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Patvirtinu, kad gavau naudojimo instrukciją 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
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Pavardė:  ........................................................

Gatvė:  ............................................................
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Demonstravimo mašina –naudojimo pradžia 
Demonstravimo mašina – vietos pakeitimas
Demonstravimo mašinos galutinis 
pardavimas – naudojimas
Naujos mašinos galutinis pardavimas – 
naudojimo pradžia
Klientų mašina – vietos pakeitimas





- Gamintojo naudojimo instrukcijos vertimas -
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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 išsiųskite Jūs arba 
techninės priežiūros ir prekybos partneriai ga-
vimo patvirtinimą atgal į HORSCH. 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
 ¾ apsauginės pirštinės
 ¾ Nustatykite asmens apsaugos priemones 
atitinkamai darbo užduočiai.

 ¾ Pateikite tinkamos būklės veiksmingas ap-
saugos priemones.

 ¾ Niekada nenešiokite žiedų, grandinių ir kitų 
papuošalų.

Sauga eisme

PAVOJUS
Kartu	važiuoti	ant	mašinos	yra	draudžiama!

Atsižvelkite į leistinus transportinius pločius ir 
aukščius. Ypač ties tiltais ir žemai kabančiomis 
elektros energijos tiekimo linijomis atkreipkite 
dėmesį į transportinį aukštį.
 
Atsižvelkite į leistinas ašines apkrovas, padan-
gų keliamąsias galias ir bendruosius svorius, 
kad išliktų pakankamas vairumas ir stabdumas. 
Priekinė ašis turi būti apkrauta bent 20 % trak-
toriaus svorio.

Per transportavimą keliais mašina privalo būti 
transportavimo padėtyje. Mašina privalo būti su-
skleista ir užfiksuota, žr. skyrius „Suskleidimas“ ir 
„Prikabinimas ir transportavimo padėtis“.
Prieš suskleidimą reikia nuo atverčiamųjų sričių 
nuvalyti žemes. Priešingu atveju galima pažeisti 
mechaninę įrangą.

 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, 
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 darbams. 
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 
draudžiama!

00380054

Prieš mašinos paleidimą 
perskaitykite ir laikykitės 
eksploatacijos instrukcijos! 

00380055

Nebūkite skleidžiamų mašinos 
dalių judėjimo zonoje!

00380135

Darbo veleno sukimosi greitis 
540 1/min 

00383112

Resiveryje yra dujų ir alyvos 
slėgis. Išmontavimo ir remonto 
imkitės tik pagal instrukciją 
techniniame vadove.

00380252
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Saugos	lipdukų	padėtis
(priklausomai	nuo	įrangos)

00380135

00380054
00380055

00383112

00380252
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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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Techniniai duomenys
Titan 34 UW

Ilgis (m) 8,26
Plotis – ašys ištrauktos (m) 3,56
Transportinis plotis – ratinė / vikšrinė važiuoklė (m) 3,00 / 3,50
Transportinis aukštis (m) 4,00
Aukštis su išskleistu sraigtu (m) 5,78
Rezervuaro pildymo aukštis iš šono / per vidurį (m) 3,48 / 3,60
Perkrovimo aukštis – padangos / vikšrinė važiuoklė (m) 4,04 / 4,60 
Savoji masė – padangos be uždangalo / su uždangalu (kg) 6.700 / 6.900
Savoji masė – vikšrinė važiuoklė be uždangalo / 
su uždangalu (kg)

10.370 / 10.570

Leistinas bendrasis svoris – gatvėje (kg) 12.000
Ašinė apkrova tuščio – ratinė / vikšrinė važiuoklė (kg) 5.280 / 5.720
Vertikalioji apkrova tuščio – ratinė / vikšrinė važiuoklė (kg) 1.420 / 1.610
Maksimali ašinė apkrova – lauke (kg) 28.500
Maksimali ašinė apkrova – gatvėje (kg) 10.000
Maksimali vertikalioji apkrova – lauke (kg) 4.000

Maksimali vertikalioji apkrova – gatvėje (kg) 2.000

Bako tūris (m3) 34
Hidraulinio sraigto skersmuo (mm) 600

Perdavimo našumas (t/min) 18

Maksimalus kardaninio veleno sukimosi greitis (1/min) 700

Stabdžių sistema su padangomis pneumatinė

Stabdžių sistema su vikšrine važiuokle pneumatinė arba hidraulinė

Padangos 900/60 R32

Vikšrinių važiuoklių atraminis plotas 
(kiekvienoje pusėje) – (m2)

2
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Kiekvienos padangos keliamoji galia esant 15 km/h: Padangų pildymo slėgis Keliamoji galia

2,2 bar 11.500 kg

2,5 bar 12.400 kg
3,0 bar 13.940 kg
3,5 bar 16.500 kg
3,8 bar 17.500 kg

Prikabinimas • Svyruojamojo prikabinimo įtaiso 
kaiščio Ø 50–55 mm 

• Rutulinio sukabinimo įtaiso Ø 80 mm
Dvigubo veikimo valdymo prietaisai 4
Maks. hidraulinės sistemos slėgis (bar) 210

Apšvietimas Serija
Konstrukcinis didžiausias greitis • Vikšrinė važiuoklė 25 km/h 

• Padangos 40 km/h
• Atsižvelkite į informaciją leidime eks-

ploatuoti

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

Specifikacijų	lentelė
Specifikacijų lentelė su CE ženklu yra prie 
mašinos rėmo.
Duomenys specifikacijų lentelėje:

Serijos numeris
Leistinas 
bendrasis svoris

Vertikalioji apkrova (=VA)
Ašinė apkrova

Mašinos modelis
Gamybos metai

Bl

(Benennung)

(Zeichnungsnummer) Blatt

Datum Name

Bearb.

Gepr.

Norm

NameDatumÄnderungIndex

Lfd. Nr. Stück Benennung

Maßstab:

WerkstoffDIN Rohmaß

Urheberschutz: Für diese technische Unterlage

behalten wir uns alle Rechte vor.

Werkstück-

kanten

DIN 6784

Gewicht (kg):

3DA3

Bemaßungen in mm

e HORSCH mittig 15.07.2009 RSL

d CE um 5mm links 15.07.2009 RSL

c Germany 10mm rechts 15.07.2009 RSL

b neuer Firmen Schriftzug 19.03.2007 GM

a CE-Kennz. eingef. 14.03.2007 GM

Blech 100x70x0,7 Alu

1 : 1

11.03.2002 Muck

Typenschild 70 x 100

00380098

 Fehler: Keine Referenz

Allgemein-

toleranz

© Horsch Maschinen GmbH

Änderungen sind untersagt

Landwirtschaft aus Leidenschaft

HORSCH Maschinen GmbH

Sitzenhof 1

92421 Schwandorf

www.horsch.com

VIN

1

2

3

Type

Baujahr

70

1
0
0

schwarze Schrift auf weißem Grund

a

Made in Germany

HORSCH	Maschinen	GmbH
Sitzenhof 1,  D-92421 Schwandorf
Tel.  +49 (0) 9431 / 7143-0
Fax  +49 (0) 9431 / 413 64

b

c d

e
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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

Titan 34 UW
1  Laipteliai
2  Bakas
3  Apšvietimas
4  Vikšrinė važiuoklė (pasirinktis)
5  Iškrovimo sraigtas

„Titan 34 UW“ ypač tinka derliaus nuėmimui, 
siekiant maksimaliai padidinti kirtimo-kūlimo 
grandinės efektyvumą. 
Jis pasižymi dideliu 34 m3 pakrovimo tūriu. Tai 
atitinka pilną sunkvežimio krovinį. Dėl didelio 
600 mm skersmens iškrovimo sraigto yra įma-
nomas didžiulius 18 t/min perkrovimo našumas, 
esant mažam galios poreikiui. 
Dėl teleskopinės ašies su didelėmis padangomis 
arba pasirinktine vikšrine važiuokle „Titan“ labai 
lengva vilkti. 
Jis turi piltuvo formos rezervuarą be gulinčių 
lovinių sraigtinių konvejerių, tik vieną iškrovimo 
sraigtą ir vieną didelių matmenų ašį. Ši paprasta 
konstrukcija perkrovimo vežimą padaro ypač 
saugų eksploatuoti ir patogų naudoti.
Dėl sklandaus likutinio kiekio ištuštinimo „Titan 
34 UW“ idealiai tinka veislininkystės įmonėms. 
Integruota svėrimo sistema palengvina tikslų 
derliaus kiekio registravimą.
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Hidraulinė	įranga

ed sep 08
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

hydr. terr 10 fg 34262600

1

2

3

4 4

5 6

1

2

3

4

5 6

„Titan 34 UW“ hidraulinė įranga

1  Valdymo prietaisas
2  Hidraulinė mova
3  Hidraulinis sraigto cilindras
4  Hidraulinis slankiosios ašies cilindras
5  Hidraulinis sklendės cilindras
6  Hidraulinis atraminės kojos cilindras

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

Laikykitės nuorodų dėl hidraulinės įrangos 
ir resiverių, pateikiamų skyriuje „Sauga 
ir	nelaimingų	atsitikimų	prevencija“!

Sukdami sumažinkite valdymo prietaiso 
galią, kad nesusidurtų mašinos dalys. 
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Apšvietimas

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 siste-
mos.
Reguliariai tikrinkite apšvietimo sistemą.
Tikrinkite įspėjamųjų skydelių ir žibintų švarumą.

Valdymo nuorodos mašinoje
Hidraulinių	žarnų	ženklinimas
Simbolis visada yra ant žarnos, kuriai reikalingas 
slėgis, kad mašiną nustatyti į transportavimo pa-
dėtį (pakėlimas, suskleidimas ir t. t.).

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681 - 7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

Atraminės kojos pakėlimas / nuleidimas

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681 - 7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

Iškrovimo sraigto skleidimas

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681 - 7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

Įrankiai – slankiosios ašies ištraukimas / įtraukimas

ed Nov 06
DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

Aufkleber 00110681 - 7

00110681 00110682

00110683 00110684

00110685 00110686

00110687

Sklendė prie iškrovimo sraigto
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Reguliariai tikrinkite padangų slėgį, jei rei-
kia, suderinkite – žr. techninės priežiūros 
apžvalgą.

Spyruoklinio akumuliatoriaus stovėjimo 
padėtis

Prijungimas ir atjungimas (tik Prancūzijai)

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

Priveržkite sukimo momentu.

Sraigto sklendės skalė
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Važiuokite tik su tuščiu baku  (tik 
Prancūzijai)

„Titan“ ašis (tik Prancūzijai)

Transportuodami keliais, įtraukite slankiąją 
ašį  (tik Prancūzijai)
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Valdymas
Per bet kokius darbus, atliekamus prie 
mašinos, perskaitykite atitinkamas 
saugos nuorodas skyriuje „Sauga ir 
nelaimingų atsitikimų prevencija“!

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.

Kardaninio veleno priderinimas 

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimų pavojus dėl kardaninio veleno

 ¾ Kardaninį veleną leiskite trumpinti tik specia-
lizuotoms dirbtuvėms!

 ¾ Patikrinkite kardaninio veleno apsaugą ir 
grandinės fiksatorių.

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

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

 ¾ Per mašinos iškėlimą atsižvelkite į leistiną 
kardaninio veleno išsilenkimą.

 ¾ Nelieskite įkaitusių kardaninio veleno kom-
ponentų.

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

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

Darbinis ilgis

Kardaninio veleno darbinis ilgis

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

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

Bl

(Benennung)

(Zeichnungsnummer) Blatt

Datum Name

Bearb.

Gepr.

Norm

NameDatumÄnderungIndex

Lfd. Nr. Stück Benennung

Maßstab:

WerkstoffDIN Rohmaß

Urheberschutz: Für diese technische Unterlage

behalten wir uns alle Rechte vor.

Werkstück-

kanten

DIN 6784

Gewicht (kg):

3DA2

Bemaßungen in mm

05.02.2013 Thomsen

Gebläse Zapfw.antrieb Maestro

24SW

24558000

3,875 kg

Allgemein-

toleranz

© Horsch Maschinen GmbH

Änderungen sind untersagt

Landwirtschaft aus Leidenschaft

HORSCH Maschinen GmbH

Sitzenhof 1

92421 Schwandorf

www.horsch.com

A

Lz

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

Länge "B" i.V.m. Zugöse / Kugelkopf

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

B: Länge von PTO schlepperseitig bis zur PTO maschinenseitig

Lz: Länge der Gelenkwelle zusammengeschoben.

    Innen und Außenrohr gleiche Länge abschneiden

B

Länge "Lz" i.V.m. Zugöse / KugelkopfKardaninio veleno ilgis yra matuojamas važiuo-
jant tiesiai ir esant maksimaliam vairuojamųjų 
ratų posūkiui. Kardaninis velenas nupjaunamas 
iki trumpesniojo matmens. 
Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad per vertikalius 
traktoriaus judesius (tik traktorius stovi prieš 
kalną) atstumas tarp galų toliau mažėja.

Kardaninį veleną kiekvienam traktoriui 
tikrinkite ir, jei reikia, priderinkite indivi-
dualiai. Jis neturi būti per ilgas ar per 
trumpas.
Todėl, keisdami traktorių, būtinai patikrin-
kite kardaninio veleno ilgį!
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Laikykitės kardaninio veleno eksploata-
cijos instrukcijos!

2

1

Kardaninis velenas 
1   Laikiklis pastatymui
2   Grandinė

Prikabinimas ir 
transportavimo	padėtis

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

Prikabinimas
 ¾ Prikabinkite mašiną prie traktoriaus.
 ¾ Prijunkite hidraulinės įrangos žarnas, stabdžių 
sistemos linijas ir apšvietimo sistemos bei 
svėrimo įrenginio kabelius. 

 ¾ Atleiskite stovėjimo stabdį, tuo tikslu paspaus-
kite mygtuką prie stabdžių vožtuvo aukštyn. 

Aktyvinkite nuleidimo atramos valdymo prietaisą 
ir suskleiskite atramą.

Įsitikinkite, kad visos kištukinės jungtys (hidrau-
linės, elektrinės ir pneumatinės) yra švarios ir 
gerai pritvirtintos.
Dėl užsiteršusių kištukų nešvarumai patenka 
į pratekančias terpes. Dėl to kištukai tampa 
nesandarūs, ir prijungtuose mazguose įvyksta 
veikimo sutrikimai ir gedimai. 

Kad būtų išvengta prijungimo klaidų, 
kištukinės jungtys yra paženklintos.   

Suskleistas iškrovimo sraigtas posūkiuo-
se į dešinę gali susidurti su traktoriaus 
ratais. Negalima pasirinkti per didelio 
vairuojamųjų ratų posūkio. 

Per visus hidraulinius judesius sumažinkite valdy-
mo prietaiso galią, kad nesusidurtų mašinos dalys.

Padangų	keliamoji	galia

Esant maks. keliamosios galios apkrovai, pa-
dangas reikia pripildyti 3,8 bar, maks. greitis 
tuomet yra apribotas iki 15 km/h. Priešingu 
atveju dėl perkrovos galimi padangų pažeidimai.
Reguliariai, geriausia kasdien tikrinkite oro slėgį!
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Pastatymas
Perkrovimo vežimą reiktų pastatyti angare arba 
pastogėje, kad bake nesikauptų drėgmė. 
Pastačius lauke, ištuštinimo sklendė turėtų būti 
atidaryta, kad galėtų geriau nutekėti lietaus 
vanduo ar sniegas.
Prie sraigto esančią sklendę reiktų atidaryti, kad 
būtų įtrauktas ir taip nuo korozijos apsaugotas 
švaistiklis. 

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

 ¾ Mašiną statykite ant horizontalaus ir tvirto 
pagrindo.

 ¾ Ištraukite hidraulinę atramą.
 ¾ Įjunkite stovėjimo stabdį, tuo tikslu patrau-
kite raudoną mygtuką prie stabdžių vožtuvo 
žemyn.

 ¾ Atjunkite ir už laikiklių užkabinkite hidraulines 
ir elektrines jungtis.

 ¾ Atjunkite stabdžių linijas. 
 ¾ Nuimkite ir į tam numatytą laikiklį padėkite 
kardaninį veleną.

 ¾ Atkabinkite mašiną.
 ¾ Nusausinkite oro bakelį ir, esant ilgesnei prasto-
vai, uždarykite žarnų movas.

 ¾ Svėrimo įrenginio kompiuterį laikykite sausoje 
patalpoje.

Jei buvo perkraunamos trąšos, kruopščiai iš-
plaukite baką ir mašiną. Trąšos yra agresyvios 
ir skatina koroziją. Jos pirmiausia stipriai ėsdina 
cinkuotas dalis, tokias kaip varžtai.

Iškrovimas

ĮSPĖJIMAS
Išskleidžiant sraigtą arti oro linijų, kyla elektros 
smūgių, kurie gali sukelti sunkius sužalojimus, 
pavojus. Atkreipkite dėmesį į mašinos aplinką. 

 ¾ Kad ištuštintumėte bako turinį, nuvažiuokite į 
iškrovimo vietą.

 ¾ Iki galo išskleiskite sraigtą.
Sraigtas per išskleidimą gali susidurti su 
traktoriumi. Traktorius neturi stovėti per 
toli į dešinę.

 ¾ Prieš pradėdami iškrovimą, atidarykite bako 
uždangalą. Susidarantis vakuuminis slėgis 
gali deformuoti bake esančius stabilizavimo 
vamzdžius.

 ¾ Įjunkite kardaninį veleną. 
Sraigtą darbo velenu galima varyti iki 
700 aps./min. 

 ¾ Esant didesniam traktoriaus sukimosi greičiui, 
valdymo prietaisu lėtai atidarykite sklendę.
Sklendės padėtis yra rodoma skalėje prie 
sraigto vamzdžio. 

 ¾ Pasibaigus iškrovimui arba esant tuščiam 
bakui, uždarykite sklendę, ir po trumpos 
inercinės sraigto eigos išjunkite kardaninio 
veleno pavarą.

 ¾ Sraigtą vėl suskleiskite ir lauke. Važiuojant 
keliais, jis turi būti suskleistas.

Tam, kad išvengti susidūrimų ir mašinos 
pažeidimų, prieš sraigto suskleidimą 
visada reikia palenkti į šalį laiptelius.

Iškrovimo sraigtas
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Bake esančius likučius galima ištuštinti per 
sklendę bako dugne.
Tuo tikslu pastatykite tinkamą talpą ir rankračiu 
atidarykite sklendę.

Rankratis likučio ištuštinimui

Valymui arba likučio ištuštinimui gali prireikti 
įlipti į baką.

ĮSPĖJIMAS
Į tiekimo sraigtą gali būti įtraukti ir sunkiai su-
žaloti arba nužudyti žmonės. Visada atjunkite 
sraigtą, išjunkite traktorių ir ištraukite raktelį, jei 
bake yra žmonių.

Ištuštinimo	sukimosi	greitis
Sraigtą reiktų varyti maks. 700 apsisukimų. 
Esant didesniems sukimosi greičiams, pavaros 
mechanizme gali kilti vibracijų, kurios gali lemti 
mašinos pažeidimus.
Didesni sukimosi greičiai nebūtinai lemia na-
šumo padidėjimą, kadangi, priklausomai nuo 
biralų, didėjant sukimosi greičiui, mažėja užpil-
dymas.
Ligšiolinės patirtys rodo, kad jau esant 500–600 
aps./min daugumai biralų rūšių yra pasiekiamas 
maks. iškrovimo našumas.

Laipteliai 
Tam, kad per iškrovimo sraigto suskleidimą 
išvengti susidūrimų ir mašinos pažeidimų, laip-
telius reikia suskleisti.

1

2

3

4

„Titan“ laipteliai 

1  Atlenkiama atrama
2  Kopėčios
3  Laikiklis
4  Fiksavimo kaištis, spyruoklinis

Laiptelių	suskleidimas

 ¾ Ištraukite kopėčias važiavimo kryptimi.
 ¾ Atlenkite aukštyn atlenkiamą atramą.
 ¾ Įsupdami įspauskite kopėčias į laikiklį. Spy-
ruoklinis kaištis turi užsifiksuoti.

Laiptelių	išskleidimas

 ¾ Prilaikykite kopėčias ir atlenkiamą atramą. 
 ¾ Patraukite aukštyn spyruoklinį kaištį, kad 
atrakintumėte kopėčias. 

 ¾ Pasukite kopėčias važiavimo kryptimi ir uždė-
kite atlenkiamą atramą ant guminio buferio. 

ĮSPĖJIMAS
Dėl nepakankamai stabilių laiptelių galimi nukri-
timai ir susižalojimai. 

 ¾ Prieš lipdami ant kopėčių, visada patikrinkite, 
ar laipteliai ir atlenkiama atrama yra teisingai 
pritvirtinti.
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Uždangalas
Krovinio uždengimui kėbulas gali turėti uždan-
galą (pasirinktis). 
Uždangalas saugo krovinį nuo lietaus 
ir dulkių. 

Uždangalas

Uždangalas skriejiku užvyniojamas ir nuvynio-
jamas nuo kėbulo. Tuo tikslu išimkite skriejiką 
iš laikiklio ir judinkite išilgai važiavimo krypties 
atgal.
Sukamuoju skriejiko judesiu uždangalas užvy-
niojamas arba nuvyniojamas.

Siekiant užkirsti kelią tam, kad uždanga-
las vėl nesusivyniotų, jį uždarytą reikia 
švariai užkabinti lizde. 

Uždangalo skriejikas

Žiemą atkreipkite dėmesį į sniego ap-
krovą. 

ĮSPĖJIMAS
Susižalojimai dėl krentančio sniego ar ledo. 

 ¾ Kilus stipraus snigimo pavojui, atidarykite 
uždangalą arba pastatykite mašiną po stogu. 

Esant žemoms temperatūroms, gali būti sutri-
kęs vyniojimo mechanizmo (guminės trauklės) 
veikimas.

Iškrovimas

 ¾ Prieš iškrovimą visada atidarykite uždangalą.  
Susidarantis vakuuminis slėgis gali deformuo-
ti bake esančius stabilizavimo vamzdžius. 

Slankioji ašis
Ašį lauke galima hidrauliniu būdu praplatinti.
Taip pagerinamas stabilumas šlaituose ir dėl įvai-
rių tarpvėžių traktoriaus atžvilgiu sumažinamas 
žemės tankinimas.

Ašį leidžiama hidrauliniu būdu reguliuoti tik be 
krovinio!
Išstumdami ir įstumdami ašį, aktyvinkite valdymo 
prietaisą ir lėtai važiuokite toliau tol, kol ašis bus 
iki galo įstumta arba išstumta.

Važiuojant keliais, ašis turi būti įstumta 
iki galo. 
Po to apsaugokite valdymo prietaisą nuo 
netyčinio aktyvinimo. 
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Vikšrinė	važiuoklė	
Vikšrinės	važiuoklės	sandara

5

7

9

6

8

1

3 4

2

Vikšrinės važiuoklės sandara – rodyklė rodo važiavimo kryptį.

1  Vikšras
2  Hidraulinė jungtis su uždarymo čiaupu ir manometru
3  Darbinis ratas
4  Vidurinis ratas
5  Įtempimo cilindras
6  Įtempimo svirtis
7  Vikšro kreipiamoji
8  Darbinių ratų nustatymo svirtis
9  Nustatymo svirties nustatymo varžtas
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Perkrovimo vežimą „Titan 34 UW“ pasirinktinai 
galima įsigyti su vikšrine važiuokle. 
Važiuoklės guminį vikšrą įtemptą laiko hidraulinė 
resiverių sistema. Resiverių sistemoje yra pirmi-
nis azoto slėgis, tokiu būdu perkrovimo vežimas 
yra amortizuojamas bekelėje. 

Su vikšrine važiuokle „Titan 34 UW“ 
yra per platus. 

Kelių eismui gali būti reikalingas 
specialus leidimas ir specialus žen-
klinimas. 
Tai	būtina	pasitikslinti	 kompeten-
tingoje institucijoje. 

Specialaus ženklinimo montavimo 
rinkinį galima įsigyti iš HORSCH. 

ĮSPĖJIMAS
Galimi sunkūs sužalojimai dėl sprogstančių 
resiverių. Bakuose ir po ištuštinimo yra pirminis 
dujų slėgis. Resiverių neapdirbinėkite (nevirin-
kite, negręžkite). 

Vikšrinės	važiuoklės	
darbas
Darbo metu vikšras privalo būti teisingai įtemp-
tas. Prieš vikšrinės važiuoklės iš šonų yra po 
hidraulinio slėgio manometrą, uždarymo čiaupą 
ir hidraulinę jungtį. Taip galima tikrinti ir, esant 
reikalui, priderinti hidraulinį slėgį, skirtą pirmi-
niam guminių vikšrų įtempimui. 

2

1

3

Vikšrinės važiuoklės hidraulinė įranga

1 Manometras
2 Uždarymo čiaupas
3 Hidraulinė jungtis

Vikšro pirminio įtempimo slėgis yra 100 bar. 

Esant per dideliam pirminio įtempimo slėgiui, 
perkraunamos stebulės ir darbiniai ratai. To 
pasekmės yra didesnis šių komponentų dėvė-
jimasis.
Jei pirminio įtempimo slėgis per mažas, kyla 
pavojus pamesti vikšrą, ypač posūkiuose su 
pakrautu perkrovimo vežimu. 

Techninė	priežiūra	ir	
nustatymas
Nustatymas 
Norint pasiekti kiek galima ilgesnę vikšrų ir kitų 
komponentų eksploatacijos trukmę ir išvengti 
prastovų, prieš darbą reikia teisingai nustatyti 
vikšrines važiuokles.

Važiuoklės yra nustatomos gamykloje. Didė-
jant susidėvėjimui, važiuokles reikia nustatyti 
iš naujo. 
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 ¾ Įdėkite pageidaujamą skaičių nustatymo 
plokštelių.

 ¾ Varžtais vėl pritvirtinkite nustatymo plokšteles.
 ¾ Patikrinkite nustatymus, esant reikalui, pa-
kartokite. 

3

4

Nustatymo plokštelė (3) su tvirtinimo varžtais (4)

Nuorodos	dėl	nustatymo
 ¾ Jei vikšrų kreipiamoji vidinėje pusėje šiltes-
nė, reikia ties priekiniu tarpeliu tarp abiejų 
tuščiavidurių profiliuočių pritaisyti papildomas 
nustatymo plokšteles.

 ¾ Jei kreipiamoji šiltesnė išorinėje pusėje, 
reikia ties galiniu tarpeliu tarp tuščiavidurių 
profiliuočių pritaisyti papildomas nustatymo 
plokšteles.

Lygiavimosi tikrinimas

Važiavimo metu vikšrai juda šen ir ten. Reikia 
tikrinti vikšrų lygiavimąsi.

 ¾ Prikabinkite perkrovimo vežimą prie trakto-
riaus.

 ¾ Ant sutvirtinto lygaus pagrindo nuvažiuokite 
apie 400 m. 

 ¾ Patikrinkite vikšrų kreipiamąją abiejose pu-
sėse. Jei viena pusė gerokai šiltesnė už kitą, 
vikšras traukia į šiltesniąją pusę, ir jį reikia 
nustatyti iš naujo. 

Darbo metu, ypač per pirmąsias 15 eksploata-
cijos valandų, ant kreipiamųjų antdėklų galima 
aptikti pirmuosius dėvėjimosi požymius, pa-
vyzdžiui, ištrupas. Vikšro dėvėjimosi požymiai 
atsiranda abiejose pusėse. Tačiau abi vikšro 
pusės dėvisi skirtingai stipriai. 

Vikšrinių	važiuoklių	išlygiavimas
Vikšrinių važiuoklių tarpvėžė yra nustatoma 
perkrovimo vežimo pusašiu. Abu tuščiaviduriai 
pusašio ir mašinos rėmo profiliuočiai turi lengvą 
laisvumą vienas kito atžvilgiu. Tam, kad jį kom-
pensuoti, yra pritaisytos nustatymo plokštelės.

3
1

2

„Titan“ pusašis su nustatymo plokštelėmis
1 Pusašis
2 Mašinos rėmas
3 Nustatymo plokštelės

Kad nustatyti vikšrinių važiuoklių tarpvėžę, 
galima tarp tuščiavidurių profiliuočių pritaisyti 
papildomas nustatymo plokšteles. 

 ¾ Perkrovimo vežimą pajudinkite šiek tiek atgal 
arba pirmyn, kad tarp tuščiavidurių profiliuočių 
pageidaujamoje vietoje atsirastų tarpelis, į 
kurį galima būtų įdėti papildomas plokšteles. 

 ¾ Apsaugokite mašiną nuo riedėjimo.
 ¾ Atsukite tvirtinimo varžtus.
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 ¾ Nustatymus atlikite po apsisukimą. Šia tema 
atkreipkite dėmesį į paveikslus skyriuje „ Nuo-
rodos dėl darbinių ratų nustatymo“.

 ¾ Priveržkite nustatymo varžtą tiek, kad nusta-
tymo svirtis priglustų prie priešais esančio 
varžto. Jis turi būti užfiksuotas ir priveržtas. 

 ¾ Priveržkite abu nustatymo varžtus.
 ¾ Vėl pritvirtinkite abu srieginius kaiščius, skirtus 
fiksuoti nustatymo varžtus. 

 ¾ Perkrovimo vežimu nuvažiuokite apie 1,5 km 
ant tvirto, lygaus pagrindo, ir po to patikrinkite 
vikšrų kreipiamąją. 

 ¾ Jei viena pusė žymiai šiltesnė už kitą, varan-
čiuosius ratus reikia išlygiuoti iš naujo taip, 
kad vikšrų kreipiamosios po bandomojo va-
žiavimo abiejose pusėse būtų maždaug tos 
pačios temperatūros. 

Nuorodos	dėl	darbinių	ratų	
nustatymo

Toliau pateikiamuose paveiksluose pavaizduoti 
priekiniai darbiniai ratai važiavimo krypties at-
žvilgiu. Rodyklės rodo, kurioje pusėje guminio 
vikšro kreipiamoji trinasi į darbinius ratus, ir kuria 
kryptimi reikia reguliuoti nustatymo varžtus (3). 

3
Guminis vikšras liečia dešinįjį darbinį ratą

Darbinių	ratų	išlygiavimas
Ratų išlygiavimas yra antrasis žingsnis, nusta-
tant vikšrinę važiuoklę. Pagrindinė nustatymo 
dalis visgi tenka važiuoklės išlygiavimui. 
Priekiniai darbiniai ratai yra pritaisyti prie svirties, 
kuri yra išlygiuojama nustatymo varžtais.

1 3

2

Darbinių ratų ir jų pakabos pjūvio vaizdas

1  Darbiniai ratai
2  Nustatymo svirtis
3  Nustatymo varžtai

Nustatymo varžtai yra užfiksuoti srieginiais 
kaiščiais.

3

4

Darbinių ratų nustatymas

3  Nustatymo varžtas
4  Srieginis kaištis

 ¾ Prieš imdamiesi nustatymo darbų, perkrovimo 
vežimą pastatykite ant tvirto, lygaus ir vienodo 
pagrindo.

 ¾ Perkrovimo vežimą apsaugokite nuo riedėjimo 
ir pakelkite tinkamomis priemonėmis.

 ¾ Atpalaiduokite vikšrą. Šia tema skaitykite sky-
rių „Vikšro įtempimas/atpalaidavimas“. 

 ¾ Iš vidinio ir išorinio nustatymo varžto pašalin-
kite srieginius kaiščius.

 ¾ Pirmiausia išsukite nustatymo varžtą stipriau 
apkrautoje pusėje. 
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Nuorodos	dėl	naudojimo
Važiuojant keliu, vikšrinė važiuoklė apkrauna-
ma maždaug 15 kartų stipriau, nei naudojant 
laukuose. 
Per didelis naudojimas keliuose žymiai sumaži-
na vikšro protektoriaus eksploatacijos trukmę. 
Esant gerai priežiūrai, karkasas turi ilgesnę 
eksploatacijos trukmę, nei protektoriaus blokai. 
Plieninis karkaso tinklas neturi kontaktuoti su 
drėgme. Be to, reikia vengti situacijų, kai vikšras 
perkraunamas viename taške.
Siekiant išvengti problemų darbo metu, prail-
ginti važiuoklės eksploatacijos trukmę ir taip 
sumažinti eksploatacijos išlaidas, reikia atkreipti 
dėmesį į šiuos punktus.

 ¾ Teisingai	įtempkite	guminį	vikšrą.	
Jei pirminio įtempimo slėgis per mažas, vikš-
ras praslysta, o to pasekmės yra didesnis ratų 
ir vidinės guminio vikšro pusės dėvėjimasis. 
Be to, važiuoklė gali užsiteršti. 
Jei pirminio įtempimo slėgis per didelis, 
važiuoklės guoliuose, vikšro audinyje bei 
važiuoklės rėme atsiranda perkrovos. 

 ¾ Laikykite	atokiai	nuo	važiuoklės	pašalines	
medžiagas. 
Aštriabriaunės, kietos medžiagos, pavyz-
džiui, akmenys važiuoklės viduje, gali pažeisti 
guminius vikšrus ar kitus komponentus. Pa-
žeidus vikšrą, įsiskverbia drėgmė, dėl kurios 
gali pradėti rūdyti karkasas.

 ¾ Apsigręždami	atsargiai	pervažiuokite	grio-
vius	ar	pervažas. 
Važiuojant per griovius, per vidurį sumažėja 
važiuoklės apkrova. Darbiniam ratui atsimu-
šus į priešais esantį šlaitą, gali trumpam dingti 
vikšro įtempis. Tokiu būdu, ypač apsigręžiant, 
padidinamas vikšro pametimo pavojus. 

 ¾ Priderinkite	vairavimo	stilių.
Važiuoklė neturi praslysti ant kietų paviršių. 
Jei protektoriaus blokai trinasi į kietus pavir-
šius, žymiai didėja jų dėvėjimasis. Posūkiuo-
se darykite kiek galima didesnį kampą ir, jei 
įmanoma, gręžkitės ne vietoje. 

3
Guminis vikšras per vidurį

3
Guminis vikšras liečia kairįjį darbinį ratą
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Vikšro atpalaidavimas

 ¾ Prijunkite hidraulinę liniją, paleiskite traktorių ir 
perjunkite valdymo prietaisą į slankiąją padėtį. 

 ¾ Atidarykite įtempimo vožtuvą, kad išleistumėte 
tiek slėgio, kol manometre bus rodoma 0 bar. 
Šis procesas gali trukti iki 5 minučių. Uždary-
kite vožtuvą ir išjunkite traktorių. 

Vikšro	įtempimas/atpalaidavimas
Vikšras yra įtempiamas hidrauline resiverių 
sistema. Sistema tiekia slėgį pirminio įtempimo 
cilindrui. Resiveris yra pripildytas azoto. Kad 
išlaikytų slėgį darbo metu, dujos sistemoje gali 
plėstis arba trauktis. To pasekmė yra amortiza-
cinis poveikis. 

Vikšro	įtempimas
 ¾ Uždarykite uždarymo čiaupą. Jis yra pritai-
sytas prieš manometrą, vikšrinės važiuoklės 
pusėje. 

 ¾ Sujunkite hidraulinę jungtį ir traktoriaus val-
dymo prietaisą su hidrauline žarna. Paleiskite 
traktorių ir aktyvinkite valdymo prietaisą, kad 
tiektumėte slėgį linijai.

 ¾ Lėtai atidarykite įtempimo vožtuvą, kad padi-
dintumėte hidraulinį slėgį resiverių sistemoje. 

 ¾ Kai bus pasiektas teisingas slėgis (100 bar), 
visiškai uždarykite vožtuvą ir išjunkite trakto-
riaus valdymo prietaisą. 

 ¾ Nuvažiuokite maždaug 60 metrų atstumą 
ir patikrinkite slėgį. Dėl oro nuostolių slėgis 
važiuoklėje gali šiek tiek nukristi. Šiuo atveju 
reikia vėl sujungti važiuoklę ir traktoriaus 
valdymo prietaisą, kad galima būtų priderinti 
slėgį. 

 ¾ Po to įtempkite važiuoklę kitoje pusėje. 

2

1

3

Vikšrinės važiuoklės hidraulinė įranga

1 Manometras
2 Uždarymo čiaupas
3 Hidraulinė jungtis
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Stabdžių	sistema
Perkrovimo vežimas turi įrengtą dvikontūrę 
pneumatinę stabdžių sistemą su stabdžių cilin-
dru 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 

Stabdymo	jėgos	reguliatorius
„Titan 34 UW“ stabdžių sistema veikia pagal 
apkrovą.
Pildant vežimą, bake paspaudžiamas skydelis 
(A), kuris savo ruožtu reguliuoja stabdžių vožtu-
vą (B). Tokiu būdu padidinamas stabdžių slėgis. 
Tai yra skirta tam, kad pakrautą „Titan“ būtų 
galima patikimai stabdyti lauke.

Esant tuščiam bakui, pavyzdžiui, kelių eisme, 
stabdys aktyvinamas mažesniu slėgiu, siekiant 
išvengti vežimo perstabdymo ir užtikrinti jo va-
žiavimo stabilumą.

A

Stabdžių vožtuvo aktyvinimo skydelis

B

Pagal apkrovą veikiantis stabdžių vožtuvas (hidraulinis)

Prikabinimas
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
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 (2).
Tuo tikslu patraukite stovėjimo stabdžio mygtuką 
(2) žemyn.
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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.

21

Stabdžių vožtuvas

1.  Darbinio stabdžio aktyvinimas
2.  Stovėjimo stabdžio aktyvinimas

Stovėjimo stabdžiui yra sumontuoti stabdžių ci-
lindrai su spyruokliniu energijos akumuliatoriumi. 
Esant pilniems resiveriams, stabdį gali atleisti 
ir rankiniu būdu, ir perkrovimo vežimą judinti be 
stabdymo 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.
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Vikšrinės	važiuoklės	
stabdžių	sistema
Vikšrinė važiuoklė turi įrengtą hidraulinę stab-
džių sistemą. Aktyvinimą traktoriaus pusėje 
galima atlikti hidrauliniu arba pneumatiniu būdu. 

Pneumatinis valdymas

11
12

2
1 2

1 2

1 1 - 2

3

2

4

6

5

43

2

1

87

Pneumatinis stabdžių aktyvinimas

1.  Resiverio jungtis (raudona)
2.  Stabdžio jungtis (geltona)
3.  Mova
4.  Atleidimo vožtuvas
5.  Pagal apkrovą veikiantis stabdžių vožtuvas, pneumatinis
6.  Resiveris
7.  Stabdžių cilindrai
8.  Ratų stabdžių cilindrai

Hidraulinis	valdymas

1

2

3

4

5

6N

R T

Hidraulinis stabdžių aktyvinimas

1.  Hidraulinė jungtis
2.  Atskiriamasis lynas
3.  Atskiriamasis stabdžių vožtuvas
4.  Resiveris
5.  Pagal apkrovą veikiantis stabdžių vožtuvas, hidraulinis
6.  Stabdžio būgnas

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

1

A B

Atskiriamasis stabdžių vožtuvas
1 Rankinio atleidimo siurblys

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.



Techninė	priežiūra
Laikykitės saugos nurodymų techninės 
priežiūros darbų metu.

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

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

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

Hidraulinio cilindro ir guolių nevalykite 
aukšto slėgio valymo įranga arba tie-
siogine vandens srove. Tarpikliai ir 
guoliai nėra nelaidūs vandeniui esant 
aukštam slėgiui.

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

Higiena

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

Techninės	priežiūros	
intervalai
Techninės priežiūros intervalai priklauso nuo 
daugelio skirtingų faktorių. 
Jiems įtakos daro įvairios eksploatavimo sąly-
gos, darganos poveikis, darbiniai greičiai ir dir-
vos sąlygos bei techninės priežiūros intervalai, 
tačiau taip pat kartkartėmis iki kitos techninės 
priežiūros atlikimo būtina atkreipti dėmesį į nau-
dojamų tepimo ir priežiūros priemonių kokybę. 

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

Reguliariai atliekami techninės priežiūros darbai 
yra mašinos parengties darbui pagrindas. Prižiūri-
mose mašinose sumažėja prastovų rizika, jos taip 
pat leidžia užsitikrinti ekonomišką mašinos darbą.

Konservavimas
Kai mašina bus išjungta ilgą laiką:

 ¾ Jei įmanoma, pastatykite mašiną po stogu.
 ¾ Apsaugokite mašiną nuo rūdijimo. Apipurški-
mui naudokite tik lengvai biologiškai yrančią 
alyvą, pvz., rapsų alyvą.

 ¾ Hidraulinių cilindrų stūmoklių kotus apsaugo-
kite nuo korozijos.

Plastikinių ir guminių dalių neapipurkš-
kite alyva arba antikorozine priemone. 
Dalys gali sutrūkinėti ir lūžti.
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Svėrimo	įrenginys	GT	400

Techniniai duomenys

Matmenys
IxAxP: 260 mm x 190 mm x 105 mm  
(10,25” x 8,0” x 4”)

Svoris
2,04 kg (4,5 lbs)

Žinyno	tekstai
Žinyno tekstai 10 kalbų  
Esant ilgiems tekstams – slinkti ekrane

Svėrimo	strypų	tinklo	įtampa
8 VDC vardinė
Gali valdyti dešimt 350 omų svėrimo strypų
Atsparus trumpajam jungimui

ATK
Vidinės elektroninės įrangos automatinė tempe-
ratūrinė kompensacija tiksliam svėrimui

Svėrimo	strypo	signalas
Suderinamas su svėrimo strypais, kurių signalas 
virš 0,25 mV/V visame diapazone

„Auto	Range“	(automatinis	diapazonas)
(laisvai pasirenkama) Skirtas padidinti ekrano 
skaičių skiriamąją gebą
Kai svorio vertės 300 ir 600 ekrano skaičių

Kištukinis jungtuvas
Oro sąlygoms atsparus, apvalus plastikinis AMP 
kištukinis jungtuvas, paauksuoti kontaktai

Elektros maitinimas
nuo 10,5 iki 16,0 VDC
160 mA vardinė su keturiais 350 Ω LC

Nustatymas ir kalibravimas
Priekiniu skydeliu

HELLO
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Blokavimo	režimas	(„Hold“)	
Naudojamas mobiliosiose programose, kad sta-
biliai išlaikyti rodomą svorį, kai juda svarstyklės

Pastovioji	atmintinė
EEPROM 

Darbinė	temperatūra
nuo -29 °C iki 60 °C
nuo -20 °F iki 140 °F

Valymas
Indikatoriaus valymui nenaudokite te-
kančio vandens (aukšto slėgio plovimo 
įrenginio, vandens žarnos).

Akumuliatoriaus	įkrovimas	ir	suvirinimo	
darbai

Prieš įkraudami akumuliatorių arba 
atlikdami suvirinimo darbus prie prie-
taiso, atjunkite visus kabelius nuo 
svėrimo indikatoriaus. Priešingu atveju 
galima pažeisti svėrimo indikatorių arba 
prijungtus svėrimo strypus.

Bendrasis	diapazonas
Ekrane maks. 999.999

Įspėjimas	esant	žemam	akumuliatoriaus	
įkrovos	lygiui
Tampa aktyvus esant 10,5 V vardinei

Svarai (Lb)/kilogramai
Laisvai pasirenkama

Ekranas
STD EZ 6 skaitmenų LCD 1,1” aukščio
EZ VIEW 6 skaitmenų LCD 1,7” aukščio

Ekrano skiriamoji geba
Galima nustatyti iki maks. 40 000 ekrano skaičių 
0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 
50, 100

Ekrano	atnaujinimo	dažnis
Laisvai pasirenkama: 1, 2, 3, 4 kartai per sek.

Nulinio	taško	korekcija	(	„Zero	Track“)
Laisvai pasirenkama: įj./išj.

Diapazono	tikslumas
±(0,1 % + 0,005 % °F) arba    
(0,1 % + 0,009 % °C) pilnos svarstyklės ± 1 
išvesties skaičius

Judesio	detektorius	(„Motion“)
Laisvai pasirenkama: įj./išj.

Tikslumas
(0,005 % °F.) arba (0,009 % °C) pilnos svars-
tyklės ±1 išvesties skaičius 0,5 mV/V keitikliui

Korpusas
IP65, IEC 529

Svėrimo	algoritmas
4 vidiniai pasirenkami skaitmeniniai filtrai opti-
maliam našumui
(„general“ (bendras), „slow“ (lėtas), „fast“ (grei-
tas) ir „lock-on“ (fiksuotas))
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Svėrimo	indikatoriaus	valdymas

1.  Palaikykite 3 sekundes nuspaustą, kad nustatytumėte svėrimo indikatorių nuliui

2.   Dozavimo registravimo paleidimas ir sustabdymas; indikatorius rodo dozuotą kiekį 
ir perduoda duomenis į nuosekliąją sąsają (jei yra)

3.  Pavadinimo (ID) keitimas ir kaupiamųjų verčių rodymas

4.  Svėrimo indikatoriaus įjungimas ir išjungimas

5.  Net  Rodyklė mirksi, kai esate grynojo svorio svėrimo režime

6.  Print Rodyklė mirksi, kai spausdinama

7.  Gross Rodyklė mirksi, kai esate bendrojo svorio svėrimo režime

8.  Unload Rodyklė mirksi, kai esate krovimo arba dozavimo režime

9.   Elektros	maitinimo	sąsaja    –  Jungtis tinklo kabeliui

10. Svėrimo	strypo	sąsaja     –  Jungtis „J-Box“ kabeliui

11. Nuoseklioji	sąsaja/spausdintuvo	sąsaja	 –  Spausdintuvo/DDL jungtis (pasirinktis)

9 10 11
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Svėrimo	 indikatoriaus	 įjungimas	 arba	
išjungimas

1. Paspauskite , kad įjungtumėte arba 
išjungtumėte indikatorių.

Svėrimo	indikatoriaus	nustatymas	nuliui
Dėmesio:	
Jei svėrimo indikatorius nebuvo tinkamai nu-
statytas 0, tai turi poveikį tik bendrajam svoriui. 
Dozuotas (grynasis) svoris rodomas teisingai.

1. Palaikykite  nuspaustą 3 sekundes, 
kad nustatytumėte svėrimo indikatorių nuliui.

 

Krovimas	ir	dozavimas

Pakrovę vežimą, vadovaukitės toliau pateikia-
mais nurodymais, kad registruotumėte dozavimą.
Dėmesio:	
Dėl kuo tikslesnio registravimo prietaisas turėtų 
stovėti ant lygaus pagrindo.
 

1. Paspauskite , kad paleistumėte dozavimo 
registravimą. Ekrane pakaitomis rodoma „0 kg“ 
ir „unload“. Mirksi rodyklės ties NET ir UNLOAD.

Paleiskite dozavimą arba bėrimą. Ekrane rodo-
mas dozuotas kiekis ir unload.

2. Paspauskite , kai baigsite dozavimą. 
Dozuotas kiekis pridedamas prie kaupiamojo 
kiekio ir arba išspausdinamas, arba įrašomas į 
DDL. Duomenų įrašymo metu mirksi rodyklė ties 
PRINT.

UNLOAD
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Dėmesio:	
Duomenų spausdinimas ir įrašymas į DDL yra 
galimas tik su nuosekliąja sąsaja (J905). 
 

3. Svėrimo indikatorius po to rodo vežime likusį 
svorį.

320O
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Lauko	ID	ir	kaupiamųjų	verčių	
spausdinimas

Lauko	ID	keitimas
Kliento arba lauko ID pavadinimo arba numerio 
įvedimas

 
1. Paspauskite . Ekrane pasirodo „Field“, 
po to pavadinimas arba numeris, kurio kairysis 
ženklas mirksi.

2. Paspauskite , kad pakeistumėte mirksin-
tį ženklą. Paspauskite , kad pasirinktumėte 
kitą ženklą.

3. Mygtuku  galite perbėgti ženklų sąrašu 
atgal.

4. Paspauskite , kad įrašytumėte pakeiti-
mus ir patektumėte į „Kaupiamųjų verčių spaus-
dinimas“.

FIELD
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Kaupiamųjų	verčių	spausdinimas
(tik su pasirinktine nuosekliąja sąsaja)
Kaupiamosios vertės įrašomos PRTACC formatu.
 

1. Įrašius lauko ID (žr. pirmiau), ekrane trumpam 
pasirodo PRTACC, po to – sukauptas svoris.

2. Paspauskite , kad grįžtumėte į bendrojo 
svorio svėrimo režimą, arba

3. Paspauskite , kol ekrane rodomas kau-
piamasis svoris. Tada išvaloma atmintinė. Indi-
katorius rodo „ACCUMULATOR geheugen leeg“ 
ir automatiškai grįžta į bendrojo svorio svėrimo 
režimą.

Bendrojo	svorio	įrašymas/spausdinimas
(tik su pasirinktine nuosekliąja sąsaja)
 

1. Palaikykite  paspaustą 3 sekundes, jei 
norite ekrane rodomą svorį rankiniu būdu pridėti 
prie kaupiamųjų verčių arba nusiųsti į spausdin-
tuvą ar DDL.

prtacc

23

540O

1

 ¾ Visi svoriai pridedami, kol neduodate koman-
dos „Šalinti“.

 ¾ Svoris visada įrašomas kaip teigiama vertė.

Spausdinimo formatai
Kaupiamosios vertės (PRTACC) ir lauko duo-
menų (LAUKO ID) įrašymui/spausdinimui yra 
skirti 3 spausdinimo formatai.

Yra spausdinami/įrašomi šie duomenys:
 ¾ Lauko ID
 ¾ Svoris
 ¾ Svorio etiketė NE (neto), GR (bruto)
 ¾ Kaupiamasis svoris
 ¾ Kaupiamosios etiketės spausdinimas
 ¾ Data ir laikas

 
PRTAC1: FIELD ID, 4856, GR, 274575, PA, 
05FE08, 1:44P

PRTAC2: FIELD ID, 05FE08, 1:44P 4856, GR, 
274575, P
 
PRTAC3: FIELD ID, 5977, KG, GR, 309719, 
PA, 05FE08, 4:42P

Papildomai išvedami svorio vienetai (kg arba lb).
  
Dėl spausdinimo formato (PRTFMT) pakeitimo 
žr. „Nustatymas“
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Duomenų	įrašymas
Pasitelkus pasirinktinį duomenų atsisiuntimo 
įtaisą „Data Downloader“ (DDL), yra galimybė 
svėrimo įrenginio duomenis per nuosekliąją są-
sają arba su adapteriu per USB perkelti į vietinį 
kompiuterį. 

1
2 3

4

DDL rinkinio komplektacija 

1 Jungiamasis kabelis „DDL – kompiuteris“
2 „Data Downloader“ (DDL)
3 „Software Data Transfer Utilities“ (DTU)
4 Jungiamasis kabelis „Ekranas – DDL“

1.  Įdiekite programinę įrangą kompiuteryje.
Įdiekite DTU programinę įrangą kompiutery-
je. Tuo tikslu įdėkite kompaktinę plokštelę į 
leistuvą ir vadovaukitės ekrane pateikiamais 
nurodymais. 

2.  Sujunkite kabelį su kompiuteriu.
Pateikiamą kabelį sujunkite su kompiuterio 
nuosekliąja arba per adapterį su USB sąsaja. 
Nuoseklioji sąsaja taip pat yra vadinama COM 
sąsaja. Kabelio 9 polių „D-Sub“ kištuką reikia 
patikimai sujungti su kompiuteriu, kad būtų 
užtikrintas nepriekaištingas veikimas. 

3.  Sujunkite DDL su svėrimo įrenginio ekranu. 
Tam yra naudojama nuoseklioji sąsaja, esanti 
apatinėje ekrano pusėje. Tai yra ta pati jungtis, 
prie kurios taip pat yra prijungiamas spausdin-
tuvas. DDL yra įkišamas į nuosekliąją ekrano 
sąsają ir užfiksuojamas sriegiu. Jei ekranas 
yra sunkiai prieinamas, galima naudoti jun-
giamąjį kabelį „Ekranas – DDL“. 

Nuoseklioji sąsaja apatinėje ekrano pusėje

Paspauskite spausdintuvo mygtuką, kad 
įrašytumėte duomenis DDL. Žr. skyrių „Lau-
ko ID ir kaupiamųjų verčių spausdinimas“. 
Pasibaigus įrašymo procesui, DDL galima 
vėl pašalinti. 

4.  Sujunkite DDL su kompiuteriu.
Kad sujungtumėte DDL su kompiuteriu, užsu-
kite modulį ant srieginės kabelio įvorės. Su-
kant abi dalys yra sujungiamos tarpusavyje. 

5.  Kompiuteriu perskaitykite DDL.
Vadovaukitės nurodymais, pateikiamais su 
kompaktine plokštele. 

Su pasirinktiniu Y kabeliu svėrimo įrenginio 
duomenis galima vienu metu spausdinti ir 
įrašyti į DDL. Veiksmai panašūs į tuos, kaip 
su paprastu jungiamuoju kabeliu tarp DDL ir 
ekrano. Be DDL dar yra prijungiamas spaus-
dintuvas.

Y kabelis
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6. Gedimų paieška

 ¾ Patikrinkite DDL ir kabelio jungtį.
 ¾ Patikrinkite kabelio ir nuosekliosios sąsajos kompiu-
teryje jungtį.

 ¾ Patikrinkite prievadų nuostatas DTU programinėje 
įrangoje, kad įsitikintumėte, jog DDL pritaisytas prie 
teisingos nuosekliosios sąsajos. 

 ¾ Gali būti sugedęs DDL. Naudokite kitą DDL. 
 ¾ Kompiuteriuose tik su viena nuosekliąja sąsaja turėti 
prieigą prie sąsajos gali pageidauti kita programa. 
Pirmiausia reikia paleisti DTU programinę įrangą, tada 
– kitas programas. Jei būtina naudoti kelias programas, 
kurioms reikalinga nuoseklioji sąsaja, kompiuteryje 
reikia įrengti papildomas sąsajas.

 ¾ Ar failas buvo įrašytas?
 ¾ Ar failas buvo įrašytas kaip tekstinis failas (.txt)?
 ¾ Ar failas buvo įrašytas teisingame aplanke/kataloge?

Failai nėra perkeliami į kompiuterį.  ¾ Patikrinkite DDL ir kabelio jungtį.
 ¾ Patikrinkite kabelio ir nuosekliosios sąsajos kompiu-
teryje jungtį.

 ¾ Patikrinkite prievadų nuostatas DTU programinėje 
įrangoje, kad įsitikintumėte, jog DDL pritaisytas prie 
teisingos nuosekliosios sąsajos. 

 ¾ Perkelkite tekstinį failą iš kompiuterio į DDL ir įkelkite 
atgal į kompiuterį.

Nerodoma kai kuri informacija.  ¾ Ar DDL atmintinė (64 KB) nėra pilna?
 ¾ Ar nebuvo perrašyta pageidaujama informacija?

Prarasti arba pažeisti failai  ¾ Ar nebuvo DDL pašalintas prieš įrašymo proceso 
pabaigą?

 ¾ Ar yra DDL sujungtas su ekranu arba kabeliu?
 ¾ Gali būti sugedęs DDL. Naudokite kitą DDL. 
 ¾ Rodmuo turi būti nustatytas „3“. 
 ¾ Spausdinimo vėlinimą reikia pasirinkti kuo mažesnį, 
tačiau jis neturi būti „0“. 

Programa nebereaguoja. 
Nuoroda: kuo didesnis įrašytų duomenų kiekis, tuo ilgiau 
trunka perkelti duomenis į kompiuterį. Kad perkelti 64 
KB, gali praeiti iki trijų minučių.

 ¾ Paspauskite „Ctrl-Alt-Del“ ir baikite programą užduočių 
tvarkytuvu.  
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Meniu nuo 1 iki 4 ir kalibravimas

Įvairių indikatoriaus nustatymo galimybių dėka galima lanksčiai suderinti jo veikimą. Kokias 
galimybes Jūs turite, galite rasti toliau pateikiamoje lentelėje.
Atlikite veiksmus nuo 1 iki 6, kad patektumėte į nuostatų meniu.

1. Palaikykite  ir  3 sekundes nuspaustus, kad patektumėte į nuostatų meniu.

2. Paspauskite , kad pasirinktumėte pageidaujamą meniu – 1, 2, 3, 4 – CALIB arba ENDE.

3. Paspauskite , kad pasirinktumėte meniu.

4. Paspauskite , kad slinktumėte per įvairias nuostatas.

5. Paspauskite , kad pakeistumėte nuostatą.

6. Paspauskite , kad įrašytumėte pakeitimus ir patektumėte į kitą nuostatą.

7. Laikykite  nuspaustą ir tada paspauskite , kad grįžtumėte į svėrimo režimą.
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Nuostata
(ekranas)

Pasirinktis (rodmuo) Aprašymas

1	meniu:	Daugumos	svėrimo	indikatorių	pagrindinės	funkcijos
Kalba Anglų

Olandų
Prancūzų
Vokiečių
Ispanų
Danų
Vengrų
ir kitos

Kalba, kuria ekrane rodomos nuostatos ir 
tekstai

Vaizduoklis Rodmens atnaujinimas 1,2,3 arba 4 kartus 
per sekundę

Lauko ID Laukas, klientas arba vežimas
2	meniu:	Laiko,	spausdinimo,	ryšio	ir	svėrimo	funkcijos

Laiko rodmuo 24 valandos Laiko rodmuo AM/PM arba 24 val.
Laikas xx:xx:xx Laiko nustatymas mygtukais  ir 

Datos rodmuo pvz., ddmmMM Datos rodmuo
Data xx xx xx Datos nustatymas mygtukais  ir 

1 eilutės spausdini-
mas

on / off Visi duomenys spausdinami 1 eilutėje

Spausdinimo forma-
tas

priklausomai nuo pasirin-
kimo

Spausdinimo formato pasirinkimas

Kaupiamoji vertė Spausdinimo atmintinės atstata
3	meniu:	Svėrimo	indikatoriaus	kalibravimo	nustatymas

Ekrano skaičius 01, 02, - 20, 50, 00 Pasirinkite žingsnius (kg), kuriais turi būti 
rodomas svorio padidėjimas.
Esant per mažiems žingsniams, svoris 
tampa nestabilus.

Ekrano vienetai lb / kg Rodmuo lb arba kg
Talpa 25 000 Įveskite maksimalų krovimo svorį.

4 meniu: Numatytasis nustatymas, normos ir skaitiklio funkcijos
GT 400 nenaudojamos

Sąrankos	ir	kalibravimo	numerio	keitimas

Prieš keisdami šias vertes, susisiekite 
su savo „Digi-Star“ prekybininku.
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Su SETUP Nr. galima kontroliuoti šias funkcijas.
 ¾ Svėrimo metodas (W MTHD)
 ¾ Vienetai (KG arba LB) 
 ¾ Skaitiklio rodmens peržiūra
 ¾ Pelnas
 ¾ Skalės diapazonas

Kalibravimo atlikimas
1. Pasverkite traktorių su tuščiu perkrovimo 

vežimu ir užsirašykite svorį. 

2. Paspauskite mygtuką  ir įjunkite 
svėrimo įrenginį.

3. Palaikykite mygtuką  nuspaustą 3 
sekundes ir taip nustatykite rodmenį „0“.

4. Pakraukite perkrovimo vežimą 15–25 t. Kuo 
didesnis svoris, tuo tiksliau galima sukali-
bruoti. Užsirašykite svorio rodmenį, pvz., 
20780 kg.

Svarstyklių	kalibravimas
Esant rodmens nuokrypiams nuo faktinio svorio, 
arba po svėrimo sistemos remonto darbų svėri-
mo įrenginį reikia sukalibruoti.
Tam yra reikalingos transporto priemonių svars-
tyklės, kuriomis galima nustatyti traktoriaus ir 
pilnai pakrauto „Titan“ svorius.

Per nustatymo procesą galima keisti „SETUP“ 
ir „CAL“ skaičius.
Abu skaičiai yra rodomi per savitikrą, ir juos 
reikia užsirašyti.

Kalibruojant turi būti rodomos stabilios vertės.
Procesas nepašalina nestabilumų, nenuoseklu-
mų ar „Range“ pranešimų. 

Savitikros atlikimas

1. Laikykite nuspaustą mygtuką , kol ekra-
ne pradės mirksėti KG arba LB.

2. Atleiskite mygtuką  ir paspauskite 
, kad paleistumėte savitikrą.

3. Pasirodžius skaičiams, paspauskite mygtu-
ką , kad sustabdytumėte savitikrą ir 
užsirašytumėte numerius.

SETUP Nr.: ________________________

CAL Nr.: ___________________________

4. Paspauskite mygtuką , kad vėl paleis-
tumėte savitikrą.

TEST

2 / 3 / 41

HELLO

2

0

3
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5. Vėl pastatykite traktorių su pakrautu perkro-
vimo vežimu ant svarstyklių, pasverkite ir 
užsirašykite svorį, pvz., atėmus savąją masę 
iš 1 punkto, lieka 20600 kg.

6. Palaikykite mygtukus  ir  nuspaus-
tus 3 sekundes. Ekrane pasirodo „SETUP“ 
su 6 skaitmenų skaičiumi (dešinysis skaičius 
mirksi).

7. Paspauskite mygtuką . Ekrane pasiro-
do „CAL“ su 5 skaitmenų skaičiumi (dešiny-
sis skaitmuo mirksi) – su ankstesne kalibra-
vimo verte. Užsirašykite šį skaičių.

8. Dabar galima apskaičiuoti naująją kalibra-
vimo vertę. 

setup 

66

CAL 21350 

7

9. Įveskite naująją kalibravimo vertę (dešinysis 
skaitmuo mirksi). 
Spaudykite mygtuką  tol, kol pasirodys 
teisingas skaičius.
Paspauskite mygtuką , kad pereitumėte 
į kairę prie kito skaičiaus – skaitmuo mirksi.
Vėl spaudykite mygtuką  tol, kol pasi-
rodys teisingas skaičius.

Kartokite procesą tol, kol bus įrašyta naujoji 
kalibravimo vertė.

10. Galiausiai paspauskite mygtuką , kad 
įrašytumėte naująją kalibravimo vertę. 
Rodmuo vėl tampa svorio rodmeniu.

11. Dar kartą su žinomu svoriu patikrinkite ro-
dmenį.

21165

1341

Svoris	(svarstyklių)	 
Svėrimo	rodmuo

pvz.:
20600 kg 
20780 kg

Naujoji	kalibravimo	vertė	yra	21165

x  21350  =  21165

x senoji kalibravimo 
vertė
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Rail Mount
su pakabinimo juostele

Wing Mount
su šoninėmis apkabomis

Wedge mount
su pleištu

Ženklas Prekės	Nr.	 Aprašymas
A 403769 Bracket - Str Top Mount
B 403980 Bracket - Robo Mounting
C 403770 Bracket - Wing Mount
D 405069 U Bolt 1/4 20 x 3,25 ZP
E 403771 Modified Plastic Wedge Mount
F 405124 Mount Bracket with U - Bolts
G 405084 Nut 1/4 20 Top Locking Flange

Įrengimas

Ram	Halter
standartinis

U - Bolt Base
su apkabiniu varžtu

Twist Lock
su siurbtuku

Ženklas Prekės	Nr.	 Aprašymas
A 403180 Ram Mount
B 403179 Mount Base 1" Ball U-Bolt
C 404230 Ram Suction cup W/Twist Lock
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Svėrimo	įrenginio	kabelių	
instaliacija

Įtampos	šaltinis
1 raudona + 12 V
2 juoda Masė
3 oranžinė 12 V relinis išėjimas
4 mėlyna Išorinis išėjimas

Vorlage 

ed
Juli 05

Datum

Entw.

Dateiname

Zeichnungsnummer

Maschine

Zeichnung

Maschine

00380358

„J-Box“	adatėlių	priskirtys
1 raudona 12 V +
2 žalia Signalo -
3 balta Signalo +
4 juoda Masė
5 bespalvė Ekranas

Vorlage 

ed
Juli 05

Datum

Entw.

Dateiname

Zeichnungsnummer

Maschine

Zeichnung

Maschine

00380358

Kabelis 
svėrimo
strypo

Vorlage 

ed
Juli 05

Datum

Entw.

Dateiname

Zeichnungsnummer

Maschine

Zeichnung

Maschine

00380358
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Ar perskaitymas svėrimo 
indikatoriuje vyksta stabiliai?

Ar įsijungia svėrimo 
indikatorius?

Jei perskaitymas vyksta 
nestabiliai, arba jei mirksi 
[± RANGE], atjunkite 
„J-Box“ kabelį nuo svėrimo 
indikatoriaus.
Ar problema išlieka?

Apkraukite kiekvieną svėrimo 
strypą savo svoriu. Ar reaguoja 
indikatorius į šią apkrovą?

Ar visos vertės yra teigiamos?
(Jei yra neigiamų verčių, 
atitinkamas svėrimo strypas 
greičiausiai yra sumontuotas 
atvirkščiai).

Ar rodmuo svėrimo 
indikatoriuje, esant svėrimo 
strypų apkrovai, yra toks pat?

Galimas daiktas, svėrimo 
indikatorius yra neteisingai 
sukonfigūruotas ir 
sukalibruotas. Patikrinkite 
lipduką apatinėje pusėje. Jame 
yra nurodyta, kurio tipo svėrimo 
strypams indikatorius yra 
sukalibruotas. Jei paspausite 
„On“ mygtuką, kai svėrimo 
indikatorius yra įjungtas, vienas 
po kito pasirodys sąrankos 
(SETUP) ir kalibravimo numeris 
(CAL). Jie privalo sutapti su 
numeriais ant lipduko apatinėje 
prietaiso pusėje. Daugiau 
informacijos Jums suteiks Jūsų 
prekybininkas.

Sutaisykite arba pakeiskite 
-Box“.

Patikrinkite, ar „J-Box“ 
ir svėrimo strypų 
kabeliai neturi laisvų 
kontaktų, įpjovų, silpnų 
ir pažeistų vietų.

Indikatorius 
greičiausiai sugedęs. 
Dėl užtikrintumo 
išbandykite kitą. 
Dėmesio: elektriniai 
trukdžiai (skleidžiami 
mobiliųjų telefonų, 
CB prietaisų, radijo 
bokštų, elektros 
variklių ir t. t.) gali 
turėti įtakos veikimui. 
Svėrimo strypų 
kabelius draudžiama 
tvirtinti prie hidraulinių 
linijų ar rezervuarų.

Blogas ryšys.
Patikrinkite įtampos šaltinį, ar 
nėra blogų jungčių/kontaktų. 
Pajudinkite kabelį į šalis.

Prastas akumuliatorius.
Pakeiskite akumuliatorių. Silpną 
akumuliatorių galima per klaidą 
palaikyti veiksmingu, jei jis 
bandomas be įkrovos arba su 
per maža įkrova.

Neteisingai prijungta.
Raudoną gyslą prijunkite prie 
teigiamo, juodą gyslą – prie 
neigiamo poliaus.
Jei įtampą testuojate 
multimetru, ją matuokite per 
adatėlę 1 (teigiama) ir adatėlę 
2 (neigiama)? Matavimo 
prietaisas turėtų rodyti vertę 
nuo 10,5 iki 14,5 VDC. Jei 
naudojamas įtampos šaltinis 
traktoriams: prijunkite juodą 
gyslą prie teigiamo, baltą – prie 
neigiamo poliaus.

Netinkamas svėrimo 
indikatorius.
Pabandykite su kitu svėrimo 
indikatoriumi (jei yra, su kitu 
modeliu arba kita sąranka).

Nusukite dangtelį nuo „J-Box“.

Ar „J-Box“ vidus drėgnas?

Patikrinkite jungtis.
Judindami kabelius ir gyslas, 
ir spausdami spausdintinę 
plokštę, esančią „J-Box“ viduje, 
stebėkite ekrano rodmenį. 
Jūs patys atpažinsite, jei 
atsilaisvino arba yra blogai 
prilituota jungtis.

Bloga jungtis arba laisvos 
gyslos „J-Box“?

Toliau kitame puslapyje

Išdžiovinkite „J-Box“ (plaukų 
džiovintuvu). Patikrinkite, ar 
tvirtai priveržtos gaubiamosios 
veržlės. Ar kabeliai sumontuoti 
taip, kad galėtų nutekėti 
vanduo? Ar nepažeistas 
sandariklis?

Gedimų	paieška Pradžia

Taip Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Taip

Taip

Ne

TaipNe
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Atjunkite visas svėrimo strypų kabelių gyslas 
nuo prijungimo gnybtų „J-Box“. Palikite svėrimo 
indikatorių įjungtą, kol atjungiate ir vėl pritvirtinate 
gyslas. Trumpasis gyslų jungimas nepažeis nei 
strypų, nei indikatoriaus. Ar perskaitymas, pašalinus 
svėrimo strypus, vyksta stabiliai?

Pakeiskite „J-Box“. Atsižvelkite į tai, kad elektriniai 
trukdžiai (skleidžiami mobiliųjų telefonų, CB 
prietaisų, radijo bokštų, elektros variklių ir t. t.) gali 
turėti įtakos svėrimo indikatoriaus veikimui.

Užsirašykite perskaitytą vertę svėrimo indikatoriuje 
su prijungtu svėrimo strypu.

Nustatykite svėrimo indikatorių nuliui ir apkraukite 
prijungtą svėrimo strypą savo pačių svoriu. 
Užsirašykite svorio padidėjimą. Jei prijungtas tik 
vienas svėrimo strypas, bus rodoma per didelė vertė.

Pakartokite ankstesnius žingsnius su likusiais 
svėrimo strypais. Nepamirškite kiekvienam svėrimo 
strypui aiškiai užsirašyti visas perskaitytas vertes.

Nesitikėkite, kad perskaitytos vertės prijungiant 
kiekvienam svėrimo strypui bus vienodos. Tarp 
atskirų strypų galimi dideli skirtumai, ypač tada, kai 
svėrimo strypas yra apkrautas stipriau.

Nustatykite svėrimo indikatorių nuliui (palaikykite ZERO 
mygtuką nuspaustą 3 sekundes). Svėrimo indikatoriaus 
ekrane pasirodo 0 vertė.

Dėmesio: svėrimo strypus prijunkite po vieną iš eilės 
(ne po kelis iš karto) prie „J-Box“. Kiekvienas svėrimo 
strypas siunčia perskaitytą vertę. Testuodami atkreipkite 
dėmesį į nesklandumus arba stabilumo problemas 
perskaitymo metu, [± RANGE] mirksėjimą ekrane, 
neigiamų verčių rodymą ir t. t. Jei kurio nors iš svėrimo 
strypų perskaitymas svėrimo indikatoriuje vyksta ne 
normaliai, svėrimo strypas greičiausiai yra negeras.

Vėl prijunkite svėrimo strypą prie kurio nors iš prijungimo 
gnybtų „J-Box“. Kokia vertė bus rodoma atskiriems 
svėrimo strypams, priklauso nuo jų tipo ir slegiančio 
svorio. Paprastai rodomos vertės turėtų būti teigiamos ir 
stabilios.

Dėmesio: jei svėrimo strypas reaguoja į Jūsų svorį, 
tuomet „J-Box“ nesugedusi. Priešingu atveju negerai 
veikia arba svėrimo strypas, arba „J-Box“. Išbandykite 
kitus svėrimo strypus. 
Jei perskaitymas vyksta taip pat, tuomet „J-Box“ yra 
sugedusi; pakeiskite ją.

Prijunkite svėrimo strypą. Užsirašykite pirmojo svėrimo 
strypo vertę. Atjunkite svėrimo strypą ir nustatykite 
svėrimo indikatorių nuliui. Antrą ekrane rodomą vertę. 
Vėl nustatykite indikatorių nuliui ir apkraukite prijungtą 
svėrimo strypą; užsirašykite svorio padidėjimą.

Jei indikatorių nustatėte nuliui ir tada svėrimo strypą 
apkrovėte savo pačių svoriu, svėrimo indikatorius 
greičiausiai rodo Jūsų trigubą arba keturgubą svorį. 
Esant apkrovai, visuose svėrimo strypuose turi būti 
gaunama maždaug ta pati vertė.
Dėl blogų svėrimo strypų perskaitymas būna nestabilus; 
ekrane mirksi [± RANGE], arba rodoma vertė yra tris 
kartus mažesnė arba didesnė už kitų svėrimo strypų 
vidutinę vertę. Skirtumai gali reikšti svėrimo strypo 
trūkumus ar kitą problemą.

Tęsinys

Taip

Ne
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„Titan	34	UW“	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 nusi-
stovės ir bus nebeįmanoma toliau veržti.

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

Prieš naudojimą
Rėmas ir rėmo jungiamosios dalys Būklės, priveržtumo ir susidėvėjimo tikrinimas. prieš naudojant
Reduktorius (pagrindinis reduktorius) Alyvos lygio tikrinimas. prieš naudojant

Alyvos keitimas – apie 5,5 l (80W-90). 2 metai
Reduktorius (viršuje tiekimo vamzdyje) Alyvos keitimas – apie 1,5 l (80W-90). 2 metai
Ratai, ratų veržlės ir oro slėgis Būklės ir priveržtumo tikrinimas. Oro slėgis iki 3,8 bar. prieš naudojant
Vikšrinės važiuoklės Lygiavimosi ir susidėvėjimo tikrinimas. prieš naudojant
Slankioji ašis Tepimas 50 h
Ištuštinimo sklendė Tepimas esant reikalui

Darbo metu
Hidraulinė įranga
Hidraulinė sistema ir komponentai Visų hidraulinių komponentų ir žarnų veikimo, 

sandarumo, pritvirtinimo ir trynimosi vietų 
tikrinimas

kasdien

Ratai / stabdžiai 
Važiuoklė Būklės ir pritvirtinimo tikrinimas 

Ratų veržlių priveržimas iš naujo – žr. pirmiau
Oro slėgio tikrinimas   
Padangų keliamąsias galias, priklausomai nuo oro 
slėgio, žr. „Techniniai duomenys“.

kasdien

Stabdžių linijos ir žarnos Pažeidimas, suspaudimai ir įlinkiai kasdien

Oro bakelis Nusausinimas kasdien

Vamzdynų filtrai Valymas kasdien

Stabdys Nustatymas, veikimas kasdien

Saugos įtaisai
Apšvietimas ir įspėjamieji skydeliai Būklės ir veikimo tikrinimas prieš naudojant

Įspėjamieji ir saugos lipdukai Buvimo ir įskaitomumo tikrinimas prieš naudojant
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Tepimo taškai (tepalas: DIN 51825 KP/2K-40) – tepimo taškų skaičius skliausteliuose
Kardaninis velenas Universaliųjų lankstų tepimas, slankiojo vamzdžio 

tepimas
50 h

Pavaros veleno guoliai Guolių tepimas (4) 50 h

Dvigubas lankstas prie reduktoriaus Universaliojo lanksto tepimas (2) 50 h

Atverčiamasis cilindras Kaiščio tepimas (1) 50 h

Vikšrinė važiuoklė – darbinių ratų 
stebulės

Tepimas (8) 50 h
keiskite kas dveji 
metai

Vikšrinė važiuoklė – vidurinių ratų 
stebulės

Tepimas (8) 50 h
keiskite kas dveji 
metai

Vikšrinė važiuoklė – pirminio įtempimo 
cilindrai

Tepimas (4) 50 h

Vikšrinė važiuoklė – sukiojamieji 
kakliukai 

Tepimas (8) 50 h

Po sezono
Mašinos valymas Plastikinių dalių nepurkškite alyva ar pan.

Švaistikliai Išpurkškite antikorozine priemone

Hidraulinės žarnos
 ¾ Reguliariai tikrinkite, ar hidraulinės žarnos neturi pažeidimų (trūkių, try-
nimosi 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 po-
veikio) 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
Tepimo taškai su priedėliu „2x“ yra
atitinkamai abiejose mašinos pusėse.

Pavaros veleno guolis

Atverčiamojo cilindro kaištis 

Pirminio įtempimo cilindras (2x)

Dvigubas lankstas prie reduktoriaus

Vidurinių ratų/darbinių ratų stebulės – abiejose vikšrinės 
važiuoklės pusėse (2x) 

Važiuoklės sukiojamieji kakliukai – abiejose vikšrinės 
važiuoklės pusėse (2x)
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Reduktoriaus alyvos keitimas

1

2

Pagrindinis reduktorius

1. Išleidimo varžtas 
2. Įpylimo ir tikrinimo varžtas

Alyvos lygio tikrinimas:
Alyvos lygio tikrinimui atidarykite varžtą (2), 
alyvos lygis turi būti iki skylės.

Alyvos keitimas:
 ¾ Leiskite reduktoriui šiek tiek veikti, kad įšiltų 
ir suskystėtų alyva.

 ¾ Išjunkite darbo veleną ir traktorių.
 ¾ Pastatykite talpą naudotai alyvai po varžtu (1) 
ir atidarykite abu varžtus (1 ir 2).

 ¾ Leiskite ištekėti alyvai ir po to vėl įsukite 
varžtą (1). 

 ¾ Per įpylimo angą (2) iki apatinės briaunos 
pripilkite naujos transmisinės alyvos 80W-90 
apie 5,5 l.

 ¾ Vėl įsukite įpylimo ir tikrinimo varžtą. 

Sraigto reduktorius

Alyvos keitimas:
Alyvos keitimui išmontuokite reduktorių.

 ¾ Mediniais pleištais užfiksuokite sraigtą pa-
dėtyje.

 ¾ Atsukite tris laikiklio varžtus sraigto vamzdžio 
išorėje.

 ¾ Ištraukite reduktorių.
 ¾ Atsargiai ištraukite pavaros veleną ir leiskite 
naudotai alyvai ištekėti į tinkamą talpą.

 ¾ Pripilkite naujos transmisinės alyvos 80W-90 
apie 1,5 l.

 ¾ Vėl atsargiai įstumkite pavaros veleną.
 ¾ Užmaukite reduktorių ant sraigto ir vėl pritvir-
tinkite trimis varžtais.

 ¾ Vėl pašalinkite medinius pleištus.
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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. 

63

 



64

 

Priveržimo	momentai	

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

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





HORSCH	Maschinen	GmbH
Sitzenhof 1   -   DE-92421 Schwandorf
Tel.: +49 9431 7143-0   -   Fax: +49 9431 41364
E-Mail: info@horsch.com   -   Internet: www.horsch.com

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