu
Mašinose su standartine sėkladėže ir tiekimo 
piltuvu dozatoriai yra su V2A dangčiu su išpjo-
vomis. 

Tiekimo purkštuke darbo metu susidaro paže-
mintasis slėgis. Per šį V2A dangtį oro srautui 
tiekiamas papildomas oras.

Dozatorius su tiekimo purkštuko dangčiu

Suderinti tiekimo purkštuką su dangčiu galima 
iki tam tikro maksimalaus sėjamų grūdų kiekio.

Kai šis kiekis viršijamas, tiekimo purkštuke 
susidaro dinaminis slėgis. Tada sėklos gali būti 
išpučiamos pro groteles ir didelis jų kiekis bus 
staiga tiekiamas į mašinos vidurį. 

Šie grūdai bus matomi ant lauko paviršiaus, kol 
dirvos tankintuvas arba nariuotosios akėčios jų 
neuždengs.
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Ekstremaliu atveju viršslėgis gali užblokuoti 
sėklų srautą sėkladėžėje. Taip sutrinka sėja.

Todėl visada ypač sėjant didelius sė-
klos kiekius ir esant dideliam darbo 
greičiui, patikrinkite pneumatinės sis-
temos bei sėklų dėtuvės veikimą.
Ant lauko paviršiaus neturi matytis grūdų.

Jeigu grūdai išpučiami, tuomet reikia padi-
dinti ventiliatoriaus sūkių skaičių (trumpam iki 
4000 sūk/min.) 
arba sumažinti darbinį greitį, kol tiekimo sistema 
vėl pradės veikti tinkamai.

Dozatoriaus techninė 
priežiūra
Dozatoriui ypatinga techninė priežiūra nereika-
linga. 
Norint išvengti prastovų dėl remonto darbų, 
dozatorių bei pavaros variklį po sezono darbų 
reikia išvalyti ir patikrinti jų funkcijas.
Ypač dėl beico dulkių gali būti pažeisti šoninio 
dangtelio ir pavaros variklio guoliai ir dėl to jie 
gali pradėti sunkiai suktis.
Jei reikia, laiku pakeiskite guolius ar pasirūpin-
kite jų atsarga.

1

2

Pavaros variklis

1. Varžtai
2. Veleno sandariklis ir guolis

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

Kaiščio Nr. Kabelis
1. mėlynas
2. raudonas
3. baltas
4. rudas
5. žalias
6. geltonas
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Tikrinimai
Sėjimo darbo kokybė didele dalimi priklauso nuo 
nustatymų ir tikrinimų prieš sėjimą ir jo metu bei 
nuo reguliarios techninės mašinos priežiūros.

Todėl prieš sėjimo pradžią reikia atlikti atitinka-
mus techninės priežiūros darbus bei patikrinti 
visus nustatymus ir funkcijas. 

Tikrinimai prieš sėjimą ir jo metu

 ¾ Ar sėjimo vežimas teisingai prikabintas prie 
traktoriaus, ir ar prikabinimo įtaisai užfiksuoti?

 ¾ Ar prikabinimo įtaiso aukštis nustatytas taip, 
kad sėjimo vežimas stovėtų horizontaliai? 

 ¾ Ar sėjamoji teisingai prikabinta prie sėjimo 
vežimo, ir ar prikabinimo įtaisas užfiksuotas?

 ¾ Ar hidraulinės linijos prijungtos teisingai?
 ¾ Ar prijungtos stabdžių linijos? Ar atleistas sto-
vėjimo stabdys, ir ar slėgio nuostatai priderinti 
prie krovos?

 ¾ Ar prijungti apšvietimo sistemos ir sėjamosios 
valdymo bloko kabeliai?

 ¾ Ar ženklintuvai ir priešdaiginiai ženklintuvai 
nustatyti teisingam ilgiui?

 ¾ Ar „E-Manager“ įvesti teisingi duomenys?
 ¾ Ar pildymo sraigtas užfiksuotas transportavi-
mo laikiklyje? 

Pneumatinė įranga

 ¾ Ar variklinės sklendės sumontuotos teisingose 
technologinių vėžių sėklų linijose? 

 ¾ Ar nustatytas technologinių vėžių ritmas, ir ar 
užsidaro variklinės sklendės?

 ¾ Ar sėklų linijos technologinėse vėžėse iki galo 
uždaromos ir atidaromos?

 ¾ Ar nenukarę sėklų žarnos, ir ar jose nėra 
vandens ir nuogulų?

 ¾ Ar visos oro žarnos sandariai ir tvirtai pritaisy-
tos nuo ventiliatoriaus iki noragėlių?

 ¾ Ar oras iš visų noragėlių teka vienodai?
 ¾ Ar teisingai nustatytas ventiliatoriaus oro kie-
kis? Ar grūdai neiššoka iš dėtuvės, ar nelieka 
žarnose ir jų neužkemša?

Ventiliatorius

 ¾ Ar gera ventiliatoriaus pavara?
 ¾ Ar hidraulinis ventiliatorius prijungtas prie 
beslėgės nuotėkio alyvos grįžtančio srauto 
linijos?

 ¾ Ar neužsiteršusios apsauginės ventiliatoriaus 
grotelės ir sparnuotės?

 ¾ Priklausomai nuo modifikacijos: ar pneumati-
nės žarnos sujungtos su teisingu dozatoriumi? 

 ¾ Ar droselinės sklendės prie ventiliatoriaus 
atidarytos arba vienodai sureguliuotos?

 ¾ Ar buvo rastas ir nustatytas reikiamas venti-
liatoriaus sukimosi greitis ir sklendės padėtis?
Lentelėje raskite ventiliatoriaus sukimosi 
greitį ir dėl užtikrintumo bei kontrolės atlikite 
bandomąjį bėrimą, o abejonių atveju – taip pat 
pasverkite skersinį paskirstymą.
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Dozatorius

 ¾ Ar nustatytos ir dar tinkamos naudoti sanda-
rinimo lūpos dozatoriuje?

 ¾ Ar smulkioms sėkloms sumontuotas geras 
valymo šepetys?

 ¾ Ar stambioms sėkloms sumontuota brauktuvų 
plokštė?

 ¾ Ar visos jungtys ir ištuštinimo sklendė tvirtai 
ir sandariai uždaryti?

 ¾ Ar byra sėklos iš visų noragėlių?
 ¾ Ar nesusidaro bake skliautai, ypač kai sėklos 
su pelais? 

 ¾ Ar, ypač smulkių sėklų atveju, skleidžiama 
teisinga norma?

Sėjimo darbo kokybę reikia tikrinti darbo 
pradžioje, o didesniuose laukuose – taip 
pat darbo metu.

Sėjamosios darbo įrankiai

 ¾ Ar noragėliai, dantys, brauktuvai, grandyklės 
ir kiti darbo įrankiai dar yra tinkami naudoti?

 ¾ Ar pirminiai įrankiai dar yra tinkami naudoti ir 
teisingai nustatyti? 

 ¾ Ar dirvos tankintuvo ratai dar yra geri, ir ar 
teisingas padangų slėgis?

 ¾ Ar pneumatinės sistemos skirstytuvai yra 
švarūs ir sandarūs?

Dėl kitų sėjamosios tikrinimų būtina skai-
tyti atitinkamą eksploatacijos instrukciją.
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Papildoma įranga

Stabdžių sistema
Pneumatinis stabdys

Sėjimo vežimas turi įrengtą dvikontūrę pneu-
matinę stabdžių sistemą su stabdžių cilindru su 
spyruokliniu energijos akumuliatoriumi.

1 2

3 3

4

5

6

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

Maschine DatumEntworfenDateinameZeichnung

ed jul 09alle m. federspeicher Druckluftbremse

11

2 2

7 7

Pneumatinis stabdys

1. Geltona sujungimo galvutė „Stabdys“
2. Raudona sujungimo galvutė „Resiveris“ 
3. Vamzdynų filtrai
4. Priekabos stabdžių vožtuvas su stabdymo jėgos 

reguliatoriumi ir stovėjimo stabdžiu 
5. Oro bakelis
6. Nusausinimo vožtuvas 
7. Stabdžių cilindras su spyruokliniu energijos 

akumuliatoriumi 
    

Prikabinimas

PAVOJUS
Sunkūs nelaimingi atsitikimai dėl riedančios 
mašinos!
Prikabindami mašinas su pneumatiniu stabdžiu, 
visada pirmiausia prijunkite geltonąją jungtį 
(stabdžių liniją). 

Per prikabinimą velkančioji mašina turi būti ap-
saugota stovėjimo stabdžiu.
Prikabindami pirmiausia prijunkite sujungimo 
galvutę „Stabdys“ (geltona), o po to – sujungimo 
galvutę „Resiveris“ (raudona).
Paspauskite stovėjimo stabdžio mygtuką aukš-
tyn ir taip atleiskite stovėjimo stabdį. 

Atkabinimas

PAVOJUS
Sunkūs nelaimingi atsitikimai dėl riedančios 
mašinos!
Atkabindami mašinas su pneumatiniu stabdžiu, 
visada pirmiausia atjunkite raudonąją jungtį 
(resiverio liniją). 

Per atkabinimą velkančioji mašina turi būti ap-
saugota stovėjimo stabdžiu.
Atkabindami pirmiausia nuimkite raudoną su-
jungimo galvutę, o po to – geltoną.

Tam, kad mašina, esant slėgio kritimui darbi-
niame stabdyje, neriedėtų, mašiną visada reikia 
apsaugoti stovėjimo stabdžiu (1). 
Tuo tikslu patraukite stovėjimo stabdžio mygtuką 
(1) žemyn. 

2

1

3

Stabdžių vožtuvas
1  Stovėjimo stabdžio aktyvinimas
2  Darbinio stabdžio aktyvinimas
3  Stabdymo jėgos reguliatorius
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Stovėjimo stabdžiui yra sumontuoti stabdžių ci-
lindrai su spyruokliniu energijos akumuliatoriumi. 
Esant pilniems resiveriams, stabdį galima atleisti 
ir rankiniu būdu, ir sėjimo vežimą judinti be stab-
dymo funkcijos.

Tačiau pirma mašiną reikia prikabinti 
arba kitomis priemonėmis apsaugoti nuo 
riedėjimo.
Viešaisiais keliais draudžiama važiuoti 
be stabdžio.

Stabdžio atleidimas
Paspauskite darbinio stabdžio mygtuką (2) aukš-
tyn, tai darant darbinis stabdys atleidžiamas.
Po to paspauskite stovėjimo stabdžio mygtuką 
(1) aukštyn ir taip atleiskite stovėjimo stabdį.

Prieš pastatydami mašiną, vėl patraukite 
stovėjimo stabdžio mygtuką žemyn ir taip 
vėl įjunkite stovėjimo stabdį.

Techninė priežiūra
 ¾ Dirbdami oro bakelį nusausinkite kasdien.
 ¾ Vamzdynų filtrus valykite pagal poreikį, visgi 
bent kartą per metus.

 ¾ Kasmet tikrinkite stabdžių trinkelių antdėklų 
susidėvėjimą, esant reikalui, keiskite.

Vamzdynų filtrai

Sezono pabaiga
Dėl vožtuvų veikimo patikimumo reiktų į suslėgtą 
orą (atsižvelgiant į traktoriaus naudojimo instruk-
ciją) įmaišyti antifrizo.
Priemonė išlaiko sandariklius elastingus ir su-
mažina rūdžių apnašas linijose ir resiveriuose.

Siekiant išvengti drėgmės sukeliamų pažeidimų, 
sujungimo galvutes galima uždaryti aklidang-
čiais arba plastikiniu maišeliu.

Avarinio atleidimo įranga
Stabdžių cilindrus su spyruokliniu energijos 
akumuliatoriumi galima avariniu atveju atleisti 
mechaniniu būdu. 
Tuo tikslu išsukite varžtą prie spyruoklinio aku-
muliatoriaus korpuso tiek, kad stabdys atsileistų.
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Hidraulinis stabdys

Hidraulinė linija valdo stabdymo jėgą į pagrindinį 
stabdžių cilindrą. Pagrindinis stabdžių cilindras 
stabdžių skysčiu perduoda slėgį ratų stabdžių 
cilindrams.
Stabdžio įėjimo slėgis privalo neviršyti 130 bar.
Stabdžių sistema turi įrengtą atskiriamąjį saugiklį.
Prikabinimas
1. Prikabindami stabdžio hidraulinę liniją su-

junkite su stabdžių linija traktoriuje.
2. Tinkamoje vietoje traktoriuje pritvirtinkite 

atskiriamojo saugiklio atskiriamąjį lyną.

ĮSPĖJIMAS
Lynas gali užsikabinti už kitų mašinos dalių ir 
posūkiuose sukelti visišką stabdymą.
Eismo įvykių pavojus!
Lyną pritvirtinkite taip, kad jis negalėtų užsika-
binti už jokios vietos.

3. Atleiskite stovėjimo stabdį. Lynai turi būti 
laisvi, o ratus turi būti galima laisvai sukti. 

1

7

6

5

4

2
3

7

Hidraulinio stabdžio schema

1  Stabdžio hidraulinė mova
2  Rankinio atleidimo siurblys
3  Atskiriamasis stabdžių vožtuvas
4  Avarinis valdymas (spyruoklinis kištukas) 

5  Resiveris
6  Pagrindinis stabdžių cilindras
7  Ratų stabdžių cilindrai 

ĮSPĖJIMAS
Eismo įvykių pavojus dėl stabdžių gedimo!
Per paleidimą arba po ilgos prastovos: Prieš 
kelionės pradžią pripildykite avarinio stabdymo 
resiverį.
Tuo tikslu traktoriuje iki galo nuspauskite stab-
džių pedalą. 

Per kiekvieną stabdžių aktyvinimą, esant reikalui, 
į resiverį tiekiamas slėgis.

Atkabinimas
1. Pastatykite mašiną.
2. Įjunkite stovėjimo stabdį. 
3. Po ratais padėkite ratų atsparas.
4. Atleiskite stabdžių liniją.
5. Nuo traktoriaus pašalinkite atskiriamąjį 

lyną.
6. Atkabinkite mašiną.

Atskiriamasis stabdys dėl atkabinimo nėra akty-
vinamas. Avarinis stabdys inicijuojamas tik tada, 
kai spyruoklinis kištukas pasukamas pirmyn.

Atskiriamojo stabdžių vožtuvo veikimas
Vožtuvas turi dvi padėtis:
A – darbinė padėtis
B – avarinis stabdymas

A

1

B

Atskiriamasis stabdžių vožtuvas
1  Rankinio atleidimo siurblys
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Atleidimo siurblys
Stabdį po avarinio stabdymo galima vėl atleisti 
ir be traktoriaus.

 ¾ Tuo tikslu spyruoklinį kištuką vėl pasukite į 
darbinę padėtį ir aktyvinkite atleidimo siurblį 
tol, kol stabdys vėl bus laisvas.

Techninė priežiūra
 ¾ Tikrinkite, ar nepažeistos stabdžių linijos ir 
žarnos.

 ¾ Tikrinkite stabdžių trinkelių antdėklų susidė-
vėjimą.
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Pildymo sraigtas
Hidrauliniu pildymo sraigtu galima pildyti, o, 
esant reikalui, taip pat ir ištuštinti abu bakus. 

1

3 2

4

5

Hidraulinis pildymo sraigtas prie sėjimo vežimo

1  Pildymo sraigtas
2  Transportavimo fiksatorius
3  Įpylimo piltuvas
4  Pasukimo įrenginys
5  Pildymo sraigto hidraulinis cilindras

Pildymo sraigto pavara yra integruota į hidrau-
linę ventiliatoriaus įrangą. Trieigiu čiaupu gali-
ma perjungti ventiliatoriaus pavarą ir pildymo 
sraigtą. 

 PAVOJUS
Sunkių sužalojimų pavojus dėl besisukančio 
sraigto.

 ¾ Niekada nekiškite galūnių į besisukantį sraigtą!

 ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo pavojus dėl pasisukančių mašinos 
dalių. 

 ¾ Prieš aktyvindami hidraulinę įrangą ir pasuk-
dami pildymo sraigtą, pašalinkite žmones iš 
pavojaus zonos. 

Valdymas
 ¾ Atidarykite trąšadėžės arba sėkladėžės 
dangtį.

 ¾ Išjunkite ventiliatoriaus pavarą ir palaukite, kol 
sustos ventiliatorius. 

 ¾ Nukabinkite fiksavimo lyną nuo išleidžiamo-
sios žarnos.

 ¾ Perjunkite hidraulinio pavaros mechanizmo 
trieigį čiaupą, kad išjungtumėte ventiliatorių 
ir įjungtumėte pildymo sraigtą. 

A

B

Trieigis čiaupas prie hidraulinio pavaros mechanizmo
A  Ventiliatorius
B  Pildymo sraigtas

 ¾ Leiskite traktoriui veikti vidutiniu sukimosi 
greičiu. 

 ¾ Aktyvinkite valdymo prietaisą ir nuleiskite 
pasukimo įrenginį (4). 

 ¾ Atidarykite transportavimo fiksatorių (2), tai 
darydami ranka prilaikykite sraigto vamzdį.

 ¾ Dar kartą aktyvinkite valdymo prietaisą, kad 
pakeltumėte pasukamąją svirtį iki horizonta-
lios padėties.

 ¾ Pasukite išleidžiamąjį vamzdį virš atidaryto 
bako ir nuleiskite įpylimo piltuvą (3) ant 
žemės. 

 ¾ Esant reikalui, atrakinkite pasukimo įrenginį 
(4) ir vėl užfiksuokite pildymo padėtyje.

I.

II.

Pasukimo įrenginio atrakinimas
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 ¾ Lėtai atitraukite pildymo sraigto valdymo 
prietaisą ir įjunkite sraigtą. 
Valdymo prietaisą galima valdyti ir viršuje, 
išleidimo srityje.

Įsitikinkite, kad teisinga 
sraigto sukimosi kryptis. 

 ¾ Pilkite sėklas į piltuvą tol, kol sėkladėžėje bus 
pageidaujamas kiekis. 

 ¾ Leiskite sraigtui toliau veikti, kol piltuvas ir 
vamzdis bus tušti. 

 ¾ Aktyvinkite valdymo prietaisą, leiskite sraigto 
pavarai trumpai veikti priešinga kryptimi ir 
išjunkite.

 ¾ Paruoškite surinkimo talpą ir visiškai 
ištuštinkite piltuvą.

 ¾ Aktyvinkite valdymo prietaisą ir nuleiskite 
pasukimo įtaisą.

 ¾ Jei buvo atidarytas pasukimo įtaisas, jį vėl 
pasukite atgal ir užfiksuokite. 

 ¾ Pasukite sraigtą į vidų, į transportavimo padė-
tį, ir užfiksuokite transportavimo fiksatoriumi.

 ¾ Aktyvinkite valdymo prietaisą ir vėl pasukite 
sraigtą aukštyn. 

 ¾ Traktoriuje išjunkite hidraulinį pavaros mecha-
nizmą ir vėl perjunkite trieigį čiaupą ventilia-
toriaus pavarai.

Transportavimo padėtis

 ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo pavojus ir sunkių nelaimingų 
atsitikimų pavojus dėl išskleisto sraigto. 

 ¾ Pildymo sraigtą važiavimo metu visada 
nustatykite į transportavimo padėtį ir 
užfiksuokite. 

 ¾ Išleidžiamąją žarną užfiksuokite vieliniu lynu. 

 ¾ Kad nev i ršy t i  maks imalaus le is t ino 
transportinio aukščio, įpylimo piltuvas turi būti 
pasuktas į transportavimo padėtį (1) žemyn.

1

Įpylimo piltuvas transportavimo padėtyje

 ¾ Išleidžiamąją žarną (2) reikia užfiksuoti 
laikančiuoju lynu (3). Tuo tikslu užkabinkite 
karabininį kablį atitinkamoje žarnos kilpoje.

2
3

Išleidžiamoji žarna su laikančiuoju lynu
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Skystųjų trąšų įrenginys
Skystųjų trąšų įrenginys leidžia skleisti trąšas 
sėjimo metu.

Trąšų sistemą sudaro plastikinis bakas, skystųjų 
trąšų siurblys, reguliavimo blokas ir žarnos iki 
sėjimo bloko tręšimo noragėlių.

A

B

Skystųjų trąšų įrenginys 

A  Valdymo elementai 
B  Pripildymo lygio indikatorius

SW 3500 SD Flüssigdüngerpumpe ab Jan 03 FL_02_AB ed Nov 02
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Flüssigdüngertank

zum Anbaugerät

Ansaugen

2

1

3

Überlauf und
Entlüftung

Filter

Kreiselpumpe

Regelventil

Absperrventil

Durchflußmesser

zum Anbaugerät

Hydraulikmotor

Befüllen

Dreiwegehahn 3
Absperrhahn 2

Dreiwegehahn 1

Dreiwegehahn 4

Hebelstellung
Befüllen2

1

3

Filter

Kreiselpumpe

Regelventil

Absperrventil

Durchflußmesser

Hydraulikmotor

Dreiwegehahn 3
Absperrhahn 2

Dreiwegehahn 1

Dreiwegehahn 4

Hahn 4 um 180° umlegen

oder

Flüssigdüngertank
Überlauf und
Entlüftung

Jan 03
Juni 05

4

3

5

1

2

9

8

10

6

7

11

Skystųjų trąšų įrenginio schema 
(pildymas siurbiant)

1  Skystųjų trąšų bakas
2  Trieigis čiaupas – perjungimo padėtys: I, II, III
3  Uždarymo čiaupas – perjungimo padėtys: 0, 1
4  Išcentrinio siurblio hidraulinis variklis
5  Reguliavimo vožtuvas
6  Uždarymo vožtuvas
7  Debitmatis
8  Trieigis čiaupas – perjungimo padėtys: X, Y, Z
9  Išcentrinis siurblys
10  Trieigis čiaupas – perjungimo padėtys: A, B, C
11  Filtras
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Funkcija

Sėjimo metu skystąsias trąšas per filtrą iš bako 
siurbia išcentrinis siurblys. Jos teka per regulia-
vimo vožtuvą, uždarymo vožtuvą ir debitmatį.
Žarnų sistema jos patenka į tręšimo noragėlius 
ir galiausiai į dirvą. 

Trimis trieigiais čiaupais linijų sistemoje 
galima perjungti siurbimą, išorinį pildymą, 
perpumpavimą, skleidimą ir rezervuaro išleidimą. 

Skystųjų trąšų siurblys

Išcentrinis siurblys nereikalauja techninės 
priežiūros. Jis yra varomas hidrauliniu būdu ir 
yra integruotas į ventiliatoriaus pavarą. Jį galima 
išjungti atskirai.

Išcentrinio siurblio jungiklis

Išcentrinis siurblys niekada neturi veikti 
sausąja eiga. Kitaip bus sugadintas 
sandariklis.

Ventiliatorius visada turi būti įjungtas, kad 
veiktų siurblys.

Filtras

Filtras turi įrengtą automatinį uždarymo vožtuvą. 
Nuėmus geltoną vožtuvo korpusą dangtelyje, 
uždaromas tiekiamas srautas.
Po to galima nusukti dangtelį ir išimti filtrą.

3
8

11

10 2

Filtras ir čiaupai (numeraciją žr. schemoje)

Filtrą privaloma reguliariai išmontuoti ir 
atsargiai išvalyti vandeniu ir suslėgtu oru. 

Reguliavimo vožtuvas

Vožtuvas reguliuoja srautą pagal iš anksto 
nustatytą trąšų normą. 
Tuo tikslu jį elektriniu būdu valdo ir reguliuoja 
„E-Manager“.

Reguliavimo blokas su uždarymo vožtuvu I

Reguliavimo blokas su uždarymo vožtuvu II

Uždarymo vožtuvas išjungus pertraukia srautą, 
pavyzdžiui, galulaukėse. 

58



Debitmatis

Debitmatis randa trąšų normą ir perduoda duo-
menis kaip reguliavimo pagrindą „E-Manager“. 

Debitmatis

 ¾ Debitmatį kasdien išmontuokite valymui van-
deniu ir suslėgtu oru (daugiausia 1 bar). Tuo 
tikslu išsukite raudoną gaubiamąją veržlę.

Kas 50 valandų reikia išmontuoti jutiklį 
(geltona galvutė su kabeliu) ir keletui 
valandų padėti į valymo vonelę.

 ¾ Patikrinkite sparnuotę. Ji turi suktis tolygiai.
 ¾ Montuodami atkreipkite dėmesį į tekėjimo 
kryptį. Ją rodo rodyklės ant korpuso.

Debitmačio I montavimo kryptis

Debitmačio II montavimo kryptis

Skystųjų trąšų rezervuaras

Skystųjų trąšų bakas yra 6.000 litrų talpos. Jis 
yra tinkamas visoms skystųjų trąšų rūšims. 
Jį galima pildyti per kairėje pusėje esančią pil-
dymo jungtį sumontuotu išcentriniu siurbliu arba 
išoriniu siurbliu. Tuo tikslu yra pateikiama 4 m 
ilgio siurbiamoji žarna.

Pildymo jungtis prie sėjimo vežimo

Pripildymo lygio vamzdis, mašinai stovint hori-
zontaliai, rodo esamą pripildymo lygį. 

ATSARGIAI
Bako pažeidimų pavojus. Pildant baką su slėgiu, 
bake esantis oras negali pakankamai greitai 
išeiti.

 ¾ Nepildykite bako be priežiūros.
 ¾ Neperpildykite bako. 

Po sezono ir per ilgesnes naudojimo 
pertraukas privaloma kruopščiai van-
deniu praskalauti visus trąšų įrenginio 
komponentus.
Prieš šalčio periodą visiškai ištuštinkite 
visus komponentus, kad išvengtumėte 
pažeidimų dėl užšalimo.
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Valdymas

Pildymas įmontuotu siurbliu 
(siurbimas)

 ¾ Per pirmąjį paleidimą ir sezono pradžioje 
į baką pirmiausia įpilkite apie 40 litrų. Tai 
neleis siurbliui veikti sausąja eiga, ir siurblys 
pasieks siurbiamąjį poveikį. 

 ¾ Skystąsias trąšas pumpuokite maždaug dvi 
minutes, kad nuorintumėte sistemą.

 ¾ Sujunkite siurbiamąją liniją su pildymo jungtimi.
 ¾ Atidarykite uždarymo čiaupą ir perjunkite 
čiaupus pagal lipduką.

 ¾ Įjunkite hidraulinę įrangą ir pripildykite baką.
 ¾ Neperpildykite bako.
 ¾ Išjunkite siurblį. 
 ¾ Perjunkite uždarymo čiaupą į padėtį „Skleidi-
mas“ ir nuimkite siurbiamąją žarną. 
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Pildymas siurbliu (siurbimas)

Jei per pirmąjį siurbimą arba esant ištuštintam 
bakui nepasiekiamas pakankamas siurbiamasis 
poveikis ir bakas nepildomas, galima, trumpam 
perjungus trieigį čiaupą (1 - 0), sukurti vakuuminį 
slėgį. Esant reikalui, tai kartokite keletą kartų. 

Pildymas

Trąšadėžę galima pildyti siurbline. 
 ¾ Sujunkite pildymo žarną su pildymo jungtimi.
 ¾ Perjunkite čiaupus į padėtį „Pildymas slėgine 
žarna“. 

 ¾ Įjunkite siurblinę ir pripildykite baką.
 ¾ Neperpildykite bako.
 ¾ Esant pilnam bakui, perjunkite čiaupus į padėtį 
„Skleidimas“.

Perpumpavimas

Siekiant išvengti nuogulų bake ir nuorinti skys-
tųjų trąšų sistemą, bako-siurblio kontūre esantį 
turinį galima perpumpuoti ir išmaišyti. 
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Perpumpavimas

 ¾ Perjunkite trieigius čiaupus pagal paveikslą.
 ¾ Įjunkite hidraulinį siurblį.
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Skleidimas

„E-Manager“ įveskite pageidaujamą trąšų nor-
mą. Įvestis yra aprašyta „E-Manager“ instruk-
cijoje.
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Skleidimo svirties padėtis

Čiaupų padėtys 

Toliau pateikiamoje lentelėje yra apibendrina-
mos čiaupų padėtys įvairioms funkcijoms.

Funkcija Čiaupo padėtis
Skleidimas A III Z 0
Pildymas siurbliu C II X 1
Pildymas slėgine žarna A I - 1
Perpumpavimas C I X 0
Rezervuaro išleidimas C I - 1

LED apšvietimas
Sėjimo vežime pageidaujant galima įrengti LED 
darbinį apšvietimą. 

Apšvietimas yra valdomas „E-Manager“. 

LED apšvietimas prie sėjimo vežimo
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Techninė priežiūra

 ATSARGIAI
Laikykitės saugos nurodymų techninės priežiū-
ros darbų metu.

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

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

Valymas
Reguliariai ir sezono pabaigoje kruopščiai 
išvalykite mašiną.

Elektrinių dalių, ventiliatoriaus bei 
hidraulinių cilindrų ir guolių nevalykite 
aukšto slėgio valymo įranga ar tiesiogine 
vandens srove. Korpusai, srieginės 
jungtys ir guoliai nėra nelaidūs vandeniui 
aukštame slėgyje.

 ¾ Mašiną plaukite vandeniu iš išorės. Kad 
įtekantis vanduo galėtų išbėgti, atidarykite 
išmetimo šliuzą po dozavimo prietaisu.

 ¾ Dozatoriuje esantį mentinį ratą valykite šepe-
čiu ir suslėgtu oru.

 ¾ Noragėlius, sėklavamzdžius, sėkladėžę, do-
zatorius ir ventiliatorių išpūskite suslėgtu oru.

 ¾ Po darbo su trąšomis kruopščiai praskalaukite 
konstrukcines dalis. Trąšos yra labai agresy-
vios 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. 
Esant nukrypimams nuo įprastų darbo sąlygų, 
techninės priežiūros darbų intervalus pritaikyti 
prie esamų sąlygų. 

Reguliariai atliekami techninės priežiūros dar-
bai yra mašinos parengties darbui pagrindas. 
Prižiūrimose mašinose sumažėja prastovų ri-
zika, jos taip pat leidžia užsitikrinti ekonomišką 
mašinos darbą.
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Mašinos tepimas
Mašiną reikia tepti reguliariai ir kiekvieną kartą 
po plovimo slėgiu.
Tai užtikrins darbo parengtį ir sumažins remonto 
išlaidas bei prastovas.

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

Kaip elgtis su tepimo medžiagomis
Apsaugai nuo tepimo medžiagų naudokite 
pirštines ir apsauginius kremus. 
Venkite tiesioginio kontakto, susitepę naudokite 
tik muilą ir vandenį. 

Pastatymas
Jei mašina mus nenaudojama ilgesnį laiką:

 ¾ Jei įmanoma, mašiną pastatykite po stogu.
 ¾ Visiškai ištuštinkite ir išvalykite sėkladėžę ir 
trąšų baką.

 ¾ Sumažinkite noragėlių slėgį, kad nuo guminių 
elementų pašalintumėte apkrovą.

 ¾ Atidarykite iškrovimo angos sklendę.
 ¾ Atjunkite terminalą ir padėkite sausoje vietoje.
 ¾ Apsaugokite mašiną nuo rūdijimo. Apipurškimui 
naudokite tik lengvai biologiškai yrančią alyvą.

 ¾ Panaikinkite ratų apkrovą.
 ¾ Apsaugokite hidraulinių cilindrų švaistiklius 
nuo korozijos. 

Plastikinių ir guminių dalių neapipurkškite 
alyva arba antikorozine priemone. Dalys 
gali sutrūkinėti ir lūžti.
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SW 12000 SD techninės priežiūros apžvalga

Techninės priežiūros vieta Darbo nuorodos Intervalas

Po 10 eksploatacijos valandų
Iš naujo priveržkite visas sriegines, 
kištukines ir hidraulines jungtis. 

Gali atsilaisvinti ir tvirtai priveržtos srieginės jungtys 
(pvz., dėl medžiagų nuogulų arba lako likučių tarp 
srieginių jungčių). To pasekmės gali būti laisvos 
srieginės jungtys ir nesandarios hidraulinės jungtys.

Vieną kartą

Iš naujo priveržkite ratus – visus
M18 x 1,5 – 300 Nm
M22 x 1,5 – 510 Nm

 ¾ pirmąkart po 10 valandų arba 50 km 
 ¾ dar kartą po 10 valandų arba 50 km 
 ¾ po to iš naujo veržkite kasdien, kol varžtai nusisto-
vės ir bus nebeįmanoma toliau veržti.

 ¾ po to visada prieš sezono pradžią ir kas tolesnes 
50 valandų darbo metu.

Darbo metu
Hidraulinė įranga
Hidraulinė sistema ir komponentai Patikrinkite visų hidraulinių komponentų ir žarnų 

veikimą, sandarumą, pritvirtinimą ir trynimosi vietas
prieš naudojimą

Ventiliatorius
Ventiliatorius Sandarumas, veikimas, sukimosi greičio 

nustatymas
darbo metu

Apsauginės ventiliatoriaus grotelės Nuvalykite nešvarumus esant reikalui
Sparnuotė Patikrinkite būklę ir pritvirtinimą, nevalykite nuogulas esant reikalui

Iš naujo priveržkite pavaros jungę (pirmąkart po 50 val.) kasmet
Nuotėkio alyvos grįžtančio srauto linija Grįžtančio srauto slėgis maks. 2 bar darbo metu

Pneumatinė įranga
Ventiliatorius, sėjimo žarnos ir kritimo 
šliuzas

Sandarumas, suspaudimo ir trynimosi vietos, 
užsikimšimas

prieš naudojimą

Bakas ir skirstytuvas Patikrinkite sandarumą, užsikimšimą, išvalykite 
skirstytuvą

prieš naudojimą

Dozatorius
Rotorius ir sandarinimo lūpa Patikrinkite būklę, nustatymą ir susidėvėjimą – 

sandarinimo lūpą keiskite bent 1 kartą per metus.
kasdien

Rotorius Patikrinkite, ar neužsiklijavę narveliai, išvalykite prieš naudojimą

Guoliai variklyje ir korpuso dangtelyje Patikrinkite būklę ir eigos laisvumą prieš naudojimą

Ratai / stabdžiai 
Važiuoklė SW Būklės ir pritvirtinimo tikrinimas 

Ratų veržlių priveržimas iš naujo – žr. pirmiau
Oro slėgio tikrinimas  
(LI:= apkrovos indeksas) 
20.8 - 520/85 R42 2,6 bar
650/65 R38 RT 657 2,4 bar
900/60 R32 3,2 bar

žr. pirmiau
prieš naudojimą

Stabdžių linijos ir žarnos Pažeidimas, suspaudimai ir įlinkiai prieš naudojimą

Oro bakelis Nusausinimas esant reikalui

Vamzdynų filtrai Valymas esant reikalui

Stabdys Nustatymas, veikimas prieš naudojimą
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Be to, laikykitės techninės priežiūros nuorodų skyriuje „Papildomi įrenginiai“. 

Techninės priežiūros vieta Darbo nuorodos Intervalas

Saugos įtaisai
Apšvietimo sistema ir įspėjamieji 
skydeliai

Būklės ir veikimo tikrinimas prieš naudojimą

Įspėjamieji ir saugos lipdukai Buvimo ir įskaitomumo tikrinimas prieš naudojimą

Po sezono
Visa mašina Patikrinkite, jei reikia, pakeiskite susidėvinčiąsias dalis

Dozatorius Išardykite, išvalykite oru ir šepečiu – patikrinkite, ar nėra pažeidimų

Mašinos valymas Plastikinių dalių nepurkškite alyva ar pan.

Švaistikliai Išpurkškite antikorozine priemone

Hidraulinės žarnos
 ¾ Reguliariai tikrinkite, ar hidraulinės žarnos neturi pažeidimų (trūkių, 
trynimosi vietų ir t. t.).

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

Žarnos linija Žarna

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

 ¾ Ne rečiau kaip kartą per metus hidraulinę sistemą paveskite patikrinti 
kompetentingam asmeniui.

 ¾ Be to, laikykitės konkrečios šalies nurodymų ir reikalavimų.
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Tepimo taškai su priedėliu “2x” yra abiejose mašinos pusėse.

Tepimo taškai (tepalas: DIN 51825 KP/2K-40) – tepimo taškų skaičius skliausteliuose
Rutulinis sukabinimo įtaisas gale (A) Tepkite (1) 40 h / po slėginio plovimo

Pildymo sraigto sukimosi guolio kaištis (B) Tepkite (1) 40 h / po slėginio plovimo

Pildymo sraigto pasukimo guolio kaištis (C) Tepkite (1) 40 h / po slėginio plovimo

Kėlimo įtaiso atverčiamasis kaištis (D) Tepkite (1) 40 h / po slėginio plovimo

Rutulinis sukabinimo įtaisas priekyje (E) – pasirinktis Tepkite (1) 40 h / po slėginio plovimo

Stabdžio būgnas (F) Tepkite (po 3) 40 h / po slėginio plovimo

SW 12000 SD tepimo taškai

2x

A

B

C

D

F

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

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

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

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

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

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

Metriniai varžtai

Priveržimo momentai – metriniai varžtai, Nm
Dydis
ø mm

Žingsnis
mm

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

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

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

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

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

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

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

8 1,00 14,5 18 27 40 47

10 1,50 26,6 33 50 73 86

10 1,25 28 35 53 78 91

12 1,75 46 56 86 127 148

12 1,25 50 62 95 139 163

14 2,00 73 90 137 201 235

14 1,50 79 96 150 220 257

16 2,00 113 141 214 314 369

16 1,50 121 150 229 336 393

18 2,50 157 194 306 435 509

18 1,50 178 220 345 491 575 300

20 2,50 222 275 432 615 719

20 1,50 248 307 482 687 804

22 2,50 305 376 502 843 987

22 1,50 337 416 654 932 1090 510 

24 3,00 383 474 744 1080 1240

24 2,00 420 519 814 1160 1360

27 3,00 568 703 1000 1570 1840

27 2,00 615 760 1200 1700 1990

30 3,50 772 995 1500 2130 2500

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

skersmuo
Tvirtumas 2 Tvirtumas 5 Tvirtumas 8

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

srieg.
Smulkus 

srieg.
Stambus 

srieg.
Smulkus 

srieg.
Stambus 

srieg.
Smulkus 

srieg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ltwww.horsch.com

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
D-92421 Schwandorf

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