
Naudojimo instrukcija
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Prieš pradėdami eksploatuoti, atidžiai perskaitykite! 
Saugokite naudojimo instrukciją!

04/2007
Moderniausios žemės apdirbimo
ir sėjimo technikos specialistas

HORSCH SäwagenHORSCH Säwagen
SW 3500 S / 7000 SSW 3500 S / 7000 S



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

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

visiškai atsakingai skelbiame, kad produktas

HORSCH    Säwagen SW 3500 S
   Säwagen SW 7000 S
  
                                             
                                        
kuriam ir skirta ši deklaracija, atitinka vieningus saugumo bei sveikatos apsaugos reikalavimus 
pagal EB direktyvą 98/37/EB.
Tinkamam EB direktyvose išdėstytų saugumo bei sveikatos apsaugos reikalavimų įgyvendinimui 
buvo pasitelkti šie standartai bei techninės specifikacijos:

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

Schwandorf, 15.03.2004
Vietovė ir data      

____________________     ____________________  
M. Horsch        P. Horsch    
(Įmonės vadovas)      (Vystymo ir konstruktorių skyr.)
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Naudojimo instrukcijos išleidimo data: 04/2007    80731100  Säwagen SW 35S/70S  lt  

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

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

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

Gavimo patvirtinimas

Neišsiuntus šio gavimo patvirtinimo, negalios garantija !

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

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

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

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

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

Papildoma įranga:...........................................
........................................................................
........................................................................

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





- Gamintojo naudojimo instrukcijos vertimas -

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

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

       

Naudojimo instrukcijos išleidimo data: 04/2007

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

Žalai bei gedimams, atsiradusiems dėl instruk-
cijos nurodymų nepaisymo, įmonės HORSCH 
garantija negalioja.

Ši naudojimo instrukcija jums padės pažinti ma-
šiną ir tinkamai išnaudoti jos galimybes. 

Naudojimo instrukciją turi perskaityti ir ja vado-
vautis kiekvienas, kuris turės dirbti su mašina 
arba atlikti kitus darbus, pvz., 

valdyti (įskaitant paruošimą, trikčių šalinimą 
darbo eigos metu, priežiūrą);
remontuoti (techninė priežiūra, patikrinimas);
transportuoti.

Su naudojimo instrukcija gausite atsarginių dalių 
sąrašą ir priėmimo patvirtinimo lapą. Gamintojo 
atstovas paaiškins jums, kaip valdyti ir prižiūrėti 
mašiną. Po to priėmimo patvirtinimo lapą at-
siųskite į įmonę HORSCH. Taip patvirtinamas 
tinkamas mašinos priėmimas. 

Šioje instrukcijoje galimi paveikslėlių, techninių 
duomenų ar svorių pakeitimai, atsiradę dėl ma-
šinos tobulinimo ar papildomos įrangos.

Mašinos garantijos laikas pradedamas skaičiuoti 
nuo pristatymo.







Defektų	šalinimas

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

Detalių tiekimas, kai prašoma atsiųsti atgal seną 
detalę, žymimas raide „R“.
Prašytume šias detales išvalyti, ištuštinti ir kartu 
su tiksliu defekto aprašu per 4 savaites išsiųsti 
į įmonę HORSCH.

Detalių tiekimas, kai neprašoma grąžinti senų 
detalių: Saugokite šias detales dar 12 savaites, 
jų gali prireikti priimant sprendimą.

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

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

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

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

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

Būtina laikytis visuotinių nelaimingų atsitikimų 
prevencijos taisyklių ir kitų galiojančių techni-
nės saugos, darbo medicinos bei kelių eismo 
taisyklių.

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

Patiriama	žala
Mašina buvo kruopščiai pagaminta įmonėje 
HORSCH. 
Tačiau ir tinkamai ją naudojant, priklausomai nuo 
pakabintos sėjamosios, galimi išberiamo kiekio 
nukrypimai iki visiško išbyrėjimo, dėl, pvz.,

Skirtinga sėklų ar trąšų sudėtis ( pvz., grūdų 
dydžio pasidalinimas, tankis, geometrinė 
forma, beicas, užantspaudavimas).
užsikimšimo arba gabalų sėklų rezervuare 
susidarymo (pvz., dėl svetimkūnių, ypatingos 
sėklos, lipnaus beico, drėgnų trąšų);
besidėvinčių dalių susidėvėjimo (pvz.,  doza-
vimo prietaiso).
Žala dėl išorės poveikio.
Blogai parinktas apsukų skaičius ar važiavimo 
greitis.
Netinkamas prietaiso nustatymas (neteisin-
gas montavimas, neatsižvelgimas į nustatymo 
lentelių duomenis).

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

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

Šioje naudojimo instrukcijoje išskiriami trys 
pavojaus ir saugos nurodymų tipai. Naudojami 
tokie ženklai:

svarbūs nurodymai.

kai kyla susižeidimo pavojus!

kai kyla pavojus sveikatai ir gyvybei!

Atidžiai perskaitykite visus šios instrukcijos 
saugumo nurodymus bei ant mašinos esančius 
įspėjamuosius skydelius.

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

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

Nesiimkite jokio darbo, kuris galėtų būti nesau-
gus.

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

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

Mašinos valdytojas turi

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

Naudojimo instrukcija yra neatsiejama mašinos 
dalis.

Apsauginė	įranga
Darbui ir techninei priežiūrai jums reikės:

prie kūno priglundančių drabužių;
pirštinių, apsaugančių nuo aštrių mašinos 
dalių;
apsauginių akinių, saugančių nuo dulkių ar 
kt. dalelių dirbant su sausomis ar skystomis 
trąšomis. Laikykitės trąšų gamintojo nurody-
mų.
Dirbdami su beicu arba beicuota sėkla, užsi-
dėkite apsauginę kaukę ir mūvėkite apsaugi-
nes pirštines. Vadovaukitės beico gamintojo 
nurodymais.
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Niekada nekiškite rankų į pri-
spaudimo pavojaus zoną, kol 
dalys dar gali suktis!

Duomenys	apie	saugą
Šie galimų pavojų prevencijos ir saugos rei-
kalavimai galioja visiems šios instrukcijos sky-
riams.

Saugos	ženklai
Ant mašinos

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

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

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

Kad išvengtumėte galimų akių 
pažeidimų, nežiūrėkite tiesiai į 
įjungto radaro daviklio spindu-
liavimo zoną!

Važiuoti mašina pašaliniams 
asmenims draudžiama!

Prijungiant sėjamąją ir naudo-
jant hidraulinę sistemą, tarp 
mašinos dalių negali būti žmo-
nių. 
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Nebūkite lankstomų mašinos 
dalių atlenkimo zonoje!

Niekada neliesti besisukančio 
sraigto.

Būti pavojingoje zonoje leidžia-
ma tik kai įmontuoti pakėlimo 
cilindrų fiksatoriai.

Slėginiame akumuliatoriuje yra 
suspaustų dujų ir alyvos. Ar-
dykite ir remontuokite tik pagal 
techninio žinyno instrukcijas.

Nelipkite ant besisukančių 
dalių. Naudokite tik numatytas 
pakylas.

Būti pavojingoje zonoje leidžia-
ma tik kai pastatytos apsaugi-
nės atramos.
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alle Reihenfolge Abstellen ed Sept 03
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

00380317

1
2

00380317

Dėmesio! Apvirtimo pavojus!  
Prieš atkabindami, pirmiausiai padėkite sėjamą-
ją ant žemės.  Antraip sėjamoji gali apvirsti.





 

 









  







 


























   



  

















Hidraulinių jungčių funkcionavimas ir prijungi-
mas

Hidraulinės viršutinės kreipiamosios svirties 
sverto padėtis, transportavimo ir darbinėje pa-
dėtyje - užblokuota.
Atblokuoti tik nustatant gylį ir keičiant darbo ir 
transportavimo padėtis.

Visada prijunkite visas hidr. linijas. Priešingu 
atveju dėl susietų hidraulinių jungčių galimi 
komponentų gedimai.

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

00380212

..

. .

.

.

..

. .

.

.

00380212

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00380371

00380371
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SW Dichtheit Tank ed Sept 03
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

SS
S

00380210

SS
SS

SSS
SS

00380210

Patikrinti sėklų bako ir visos pneumatinės įran-
gos sandarumą.
Nesandarumai sukelia sėjos trukdžius. Oro 
nuostoliai sumažina išberiamos sėklos kiekį, taip 
pat gali visai sustabdyti išbarstymą.

maistro ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00380343

00380343

min:	80	bar max:	35	bar

0	bar	!

min:
50	bar!

Atlenkiant sąvaros pirminis slėgis turi būti mažiausiai 80 barų.
Apatinės kreipiamosios svirties slėgis ant sėjamosios turi būti mažiausiai 35 barai.
Tik	11	RC:	Transportavimo	padėtyje	 įtraukite	korpusą	su	mažiausiai	 50	barų.	Darbinėje	
padėtyje	būti	jokio	slėgio.

Neviršykite leistino ventiliatoriaus apsukų skai-
čiaus, o hidraulinės sulenkimo įrangos pirminis 
slėgis turi būti nuo 100 iki 120 barų.

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

Rücklauf_Gebläse ed Sept 03
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

00380242

00380242
max. 5 bar

ed Mai 07
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00380498

00380498

P=	min	100	+	20	bar       max: 4500 1/min
                max: 4000 1/min
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Krovimo kablys; krovimo metu čia prikabinkite 
krūvio laikymo priemones (grandines, lynus ir 
t.t.).

alle Verladehacken ed Sept 03
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

00380880

00380880

Kas 50 val. priveržkite ratų veržles / varžtus

Vorlage ed Juli 05
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Maschine 00380358

00380359

50	h	/	Nm

alle Waage ed Sept 03
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

00380879

00380879

OFF
ON

ZERO

Įsūkio metu čia pakabinkite svarstykles.
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ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681 - 7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681 - 7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681 - 7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681 - 7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681 - 7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681 - 7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681 - 7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

Hidraulinės įrangos blokas

Pildymo sraigtas

Mašinos pakėlimas / nuleidimas.

Mašinos lenkimas

Įrankiai 

Ženklintuvas

Ventiliatorius



1�

 

Saugus	darbas
Mašiną galima pradėti eksploatuoti tik po to, kai 
įmonės HORSCH atstovas ar partneris supažin-
dina su jos naudojimu. Priėmimo patvirtinimo 
lapą užpildykite ir atsiųskite į įmonę HORSCH.

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

Reguliariai tikrinkite, ar tvirtai priveržtos verž-
lės ir varžtai, jei reikia, paveržkite.
Reguliariai tikrinkite padangų oro slėgį.
Kilus mašinos veikimo triktims, mašiną tuojau 
pat išjunkite ir užblokuokite!

Saugus	eismas
Važiuodami keliais, gatvėmis ir aikštėmis, laiky-
kitės galiojančių kelių eismo taisyklių. 
Atsižvelkite į leistinus transporto priemonių 
pločius, sumontuokite apšvietimo įrangą, įspė-
jamuosius ir apsauginius įtaisus.

Atsižvelgdami į tai, kokia mašina prikabinta, laiky-
kitės nurodyto transportavimo aukščio!Prireikus 
mašiną nuleiskitekiek galima žemiau.

Ypač atkreipkite dėmesį į tiltus ir žemai 
kabančias srovės perdavimo linijas!

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

Važiuoti mašina pašaliniams asmenims drau-
džiama.

Maksimalus mašinos transportavimo keliu 
greitis	25	km/val.







Nelaimingų	įvykių	prevencija
Be šios instrukcijos reikalavimų dar laikykitės 
vietos profsąjungų nelaimingų atsitikimų pre-
vencijos reikalavimų!

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

Užblokuokite mašiną, kad neriedėtų.
Būkite ypač atsargūs atitraukdami traktorių. 
Draudžiama būti tarp traktoriaus ir mašinos.
Mašiną statykite tik ant lygaus ir tvirto pagrin-
do. Prikabintą mašiną prieš atkabindami pa-
statykite ant žemės, nes atkabinama sėjamoji 
gali staigiai pakilti priekiu.

Hidraulika
Hidraulines žarnas junkite prie traktoriaus tik 
tada, kai hidraulikoje nėra slėgio nei iš maši-
nos, nei iš prietaisų pusės.
Hidraulinėje įrangoje yra aukštas slėgis. 
Reguliariai patikrinkite visų jungčių, žarnų ir 
sriegių hermetiškumą, apžiūrėkite, ar nėra 
matomų pažeidimų! 
Nuotėkio vietų paieškai naudokite tik tam 
skirtas pagalbines priemones. Nedelsdami 
pašalinkite defektus! Besiveržianti alyva gali 
sužeisti ar nudeginti!
Susižaloję iš karto kreipkitės į gydytoją.
Kad būtų išvengta sujungimo klaidų, hidrau-
linių funkcinių jungčių lizdai ir kištukai tarp 
traktoriaus ir mašinos turėtų būti pažymėti 
skirtingomis spalvomis.
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Kad būtų išvengta netyčinių ar trečių-
jų asmenų (vaikų, keleivių) sukeltų 
nelaimingų atsitikimų dėl hidraulikos 
judėjimo, traktoriaus valdymo prie-
taisai, kai jie nenaudojami ar mašina 
transportuojama, turi būti užblokuoti 
arba užrakinti.

Apžiūra	ir	techninė	priežiūra
Laikykitės galiojančių ar instrukcijoje nurodytų 
reguliarios kontrolės ir patikros terminų.
Norėdami atlikti techninės priežiūros ar įpras-
tos priežiūros darbus, pastatykite mašiną ant 
lygaus ir tvirto pagrindo ir užblokuokite ją, kad 
neriedėtų.
Išleiskite iš hidraulinės sistemos slėgį, mašiną 
nuleiskite arba paremkite. 
Prieš valydami mašiną aukšto slėgio valymo 
įranga, saugos sumetimais uždenkite visas 
angas, į kurias neturi patekti vandens, van-
dens garų arba valymo priemonių. Nenukreip-
kite vandens srauto tiesiai į elektronines dalis, 
guolius ar į ventiliatorių. 
Po valymo patikrinkite visų hidraulinių jungčių 
sandarumą ir tvirtumą. 
Apžiūrėkite, ar nėra nuotėkos vietų arba ap-
gadinimų. Tuojau pat pašalinkite pastebėtus 
trūkumus!
Prieš pradėdami tvarkyti elektros įrangą, at-
junkite maitinimo srovę.
Prieš atlikdami suvirinimo darbus, atjunkite 
kompiuterio ir kitų elektroninių dalių kabelius. 
Įžeminimo jungtis turi būti kuo arčiau suviri-
nimo vietos.
Vėl priveržkite techninės priežiūros darbų 
metu atsilaisvinusius varžtus.

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



















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

Darbas
Prieš pradėdami važiuoti ir dirbti, patikrinkite 
zoną aplink mašiną (ar nėra vaikų). Turi būti 
pakankamas matomumas.
Draudžiama nuimti bet kokius iš nurodytų 
apsaugos įtaisų.
Hidrauliškai valdomų dalių judėjimo zonoje 
neturi būti žmonių.
Pakylas ir kopėčias naudokite tik tada, kai 
mašina stovi. Darbo metu draudžiama vežti 
keleivį!
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Transportavimas / 
įdiegimas
Pirmojo paleidimo metu padidėja nelaimingų 
įvykių pavojus. Laikykitės atitinkamų skyrių 
nurodymų.

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

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

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

Pasirūpinkite pakankamos keliamosios galios 
kėlimo mechanizmais bei įtaisais.

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

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

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

Nesusipažinus su mašina, ją naudoti 
griežtai draudžiama!

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

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

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

Pagrindinė įranga su ekranu

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











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

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

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

Jokiu būdu nejunkite kabelių į kitus 
kabinos kištukus.

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

Monitorius negali trukdyti matomumo 
kelyje.
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SW 3500 S
Techniniai	duomenys

Plotis: ....................................................2,95 m
Transportavimo aukštis: .......................3,35 m
Ilgis: ......................................................6,85 m
Tuščios mašinos svoris: .................... 2.850 kg
Bako talpa: ...........................................3.500 l
Padangos: .........................800/40-26.5/12 TR

Hidraulika
vieno dvigubo veikimo:  ................Hidr. blokas
vieno dvigubo veikimo:  ............ Diskų sistema
vienas dvigubas su srauto 
reguliavimo vožtuvu: ................... Ventiliatorius
vienai beslėgei atbulinei 
eigai maks.:5 bar ................. Nutekamoji alyva 
Alyvos kiekis esant 
tiesioginei ventiliatoriaus pavarai:  ....  min. 25 l

Elektros	įranga
1 x 7-ių polių kištukas 12 V: ......... Apšvietimas
1 x kištukas: .............................. „DrillManager“

Konstrukcija
Sėjamosios valdymas: ................... elektroninė
Dozavimo prietaiso pavara: ........... elektroninė
Dozavimo kiekis:.........................0 - 500 kg/ha
Hidr. ventiliatorius, maks.: ....... 4000 aps./min.

Emisijos
Prie nominalaus sukimosi greičio 
išmatuotas ventiliatorius: 
Didžiausia vertė vidiniame linkyje vieno 
metro atstumu nuo ventiliatoriaus.
Ventiliatorius:  ................................... 98 db (A)               

Slėginis	akumuliatorius
Atlenkiamų sėjamųjų su kultivatoriais hidraulinės 
įrangos yra su akumuliatoriais. 
Norint išvengti nelaimingų atsitikimų, dirbant su 
akumuliatorium būtinas ypatingas atsargumas.

Slėginio akumuliatoriaus neatidarykite 
ir neapdirbkite (nevirinkite, negręžkite). 
Net ir ištuštintas bakas yra suspaustas 
dujomis.

Prieš pradėdami bet kokius hidraulinės sistemos 
darbus, ištuštinkite slėginį akumuliatorių. Mano-
metras neturi rodyti jokio slėgio.
Manometro slėgis turi nukristi iki 0 barų. Tik tada 
galimi darbai hidraulinėje sistemoje.

Hidraulinėje įrangoje yra aukštas slėgis. Ište-
kantis skystis gali pažeisti odą ir sukelti sun-
kius sužalojimus. Susižeidę iš karto kreipkitės 
į gydytoją.
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Hidraulinė	įranga	SW	3500	S	su	„Maistro	8	RC“	ir	„Maistro	9	RC“

11. Hydr. Sperrventil

23652900SW 3500 S Hub, Klapp, und Spuranreißer - ME ed 0703

1 1

22

14

15

Entw.DateinameMaschine Zeichnung JJKWZeichnungsnummer

5 RL

KK

H H

HKSK

R2L2

L1 R1

HZSZ

HS

3

1. Steuergerät
2. Hydr. Kupplung
3. Hydr. Sperrventil 

5. Hydr. Steuerblock

9. Hydr. Oberlenker

4. Hydr. Zyl. Werkzeuge

10. Hydr. Zyl. Heben

8. Absperrhahn

6. Hydr. Sperrventl Spuranreißer
7. Hydr. Zylinder Spuranreißer

12. Hydr. Zyl. Klappen 

13. Hydr. Zyl. Klappen
14. Druckspeicher

2 2

4 4

6

9

1010

15. Manometer "Ausklappen"

12 

11

6

7 7

8 8

12

13

Hidraulinė įranga SW 3500 S su „Maistro 8 RC“ ir 
„Maistro 9 RC“

Hidraulinis valdymo prietaisas
Hidraulinė mova
Hidraulinis uždarymo vožtuvas
Hidraulinio cilindro įrankiai (pasirinktis)
Hidr. valdymo blokas
Hidraulinis ženklintuvo uždarymo vožtuvas 
Hidraulinis ženklintuvo cilindras
Uždarymo čiaupas
Hidraulinis viršutinė kreipiamoji svirtis
Hidraulinis cilindras „Heben“ (Pakėlimas)
Hidraulinis uždarymo vožtuvas, „Klappen“ 
(Sulenkimas)
Hidraulinis „Klappen Maistro“ („Maistro“ sulenkimas) 
cilindras
Hidraulinis „Klappen Säwagen“ (Sėjamosios 
sulenkimas) cilindras (pasirinktis)
Slėginis akumuliatorius
Manometras „Ausklappen“ (Atlenkimas):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
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Hidraulinės	sistemos	funkcija
Traktoriaus valdymo prietaisus reikia 
užfiksuoti arba užblokuoti jų nenau-
dojant arba esant transportavimo 
padėtyje. 

Atlenkiamų mašinos dalių judėjimo 
zonoje negali būti žmonių.

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

Atlenkimas leidžiamas tik tada, kai 
mašina pakelta.

„DrillManager	Müller“	hidraulinė	sistema	
Mašinose „DrillManager Müller“ hidraulikos funk-
cijos parenkamos valdymo sistemos meniu. 
Todėl „DrillManager Müller“ sistema turi būti 
visada prijungta prie traktoriaus elektros siste-
mos.

Hidraulikos funkcijas galima parinkti tik prieš 
tai meniu įvedus mašinos duomenis ir įjungus 
hidraulinį ženklintuvo valdymo būdą (žr. „Drill-
Manager ME“ instrukciją).
Funkcija „Kėlimas“ įjungiama be elektros srovės, 
o blokuojama naudojant elektros srovę. 
Funkcijos „Sulenkimas ir ženklintuvas“ įjungia-
mos naudojant elektros srovę, o išjungiamos be 
elektros srovės.

Dingus elektros srovei, iškeliant mašiną žyme-
kliai įtraukiami.

Mašinos lenkimas

Suglaudimas:
Prijunkite „DrillManager Mülller“ ir ekrane 
parinkite hidraulinę funkciją „Heben“ (Pakėli-
mas). 
Pakelkite mašiną.
Ekrane įjunkite hidraulinę funkciją „Klappen“ 
(Sulenkimas).
Užlenkite mašiną.
su papildoma įranga: Sėjamosios sulenkimo 
fiksatoriai automatiškai užsifiksuoja. Norint 
išvengti nelaimingų atsitikimų, būtina patikrinti 
fiksatorių veikimą.
Atsižvelgdami į tai, kokia mašina prikabinta, 
įkiškite sulenkimo fiksatorių varžtus.
Hidr. cilindrus prie važiuoklės užpildykite tar-
piniais elementais (apsauga transportavimo 
metu važiuojant keliais).
Nuleiskite mašiną iki hidraulinių cilindrų trans-
portavimo apsaugos.
Važiuodami keliais „DrillManager“ išjunkite.

Sėjamosios sulenkimo fiksatoriai
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Atlenkimas:
Įjunkite „DrillManager Müller“ ir pakelkite 
mašiną.
su papildoma įranga: Atsukite sulenkimo 
fiksatorius. Tai darydami stebėkite fiksavimo 
elementus. Kad vėl neužsiblokuotų, fiksavimo 
elementai turi nusileisti žemyn.
Priklausomai nuo prikabintos mašinos nuim-
kite sulenkimo fiksatorių varžtus.
Ekrane įjunkite hidraulinę funkciją „Klappen“ 
(Sulenkimas).
Atlenkite mašiną.

Atlenkimo metu išlaikykite valdymo prietaiso 
slėgį, kad hidraulinio akumuliatoriaus pirminis 
slėgis būtų mažiausiai 100 - 120 barų. 

Manometras prie sėjamosios bako

Slėgis ventiliatoriaus pavaroje
Pirminis slėgis hidraulinėje sulenkimo įrangoje
Saugojimo dėžė











1.
2.
3.

3

1 2

Sulenkimo	cilindrų	sėjamojoje	nustatymas:
Abu sulenkimo rėmus atlenkimo metu rėmuose 
sutvirtina blokavimo varžtai. 
Pakeltoje pozicijoje abi sulenkimo sąvaros kabo 
šiek tiek apačioje. Šioje padėtyje turi būti visai 
nuleisti ir sulenkimo cilindrai.

Atliekant sulenkimo cilindro remonto darbus 
ar kai sėjimo talpoje yra nelygumų, patikrinkite 
rėmą ir, esant reikalui, nustatykite blokavimo 
varžtus ir po to stūmoklio kotą prie stūmoklio 
įvorės.

Mašinos atlenkimas;
Kelkite sulenkimo rėmus su pritaikytu įrankiu 
tol, kol sąvaros kabos lygiagrečiai arba iki 0,5 
cm į apačią. 
Nustatykite atraminius varžtus ant atramos.
Atlaisvinkite kontrveržlę ant hidraulinio cilin-
dro, sukite stūmoklio kotą tol, kol stūmoklis 
priglus cilindro viduje ir pasukite toliau apie 
0,5 apsukos.
Vėl užveržkite kontrveržlę ir, pagal lenkimo 
eigą, tikrinkite nustatymą.
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Sėjamosios	prikabinimas

Prikabinimo metu stovėti tarp trakto-
riaus ir mašinos draudžiama.

Mašinos pertvarkymo metu galite susižeisti į 
aštrias briaunas.

Prikabinimas:
Apatinę kreipiamąją svirtį užfiksuokite, kad ji 
nesiūbuotų į šonus.
Prikabinkite mašiną prie traktoriaus dvigubos 
jungties.
Įjunkite sėjamosios valdymo sistemą.
Atsižvelgdami į įrangą, prijunkite darbinės 
hidraulikos sistemą ir ventiliatoriaus pavarą.
Prijunkite apšvietimą.
Prijunkite stabdžių įrangą (pasirinktis).
Pakelkite sėjamąją ir užlenkite; kontroliuokite 
sulenkimo fiksatorius.

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

Patikrinkite, ar visos kištukinės jungtys (hidrauli-
nės, elektros ir pneumatinės) yra švarios ir gerai 
pritvirtintos.
Dėl užsiteršusių kištukinių jungčių nešvarumai 
patenka į pralaidžias terpes. Dėl to kištukai 
tampa nesandarūs, sutrinka prijungtų mazgų 
veikimas ir jie sugenda. 















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

Hidraulinė sulenkimo įranga yra sukomplektuota 
su slėginiu akumuliatoriumi. Laikykitės slėginiui 
akumuliatoriui keliamų saugos reikalavimų.

Kad būtų išvengta prijungimo klaidų, žarnų laiki-
klių kištukinės jungtys paženklintos simboliais.
Todėl ant hidraulinių žarnų, naudojančių slėgį 
mašinai į eigos poziciją pastatyti, visuomet yra 
simboliai.

Mašinos pakėlimas
Ženklintuvo užlenkimas
Mašinos užlenkimas 

Visus hidraulinius veiksmus atlikti taip, 
kad valdymo įtaisas nesusidurtų su 
mašinos dalimis.

Apšvietimo	prijungimas
Važiuojant keliais, apšvietimas turi būti prijung-
tas bei tinkamai veikti.

Sėjamosios apšvietimą prijunkite prie trak-
toriaus.
Patikrinkite, ar veikia apšvietimas ir ar švarūs 
įspėjamieji skydeliai.
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„Maistro“	pakabinimas	ir	
nustatymas
„Maistro 8“ ir „Maistro 9 RC“ pakabinkite ant 
sėjamosios gale esančių trijų taškų jungčių. 
Ant viršutinės hidraulinės kreipiamosios svirties 
uždėkite skėtiklius su 100 mm tarpu.
Tręšimo įrenginio žarna turi būti sandariai ir 
tvirtai sumontuota prie difuzoriaus.

„Maistro“	su	mechanine	dozavimo	pavara:
Jei „Maistro“ yra su dugno pavara, būtinai paša-
linkite varžtą (1) nuo apatinės hidraulinės krei-
piamosios svirties.  Tai padarius, esant grunto 
nelygumams, mašina gali svyruoti, o dugno 
pavara nebus iškelta.

SW 3500 S apatinė kreipiamoji svirtis 

Norėdami nureguliuoti gylį, mašiną leiskite že-
myn, kol užsidengs varžto (1) kiaurymės. 

„Maistro“	su	hidrauline	dozavimo	pavara:
Jei „Maistro“ yra komplektuojamas su hidrauline 
dozavimo pavara, apatinėje kreipiamojoje svir-
tyje varžtą (1) reikia palikti įsuktą.

Norėdami nureguliuoti gylį, mašiną leiskite že-
myn į lauką tol, kol paralelinės kukurūzų kreipia-
mosios bus išdėstytos horizontaliai. 
Viršutinės kreipiamosios svirties pagalba pasta-
tykite mašiną horizontaliai (paskirstytuvas turi 
stovėti statmenai) ir uždarykite abi užsukimo 
sklendes.
Aukštį riboja prie hidraulinių sėjamosios cilindrų 
esančios aliuminio sąvaržos.

1

„Focus“	pakabinimas	ir	
nustatymas
Kai „Focus“ pakabintas, hidraulinė viršutinė 
kreipiamoji svirtis turi būti pakeista normalia apie 
700 mm ilgio viršutine kreipiamąja svirtimi.
Tręšimo įrenginio žarna turi būti sandariai ir 
tvirtai sumontuota prie difuzoriaus.
Varžtas (1), esantis ant sėjamosios apatinės 
kreipiamosios svirties turi likti sumontuotas, arba 
jį reikia vėl sumontuoti.

Gylio nustatymas:
Pirmiausiai pakelkite gylio kreiptuvo ratus; nu-
statyti reikia be gylio kreiptuvo ratų. Gylio kreip-
tuvo ratai neturi perimti atraminės funkcijos, bet 
tik esant sudėtingoms grunto sąlygoms mašiną 
turi ramiai laikyti ant žemės.

Norėdami nureguliuoti gylį, važiavimo metu sė-
jamąją leiskite žemyn į lauką tol, kol pasieksite 
norimą darbinį gylį. 
Viršutinės kreipiamosios svirties pagalba pa-
statykite mašiną horizontaliai (paskirstytuvas 
turi stovėti statmenai) ir užfiksuokite hidraulinį 
cilindrą sėjamojoje su aliuminio sąvaržomis.

Paskui nuleiskite gylio kreiptuvo ratus ir už-
fiksuokite su varžtais. Jei reikia, pritaikykite 
nustatymą prie esamų sąlygų ir pakoreguokite 
aukštį.
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Mašinos pastatymas
Sėjamoji turėtų būti laikoma patalpoje ar po 
stogu, kad bake, dozavimo prietaise ir sėjimo 
žarnose nesikauptų drėgmė. 

Manevruodami atkreipkite dėmesį į 
aplinką. Mašinos manevravimo zonoje 
neturi būti žmonių (vaikų).

Mašiną pastatykite ant horizontalaus kieto 
pagrindo, išjunkite traktorių;
Mašiną užfiksuokite, kad nenuriedėtų, ir ją 
atkabinkite;
Atjunkite hidraulines ir elektros jungtis ir suka-
binkite jas į tam skirtus laikymo įtaisus;
Atjunkite stabdžių laidus (pasirinktis); 
Pakiškite nuleidimo atramas;
Atkabinkite mašiną;
Ištuštinkite sėklų baką;
Išvalykite dozavimo prietaisą;
Uždarykite sėklų bako dangtį;
Sėjamosios valdymo sistemos elektros ir 
elektronikos komponentus laikykite sausose 
patalpose;
Komplektacija su pneumatiniu stabdžiu: Iš 
oro katilo išleiskite vandenį ir ilgo mašinos 
stovėjimo atveju uždarykite žarnų movas;

Jeigu buvo naudotos sausos trąšos, gerai iš-
plauti rezervuarą ir mašiną. Trąšos kenksmin-
gos, skatina koroziją. Visų pirmą trąšos labai 
paveikia cinkuotas dalis, pvz., varžtus.























Varžto	(1)	montavimo	nuoroda
Varžtas yra iš abiejų pusių sutvirtintas krumplia-
ratinėmis poveržlėmis.
Atskiros poveržlės yra su plonais ir stambiais 
krumpliaračiais. 
Montuojant stambūs krumpliaračiai nukreipiami 
vienas į kitą. Ploni krumpliaračiai yra nukreipti į 
apatinę kreipiamąją svirtį arba varžto galvutę. 

Varžtus reikia prisukti 1500 Nm sukimo 
momentu ir reguliariai tikrinti ar tvirtai 
laikosi. 



��

 

SW 7000 S
Techniniai	duomenys

Plotis: ....................................................2,80 m
Transportavimo aukštis: .......................3,40 m
Ilgis: ......................................................6,45 m
Tuščios mašinos svoris: .................... 2.550 kg
Bako talpa: ...........................................7.000 l
Padangos: ................................. 20.8 R 42 AS

Hidraulika
vieno dvigubo veikimo:  ................Hidr. blokas
vienas dvigubas su srauto 
reguliavimo vožtuvu: ................... Ventiliatorius
vienai beslėgei atbulinei 
eigai maks.:5 bar ................. Nutekamoji alyva 
Alyvos kiekis esant 
tiesioginei ventiliatoriaus pavarai: .. ..  min. 30 l

Elektros	įranga
1 x 7-ių polių kištukas 12 V: ......... Apšvietimas
1 x kištukas: .............................. „DrillManager“

Konstrukcija
Sėjamosios valdymas: ................... elektroninė
Dozavimo prietaiso pavara: ........... elektroninė
Dozavimo kiekis:.........................0 - 500 kg/ha
Hidr. ventiliatorius, maks.: ....... 4000 aps./min.

Emisijos
Ventiliatoriaus matmenys esant 
nustatytoms apsukoms: 
didžiausia vertė vieno metro atstumu aplink 
ventiliatorių.
Ventiliatorius:  ................................... 98 db (A)               

Hidraulinis akumuliatorius
Atlenkiamų sėjamųjų su kultivatoriais hidraulinės 
įrangos yra su akumuliatoriais. 
Norint išvengti nelaimingų atsitikimų, dirbant su 
akumuliatorium būtinas ypatingas atsargumas.

Slėginio akumuliatoriaus neatidarykite 
ir neapdirbkite (nevirinkite, negręžkite). 
Net ir ištuštintas bakas yra suspaustas 
dujomis.

Prieš pradėdami bet kokius hidraulinės sistemos 
darbus, ištuštinkite slėginį akumuliatorių. Mano-
metras neturi rodyti jokio slėgio.
Manometro slėgis turi nukristi iki 0 barų. Tik tada 
galimi darbai hidraulinėje sistemoje.

Hidraulinėje įrangoje yra aukštas slėgis. Ište-
kantis skystis gali pažeisti odą ir sukelti sun-
kius sužalojimus. Susižeidę iš karto kreipkitės 
į gydytoją.
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Hidraulinė	įranga	SW	7000	S	su	„Maistro	11	RC“	

Hidraulinė įranga SW 7000 S su „Maistro 11 RC“ 

Hidraulinis valdymo prietaisas
Hidraulinė mova
Hidr. valdymo blokas
Hidraulinis uždarymo vožtuvas
Hidraulinis ženklintuvo cilindras
Uždarymo čiaupas
Hidraulinis uždarymo vožtuvas
Hidraulinis „Klappen“ (Sulenkimas) cilindras
Hidraulinis „Einzug“ (Įėjimas) cilindras (transporto 
plotis)
Hidraulinis uždarymo vožtuvas (vienpusis)
Hidraulinis darbinio signalo jungiklis
Hidraulinis cilindras „Heben“ (Pakėlimas)
Hidraulinis akumuliatorius
Hidraulinis slėgio vožtuvas (sumontuojamas)
Manometras „Heben“ (Pakėlimas)
Manometras „Einklappen“ (Sulenkimas)
Manometras „Ausklappen“ (Atlenkimas)

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Manometras „Gebläseantrieb“ (Ventiliatoriaus 
pavara)
Hidraulinis variklis „Gebläseantrieb“ (Ventiliatoriaus 
pavara)
Ventiliatorius
Hidraulinis atbulinis vožtuvas
Dvieigė sklendė
Hidraulinis variklis „Dosierantrieb Maistro“ („Maistro“ 
dozavimo pavara)

18.

19.

20.
21.
22.
23.
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„Maistro“	pakabinimas	ir	
nustatymas
„Maistro 11“ pakabinkite ant sėjamosios gale 
esančių trijų taškų jungčių. 
Tręšimo įrenginio žarna turi būti sandariai ir 
tvirtai sumontuota prie difuzoriaus.

Nuleisdami patraukite apatinę kreipiamąją svirtį 
apie 35 barus į apačią ir papildomai prispauskite 
„Maistro“ prie žemės.

SW 7000 S apatinė kreipiamoji svirtis 

Gylio nustatymas:
Norėdami nureguliuoti gylį, mašiną leiskite že-
myn į lauką tol, kol paralelinės kukurūzų kreipia-
mosios bus išdėstytos horizontaliai. 
Viršutinės kreipiamosios svirties pagalba pasta-
tykite mašiną horizontaliai (paskirstytuvas turi 
stovėti statmenai). 

Jei gruntas yra purus ir naudojama hidraulinė 
pavara, darbinis gylis gali būti apribotas aliu-
minio sąvaržų ant sėjamosios kėlimo cilindrų 
pagalba.

Kas keletą metrų kontroliuokite gylio nustatymą 
lauke važiavimo metu. 
Kaip nustatyti gylį kukurūzams yra aprašyta 
„Maistro RC“ instrukcijoje.

„Focus“	pakabinimas	ir	
nustatymas
„Focus CS“ pakabinkite ant sėjamosios gale 
esančių trijų taškų jungčių. 
Tręšimo įrenginio žarna turi būti sandariai ir 
tvirtai sumontuota prie difuzoriaus.

Nuleisdami patraukite apatinę kreipiamąją svirtį 
apie 35 barus į apačią ir papildomai prispauskite 
mašiną prie žemės.
Jei reikia, slėgį galima padidinti iki maždaug 90 
barų.  Tada įsukite montavimo varžtus į hidrau-
linį slėgio vožtuvą (žr. hidr. planą Nr. 14), kol 
pasieksite norimą slėgį.

Gylio nustatymas:
Norėdami nureguliuoti gylį, mašiną leiskite že-
myn į lauką kol pasieksite darbinį gylį.
Viršutinės kreipiamosios svirties pagalba pasta-
tykite mašiną horizontaliai (paskirstytuvas turi 
stovėti statmenai). 
Aukštį fiksuokite prie sėjamosios kėlimo cilindrų 
esančiomis aliuminio sąvaržomis.

Kas keletą metrų kontroliuokite gylio nustatymą 
lauke važiavimo metu. 
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Mašinos pastatymas
Sėjamoji turėtų būti laikoma patalpoje ar po 
stogu, kad bake, dozavimo prietaise ir sėjimo 
žarnose nesikauptų drėgmė. 

Manevruodami atkreipkite dėmesį į 
aplinką. Mašinos manevravimo zonoje 
neturi būti žmonių (vaikų).

Mašiną pastatykite ant horizontalaus kieto 
pagrindo, išjunkite traktorių;
Mašiną užfiksuokite, kad nenuriedėtų, ir ją 
atkabinkite;
Atjunkite hidraulines ir elektros jungtis ir suka-
binkite jas į tam skirtus laikymo įtaisus;
Atjunkite stabdžių laidus (pasirinktis); 
Pakiškite nuleidimo atramas;
Atkabinkite mašiną;
Ištuštinkite sėklų baką;
Išvalykite dozavimo prietaisą;
Uždarykite sėklų bako dangtį;
Sėjamosios valdymo sistemos elektros ir 
elektronikos komponentus laikykite sausose 
patalpose;
Komplektacija su pneumatiniu stabdžiu: Iš 
oro katilo išleiskite vandenį ir ilgo mašinos 
stovėjimo atveju uždarykite žarnų movas.

Jeigu buvo naudotos sausos trąšos, gerai iš-
plaukite baką ir mašiną. Trąšos kenksmingos, 
skatina koroziją. Visų pirmą trąšos labai paveikia 
cinkuotas dalis, pvz., varžtus.
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Bakas
Bakas modelyje SW 3500 S yra „atviras bakas“, 
o modelyje SW 7000 S „slėginis bakas“ .

SW	3500	S	bakas
Kad sėklos būtų apsaugotos nuo dulkių, ne-
švarumų ir drėgmės, sklendė visada turi būti 
uždaryta.
Esant dideliam dulkėtumui, dulkės gali nusėsti 
bake ir užkimšti rotoriaus angeles. Dėl to galimos 
dozavimo klaidos ir papildomas dozatoriaus 
dėvėjimasis.

SW	7000	S	bakas
Slėginis bakas leidžia padidinti paduodamos 
sėklos kiekį. Norint išvengti veikimo trikdžių, jis 
nuolat turi būti uždarytas ir sandarus.

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

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

Tiekimo piltuvas
Tiekimo piltuve dozavimo prietaisas sėklą arba 
trąšas paduoda į oro srautą.
SW 3500 S apačioje yra pritaisytas užlenkiamas 
dantis, o SW 7000 S- lankstus dangtis. Norint 
įsukti atidaromas išmetimo šliuzas ir įsūkio mai-
šas pakabinamas ant korpuso kablių. 

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

Oro nuostolis sukelia dozavimo trik-
čių.

Dozavimo piretaisas su tiekimo piltuvu su SW 3500 S

Dozavimo prietaisas su išmetimo šliuzu su SW 7000 S
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Reikia reguliariai tikrinti, ar ant ventiliatoriaus 
sparnuotės ir apsauginių grotelių nėra susikau-
pusių nešvarumų, prireikus būtina nuvalyti.

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

Tiesioginė	ventiliatoriaus	pavara	
Hidraulinį ventiliatorių tiesiogiai valdo traktoriaus 
hidraulinė sistema.
Norint reguliuoti apsukų skaičių, traktorių reikia 
komplektuoti su srauto reguliavimo vožtuvu. 

Hidraulinis siurblys turi pumpuoti pakankamai 
alyvos, kad ventiliatoriaus apsukų skaičius 
nesumažėtų, net ir sumažėjus traktoriaus 
apsukų skaičiui arba įjungus kitas hidraulines 
funkcijas. 

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

Kontrolė	ir	techninė	priežiūra
Išlaikykite maks. 5 barų grįžtamąjį slėgį. 
Patikrinkite droselinio vožtuvo nustatymą.
Reguliariai valykite įsiurbiamo oro groteles, 
kad nesumažėtų oro srovė ir būtų išvengta 
užsikimšimo. 
Nuo ventiliatoriaus sparnų nuvalykite susi-
kaupusius nešvarumus, kad būtų išvengta 
sparnuotės ir guolių mušimų arba žalos.
Priveržkite tvirtinimo kūgį ant ventiliatoriaus 
veleno (žr. skyrių „Ventiliatoriaus flanšas“).











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

Susidaręs oro srautas sėklas arba trąšas perke-
lia nuo išmetimo sklendės iki noragėlių. Reika-
lingas oro kiekis priklauso nuo dozavimo rūšies 
ir svorio, darbinio pločio ir sėjimo greičio.
Todėl neįmanoma iš anksto nustatyti tinkamo 
ventiliatoriaus apsisukimo greičio, jį reikia nu-
statyti lauke bandymų būdu.

Oro srautas neturi būti pernelyg didelis, kad sė-
klos arba trąšos neiššoktų iš talpos arba nebūtų 
išpūstos iš dozavimo prietaiso grotelių (žr. apie 
dozavimo prietaisą).
Jis neturėtų būti ir per mažas, kad sėklos arba 
trąšos neliktų žarnose ir jų neužkimštų. Jei oro 
srautas yra per mažas, ir skirstymas gali turėti 
neigiamų pasekmių.
Todėl ventiliatoriaus apsukų skaičius turi būti 
nustatytas kaip galima didesnis. 
Priklausomai nuo darbinio pločio ir sėklų, tolygų 
skersinį skirstymą pasieksite esant maždaug 
3500 aps./min.

Sėjimo ar tręšimo talpų ventiliatoriaus 
nustatymą reikia tikrinti sėjos pradžioje 
ir, esant dideliems plotams, reguliariai 
darbo metu prie visų noragėlių.
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Tiesioginė	ventiliatoriaus	variklio	pava-
ra 
Nutekančios alyvos linija prie traktoriaus turi būti 
prijungiama be slėgio! 

Grįžtamasis nutekamosios alyvos slė-
gis maks. 5 barai!
Apsukų skaičius maks. 
4000 - 4500 aps./min.

Ventiliatoriaus variklis

Ventiliatoriaus pavaros hidraulinė sistema

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

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

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

1

2

34

1

2

3

45

8

7

6

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

1



31

 

Ventiliatorius	su	darbiniu	velenu	
varomu	siurbliu
Hidraulinis ventiliatorius varomas siurbliu su 
darbiniu velenu.
Ventiliatoriaus apsukų skaičius didėja propor-
cingai hidrauliniam slėgiui.

Ventiliatorius su darbinio veleno pavara

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

Techniniai	duomenys
Įsiurbimo tūris P:  43 cm³
Įsiurbimo tūris M:  10 cm³
Darbinis slėgis:  - 130 bar
Apsukų sk. darbinis 
velenas:   1000 aps./min.
Prijungimas:   Z 6, Z 20 ir Z 21
Ventiliatoriaus 
apsukų skaičius:  - 4000 aps./min.

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

Säwagen Gebläse Gebläse ed Okt 02
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

1

2
3

45

67

11

10

8

9

1

2
3

45

67

8

9

1

2
3

45

6

78

910

14

13

11

12

45

3 6
7

8

1

9

2

1

2

3

45

6

1

2
3

45

67
8

9

Funkcija
Siurblys su darbiniu velenu varo  hidraulinį ven-
tiliatoriaus variklį.

Manometras rodo darbinį hidraulinės įrangos 
slėgį. Jo rodmenys kyla proporcingai ventilia-
toriaus apsukoms ir turėtų būti nuo 50 iki 130 
barų.

Atbulinės eigos metu alyva pro aušintuvą ir filtrą 
grąžinama į alyvos baką. 

Viršslėgio vožtuvas hidraulikos bloke saugo de-
tales, o atbulinės eigos vožtuvas sudaro sąlygas 
inerciniam ventiliatoriaus veikimui po darbinio 
veleno išjungimo.
Manometras atbulinės eigos metu kontroliuoja 
dinaminį slėgį. Kai slėgis atbulinės eigos metu 
viršija 2 barus, reikia keisti filtrą.

Aušintuvo plokšteles reikia reguliariai 
valyti, kitaip sumažės aušinimo ir ven-
tiliatoriaus oro srautas. Perkais hidrau-
linė alyva ir užsikimš sėjimo žarnos.

 
Montuojant siurblys su darbiniu velenu 
uždedamas ant pavaros veleno galo. 
Siurblį reikia tvirtai, bet be įtampos, 
pritvirtinti laikikliais prie traktoriaus.
Darbo metu siurblys neturi judėti, ki-
taip gali būti pažeidžiamas velenas ar 
guoliai.
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Ventiliatoriaus	galios	nustatymas
Ventiliatoriaus srautas priklauso nuo darbinio 
veleno apsukų skaičiaus. 
Jei oro srautas per didelis, ventiliatoriaus apsukų 
skaičių galima sumažinti viršslėgio vožtuvu.

Nustatymas:
Įstatomąjį siurblį paleiskite 1000 aps./min. 
greičiu.
Atsukite kontrveržlę ir vidinį šešiabriaunį 
varžtą įsukite arba išsukite, kol pasiekiamas 
nominalusis ventiliatoriaus apsukų skaičius. 
Nustatytą padėtį užfiksuokite kontrveržle.

Ventiliatoriaus variklis (standartinė komplektacija be 
droselinio vožt.)

Hidraulinės alyvos bakas su filtru, manometru
grįžtamajam slėgiui ir alyvos lygiui patikrinti.







Kontrolė	ir	techninė	priežiūra
Išlaikykite maks. 2 barų grįžtamąjį slėgį.
Patikrinkite alyvos lygį.
Nuvalykite nešvarumus nuo apsauginių venti-
liatoriaus grotelių ir aušintuvo plokštelių.
Nuvalykite nešvarumus nuo ventiliatoriaus 
sparnų.
Jei reikia, pakeiskite alyvą ir filtrus.
Priveržkite tvirtinimo kūgį ant ventiliatoriaus 
veleno (žr. skyrių „Ventiliatoriaus flanšas“).
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Ventiliatorius	su	darbiniu	velenu	varomu	siurbliu
Triktis Galima	priežastis Šalinimas
Ventiliatoriaus guolių defektas Įprastas susidėvėjimas

Ventiliatorius dirbo per didele galia

Mušimas sparnuotėje

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

Nesandarus veleno tarpiklis prie 
variklio

Grįžtamasis slėgis aukštesnis nei 2 
barai

Patikrinkite grįžtamąjį slėgį

Hidr. alyva perkaitusi Ventiliatorius dirbo per didele galia

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

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

Hidr. variklio defektas Ventiliatorius dirbo per didele galia

Hidraulinė alyva nešvari

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

Siurblio su darbiniu velenu guolio 
pažeidimas

Siurblys per silpnai arba per stipriai 
pritvirtintas prie traktoriaus

Pakeiskite guolį, tinkamai 
pritvirtinkite siurblį

Nėra oro traukos ties noragėliais
Užsikimšo oro žarnos

Nešvarios įsiurbiamo oro grotelės Nuvalykite įsiurbiamo oro groteles
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Ventiliatoriaus	flanšo	priveržimas
Tvirtinimo kūgis prie hidraulinio variklio ventilia-
toriaus pavaros dėl temperatūros svyravimų ir 
medžiagos skilimo gali atsilaisvinti vuo ventiliato-
riaus sparnuotės. Ventiliatoriaus sparnuotė gali 
judėti pavaros velenu ir sugadinti ventiliatorių.

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

Norėdami patikrinti nuimkite apsaugines venti-
liatoriaus groteles. 

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

Tvirtinimo kūgis

Priverždami tvirtinimo varžtus atkreipkite dėmesį 
į šiuos faktorius.

Ventiliatoriaus sparnuotė varžtų priveržimo 
metu juda, visų pirma naujo montavimo metu 
link korpuso, apsauginių grotelių kryptimi. 
Todėl laisvesnis flanšas turi būti nustatomas 
arčiau hidraulinio variklio.
Tvirtinimo paviršiai turi būti nealyvuoti ir ne-
tepaluoti.
Tvirtinimo varžtai turi būti priveržiami visiškai 
tolygiai, keliais žingsniais. Be to lengvais 
smūgiais į flanšą (plastmasiniu plaktuku arba 
plaktuko kotu) palengvinamas uždėjimas ant 
kūgio. 
10–24 4,6 dydžio varžtus galima priveržti tik 
maks. 6,8 Nm. 
Po priveržimo reikia patikrinti ventiliatoriaus 
sukimosi laisvumą bei tolygumą.
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Skirtingų dydžių grūdams bei skirtingiems sėklų 
kiekiams sėti skirti skirtingi akytieji rotoriai. Ro-
torių galima pasirinkti lentelėje, skyriuje „Ban-
domasis įsūkis“. 

Akytieji rotoriai skirstomi pagal per vieną apsuką 
transportuojamą kiekį.

Rotoriai	visoms	javų	rūšims

Akytieji rotoriai

Dirbant su dozavimo prietaisu, 
būtinas absoliutus visų dalių 
sandarumas. Nesandarumas sukelia 
dozavimo triktis.

Montuojant dozavimo prietaisą, visi 
atraminiai paviršiai turi būti užsanda-
rinti, o korpuso priveržiant nereikia 
perspausti.

Dozavimo	prietaisas
HORSCH dozavimo prietaisas susideda tik iš 
kelių dalių ir yra išardomas be įrankių.

Dozavimo prietaisas

Ištuštinimo sklendė su sandarinimo lūpa 
Korpusas
Pavaros variklis
Šoninis dangtelis slėginiam bakui su atskyrimo 
skarda
Šoninis dangtelis slėginiam bakui su šepečiais 
rapsui
Šoninis dangtelis papprastam bakui su šepečiais 
rapsui
Rotorius
Šoninis dangtelis su rotoriaus guoliais

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Nr. Dydis
cm³

Spalva Kiaurymė
ø mm

Gylis
mm

Kiekis
Kiaur.

1 30 mėl.tams. 20 9 16

2 40 raudona 22 10 16

3 70 juoda 20 10 32

4 100 mėlyna 24 11 30

5 160 juoda 30 15 24

6 250 juoda - - -

7 500 medaus 
sp.

- - -

8 800 metalo sp. - - -

4

3

5

1

2

8

6

7

43

5

12

86 7
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Rotoriaus keitimas

Pakeitus rotorių, reikia nustatyti sandarinimo 
lūpą ir patikrinti rotoriaus centruotąjį sukimąsi.

Rotoriaus keitimas
Pasirinkus rotorių lentelėje, jį reikia įmontuoti į 
dozavimo prietaisą.

Keičiant rotorių, sėklų bakas turi būti 
tuščias. 

Atsukite šoninį dangtelį.
Ištraukite rotorių su pavaros velenu.

Rotoriaus keitimas

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

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









Dozavimo prietaisas jungiamas į apačią nuo 
išmetimo šliuzo. Šliuze sėklos paimamos kartu 
su oro srautu.

Įsūkio metu sėklos į dozavimo prietaisą paima-
mos pro angą išmetimo šliuze.

Po to dangtelį vėl reikia tvirtai ir sandariai už-
daryti.

Rotoriaus	keitimas,	kai	bunkeris	
pilnas

Rotoriaus keitimas, kai bunkeris pilnas

Atsukite šoninio dangtelio ir pavaros variklio 
varžtus, nuimkite šoninį dangtelį ir išimkite 
variklį.
Nuimkite fiksavimo ir atramines poveržles nuo 
pavaros veleno.
Įkiškite ant pavaros veleno naują akytąjį roto-
rių ir kartu išstumkite pro variklio pusę senąjį 
rotorių.
Įmontuokite pavaros veleną, šoninį dangtelį 
ir variklį įstatykite ir pritvirtinkite.
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Rotorius	smulkių	sėklų	eilėms
Rotorius smulkių sėklų eilėms susideda iš 
akytųjų diskų, distancinių elementų ir pavaros 
veleno.

Kad būtų išvengta funkcinių trikčių sėjant smul-
kių sėklų eiles, akytieji rotoriai yra surenkami 
gamykloje.

Rotoriai	smulkių	sėklų	eilėms

Rotoriai smulkių sėklų eilėms

Rotoriai gali būti su vienu arba su dviem akytais 
diskais.
Kai rotorius yra su dviem akytais diskais, trans-
portavimo apimtis dvigubėja.
Galima pasirinkti akytąjį diską, kurio transporta-
vimo apimtis yra 3,5 cm³, 5 cm³ und 10 cm³ .

Sėjimo metu rotoriuje sukasi tik akytasis diskas, 
distanciniai elementai lieka korpuse užblokuoti 
ribotuvais.

Sandarinimo	lūpos	patikrinimas
Sandarinimo lūpos defektai arba netei-
singai sumontuota atraminė skarda gali 
sukelti dozavimo triktis sėjimo metu.

Sandarinimo lūpa neturi būti įtrūkusi ar pa-
žeista, jei reikia, ją pakeiskite.
Įstatykite į dozavimo korpusą šoninį dangtelį 
su sandarinimo lūpa. Sandarinimo lūpa turi 
glaudžiai gulėti prie rotoriaus.

Sandarinimo lūpa

Sandarinimo lūpai skirta prilaikymo plokštelė yra 
asimetriškai padalinta.

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





Dydis
cm³

Angelės forma / dydis Kiekis
Angelės

3,5 pusapvalės, spind. 4 mm 10
7 2 akytieji diskai, 3,5 cm³ 20
5 Išpjova apie 19 x 3 mm 12
10 2 akytieji diskai, 5 cm³ 24
10 Išpjova apie 23 x 5 mm 12
20 2 akytieji diskai, 10 cm³ 24
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Įstatant ar išimant rotorių, persisukimo fiksato-
rius reikia pasukti į išėmas korpuse.

Rotoriaus smulkių sėklų eilėms montavimas

Montavimo nurodymas:
kad sėklų nepatektų tarp akytųjų diskų ir tarp dis-
tancinių elementų, akytieji diskai ir distanciniai 
elementai yra sumontuoti be tarpelių.
Distanciniuose elementuose yra įmontuoti guo-
liais. 

Atsižvelgiant į gamybines tolerancijas įstatomos 
kalibravimo poveržlės, kad akytieji diskai nesi-
trintų į distancinius elementus.

Rotorius smulkių sėklų eilėms

Sumontavus visas dalis, liekanti tarpinė erdvė 
užpildoma kalibravimo poveržlėmis iki fiksuo-
jančios poveržlės.

Paskiausiai užmaunama fiksuojanti poveržlė.
Teisingai sumontavus rotorių, akytieji diskai tarp 
distancinių elementų dar beveik laisvai sukasi. 
Detalės neturi trintis viena į kitą, tačiau laisvu-
mas turi būti kuo mažesnis.

Tikrinant prieš šviesą tarpelis dar turėtų būti 
matomas.

Funkcinis	bandymas
Įstačius naują rotorių, reikia patikrinti jo veikimą 
bei centruotąjį sukimąsi.

Įjunkite rotorių, kaip aprašyta sk. „Bandomasis 
įsūkis“. 

Pavaros variklis turi suktis tolygiai ir be muši-
mo. Neturi girdėtis sunkiai praeinamų vietų.

Kai sukimasis blogai išcentruotas, 
dozavimas bus netikslus ir variklis gali 
būti perkraunamas.

Jei įmanoma, suraskite sunkiai praeinamą 
vietą.
Pažeistas dalis patvarkykite (pašlifuokite, 
patekinkite ...) arba pakeiskite.
Atsukite pavaros variklio ir rotoriaus guolių 
šoninių dangtelių varžtus ir dangtelius ištiesin-
kite iš naujo, kad būtų atlaisvintos prispaustos 
vietos.
Kai pavaros velenas išlinko, jį ištiesinkite arba 
pakeiskite nauju.
Kai tarp rotoriaus ir korpuso įstringa svetim-
kūnių – juos pašalinkite.
Kai tarp rotoriaus akytųjų diskų ar distancinių 
elementų patenka dulkių ar beico – rotorių 
reikia išardyti ir išvalyti.
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Šepečiai	rapsui
Šepečiai rapsui valo akytuosius diskus rotoriuo-
se, skirtuose smulkių sėklų eilėms.

Prieš sėjant smulkių sėklų eiles, į šoninius dang-
telius reikia įmontuoti šepečius rapsui ir patikrinti 
jų veikimą.

Šepečių rapsui montavimas

Patikrinkite centruotąjį sukimąsi ir pritvirtini-
mą.
Patikrinkite šepečių valymo funkciją ir jų 
būklę.
Įstatykite į dozavimo korpusą šoninį dangtelį 
su šepečiais.
Šepečiai turi būti glaudžiai prigludę prie aky-
tųjų 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 triktis 
sėjimo metu. Paduodama mažiau sėklos.

Šoninis dangtelis su šepečiais rapsui gali būti 
nuimamas ir kai bakas pilnas.
Sulipusius akytuosius diskus galima išvalyti ir 
kai jie įmontuoti.

Įprastos sėjos metu šepečius rapsui reikia išimti. 
Korpuso angas vėl reikia uždaryti.









Stambios	sėklos
Sėjant stambias sėklas (kukurūzus, pupeles, 
žirnius ir t.t.) vietoj šepečių rapsui įstatoma at-
skyrimo skarda. 
Ši atskyrimo skarda neleidžia stambioms sė-
kloms įstrigti tarp rotoriaus ir korpuso, kur jos 
būtų sumaltos arba užblokuotų rotorių.

Atskyrimo skarda

Kai kuriuose dozavimo prietaisuose įmontuoja-
ma aukšta atskyrimo sienelė.
Šią sienelę reikia nuimti nuo apatinio stebėjimo 
langelio krašto, kad būtų galima įmontuoti at-
skyrimo skardą.
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Ekstremaliu atveju sėjos srauto viršslėgis gali 
užblokuoti bunkerį ir sutrikdyti sėją.

Todėl visuomet, ypač sėjant didelius 
sėklos kiekius ir esant dideliam darbo 
greičiui, patikrinkite pneumatinės siste-
mos bei sėklų talpyklos veikimą.
Ant lauko paviršiaus neturi matytis 
grūdų.

Kai grūdai yra išpučiami, reikia sumažinti darbinį 
greitį, kol inžektorinė tiekimo sistema vėl pradės 
dirbti tvarkingai. 

Dozavimo	prietaisas	su	tiekimo	
piltuvu
Dozavimo prietaisas mašinose su paprastu 
baku ir tiekimo piltuvu yra su V2A dangteliu su 
išpjovomis. 

Tiekimo tūtoje darbo metu susidaro vakuumas. 
Pro šį V2A dangtelį oro srautui tiekiamas papil-
domas oras.

Dozavimo prietaisas su dangteliu tiekimo tūtai

Suderinti tiekimo tūtą su dangteliu galima iki 
maksimalaus galimo sėjimo kiekio.

Kai šis kiekis viršijamas, tiekimo tūtoje susidaro 
grūsties slėgis. Tuomet sėklos gali būti išpučia-
mos pro groteles ir didelis jų kiekis bus staigiai 
paduodamos į mašinos vidurį. 

Šie grūdai bus matomi ant lauko paviršiais, kol 
dirvos tankintuvas ar akėčios jų neuždengs.
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Dozavimo	prietaiso	techninė	
priežiūra
Dozavimo prietaisui ypatinga techninė priežiūra 
nereikalinga. 
Norint išvengti prastovų dėl remonto darbų, do-
zavimo prietaisą 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 
sunkiai suktis.
Jei reikia, laiku pakeiskite guolius ar pasirūpin-
kite jų atsarga.

Pavaros variklis

Varžtai
Veleno tarpikliai ir guoliai

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

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

1.
2.

1

2
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Gylio nustatymas
Pageidaujamas trąšų įterpimo gylis pritaikomas 
atsižvelgiant į dirvos ypatumus.
Tręšimo noragėlių gylis nustatomas reguliavimo 
sraigtais prie hidraulinio cilindro. Lipduke nuro-
dyta reguliavimo seka.

Gylio nustatymas

Visi reguliavimo sraigtai turi būti įkišti 
toje pačioje padėtyje.

Ventiliatoriaus oro srauto 
nustatymas
Paskirstymo rankovėje oro srautas padalijamas 
abiems sėjimo sistemoms.
Dėl abiejų sistemų skirtumų (žarnų skaičiaus ir 
ilgio skirtumų, išberiamų trąšų kiekio bei svorio 
skirtumų) ventiliatoriaus oro srautas turi būti 
padalijamas abiems sistemoms reguliuojant 
oro vožtuvus.

Ar tinkamai paskirstytas ventiliatoriaus oro srau-
tas, reikia išbandyti lauke, pabandant sėti.
Kai nustatymas teisingas, abiejų sistemų žarnos 
nesikemša, sėklos ar trąšos išberiamos iš talpų 
ar grotelių.

Papildoma	įranga
Tręšimo	sausomis	trąšomis	
įranga
Su sausų trąšų įranga vienu metu sausos tra-
šos gali būti išbertos ir prikabintoje mašinoje ir 
sėjamojoje.

Tręšimo sausomis trąšomis įranga (Pronto DC)

Iš ventiliatoriaus paskirstymo rankovės oro srau-
tas nukreipiamas priekinio bako išmetimo šliuzo 
link. Ten dozavimo prietaisas įterpia trąšas į oro 
srautą. Paskirstymo bokšte, kuris sumontuotas 
sėjimo bako gale, trąšos toliau perduodamos į 
sėjimo noragėlius ir įterpiamos į dirvą. 
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Valdymas
Niekada nekiškite rankų prie besisu-
kančio sraigto! 
Visada užfiksuoti išorinę sklendę!
Važiuojant keliu, sraigtas turi būti už-
lenktas ir užfiksuotas.

Pripildymo sraigtas (Pronto DC)

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



















Pildymo	sraigtas
Pildymo įrenginį sudaro įtvirtinta ir atlenkiama 
sraigto dalys. 

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

Hidr. pildymo sraigtas 

Valdymo prietaisas
Hidraulinė mova
Tritaktis čiaupas   
Hidr. variklis 
Pripildymo sraigtas 

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

Po eksploatavimo kartu su beicu arba trąšomis 
rekomenduojame kruopščiai išvalyti pildymo 
sraigtą. Šitos priemonės yra agresyvios ir gali 
sukelti koroziją.   

1.
2.
3.
4.
5.

Hyfr. Befüllschnecke ed Mai 06
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Netenkant slėgio, mažėja stabdžių 
įtaka pastatytai mašinai.

Todėl reikia mašiną pastatyti taip, kad ji, ir neį-
jungus stabdžių, nenuriedėtų.

Sezono	pabaiga
Jei mašina pastatoma ilgesniam laikui, pavyz-
džiui, po sezono pabaigos, reikėtų atlaisvinti 
stabdžius, kad stabdžių trinkelė neprikibtų prie 
diskinės dėtuvės ir neapsunkintų eksploatavi-
mo.

Norėdami apsaugoti vožtuvus, į suspaustą orą 
įmaišykite apsaugos nuo užšalimo priemonių 
(kaip nurodyta traktoriaus eksploatavimo ins-
trukcijoje).
Ši priemonė palaiko tarpiklių elastingumą ir su-
mažina linijų ir katilo rūdijimo galimybę.

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

Stabdžių	įrenginys
Sėjamojoje gali būti įtaisyti suspausto oro stab-
džiai.

Jie yra sureguliuoti kaip dvilaidžiai vieno rato 
stabdžiai su slėgio reguliatoriumi.

Stabdžių schema

Jungiamoji galvutė „Bremse“ (Stabdžiai), geltona
Jungiamoji galvutė „Vorrat“ (Resursai), raudona 
Vamzdyno filtras
Priekabos stabdžių vožtuvas, stabdymo jėgos 
reguliatorius 
Oro katilas
Nusausinimo vožtuvas 
Stabdžių cilindras 

Prikabinimas
Prikabindami pirmiausiai prijunkite jungiamąją 
galvutę „Bremse“ (Stabdžiai) (geltona), po to jun-
giamąją galvutę „Vorrat“ (Resursai) (raudona).

Nukabinimas
Nukabindami pirmiausia nuimkite raudoną, po 
to geltoną jungiamąsias galvutes.

Tokiu būdu atsarginis slėgis perduodamas į 
stabdžių cilindrus ir sėjamoji yra nuolat stab-
doma.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

1 2

3 3

4

5

6
7 7

4

2
2-1

1

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

Maschine DatumEntworfenDateinameZeichnung

ed 01/00SW 3500 Druckluftbremse
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Nustatyti	stabdymo	jėgos	reguliatorių
Stabdymo jėgos reguliatorius sumažina nusta-
tytą stabdymo jėgą pagal reguliavimo vožtuvo 
nustatymus.

Nustatymą reikia rankiniu būdu pritaikyti prie 
apkrovimo padėties. 
Nustatymo svirtis gali būti nustatoma ties „Leer“ 
(Tuščia), „Teillast“ (Dalinė apkrova) ir „Voll“ (Vi-
siška apkrova).

Jei važiuojant gatve bakas yra tuščias, svirtis 
taip pat turi būti nustatyta ties „Leer“ (Tuščia). 

Praktikoje stabdymo jėgos reguliatorius taip 
pat ir lauke gali būti nustatomas ties „Leer“ 
(Tuščia).

Stabdžių vožtuvas 

Atlaisvinimo mygtukas
Stabdymo jėgos reguliatorius

Techninė	priežiūra:
Eksploatuojant kasdien nusausinti oro kati-
lą.
Jei reikia, vamzdyno filtrą valyti kartą per 
metus.
Reguliariai tepkite stabdžių veleną; būgno 
pusėje tepti tik labai mažai tepalo!
Jei reikia, sureguliuokite stabdžius; tam prie 
stabdžių svirties reikia įsukti reguliavimo 
sraigtus, kol stabdžiai taps stabilūs. Galiausiai 
išsukti, kol bus galima laisvai sukti ratą.

1.
2.









1 2
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Priežiūra	ir	techninis	
aptarnavimas

Laikykitės saugos nurodymų priežiūros 
ir techninio aptarnavimo darbų metu.

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

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

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

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

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









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

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

Konservavimas
Kai mašina bus išjungta ilgą laiką:

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















��

 

Mašinos tepimas
Mašiną reikia tepti reguliariai ir kiekvieną kartą 
po plovimo slėgiu.
Tai užtikrins parengties darbui būklę ir sumažins 
remonto išlaidas bei prastovas.

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

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

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



















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

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

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

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

Kliento numeris
Kliento  konsultanto pavardė
Pavardė ir adresas
Mašinos modelis ir serijos numeris
Pirkimo data ir darbo valandų skaičius ar ploto 
duomenys
Problemos pobūdis
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SW	3500	S	/	7000	S	techninės	priežiūros	apžvalga
Po pirmųjų darbo valandų Nurodymai darbui Intervalai
Visos kištukinės bei srieginės jungtys Patikrinkite, ar tvirtai priveržtos visos srieginės jungtys

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

poreikiui
Sparnuotė Patikr. būklę ir pritvirtinimą, nuvalyti nešvarumus prieš darbą

Priveržkite pavaros flanšą (pirmą kartą po 50 val.) kasmet
Hidr. jungtys ir žarnos Visų blokų sandarumas, trinties vietos prieš darbą
Alyvos sugrąžinimas Grįžtamasis slėgis maks. 5 barai darbo metu
Ventiliatorius su darbiniu velenu varomu 
siurbliu

Alyvos lygio kontrolė prieš darbą

Oro srauto nustatymas droseliniu vožtuvu prieš darbą
Alyvos ir filtro keitimas (grįžtamasis slėgis aukštesnis nei 
2 barai)

4 metai

Pneumatika
Ventiliatorius, sėjimo žarnos ir išmetimo 
sklendė

Sandarumas, prispaudimo ir trinties vietos, užsikimšimas prieš darbą

Skirstytuvas Patikrinkite sandarumą, pralaidumą prieš darbą
Skirstytuvo rankovė (tik dvigubame 
bake)

Patikrinkite sklendės padėtį ir pritvirtinimą prieš darbą

Dozavimo prietaisas
Rotorius ir sandarinimo lūpa Patikrinkite būklę, nustatymą ir susidėvėjimą kasdien
Variklio ir korpuso dangtelio guoliai Patikrinkite būklę ir eigos laisvumą prieš darbą
Hidraulika
Hidraulinė įranga ir jos dalys Patikrinkite sandarumą, prispaudimo ir trinties vietas, 

veikimą
prieš darbą

Padangos
SW 3500 S padangos Patikrinti būklę, pritvirtinimą (450 - 500 Nm) ir oro slėgį 

(1,0 - 2,0) bar
prieš darbą

 SW 7000 S padangos Patikrinti būklę, pritvirtinimą (550 - 570) Nm) ir oro slėgį 
(1,8) bar.

prieš darbą

Stabdys
Stabdžių vamzdeliai ir žarnos Patikrinkite, ar nėra pažeidimų, prispaudimo ar užlenkimo 

vietų
prieš darbą

Oro katilas Nusausinimas kasdien
Priekabos stabdžių vožtuvas Nustatymas prieš darbą
Stabdys Patikrinkite stabdžių veikimą prieš darbą
Mašina
Apšvietimas ir įspėjamieji skydeliai Patikrinkite būklę ir veikimą prieš darbą
Įspėjamieji ir saugos lipdukai Patikrinkite, ar jie yra ir ar įskaitomi prieš darbą

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

Laikyti sausai

Visa mašina Ištepkite alyva (uždenkite guminius elementus), jei 
įmanoma, pastatykite po stogu

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

EN 1533 I priedo

Techninės	priežiūros	apžvalga
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	SW	3500	S	tepimo	vietų	apžvalga
Alyva tepamos vietos Skaičius Intervalai
Tempimo grąžulas prie dvigubos šarnyrinės jungties 2 kasdien
Pakėlimo velenas 2 kasdien
Papildoma įranga
Tręšimo sausomis trąšomis įranga 14 50 val.
Lenkiamo rėmo kaištis 4 50 val.
Atlenkimo cilindro sraigtas 4 50 val.
Pildymo sraigtas 1 50 val.
Stabdžių velenas 6 50 val.

SW	7000	S	tepimo	vietų	apžvalga
Alyva tepamos vietos Skaičius Intervalai
Apatinės kreipimo svirties varžtai 2 kasdien
Stabdžių velenas 6 50 val.
Papildoma įranga
Pildymo sraigtas 1 50 val.
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Pildymo sraigtas (pagal pav.) SW 7000 S stabdžių velenas ir apatinė kreipimo svirtis

Pakėlimo velenasTempimo grąžulo sukimosi ir švytavimo guolis

Alyva tepamos vietos

Sėjamosios atlenkimo cilindras ir atlenkiamas rėmas Stabdžių velenas
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Varžtų	priveržimo	momentai	–	metriniai	varžtai,	Nm
Dydis
ø mm

Žingsnis
mm

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

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

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

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

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

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

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

8 1,00 14,5 18 27 40 47

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

10 1,25 28 35 53 78 91

12 1,75 46 56 86 127 148

12 1,50 80

12 1,25 50 62 95 139 163

14 2,00 73 90 137 201 235

14 1,50 79 96 150 220 257 140

16 2,00 113 141 214 314 369

16 1,50 121 150 229 336 393 220

18 2,50 157 194 306 435 509

18 1,50 178 220 345 491 575 300

20 2,50 222 275 432 615 719

20 1,50 248 307 482 687 804 400

22 2,50 305 376 502 843 987

22 2,00 450

22 1,50 337 416 654 932 1090 500

24 3,00 383 474 744 1080 1240

24 2,00 420 519 814 1160 1360

24 1,50 550

27 3,00 568 703 100 1570 1840

27 2,00 615 760 1200 1700 1990

30 3,50 772 995 1500 2130 2500

30 2,00 850 1060 1670 2370 2380

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

skersmuo
Tvirtumas 2 Tvirtumas 5 Tvirtumas 8

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

sriegis
Smulkus 
sriegis

Stambus 
srieg.

Smulkus 
srieg.

Stambus 
srieg.

Smulkus 
srieg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Priveržimo	momentai,	col.	varžtai


