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Ražotāja adrese 

AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG 

Postfach 51 
D-49202 Hasbergen 

Tālr.:  + 49 (0) 5405 501-0 
E-pasts:  amazone@amazone.de 

 

Rezerves daļu pasūtīšana 

Rezerves daļu saraksti ir brīvi pieejami rezerves daļu portālā, ko atradīsit tīmekļvietnē 
www.amazone.de. 

Veiciet pasūtījumus pie sava AMAZONE pārstāvja. 

 

Vispārīga informācija par ekspluatācijas instrukciju 

Tips: ----------------------------------- GreenDrill 

Dokumenta numurs: -------------- MG4256 

Sagatavošanas datums:  -------- 11.17 

 Copyright AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG, 2017 

Visas tiesības saglabātas 

Šā materiāla vai tā fragmentu pārpublicēšana ir atļauta tikai ar uzņēmuma "AMAZONEN-WERKE H. 
Dreyer GmbH & Co. KG" atļauju 
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1 Norādījumi lietotājam 

Nodaļā "Norādījumi lietotājam" ir apkopota informācija par ekspluatācijas instrukcijas lietošanu.  

Šī lietošanas instrukcija ir spēkā visiem mašīnas veidiem. 

Attēli ir paredzēti kā orientieris un ir jāsaprot kā attēlošanas princips.  

Aprakstīti ir visi aprīkojumi, tos neapzīmējot kā speciālos piederumus. Tādēļ var būt aprakstīts 
aprīkojums, kas, iespējams, nav jūsu mašīnai vai ir pieejams tikai dažos tirgos. Jūsu mašīnas 
aprīkojumu meklējiet pārdošanas dokumentos vai sīkāku informāciju jautājiet savam tehniskajam 
servisam.  

Visas norādes šajā lietošanas instrukcijā atbilst pieejamajai informācijai redakcijas pabeigšanas brīdī. 
Ņemot vērā nepārtrauktu mašīnu pilnveidošanu, ir iespējamas atšķirības starp mašīnu un datiem šajā 
lietošanas instrukcijā. Pamatojoties uz atšķirīgiem datiem, attēliem vai aprakstiem, nevar celt nekādas 
prasības. 

Pārdodot mašīnu, lūdzu, nodrošiniet, lai lietošanas instrukcija atrastos mašīnā. 

1.1 Dokumenta mērķis 

Šī ekspluatācijas instrukcija 

 raksturo mašīnas lietošanu un apkopi; 

 satur svarīgus norādījumus drošai un efektīvai mašīnas izmantošanai; 

 ir mašīnas sastāvdaļa un tai vienmēr jāatrodas mašīnā vai traktorā; 

 jāsaglabā turpmākai izmantošanai. 

1.2 Ekspluatācijas instrukcijā izmantotie virziena un vietas apzīmējumi 

Visi norādījumi par virzienu šajā ekspluatācijas instrukcijā vienmēr ir doti braukšanas virzienā. 



  

 Norādījumi lietotājam

 

GreenDrill  BAH0054-9  11.17 9
 

1.3 Izmantotais attēlojums 

Norādījumi par veicamajām darbībām un to iznākumu 

Norādījumi operatoram par veicamajām darbībām ir attēloti numurētā secībā. Ievērojiet noteikto 
darbību norādījumu secību. Katras darbības iznākums attiecīgos gadījumos tiek norādīts ar bultiņu. 
Piemērs: 

1. 1. darbība 

 Mašīnas reakcija uz 1. darbību. 

2. 2. darbība 

Uzskaitījums 

Uzskaitījums, kuram nav noteiktas secības, tiek attēlots saraksta veidā ar punktiem. Piemērs: 

 1. punkts 
 2. punkts 
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2 Vispārīgi drošības norādījumi 

Šajā nodaļā ir ietvertas papildu norādes, kas attiecas uz lietošanas instrukcijā sniegtajiem drošības 
norādījumiem par drošu mašīnas lietošanu. 

2.1 Pienākumi un atbildība 

Ekspluatācijas instrukcijā ietverto norādījumu ievērošana 

Drošības pamatnorādījumu un drošības noteikumu zināšana ir priekšnosacījums drošai mašīnas 
lietošanai un ekspluatācijai bez darbības traucējumiem. 

Īpašnieka pienākums 

Īpašnieka pienākums ir atļaut strādāt ar mašīnu/veikt mašīnas apkalpošanu tikai tādām personām, 
kuras: 

 ir iepazinušās ar darba drošības un negadījumu profilakses pamatnoteikumiem, 

 ir instruētas par darbu ar mašīnu/mašīnas apkalpošanu, 

 ir izlasījušas un izprot šo ekspluatācijas instrukciju. 

Īpašnieka pienākums ir: 

 uzturēt salasāmā stāvoklī visus uz mašīnas esošos brīdinājuma attēlus, 

 nomainīt bojātos brīdinājuma attēlus. 

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, vērsieties pie ražotāja. 

Operatora pienākums 

Visām personām, kas lieto/apkalpo mašīnu, pirms darba sākuma: 

 jāiepazīstas ar darba drošības un negadījumu profilakses pamatnoteikumiem, 

 jāizlasa un darba gaitā jāievēro nodaļā "Vispārīgi drošības norādījumi" minētā informācija, 

 jāizlasa šīs lietošanas instrukcijas nodaļa "Uz mašīnas esošie brīdinājuma attēli un citu veidu 
apzīmējumi" un mašīnas lietošanas laikā jāievēro brīdinājuma attēlos norādītās drošības 
prasības, 

 jāiepazīstas ar mašīnas lietošanu, 

 jāizlasa šīs ekspluatācijas instrukcijas nodaļas, kurās sniegtā informācija ir svarīga uzticēto darba 
pienākumu veikšanai. 

Ja operators konstatē, ka kāda no iekārtām neatbilst visām tehniskās drošības prasībām, šis bojājums 
nekavējoties jānovērš. Ja tas neietilpst operatora darba pienākumos vai viņam nav nepieciešamo 
profesionālo zināšanu, par šo bojājumu jāziņo tiešajam vadītājam (īpašniekam). 
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Apdraudējums mašīnas lietošanas laikā 

Šī mašīna ir konstruēta saskaņā ar tehnikas attīstības līmeni un vispāratzītiem tehniskās drošības 
noteikumiem. Tomēr mašīnas lietošanas laikā var izcelties: 

 operatora un trešo personu ķermeņa un dzīvības, 

 pašas mašīnas, 

 citu mantisko vērtību apdraudējums un kaitējums. 

Izmantojiet mašīnu tikai: 

 paredzētajam mērķim, 

 tehniski drošā un nevainojamā stāvoklī. 

Darbības traucējumi, kas var ietekmēt drošību, jānovērš nekavējoties. 

Ražotāja garantija un atbildība 

Ir spēkā mūsu "Vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi". Īpašnieka rīcībā tie nonāk ne vēlāk kā 
līguma noslēgšanas brīdī. Ražotāja garantijas prasības un atbildības prasības par personām nodarītu 
kaitējumu un mantiskiem zaudējumiem netiek atzītas, ja to cēlonis ir viens vai vairāki no šeit 
minētājiem: 

 mašīnas izmantošana neparedzētam mērķim; 

 mašīnas neprofesionāla montāža, lietošanas sākšana, lietošana un apkope; 

 mašīnas lietošana ar bojātām aizsargierīcēm vai neatbilstoši piestiprinātām vai nefunkcionējošām 
aizsargierīcēm un drošības ierīcēm; 

 šajā lietošanas instrukcijā minēto norādījumu neievērošana attiecībā uz lietošanas sākšanu, 
lietošanu un apkopi; 

 patstāvīgi veiktas izmaiņas mašīnas konstrukcijā; 

 nepietiekama mašīnas dilstošo detaļu kontrole; 

 neprofesionāli veikts remonts; 

 bojājumi, kas nodarīti ārēja spēka un nepārvaramas varas ietekmē. 
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2.2 Drošības simbolu attēlojums 

Drošības norādījumi ir marķēti ar trīsstūra drošības simbolu un pirms tā esošu signālvārdu. 
Norādījuma vārdi (APDRAUDĒJUMS, BRĪDINĀJUMS, UZMANĪBU) apraksta apdraudējuma pakāpi un 
tiem ir šāda nozīme: 

 

 

APDRAUDĒJUMS 

apzīmē tiešu apdraudējumu ar augstu riska pakāpi, kura 
nenovēršanas rezultātā iestājas nāve vai tiek gūtas ārkārtīgi 
smagas traumas (ķermeņa daļu zaudējums vai ilgstoši 
nedziedējamas traumas). 

Neievērojot šos norādījumus, pastāv nāvējošs apdraudējums vai risks 
gūt ārkārtīgi smagas traumas. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

apzīmē iespējamu apdraudējumu ar vidēju riska pakāpi, kura 
nenovēršanas rezultātā var iestāties nāve vai tikt gūtas (ārkārtīgi 
smagas) traumas. 

Neievērojot šos norādījumus, zināmos apstākļos pastāv nāvējošs 
apdraudējums vai risks gūt ārkārtīgi smagas traumas. 

 

 

UZMANĪBU 

apzīmē apdraudējumu ar nelielu riska pakāpi, kura nenovēršanas 
rezultātā var tikt gūtas vieglas vai vidēji smagas traumas vai 
nodarīti mantiskie zaudējumi. 

 

 

SVARĪGI 

apzīmē pienākumu rīkoties īpašā veidā vai veikt kādu darbību, lai 
mašīnu lietotu profesionālā līmenī. 

Neievērojot šos norādījumus, var tikt izraisīti mašīnas darbības 
traucējumi vai nodarīti vides bojājumi. 

 

 

NORĀDĪJUMS 

apzīmē padomus lietošanā un īpaši noderīgu informāciju. 

Šie norādījumi palīdz izmantot visas mašīnas funkcijas optimālā veidā.
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2.3 Darba organizācijas pasākumi 

Īpašniekam jāsagatavo nepieciešamie individuālās aizsardzības līdzekļi, piemēram: 

 aizsargbrilles, 

 ūdensdroši apavi, 

 pret ķimikālijām izturīgs kombinezons, 

 ādas aizsardzības līdzekļi u.c. 

  

 

Lietošanas instrukcijai: 

 vienmēr jāatrodas mašīnas lietošanas vietā, 

 jebkurā laikā jābūt pieejamai operatoru un apkopes personāla 
vajadzībām. 

Regulāri pārbaudiet visas esošās drošības ierīces. 

2.4 Drošības ierīces un aizsargierīces 

Pirms mašīnas lietošanas uzsākšanas visām drošības ierīcēm un aizsargierīcēm vienmēr jābūt 
atbilstoši piestiprinātām un jāatrodas funkcionējošā stāvoklī. Regulāri pārbaudiet visas drošības 
ierīces un aizsargierīces. 

Bojātas aizsargierīces 

Mašīnas lietošana ar bojātām vai demontētām drošības ierīcēm un aizsargierīcēm var izraisīt 
bīstamas situācijas. 

2.5 Neformāli drošības pasākumi 

Papildus visiem šajā ekspluatācijas instrukcijā minētajiem drošības norādījumiem ievērojiet vispārīgā 
kārtā spēkā esošos nacionālos negadījumu profilakses un vides aizsardzības noteikumus. 

Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem, ievērojiet ar likumu noteiktos ceļu satiksmes noteikumus. 
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2.6 Personāla kvalifikācija 

Veikt darbu ar mašīnu/mašīnas apkalpošanu drīkst tikai apmācītas un instruētas personas. 
Īpašniekam skaidri jānosaka apkalpojošā, apkopes un tehniskās uzturēšanas personāla kompetence. 

Apmācāma persona drīkst veikt darbu ar mašīnu/mašīnas apkalpošanu tikai pieredzējušas personas 
uzraudzībā. 

Personāla tips 

Darbība 

Veicamajai darbībai 
speciāli apmācīta 

persona 1) 

Instruēta  
persona 2) 

Personas ar  
specifisku  

arodizglītību 
(specializēta 
darbnīca) 3) 

Kraušana/transportēšana X X X 

Lietošanas sākšana  X  

Regulēšana, aprīkojuma 
uzstādīšana 

  X 

Lietošana  X  

Apkope   X 

Darbības traucējumu diagnostika 
un novēršana 

 X X 

Utilizācija X   

Apzīmējumi:  X..atļauts  ..nav atļauts 

 
1)  Persona, kas spēj izpildīt specifisku darbu un drīkst to veikt atbilstoši kvalificēta uzņēmuma 

uzdevumā. 
2)  Par instruētu personu uzskata tādu, kas ir informēta un nepieciešamības gadījumā apmācīta 

attiecībā uz veicamo darbu un iespējamo apdraudējumu neprofesionālas rīcības gadījumā, kā arī 
informēta par nepieciešamajām aizsargierīcēm un drošības pasākumiem. 

3)  Personas ar specifisku arodizglītību tiek uzskatītas par speciālistiem. Pamatojoties uz savu 
arodizglītību un atbilstošo noteikumu zināšanām, tās spēj novērtēt veicamos uzdevumus un 
apzināties iespējamo apdraudējumu. 

  Piezīme: 

  Arodizglītībai līdzvērtīgu kvalifikāciju var arī iegūt, darbojoties attiecīgajā nozarē vairākus gadus. 

 

 

Ja pie mašīnas apkopes un tehniskās uzturēšanas darbiem ir 
norādīta piebilde "Specializētā darbnīca", tos drīkst izpildīt tikai 
specializētā darbnīcā. Specializētās darbnīcas personālam ir 
nepieciešamās zināšanas un piemēroti palīglīdzekļi (instrumenti, 
celšanas un balstīšanas iekārtas), kas nepieciešami, lai mašīnas 
apkopes un tehniskās uzturēšanas darbus veiktu profesionāli un 
droši. 
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2.7 Drošības pasākumi parastos ekspluatācijas apstākļos 

Ekspluatējiet mašīnu tikai tādā gadījumā, ja visas drošības ierīces un aizsargierīces funkcionē pilnībā.  

Pārbaudiet vismaz vienu reizi dienā, vai mašīnas drošības ierīcēm un aizsargierīcēm nav radušies 
ārēji novērojami bojājumi un vai tās funkcionē. 

2.8 Apdraudējums ar akumulētu enerģiju 

Ņemiet vērā, ka mašīna akumulē mehānisku, hidraulisku, pneimatisku un elektrisku/elektronisku enerģiju. 

Instruējot operatoru, veiciet attiecīgus pasākumus. Sīkāki norādījumi vēlreiz tiek sniegti attiecīgajās 
ekspluatācijas instrukcijas nodaļās. 

2.9 Apkope un tehniskā uzturēšana, traucējumu novēršana 

Veiciet paredzētos regulēšanas un apkopes darbus un tehniskās pārbaudes noteiktajos termiņos. 

Nodrošiniet, lai nejauši nevarētu sākt neviena enerģijas nesēja lietošanu, piemēram, ieslēgt 
pneimatisko vai hidraulisko sistēmu. 

Veicot lielāku konstrukcijas mezglu nomaiņu, rūpīgi piestipriniet un nostipriniet tos pie cēlējierīcēm. 

Pārbaudiet, vai skrūvsavienojumi nav kļuvuši vaļīgi. Pēc apkopes darbu pabeigšanas pārbaudiet 
drošības ierīču un aizsargierīču darbību. 
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2.10 Konstrukcijas izmaiņas 

Nesaņemot AMAZONEN-WERKE atļauju, mašīnas konstrukcijā nedrīkst veikt nekādas izmaiņas, 
papildinājumus vai pārbūves. Tas pats attiecas arī uz nesošo elementu metināšanu. 

Lai veiktu jebkādus konstrukcijas papildināšanas vai pārbūves darbus, jāsaņem AMAZONEN-WERKE 
rakstveida atļauja. Lai saskaņā ar valsts un starptautiskiem noteikumiem saglabātu tipa 
apstiprinājumu, izmantojiet tikai AMAZONEN-WERKE apstiprinātas pārbūves un speciālā aprīkojuma 
detaļas. 

Transportlīdzekļiem, kam ir attiecīgas iestādes izdota ekspluatācijas atļauja, vai pie transportlīdzekļa 
piestiprinātām ierīcēm un aprīkojumam, kam ir derīga ekspluatācijas atļauja vai saskaņā ar ceļu 
satiksmes noteikumiem izdota atļauja dalībai ceļu satiksmē, jāatrodas atļaujā norādītajā stāvoklī. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, kas nesošo elementu lūzuma gadījumā izraisa 
saspiešanu, sagriešanu, aizķeršanu, ievilkšanu un triecienu. 

Kategoriski aizliegts 

 veikt urbumus rāmī vai šasijā, 

 paplašināt rāmī vai šasijā esošos urbumus; 

 veikt nesošo elementu metināšanu. 

2.10.1 Rezerves daļas un dilstošās daļas, kā arī palīgmateriāli 

Nekavējoties nomainiet mašīnas daļas, kas atrodas tehniski neapmierinošā stāvoklī. 

Lai saskaņā ar valsts un starptautiskajiem noteikumiem saglabātu derīgu ekspluatācijas atļauju, 
izmantojiet tikai oriģinālās AMAZONE rezerves un dilstošās daļas vai uzņēmuma AMAZONEN-
WERKE atļautas detaļas. Izmantojot citu ražotāju rezerves daļas un dilstošās detaļas, nevar garantēt 
to konstrukcijas un izgatavošanas kvalitāti atbilstoši slodzes un drošības prasībām. 

AMAZONEN-WERKE neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, lietojot neapstiprinātas 
rezerves daļas un dilstošās detaļas vai palīgmateriālus. 

2.11 Tīrīšana un utilizēšana 

Izmantojamie materiāli jālieto un jāutilizē profesionālā līmenī, it īpaši tas attiecas uz: 

 darbiem saistībā ar eļļošanas sistēmām un ierīcēm un 

 tīrīšanas darbiem, izmantojot šķīdinātājus. 

2.12 Operatora darba vieta 

Mašīnas vadīšanu drīkst veikt tikai viens cilvēks, atrodoties traktora vadītāja sēdeklī. 
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2.13 Uz mašīnas esošie brīdinājuma attēli un cita veida apzīmējumi 

 

Visus uz mašīnas esošos brīdinājuma attēlus vienmēr saglabājiet tīrā 
un labi salasāmā stāvoklī! Nomainiet nesalasāmus brīdinājuma 
attēlus. Brīdinājuma attēlus pasūtiet pie tirgotāja atbilstoši pasūtījuma 
numuram (piemēram, MD 075). 

Brīdinājuma attēls - uzbūve 

Brīdinājuma attēlus mašīnā uzstāda bīstamās vietās, un tie brīdina par apdraudējumu. Šajās vietās 
pastāv nemainīgs vai var izcelties pēkšņs apdraudējums. 

Brīdinājuma attēlus veido 2 daļas: 

 

1. daļa 

attēla veidā norāda apdraudējuma veidu, kas ietverts trīsstūra formas drošības simbolā. 

2. daļa 

attēla veidā norāda apdraudējuma novēršanas veidu. 

Brīdinājuma attēls - skaidrojums 

Stabiņā Pasūtījuma numurs un paskaidrojums ir sniegts līdzās attēlotā brīdinājuma attēla apraksts. 
Brīdinājuma attēlu apraksts vienmēr paliek nemainīgs un tiek sniegts šādā secībā: 

 1. Apdraudējuma apraksts. 

  Piemēram: Apdraudējums, kas izraisa sagriešanu vai piespiedu amputāciju. 

 2. Apdraudējuma novēršanas norādījuma(-u) neievērošanas sekas. 

  Piemēram: Tiek nodarītas smagas pirkstu vai plaukstas traumas. 

 3. Norādījumi apdraudējuma novēršanai. 

  Piemēram: Mašīnas daļām pieskarieties tikai tad, ja to kustība ir pilnībā apstājusies. 
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Pasūtījuma numurs un paskaidrojums 
 Brīdinājuma attēli 

MD 076 

Plaukstu vai roku ievilkšanas vai saķeršanas 
draudi, ko rada spēka pārvades zonā esošas 
kustīgas detaļas. 

Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas 
bojājumus un ķermeņa daļu piespiedu 
amputāciju. 

Nekad neatveriet vai nedemontējiet 
aizsargierīces, 

 kamēr darbojas traktora dzinējs un ir 
pievienota 
kardānvārpsta/hidrauliskā/elektroniskā 
sistēma, 

 vai darbojas riteņu piedziņa. 

 

MD 078 

Pirkstu vai plaukstu saspiešanas 
apdraudējums, ko rada pieejamas kustīgas 
mašīnas daļas. 

Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas 
bojājumus un ķermeņa daļu piespiedu 
amputāciju. 

Nepieskarieties bīstamajām vietām, kamēr 
traktora dzinējs darbojas ar pievienotu 
kardānvārpstu/hidraulisko/elektronisko sistēmu. 

 

MD 079 

Apdraudējums, ko rada no mašīnas izsviests 
materiāls vai svešķermeņi, personai 
atrodoties mašīnas bīstamajā zonā! 

Šis apdraudējums var izraisīt smagus visa 
ķermeņa bojājumus. 

 Ievērojiet pietiekami drošu attālumu no 
mašīnas bīstamās zonas. 

 Raugieties, lai personas atrastos drošā 
attālumā no bīstamajām mašīnas daļām, 
kamēr darbojas vilcēja motors. 
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MD 082 

Risks nokrist, atrodoties uz platformām un 
kāpšļiem. 

Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas 
bojājumus un nāvi. 

Stāvēšana vai kāpšana uz mašīnām to kustības 
laikā ir aizliegta. Šis aizliegums attiecas arī uz 
mašīnām ar kāpšļiem vai platformām. 

Pievērsiet uzmanību tam, vai mašīnas kustības 
laikā uz tās neviens neatrodas. 

 

MD 095 

Pirms mašīnas lietošanas sākšanas izlasiet un 
turpmākajā gaitā ievērojiet lietošanas instrukcijā 
minēto informāciju un drošības norādījumus. 

 

MD 096 

Apdraudējums, ko rada no nenoblīvētām 
hidrauliskām šļūtenēm izplūstoša hidraulikas 
eļļa. 

Šis apdraudējums var izraisīt smagas visa 
ķermeņa traumas un nāvi, ar augstspiedienu 
izplūstošajai hidraulikas eļļai nokļūstot zem ādas 
un iekļūstot ķermenī. 

 Nekad nemēģiniet hidraulisko šļūteņu sūces 
noblīvēt ar plaukstu vai pirkstiem. 

 Pirms apkopes un tehniskās uzturēšanas 
darbiem izlasiet un turpmāk ievērojiet 
lietošanas instrukcijas norādījumus. 

 Rodoties traumām, ko ir izraisījusi 
hidraulikas eļļa, nekavējieties apmeklējiet 
ārstu. 
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MD 102 

Apdraudējums, ko izraisa nejauša traktora un 
mašīnas iedarbināšana un ripošana to 
apkalpošanas darbu laikā, piemēram, veicot 
montāžu, regulēšanu, darbības traucējumu 
novēršanu, tīrīšanu, apkopi un tehnisko 
uzturēšanu. 

Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas 
bojājumus un nāvi. 

 Pirms jebkādu mašīnas apkalpošanas darbu 
sākšanas nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu 
nevarētu nejauši iedarbināt, un nostipriniet 
traktoru un mašīnu, lai tie nevarētu ripot. 

 Izlasiet un ievērojiet ekspluatācijas 
instrukcijas attiecīgās nodaļas norādījumus 
atkarībā no apkalpošanas darba veida. 

 

 

2.13.1 Brīdinājuma attēlu un cita veida apzīmējumu izvietojums 
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2.14 Drošības norādījumi operatoram 

Izslēdziet vadības pulti 
 pirms transportēšanas, 
 pirms regulēšanas, apkopes un remonta darbiem. 

Negadījuma risks, ja nejauši izkustina dozatoru vai citus mašīnas komponentus. 

2.14.1 Vispārīgi norādījumi par drošību un negadījumu profilaksi 

 Papildus šiem norādījumiem ievērojiet arī vispārīgā kārtā spēkā esošos nacionālos drošības un 
negadījumu profilakses noteikumus. 

 Pie mašīnas piestiprinātie brīdinājuma attēli un cita veida apzīmējumi satur svarīgus norādījumus 
par drošu mašīnas lietošanu. Šo norādījumu ievērošana ir paredzēta jūsu drošībai. 

 Pirms kustības un lietošanas sākšanas pārbaudiet mašīnas apkārtni (vai nav bērnu). Nodrošiniet 
pietiekamu redzamību. 

 Cilvēku pārvadāšana un transportēšana ar mašīnu ir aizliegta. 

 Izvēlieties tādu braukšanas stilu, lai traktoru ar piemontētu vai piekabinātu mašīnu varētu droši 
pārvaldīt ikvienā situācijā. 

  Turklāt ņemiet vērā savas spējas, ceļa seguma, satiksmes, redzamības un laika apstākļus, 
traktora gaitas īpašības, kā arī piemontētās vai piekabinātās mašīnas ietekmi. 
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Mašīnas lietošana 

 Pirms darba sākuma iepazīstieties ar visām mašīnas ierīcēm un vadības elementiem, kā arī to 
funkcijām. Darba laikā tam jau ir par vēlu. 

 Nēsājiet cieši pieguļošu apģērbu. Brīvs apģērbs paaugstina risku apģērbam aizķerties aiz 
piedziņas vārpstām vai aptīties ap tām. 

 Lietojiet mašīnu tikai tādā gadījumā, ja visas aizsargierīces ir piestiprinātas un atrodas 
aizsardzības stāvoklī. 

 Ievērojiet piekabinātās/piemontētās mašīnas maksimālo slodzi un traktora asu un sakabes 
pieļaujamo slodzi. Ja nepieciešams, brauciet tikai ar daļēji uzpildītu tvertni. 

 Uzturēšanās mašīnas darba zonā ir aizliegta. 

 Uzturēšanās mašīnas rotācijas un pagrieziena zonā ir aizliegta. 

 Pie mašīnas daļām, kuras darbina ārējs spēks (piemēram, hidrauliskā sistēma), pastāv 
saspiešanas un cirpes risks. 

 Ar ārēju spēku darbināmas mašīnas daļas drīkst lietot tikai tad, ja no mašīnas tiek ievērots 
pietiekams drošības attālums. 

 Pirms traktora atstāšanas nodrošiniet, lai to nevarētu nejauši iedarbināt un lai tas nevarētu 
nejauši aizripot. 

  Šim nolūkam: 

 nolaidiet mašīnu uz zemes, 

 pievelciet stāvbremzi, 

 apstādiniet traktora dzinēju, 

 izņemiet aizdedzes atslēgu. 
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2.14.2 Hidrauliskā sistēma 

 Hidrauliskajā sistēmā ir augsts spiediens. 

 Pievērsiet uzmanību tam, vai hidrauliskās šļūtenes ir pievienotas pareizi. 

 Pievienojot hidrauliskās šļūtenes, ievērojiet, lai gan traktora, gan mašīnas hidrauliskajā sistēmā 
nebūtu spiediena. 

 Aizliegts bloķēt tos traktora vadības elementus, kas tiešā veidā kalpo hidrauliski vai elektriski 
vadāmu konstrukcijas elementu kustību vadīšanai, piemēram, locīšanai, pagriešanai un 
pārvietošanai. Atlaižot attiecīgo vadības elementu, atbilstošajai kustībai jāpārtraucas automātiski. 
Tas neattiecas uz tādu ierīču kustībām, kuras: 

 darbojas nepārtraukti vai 

 tiek regulētas automātiski vai 

 kurām atbilstoši to funkcijai nepieciešams peldēšanas vai spiediena režīms. 

 Pirms darbiem ar hidraulisko sistēmu 

 apstādiniet mašīnu, 

 atbrīvojiet hidraulisko sistēmu no spiediena, 

 apstādiniet traktora dzinēju, 

 ieslēdziet traktora stāvbremzi, 

 izņemiet aizdedzes atslēgu. 

 Vismaz reizi gadā kompetentam speciālistam jāpārbauda hidraulisko šļūteņu darba stāvoklis. 

 Bojājumu un novecojuma gadījumā nekavējoties nomainiet hidrauliskās šļūtenes. Izmantojiet tikai 
oriģinālās AMAZONE hidrauliskās šļūtenes. 

 Hidraulisko šļūteņu lietošanas ilgums nedrīkst pārsniegt sešus gadus, ieskaitot iespējamo 
glabāšanas ilgumu, kas nedrīkst pārsniegt 2 gadus. Arī glabājot atbilstošā veidā un 
nepārsniedzot pieļaujamo slodzi, šļūtenes un šļūteņu savienojumi dabiski noveco, kas ierobežo 
to glabāšanas un lietošanas ilgumu. Atbilstoši pieredzei, it īpaši ņemot vērā iespējamo 
apdraudējumu, var noteikt atšķirīgu lietošanas ilgumu. Termoplasta šļūtenēm un cauruļvadiem 
var būt noteikti citi aptuvenie termiņi. 

 Nekad nemēģiniet hidraulisko šļūteņu sūces noblīvēt ar plaukstu vai pirkstiem. 

  Ar augstu spiedienu izplūstošais šķidrums (hidraulikas eļļa) caur ādu var iekļūt ķermenī un izraisīt 
smagas traumas.  

  Rodoties traumām, ko izraisījusi hidraulikas eļļa, nekavējieties apmeklējiet ārstu. Inficēšanās 
risks! 

 Lai novērstu smagas inficēšanās risku, sūču meklēšanai izmantojiet piemērotus palīglīdzekļus. 
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2.14.3 Elektroiekārta 

 Veicot elektroiekārtas apkalpošanas darbus, vienmēr atvienojiet akumulatoru (negatīvo polu). 

 Lietojiet tikai attiecīgajam strāvas stiprumam paredzētos drošinātājus. Lietojot lielākam strāvas 
stiprumam paredzētus drošinātājus, elektroiekārta tiek sabojāta – ugunsbīstamība. 

 Pievērsiet uzmanību tam, vai akumulators ir pievienots pareizi — pievienojiet vispirms pozitīvo 
polu, bet pēc tam negatīvo polu. Atvienojot akumulatoru, vispirms atvienojiet negatīvo polu, bet 
pēc tam pozitīvo polu. 

 Akumulatoru baterijas pluspolu vienmēr nosedziet ar tam paredzēto pārsegu. Tam savienojoties 
ar mašīnas korpusu, pastāv eksplozijas risks. 

 Eksplozijas risks. Nepieļaujiet dzirksteļu veidošanos un atklātu liesmu akumulatora tuvumā. 

 Mašīna var būt aprīkota ar elektroniskiem komponentiem un detaļām, kuru darbību var ietekmēt 
citu ierīču elektromagnētiskais starojums. Neievērojot tālāk minētos drošības norādījumus, šāda 
ietekme var izraisīt personu apdraudējumu. 

 Uzstādot mašīnā papildu elektroierīces un/vai elektroiekārtas komponentus, kas tiek 
pieslēgtas mašīnas elektroiekārtai, lietotāja pienākums ir pārbaudīt, vai tās neizraisa 
transportlīdzekļa elektroniskās iekārtas vai citu komponentu darbības traucējumus. 

 Ievērojiet, lai papildus uzstādītās elektriskās un elektroniskās detaļas būtu atbilstīgas 
Direktīvai 89/336/EEK par elektromagnētisko saderību spēkā esošajā redakcijā un uz tiem 
būtu CE zīme. 

2.14.4 Sējmašīna darbībā 

 Ievērojiet sēklas tvertnes pieļaujamo uzpildes daudzumu (sēklas tvertnes tilpums). 

 Izmantojiet pakāpienus un platformu tikai sēklas tvertnes uzpildei. 

 Darba režīma laikā pārvietoties, atrodoties uz mašīnas, aizliegts. 

 Veicot kalibrēšanu, pievērsiet uzmanību apdraudējumam, ko izraisa rotējošas un svārstīgas 
mašīnas daļas. 

 Pirms transportēšanas noņemiet kustības joslu marķiera grambu diskus. 

 Sēklas tvertnē neievietojiet nekādas detaļas. 

 Pirms transportēšanas brauciena grambas aizzīmētājus nobloķējiet transportēšanas stāvoklī 
(atkarībā no konstrukcijas). 
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2.14.5 Tīrīšana, apkope un tehniskā uzturēšana 

 Mašīnas tīrīšanas, apkopes un tehniskās uzturēšanas darbus veiciet tikai tad, ja: 

 piedziņa ir izslēgta, 

 traktora dzinējs ir apstādināts, 

 aizdedzes atslēga ir aizņemta. 

 no vadības pults ir atvienots mašīnas spraudnis. 

 Regulāri pārbaudiet, vai uzgriežņi un skrūves ir cieši pievilkti, un nepieciešamības gadījumā 
pievelciet. 

 Pirms apkopes, remonta un tīrīšanas darbu sākuma nostipriniet pacelto mašīnu vai paceltās 
mašīnas daļas, lai tās nevarētu nejauši nolaisties. 

 Nomainot ar griežņiem aprīkotas darba ierīces, lietojiet piemērotus darbarīkus un cimdus. 

 Eļļas, smērvielas un filtrus likvidējiet atbilstoši noteikumiem. 

 Pirms traktora un piemontētas mašīnas elektrometināšanas darbu sākuma atvienojiet traktora 
ģeneratora un akumulatora kabeli. 

 Rezerves daļām katrā ziņā jāatbilst AMAZONEN-WERKE noteiktajām tehniskajām prasībām. To 
nodrošina AMAZONE oriģinālās rezerves daļas. 

 



  

Ražojuma apraksts 

 

26  GreenDrill  BAH0054-9  11.17

 

3 Ražojuma apraksts 

 

 

 (1) Sēklas tvertne 

 (2) Dozators ar sējas vārpstu 

 (3) Elektromotors sējas vārpstas piedziņai 

 (4) Sēklas materiāla padeves šļūtene 

 (5) Ventilators 

 (6) Sēklas sadales disks 
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3.1 Izmantošana atbilstoši noteikumiem 

Starpkultūru sējmašīna GreenDrill 

 ir konstruēta noteiktu tradicionālo sēklu un mēslojuma veidu dozēšanai un izsējai 
lauksaimniecības darbu laikā. 

 tiek uzstādīta uz tam atļautas AMAZONE transportējošās mašīnas. 

3.1.1 Atļautās AMAZONE transportējošās mašīnas 

GreenDrill AMAZONE transportējošās mašīnas 

GD200-E 
GD200-H 

Catros 
Special 

2503 

3003 
3503 4003    

  

GD200-E 
GD200-H 

Catros 

3001 3501 4001    
  

GD200-E 
GD200-H 

  4002-2 5002-2 6002-2  
  

GD200-H  
GD500-H 

  
4002-
2TS 

5002-
2TS 

6002-
2TS 

 
  

GD500-H      
7003-
2TX 

8003-
2TX 

9003-
2TX 

GD200-E 
GD200-H 

Cenius 

3003 3503 4003    
  

GD200-H 
GD500-H 

  4002-2T      

  4003-2T      

  
4003-
2TX 

5003-
2TX 

6003-
2TX 

7003-
2TX 

  

GD500-H Certos   
4001-
2TX 

5001-
2TX 

6001-
2TX 

7001-
2TX 

  

GD200-E 
GD200-H 

KG/KE 3000 3500 4000    
  

GD200-E 
GD200-H 

KX 3000      
  

GD500-D Cirrus 
3003 

Compac
t 

3503 
Compac

t 

4003      

4003-2  6003-2    

GD200-E 
Cataya 
Super 

3000      
  

GD200-E D9-60 

GD200-E D9 6000-TC 

 

Citāda izmantošana, nekā norādīts iepriekš, jo īpaši GreenDrill piemontēšana citu ražotāju mašīnām 
un šeit neminētām AMAZONE mašīnām, nav atbilstīga noteikumiem. 

Noteikumiem neatbilstoša lietošana ir arī GreenDrill montāža, izmantojot montāžas detaļas, kas nav 
paredzētas attiecīgajai mašīnai. 

Par bojājumiem, kuri radušies noteikumiem neatbilstošas izmantošanas rezultātā, atbildīgs ir tikai 
lietotājs un AMAZONEN-WERKE neuzņemas nekādu atbildību. 
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3.2 Tehniskie dati 

Starpkultūru sējmašīna 
GreenDrill  
GD200-E 

GreenDrill  
GD200-H 

GreenDrill  
GD500-H 

GreenDrill  
GD500-D 

Sēklas tvertnes tilpums [I] 200 200 500 500 

Izejas [gab.] 8 8 8 8 

Ventilatora piedziņa elektrisks hidraulisks hidraulisks 
no transportējošās

mašīnas 

Dozēšana Dozēšana ar elektrisko dozēšanas motoru 

Automātiska 
sēklas daudzuma regulēšana, 
mainot ātrumu 

Iespējams tikai ar GreenDrill vadības pulti 5.2. Ir nepieciešams 
dīzeļdzinēja pieslēgums pie traktora 7 kontaktu signāla 
kontaktligzdas vai radars vai GPS ierīce. 

Sēklas materiāla glabātava virs sēklas sadales diska 

3.3 Datu plāksnīte un CE marķējums 

Attēlā parādīts datu plāksnītes (1) un CE zīmes 
izvietojums (2) uz mašīnas. 

CE zīme liecina par spēkā esošo ES direktīvu 
normu ievērošanu. 

 

 

Datu plāksnītē un CE zīmē ir norādīts: 

 (1) Mašīnas ID numurs 

 (2) Tips 

 (3) Pašmasa kg 

 (4) Maks. noslodze kg 

 (5) Rūpnīca 

 (6) Modeļa gads 

 (7) Izlaiduma gads 
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3.4 EK iekļaušanas deklarācija 

AMAZONE piegādā starpkultūru sējmašīnu 
GreenDrill (1) kopā ar transportējošai mašīnai 
piemērotu montāžas komplektu (2). 
Transportējošās mašīnas piegādes laikā 
GreenDrill ir uzmontēta vai to uzmontē 
specializēta darbnīca, ņemot vērā pievienoto 
instrukciju. Šajā lietošanas instrukcijā nodaļā 
"Izmantošana atbilstoši noteikumiem" (skatīt 
27. lpp.) atradīsit visas GreenDrill uzstādīšanai 
atļautās transportējošās mašīnas. GreenDrill 
šādai izmantošanai ir marķēta ar CE zīmi, un tai 
ir pievienota atbilstības deklarācija. 

 

 

Ja esat iegādājies GreenDrill (1) bez montāžas 
komplekta, tad tā ir daļēji komplektēta mašīna. 
Bez montāžas komplekta GreenDrill ir apzīmēta 
ar datu plāksnīti (skatīt zemāk) un ir pievienota 
EK iekļaušanas deklarācija. EK iekļaušanas 
deklarācija nosaka, ka ražojums, uz kuru attiecas 
šī deklarācija, atbilst EK direktīvā noteiktajām 
veselības aizsardzības un drošības 
pamatprasībām, kā arī EMS direktīvā 
noteiktajām prasībām.  

Īpašnieks ir atbildīgs par GreenDrill uzstādīšanu 
transportējošā mašīnā atbilstoši noteikumiem un 
ievērojot standartu un likuma prasības. 

 

 

Īpašniekam ir jānodrošina, lai GreenDrill izmantošana notiktu bez riskiem. Te, iespējams, ietilpst arī 
piemērota platforma GreenDrill vadībai. Arī platformai jābūt viegli pieejamai. Var būt nepieciešama 
kāpņu pakāpienu montāža. 

Uzstādot GreenDrill pie transportējošās mašīnas, jābūt novērstam personu apdraudējumam visās 
situācijās. 

 

NORĀDĪJUMS 

AMAZONE neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies 
GreenDrill nepareizas montāžas un vadības dēļ. 

 

Datu plāksnītē ir norādīti 

 (1) Sērijas Nr. 

 (2) Tips 

 (3) Rūpnīca 
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4 Uzbūve un darbības princips 

 

 

GreenDrill izmanto starpkultūru izsējai un zālaugu pasējai.  

Sējaparāta spoļu dozētā sēkla tiek virzīta sēklas šļūtenēs (1).  

Elektriski vai hidrauliski darbināms ventilators (2) rada gaisa plūsmu sēklas transportēšanai. GreenDrill 
GD500-D barošana notiek no transportējošās mašīnas ventilatora. Augsnē strādājošo augsnes 
apstrādes mašīnas instrumentu darbības zonā sēkla tiek izsēta ar sēklas sadales diskiem (3). 

Atkarībā no sēklas tvertnes (4) tilpums ir 200 vai 500 litri. Sēklas tvertne un dozators veido slēgtu 
sistēmu, kurā ir spiediens. 

Dozēšanu veic ar sējaparāta spolītēm aprīkota sējas vārpsta dozēšanas korpusā (5). 12V elektrisks 
motorreduktors nodrošina sējas vārpstas piedziņu. 

Divos variantos iespējamā vadības pults GreenDrill tiek vadīta no vadītāja sēdekļa traktora kabīnē. 

Vadības pults 3.2 ir paredzēta sējas vārpstas un ventilatora ieslēgšanai un izslēgšanai. Sējas vārpstas 
apgriezienu skaitu var regulēt. 

Vadības pultī 5.2 ir izvēles izvēlne, piem., kalibrēšanas atbalstam.  

Braukšanas ātruma, apstrādātās platības un darba stundu indikācijai ir nepieciešama vadības pults 
5.2 pieslēgšana pie traktora 7 kontaktu signāla kontaktligzdas vai radara vai GPS ierīces. 

Vadības pults rāda braukšanas ātrumu [km/h] un pielāgo sējas vārpstas apgriezienu skaitu 
mainīgajam braukšanas ātrumam. Arī mainīga braukšanas ātruma gadījumā sēklas daudzums [kg/ha] 
saglabājas nemainīgs. Ja regulējums ir pareizs, ātruma atšķirības par 50% tiek izlīdzinātas gan 
ātrumam palielinoties, gan samazinoties. Arī apgriešanās lauka galā notiek automātiski. 
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4.1 Dozēšana 

 

4.1.1 Sējas vārpsta ar sējaparāta spolītēm 

Sējaparāta spolīšu izvēle ir atkarīga no sēklas. 
Pareizo sējaparāta spolīti sēklas dozēšanai 
meklējiet pielikumā sniegtajās sējas tabulās.  

Katru sējaparāta spolīti veido mazākas vienības. 

Piemērs: 
rupjo sējaparāta spolīti G-G-G veido 3 rupjās 
sējaparāta spolītes G. 

 

 

Ja ir nepieciešams nomainīt sējaparāta spolītes, no dozatora tiek izcelta sējas vārpsta. Sējaparāta 
spolītes uz sējas vārpstas var nomainīt katru atsevišķi. Ērtāk ir aprīkot otru sējas vārpstu ar pareizām 
sējaparāta spolītēm. Sējas vārpstas tad tiek mainītas savā starpā. 

4.1.1.1 Sējas vārpsta ar rupjajām sējaparāta spolītēm G-G-G 

Sējas vārpsta (1) ar 8 rupjajām sējaparāta 
spolītēm G-G-G tiek izmantota šādai sēklai 

 ar lielām sēklām, 

 ar lielu iestrādes daudzumu, piem., zālaugi 
un labība. 

 

 

Rupjo sējaparāta spolīti G-G-G veido 

 3 rupjās sējaparāta spolītes G. 
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4.1.1.2 Sējas vārpsta ar smalkajām sējaparāta spolītēm fb-f-fb-fb 

Sējas vārpsta (1) ar 8 smalkajām sējaparāta 
spolītēm fb-f-fb-fb tiek izmantota šādai sēklai 

 ar smalkām sēklām, 

 ar mazu iestrādes daudzumu, piem., 
sinepes un griķi. 

 

 

Smalko sējaparāta spolīti fb-f-fb-fb veido 

 1 smalkā sējaparāta spolīte f  

 3 smalkās vienlaidu sējaparāta spolītes fb.
Vienlaidu sējaparāta spolītes sēklu nedozē.

 

 

 

 

Nevainojamai padevei izsējiet tikai smalko sēklu līdz 12 kg/min., 
ar GreenDrill uz 

 Catros 7/8/9003-2TX 

 Cenius 4/5/6/7003-2TX 

 Certos 4/5/6/7001-2TX. 
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4.1.1.3 Sējas vārpsta ar sējaparāta spolītēm Flex 20 

Sējas vārpsta ar 8 sējaparāta spolītēm Flex 20 
tiek izmantota šādai sēklai 

 zirņiem,  

 pupām. 

 

 

4.1.1.4 Sējas vārpsta ar sējaparāta spolītēm Flex 40 

Sējas vārpsta ar 8 sējaparāta spolītēm Flex 40 
tiek izmantota šādai sēklai 

 zirņiem,  

 pupām. 

 

 

4.1.1.5 Sējas vārpsta ar sējaparāta spolītēm fb-efv-efv-fb 

Sējas vārpsta ar 8 sējaparāta spolītēm fb-efv-
efv-fb tiek izmantota šādai sēklai 

 rapsim,  

 sinepēm. 
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4.1.1.6 Sējaparāta spolīšu tabula 
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4.1.2 Sējas vārpstas apgriezienu skaits 

Vadības pults 3.2 

Elektromotors nodrošina sējas vārpstas piedziņu. Kalibrēšanas laikā izvēlētais darba ātrums ir jāievēro 
vienmēr, jo kalibrēšanas laikā noteiktais sējas vārpstas apgriezienu skaits nemainās. 

 

Vadības pults 5.2 

Elektromotors nodrošina sējas vārpstas piedziņu. Ja vadības pults ir pieslēgta pie 7 kontaktu traktora 
signāla kontaktligzdas ar ātruma sensoru vai mašīna ir aprīkota ar radara ierīci vai GPS ierīci, sējas 
vārpsta automātiski pielāgo apgriezienu skaitu darba ātrumam. Sēklas daudzums [kg/ha] arī dažāda 
darba kustības ātruma laikā saglabājas nemainīgs.  

 

4.1.3 Slota 

Virs sējaparāta spolītēm ir nostiprināta slota. 
Slotu var regulēt ar sviru (1) skalā no +4 līdz -5. 

 

 

Slotas sviras stāvoklis 

 ja smalkās sēklas plūsma ir laba, minimāli 
iestatiet mīnusā. 

 lielas sēklas gadījumā minimāli iestatiet 
plusā. 

 

 

 
 

 

Pārliekot sviru, var smalkāk dozēt sēklas iestrādes daudzumu. 

Skalas vērtības no -1 līdz -5 
Izmantojot sviru, slotu piespiež pie sējaparāta spolītēm.  
Iestrādes daudzums minimāli samazinās. 

Skalas vērtības no +1 līdz +4 
Izmantojot sviru, slotu paceļ no sējaparāta spolītēm. 
Iestrādes daudzums minimāli palielinās.  
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4.1.4 Kalibrēšana 

Veicot kalibrēšanu un iztukšojot sēklas tvertni, 
sēkla krīt cauri teknei (1) savākšanas maisā (2). 

 

 

 

Vienmēr veiciet kalibrēšanu 

 pirmās lietošanas laikā; 

 pēc sēklas materiāla šķirnes nomaiņas; 

 ja izmantojat to pašu sēklas materiāla šķirni, bet ar atšķirīgām īpašībām un īpatnējo svaru; 

 pēc sējaparāta spolīšu nomaiņas; 

 ja sēklas tvertne iztukšojas ātrāk/lēnāk, nekā iecerēts. Tādos gadījumos faktiskais iestrādes 
daudzums neatbilst kalibrēšanas laikā noteiktajam iestrāde daudzumam. 

 mainot kustības ātrumu darba režīmā (nav nepieciešams ar vadības pulti 5.2 pieslēgumu pie 
traktora 7 kontaktu signāla kontaktligzdas vai radara vai GPS ierīces). 

 

4.2 Maisīšanas vārpsta 

Rotējošā maisīšanas vārpsta (1) novērš, ka 
speltas sēklas un ļoti vieglas sēklas, piem., 
zāles, izsējas laikā rodas kļūdaina izsēja sēklas 
sastrēguma dēļ sēklas tvertnē.  

Ar labi plūstošu sēklu maisīšanas vārpstas 
rotācija nav nepieciešama. 
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4.3 Ventilators 

Ventilators rada gaisa plūsmu, kas dozēšanas materiālu virza uz sēklas sadales diskiem. Palielinoties 
ventilatora apgriezienu skaitam, gaisa plūsma kļūst spēcīgāka. 

Optimālai sēklas sadalei ir nepieciešama spēcīga gaisa plūsma. Pārāk spēcīga gaisa plūsma var 
sabojāt sēklu uz sēklas sadales diskiem. Pārāk vāja gaisa plūsma izraisa aizsērējumus sējas vados.  

Ventilatoram ir elektromotora vai hidromotora piedziņa. 

4.3.1 Ventilatora elektriskā piedziņa 

Ja mašīna ir aprīkota ar ventilatora elektrisko piedziņu, tad vadības pults ir paredzēta 

 ventilatora elektriskās piedziņas ieslēgšanai un izslēgšanai un 

 ventilatora apgriezienu skaita iestatīšanai 

 ar vadības pulti 3.2, skatīt „Ventilatora apgriezienu skaita iestatīšana“ nod., 55. lpp. 

 ar vadības pulti 5.2, skatīt „Ventilatora apgriezienu skaita iestatīšana“ nod., 80. lpp. 

 

Ventilatora pagaidu apgriezienu skaitu skatīt tabulā. 

Tabulas vērtības ir orientējošās vērtības un ir 
atkarīgas no 

 sēklas (graudu izmēra un svara), 

 Izsējas daudzums 

 Darba platums 

 darba kustības ātruma.  

 

Darba platums

Sēja ar 

Rupjajām 
sējaparāta 
spolītēm 

Smalkajām 
sējaparāta 
spolītēm 

3,0 m 3000-3100 1400-2900 

6,0 m 3400-3500 1550-3300 

12,0 m 4200-4300 1650-4000 

 
Ventilatora apgriezienu 

skaits [apgr./min.] 

Iestatiet ventilatora apgriezienu skaitu atbilstoši tabulas vērtībām un pārbaudiet uz lauka 
izkliedēšanas shēmu. Optimizējiet izkliedēšanas shēmu, pielāgojot ventilatora apgriezienu skaitu. 

Ventilatora apgriezienu skaits nemainās, mainoties kustības ātrumam darba režīmā. Lai 
izkliedēšanas shēma darba laikā nemainītos, nepārtraukti noturiet izvēlēto ventilatora apgriezienu 
skaitu. 
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4.3.2 Hidrauliskā ventilatora piedziņa 

Ja mašīna ir aprīkota ar hidraulisko ventilatora piedziņu, tad vadības pults parāda, vai ventilators ir 

ieslēgts vai izslēgts. Ar ieslēgtu ventilatoru virs taustiņa  mirdz sarkanā kontrollampiņa. Taustiņam 

 nav funkcijas ar hidraulisko ventilatora piedziņu. 

Ventilatora apgriezienu skaits netiek rādīts. 

Traktora vadības ierīce ir paredzēta ieslēgšanai 
un izslēgšanai. Ventilatora apgriezienu skaits tiek 
regulēts, izmantojot traktora plūsmas 
regulēšanas vārstu.  

Ja traktoram nav plūsmas regulēšanas vārsta, 
ventilatora apgriezienu skaits tiek regulēts ar 
GreenDrill regulēšanas vārstu (1). 

 

 

Lai sējas vārpstu varētu ieslēgt tikai ar ieslēgtu 
ventilatoru, ventilatora pārslēgšanas pozīciju 
vaicā spiediena sensors (1). 

Tiek novērsts, ka sējas vārpstu var ieslēgt, ja ir 
izslēgts ventilators, un sēklas vados rodas 
aizsērējums. 

 

 

 

Nepārsniedziet šādas maksimālās vērtības: 

Hidrauliskās sistēmas darba 
spiediens: 

 
maks. 210 bar

 

 
Ventilatora hidraulikas eļļas 
temperatūra: 

 
maks. 80°C 

 

Eļļas transportēšanas jauda  
(traktora sūkņa jauda): 

 
maks. 80l/min. 

 

Augstāka eļļas transportēšanas jauda var 
pārsniegt maksimāli atļauto ventilatora 
hidraulikas eļļas temperatūru. 
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Mērīšanas līnija ar skalu [°C] rāda hidromotora 
korpusa temperatūru.  

Palielinoties temperatūrai (no 71°C līdz 110°C), 
skala iekrāsojas melnā krāsā. 

 

 

 

4.3.3 GreenDrill GD500-D bez ventilatora piedziņas 

GreenDrill GD500-D nav ventilatora. Gaisa plūsma GreenDrill GD500-D tiek iegūta no transportējošās 
mašīnas ventilatora.  

Ventilatora apgriezienu skaits tiek regulēts atbilstoši transportējošai mašīnai. Iestatiet ventilatora 
apgriezienu skaitu tā, kā aprakstīts transportējošās mašīnas lietošanas instrukcijā.  

 

4.4 Transportējošās mašīnas satiksmes drošības līste 

Piegādes laikā no rūpnīcas satiksmes drošības 
līstes turētāji var būt uzmontēti citādāk, nekā 
norādīts transportējošās mašīnas lietošanas 
instrukcijā.  

Ja GreenDrill, ņemot vērā montāžas instrukciju, 
pēc tam nostiprināt pie transportējošās mašīnas, 
var būt nepieciešama satiksmes drošības līstes 
turētāju pārvietošana.  

Attēlots ir pārvietotas satiksmes drošības 
līstes (1) stāvēšanas stāvoklis nekustīgām 
mašīnām Cenius un Catros ar uzstādītu 
GreenDrill. 
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5 Iestatījumi pirms lietošanas 

 

APDRAUDĒJUMS  

Apdraudējums, kas izraisa saspiešanu, cirpi, sagriešanu, 
piespiedu amputāciju, satveršanu, aptīšanos, ievilkšanu, 
aizķeršanu un triecienu un kas notiek: 

 nejauši nolaižoties ar 3 punktu hidraulisko sakabi paceltai 
mašīnai; 

 nejauši nolaižoties paceltām, nenostiprinātām mašīnas 
daļām; 

 nejauši iedarbinot traktoru un piekabināto mašīnu un tiem 
nejauši izkustoties. 

Pirms darba ar mašīnu 

 atlokiet kombināciju (ja nepieciešams), 

 izslēdziet mašīnas komponentes, 

 nogaidiet, līdz mašīna apstājas, 

 apturiet kombināciju uz horizontālas un stabilas virsmas 

 Izslēdziet vadības pulti. 
Negadījuma risks, ja radara impulss nejauši izkustina dozatoru 
vai citus mašīnas komponentus. 

 Ieslēdziet traktora stāvbremzi, apstādiniet traktora dzinēju un 
izņemiet aizdedzes atslēgu. 

 Nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt 
un tie nevarētu nejauši aizripot. 

 Nekad neatrodieties zem paceltas, nenostiprinātas mašīnas. 

 Uzstādiet atpakaļ aizsargierīces, kuras tika noņemtas, lai varētu 
veikt mašīnas tīrīšanas, apkopes un tehniskās uzturēšanas 
darbus. 

 Nomainiet bojātas aizsargierīces ar jaunām. 

 

 

APDRAUDĒJUMS 

Apdraudējums, kas nepietiekamas satiksmes un darba drošības 
gadījumā izraisa saspiešanu, sagriešanu, aizķeršanu, ievilkšanu 
un triecienu. 

Pirms mašīnas un traktora lietošanas sākšanas katrreiz pārbaudiet 
atbilstību satiksmes un tehniskās drošības prasībām! 

 

 

APDRAUDĒJUMS 

Kodināšanas līdzekļa putekļi ir indīgi un tos nedrīkst ieelpot, kā 
arī tie nedrīkst saskarties ar ķermeni. 

Uzpildot un iztukšojot sēklas tvertnes, kalibrējot un iztīrot kodināšanas 
līdzekļa putekļus, piemēram, ar saspiestu gaisu, lietojiet 
aizsargapģērbu aizsargmasku, aizsargbrilles un cimdus. 
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BRĪDINĀJUMS 

Mašīnas lietošanas laikā ievērojiet drošības norādījumus, kas 
sniegti: 

 šajā lietošanas instrukcijā, 

 transportējošās mašīnas lietošanas instrukcijā. 

 

 

UZMANĪBU 

Ja darbojas ventilators, nekad neatveriet sēklas tvertnes vāku un 
dozatora vāku. Notiks sēklas nekontrolēta izplūde. 

Sēklas tvertne un dozators veido slēgtu sistēmu, kurā ir spiediens.  

 

 

Slēgtās sistēmas nehermētiskuma dēļ var mainīties iestrādes 
daudzums.  

5.1 GreenDrill kāpņu atlocīšana un pielocīšana 

Uzpildot un iestatot GreenDrill, izmantojiet standartā pieejamo transportējošās mašīnas iekraušanas 
tiltiņu. Ja GreenDrill nav iespējams sasniegt no transportējošās mašīnas iekraušanas tiltiņa, GreenDrill 
ir savs iekraušanas tiltiņš ar kāpnēm. Šī nodaļa sniedz vispārējas norādes, kas jāievēro kāpņu 
locīšanas laikā.  

5.1.1 Kāpņu atlocīšana 

 

Kāpnes atlokiet tikai GreenDrill uzpildīšanai un iestatīšanai.  

Lai izvairītos no sadursmes, kāpnes, ja tās netiek lietotas, darba laikā 
un pirms transportēšanas salokiet. 

 

 1. Novietojiet transportējošo mašīnu darba 
stāvoklī. 

 2. Ieslēdziet vilcēja stāvbremzi, apstādiniet 
vilcēja dzinēju un izņemiet aizdedzes 
atslēgu. 

 3. Atbloķējiet un atlokiet kāpnes (1). 
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3.1. Kāpnes pieturiet aiz roktura un 
pavelciet aiz sviras (1).  
Tādējādi tiek atbrīvots aizbīdnis (2), 
kas veido kāpņu mehānisko 
transportēšanas fiksatoru. 

3.2. Atlokiet kāpnes. 

 

 

5.1.2 Kāpņu pielocīšana 

 1. Pielokiet kāpnes (1). 
Pievērsiet uzmanību tam, lai kāpnes 
nofiksējas mehāniskajā transportēšanas 
fiksatorā. 

 

 

 

APDRAUDĒJUMS 

Aizbīdnis (1) veido kāpņu 
mehānisko transportēšanas 
fiksatoru. 

Pēc kāpņu salocīšanas pārbaudiet, 
vai aizbīdnis atrodas pareizā 
pozīcijā (1). 
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5.2 Maisīšanas vārpstas piedziņas izslēgšana 

 1. Izslēdziet vadības pulti.  

 

 

Maisīšanas vārpstai (1) jādarbojas, 
ja sēkla: 

 var veidot salipumus, 

 ir ļoti viegla, piem., zālaugiem. 

 

 2. Noņemiet aizsargvāku (1). 

2.1. Ar galatslēgu (3) noskrūvējiet 2 
sešmalu uzgriežņus (2) un noņemiet. 

 

 

 3. No ruļļiem noņemiet apaļsiksnu (1). 
Maisīšanas vārpstas piedziņu no sējas 
vārpstas nodrošina, izmantojot apaļsiksnu. 

 4. Uzstādiet aizsargvāku.  
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5.3 Sējas vārpstas nomaiņa 

 1. Izslēdziet vadības pulti. 

 2. Iztukšojiet sēklas tvertni. 

 3. Noņemiet aizsargvāku (1). 

3.1. Ar galatslēgu (3) noskrūvējiet 2 
sešmalu uzgriežņus (2) un noņemiet. 

 

 

 4. No ruļļiem noņemiet apaļsiksnu (1). 

 5. Atskrūvējiet rievotos uzgriežņus (2). 

 

 

 6. Noņemiet noslēgu un izvelciet sējas 
vārpstu (1). 

 7. Noņemiet nepieciešamās sējas tabulas 
sējaparātu spolītes (skatīt 9. nod., 
107. lpp.).  

Sējas vārpstas montāža notiek pretējā secībā. 

 

 

 

Esošo sējas vārpstu atkal var 
uzmontēt pēc sējaparāta spolīšu 
pārveidošanas. Ērtāka ir otras sējas 
vārpstas montāža, kas jau ir 
aprīkota ar nepieciešamām 
sējaparāta spolītēm.  
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5.4 Sēja ar Flex sējaparāta spolītēm 

Lielas sēklas, piem., zirņu un lopbarības pupu, 
saudzējošai izsējai tiek izmantotas elastīgās Flex 
sējaparāta spolītes (skatīt "Sējas tabulas" nod., 
107. lpp.). 

Lai Flex sējaparāta spolītes netiktu bojātas, 
noņemiet gaisa plāksni (1). Gaisa plāksne ir 
piestiprināta ar 4 Torx skrūvēm M6x12 (TX30). 

 

 

 

 

 

 

5.5 Sēklas tvertnes uzpilde 

Sēklas tvertnes vākam (1) ir skrūvējams noslēgs.

 1. Izslēdziet vadības pulti. 

 2. Atveriet sēklas tvertnes vāku un lēnām 
uzpildiet sēklas tvertni. Nepārsniedziet 
nominālo tilpumu. 

 3. Uzskrūvējot sēklas tvertnes vāku, 
hermētiski noslēdziet sēklas tvertni. 
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5.6 Mašīnas sagatavošana  
kalibrēšanai vai  
sēklas tvertnes iztukšošanai 

 1. Noņemiet zvaigžņveida rokturus (1) un 
kalibrēšanas plāksni (2). 

 

 

 2. Noņemiet zvaigžņveida rokturi (1), pabīdiet 
uz augšu tekni (2) un atkal nostipriniet. 

 3. Savākšanas maisu (3) nostipriniet pie 
teknes, lai savāktu sēklu. 

 

 

 

 4. Kalibrēšanu veiciet, kā aprakstīts, ar 

 vadības pulti 3.2 (skatīt 6.4. nod., 54. lpp.), 

 vadības pulti 5.2 (skatīt 7.6. nod., 69. lpp.). 

 5. Iztukšojiet sēklas tvertni, kā aprakstīts, ar 

 vadības pulti 3.2 (skatīt 6.9. nod., 57. lpp.), 

 vadības pulti 5.2 (skatīt 7.16. nod., 84. lpp.). 

 6. Teknes montāža notiek pretējā secībā. 
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5.7 Hidrauliskā ventilatora piedziņa 

Pirms ventilatora apgriezienu skaita iestatīšanas pārbaudiet programmas iestatījumus, skatīt 

 Nod. 7.20.2, 100. lpp. 

 Nod. 7.20.8, 103. lpp. 

 Nod. 7.20.9, 103. lpp. 

5.7.1 Hidrauliskās šļūtenes pieslēgums pie traktora 

GreenDrill ir hidrauliskais vadības bloks ar 
regulēšanas vārstu (1). 

Pie hidrauliskā vadības bloka ir pieslēgti 

 2 hidrauliskie cauruļvadi uz ventilatora 
hidromotoru un 

 

 

 2 hidrauliskās šļūtenes uz traktoru. 
Hidrauliskās šļūtenes ir apzīmētas ar P 
(sarkana) un T (dzeltena).  

 

 

 
 

Pārbaudiet, vai ar dzelteno apzīmētajam atgaitas 
vadam (1) ir aizbāznis (2).  

Noņemiet aizbāzni (2) un pie atgaitas vada 
piestipriniet pievienoto savienojuma uzmavu (3).
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Hidrauliskās šļūtenes pievienojiet pie traktora hidrauliskās sistēmas šādi: 

Spiedienvads 
ar apzīmējumu  

P (sarkans) 

Pieslēgums pie vienkāršas darbības traktora vadības ierīces ar prioritāti.  

Atgaitas cauruļvads  
ar apzīmējumu 

T (dzeltens) 

Pieslēgums 
pie tāda traktora savienojuma, kurā nav spiediena un kas ir tieši savienots 
ar hidraulikas eļļas tvertni. Traktora eļļas tvertnes tilpumam jābūt vismaz 
divreiz lielākam par sūknējamās eļļas daudzumu. Liels sūknējamās eļļas 
daudzums kombinācijā ar mazām eļļas tvertnēm veicina ātru hidraulikas 
eļļas sasilšanu. 

Spiediens eļļas atgaitā drīkst būt maksimāli 10 bāri. Lai nepārsniegtu 
uzkrātā spiediena vērtību 10 bāri, nepievienojiet atgaitas cauruļvadu pie 
traktora vadības ierīces. 

Svarīgi! Pieslēgums pie traktora: 

Vispirms pieslēdziet atgaitas vadu, pēc tam spiedienvadu. 

Atkabināšana no traktora: 

No sākuma atkabiniet spiedienvadu, pēc tam atgaitas vadu.  

 

5.7.2 Ventilatora apgriezienu skaita regulēšana traktoriem ar plūsmas regulēšanas 
vārstu 

 1. Pieslēdziet traktora plūsmas regulēšanas 
vārstu. 

 2. GreenDrill regulēšanas vārstu (1) pagrieziet 
pretēji pulksteņrādītāja virzienam (+) un 
pilnībā atveriet. 

 3. Traktora dzinējam noregulējiet darba 
režīma apgriezienu skaitu.  

 4. Ventilatoram noregulējiet nepieciešamo 
ventilatora apgriezienu skaitu. 

4.1. Ar traktora plūsmas regulēšanas 
vārstu lēnām palieliniet eļļas 
daudzumu. 

4.2. Uz lauka pārbaudiet izkliedēšanas 
shēmu.  

4.3. Optimizējiet izkliedēšanas shēmu, 
pielāgojot ventilatora apgriezienu 
skaitu. 
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5.7.3 Ventilatora apgriezienu skaita regulēšana traktoriem bez plūsmas 
regulēšanas vārsta 

 

Hidrauliskā vadības bloka regulēšanas vārstu (1) aizveriet pirms 
traktora vadības ierīces darbināšanas, lai novērstu bojājumus, kurus 
izraisa ventilatora pārgriešanās. 

 

 1. Aizveriet GreenDrill regulēšanas vārstu (1).

1.1. GreenDrill regulēšanas vārstu (1) 
pagrieziet līdz galam pulksteņrādītāja 
virzienā ( - ). 

 2. Traktora dzinējam noregulējiet darba 
režīma apgriezienu skaitu. 

 3. Vadības bloku ar regulēšanas vārstu (1) 
piepildiet ar spiedienu. 

3.1. Pārslēdziet traktora vadības ierīci. 

 

 

 4. Ventilatoram noregulējiet nepieciešamo ventilatora apgriezienu skaitu. 

4.1. Skalas vērtību (2) meklējiet šajā tabulā.  

Darba platums 3,0 m 6,0 m 12,0 m  

Skalas vērtības 
3 4 maks Normāla izsēja 

2 3 4 Smalkā sēkla 

4.2. Pie regulēšanas vārsta (1) iestatiet skalas vērtību (2). 

4.2. Uz lauka pārbaudiet izkliedēšanas shēmu.  

4.3. Optimizējiet izkliedēšanas shēmu, pielāgojot ventilatora apgriezienu skaitu. 
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6 GreenDrill vadības pults 3.2 
 

 

 (1) GreenDrill vadības pults 3.2 

 (2) Vadības pults turētājs 

(3.) Stāvas vads paredzēts traktora 3 kontaktu standarta kontaktligzdai (12 V). 

 

 

 (1) Spraudnis (3 kontaktu) elektroapgādei 

 (2) Signālspraudnis (6 kontaktu) mašīnas kabelim 

  Mašīnas kabelis savieno vadības pulti ar GreenDrill. 

 (3) 30 A drošinātājs 

 

 

Ja neizmantojat, mašīnas kabeļa spraudni aizsargājiet no mitruma. 
Izmantojiet spraudņa aizsargvāciņu. 
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6.1 Vadības elementi 

 

 

 (1) Displejs 

 (2) Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš 

 (3) Kontrollampiņa mirdz, 
ja ir ieslēgta vadības pults 

 (4) Ventilatora elektriskās piedziņas 
ieslēgšana un izslēgšana 

Taustiņš nedarbojas hidrauliskas ventilatora 
piedziņas gadījumā 

 (5) Kontrollampiņa mirdz, 
ja ir ieslēgts ventilators.  

 Ar hidraulisko ventilatora piedziņu ir nepieciešams 
spiediena sensors, skatīt nod. "Hidrauliskā 
ventilatora piedziņa", 38. lpp. 

  (6) Sējas vārpstas ieslēgšana/izslēgšana

 (7) Kontrollampiņa mirdz, 
strādājot sējas vārpstai 

 (8) Sējas vārpstas apgriezienu skaita 
palielināšana 

 (9) Sējas vārpstas apgriezienu skaita 
samazināšana 
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6.2 Vadības pults 3.2 lietošanas uzsākšana 

 

6.2.1 Vadības pults ieslēgšana 

 1. Tuvumā esošajām personām lieciet ievērot vismaz 10 m attālumu līdz mašīnai. 

 2. Nospiediet taustiņu . 

  virs taustiņa mirdz kontrollampiņa, 

  vadības pults ir ieslēgta, 

  divdaļīgais displejs rāda, 

 ierīces versiju 

 pēc tam pēdējo iestatīto sējas vārpstas apgriezienu skaitu, piem., 50%. 

Sējas vārpstas motors un ventilatora motors nedarbojas. 

 

Vadības pults pēc 1,5 stundas izslēdzas, ja šajā laikā netiek 
nospiests neviens taustiņš un sējas vārpsta ir izslēgta. 

 

6.2.2 Vadības pults izslēgšana 

 

Darba beigās vispirms izslēdziet sējas vārpstu, pēc tam ventilatoru un 
visbeidzot vadības pulti. 

 

 1. Nospiediet taustiņu . 

 kontrollampiņa virs taustiņa izdziest, 

 vadības pults ir izslēgta. 

 2. Vadības pults strāvas kabeļa spraudni izvelciet no kontaktligzdas. 

 

 

Pēc vadības pults izslēgšanas vadības pults strāvas kabeļa spraudni 
izvelciet no kontaktligzdas. 
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6.3 Sējas vārpstas apgriezienu skaita noteikšana 

Vēlamā sēklas daudzuma izsējai nepieciešamo sējas vārpstas apgriezienu skaitu [%] meklējiet sējas 
tabulās (sākot ar 107. lpp.).  

 

Piemērs: 

Sēklas materiāls: .................................. ............rapsis 

nepieciešamais iestrādes daudzums: .............. 20,2  [kg/ha] = 1,62 [kg/min.] 

braukšanas ātrums: .......................................... 12,0 [km/h] 

darba platums: .................................................... 4,0 [m]  

Sējas vārpsta ar sējaparāta spolītēm: .......... fb-f-fb-fb 

Sējas vārpstas apgriezienu skaits: ............ 50 [%] 

 

Iestrādes daudzuma pārrēķins [kg/ha] pārveidots [kg/min.] 

Sējas tabulā ir norādīts nepieciešamais iestrādes daudzums [kg/min]. Nepieciešamo iestrādes 
daudzumu [kg/ha] pārrēķina iestrādes daudzumā [kg/min], izmantojot turpmāk minēto formulu. 
Izmantotās vērtības ir ņemtas no mūsu piemēra (skatīt iepriekš). 

 

Izsējas daudzums [kg/min] = 
izsējas daudzums [kg/ha] x braukšanas ātrums [km/h] x darba platums [m]  

600  

 

Iestrādes daudzums [kg/min] =  
20,2 [kg/ha] x 12,0 [km/h] x 4,0 [m]

 = 1,62 [kg/min.] 
600 
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6.4 Kalibrēšana 

 

Izslēdziet sējas vārpstas motoru un ventilatora motoru.  

Ventilatoru nevar ieslēgt kalibrēšanas laikā. 

 1. Sagatavojiet mašīnu kalibrēšanai (skat. 5.6. nod., 46. lpp.). 

 2. Pārbaudiet, vai ir uzstādītas pareizās sējaparāta spolītes. 

 3. Uzpildiet sēklas tvertni (skatīt 5.5. nod., 45. lpp.). 

 4. Slotu iestatiet atbilstoši sēklai (skatīt 4.1.3. nod., 35. lpp.). 

 5. Nosakiet sējas vārpstas apgriezienu skaitu (skatīt 6.3. nod., 53. lpp.). 

 6. Ieslēdziet vadības pulti (skatīt 6.2.1. nod., 52. lpp.). 

 7. Noteikto sējas vārpstas apgriezienu skaitu (piem., 50 [%]) ar taustiņu palīdzību  ievadiet 
vadības pultī. 

 

 8. Sāciet kalibrēšanu: 

nospiediet taustiņu , turiet to nospiestu un nospiediet taustiņu  

 sējas vārpsta griežas precīzi vienu minūti. 

 

 9. Nosveriet kalibrēto, savākto sēklas daudzumu un salīdziniet ar nepieciešamo sēklas daudzumu. 

Piemērs: 

 Nepieciešamais iestrādes daudzums: 1,62 kg/min. 

 Faktiskais iestrādes daudzums: 1,46 kg/min. (ar sējas vārpstas apgriezienu skaitu 50%). 

 

  Faktiskais iestrādes daudzums par 10% ir zemāks nekā nepieciešamais iestrādes 
daudzums. 

  Palieliniet sējas vārpstas apgriezienu skaitu par 10% līdz 55%. 

 

 10. Kalibrēšanu atkārtojiet tikmēr, kamēr ir sasniegts nepieciešamais iestrādes daudzums. 

 

 

Kalibrēšanu var iepriekš pabeigt, nospiežot kādu no taustiņiem  

 un . 
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6.5 Ventilatora apgriezienu skaita iestatīšana (elektriskā ventilatora 
piedziņa) 

 1. Nospiediet taustiņu  2 sekundes. 

 Displejā mirgojoši tiek parādīts aktuālais ventilatora apgriezienu skaits. 

 2. Ar taustiņiem  ievadiet nepieciešamo ventilatora apgriezienu skaitu (piem., 60%). 

 3. Ar taustiņu  vai taustiņu  saglabājiet ievadītos datus.  

 Displejā tiek parādīts aktuālais sējas vārpstas apgriezienu skaits. 

 

 

Ventilatora ar elektrisko piedziņu ventilatora apgriezienu skaitu var 
iestatīt arī darba laikā, kā aprakstīts iepriekš. 

 

6.6 Ventilatora apgriezienu skaita iestatīšana (hidrauliskā ventilatora 
piedziņa) 

Nodaļa „Hidrauliskā ventilatora piedziņa“, 47. lpp., apraksta ventilatora apgriezienu skaita iestatīšanu. 
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6.7 Darba sākšana lauka sākumā 

 

Darba laikā neizslēdziet ventilatoru. 

Pirms darba sākšanas 

 1. Aizveriet sēklas tvertnes vāku. 

 2. Pārbaudiet, vai sēklas sadales diskiem ir vienādi attālumi. 

 3. Pārbaudiet, vai sēklas materiāla padeves šļūtenes visā garumā stiepjas uz leju. 

Darba sākšana 

 1. Tuvumā esošajām personām lieciet ievērot vismaz 10 m attālumu līdz mašīnai. 

 2. Iedarbiniet traktoru.  

 3. Nospiediet taustiņu  

 zaļā kontrollampiņa virs taustiņa mirdz, 

 vadības pults ir ieslēgta, 

 divdaļīgais displejs rāda, 

  ierīces versiju,  

  pēc tam sējas vārpstas apgriezienu skaitu [apgriezienu skaits %]. 

 4. Nospiediet taustiņu . 

 sarkanā kontrollampiņa virs taustiņa mirgo, 

 ventilators sāk griezties, 

 sasniedzot ventilatora normas apgriezienu skaitu, kontrollampiņas mirgošana pāriet 
nepārtrauktā mirdzēšanā. 

 5. Nospiediet taustiņu . 

 zaļā kontrollampiņa virs taustiņa mirdz, 

 sējas vārpsta darbojas ar nominālo apgriezienu skaitu, 

 sēklas materiāls tiek dozēts. 

 

 

Lai izvairītos no aizsērējumiem sēklas cauruļvados, sējas vārpstu var 
ieslēgt tikai tad, ja darbojas ventilators. 

Sējas vārpstas un ventilatora apgriezienu skaits nemainās, mainoties 
darba ātrumam. 
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6.8 Apgriešanās lauka galā 

 1. Nospiediet taustiņu . 

 zaļā kontrollampiņa virs taustiņa izdziest, 

 sējas vārpsta apstājas, 

 ventilators turpina darboties. 

 2. Paceliet transportējošo mašīnu un apgriezieties, un atkal novietojiet darba stāvoklī. 

 3. Sāciet braukt un nospiediet taustiņu . 

 zaļā kontrollampiņa virs taustiņa mirdz, 

 sējas vārpsta darbojas ar nominālo apgriezienu skaitu, 

 sēklas materiāls tiek dozēts. 

 

6.9 Sēklas tvertnes iztukšošana 

 1. Sagatavojiet mašīnu sēklas tvertnes iztukšošanai (skatīt 5.6.nod., 46.lpp.)  

 2. Ieslēdziet vadības pulti 

 3. Neieslēdziet ventilatoru. 

 4. Nospiediet taustiņu , turiet to nospiestu un nospiediet taustiņu  

  sējas vārpsta darbojas ar maksimālo apgriezienu skaitu. 

 5. Nospiediet taustiņu , tiklīdz sēklas tvertne ir tukša un sējaparāta spoles vairs nepadod sēklu. 

  sējas vārpsta apstājas. 

 

 

Sējas vārpstas piedziņu var izslēgt jebkurā laikā, nospiežot 

taustiņu . 
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6.10 Darbības traucējumi 

 

APDRAUDĒJUMS 

Pirms traucējuma novēršanas 

 izlasiet un ņemiet vērā nodaļu „Traucējumi“ transportējošās 
mašīnas lietošanas instrukcijā, 

 apturiet kombināciju uz horizontālas un stabilas virsmas, 

 izslēdziet GreenDrill sējas vārpstu un ventilatoru, 

 izslēdziet GreenDrill vadības pulti. 
Negadījuma risks, ja nejauši izkustina ventilatoru vai dozatoru. 

 Ieslēdziet traktora stāvbremzi, apstādiniet traktora dzinēju un 
izņemiet aizdedzes atslēgu 

 Nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt 
un tie nevarētu nejauši aizripot. 

 

Ja pēc vadības pults ieslēgšanas displejā nav indikācijas, pārbaudiet, 

 vai strāvas vads ir pareizi piestiprināts 

 vadības pultī  

 traktora kontaktligzdā 

 vadības pults drošinātāju 

 vada pieslēgumu pie akumulatora poliem, ja pie traktora akumulatora ir pieslēgta standarta 
kontaktligzda. 
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Sistēmas traucējuma gadījumā 

 vadības pults traucējuma ziņojumu rāda kodētā formā (skatīt tabulu, zem) 

 atskan akustisks signāls. 

 

Traucējuma 
ziņojums 

Iemesls Traucējuma novēršana 

01 Pārāk zems darba spriegums. 
Samaziniet patēriņa avotu skaitu. 
Pārbaudiet akumulatoru un vadus. 
Pārbaudiet ģeneratoru. 

02 Pārāk liels darba spriegums. Pārbaudiet ģeneratoru. 

03 Pārāk zems iekšējais regulēšanas 
spriegums. 

Sazinieties ar tehnisko dienestu 

04 Sējas vārpsta bloķēta 
Izslēdziet vadības pulti. 
Novāciet svešķermeņus sējas vārpstas 
un maisīšanas vārpstas zonā. 

05 Sējas vārpstas motoram nav strāvas Pārbaudiet spraudņus un vadu. 

06 
Sējas vārpstas motors negriežas 

 ar pareizu pieslēgumu  
 neesot bloķētam. 

Sazinieties ar tehnisko dienestu 

07 Ventilatora motors bloķēts 
Izslēdziet vadības pulti. 
Novāciet svešķermeņus ventilatora 
zonā. 

08 Vadi ir nepareizi pieslēgti vai nav 
pieslēgti 

Pārbaudiet spraudņus un vadu. 

09 
Ventilatora motors negriežas 

 ar pareizu pieslēgumu  
 neesot bloķētam. 

Sazinieties ar tehnisko dienestu 
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6.11 Montāža un pieslēgumi - vadības pults 3.2 
 

6.11.1 Vadības pults 3.2 montāža 

 1. Izmantojot divas skrūves, nostipriniet 
turētāju (1) traktora kabīnē.  

 2. Lai optimāli redzētu displeja rādījumus, 
atbilstoši nolieciet turētāju. 

 3. Vadības pulti uzspraudiet uz turētāja 
traktora kabīnē. 

 

 

6.11.2 Pie vadības pults ar mašīnas kabeli pieslēdziet GreenDrill 

Mašīnas kabelis savieno vadības pulti ar 
GreenDrill. 

Mašīnas kabeli pieslēdziet pie vadības pults 
6 kontaktu signāla kontaktligzdas (1). 

 

 

 

 

Lieko vadu izvietojiet kabīnē.  
Nesaritiniet vadu spolē. 
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6.11.3 Strāvas pieslēgums 

 

6.11.4 Traktors ar standarta kontaktligzdu (3 kontaktu) 

Strāvas vadu (1) pieslēdziet pie vadības pults un 
traktora 3 kontaktu standarta kontaktligzdas 
traktora kabīnē. 

 

 

 

12 voltu elektroapgādi nekad 
nepieslēdziet piepīpētāja 
kontaktligzdā. 

 

 

6.11.5 Traktors bez standarta kontaktligzdas (3 kontaktu) 

Ja traktoram nav 3 kontaktu standarta kontaktligzdas, lieciet specializētā darbnīcā savam traktoram 
uzstādīt akumulatora pieslēguma kabeli. Akumulatora pieslēguma kabelim ir 3 kontaktu standarta 
kontaktligzda (A). 

Akumulatora pieslēguma kabeļa 3 kontaktu 
standarta kontaktligzdu (A) lieciet izvietot traktora 
kabīnē. 

Akumulatora pieslēguma kabeļa galus 
pieslēdziet šādi: 

 

 

Nr. Krāsa Savienojums  

1 sarkans Akumulatora pozitīvais pols  

2 melns Akumulatora negatīvais pols 

3 sarkans Aizdedzes plusa spaile  
  

 

 

Nekad nedarbiniet akumulatora uzlādes ierīci kopā ar vadības pulti. 
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6.12 Programmēšanu veic AMAZONE servisa partneris 

Šajā nodaļā tiek parādīta mašīnas konfigurācijas programmēšana vadības pultī 3.2. Lieciet 
programmēšanu veikt AMAZONE servisa partnerim. 

 

 

Pirms katras iestatīšanas no sākuma izslēdziet sējas vārpstas motoru 
un ventilatora motoru. 

 

6.12.1 Ventilatora piedziņa 

Programmas iestatīšana: 

Iestatīšana elektriskas ventilatora piedziņas gadījumā: ............. ON 

Iestatīšana hidrauliskas ventilatora piedziņas gadījumā: OFF 

 

 1. Izslēdziet un atkal ieslēdziet vadības pulti (skatīt 52. lpp.). 

 2. Ieslēgšanas laikā turiet nospiestu taustiņu  un papildu nospiediet taustiņu . 
Programma atveras, kad tiek atlaisti taustiņi. 

 3. Spiediet taustiņu  tik bieži, līdz displejā parādās vēlamais iestatījums (ON vai OFF). 

 4. Programmēšanu apstipriniet ar taustiņu  vai  un izejiet no programmas. 

6.12.2 Sējas vārpstas motorreduktora izvēle 

Iestatījumi programmā: 

Iestatījumi GreenDrill ar 8 izejām: .............................................. 8 

Iestatījumi GreenDrill ar 16 izejām: ............................................ 16 

 

 1. Izslēdziet un atkal ieslēdziet vadības pulti (skatīt 52. lpp.). 

 2. Ieslēgšanas laikā turiet nospiestu taustiņu  un papildu nospiediet taustiņu . 
Programma atveras, kad tiek atlaisti taustiņi. 

 3. Spiediet taustiņu  tik bieži, līdz displejā parādās vēlamais iestatījums (8 vai 16). 

 4. Programmēšanu apstipriniet ar taustiņu  vai  un izejiet no programmas. 
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7 GreenDrill vadības pults 5.2 

 

 

 (1) GreenDrill vadības pults 5.2 

 (2) Vadības pults turētājs 

(3.) Stāvas vads paredzēts traktora 3 kontaktu standarta kontaktligzdai (12 V) 

 

 

 (1) Spraudnis (3 kontaktu) elektroapgādei 

 (2) Signāla kontaktligzda (6 kontaktu) mašīnas kabelim 

  Mašīnas kabelis savieno vadības pulti ar GreenDrill. 

 (3) 30 A drošinātājs 

 (4) Signāla kontaktligzda (12 kontaktu) pieslēgšanai 

 pie 7 kontaktu traktora signāla kontaktligzdas vai 

 pie sadalītāja (skatīt, piem., nod. „7.18.4.3“, 95. lpp.). 

 

 

Ja neizmantojat, mašīnas kabeļa spraudni aizsargājiet no mitruma. 
Izmantojiet spraudņa aizsargvāciņu. 
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7.1 Vadības elementi 

 

 

 

 (1) Grafisks displejs 

 (2) Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš 

 (3) Kontrollampiņa mirdz, 
ja ir ieslēgta vadības pults 

 (4) Ventilatora elektriskās piedziņas 
ieslēgšana un izslēgšana.  

Taustiņš nedarbojas hidrauliskas 
ventilatora piedziņas gadījumā. 

 (5) Kontrollampiņa mirdz, 
ja ir ieslēgts ventilators.  

  Ar hidraulisko ventilatora piedziņu ir nepieciešams 
spiediena sensors, skatīt nod. "Hidrauliskā 
ventilatora piedziņa", 38. lpp. 

  (6) Sējas vārpstas ieslēgšana/izslēgšana

 (7) Kontrollampiņa mirdz, 
strādājot sējas vārpstai 

 (8) Sējas vārpstas apgriezienu skaita 
palielināšana 

 (9) Sējas vārpstas apgriezienu skaita 
samazināšana 

(10) Kursora taustiņš  
(kustība izvēlnē uz augšu) 

(11) Kursora taustiņš  
(kustība izvēlnē uz leju) 

(12) Taustiņš izvēles apstiprināšanai 
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7.2 Vadības pults 5.2 lietošanas sākšana 

 

7.2.1 Vadības pults ieslēgšana 

 1. Tuvumā esošajām personām lieciet ievērot vismaz 10 m 
attālumu līdz mašīnai. 

 2. Nospiediet taustiņu . 

 virs taustiņa mirdz kontrollampiņa, 

 vadības pults ir ieslēgta, 

 displejā parādās pults tips un programmatūras versija, 

 rādījums pāriet uz galveno izvēlni. 

 

 

 

Vadības pults pēc 1,5 stundas izslēdzas, ja šajā laikā netiek 
nospiests neviens taustiņš un sējas vārpsta ir izslēgta. 

 

7.2.2 Vadības pults izslēgšana 

 

Darba beigās vispirms izslēdziet sējas vārpstu, pēc tam ventilatoru un 
visbeidzot vadības pulti. 

 

 1. Nospiediet taustiņu . 

 īsa indikācija pirms vadības pults izslēgšanas, 

 kontrollampiņa virs taustiņa izdziest, 

 vadības pults ir izslēgta.  

 2. Vadības pults strāvas kabeļa spraudni izvelciet no 
kontaktligzdas. 

 

 

 

Pēc vadības pults izslēgšanas vadības pults strāvas kabeļa spraudni 
izvelciet no kontaktligzdas. 
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7.3 Galvenā izvēlne 

 

7.3.1 Darba laikā - indikācija bez ātruma sensora 

1. rinda galvenajā izvēlnē parāda 

kalibrēšanas laikā iestatīto sējas vārpstas 
apgriezienu skaitu [%]. 

 

2. rinda galvenajā izvēlnē parāda  

kalibrēšanas laikā iestatīto kustības ātrumu [km/h].

Sējas vārpstas apgriezienu skaits nepielāgojas 
mainīgajam braukšanas ātrumam. Darba laikā 
nepārtraukti noturiet parādīto braukšanas ātrumu 
[km/h]. 

 

7.3.2 Darba laikā - indikācija ar ātruma sensoru 

1. rinda galvenajā izvēlnē parāda sējas 
vārpstas apgriezienu skaitu [%] 

Nepieciešamā 
vērtība  50% 

Faktiskā vērtība  25% 

 

2. rinda galvenajā izvēlnē rāda braukšanas 
ātrumu [km/h] 

Nepieciešamā vērtība  20 km/h 

Faktiskā vērtība  10 km/h 

 

 

Indikācija Normas vērtība Faktiskā vērtība 

Sējas vārpstas apgriezienu 
skaits [%] 

Kalibrēšanas laikā tiek 
aprēķināts nepieciešamais 
sējas vārpstas apgriezienu 
skaits 

Faktiskais sējas vārpstas apgriezienu 
skaits tiek aprēķināts atkarībā no 
braukšanas ātruma un parādīts 
galvenajā izvēlnē 

Braukšanas ātrums [km/h] Nepieciešamais 
braukšanas ātrums tiek 
iestatīts apakšizvēlnē 
"Kalibrēšana" 

Faktiskais braukšanas ātrums [km/h] 
tiek mērīts, izmantojot ātruma sensoru, 
un parādīts galvenajā izvēlnē 

 

 

Sējas vārpstas apgriezienu skaita faktiskajai vērtībai nevajadzētu būt 
zemākai par 10% rādījumu, lai izvairītos no novirzēm no iestrādes 
daudzuma. 
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7.3.3 Darba laikā - iestrādes daudzuma maiņa 

Galvenajā izvēlnē darba laikā ar 1% soli var mainīt sējas vārpstas 
apgriezienu skaitu un tādējādi iestrādes daudzumu.  

Iestrādes daudzums tiek 

 palielināt, nospiežot taustiņu , 

 samazināt, nospiežot taustiņu . 

 

7.3.4 Sākotnējā dozēšana 

Ja sējas vārpstai ir jāgriežas pirms brauciena pa lauku vai stāvot uz lauka, nospiediet un turiet 

nospiestu taustiņu . Ventilators sāk darboties un sējas vārpsta pēc dažām sekundēm sāk griezties 
ar kalibrēšanas laikā noteikto apgriezienu skaitu.  

Tiklīdz taustiņš tiek atlaists, sējas vārpstas apgriezienu skaits tiek regulēts atbilstoši braukšanas 
ātrumam. 

Ja vadības pults ir pieslēgta pie traktora 7 kontaktu signāla kontaktligzdas vai ir aktīvs darba pozīcijas 
sensors, transportējošai mašīnai ir jābūt darba stāvoklī. 
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7.4 Apakšizvēlnes 

Ar taustiņiem  no galvenās izvēlnes var izsaukt šādas apakšizvēlnes: 

 1. Valoda 

 2. Darba spriegums 

 3. Hektāru skaitītājs 

 4. Darba stundu skaitītājs 

 5. Sēklas materiāla tvertnes iztukšošana 

 6. Kalibrēšana (kg/ha vai graudi/m2) 

 7. Kalibrēšana (impulsi/100m) 

 8. Noregulējiet ventilatora apgriezienu skaitu. 

 

 

Ja netiek nospiests neviens taustiņš, indikācija pēc apm. 
60 sekundēm atgriežas galvenajā izvēlnē. 

7.5 Valodas iestatīšana 

 1. Ar taustiņiem  atveriet apakšizvēlni. 

 2. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 

  3. Ar taustiņiem   izvēlieties vēlamo valodu.  

 4. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 5. Ar taustiņiem  atpakaļ uz galveno izvēlni. 
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7.6 Kalibrēšana [kg/ha vai graudi/m2] 

 

Sēklas kalibrēšanu katrā laikā var pārtraukt, nospiežot taustiņu  

vai taustiņu . 

Ventilatoru kalibrēšanas laikā nevar ieslēgt. 

 1. Sagatavojiet mašīnu kalibrēšanai (skat. 5.6 nod., 46. lpp.). 

 2. Pārbaudiet, vai ir uzstādītas pareizās sējaparāta spolītes. 

 3. Uzpildiet sēklas tvertni (skatīt 5.5. nod., 45. lpp.). 

 4. Slotu iestatiet atbilstoši sēklai (skatīt 4.1.3. nod., 35. lpp.). 

 5. Ar taustiņiem  atveriet apakšizvēlni "Kalibrēšana". 

 6. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 

  7. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 8. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 

 9. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 10. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 11. Ar taustiņiem  ievadiet darba platumu (piem., 3,7 m). 

 12. Ar taustiņu  apstipriniet ievadi. 

 

 13. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 14. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 15. Ar taustiņiem   
ievadiet braukšanas ātrumu (piem., 12,5 km/h). 

 16. Ar taustiņu  apstipriniet ievadi. 

 

 17. Ar taustiņiem   izvēlieties vēlamo kalibrēšanu 

 Kalibrēšana [kg/ha] vai 

 Kalibrēšana [graudi/m2]. 
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7.6.1 Kalibrēšana [kg/ha] 

 1. Veiciet visus ierakstus 7.6. nodaļā, 69. lpp. 

 2. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 3. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 4. Ar taustiņiem  ievadiet vēlamo iestrādes daudzumu 
(piem., 103,5 kg/ha). 

 5. Ar taustiņu  apstipriniet ievadi. 

 

 6. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 7. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 8. Ar taustiņiem  ievadiet vēlamo kalibrēšanas 
laika periodu 1)2) (piem., 0,5 min). 

 9. Ar taustiņu  apstipriniet ievadi. 

 

 

1)  Kalibrēšana 0,5 minūti  
sēklai, piem., kviešiem, miežiem, zirņiem un lieliem iestrādes daudzumiem 

 Kalibrēšana 1 minūti visām sēklām (standarts) 

 Kalibrēšana 2 minūtes smalkām sēklām, piem., rapsim un facēlijai. 
 

2) Izvēlnes punkts "Kalibrēšanas laika periods" neparādās, ja 

 GreenDrill ir kalibrēšanas taustiņš (skatīt 7.6.3. nod., 74. lpp.) un  

 izvēlnes punktā „Kalibrēšanas taustiņš ir“ (skatīt 7.20.10. nod., 104. lpp.) ir atbildēts ar „JĀ“. 
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 10. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 11. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 

Sākas kalibrēšana. 

 Sējas vārpsta sāk griezties (bez ventilatora).  

 Pēc uzstādītā laika beigām sējas vārpsta automātiski 
apstājas. 

 Kalibrēšanas taustiņu (ja ir) kalibrēšanas laikā turiet 
nospiestu. Sējas vārpsta apstājas pēc taustiņa 
palaišanas.  

 Kalibrēšanas laiku izvēlieties īsāku, nekā norādīts (skatīt 
8. punktu).  

 

 12. Nosveriet savākto sēklu. 

 13. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 14. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 15. Ar taustiņiem  vadības pultī ievadiet savāktās sēklas 
svaru [kg] (piem., 3,25 kg). 

 16. Ar taustiņu  apstipriniet ievadi. 

 Nepieciešamais sējas vārpstas apgriezienu skaits tiek 
aprēķināts automātiski. 

 

Teorētiskais sējas vārpstas apgriezienu skaits veidojas no 
sākotnējiem datiem (darba platums un kustības ātrums). Ja 
kalibrētais sējas vārpstas apgriezienu skaits atšķiras par vairāk 
nekā 3% 

 parādās blakus redzamā indikācija, 

 atkārtojiet kalibrēšanu. 

  

 

Indikācija pēc pareizi pabeigtas kalibrēšanas. 

Ja netiek nospiests neviens taustiņš, indikācija pēc apm. 
5 sekundēm atgriežas galvenajā izvēlnē (skatīt 66. lpp.). 
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7.6.2 Kalibrēšana [graudi/m2] 

 1. Veiciet visus ierakstus 7.6. nodaļā, 69. lpp. 

 2. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 3. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 4. Ar taustiņiem  ievadiet vēlamo iestrādes daudzumu 
(piem., 100 graudi/m2). 

 5. Ar taustiņu  apstipriniet ievadi. 

 

 6. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 7. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 8. Ar taustiņiem   
ievadiet 1000 graudu svaru (piem., 30 g). 

 9. Ar taustiņu  apstipriniet ievadi. 

 

 10. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 11. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 12. Ar taustiņiem  ievadiet sēklas dīgtspēju (piem., 95%). 

 13. Ar taustiņu  apstipriniet ievadi. 
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 14. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 15. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 16. Ar taustiņiem  ievadiet vēlamo kalibrēšanas 
laika periodu 1)2) (piem., 0,5 min). 

 17. Ar taustiņu  apstipriniet ievadi. 

 

 

1)  Kalibrēšana 0,5 minūti  
sēklai, piem., kviešiem, miežiem, zirņiem un lieliem iestrādes daudzumiem 

 Kalibrēšana 1 minūti visām sēklām (standarts) 

 Kalibrēšana 2 minūtes smalkām sēklām, piem., rapsim un facēlijai. 
 

2) Izvēlnes punkts "Kalibrēšanas laika periods" neparādās, ja 

 GreenDrill ir kalibrēšanas taustiņš (skatīt 7.6.3. nod., 74. lpp.) un  

 izvēlnes punktā „Kalibrēšanas taustiņš ir“ (skatīt 7.20.10. nod., 104. lpp.) ir atbildēts ar „JĀ“.

 

 18. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 19. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 

Sākas kalibrēšana. 

 Sējas vārpsta sāk griezties (bez ventilatora).  

 Pēc uzstādītā laika beigām sējas vārpsta automātiski 
apstājas. 

 Kalibrēšanas taustiņu (ja ir) kalibrēšanas laikā turiet 
nospiestu. Sējas vārpsta apstājas pēc taustiņa 
palaišanas. 

 Kalibrēšanas laiku neizvēlieties īsāku, nekā norādīts 
iepriekš (skatīt 16. punktu).  
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 20. Nosveriet savākto sēklu. 

 21. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 22. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli.  

 23. Ar taustiņiem  vadības pultī ievadiet savāktās sēklas 
svaru [kg] (piem., 3,25 kg). 

 24. Ar taustiņu  apstipriniet ievadi. 

 Nepieciešamais sējas vārpstas apgriezienu skaits tiek 
aprēķināts automātiski. 

 

Teorētiskais sējas vārpstas apgriezienu skaits veidojas no 
sākotnējiem datiem (darba platums un kustības ātrums). Ja 
kalibrētais sējas vārpstas apgriezienu skaits atšķiras par vairāk 
nekā 3% 

 parādās blakus redzamā indikācija, 
 kalibrēšana ir jāatkārto. 

  

 

Indikācija pēc pareizi pabeigtas kalibrēšanas 

Ja netiek nospiests neviens taustiņš, indikācija pēc apm. 
5 sekundēm atgriežas galvenajā izvēlnē. (skat. 66. lpp.) 

 

 

7.6.2.1 Sēklas daudzuma pārrēķināšana [graudi/m2] uz [kg/ha] 

Sēklas daudzums [kg/ha] = 
TKG [g] x graudi/m2  

Dīgtspēja [%]  

7.6.3 Sēklas kalibrēšanas taustiņš 

Kalibrēšanas taustiņš (1) ir paredzēts sēklas 
kalibrēšanas palaišanai un sēklas tvertnes 
iztukšošanai.  

Nospiežot kalibrēšanas taustiņu, sāk griezties 
sējas vārpsta. Kamēr tiek spiests kalibrēšanas 
taustiņš, sējas vārpsta griežas. 

Sēklas kalibrēšanas laikā sējas vārpstas 
darbības laiks automātiski tiek ieskaitīts 
nepieciešamā iestrādes daudzuma aprēķinā.  

Kalibrēšanas taustiņš pie mašīnas turas ar 
magnētu. 
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7.7 Kalibrēšana (Impulsi/100 m) 

Nepieciešama kalibrēšanas vērtība "Impulsi/100 m", lai noteiktu 

 kustības ātrumu [km/h],

 aprēķinātu apstrādāto platību [ha] (hektāru skaitītājs), 

 sējas vārpstas apgriezienu skaits. 

Ja kalibrēšanas vērtība "Impulsi/100 m" nav zināma, nosakiet to, veicot kalibrēšanas braucienu. 
Kalibrēšanas vērtība jānosaka darba apstākļos uz lauka. 

Ja 

 kalibrēšanas vērtība "Impulsi/100 m" ir zināma, kalibrēšanas vērtību var ievadīt manuāli. 

 sistēmai ir GPS ierīce, kalibrēšanas vērtība „Impulsi/100 m" nav nepieciešama. 

Nosakiet kalibrēšanas vērtību 

 pirms pirmās lietošanas reizes; 

 pārejot no smagākas uz vieglāku augsni un otrādi. 

Atšķirīgās augsnēs var mainīties kalibrēšanas vērtība (imp./100 m) 

 izslīdot mērīšanas vai piedziņas ritenim,  

 mainoties radara ierīces impulsu skaitam. 

 ja atšķiras rādītais un faktiskais braukšanas ātrums

 ja atšķiras aprēķinātā un faktiski apstrādātā platība. 
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7.7.1 Kalibrēšana, nobraucot mērīšanas posmu 

 1. Nomēriet uz lauka precīzi 100 m mērīšanas posmu. Atzīmējiet 
šā posma sākumu un beigas. 

 2. Novietojiet traktoru starta pozīcijā un pārvadājošo mašīnu 
darba stāvoklī. 

 

 3. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju. 

 4. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 

 5. Ar taustiņu  apstipriniet ievadi . 
 

 6. Nospiediet taustiņu  un precīzi nobrauciet mērīšanas 
posmu. 

 

 7. Tieši pēc 100 m apstājieties un nospiediet taustiņu . 
 

 Indikācija pēc pabeigtas kalibrēšanas  
 
Pēc apm. 5 sekundēm tiek parādīta galvenā izvēlne, ja netiek 
nospiests neviens taustiņš. 
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7.7.2 Kalibrēšana, salīdzinot tahometru 

 1. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 2. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 

 3. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 4. Ar taustiņu  apstipriniet indikāciju. 

 

 5. Ar traktoru sāciet kalibrēšanas braucienu.  
Brauciena laikā salīdziniet displejā rādītos ātrumus ar 
tahometrā rādītajiem ātrumiem.  

Izmantojot taustiņus , koriģējiet vērtības tikmēr, 
kamēr abas vērtības ir vienādas. 

 

7.7.3 Kalibrēšanas vērtības manuāla ievadīšana 

 1. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju. 

 2. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 

 3. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 4. Ar taustiņu  apstipriniet indikāciju. 

 

 5. Ja zināma, ar taustiņiem  ievadiet kalibrēšanas vērtību, 
piem., "13000" attiecībā uz 13000 [imp./100m]. 
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7.7.4 Kalibrēšanas vērtības rūpnīcas iestatījumu atjaunošana (atiestate) 

 1. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju. 

 2. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 

 3. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 4. Ar taustiņu  apstipriniet ievadi. 

 kalibrēšanas vērtības rūpnīcas iestatījums ir atjaunots. 

 

  Indikācija pēc pabeigtas atiestates 

  Ja netiek nospiests neviens taustiņš, indikācija pēc apm. 
5 sekundēm atgriežas galvenajā izvēlnē. 

 

 



  

 GreenDrill vadības pults 5.2

 

GreenDrill  BAH0054-9  11.17 79
 

7.8 Hektāru skaitītājs 

Platības aprēķināšana: 

 tiek veikta, balstoties uz braukšanas ātruma "faktiskajām" vērtībām.  
 
Ir nepieciešama vadības pults pieslēgšana 

 pie 7 kontaktu traktora signāla kontaktligzdas (skatīt 7.18.4.1. nod., 93. lpp.) vai 

 radara ierīces (skatīt 7.18.4.3. nod., 95. lpp.) vai 

 pie GPS ierīces (skatīt 7.18.4.4. nod., 96. lpp.). 

 sākas, tiklīdz sāk griezties sējas vārpsta un traktors uzsāk kustību. 

7.8.1 Platību/platības daļas indikācijas dzēšana 

 1. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 2. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

Tiek rādīti 

 kopumā apstrādātā platība [ha], 

 platības daļa [ha]. 

 3. 5 sekundes spiežot taustiņu , platības daļa tiek iestatīta 
nulles vērtībā. 
Kopējo platību nav iespējams atiestatīt. 

 

 

7.9 Darba stundu skaitītājs 

Darba stundu skaitītājs rāda sējas vārpstas darbības ilgumu. 

 1. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 2. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

Tiek rādīti 

 kopējais stundu skaits [h], 
 dienas stundas [h] 

 3. 5 sekundes spiežot taustiņu , dienas stundas tiek iestatītas 
nulles vērtībā. 
Kopējo stundu skaitu nav iespējams atiestatīt. 

 

 



  

GreenDrill vadības pults 5.2

 

80  GreenDrill  BAH0054-9  11.17

 

7.10 Ventilatora apgriezienu skaita iestatīšana (elektriskā ventilatora 
piedziņa) 

 1. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 2. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 

 3. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 4. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 5. Ar taustiņiem  ievadiet vēlamo ventilatora apgriezienu 
skaitu (piem., 100%). 

 6. Ar taustiņu  apstipriniet ievadi. 
 
Ja netiek nospiests neviens taustiņš, indikācija pēc apm. 
5 sekundēm atgriežas galvenajā izvēlnē. 

 

 

Ventilatora ar elektrisko piedziņu ventilatora apgriezienu skaitu var 
iestatīt arī darba laikā. 

7.11 Ventilatora apgriezienu skaita iestatīšana (hidrauliskā ventilatora 
piedziņa) 

Nodaļa „Hidrauliskā ventilatora piedziņa“, 47. lpp., apraksta ventilatora apgriezienu skaita iestatīšanu. 

7.12 Darba spriegums 

 1. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 2. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 

Indikācija:  

[V] darba spriegums [volti] 

I-1 parāda ventilatora motora ar elektrisko piedziņu 
strāvas patēriņu [ampēri]. 

I-2 parāda sējas vārpstas motora 
strāvas patēriņu [ampēri]. 

Masīvas darba sprieguma svārstības darba laikā var radīt kļūdainu 
izsēju. 
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7.13 Darba sākšana lauka sākumā 

 

Darba laikā neizslēdziet ventilatoru. 

Pirms darba sākšanas 

 1. Aizveriet sēklas tvertnes vāku. 

 2. Pārbaudiet, vai sēklas sadales diskiem ir vienādi attālumi. 

 3. Pārbaudiet, vai sēklas materiāla padeves šļūtenes visā garumā stiepjas uz leju. 

Darba sākšana 

 1. Tuvumā esošajām personām lieciet ievērot vismaz 10 m attālumu līdz mašīnai. 

 2. Iedarbiniet traktoru. 

 3. Nospiediet taustiņu  

 zaļā kontrollampiņa virs taustiņa mirdz, 

 vadības pults ir ieslēgta, 

 divdaļīgais displejs rāda, 

  ierīces versiju,  

  pēc tam sējas vārpstas apgriezienu skaitu [apgriezienu skaits %]. 

 4. Nospiediet taustiņu . 

 sarkanā kontrollampiņa virs taustiņa mirgo, 

 ventilators sāk griezties, 

 sasniedzot ventilatora normas apgriezienu skaitu, kontrollampiņas mirgošana pāriet 
nepārtrauktā mirdzēšanā. 

 5. Nospiediet taustiņu . 

 zaļā kontrollampiņa virs taustiņa mirdz, 

 sējas vārpsta darbojas ar nominālo apgriezienu skaitu, 

 sēklas materiāls tiek dozēts. 

 

 

Lai izvairītos no aizsērējumiem sēklas cauruļvados, sējas vārpstu var 
ieslēgt tikai tad, ja darbojas ventilators. 

Sējas vārpstas un ventilatora apgriezienu skaits nemainās, mainoties 
darba ātrumam. 
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7.14 Apgriešanās lauka galā 

 

Griešanās ar pozīcijas signālu (darba/transportēšanas pozīcija) 

Apgriešanās notiek automātiski, ja mašīna saņem šādus signālus: 

 Mašīna atrodas darba stāvoklī 

 Mašīna ir transportēšanas stāvoklī 

Mašīnai ir jābūt  

 pieslēgtai pie traktora kontaktligzdas (7 kontaktu) vai  

 aprīkotai ar darba pozīcijas sensoru. 

Sējas vārpsta apgriešanās laikā tiek automātiski atslēgta, tiklīdz mašīna atrodas transportēšanas 
pozīcijā. Sējas vārpsta pēc apgriešanās tiek automātiski pieslēgta, tiklīdz mašīna atrodas darba 
pozīcijā. Ventilators visā izmantošanas laikā netiek izslēgts.  

Griešanās bez pozīcijas signāla (darba/transportēšanas pozīcija) 

Griešanās bez pozīcijas signāla (darba pozīcija/transportēšanas pozīcija):  

 1. Nospiediet taustiņu . 

 zaļā kontrollampiņa virs taustiņa izdziest, 

 sējas vārpsta apstājas, 

 ventilators turpina darboties. 

 2. Paceliet transportējošo mašīnu un apgriezieties, un atkal novietojiet darba stāvoklī. 

 3. Sāciet braukt un nospiediet taustiņu . 

 zaļā kontrollampiņa virs taustiņa mirdz, 

 sējas vārpsta darbojas ar nominālo apgriezienu skaitu, 

 sēklas materiāls tiek dozēts. 
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7.15 Uzpildes līmeņa kontrole 

Uzpildes līmeņa sensors (1) kontrolē sēklas 
līmeni sēklas tvertnē. 

Ja sēklas līmenis sasniedz uzpildes līmeņa 
sensoru, atskan skaņas signāls. Vienlaikus 
vadības pultī ir redzams brīdinājums. Šis 
brīdinājums traktora vadītājam atgādina, ka 
laikus jāpapildina sēklas daudzums.  

Uzpildes līmeņa sensora augstumu iestatiet, kad 
sēklas tvertne ir tukša. 

Sensora intensitāti var mainīt ar mazo sensora 
skrūvi (2). 

 

 

 

Uzpildes līmeņa sensora nostiprināšanas augstums ir atkarīgs no uzpildāmā materiāla.  

Labības un tauriņziešu dzimtas augiem: 
nostipriniet sensoru augšējā daļā. 

Smalkām sēklām (piem., rapsim): 
nostipriniet sensoru zemākajā daļā. 
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7.16 Sēklas tvertnes iztukšošana 

Sēklas tvertni var iztukšot ar izvēlnes vadību vai ar kalibrēšanas taustiņu. 

7.16.1 Sēklas tvertnes iztukšošana ar izvēlnes vadību 

 1. Sagatavojiet mašīnu sēklas tvertnes iztukšošanai (skatīt 
5.6. nod., 46. lpp.). 

 2. Ar taustiņiem  izvēlieties indikāciju.  

 3. Ar taustiņu  apstipriniet izvēli. 

 

 Sējas vārpstas motors darbojas ar maksimālo apgriezienu 
skaitu.  
Ventilatoru nevar ieslēgt. 

 4. Nospiediet taustiņu , tiklīdz sēklas tvertne ir tukša un 
sējaparāta spoles vairs nepadod sēklu. 

 sējas vārpsta apstājas, 

 rādījums pāriet uz galveno izvēlni. 

 

 

 

Sējas vārpstas piedziņu var izslēgt jebkurā laikā, nospiežot 

taustiņu . 

7.16.2 Sēklas tvertnes iztukšošana ar kalibrēšanas taustiņu 

Ir nepieciešama kalibrēšanas taustiņa pieteikšana (skatīt 7.20.10. nod., 104. lpp.). 

 1. Sagatavojiet mašīnu sēklas tvertnes iztukšošanai (skatīt 
5.6. nod., 46. lpp.). 

 2. Nospiediet kalibrēšanas taustiņu. 

 Sējas vārpstas motors darbojas ar maksimālo apgriezienu 
skaitu.  
Ventilatoru nevar ieslēgt. 

 3. Spiediet kalibrēšanas taustiņu tik ilgi, līdz sēklas tvertne ir tukša 
un sējaparāta spolītes vairs nepadod sēklu. 
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7.17 Kļūdu ziņojumi 

Traucējuma ziņojums Apraksts Novēršana 

 

Pārāk regulēšanas spriegums Sazinieties ar tehnisko dienestu 

 

Darba spriegums  
(vismaz 10 volti) 
nav sasniegts, 
 
skatīt nod. „7.12“ , 80. lpp.  

 Samaziniet patērētājus 

 Pārbaudiet akumulatoru 

 Pārbaudiet ģeneratoru 

 Pārbaudiet vadu 
pieslēgumu 

 

Darba spriegums  
(vismaz 10 volti) 
nav sasniegts, 
vai 
lielākas sprieguma svārstības 
skatīt nod. „7.12“ , 80. lpp.  

 Samaziniet patērētājus 

 Pārbaudiet akumulatoru 

 Pārbaudiet ģeneratoru 

 Pārbaudiet vadu 
pieslēgumu 

 

Pārāk liels darba spriegums, 
 
skatīt 7.12. nod., 80. lpp. 

Pārbaudiet ģeneratoru. 

 

Signāls no tukšuma ziņojuma 
sensora 

Uzpildiet tvertni ar sēklu 

 

Kalibrēšanas vērtība 
"Impulsi/100 m" par lielu 

Atkārtojiet kalibrēšanu, 
(skatīt nod. "7.7", 75. lpp.) 
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Traucējuma ziņojums Apraksts Novēršana 

 

Kalibrēšanas ceļa posms 
ir pārāk īss 
"Impulsi/100 m"  

Atkārtojiet kalibrēšanu, 
(skatīt nod. "7.7", 75. lpp.) 

 

Sējas vārpstas apgriezienu 
skaits par zemu. 

Sēklas 
kalibrēšanas indikācija 

Izmantojiet sējaparāta spolītes 
ar mazāku apjomu 
vai 
sējas vārpstas ar mazāku 
sējaparāta spolīšu  
skaitu 

 

Sējas vārpstas apgriezienu 
skaits par lielu  

Sēklas 
kalibrēšanas indikācija 

Izmantojiet sējaparāta spolītes 
ar lielāku apjomu 
vai 
sējas vārpstas ar lielāku 
sējaparāta spolīšu  
skaitu 

 

Kalibrēšanas laiks par īsu 

Indikācija  
kalibrēšanas taustiņa 
izmantošanas laikā 

Kalibrēšanas taustiņu  
kalibrēšanas laikā  
turiet nospiestu  
vismaz 30 sekundes 

 

Braukšanas ātrums ir pārāk liels  Salīdziniet indikāciju ar 
faktisko braukšanas 
ātrumu 

 Samaziniet braukšanas 
ātrumu vai 

 Izmantojiet lielākas 
sējaparāta spoles 

 

Braukšanas ātrums ir pārāk 
zems 

 Salīdziniet indikāciju ar 
faktisko braukšanas 
ātrumu 

 Palieliniet braukšanas 
ātrumu vai 

 Izmantojiet mazākas 
sējaparāta spoles 
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Traucējuma ziņojums Apraksts Novēršana 

 

Sējas vārpsta negriežas Izslēdziet vadības pulti. 

Pārbaudiet, vai kādi svešķermeņi 
nekavē sējas vārpstas vai 
maisīšanas vārpstas griešanos. 

 

Sējas vārpstas motors  

 ir pieslēgts, 

 nav pārslogots, 

 negriežas 

Izslēdziet vadības pulti. 

Sazinieties ar tehnisko dienestu. 

 

Sējas vārpstas motors 
ir nepareizi savienots ar vadiem 

Pārbaudiet vadus un 
spraudsavienojumus uz sējas 
vārpstas motoru 

 

Ventilators ar hidraulisko 
piedziņu 
un spiediena sensoru 

 negriežas, 

 kontrollampiņa  
bez funkcijas. 

Uzkrātais spiediens atgaitā ir par 
lielu (skatīt 5.7.1. nod., 47. lpp.). 



  

GreenDrill vadības pults 5.2

 

88  GreenDrill  BAH0054-9  11.17

 

Traucējuma ziņojums Apraksts Novēršana 

 

Ventilators nedarbojas Izslēdziet vadības pulti. 

Pārbaudiet, vai  

 vai kādi svešķermeņi 
nekavē  
ventilatora griešanos, 

 vai kalibrēšanas plāksne  
nav uzmontēta nepareizi 
(skatīt 5.6. nod., 46. lpp.)  

 

Ventilatora motors 
ar elektrisko piedziņu 

 ir pieslēgts, 

 nav pārslogots,  

 negriežas. 

Izslēdziet vadības pulti. 

Sazinieties ar tehnisko dienestu. 

 

Ventilatora motoram 
ar elektrisko piedziņu 
ir nepareizi savienoti vadi 

Pārbaudiet vadu un 
spraudsavienojumus uz 
ventilatora motoru. 
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Darbības traucējums Iespējamā traucējumu novēršana 

Sējas vārpsta 
griežas transportēšanas 
stāvoklī 

 Mainiet pacēlāja signālu  
(skatīt 0. nod., 102. lpp.) 

Sējas vārpsta negriežas 
darba stāvoklī 

 Ieslēdziet sējas vārpstu un sāciet kustību 

 Pārbaudiet ātruma signālu 

 Mainiet pacēlāja signālu  
(skatīt nod. "Darba pozīcijas sensora signāla avota ievade", 
102. lpp.) 

Tukšuma ziņošanas sensors 
bez signāla ziņojuma 

 Pārbaudiet spraudni un kabeli 

 Mainiet sensora intensitāti 
(skatīt 7.15. nod., 83. lpp.). 

Tukšuma ziņošanas sensors 
ar nepārtraukto signālu 

 Tukšuma ziņošanas sensoru noregulējiet no jauna 

 Mainiet sensora intensitāti 
(skatīt 7.15. nod., 83. lpp.) 

Nav ātruma signāla  
avota 

 Pārbaudiet ātruma sensora iestatījumus 
(skatīt 7.20. nod., 99. lpp.) 

 Pārbaudiet sadalītāja uzrakstus  
un pieslēgumus 

 Pārbaudiet, vai vadības pultij pienāk ātruma signāls, ja ātruma 
sensors netiek pieslēgts pie sadalītāja, bet gan pie vadības 
pults.  
Ja signāli pienāk, nomainiet bojāto sadalītāju. 

Nav pacēlāja  
signāla 

 Pārbaudiet, vai sensors un magnēti gala pozīcijā atrodas 
viens otram pretī 

 Pārbaudiet sensora iestatījumus (skatīt 7.20. nod., 99. lpp.) 

 Pārbaudiet sadalītāja pieslēgumus un uzrakstus 

 Pārbaudiet, vai vadības pultij pienāk pacelšanas mehānisma 
signāls, ja pacelšanas mehānisma sensors netiek pieslēgts 
pie sadalītāja, bet gan pie vadības pults.  
Ja signāli pienāk, nomainiet bojāto sadalītāju. 

Vadības pulti nevar ieslēgt  Pārbaudiet spraudni un kabeli 

 Pārbaudiet drošinātāju 

 Pārbaudiet akumulatoru 

 Pārbaudiet akumulatora pieslēgumus (ja ir) (skatīt 
7.18.3.2. nod., 92. lpp.). 

Ieslēdzot ventilatora vai sējas 
vārpstas motoru, vadības 
pults izslēdzas 

 Pārbaudiet akumulatora spriegumu 

 Pārbaudiet kontaktus  

 Strāvas vada spraudnis 

 Mašīnas kabeļa spraudnis 
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Nepārtraukta vai īslaicīga 
braukšanas ātruma indikācija: 
0,0 km/h 

Ātruma signāls netiek atpazīts  

Signālu 7.20.4. nod. iestatiet uz NĒ, ja nodaļās  
 
7.20.4. nod., 7.20.5.nod., 7.20.6. nod., 0. nod. un 0. nod.  
 
(sākot ar 100. lpp.) visi iestatījumi ir uz AUTO. 

Iestrādes daudzums (kg/ha 
vai graudi/m2) netiek rādīts 

Kalibrējiet sēklu 
(skatīt 7.6. nod., 69. lpp.) 

GreenDrill izsēj pārāk daudz 
vai pārāk maz sēklas 

 Koriģējiet ātrumu 

 Kalibrējiet ātruma sensoru 
(skatīt 7.7. nod., 75. lpp.). 
 
Nav nepieciešams ar GPS ierīci. 

 Pārbaudiet hektāru skaitītāju 
(skatīt 7.8. nod., 79. lpp.) 

 Kalibrējiet sēklu 
(skatīt 7.6. nod., 69. lpp.) 

 nepareizi iestatīts pacelšanas mehānisma sensors 
darba laikā pārslēdzas 

 tikai hidr. ventilatoram: 
samaziniet ventilatora apgriezienu skaitu 

Spiediens eļļas atgaitā ir 
augstāks par 10 bar 

 Pārbaudiet hidrauliskās šļūtenes pie traktora atgaitu (skatīt 
nod. „Hidrauliskās šļūtenes pieslēgums pie traktora“, 47. lpp.) 

 Izmantojiet lielākas atgaitas šļūtenes 

 Izmantojiet lielākus hidrauliskos savienojumus 

 Ievietojiet jaunu atplūdes līnijas filtru 
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7.18 Vadības pults 5.2 montāža un pieslēgumi 

 

7.18.1 Vadības pults 5.2 montāža 

Izmantojot divas skrūves, nostipriniet turētāju (1) 
traktora kabīnē.  

Lai optimāli redzētu displeja rādījumus, atbilstoši 
nolieciet turētāju. 

Vadības pulti uzspraudiet uz turētāja traktora 
kabīnē. 

 

 

7.18.2 Mašīnas kabeļa pieslēgums 

Mašīnas kabelis savieno vadības pulti ar 
GreenDrill. 

Mašīnas kabeli pieslēdziet pie vadības pults 
6 kontaktu signāla kontaktligzdas (1). 

 

 

 

 

Lieko vadu izvietojiet kabīnē.  
Nesaritiniet vadu spolē. 
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7.18.3 Strāvas vada pieslēgums 

 

7.18.3.1 Traktors ar standarta kontaktligzdu (3 kontaktu) 

Strāvas vadu (1) pieslēdziet pie vadības pults un 
traktora 3 kontaktu standarta kontaktligzdas 
traktora kabīnē. 

 

 

 

12 voltu elektroapgādi nekad 
nepieslēdziet piepīpētāja 
kontaktligzdā. 

 

 

7.18.3.2 Traktors bez standarta kontaktligzdas (3 kontaktu)  

Ja traktoram nav 3 kontaktu standarta kontaktligzdas, lieciet specializētā darbnīcā savam traktoram 
uzstādīt akumulatora pieslēguma kabeli. Akumulatora pieslēguma kabelim ir 3 kontaktu standarta 
kontaktligzda (A). 

Akumulatora pieslēguma kabeļa 3 kontaktu 
standarta kontaktligzdu (A) lieciet izvietot traktora 
kabīnē. 

Akumulatora pieslēguma kabeļa galus 
pieslēdziet šādi: 

 

 

Nr. Krāsa Savienojums  

1 sarkans Akumulatora pozitīvais pols  

2 melns Akumulatora negatīvais pols 

3 sarkans Aizdedzes plusa spaile  
  

 

 

Nekad nedarbiniet akumulatora uzlādes ierīci kopā ar vadības pulti. 
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7.18.4 Signāla avoti 

Vadības pults rāda braukšanas ātrumu [km/h] un pielāgo sējas vārpstas apgriezienu skaitu 
mainīgajam braukšanas ātrumam. Arī mainīga braukšanas ātruma gadījumā sēklas daudzums [kg/ha] 
saglabājas nemainīgs. Ja regulējums ir pareizs, ātruma atšķirības par 50% tiek izlīdzinātas gan 
ātrumam palielinoties, gan samazinoties. 

Ja mašīna ir pacelta, piemēram, apgriežoties lauka galā, sējas vārpsta automātiski apstājas. Tiklīdz 
mašīna pēc apgriešanās ir nolaista darba stāvoklī, atkal sāk griezties sējas vārpsta. 

Indikācijai vadības pultij 5.2 ir nepieciešami 3 šādi signāli:  

 faktiskais kustības ātrums [km/h], 

 mašīna atrodas darba stāvoklī (piem., pacēlāja signāls no traktora), 

 mašīna atrodas transportēšanas stāvoklī (piem., pacēlāja signāls no traktora). 

Signāla avots ir jāievada programmēšanas izvēlnē (skatīt nod. "Signāla avoti", 101. lpp.). 

7.18.4.1 Traktora kontaktligzda (7 kontakti) 

Signāla vads (1) no 7 kontaktu traktora signāla 
kontaktligzdas uz vadības pulti pārraida 
3 signālus. 

 

 

Signāla kabeli pieslēdziet pie vadības pults 
12 kontaktu signāla kontaktligzdas (1).  
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7.18.4.2 Darba stāvokļa sensors 

Darba stāvokļa sensors (1) ir nepieciešams, ja 
traktoram ir 7 kontaktu Signāla kontaktligzda, 
kurai nav signāla "Darba stāvoklis" (skatīt nod. 
"Traktora kontaktligzda (7 kontakti)", 93. lpp.).  

Darba stāvokļa sensoru (1) var nostiprināt pie 
traktora trīspunktu savienojuma vai pie 
transportējošās mašīnas pagriežamās šasijas.  

Darba stāvokļa sensors pārraida aktuālo 
GreenDrill pozīciju uz vadības pulti: 

 Mašīna atrodas darba stāvoklī 

 Mašīna ir transportēšanas stāvoklī 

Lieciet vēlāk iegādātu speciālo aprīkojumu 
uzmontēt speciālā darbnīcā, ievērojot piegādāto 
montāžas instrukciju. 

 

Pievienotajam sadalītājam (A) ir 3 pieslēgumi: 

 Pieslēgums (1): vadības pults 

 Pieslēgums (2): 7 kontaktu traktora 
signāla kontaktligzda. 

  Pieslēgums pārnes 
kustības ātruma [km/h] 
signālus. 

 Pieslēgums (3): darba stāvokļa sensors. 
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7.18.4.3 Braukšanas ātruma mērīšana ar radara ierīci 

Ja traktoram nav 7 kontaktu signāla kontaktligzdas, ir nepieciešama vadības pults 5.2  

 darba stāvokļa sensors (skat. nod. "Darba stāvokļa sensors", 94. lpp.) un  

 radara ierīce vai GPS ierīce (skatīt nod. „Braukšanas ātruma mērīšana ar GPS ierīci“, 96. lpp.).  

Radars raida impulsus braukšanas ātrumam [km/h].  

Lieciet vēlāk iegādātu speciālo aprīkojumu uzmontēt speciālā darbnīcā, ievērojot piegādāto montāžas 
instrukciju un lietošanas instrukciju.  

Noregulējiet radara ierīci atbilstoši skicei: 

 

 

Pievienotajam sadalītājam (A) ir 3 pieslēgumi: 

 Pieslēgums (1): vadības pults 

 Pieslēgums (2): darba stāvokļa sensors 

 Pieslēgums (3): radara ierīce 

 Radara ierīce pārraida 
izmērīto kustības 
ātrumu [km/h]. 
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7.18.4.4 Braukšanas ātruma mērīšana ar GPS ierīci 

 

 

Ja traktoram nav 7 kontaktu signāla kontaktligzdas, ir nepieciešama vadības pults 5.2  

 darba stāvokļa sensors (skat. nod. "Darba stāvokļa sensors", 94. lpp.) un  

 GPS ierīce vai radara ierīce (skatīt nod. „Braukšanas ātruma mērīšana ar radara ierīci“, 95. lpp.).  

Horizontāli uzstādītā GPS ierīce raida impulsus braukšanas ātrumam [km/h]. Aktuālā braukšanas 
ātruma mērījums notiek no GPS ierīces un 3D paātrinājuma sensora kombinācijas. Kalibrēšana 
(impulsi/100 m, skatīt 7.7. nod., 75. lpp.) nav nepieciešama. 

Lieciet vēlāk iegādātu speciālo aprīkojumu uzmontēt speciālā darbnīcā, ievērojot piegādāto montāžas 
instrukciju un lietošanas instrukciju.  

 

Pievienotajam sadalītājam (A) ir 3 pieslēgumi: 

 Pieslēgums (1): vadības pults 

 Pieslēgums (2): darba stāvokļa sensors 

 Pieslēgums (3): GPS ierīce 

 GPS ierīce pārraida 
izmērīto kustības 
ātrumu [km/h]. 
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7.19 Mašīnas kabeļu pieslēgumu shēma 

 

7.19.1 Mašīnas kabeļu pieslēgumu shēma mašīnām ar elektrisko ventilatoru 

 

 

Mašīnas kabelis  
Signāla 

kontaktligzda 
6 kontaktu 

Kabelis 
ventilatora 
motoram 

Kabelis 
sējas vārpstas

motoram 

Kabelis  
tukšuma 

ziņošanas 
sensoram 

Kabelis  
sēklas 

kalibrēšanas 
taustiņam 

 

PIN Kabelis 

1 
zils 

4 mm² 
A 

zils 
4 mm² 

B 
melns 1,5 

mm² 
C 

brūns 
0,75 mm²     

2 
brūns 
4 mm² D 

brūns 
4 mm² 

        

3 
zils 

1,5 mm²   E 

sarkan
s 

1,5 
mm² 

      

4 
pelēks 

1,5 mm² 
    F 

zils 
0,75 mm² G 

brūns 
0,75 mm²   

5 
brūns 

1,5 mm² 
    H 

balts 
0,75 mm²     

6 
melns 

1,5 mm²       I 
melns 

0,75 mm²   
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7.19.2 Mašīnas kabeļu pieslēgumu shēma mašīnām ar hidraulisko ventilatoru 

 

 

Mašīnas kabelis  
Signāla 

kontaktligzda 
6 kontaktu 

Kabelis sējas 
vārpstas 
motoram 

Kabelis  
tukšuma 

ziņošanas 
sensoram 

Kabelis  
sēklas 

kalibrēšanas 
taustiņam 

Kabelis  
spiediena 
sensora 

ventilatoram 

Kabelis 
ventilatora 
apgriezienu 
skaita 
sensoram PIN Kabelis 

1 
zils 

4 mm² 
A 

melns 
1,5 mm² 

B 
brūns 

0,75 mm²     C 
brūns 

0,75 mm² 

2 
brūns 
4 mm²           

3 
zils 

1,5 mm² D 
sarkans 
1,5 mm² 

        

4 
pelēks 

1,5 mm² 
  E 

zils 
0,75 mm² F 

brūns 
0,75 mm² G 

zils 
1,5 mm² H 

zils 
0,75 mm² 

5 
brūns 

1,5 mm² 
  I 

balts 
0,75 mm²       

6 
melns 

1,5 mm²     J 
melns 

0,75 mm²     
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7.20 Programmēšanu veic AMAZONE servisa partneris 

Daudzas GreenDrill funkcijas var automatizēt, ja mašīna ir pieslēgta pie vadības pults 5.2. Funkcijas 
var kļūt aktīvas tikai tad, ja mašīnas konfigurācija ir ieprogrammēta vadības pultī. 

Lieciet programmēšanu veikt AMAZONE servisa partnerim. 

 

 

Pirms katras iestatīšanas izslēdziet ventilatora motoru un sējas 
vārpstas motoru. 

 

7.20.1 Programmas atvēršana 

 1. Izslēdziet un atkal ieslēdziet vadības pulti (skatīt 65. lpp.). 

 2. Ieslēgšanas laikā turiet nospiestu taustiņu  un papildus spiediet taustiņu   tik ilgi, līdz 
programmēšanas izvēlne ir atvērusies. 

 

Ar šādām taustiņu kombinācijām pārvietojieties programmā: 

Taustiņi   ir paredzēti tam, lai varētu pārvietoties programmā. 

Parametrus maina, izmantojot taustiņus . 

Programmēšanu apstipriniet ar taustiņu  un izejiet no programmas. 

 

 

Ja šādās izvēlnēs tiek izvēlēts "AUTO", sistēma automātiski atpazīst 
raidošos sensorus. 
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7.20.2 Ventilatora piedziņa 

Iestatīšana elektriskas ventilatora piedziņas gadījumā: .... JĀ 

Iestatīšana hidrauliskas ventilatora piedziņas gadījumā: .. NĒ 

Parametrus maina, izmantojot taustiņus . 

 

7.20.3 Sējas vārpstas signāltonis 

Sējas vārpstas ieslēgšanas un izslēgšanas laikā ir dzirdams 
akustisks brīdinājuma signāls. 

JĀ vai NĒ 

Parametrus maina, izmantojot taustiņus . 

 

7.20.4 Mašīnas riteņa sensors 

Braukšanas ātruma signāli nāk no sensora mašīna ritenī, uz kuras ir 
uzstādīts GreenDrill. 

JĀ, NĒ vai AUTO 

"AUTO" automātiski atpazīst, vai tiek strādāts ar vai bez mašīnas 
vadošo riteni.  

Parametrus maina, izmantojot taustiņus . 

 

7.20.5 Traktora vai dzenamā riteņa sensors 

Braukšanas ātruma signāli nāk no sensora traktora ritenī vai 
mašīnas dzenamajā ritenī, uz kuras ir uzstādīts GreenDrill. 

JĀ, NĒ vai AUTO 

"AUTO" automātiski atpazīst, vai tiek strādāts ar vai bez traktora 
ātruma sensora. 

Parametrus maina, izmantojot taustiņus . 
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7.20.6 Signāla avoti 

Vadības pultij 5.2 ir nepieciešami vairāki signāli. Signālu raida vai nu 7 kontaktu traktora signāla 
kontaktligzda vai signāli tiek saņemti no citiem avotiem. Avots ir jānosauc vadības pultī. 

Signāla avots braukšanas ātrums [km/h] 

Šādi avoti, ja ir, var raidīt signālu "Braukšanas ātrums [km/h]": 

 Faktiskais signāls  
ir pie 7 kontaktu traktora signāla kontaktligzdas PIN 1.  

 Teorētiskais signāls  
ir pie 7 kontaktu traktora signāla kontaktligzdas PIN 2.  
Signāls tiek saņemts, piem., no motorreduktora sensora vai cita avota.  
Norāde: ja iespējams, izmantojiet precīzāko PIN 1 signālu. 

 Signāls tiek saņemts no radara ierīces (skatīt 95. lpp.), kas pie vadības pults ir pieslēgts ar 
sadalītāju. 

 Signāls tiek saņemts no GPS ierīces (skatīt 96. lpp.), kas pie vadības pults ir pieslēgts ar 
sadalītāju. 

Signāla avots darba/transportēšanas stāvoklī 

Signāli "Darba stāvoklis/transportēšanas stāvoklis" parāda GreenDrill stāvokli: 

 darba stāvoklis vai  

 transportēšanas stāvoklis. 

Šādi avoti, ja ir, var raidīt signālus: 

 Signālus raida 7 kontaktu traktora signāla kontaktligzda 

 Signāls tiek saņemts no darba pozīcijas sensora (skatīt 94. lpp.), kas pie vadības pults ir 
pieslēgts ar sadalītāju. 
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Braukšanas ātruma [km/h] signāla avota ievade 

Vadības pults saņem 
signālu "faktiskais braukšanas ātrums [km/h]"  
no viena no 3 pieslēgumiem: 

 pieslēgums pie 7 kontaktu traktora signāla kontaktligzdas vai 

 pieslēgums pie radara ierīces vai 

 pieslēgums pie GPS ierīces 

JĀ, NĒ vai AUTO 

"AUTO" atpazīst automātiski, vai signāls tiek saņemts no 7 kontaktu 
traktora signāla kontaktligzdas, no radara vai GPS ierīces. 

Parametrus maina, izmantojot taustiņus . 

 

Vadības pults saņem 
signālu "teorētiskais braukšanas ātrums [km/h]" 

JĀ, NĒ vai AUTO 

"AUTO" atpazīst automātiski, no kurienes tiek saņemts teorētiskais 
ātruma signāls. 

Parametrus maina, izmantojot taustiņus . 

 

Radara sensora signāla avota ievade 

Vadības pults saņem 
signālu "faktiskais braukšanas ātrums [km/h]"  
no viena no radara ierīces. 

JĀ, NĒ vai AUTO 

"AUTO" atpazīst automātiski, vai radara ierīce ir pieslēgta. 

Parametrus maina, izmantojot taustiņus . 

 

Darba pozīcijas sensora signāla avota ievade 

Vadības pults saņem 
signālu "Darba/transportēšanas pozīcija]" 
no darba pozīcijas sensora (skatīt 7.18.4.2. nod., 94. lpp.). 

JĀ, NĒ vai AUTO 

Parametrus maina, izmantojot taustiņus . 

 

Darba pozīcijā darba pozīcijas sensors raida 

HI vai LO 

Parametrus maina, izmantojot taustiņus . 

Norāde: 
Dažiem traktoriem ir iestrādāts arī pacēlāja signāls. Apgrieziet 
celšanas mehānisma signālu, ja GreenDrill, piem., izsēj 
transportēšanas stāvoklī. 
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7.20.7 Akustiskais brīdinājuma signāls 

Darba laikā traucējuma ziņojuma laikā atskan  

 akustisks brīdinājuma signāls ......................... IESL 

 nav akustiska brīdinājuma signāla ................... IZSL 

Parametrus maina, izmantojot taustiņus . 

 

7.20.8 Sējas vārpstas motorreduktors 

GreenDrill ar 8 izejām ir ......................................... P8 motors 

GreenDrill ar 16 izejām ir ....................................... P16 motors 

Parametrus maina, izmantojot taustiņus . 

 

7.20.9 Spiediena sensors 

Hidrauliskās piedziņas ventilatoram ir spiediena sensors (skatīt 
4.3.2. nod., 38. lpp.). 

 JĀ 

 NĒ 

Parametrus maina, izmantojot taustiņus . 
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7.20.10 Kalibr. taustiņš 

GreenDrill ir kalibrēšanas taustiņš (skatīt 7.6.3. nod., 74. lpp.). 

 JĀ 

 NĒ 

Parametrus maina, izmantojot taustiņus . 

 

7.20.11 Vienību sistēmas 

Indikācija 

 Metriskā sistēma ............................... (m,  ha,  km/h,  kg) 

 Angļu mērvienības sistēma  ............. (ft,  ac,  mph,  lb) 

Parametrus maina, izmantojot taustiņus . 

 

7.20.12 Rūpnīcas iestatījums 

 JĀ ............. tiek atjaunoti rūpnīcas iestatījumi 

 NĒ ............ tiek saglabāti pašreizējie iestatījumi 

Parametrus maina, izmantojot taustiņus . 

 

Ja tiek atjaunoti rūpnīcas iestatījumi, tiek saglabāti šādi dati: 

 iestatītā valoda, 

 kopējais stundu skaits, 

 kopumā apstrādātā platība. 
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8 Tīrīšana, apkope un tehniskā uzturēšana 

 

APDRAUDĒJUMS  

Apdraudējums, kas izraisa saspiešanu, cirpi, sagriešanu, 
piespiedu amputāciju, satveršanu, aptīšanos, ievilkšanu, 
aizķeršanu un triecienu un kas notiek: 

 nejauši nolaižoties ar 3 punktu hidraulisko sakabi paceltai 
mašīnai; 

 nejauši nolaižoties paceltām, nenostiprinātām mašīnas 
daļām; 

 nejauši iedarbinot traktoru un piekabināto mašīnu un tiem 
nejauši izkustoties. 

Pirms darba ar mašīnu 

 atlokiet kombināciju (ja nepieciešams), 

 izslēdziet mašīnas komponentes, 

 nogaidiet, līdz mašīna apstājas, 

 apturiet kombināciju uz horizontālas un stabilas virsmas 

 Izslēdziet vadības pulti. 
Negadījuma risks, ja radara impulss nejauši izkustina dozatoru 
vai citus mašīnas komponentus. 

 Ieslēdziet traktora stāvbremzi, apstādiniet traktora dzinēju un 
izņemiet aizdedzes atslēgu. 

 Nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt 
un tie nevarētu nejauši aizripot. 

 Nekad neatrodieties zem paceltas, nenostiprinātas mašīnas. 

 Uzstādiet atpakaļ aizsargierīces, kuras tika noņemtas, lai varētu 
veikt mašīnas tīrīšanas, apkopes un tehniskās uzturēšanas 
darbus. 

 Nomainiet bojātas aizsargierīces ar jaunām. 

 

 

Pirms traktora akumulatora uzlādes ar lādētāju izvelciet vadu no 
vadības pults. Pretējā gadījumā maksimālie spriegumi vadības pultij 
var radīt bojājumus. 
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8.1 Lietošanas sākšana 

Apmēram ik pēc 20 darba stundām pievelciet visus skrūvju savienojumus, pēc tam pārbaudiet tos ik 
pēc 250 darba stundām. 

8.2 Tīrīšana 

 1. Iztukšojiet sēklas tvertni un dozatoru. 

 2. Lai intensīvi iztīrītu dozatoru, izjauciet sējas vārpstu. 

 3. Sēklas tvertni un dozatoru izpūtiet ar saspiestu gaisu vai iztīriet ar sausu otu. 

 4. Sēklas tvertni tīriet tikai no ārpuses ar ūdeni vai augstspiediena tīrītāju. 

 

 

APDRAUDĒJUMS 

Kodināšanas līdzekļa putekļi ir indīgi un tos nedrīkst ieelpot, kā 
arī tie nedrīkst saskarties ar ķermeni. 

Iztukšojot un iztīrot kodināšanas līdzekļa putekļus, piemēram, ar 
saspiestu gaisu, lietojiet aizsargapģērbu aizsargmasku, aizsargbrilles 
un cimdus. 

 

 

Sēklas tvertni un dozatoru izpūtiet ar saspiestu gaisu. Sēklas tvertnē 
vai dozatorā nedrīkst iekļūt ūdens. 

 

 

Pēc izmantošanas iztukšojiet dozatoru. 

Dozatoriem, kuri netiek iztukšoti un iztīrīti: 

 tur var izveidoties valkana vai cieta masa, ja zem dozatora 
veltņa nonāk ūdens. Dozēšanas veltnis tiek spēcīgi nobremzēts 
un var rasties atšķirības starp iestatīto un faktisko sēklas 
daudzumu. 

 sēklas materiāla atlikumi un mēslojums var dzīt asnus vai 
piebriest. Šādā veidā dozēšanas veltņu rotācija bloķējas, un tas 
var izraisīt piedziņas bojājumus. 

 

 

Tīrīšanai izmantojot augstspiediena iekārtas, obligāti ievērojiet šādus 
norādījumus: 

 netīriet elektroiekārtas elementus, 

 vienmēr ievērojiet augstspiediena sprauslas minimālo attālumu 
no mašīnas virsmas 300 mm. 

 ievērojiet drošības norādes, lietojot augstspiediena tīrīšanas 
ierīci. 
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9 Sējas tabulas 

 

Sējas tabulas vērtības ir aptuvenās vērtības, 

 kas var mainīties atkarībā no graudu formas un lieluma, tūkstoš 
graudu svara un kodināšanas. Precīzu sējas vārpstas 
apgriezienu skaitu nepieciešamajam iestrādes daudzumam 
nosaka no kalibrēšanā iegūtajām vērtībām. 

 mašīnām ar 8 sēklas šļūtenēm. Ja jūsu mašīnai ir 6 sēklas 
šļūtenes, atbilstoši samazinās iestrādes daudzums. 

 un ir noteikti ar slotas sviras pozīciju „0“.  
(skat. Slota. nod., 35. lpp.). 

 

Zaļā labība Iestrādes daudzums  Mieži Iestrādes daudzums 

Sējas vārpstas 
apgriezienu skaits [%] 

kg/min   
Sējas vārpstas 

apgriezienu skaits [%] 
kg/min  

2 0,46   2 0,54  

5 0,99   5 0,87  

10 1,87   10 1,41  

15 2,74   15 1,96  

20 3,62   20 2,51  

25 4,50   25 3,06  

30 5,33   30 3,61  

35 6,16   35 4,16  

40 6,98   40 4,71  

45 7,81   45 5,26  

50 8,64   50 5,81  

55 9,45   55 6,70  

60 10,27   60 7,59  

65 11,08   65 8,48  

70 11,89   70 9,38  

75 12,71   75 10,27  

80 13,44   80 11,16  

85 14,18   85 12,05  

90 14,92   90 12,95  

95 15,14   95 13,84  

100 18,10   100 14,73  

Sēšanas rats G-G-G   Sēšanas rats G-G-G  
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Kvieši Iestrādes daudzums 

Sējas vārpstas 
apgriezienu skaits [%] 

kg/min kg/min 
kg/min 

2 0,52 0,34 0,48 

5 1,18 0,58 1,03 

10 2,30 0,99 1,95 

15 3,41 1,39 2,68 

20 4,52 1,79 3,78 

25 5,64 2,19 4,69 

30 6,70 2,59 5,61 

35 7,76 2,99 6,52 

40 8,82 3,39 7,44 

45 9,88 3,79 8,35 

50 10,94 4,19 9,27 

55 11,21 4,59 10,19 

60 11,48 4,99 11,10 

65 11,76 5,40 12,02 

70 12,03 5,80 12,93 

75 12,30 6,20 13,85 

80 12,57 6,60 14,76 

85 12,84 7,00 15,68 

90 13,12 7,40 16,59 

95 13,93 7,80 17,51 

100 17,75 8,34 18,42 

Sēšanas rats G-G-G fb-Flex20-fb Flex40 
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Griķi Iestrādes daudzums 

Sējas vārpstas 
apgriezienu skaits [%] 

kg/min kg/min 
kg/min 

2 0,54 0,33 0,27 

5 0,99 0,50 0,70 

10 1,74 0,78 1,40 

15 2,49 1,07 2,11 

20 3,24 1,35 2,82 

25 3,99 1,64 3,53 

30 4,68 1,92 4,23 

35 5,38 2,21 4,94 

40 6,07 2,49 5,65 

45 6,76 2,78 6,36 

50 7,45 3,07 7,07 

55  3,35 7,77 

60  3,64 8,48 

65  3,92 9,19 

70  4,21 9,90 

75  4,49 10,60 

80  4,78 11,31 

85  5,06 12,02 

90  5,35 12,73 

95   5,63 13,44 

100   5,92 14,14 

Sēšanas rats G-G-G fb-Flex20-fb Flex40 
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Auzas Iestrādes daudzums  Raps Iestrādes daudzums 

Sējas vārpstas 
apgriezienu skaits [%] 

kg/min kg/min  
Sējas vārpstas 

apgriezienu skaits [%] 
kg/min kg/min 

2 0,01 0,15  2 0,11 0,01 

5 0,02 0,46  5 0,21 0,02 

10 0,04 0,98  10 0,38 0,05 

15 0,06 1,50  15 0,55 0,08 

20 0,07 2,02  20 0,72 0,10 

25 0,09 2,54  25 0,89 0,13 

30 0,12 3,03  30 1,03 0,16 

35 0,14 3,52  35 1,18 0,19 

40 0,17 4,01  40 1,32 0,22 

45 0,19 4,50  45 1,47 0,24 

50 0,22 4,99  50 1,62 0,27 

55 0,23 5,42  55 1,69 0,30 

60 0,24 5,85  60 1,75 0,33 

65 0,25 6,29  65 1,82 0,36 

70 0,26 6,72  70 1,89 0,38 

75 0,27 7,15  75 1,96 0,41 

80 0,27 7,58  80 2,03 0,44 

85 0,27 8,02  85 2,10 0,47 

90 0,27 8,45  90 2,17 0,50 

95 0,28 8,73  95 2,30 0,52 

100 0,31 10,23  100 2,44 0,55 

Sēšanas rats fb-f-fb-fb G-G-G  Sēšanas rats fb-f-fb-fb fb-efv-efv-fb 
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Sinepes Izsējas daudz  Eļļas rutki Izsējas daudz 

Sējas vārpstas 
apgriezienu skaits [%] 

kg/min   
Sējas vārpstas 

apgriezienu skaits [%] 
kg/min  

2 0,04   2 0,66  

5 0,15   5 1,18  

10 0,33   10 2,05  

15 0,50   15 2,92  

20 0,68   20 3,79  

25 0,86   25 4,66  

30 1,00   30   

35 1,15   35   

40 1,29   40   

45 1,43   45   

50 1,58   50   

55 1,65   55   

60 1,72   60   

65 1,79   65   

70 1,86   70   

75 1,93   75   

80 2,00   80   

85 2,07   85   

90 2,14   90   

95 2,31   95   

100 2,48   100   

Sēšanas rats fb-f-fb-fb   Sēšanas rats G-G-G  
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Facēlija Iestrādes daudzums  Zālaugi Iestrādes daudzums 

Sējas vārpstas 
apgriezienu skaits [%] 

kg/min   
Sējas vārpstas 

apgriezienu skaits [%] 
kg/min  

2 0,14   2 0,27  

5 0,31   5 0,61  

10 0,61   10 1,17  

15 0,90   15 1,73  

20 1,19   20 2,30  

25 1,49   25 2,86  

30 1,52   30 3,42  

35 1,56   35 3,98  

40 1,59   40 4,55  

45 1,63   45 5,11  

50 1,66   50 5,67  

55 1,75   55 6,23  

60 1,85   60 6,79  

65 1,94   65 7,36  

70 2,04   70 7,92  

75 2,13   75 8,48  

80 2,23   80 9,05  

85 2,32   85 9,61  

90 2,42   90 10,17  

95 2,52   95 10,73  

100 2,62   100 11,30  

Sēšanas rats fb-f-fb-fb   Sēšanas rats G-G-G  
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Lupīna Iestrādes daudzums  Lucerna Iestrādes daudzums 

Sējas vārpstas 
apgriezienu skaits [%] 

kg/min   
Sējas vārpstas 

apgriezienu skaits [%] 
kg/min  

2 0,42   2 0,10  

5 1,11   5 0,21  

10 2,26   10 0,40  

15 3,41   15 0,60  

20 4,56   20 0,79  

25 5,71   25 0,98  

30 6,87   30 1,15  

35 8,03   35 1,32  

40 9,19   40 1,49  

45 10,35   45 1,65  

50 11,51   50 1,82  

55 12,48   55 1,86  

60 13,44   60 1,90  

65 14,41   65 1,93  

70 15,37   70 1,97  

75 16,33   75 2,01  

80 17,30   80 2,04  

85 18,26   85 2,08  

90 19,23   90 2,12  

95 21,71   95 2,24  

100 24,20   100 2,36  

Sēšanas rats G-G-G   Sēšanas rats fb-f-fb-fb  
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Sarkanais āboliņš Iestrādes daudzums  Vīķi Iestrādes daudzums 

Sējas vārpstas 
apgriezienu skaits [%] 

kg/min   
Sējas vārpstas 

apgriezienu skaits [%] 
kg/min  

2 0,04   2 0,76  

5 0,15   5 1,42  

10 0,33   10 2,51  

15 0,51   15 3,61  

20 0,70   20 4,71  

25 0,88   25 5,81  

30 1,06   30   

35 1,23   35   

40 1,41   40   

45 1,58   45   

50 1,76   50   

55 1,82   55   

60 1,87   60   

65 1,93   65   

70 1,98   70   

75 2,04   75   

80 2,09   80   

85 2,15   85   

90 2,20   90   

95 2,33   95   

100 2,46   100   

Sēšanas rats fb-f-fb-fb   Sēšanas rats fb-f-fb-fb  
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Zirņi Iestrādes daudzums  Lopbar. pupas Iestrādes daudzums 

Sējas vārpstas 
apgriezienu skaits [%] 

kg/min kg/min  
Sējas vārpstas 

apgriezienu skaits [%] 
kg/min kg/min 

2 0,46 0,95  2 0,46 1,02 

5 0,67 1,45  5 0,66 1,57 

10 1,02 2,29  10 1,00 2,49 

15 1,37 3,12  15 1,34 3,40 

20 1,72 3,96  20 1,68 4,32 

25 2,07 4,80  25 2,02 5,23 

30 2,42 5,63  30 2,36 6,15 

35 2,77 6,47  35 2,70 7,06 

40 3,12 7,30  40 3,04 7,98 

45 3,48 8,14  45 3,38 8,89 

50 3,83 8,98  50 3,71 9,81 

55 4,18 9,81  55 4,05 10,72 

60 4,53 10,65  60 4,39 11,64 

65 4,88 11,49  65 4,73 12,55 

70 5,23 12,32  70 5,07 13,47 

75 5,58 13,16  75 5,41 14,38 

80 5,93 13,99  80 5,75 15,30 

85 6,28 14,83  85 6,09 16,21 

90 6,64 15,67  90 6,43 17,13 

95 6,99 16,50  95 6,77 18,05 

100 7,34 17,34  100 7,11 18,96 

Sēšanas rats fb-Flex20-fb Flex40  Sēšanas rats fb-Flex20-fb Flex40 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 H. DREYER GmbH & Co. KG 
 Postfach 51 

D-49202 Hasbergen-Gaste  
Germany 

Tālr.: + 49 (0) 5405 501-0 
E-pasts: amazone@amazone.de 
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