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Nedrīkst domāt, 
ka ir lieki vai neērti lasīt un ievērot lietošanas 
instrukciju; nepietiek tikai dzirdēt no citiem un 
redzēt, ka mašīna ir laba, un tikai tādēļ to 
nopirkt un ticēt, ka viss notiks pats no sevis. Šāds 
lietotājs kaitēs ne tikai sev, bet arī kļūdīsies, par 
iespējamās neveiksmes iemeslu uzskatot mašīnu, 
nevis sevi. Lai rastos pārliecība par labiem 
panākumiem, jāiedziļinās lietas būtībā, proti, 
jāizglītojas par katras mašīnas detaļas uzdevumu 
un jāvingrinās ar to rīkoties. Tikai tad īpašnieks 
būs apmierināts gan ar mašīnu, gan sevi. Tieši 
šāds ir šīs lietošanas instrukcijas galvenais 
mērķis. 

  

Leipciga-Plagvica 1872.  
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Identifikācijas dati 

 Ierakstiet šeit savas mašīnas identifikācijas datus. Identifikācijas dati 
ir norādīti datu plāksnītē. 

 Mašīnas ID numurs: 
(desmitzīmju) 

 

 Tips: E+S  
 Izlaiduma gads:  
 Pašmasa kg:  
 Pieļaujamā pilnā masa kg:  
 Maksimālā slodze kg:  

Ražotāja adrese 

 AMAZONEN-WERKE 

H. DREYER GmbH & Co. KG 

Postfach 51 

 D-49202 

Tālr.: 

E-pasts: 

Hasbergen 

+ 49 (0) 5405 50 1-0 

amazone@amazone.de 

Rezerves daļu pasūtīšana 

 Rezerves daļu saraksti ir brīvi pieejami rezerves daļu portālā tīmekļa 
vietnē www.amazone.de. 

Lūdzu, veiciet pasūtījumus pie sava AMAZONE pārstāvja. 

Vispārīga informācija par lietošanas instrukciju 

 Dokumenta numurs: MG4299 

 Sagatavošanas datums: 10.14 

  Autortiesības pieder uzņēmumam AMAZONEN-WERKE H. DREYER 
GmbH & Co. KG, 2015 

Saglabātas visas tiesības. 

Šā materiāla vai tā fragmentu pārpublicēšana ir atļauta tikai ar 
uzņēmuma "AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG" 
atļauju. 
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Ievads 

 Godātais klient! 

Jūs esat izvēlējies vienu no mūsu kvalitatīvajiem ražojumiem, kas 
ietilpst bagātīgajā uzņēmuma "AMAZONEN-WERKE, 
H. DREYER GmbH & Co. KG" ražojumu klāstā.  Mēs pateicamies par 
mums parādīto uzticību.  

Pēc mašīnas saņemšanas, lūdzu, pārbaudiet, vai transportēšanas 
laikā tai nav nodarīti bojājumi un vai komplektācijā netrūkst kādas 
detaļas! Saskaņā ar pavadzīmi pārbaudiet piegādātās mašīnas 
komplektāciju, ieskaitot pasūtīto speciālo aprīkojumu. Tikai 
nekavējoties iesniegta reklamācija nodrošina zaudējumu 
kompensāciju! 

Pirms mašīnas lietošanas sākšanas izlasiet un turpmāk ievērojiet šo 
lietošanas instrukciju, jo īpaši drošības norādījumus. Rūpīgi izlasot 
instrukciju, varēsit pilnībā izmantot jauniegādātās mašīnas 
priekšrocības. 

Lūdzu, nodrošiniet, lai pirms mašīnas lietošanas visi mašīnas 
operatori izlasītu šo lietošanas instrukciju. 

Rodoties neskaidrībām vai problēmām, lūdzu, pārlasiet lietošanas 
instrukciju vai sazinieties ar vietējo servisa partneri. 

Regulāra apkope un savlaicīga nodilušo vai bojāto daļu nomaiņa 
paildzina mašīnas kalpošanas laiku. 

Lietotāja vērtējums 

 Godātais lasītāj!   

Mūsu lietošanas instrukcijas tiek regulāri atjauninātas. Iesniedzot 
priekšlikumus uzlabojumiem, Jūs palīdzēsit sagatavot lietotājam 
arvien labāk piemērotu lietošanas instrukciju.  

AMAZONEN-WERKE 

H. DREYER GmbH & Co. KG 

Postfach 51 

 D-49202 

Tālr.: 

E-pasts: 

Hasbergen 

+ 49 (0) 5405 50 1-0 

amazone@amazone.de 
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1 Norādījumi lietotājam 

 Nodaļā "Norādījumi lietotājam" apkopota informācija par lietošanas 
instrukcijas izmantošanu. 

1.1 Dokumenta mērķis 

 Šī lietošanas instrukcija 

• ietver aprakstu par mašīnas lietošanu un apkopi; 

• ietver būtiskus norādījumus drošai un efektīvai mašīnas 
izmantošanai; 

• ir mašīnas sastāvdaļa, un tai vienmēr jāatrodas mašīnā vai 
vilcējtransportlīdzeklī; 

• jāsaglabā turpmākai izmantošanai. 

1.2 Lietošanas instrukcijā izmantotie virziena un vietas apzīmējumi 

 Visi norādījumi par virzienu šajā lietošanas instrukcijā vienmēr ir 
sniegti braukšanas virzienā. 

1.3 Izmantotais attēlojums 

Norādījumi par rīcību un tās iznākumu 

 Norādījumi operatoram par veicamajām darbībām ir attēloti numurētā 
secībā. Ievērojiet norādīto darbību secību. Katras darbības iznākums 
attiecīgos gadījumos ir 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 

Pozīciju apzīmējumi attēlos 

 Skaitļi apaļajās iekavās norāda pozīcijas attēlos. Pirmais skaitlis 
norāda attēla numuru, bet otrais – pozīciju attēlā. 

Piemērs (3. att./6. poz.) 
• 3. zīm. 
• 6. pozīcija 
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2 Vispārīgi drošības norādījumi 

 Šajā nodaļā ir sniegti būtiski norādījumi par drošu mašīnas lietošanu 

2.1 Pienākumi un atbildība 

Lietošanas instrukcijā sniegto norādījumu ievērošana 

 Būtisko drošības norādījumu un noteikumu zināšana ir 
priekšnosacījums drošai mašīnas lietošanai un darbībai bez 
traucējumiem. 

Īpašnieka pienākums 

 Īpašnieka pienākums ir atļaut strādāt mašīnā/pie mašīnas tikai tādām 
personām, kuras: 
• ir iepazinušās ar darba drošības un nelaimes gadījumu 

profilakses pamatnoteikumiem, 
• ir instruētas par darbu mašīnā/pie mašīnas, 
• ir izlasījušas un saprot šo lietošanas instrukciju. 

Īpašnieka pienākums ir: 
• nodrošināt salasāmā stāvoklī visas uz mašīnas esošās 

brīdinājuma zīmes, 
• nomainīt bojātas brīdinājuma zīmes. 

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar ražotāju. 

Operatora pienākums 

 Visām personām, kuram uzticēta mašīnas lietošana/apkalpošana, 
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 un citu veidu apzīmējumi" un mašīnas lietošanas 
laikā jāievēro brīdinājuma apzīmējumos 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 tam 
nepieciešamo profesionālo zināšanu, par šo bojājumu jāpaziņo 
augstākstāvošai personai (ekspluatācijas inženierim). 
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Apdraudējums, rīkojoties ar mašīnu 

 Mašīna ir konstruēta atbilstīgi tehnikas attīstības līmenim un 
vispāratzītiem drošības tehnikas noteikumiem. Tomēr mašīnas 
lietošanas laikā var rasties apdraudējums un kaitējums: 
• operatora vai citu personu veselībai un dzīvībai, 
• pašai mašīnai, 
• citam īpašumam. 

Izmantojiet mašīnu tikai: 
• paredzētajam mērķim, 
• tehniski drošā un nevainojamā stāvoklī. 

Nekavējoties novērsiet traucējumus, kas var negatīvi ietekmēt 
drošību. 

Ražotāja garantija un atbildība 

 Ir spēkā mūsu "Vispārējie pārdošanas un piegādes noteikumi". 
Īpašnieka rīcībā tie nonāk ne vēlāk kā līguma noslēgšanas brīdi. Nav 
tiesību pieprasīt garantiju un atbildību par kaitējumu personām un 
materiāliem zaudējumiem, ja tos izraisījis viens vai vairāki turpmāk 
minētie iemesli: 
• mašīnas izmantošana neatbilstoši noteikumiem; 
• mašīnas neprofesionāla montāža, sagatavošana darbam, 

lietošana un apkope; 
• mašīnas lietošana ar bojātām drošības ierīcēm vai neatbilstoši 

piestiprinātām vai nefunkcionējošām drošības ierīcēm un 
aizsargierīcēm; 

• lietošanas instrukcijā minēto norādījumu neievērošana attiecībā 
uz lietošanas sākšanu, darbību un apkopi; 

• patstāvīgi veiktas mašīnas konstrukcijas izmaiņas; 
• dabiski dilstošu mašīnas detaļu nepietiekama 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 trijstūra drošības simbolu un pirms 
tā esošu norādījuma vārdu. Norādījuma vārdi (APDRAUDĒJUMS, 
BRĪDINĀJUMS, UZMANĪBU) apraksta apdraudējuma pakāpi un tiem 
ir šāda nozīme: 

 

APDRAUDĒJUMS 

Nozīmē tiešu apdraudējumu ar augstu riska pakāpi, kura 
nenovēršanas rezultātā iestājas nāve vai tiek gūtas ļoti smagas 
traumas (ķermeņa daļu zaudējums vai ilgstošs kaitējums 
veselībai). 
Neievērojot šos norādījumus, pastāv nāvējošs apdraudējums vai 
risks gūt ļoti smagas traumas. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

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

Neievērojot šos norādījumus, noteiktos apstākļos pastāv 
nāvējošs apdraudējums vai risks gūt ļoti smagas traumas. 

 

 

UZMANĪBU! 

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

 

 

SVARĪGI 

Nozīmē pienākumu rīkoties īpašā veidā vai veikt kādu darbību 
mašīnas lietošanai profesionālā līmenī. 

Neievērojot šos norādījumus, mašīnai var rasties traucējumi vai 
tikt nodarīts kaitējums apkārtnei. 

 

 

NORĀDĪJUMS 

Nozīmē lietošanas padomus un īpaši noderīgu informāciju. 

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

 Īpašniekam jāsagatavo nepieciešamais individuālais 
aizsargaprīkojums, piemēram: 
• aizsargbrilles; 
• drošības apavi; 
• aizsargtērps; 
• ādas aizsardzības līdzekļi u.c. 

 

Ekspluatācijas instrukcijai 
• vienmēr jāatrodas mašīnas lietošanas vietā, 
• jebkurā brīdī jābūt pieejamai operatoru un apkopes personāla 

vajadzībām! 

Regulāri pārbaudiet visas esošās drošības ierīces! 

2.4 Drošības ierīces un aizsargierīces 

 Pirms mašīnas lietošanas sākšanas visām drošības ierīcēm un 
aizsargierīcēm vienmēr jābūt atbilstoši piestiprinātām un jādarbojas. 
Regulāri pārbaudiet visas drošības ierīces un aizsargierīces. 

Bojātas drošības ierīces 

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

2.5 Neformāli drošības pasākumi 

 Papildus visiem šajā lietošanas instrukcijā minētajiem drošības 
norādījumiem ievērojiet vispārējos nacionālos nelaimes gadījumu 
profilakses un vides aizsardzības noteikumus. 

Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem, ievērojiet likumiskos ceļu 
satiksmes noteikumus. 
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2.6 Personāla kvalifikācija 

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

Māceklis drīkst veikt darbu mašīnā/ar mašīnu tikai pieredzējušas 
personas uzraudzībā. 

Personas 

Darbības veids 

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 

Traucējumu diagnostika un 
novēršana 

-- X X 

Utilizācija X -- -- 

Paskaidrojumi: X..atļauts --..nav atļauts  

 1)  Persona, kas var izpildīt specifisku uzdevumu un drīkst to veikt 
atbilstoši kvalificētam uzņēmumam. 

2)  Par instruētu personu uzskata tādu, kas ir informēta par tai 
uzticētiem uzdevumiem un iespējamo apdraudējumu, ko var 
radīt neprofesionāla rīcība, vajadzības gadījumā ir attiecīgi 
apmācīta, kā arī ir informēta par nepieciešamajām 
aizsargierīcēm un drošības pasākumiem. 

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

  Piezīme: 
  Arodizglītībai līdzvērtīgu kvalifikāciju var arī iegūt, vairākus 

gadus darbojoties attiecīgajā nozarē. 

 

Ja pie mašīnas apkopes un tehniskās uzturēšanas darbiem ir 
norādīta piebilde "Darbnīcā veicams darbs", tos drīkst izpildīt tikai 
specializētā darbnīcā. Specializētas darbnīcas personālam ir 
vajadzīgās zināšanas un tā rīcībā ir 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 lietošanas apstākļos 

 Lietojiet mašīnu tikai tad, ja pilnībā darbojas visas drošības ierīces un 
aizsargierīces. 

Vismaz vienreiz dienā pārbaudiet, vai mašīnas drošības ierīcēm un 
aizsargierīcēm nav radušies ārēji redzami bojājumi, un pārliecinieties, 
vai tās darbojas. 

2.8 Apdraudējums ar akumulētu enerģiju 

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

Instruējot apkalpojošo personālu, papildus veiciet attiecīgus 
pasākumus. Sīkāki norādījumi vēlreiz tiek sniegti lietošanas 
instrukcijas attiecīgajās nodaļās. 

2.9 Apkope un tehniskā uzturēšana, darbības traucējumu novēršana 

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

Nodrošiniet, lai nevienu enerģijas nesēju nevarētu nejauši ieslēgt, 
piemēram, pneimatisko vai hidraulisko sistēmu. 

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

Regulāri pārbaudiet, vai skrūvsavienojumi nav kļuvuši vaļīgi, un, ja 
nepieciešams, pievelciet. 

Pēc apkopes darbu beigām pārbaudiet drošības ierīču darbību. 

2.10 Izmaiņas mašīnas konstrukcijā 

 Nesaņemot AMAZONEN-WERKE atļauju, mašīnas konstrukcijā 
nedrīkst veikt nekādas izmaiņas, ne arī 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 apstiprinātus 
pārbūves un darba piederumus. 

Transportlīdzekļiem, kuriem ir oficiāls tipa apstiprinājums, vai pie 
transportlīdzekļa piestiprinātām iekārtām un aprīkojumam, kam ir 
derīgs tipa apstiprinājums vai saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem 
izdota atļauja dalībai ceļu satiksmē, jābūt apstiprinājumam vai atļaujai 
atbilstīgā stāvoklī. 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, kas nesošo elementu lūzuma gadījumā izraisa 
saspiešanu, sagriešanu, aizķeršanu, ievilkšanu vai triecienu. 
Principā ir aizliegts: 
• veikt urbumus rāmī vai šasijā; 
• paplašināt rāmī jeb šasijā esošos urbumus; 
• metināt nesošos elementus. 
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2.10.1 Rezerves daļas un dilstošās detaļas, kā arī palīgmateriāli 

 Nekavējoties nomainiet mašīnas detaļas, kas atrodas tehniski 
neapmierinošā stāvoklī. 

Lai saskaņā ar valsts un starptautiskajiem noteikumiem saglabātu tipa 
apstiprinājumu, izmantojiet tikai oriģinālās AMAZONE rezerves daļas 
un dilstošās detaļas vai AMAZONEN-WERKE apstiprinātas 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. 

2.11 Tīrīšana un utilizēšana 

 Izmantojamie materiāli jālieto un jāutilizē profesionāli, jo īpaši tas 
attiecas uz: 
• darbiem ar eļļošanas sistēmām un ierīcēm un 
• tīrīšanas darbiem, kuros izmanto šķīdinātājus. 

2.12 Operatora darba vieta 

 Mašīnu drīkst vadīt tikai viena persona, atrodoties traktora vadītāja 
sēdeklī. 



  
 

Vispārīgi drošības norādījumi  
 

16  E+S  BAG0084.6    
 

2.13 Uz mašīnas esošās brīdinājuma un citas zīmes 

 

Visas uz mašīnas esošās brīdinājuma zīmes vienmēr turiet tīras un 
labi salasāmā stāvoklī! Nomainiet nesalasāmas brīdinājuma zīmes. 
Brīdinājuma zīmes pasūtiet pie tirgotāja atbilstoši pasūtījuma 
numuram (piemēram, MD075). 

Brīdinājuma zīmju un citu zīmju izvietojums 

 Turpmāk redzamajos zīmējumos parādīts brīdinājuma zīmju 
izvietojums uz mašīnas. 

 
1. zīm. 

 

 

 

2. zīm.  3. zīm. 



 
  

 Vispārīgi drošības norādījumi 
 

E+S  BAG0084.6   17 
 

Brīdinājuma zīmju struktūra 

 Brīdinājuma apzīmējumus mašīnā uzstāda bīstamās vietās, un tie 
brīdina par apdraudējumu. Šajās vietās pastāv nemainīgs 
apdraudējums vai arī tas var izcelties pēkšņi. 

Brīdinājuma zīmi veido divas daļas: 

 

 
 1. daļa 

attēla veidā norāda apdraudējuma veidu, kas ietverts trijstūra formas 
brīdinājuma zīmē. 

2. daļa 
attēla veidā norāda apdraudējuma novēršanas veidu. 

Brīdinājuma zīmju skaidrojums 

 Ailē Pasūtījuma numurs un paskaidrojums ir sniegts līdzās 
attēlotās brīdinājuma zīmes apraksts. Brīdinājuma zīmju apraksts 
vienmēr ir nemainīgs un tiek sniegts šādā secībā: 

 1. Apdraudējuma apraksts. 
  Piemērs. Apdraudējums, sagriežot vai nogriežot pirkstus ar 

kustīgiem darba elementiem! 

 2. Apdraudējuma novēršanas norādījuma(-u) neievērošanas sekas. 
  Piemērs. Šis apdraudējums var izraisīt smagas traumas ar 

pirkstu vai plaukstas piespiedu amputāciju. 

 3. Norādījumi apdraudējuma novēršanai. 
  Piemērs. Nekad nepieskarieties bīstamajām vietām, kamēr 

traktora dzinējs darbojas ar pievienotu kardānvārpstu/hidraulisko 
sistēmu. 

  Pieskarieties kustīgiem darba elementiem tikai tad, kad tie ir 
pilnīgi beiguši darboties. 
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Pasūtījuma numurs un paskaidrojums  Brīdinājuma zīmes 

MD075 

Kustībā esoši darbinstrumenti rada 
apdraudējumu, kas izraisa pirkstu un 
plaukstas sagriešanu vai nogriešanu! 

Šis apdraudējums var izraisīt smagas traumas ar 
pirkstu vai plaukstas zaudējumu. 

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

Kustīgajiem darbinstrumentiem skarieties klāt 
tikai tad, ja to kustība ir pilnīgi apstājusies. 

 

 

 

MD078 

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. 

 

 

 

MD079 

Apdraudējums, ko izraisa no mašīnas 
atdalījušies vai no mašīnas izsviesti materiāli 
vai svešķermeņi! 

Šis apdraudējums var izraisīt smagas traumas, 
kuru rezultātā var iestāties nāve. 

• Traktora dzinēja darbības laikā ievērojiet 
pietiekamu drošības attālumu no mašīnas. 

• Raugieties, lai traktora dzinēja darbības 
laikā nepiederošas personas atrastos 
pietiekamā drošības attālumā no mašīnas 
bīstamās zonas. 
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Pasūtījuma numurs un paskaidrojums  Brīdinājuma apzīmējumi 

MD082 

Risks nokrist no kāpšļiem un platformām, 
stāvot uz tiem mašīnas kustības laikā vai 
kāpjot uz darbībā esošas mašīnas! 

Šis apdraudējums var izraisīt smagas traumas, 
kuru rezultātā var iestāties nāve. 

Stāvēšana un/vai kāpšana uz mašīnas tās 
kustības laikā ir aizliegta. Šis aizliegums attiecas 
arī uz mašīnām ar kāpšļiem vai platformām. 

Raugieties, lai mašīnas kustības laikā uz tās 
neviens neatrodas. 

 

 

 

MD083 

Roku ievilkšanas vai aizķeršanas draudi, ko 
rada pieejamas, kustīgas detaļas darba 
procesā! 
Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas 
bojājumus un ķermeņa daļu piespiedu 
amputāciju. 

Nekad neatveriet vai nenoņemiet drošības 
ierīces, kamēr traktora dzinējs darbojas ar 
pievienotu 
kardānvārpstu/hidraulisko/elektronisko sistēmu. 

 

 

 

MD089 

Visa ķermeņa saspiešanas risks, uzturoties 
zem kustīgām kravām vai paceltām mašīnas 
daļām! 

Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas 
bojājumus un nāvi. 

• Personām aizliegts uzturēties zem 
kustīgām kravām vai paceltām mašīnas 
daļām. 

• Ievērojiet pietiekami drošu attālumu no 
kustīgām kravām vai paceltām mašīnas 
daļām. 

• Raugieties, lai personas atrodas pietiekami 
drošā attālumā no kustīgām kravām vai 
paceltām mašīnas daļām. 
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Pasūtījuma numurs un paskaidrojums  Brīdinājuma zīmes 

MD093 

Visa ķermeņa ievilkšanas vai aizķeršanas 
draudi, ko rada spēka pārvades zonā esošas 
kustīgas detaļas! 

Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas 
bojājumus un nāvi. 

Nekad neatveriet un nenoņemiet kustīgo detaļu 
aizsargierīces spēka pārvades zonā, kamēr 
traktora dzinējs darbojas ar pievienotu 
kardānvārpstu/hidraulisko/elektronisko sistēmu. 

 

 

 

MD095 

Pirms mašīnas lietošanas sākšanas izlasiet un 
turpmāk ievērojiet lietošanas instrukciju un 
drošības norādījumus! 

 

 
 

MD096 

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. 

• Nemēģiniet hidraulisko šļūteņu sūces 
noblīvēt ar plaukstu vai pirkstiem. 

• Pirms hidraulisko šļūteņu apkopes un 
tehniskās uzturēšanas darbu sākuma 
izlasiet un turpmākajā darba gaitā ievērojiet 
ekspluatācijas instrukcijas norādījumus. 

• Rodoties traumām, ko ir izraisījusi 
hidraulikas eļļa, nekavējieties apmeklējiet 
ārstu. 
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Pasūtījuma numurs un paskaidrojums  Brīdinājuma zīmes 

MD097 

Visa ķermeņa saspiešanas risks, uzturoties 
trīspunktu sakabes kustības zonā un 
darbojoties ar trīspunktu hidraulisko sakabi! 

Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas 
bojājumus un nāvi. 

• Personām aizliegts atrasties trīspunktu 
sakabes kustības zonā, darbojoties ar 
trīspunktu hidraulisko sakabi. 

• Traktora trīspunktu hidrauliskās sakabes 
vadības elementus: 
ο lietojiet tikai no tam paredzētās darba 

vietas, 
ο nelietojiet, atrodoties kustības zonā 

starp traktoru un mašīnu. 

 

 

 

MD100 

Šī piktogramma apzīmē stiprinājuma vietas 
atsaišu piestiprināšanai, pārvietojot mašīnu. 

 

 
 

MD102 

Apdraudējums, ko izraisa nejauša traktora un 
mašīnas iedarbināšana un izkustēšanās 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 izkustēties. 

• Izlasiet un ievērojiet ekspluatācijas 
instrukcijas attiecīgās nodaļas norādījumus 
atbilstoši apkalpošanas darbu veidam. 
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Pasūtījuma numurs un paskaidrojums  Brīdinājuma zīmes 

MD116 
Šī piktogramma apzīmē nepieciešamo piedziņas 
apgriezienu skaitu (540 1/min) un piedziņas 
vārpstas rotācijas virzienu mašīnas pusē. 

 

 
 

MD199 

Maksimāli pieļaujamais hidrauliskais darba 
spiediens ir 210 bāri. 

 

 
 

2.14 Apdraudējums drošības norādījumu neievērošanas gadījumā 

 Drošības norādījumu neievērošana: 
• var radīt apdraudējumu gan personām, gan videi un mašīnai; 
• var izraisīt tiesību saņemt attiecīgu zaudējumu kompensāciju 

zudumu. 

Konkrētāk drošības norādījumu neievērošana var izraisīt, piemēram, 
šādu apdraudējumu: 
• personu apdraudējums, nenorobežojot darba zonas; 
• būtisku mašīnas funkciju atteice; 
• noteikto apkopes un remonta darbu metožu neievērošana; 
• personu apdraudējums, ko izraisa mehāniska un ķīmiska 

iedarbība; 
• vides apdraudējums, ko izraisa hidraulikas eļļas sūces. 

2.15 Darbs, apzinoties drošību 

 Papildus šajā lietošanas instrukcijā minētajiem drošības norādījumiem 
jāievēro arī nacionālie vispārējie darba aizsardzības un nelaimes 
gadījumu profilakses noteikumi. 

Ievērojiet brīdinājuma zīmju norādījumus apdraudējuma novēršanai. 

Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem, ievērojiet attiecīgos likumiskos 
ceļu satiksmes noteikumus. 
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2.16 Drošības norādījumi operatoram 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, kas nepietiekamas satiksmes un ekspluatācijas 
drošības gadījumā izraisa saspiešanu, sagriešanu, aizķeršanu, 
ievilkšanu vai triecienu! 

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

2.16.1 Vispārīgi norādījumi par drošību un nelaimes gadījumu profilaksi 

 • Papildus šiem norādījumiem ievērojiet arī vispārējos nacionālos 
drošības un nelaimes gadījumu profilakses noteikumus! 

• Pie mašīnas piestiprinātās brīdinājuma un citas zīmes ietver 
būtiskus norādījumus par drošu mašīnas lietošanu. Šo 
norādījumu ievērošanas mērķis ir garantēt Jūsu drošību! 

• Pirms kustības un lietošanas sākšanas pārbaudiet mašīnas 
apkārtni (vai tuvumā 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. 

Mašīnas piekabināšana un atkabināšana 

 • Piekabiniet un transportējiet mašīnu, izmantojot tikai tam 
piemērotu traktoru. 

• Piekabinot mašīnas pie traktora trīspunktu hidrauliskās sakabes, 
obligāti jāsakrīt traktora un mašīnas savienojamības kategorijām! 

• Piekabiniet mašīnu atbilstoši noteikumiem pie paredzētajiem 
mehānismiem! 

• Piekabinot mašīnas traktora priekšā un/vai aizmugurē, nedrīkst 
pārsniegt: 
ο pieļaujamo traktora pilno masu; 
ο pieļaujamo traktora asu slodzi; 
ο pieļaujamo traktora riepu nestspēju. 

• Pirms mašīnas piekabināšanas vai atkabināšanas no traktora 
nostipriniet traktoru un mašīnu, lai tie nevarētu nejauši 
izkustēties. 

• Uzturēšanās starp piekabināmo mašīnu un traktoru traktora 
kustības laikā ir aizliegta! 

 Klātesošie palīgi drīkst atrasties līdzās transportlīdzekļiem tikai 
kā kustības regulētāji un ieiet starp transportlīdzekļiem tikai to 
pilnīgas apstādināšanas gadījumā. 

• Pirms mašīnas pievienošanas traktora trīspunktu hidrauliskajai 
sakabei vai atvienošanas no tās nostipriniet traktora hidrauliskās 
sistēmas vadības sviru tādā stāvoklī, kurā nav iespējama nejauša 
mašīnas pacelšana vai nolaišana! 

• Mašīnu piekabināšanas un atkabināšanas laikā atbalsta ierīces 
(ja tādas ir uzstādītas) pārvietojiet attiecīgajā stāvoklī (lai 
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nodrošinātu stabilitāti)! 

• Rīkojoties ar atbalsta ierīcēm, rodas risks gūt traumas 
saspiešanas un sagriešanas rezultātā! 

• Piekabinot mašīnu pie traktora un atkabinot to no tā, ievērojiet 
īpašu piesardzību! Starp traktoru un mašīnu sakabes ierīces 
tuvumā ir vietas, kurās pastāv saspiešanas un sagriešanas risks! 

• Uzturēšanās starp traktoru un mašīnu trīspunktu hidrauliskās 
sakabes darbības laikā ir aizliegta! 

• Pievienotajiem padeves cauruļvadiem, 
ο veicot pagriezienu, viegli jāseko visām kustībām bez 

nostiepuma, salocīšanās vai rīvēšanās, 
ο tie nedrīkst berzēties gar citām mašīnas daļām. 

• Ātri saslēdzamo savienojumu atvienošanas trosēm jākarājas 
brīvi un zemā pozīcijā tās nedrīkst patvaļīgi atvienoties! 

• Atkabinātas mašīnas vienmēr novietojiet stabilā stāvoklī! 

Mašīnas lietošana 

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

• Velciet cieši piegulošu apģērbu! Brīvs apģērbs palielina 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! Nepieciešamības 
gadījumā brauciet tikai ar daļēji uzpildītu degvielas 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 sagriešanas 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 izkustēties. 

  Šai nolūkā: 
ο nolaidiet mašīnu uz zemes, 
ο ieslēdziet stāvbremzi, 
ο apstādiniet traktora dzinēju, 
ο izņemiet atslēgu no aizdedzes. 
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Mašīnas transportēšana 

 • Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem, ievērojiet attiecīgos 
nacionālos ceļu satiksmes noteikumus! 

• Pirms transportēšanas pārbaudiet, vai: 
ο strāvas padeves kabeļi un padeves cauruļvadi ir pievienoti 

pareizi, 
ο apgaismes iekārta nav bojāta, darbojas un ir tīra, 
ο bremžu iekārtai un hidrauliskajai sistēmai nav ārēji 

manāmu bojājumu, 
ο stāvbremze ir pilnīgi izslēgta, 
ο darbojas bremžu sistēma. 

• Vienmēr pievērsiet uzmanību pietiekamai traktora stūrēšanas un 
bremzēšanas efektivitātei! 

 Pie traktora piemontēta vai piekabināta mašīna un priekšā vai 
aizmugurē pielikti atsvari ietekmē traktora gaitas īpašības, kā arī 
stūrēšanas un bremzēšanas spēju. 

• Nepieciešamības gadījumā izmantojiet priekšējos atsvarus! 
 Lai nodrošinātu pietiekamu stūrēšanas spēju, traktora priekšējā 

ass vienmēr jānoslogo par vismaz 20% no traktora pašmasas. 

• Priekšējos vai aizmugures atsvarus piestipriniet paredzētajos 
piestiprināšanas punktos saskaņā ar noteikumiem! 

• Ievērojiet piekabinātās/piemontētās mašīnas maksimālo 
lietderīgo slodzi un traktora asu un sakabes pieļaujamo slodzi! 

• Traktoram jāspēj nodrošināt noslogotiem sakabē esošiem 
transportlīdzekļiem (traktoram ar piemontētu/piekabinātu 
mašīnu) paredzēto bremzēšanas palēninājumu! 

• Pirms brauciena pārbaudiet bremžu darbību! 

• Braucot ar piemontētu vai piekabinātu mašīnu ceļa līkumos, 
ņemiet vērā mašīnas nobīdi no pagrieziena ass un centrbēdzes 
spēku! 

• Transportēšanas laikā, ja mašīna ir piestiprināta pie traktora 
trīspunktu hidrauliskās sakabes vai apakšējiem vilcējstieņiem, 
pievērsiet uzmanību traktora apakšējo vilcējstieņu pietiekamai 
sānu fiksācijai. 

• Pirms transportēšanas visas pagriežamās mašīnas daļas 
pārvietojiet transportēšanas stāvoklī! 

• Pirms transportēšanas visus kustīgos mašīnas elementus 
nostipriniet transportēšanas stāvoklī, lai tie nevarētu radīt 
apdraudējumu, mainot savu stāvokli. Šim nolūkam izmantojiet 
paredzētos transportēšanas stiprinājumus! 

• Pirms transportēšanas nofiksējiet trīspunktu hidrauliskās 
sakabes vadības sviru, lai piemontētā vai piekabinātā mašīna 
nevarētu nejauši pacelties vai nolaisties! 

• Pirms transportēšanas pārbaudiet, vai nepieciešamais 
transportēšanas aprīkojums ir pareizi piemontēts mašīnai, 
piemēram, apgaismes ierīces, brīdinājuma ierīces un 
aizsargierīces! 

• Pirms transportēšanas brauciena sākuma vizuāli pārbaudiet, vai 
augšējā vilcējstieņa un apakšējo vilcējstieņu tapas ir 
nostiprinātas ar atvāžamiem spraudņiem pret nejaušu 
atvienošanos. 

• Pielāgojiet kustības ātrumu attiecīgajiem apstākļiem! 
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• Pirms braukšanas lejup pa nogāzi ieslēdziet zemāku 
pārnesumu! 

• Pirms transportēšanas vienmēr izslēdziet atsevišķu riteņu 
bremzēšanas režīmu (bloķējiet pedāļus)! 

2.16.2 Hidrauliskā sistēma 

 • Hidrauliskajā sistēmā ir augsts spiediens! 

• Pievērsiet uzmanību tam, vai hidrauliskās šļūtenes ir pievienotas 
pareizi! 

• Pievienojot hidrauliskās šļūtenes, ievērojiet, lai ne traktora, ne 
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: 
ο darbojas nepārtraukti vai 
ο tiek regulētas automātiski vai 
ο kurām atbilstoši to funkcijai nepieciešams planēšanas vai 

spiediena režīms. 
• Pirms darbiem ar hidraulisko sistēmu: 

ο apstādiniet mašīnu, 
ο izlaidiet hidrauliskās sistēmas spiedienu, 
ο apstādiniet traktora dzinēju, 
ο ieslēdziet stāvbremzi, 
ο izņemiet aizdedzes atslēgu. 

• Lieciet kompetentam speciālistam pārbaudīt hidraulisko šļūteņu 
darba stāvokli vismaz vienreiz gadā! 

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

• Hidraulisko šļūteņu lietošanas ilgums nedrīkst pārsniegt sešus 
gadus, ieskaitot iespējamo glabāšanas ilgumu, kas nedrīkst 
pārsniegt divus gadus. Arī glabājot atbilstošā veidā un 
nepārsniedzot pieļaujamo slodzi, šļūtenes un šļūteņu 
savienojumi ir pakļauti dabiskai novecošanai, kas ierobežo to 
glabāšanas un lietošanas ilgumu. Atbilstoši pieredzei, jo īpaši 
ņemot vērā iespējamo apdraudējumu, var noteikt atšķirīgu 
lietošanas ilgumu. Termoplasta šļūtenēm un šļūteņu 
cauruļvadiem var būt noteikti citi orientējošie termiņi. 

• Nemēģiniet hidraulisko šļūteņu sūces noblīvēt ar plaukstu vai 
pirkstiem. 

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

  Rodoties traumām, ko ir izraisījusi hidraulikas eļļa, nekavējieties 
apmeklējiet ārstu. Pastāv saindēšanās risks. 

• Lai novērstu smagas saindēšanās risku, sūču meklēšanai 
izmantojiet piemērotus palīglīdzekļus. 
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2.16.3 Elektroiekārta 

 • Veicot darbus ar elektroiekārtu, vienmēr atvienojiet akumulatoru 
(negatīvo polu)! 

• Lietojiet tikai attiecīgajam strāvas stiprumam paredzētus 
drošinātājus. Lietojot lielākam strāvas stiprumam paredzētus 
drošinātājus, elektroiekārta tiek sabojāta elektroiekārta — 
ugunsbīstamība! 

• Pievērsiet uzmanību tam, vai akumulators ir pievienots pareizi — 
pievienojiet vispirms pluspolu, bet pēc tam mīnuspolu! Atvienojot 
bateriju, vispirms atvienojiet negatīvo polu, bet pēc tam pozitīvo 
polu! 

• Akumulatoru baterijas pluspolu vienmēr nosedziet ar tam paredzēto 
pārsegu. Pluspolam 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 
elementiem, kuru darbību var ietekmēt citu ierīču 
elektromagnētiskais starojums. Neievērojot turpmāk minētos 
drošības norādījumus, šāda ietekme var apdraudēt personas. 
ο Uzstādot mašīnā papildu elektroierīces un/vai 

elektroiekārtas komponentus, kas tiek pieslēgti mašīnas 
elektroiekārtai, lietotājam jāpārbauda, vai tie neizraisa 
transportlīdzekļa elektroniskās iekārtas vai citu komponentu 
darbības traucējumus. 

ο Ievērojiet, lai papildus uzstādītie elektroiekārtas un 
elektroniskās iekārtas elementi atbilstu Elektromagnētiskās 
saderības direktīvas 2004/108/EK spēkā esošajai redakcijai 
un lai uz tiem būtu CE zīme. 

2.16.4 Jūgvārpstu darbība 

 • Drīkst izmantot tikai uzņēmuma AMAZONEN-WERKE 
paredzētas un ar atbilstīgām aizsargierīcēm aprīkotas 
kardānvārpstas! 

• Ievērojiet arī kardānvārpstas ražotāja sniegto lietošanas 
instrukciju! 

• Kardānvārpstas aizsargcaurulei un aizsargpiltuvei jābūt 
nebojātai, kā arī jābūt piestiprinātam un jāatrodas atbilstošā 
stāvoklī traktora un mašīnas jūgvārpstas aizsargvairogam! 

• Aizliegts strādāt, ja aizsargierīces ir bojātas! 

• Kardānvārpstu var montēt un demontēt, ja: 
ο jūgvārpsta ir izslēgta, 
ο traktora dzinējs ir izslēgts, 
ο stāvbremze ir pievilkta, 
ο atslēga ir aizņemta no aizdedzes, 

• Vienmēr pareizi montējiet un nostipriniet kardānvārpstu! 

• Izmantojot platleņķa kardānvārpstas, platleņķa šarnīrs vienmēr 
jāpiestiprina pie rotācijas ass starp traktoru un mašīnu! 

• Nostipriniet kardānvārpstas aizsargierīces pret rotāciju, iekabinot 
ķēdi(-es)! 
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• Transportēšanas un darba stāvoklī uzstādiet paredzētos 
kardānvārpstu cauruļveida pārsegus! (Ievērojiet kardānvārpstas 
ražotāja sniegto lietošanas instrukciju!) 

• Veicot pagriezienus, ievērojiet pieļaujamo pagrieziena leņķi un 
kardānvārpstas bīdes gājienu! 

• Pirms jūgvārpstas ieslēgšanas pārbaudiet, vai izvēlētais traktora 
jūgvārpstas apgriezienu skaits atbilst mašīnas atļautajam 
piedziņas apgriezienu skaitam. 

• Pirms jūgvārpstas ieslēgšanas lieciet personām atstāt mašīnas 
bīstamo zonu. 

• Strādājot ar jūgvārpstu, rotējošās jūgvārpstas vai kardānvārpstas 
tuvumā nedrīkst atrasties personas. 

• Nekad neieslēdziet jūgvārpstu, ja traktora dzinējs ir izslēgts! 

• Vienmēr izslēdziet jūgvārpstu, ja sašķiebums kļūst pārāk liels vai 
tā vairs nav nepieciešama darbam! 

• BRĪDINĀJUMS! Pēc jūgvārpstas izslēgšanas iespējams gūt 
savainojumus rotējošo mašīnas detaļu centrbēdzes spēka dēļ! 

 Šajā laikā nedrīkst atrasties pārāk tuvu mašīnai! Darbus pie 
mašīnas drīkst veikt tikai tad, kad visas mašīnas detaļas ir pilnīgi 
nekustīgas! 

• Pirms ar jūgvārpstu darbināmas mašīnas vai kardānvārpstas 
tīrīšanas, eļļošanas vai regulēšanas nodrošiniet traktoru un 
mašīnu pret nejaušu ieslēgšanos un izkustēšanos. 

• Novietojiet atvienoto kardānvārpstu tai paredzētajā stiprinājumā! 

• Pēc kardānvārpstas atvienošanas tās galu nosedziet ar 
aizsargapvalku! 

• Izmantojot jūgvārpstu, kuras darbība ir atkarīga no gaitas, 
ņemiet vērā, ka jūgvārpstas apgriezienu skaits ir atkarīgs no 
kustības ātruma un, virzoties atpakaļgaitā, tā rotē pretējā 
virzienā! 
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2.16.5 Izkliedēšanas režīms 

 • Uzturēšanās mašīnas darba zonā ir aizliegta! Apdraudējums, ko 
izraisa no mašīnas izsviestas materiāla daļiņas. Pirms 
izkliedēšanas disku ieslēgšanas lieciet personām atstāt 
universālā izkliedētāja izkliedes zonu. Neuzturieties rotējošu 
izkliedēšanas disku tuvumā. 

• Uzpildiet universālo izkliedētāju tikai tad, kad ir apturēts traktora 
dzinējs, izņemta atslēga no aizdedzes un aizvērti aizbīdņi.  

• Izkliedes daudzuma pārbaudes laikā pievērsiet uzmanību 
bīstamajām vietām, ko rada mašīnas rotējošās detaļas! 

• Universālo izkliedētāju nekad nenovietojiet stāvvietā un 
neripiniet uzpildītā stāvoklī (apgāšanās risks)!  

• Pirms lietošanas katrreiz pārbaudiet, vai stiprināšanas detaļas ir 
cieši nostiprinātas, jo īpaši tas attiecas uz izkliedēšanas disku un 
izkliedēšanas lā pstiņ u nostiprinā š anu. 

2.16.6 Tīrīšana, apkope un tehniskā uzturēšana 

 • Mašīnas tīrīšanas, apkopes un tehniskās uzturēšanas darbus 
veiciet tikai tad, ja: 
ο piedziņa ir izslēgta, 
ο traktora dzinējs ir apstādināts, 
ο atslēga ir aizņemta no aizdedzes, 
ο no bortdatora ir atvienots mašīnas spraudnis. 

• Regulāri pārbaudiet, vai uzgriežņi un skrūves ir cieši pievilktas, 
un nepieciešamības gadījumā pievelciet! 

• Pirms mašīnas tīrīšanas, apkopes vai tehniskās uzturēšanas 
darbu sākuma nostipriniet pacelto mašīnu vai paceltās mašīnas 
daļas, lai tās nevarētu nejauši nolaisties! 

• Nomainot darba instrumentus ar griežņiem, lietojiet piemērotus 
darbarīkus un cimdus! 

• Eļļas, smērvielas un filtrus utilizējiet atbilstoši noteikumiem! 

• Pirms traktora un piemontētu mašīnu elektrometināšanas 
darbiem atvienojiet traktora ģeneratora un akumulatora vadu! 

• Rezerves daļām katrā ziņā jāatbilst AMAZONEN-WERKE 
noteiktajām tehniskajām prasībām! To nodrošina oriģinālo 
AMAZONE rezerves daļu izmantošana! 
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3 Iekraušana un izkraušana 

 

BRĪDINĀJUMS 

Saspiešanas un/vai trieciena risks, neparedzēti krītot paceltai 
mašīnai! 

• Iekraujot vai izkraujot mašīnu ar cēlējierīci, kravas pacelšanas 
ierīču piestiprināšanai noteikti izmantojiet marķētās vietas. 

• Izmantojiet kravas pacelšanas ierīces, kuru kravnesība nav 
mazāka par 300 kg. 

• Nekad neuzturieties zem paceltas mašīnas. 

Kraušana ar celtni 

Vietas kravas pacelšanas ierīču stiprināšanai  
(4. zīm./1). 

 

 
4. zīm. 
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4 Mašīnas apraksts 

 Lasiet šo nodaļu, pēc iespējas atrodoties tieši pie mašīnas. Šādā 
veidā to iepazīsit vislabāk. 

4.1 Konstrukcijas mezglu shēma 

 

 
 

 
 5. zīm. 
  (1) Rāmis 

 (2) Tvertne 

 (3) Pamatnes mezgls 

 (4) Izkliedēšanas disks 

 (5) Daudzdaļīgs izkliedes platuma ierobežotājs 

 (6) Kardānvārpsta vai hidrauliskā piedziņa 

 (7) Kardānvārpstas aizsargs 

 (8) Tvertnes aizsardzības un drošības režģis 

 (9) Aizsargpārsegs 
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4.2 Drošības ierīces un aizsargierīces 

 • Kardānvārpstas aizsargs, kas novērš iespēju pieskarties 
rotējošai kardānvārpstai. 

• Tvertnes aizsardzības un drošības režģis, kas novērš iespēju 
pieskarties rotējošam maisīšanas mehānismam. 

• Aizsargpārsegs, kas novērš materiāla izmešanu uz priekšu. 

• Daudzdaļīgs izkliedes platuma ierobežotājs, kas novērš iespēju 
pieskarties rotējošam izkliedēšanas diskam. 

4.3 Starp traktoru un mašīnu izvietotie kabeļi un cauruļvadi 

Kabeļi un cauruļvadi stāvēšanas pozīcijā: 

6. zīm./… 

 (1) Hidrauliskās šļūtenes 

atkarībā no aprīkojuma 

• vads ar apgaismojuma pieslēgvietu 

• datora vads ar mašīnas kontaktspraudni 

 

 
6. zīm. 
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4.4 Ceļu satiksmei nepieciešamais aprīkojums (papildaprīkojums) 

E+S 300 

7. zīm./... 

 (1) 2 aizmugures gabarītlukturi 

 (2) 2 bremžu lukturi 

 (3) 2 pagrieziena rādītāji 

 (4) 1 brīdinājuma plāksne aizmugurē 

 

 
7. zīm. 

E+S 750 

8. zīm./... 

 (1) 2 aizmugures gabarītlukturi 

 (2) 2 bremžu lukturi 

 (3) 2 pagrieziena rādītāji 

 (4) 2 brīdinājuma plāksnes aizmugurē 

 

 
8. zīm. 

• Francijā papildus pa brīdinājuma plāksnei 
sānos 

→ Pieslēdziet apgaismes iekārtu ar 
kontaktspraudņiem traktora 7 kontaktu 
kontaktligzdai. 
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4.5 Noteikumiem atbilstoša lietošana 

 AMAZONE universālais izkliedētājs E + S 300 / 750 

• ir paredzēts tikai parastai izmantošanai: 

ο ziemā kaisīšanas darbos uz ielām, ceļiem un laukumiem, 

ο smilšu kaisīšanā sporta un golfa laukumos, 

ο kā universāls izkliedētājs; 

• tiek uzstādīts pie traktora trīspunktu hidrauliskās sakabes (I un II 
kategorija), un to vada viena persona; 

• to drīkst uzstādīt tikai uz transporta rāmja, ko ir sertificējis 
uzņēmums AMAZONEN-WERKE; 

• nogāzēs ar to var braukt: 

ο horizontālā plaknē 

 braukšanas virziens pa kreisi  15% 
 braukšanas virziens pa labi  15% 

ο vertikālā plaknē 

 augšup pa nogāzi   15% 
 lejup pa nogāzi   15% 

 Lietošana atbilstoši noteikumiem ir arī: 

• visu šīs lietošanas instrukcijas norādījumu ievērošana, 

• tehnisko pārbaužu un apkopes darbu veikšana, 

• tikai oriģinālo AMAZONE rezerves daļu izmantošana. 

Citāda lietošana, kas nav minēta šajā aprakstā, ir aizliegta un 
uzskatāma par noteikumiem neatbilstošu. 

Par zaudējumiem, kas rodas noteikumiem neatbilstošas lietošanas 
gadījumā: 

• lietotājs uzņemas personīgu atbildību, 

• AMAZONEN-WERKE neuzņemas nekādu atbildību. 

4.6 Bīstamā zona un bīstamās vietas 

 Bīstamā zona ir zona mašīnas apkārtnē, kurā personas var aizskart: 
• mašīna un tās darba ierīces, veicot darbam nepieciešamās 

kustības, 
• materiāli vai svešķermeņi, ko izmet mašīna, 
• darba ierīces, tām nejauši nolaižoties vai paceļoties, 
• traktors un mašīna, tiem nejauši izkustoties. 

Mašīnas bīstamajā zonā atrodas bīstamas vietas ar pastāvīgu vai 
pēkšņu apdraudējumu. Šīs vietas ir marķētas ar brīdinājuma 
apzīmējumiem, kas brīdina par apdraudējumu, kuru nav iespējams 
tehniski novērst. Šādos gadījumos spēkā ir attiecīgās nodaļas īpašie 
drošības norādījumi. 

 

Mašīnas bīstamajā zonā neviens nedrīkst uzturēties, 
• kamēr traktora dzinējs darbojas ar pievienotu 

kardānvārpstu/hidraulisko sistēmu, 
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• kamēr nav nodrošināts, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši 
iedarbināt un lai tie nevarētu nejauši izkustēties. 

Apkalpojošais personāls drīkst pārvietot vai iedarbināt mašīnu, kā arī 
pārvietot darba ierīces no transportēšanas stāvokļa darba stāvoklī vai 
otrādi vai tās iedarbināt tikai tādā gadījumā, ja mašīnas bīstamajā 
zonā neviens neuzturas. 

Bīstamās vietas atrodas: 
• starp traktoru un mašīnu, jo īpaši mašīnas piekabināšanas un 

atkabināšanas laikā; 
• šādu kustīgu konstrukcijas sastāvdaļu tuvumā: 

ο rotējoši izkliedēšanas diski ar izkliedēšanas lāpstiņām, 

ο rotējošs maisīšanas mehānisms, 

ο hidrauliska vai elektriska aizbīdņu regulēšanas sistēma; 
• uzkāpjot uz darbībā esošas mašīnas; 
• zem paceltas nenostiprinātas mašīnas vai mašīnas detaļām; 
• izkliedēšanas darbu laikā izkliedēšanas disku darbības rādiusā, 

kur var tikt izsviestas materiāla daļiņas. 

4.7 Datu plāksnīte un CE zīme 

 Turpmāk redzamajos attēlos parādīts datu plāksnītes un CE zīmes 
izvietojums. 

Datu plāksnītē ir norādīts: 

• Transportlīdz./mašīnas šasijas numurs: 

• Tips 

• Pašmasa kg  

• Maksimālā slodze kg  

• Rūpnīca 

• Modeļa gads 

• Izlaiduma gads 

 

 

 

9. zīm. 
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4.8 Tehniskie dati 

Tips Tvertnes 
tilpums 

[litri] 

Lietderīgā 
slodze 

 
[kg] 

Svars 

 
[kg] 

Iepildes 
augstums 

 
[m] 

Iepildes 
platums 

[m] 

Kopējais 
platums 

[m] 

Kopējais 
garums 

[m] 

E + S 300 300 1300 160 1,00 0,98 1,08 0,90 

+S 130 430 1300 178 1,14 0,95 1,13 0,95 

+2x S 130 560 1300 196 1,28 0,95 1,13 0,95 

E + S 750 750 1300 195 1,30 1,40 1,50 1,23 

+ S 250 1000 1300 221 1,44 1,37 1,55 1,28 

 

     

Darba platums [m] 4-10 (ar izkliedēšanas lāpstiņām mēslošanai) 

1-6 (ar izkliedēšanas lāpstiņām ziemas tehniskajam dienestam) 

d 

 

[m] 0,48  

(attālums starp apakšējo vilcējstieņu lodes centru un aizmugurē 
piekabinātās mašīnas smaguma centru) 

 



 
  

 Mašīnas apraksts 
 

E+S  BAG0084.6   37 
 

4.9 Nepieciešamais traktora aprīkojums 

 Lai mašīnu varētu izmantot atbilstoši noteikumiem, traktoram jāatbilst 
tālāk norādītajām prasībām. 

Traktora dzinēja jauda 

Tvertnes tilpums:  

300 l sākot ar 15 kW (20 ZS) 

750 l sākot ar 30 kW (40 ZS) 

Elektroiekārta 

Akumulatora spriegums: • 12 V (volti) 

Apgaismojuma kontaktligzda: • 7 kontaktu 

Hidrauliskā sistēma 

Maksimālais darba spiediens: • 210 bāri 

Traktora sūkņa jauda: E+S ar aizbīdņu hidraulisku regulēšanu: 

• vismaz 10 l/min, ja spiediens ir 150 bāri 

 E+S H 300: 

• vismaz 28 līdz 40 l/min, ja spiediens ir 150 bāri 

 E+S H 750: 

• vismaz 46 līdz 65 l/min, ja spiediens ir 150 bāri 

Mašīnas hidraulikas eļļa: • HLP68 DIN 51524 

  Mašīnas hidraulikas eļļa ir piemērota izmantošanai visu populāro 
traktoru marku kombinētajos hidraulisko sistēmu kontūros. 

Vadības ierīces • atkarībā no aprīkojuma, skat. 47. lpp. 

Jūgvārpsta 

Nepieciešamais apgriezienu 
skaits: 

● 540 min-1 (ziemas tehniskais dienests), 1000 min-1 (mēslojuma 
izkliedēšana) 

Griešanās virziens: ● Pulksteņa rādītāju kustības virzienā, skatoties uz traktoru no 
aizmugures 

4.10 Dati par troksni 
 Trokšņa emisijas vērtība darba vietā (skaņas spiediena līmenis) ir 

74 dB(A), kas mašīnas darba režīmā ar aizvērtu kabīni ir izmērīts pie 
traktora vadītāja auss. 

Mēraparāts: OPTAC SLM 5. 

Skaņas spiedienu būtiski ietekmē izmantojamais transportlīdzeklis. 
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5 Uzbūve un darbības princips 
 

5.1 Funkcija 
Pa AMAZONE E+S piltuves sienu 
izkliedējamais materiāls slīd uz izvades atveri 
(10. zīm./1) pamatnes mezglā (10. zīm./2). 
Maisīšanas mehānisms (10. zīm./3) nodrošina 
vienmērīgu izkliedējamā materiāla plūsmu uz 
izkliedēšanas disku. 

Izkliedēšanas disks (10. zīm./4) rotē pulksteņa 
rādītāju virzienā, un tam ir 6 izkliedēšanas 
lāpstiņas (10. zīm./5). 

Izkliedēšanas disku: 

• E+S modelim darbina kardānvārpsta, 

• E+S H modelim darbina hidraulikas 
dzinējs. 

Dažādus darba platumus uzstāda, izmantojot 
daudzdaļīgo izkliedes platuma ierobežotāju (10. 
zīm./6). 

Izkliedes platuma ierobežotāju regulē, izmantojot 
ķēdes piekari atbilstoši pieredzei. 

Papildaprīkojumā tiek piedāvāts elektrisks 
izkliedes platuma ierobežotājs. 

Izkliedēšanas diska izveidoto izkliedēšanas 
sektoru, pagriežot pamatnes mezglu, var 
pārvietot gar skalu (10. zīm./7). 

Izvades atveri (10. zīm./1) atver un aizver 
manuāli, hidrauliski (papildaprīkojums) vai 
elektriski (papildaprīkojums), izmantojot aizbīdni 
(10. zīm./8). 

Izkliedējamā daudzuma iestatīšanai nolasiet 
aizbīdņa pozīciju uz skalas. Attiecīgi 
nepieciešamo aizbīdņa pozīciju nosaka atbilstoši 
pieredzei vai arī izmantojot izkliedēšanas tabulu. 

 

 

 
10. zīm. 
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5.2 Izkliedēšanas diski 

Ziemas tehniskā dienesta izkliedēšanas disks ar 
izkliedēšanas lāpstiņām sāls, smilts, šķembu un 
maisījumu izkliedēšanai. 

 

 

 

 
11. zīm. 

 

Mēslojuma izkliedēšanas disks ar izkliedēšanas 
lāpstiņām granulēta mēslojuma izkliedēšanai. 

ο Maksimālais darba platums: 10 m 

ο Izkliedes platuma ierobežotājs 
pagriezts augšā 

ο Izmantojiet mēslojuma maisīšanas 
galvu. 

 

 

 
12. zīm. 
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5.3 Izkliedēšanas disku piedziņa ar hidraulikas motoru 

Izkliedēšanas diska un maisīšanas mehānisma 
piedziņu nodrošina hidraulikas motors. 

• E+S 300H: 

  hidraulikas motora darba tilpums 100 cm3. 

• E+S 750H: 

  hidraulikas motora darba tilpums 165 cm3. 

 

 
13. zīm. 

 
 

 

 

Strādājošs izkliedēšanas disks griežas pulksteņa rādītāju virzienā! 

Ja izkliedēšanas disku griešanās virziens nav pareizs, pārmontējiet 
vai samainiet šļūtenes pie dzinēja, pie traktora vai abām vienībām. 

 

 Nosacījumi izkliedēšanas diska standarta apgriezienu skaita 
 280 min-1 nodrošināšanai: 

E+S 300/750 

Jūgvārpstas nepieciešamais apgriezienu skaits:  540 min-1 

E+S 300H 

Nepieciešamā hidraulikas eļļas atdeve uz litru: 28 litri 

E+S 750H 

Nepieciešamā hidraulikas eļļas atdeve uz litru: 46 litri 
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5.3.1 Nepieciešamās atdeves uz litru aprēķināšana 

Nepieciešamā atdeve uz litru [l/min] = 
Motora darba tilpums [cm3] x izkliedēšanas diska apgriezienu 

skaits [min-1] 

1000 

 

 
Izkliedēšanas diska apgriezienu 

skaits [min-1] = 
Jūgvārpstas apgriezienu 

skaits [min-1] 
1,9 

 

Piemērs 
 

Dots: 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits saskaņā ar izkliedes tabulu: 540 min-1 

Motora darba tilpums:165 cm3 

Jāaprēķina: 

Traktora nepieciešamā atdeve uz litru, kas atbilst jūgvārpstas 
apgriezienu skaitam 540 min-1. 

   

Izkliedēšanas diska apgriezienu 
skaits: 284 min-1 =  

540 min-1 
1,9 

Nepieciešamā atdeve uz litru:   

46 l/min = 
165 cm3 x 284 min-1 

1000 

 

→ Hidraulikas eļļas atdevei uz litru šajā gadījumā jābūt 46 l/min. 
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5.4 Izkliedētāja disku piedziņa ar kardānvārpstu 

 Kardānvārpsta veic spēka pārvadi starp traktoru un mašīnu.Pakārtotā 
pārvada (i = 1:1,9) piedziņu izkliedēšanas diskam un maisīšanas 
mehānismam nodrošina kardānvārpsta. Ar šo pārvadu izkliedēšanas 
diska apgriezienu skaits ir apmēram 280 min-1, ja jūgvārpstas 
apgriezienu skaits ir 540 min-1. 

 
14: 

Kardānvārpsta stāvēšanas pozīcijā 

• E+S 300: 
kardānvārpsta 560 mm 

• E+S 750: 
kardānvārpsta 810 mm 

 

 

 
14. zīm.  

 

 

Ziemas tehniskajā dienestā parasti jūgvārpstas apgriezienu skaitu 
iestata 540 min-1 vērtībā. 

→ Šajā gadījumā izvēlieties jūgvārpstas piedziņu, kas darbojas ar 
nominālo apgriezienu skaitu 540 min-1. 

Izkliedējot mēslojumu lielākā darba platumā, var nepieciešamais 
jūgvārpstas apgriezienu skaits var būt līdz 1000 min-1. 

→ Šajā gadījumā izvēlieties jūgvārpstas piedziņu, kas darbojas ar 
nominālo apgriezienu skaitu 1000 min-1. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Saspiešanas risks, ko var izraisīt traktora vai mašīnas 
neparedzēta ieslēgšana un izkustēšanās! 

Pievienojiet un atvienojiet kardānvārpstu no traktora tikai tad, kad 
traktors un mašīna ir nodrošināti pret nejaušu ieslēgšanu un 
izkustēšanos. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, ko rada aizķeršana vai ievilkšana dzenošās 
piedziņas neaizsargātajā dzenošajā vārpstā, izmantojot 
kardānvārpstu ar īsu aizsargpiltuvi mašīnas pusē! 
Izmantojiet tikai sarakstā minētas un atļautas kardānvārpstas. 
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BRĪDINĀJUMS 

Aizķeršanas un ievilkšanas risks, ko rada neaizsargātas 
kardānvārpstas daļas spēka pārvades zonā starp traktoru un ar 
piedziņu darbināto mašīnu! 
Strādājiet tikai ar pilnīgi aizsargātu piedziņu starp traktoru un ar 
piedziņu darbināto mašīnu. 

• Kardānvārpstas neaizsargātajām daļām vienmēr jābūt 
aizsargātām ar aizsargplāksni pie traktora un ar aizsargpiltuvi 
pie mašīnas. 

• Pārbaudiet, vai aizsargplāksne pie traktora vai aizsargpiltuve pie 
mašīnas, kā arī drošības ierīces un aizsargierīces izstieptai 
kardānvārpstai pārklājas par vismaz 50 mm. Ja tā nav, mašīnu 
nedrīkst darbināt ar kardānvārpstu. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Aizķeršanas un ievilkšanas risks neaizsargātas kardānvārpstas 
vai bojātu aizsargierīču gadījumā! 

• Nekad neizmantojiet kardānvārpstu bez aizsargierīces vai ar 
bojātu aizsargierīci, vai nepareizi lietojot stiprinājuma ķēdi. 

• Pirms katras izmantošanas reizes pārbaudiet, 
ο vai visas kardānvārpstas aizsargierīces ir uzstādītas un ir 

darba kārtībā, 
ο vai ap kardānvārpstu ir pietiekami daudz brīvas vietas visos 

darba stāvokļos. Ja brīvas vietas nav pietiekami, 
kardānvārpstai var rasties bojājumi. 

• Iekabiniet stiprinājuma ķēdes tā, lai visos kardānvārpstas darba 
stāvokļos būtu nodrošināts pietiekams kustību rādiuss. 
Stiprinājuma ķēdes nedrīkst ieķerties traktora vai mašīnas 
detaļās. 

• Nekavējoties nomainiet bojātas vai trūkstošas kardānvārpstas 
detaļas ar kardānvārpstas ražotāja oriģinālajām detaļām. 

  Ievērojiet, ka kardānvārpstu drīkst remontēt tikai specializētā 
darbnīcā. 

• Nolieciet atvienotu kardānvārpstu uz tai paredzētā stiprinājuma. 
Tā pasargāsit kardānvārpstu no bojājumiem un netīrumiem. 
ο Nekad neiekariniet atvienoto kardānvārpstu tās 

piestiprināšanas ķēdē. 
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• Izmantojiet tikai komplektā esošo kardānvārpstu vai attiecīgi 
komplektā esošo kardānvārpstas tipu. 

• Izlasiet un ievērojiet pievienoto kardānvārpstas lietošanas 
instrukciju. Pareiza kardānvārpstas lietošana un apkope pasargā 
no smagiem nelaimes gadījumiem. 

• Pievienojot kardānvārpstu, ievērojiet: 
ο pievienoto kardānvārpstas lietošanas instrukciju, 
ο mašīnas pieļaujamo piedziņas apgriezienu skaitu, 
ο pareizo kardānvārpstas montāžas garumu. Par to lasiet 

nodaļā "Kardānvārpstas garuma pielāgošana traktoram" 
63. lpp., 

ο pareizo kardānvārpstas ievietošanas stāvokli. Traktora 
simbols uz kardānvārpstas aizsargcaurules norāda uz 
kardānvārpstas pieslēgumu traktora pusē. 

• Ja kardānvārpstai ir pārslodzes vai brīvgaitas sajūgs, tas 
vienmēr jāuzstāda mašīnas pusē. 

• Pirms jūgvārpstas ieslēgšanas ievērojiet jūgvārpstas darba 
drošības norādījumus nodaļā "Drošības norādījumi operatoram" 
27. lpp. 

5.4.1 Kardānvārpstas pievienošana 

 

BRĪDINĀJUMS 

Saspiešanas un trieciena risks, ja kardānvārpstas pievienošanas 
laikā ap to nav pietiekami daudz vietas! 
Pievienojiet kardānvārpstu traktoram pirms mašīnas piekabināšanas 
traktoram. Tādā veidā nodrošināsit pietiekami daudz brīvas vietas, lai 
droši pievienotu kardānvārpstu. 

 

  1. Piebrauciet traktoru pie mašīnas tā, lai starp traktoru un mašīnu 
paliktu sprauga (apm. 25 cm). 

 2. Nodrošiniet, lai traktoru nevarētu nejauši iedarbināt un tas 
nevarētu nejauši izkustēties, šim nolūkam skatiet nodaļu 
"Traktora nodrošināšana pret nejaušu iedarbināšanos un 
izkustēšanos", sākot no 65. lpp. 

 3. Pārbaudiet, vai traktora jūgvārpsta ir izslēgta. 

 4. Notīriet un ieeļļojiet traktora jūgvārpstu. 

 5. Uzbīdiet kardānvārpstas aizslēgu uz traktora jūgvārpstas tik tālu, 
līdz aizslēgs nofiksējas. Pievienojot kardānvārpstu, ievērojiet 
pievienoto kardānvārpstas lietošanas instrukciju un pieļaujamo 
traktora jūgvārpstas apgriezienu skaitu. 

 6. Nostipriniet kardānvārpstas aizsargu ar stiprinājuma ķēdi(-ēm), 
lai tas negrieztos līdzi. 

6.1  Nostipriniet stiprinājuma ķēdi(-es) pēc iespējas taisnākā 
leņķī pret kardānvārpstu. 

 6.2 Nostipriniet stiprinājuma ķēdi(-es) tā, lai visos darba 
stāvokļos būtu nodrošināts pietiekams kardānvārpstas 
kustību rādiuss. 
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Stiprinājuma ķēdes nedrīkst ieķerties traktora vai mašīnas detaļās. 

 
  7. Pārbaudiet, vai visapkārt kardānvārpstai visos darba stāvokļos ir 

pietiekami daudz brīvas vietas. Ja brīvas vietas nav pietiekami, 
kardānvārpstai var rasties bojājumi. 

 8. Atbrīvojiet vietu (ja nepieciešams). 
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5.4.2 Kardānvārpstas atvienošana 

 

BRĪDINĀJUMS 

Saspiešanas un trieciena risks, ja kardānvārpstas atvienošanas 
laikā ap to nav pietiekami daudz vietas! 
Atkabiniet mašīnu no traktora pirms kardānvārpstas atvienošanas. 
Tādā veidā nodrošināsit pietiekami daudz brīvas vietas, lai droši 
atvienotu kardānvārpstu. 

 

 

UZMANĪBU! 

Apdegumu risks, ko rada karstas kardānvārpstas detaļas! 
Nepieskarieties stipri uzkarsušām kardānvārpstas detaļām (jo īpaši 
sajūgdetaļām). 

 

 

• Nolieciet atvienotu kardānvārpstu uz tai paredzētā stiprinājuma. 
Tā pasargāsit kardānvārpstu no bojājumiem un netīrumiem. 

  Nekad neiekariniet atvienoto kardānvārpstu tās piestiprināšanas 
ķēdē. 

• Pirms ilgākas dīkstāves iztīriet un ieeļojiet kardānvārpstu. 

  

  1. Atkabiniet mašīnu no traktora. Šim nolūkam skatiet nodaļu 
"Mašīnas atkabināšana" 69. lpp. 

 2. Pabrauciet ar traktoru uz priekšu tik daudz, lai starp traktoru un 
mašīnu paliktu sprauga (apm. 25 cm). 

 3. Nodrošiniet, lai traktoru nevarētu nejaušu iedarbināt un tas 
nevarētu nejauši izkustēties, šim nolūkam skatiet nodaļu 
"Traktora nodrošināšana pret nejaušu iedarbināšanu un 
izkustēšanos" sākot no 65. lpp. 

 4. Novelciet kardānvārpstas aizslēgu no traktora jūgvārpstas. 
Atvienojot kardānvārpstu, ievērojiet pievienoto kardānvārpstas 
lietošanas instrukciju. 

 5. Novietojiet kardānvārpstu tai paredzētajā stiprinājumā. 

 6. Pirms ilgākiem darbības pārtraukumiem notīriet un ieeļļojiet 
kardānvārpstu. 
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5.5 Hidrauliskie savienojumi 

 • Visas hidrauliskās šļūtenes ir aprīkotas ar rokturiem. 

  Uz rokturiem ir krāsains marķējums ar identifikācijas skaitli vai 
burtu, lai traktora vadības ierīces spiedvadam piešķirtu attiecīgo 
hidraulisko funkciju! 

 
  Par marķējumiem pie mašīnas ir uzlīmes, kas paskaidro 

attiecīgās hidrauliskās funkcijas. 
 

• Atkarībā no hidraulikas funkcijas traktora vadības ierīci var 
izmantot dažādos iedarbināšanas veidos. 

   Ar pašbloķēšanos, pastāvīgai eļļas cirkulācijai 
 

  Ar atgriezējatsperi, līdz darbība ir veikta 
 

  Brīvrežīmā, brīva eļļas plūsma vadības ierīcē 
 

 

Apzīmējums Funkcija Traktora vadības ierīce 

dzeltens   
Hidrauliska  

aizbīdņu regulēšana I (papildaprīkojums) 
vienkāršas 
darbības  

dzeltens 
 

 

Hydrauliska  
aizbīdņu regulēšana 
II  
(papildaprīkojums) 

atvēršana 
divkāršas 
darbības  

 aizvēršana 

Tikai EK-SH 

Apzīmējums Funkcija Traktora vadības ierīce 

sarkans   
Hidrauliska izkliedēšanas disku piedziņa vienkāršas 

darbības  

sarkans 
 Atgaitas plūsma bez spiediena   
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 Maksimāli pieļaujamais spiediens eļļas atgaitas vadā: 10 bāri 

Tāpēc eļļas atplūdes vadu pievienojiet nevis traktora vadības ierīcei, 
bet no spiediena brīvam eļļas atplūdes vadam, izmantojot lielu 
spraudsavienojumu. 

 

BRĪDINĀJUMS 

Eļļas atplūdei izmantojiet tikai DN16 vadus un izvēlieties īsus 
atplūdes ceļus. 

Hidrauliskajai sistēmai pievadiet spiedienu tikai tad, ja ir pareizi 
izveidots eļļas atplūdes savienojums. 

 Uzstādiet bezspiediena stāvoklī esošajam eļļas atgaitas vadam 
komplektā esošo savienojuma uzmavu. 

 

BRĪDINĀJUMS 

Saindēšanās risks, ko izraisa ar augstspiedienu izplūstoša 
hidraulikas eļļa! 

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

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

5.5.1 Hidraulisko šļūteņu pievienošana 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, ko rada nepareiza hidrauliskās sistēmas darbība 
nepareizi pievienotu hidraulisko šļūteņu dēļ! 

Pievienojot hidrauliskās šļūtenes, ņemiet vērā hidrauliskās sistēmas 
spraudņu krāsaino marķējumu. Šim nolūkam skatiet "Hidrauliskie 
savienojumi" 47. lpp. 

 

 

• Ievērojiet maksimāli pieļaujamo hidraulikas eļļas spiedienu 210 
bāri. 

• Pirms mašīnas pievienošanas traktora hidrauliskajai sistēmai 
pārbaudiet hidraulikas eļļu saderību. 

• Nejauciet kopā minerāleļļu un bioeļļu. 

• Ievietojiet hidrauliskās sistēmas spraudņus uzmavās tik dziļi, līdz 
ir jūtama hidrauliskās sistēmas spraudņu nofiksēšanās. 

• Pārbaudiet, vai hidrauliskās šļūtenes savienojumu vietās ir 
savienotas pareizi un cieši. 

• Pievienotiem hidraulisko šļūteņu cauruļvadiem 
ο veicot pagriezienu, viegli jāseko visām kustībām bez 

nostiepuma, salocīšanās vai rīvēšanās, 
ο tie nedrīkst berzēties gar citām mašīnas daļām. 

 
  1. Pabīdiet traktora vadības ierīces vadības sviru neitrālajā 

stāvoklī. 

 2. Pirms hidraulisko šļūteņu pievienošanas traktoram notīriet 
hidraulisko šļūteņu hidrauliskās sistēmas spraudņus. 

 3. Savienojiet hidrauliskās šļūtenes ar traktora vadības ierīcēm. 
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5.5.2 Hidraulisko šļūteņu atvienošana 

  1. Pabīdiet traktora vadības ierīces vadības sviru neitrālajā 
stāvoklī. 

 2. Atvienojiet hidrauliskās sistēmas spraudņus no hidrauliskās 
sistēmas uzmavām. 

 3. Pasargājiet hidrauliskās sistēmas ligzdas ar putekļu 
aizsargvāciņiem pret netīrumiem.  

 4. Iespraudiet hidrauliskās sistēmas spraudņus spraudņu turētājos. 

 

5.6 Maisīšanas mehānisms 

 E+S atkarībā no izmantojuma var aprīkot ar dažādiem maisīšanas 
mehānismiem. 

Maisīšanas mehānismi padod izkliedējamo materiālu uz izvades 
atveri un sasmalcina izkliedējamā materiāla kunkuļus. 

 

 15. zīm. 

  (1) Stieņveida maisīšanas mehānisms: smilts un sāls izkliedēšanai 

 (2) Ķēdes veida maisīšanas mehānisms: šķembu un šķembu-sāls 
maisījuma izkliedēšanai 

 (3) Maisīšanas galva: granulēta mēslojuma izkliedēšanai 

 (4) Pirkstu maisītājs sāls izkliedēšanai 

 (5) Nostiprinātājbukse aizsardzībai pret pārslodzi 

 

 

Maisīšanas mehānisms ir aprīkots ar nostiprinātājbuksi aizsardzībai 
pret pārslodzi. 

• Mašīnai rezervē tiek pievienotas divas nostiprinātājbukses 10X 
50 1.4310. 

• Vienai nostiprinātājbuksei vienmēr jābūt gatavai aizsardzībai 
pret pārslodzi. 
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5.7 Daudzuma aizbīdnis 

 Atkarībā no iestatījuma daudzuma aizbīdnis tvertnē atver dažādus 
izvades atveres platumus. 

Pa atvērto atveri izkliedējamais materiāls nokļūst uz izkliedēšanas 
diska. 

 

 

 

Tā kā izkliedējamā materiāla izkliedes īpašības var būt ļoti mainīgas, 
izmantojot izkliedējamā daudzuma kontroles sistēmu, ieteicams 
pārbaudīt nepieciešamam izkliedējamam daudzumam izvēlēto 
aizbīdņa pozīciju. 

 

 

 

16. zīm. 

  (1) Daudzuma iestatīšanas aizbīdnis 

 (2) Izvades atvere tvertnē 

 (3) Manuālas daudzuma iestatīšanas skala 

 (4) Daudzuma iestatījuma rādītājs 

 (5) Aizbīdņa manuālā svira 

 (6) Daudzuma iestatījuma fiksators 

 Manuāla aizbīdņu regulēšana 

• Lai aizvērtu izvades atveri, pagrieziet un nofiksējiet aizbīdni 
skalas pozīcijā 0. 

• Lai iestatītu daudzumu, pagrieziet un nofiksējiet aizbīdni 
nepieciešamajā skalas pozīcijā. 
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Hidrauliska aizbīdņu regulēšana (papildaprīkojums) 

• Lai iestatītu daudzumu, pagrieziet un nofiksējiet rādītāju 
nepieciešamajā skalas pozīcijā. 

Hidrauliska aizbīdņu regulēšana I 

• Izvades atvere tiek atvērta, izmantojot atvilcējatsperi. 

• Izvades atvere tiek aizvērta hidrauliski, izmantojot  
vienkāršas darbības hidraulisko cilindru. 

 

 Hidrauliska aizbīdņu regulēšana II 

Izvades atvere tiek atvērta un aizvērta hidrauliski, izmantojot 
divkāršas darbības hidraulisko cilindru. 

 

 

17. zīm. 
  (1) Aizbīdņu regulēšanas hidrauliskais cilindrs 

 

 Elektriska aizbīdņu regulēšana 

Izkliedējamo daudzumu iestata, izmantojot elektromotoru ar vadības 
datoru. 
 

 

 

18. zīm. 
  (1) Izkliedējamā daudzuma iestatīšanas elektromotors 
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5.8 Pagriežams pamatnes mezgls 

 Pamatnes mezgls ar izkliedējamā materiāla izvades atveri ir 
pagriežams ap vertikālo vidus asi. 

Tādējādi var iestatīt izkliedējamā materiāla padeves vietu uz 
izkliedēšanas diska un pielāgot prasībām izkliedes zonu. 

Lai panāktu simetrisku izkliedi, iestatiet pamatnes mezglu (padeves 
vietu) atbilstoši izkliedes tabulai. 

Lai varētu izkliedēt vienpusēji, padeves vieta ir jāpārregulē. 
 

 
19. zīm. 

  (1) Padeves vietas regulēšanas skala 

 (2) Padeves vietas regulēšanas rādītājs 

 (3) Regulējamā padeves vieta 
 

Ja pamatnes mezgls ir iestatīst atbilstoši 
izkliedes tabulai, izkliedēšanas disks izveido 
simetrisku izkliedēšanas sektoru attiecībā pret 
mašīnas garenasi. 

 

 
Pagriežot pamatnes mezglu skalas pozīcijā 10, 
izkliedēšanas disks izveido attiecībā pret 
mašīnas garenasi pa labi izvietotu izkliedēšanas 
sektoru. 

 

 
Pagriežot pamatnes mezglu skalas pozīcijā 50, 
izkliedēšanas disks izveido attiecībā pret 
mašīnas garenasi pa kreisi izvietotu 
izkliedēšanas sektoru. 

 

 
  20. zīm. 
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5.9 Trīspunktu sakabes rāmis 

 E+S rāmis ir izveidots tā, ka tas atbilst trīspunktu sakabes I vai II 
kategorijas prasībām un izmēriem. 

 

 (1) Apakšējā vilcējstieņa tapas, I kategorija 

 (2) Apakšējā vilcējstieņa tapas, II kategorija 

 (3) Augšējā vilcējstieņa tapas, I un II kategorija 

 (4) Trīs fiksācijas vietas apakšējiem 
vilcējstieņiem 

 (5) Divas fiksācijas vietas augšējam 
vilcējstienim 

 

 
21. zīm. 

 

 

Zemāko no abām savienojuma vietām var izmantot vēlajai 
mēslošanai, ja citādi nav sasniedzams nepieciešamais pievienošanas 
augstums. 
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5.10 Precīzās izkliedes mehānisms (papildaprīkojums) 

Precīzās izkliedes mehānisms ar regulējamu 
platumu ir paredzēts darba platuma precīzai 
ierobežošanai. 

 

 
22. zīm. 

Precīzās izkliedes mehānisma regulēšana 

 1. Abās pusēs atbrīvojiet ekscentra sviru (23. 
zīm./1). 

 2. Abās pusēs atbrīvojiet regulēšanas sviru 
(24. zīm./1). 

 3. Ierobežotājplātnes iestatiet nepieciešamajā 
darba platumā. 

  Šajā gadījumā jāorientējas pēc 
marķējumiem (24. zīm./2). 

 4. Nostipriniet ierobežotājplātņu pozīciju ar 
ekscentra sviru un regulēšanas sviru. 

 

• Padeves vietu iestatiet pozīcijā 15. 

• Mazliet paceliet izkliedes platuma 
ierobežotāju (par apm. 5°). 

• Augstuma regulēšana: universālā 
izkliedētāja pievienošanas augstumu darba 
laikā iestatiet tā, lai ierobežotājplātnes tieši 
neskartu zemi. 

 

 
23. zīm. 

 

 
24. zīm. 

Marķējumi un tiem atbilstīgie darba platumi:  

 
25. zīm. 
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5.11 Pārseguma brezents (papildaprīkojums) 

Pārseguma brezents garantē, ka izkliedējamais 
materiāls paliks sauss arī slapjā laikā. 

 

 

 
26. zīm. 

5.12 Tvertnes uzliktņi (papildaprīkojums) 

27. zīm./... 

Tvertnes uzliktnis S130 modelim E+S 300 

Tvertnes uzliktnis S250 modelim E+S 750 

 

 

 

27. zīm. 

5.13 Vadības dators AMADOS E+S (papildaprīkojums) 

 

Lai E+S izmantotu kopā ar vadības datoru AMADOS, noteikti 
jāievēro AMADOS lietošanas instrukcija! 

 

Izmantojot vadības datoru AMADOS 
(papildaprīkojums), universālo izkliedētāju E+S 
var ērti vadīt, lietot un kontrolēt. 

Izkliedējamais daudzums un darba platums tiek 
iestatīts elektroniski.  

Izkliedējamais daudzums tiek regulēts atkarībā 
no ātruma. 

Var saglabāt darba uzdevumus un tiek saglabāti 
uzdevuma dati. 

 

 

 

28. zīm. 
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5.14 Elektriska izkliedējamā daudzuma iestatīšanas sistēma 
(papildaprīkojums) 

 Izmantojot elektrisko izkliedējamā daudzuma iestatīšanas sistēmu, 
izkliedes platumu iestata no traktora vadības pults. 

 

 
29. zīm. 
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5.15 Transportēšanas un novietošanas stāvvietā mehānisms (noņemams, 
papildaprīkojums) 

 Noņemamais mehānisms transportēšanai un novietošanai stāvvietā 
nodrošina vienkāršu piekabināšanu pie traktora trīspunktu 
hidrauliskās sakabes un vieglu manevrēšanu laukā un telpās. 
Lai novērstu mēslojuma izkliedētāja izkustēšanos, divi vadāmie riteņi 
ir aprīkoti ar fiksācijas sistēmu. 

 

UZMANĪBU! 

Mēslojuma izkliedētāju novietojiet stāvēšanai vai pārvietojiet 
tikai ar neuzpildītu tvertni (apgāšanās risks). 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Lai uzstādītu/demontētu transportēšanas mehānismu, paceltu 
mašīnu nodrošiniet pret nejaušu nolaišanos. 

 

 

 
 30. zīm. 
 Transportēšanas mehānisma montāža/demontāža 

 1. Mašīnu pievienojiet traktoram. 
 2. Paceliet mašīnu ar traktora hidrauliku. 
 3. Nodrošiniet, lai traktoru/mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt un tā 

nevarētu nejauši izkustēties. 
 4. Paceltu mašīnu atbalstiet tā, lai būtu novērsta mašīnas nejauša 

nolaišanās. 
 5. Vadāmi un bremzējami riteņi (30/1) priekšā 

ο uzstādiet un nofiksējiet ar sprosttapām (30/2) 
vai attiecīgi 
ο demontējiet, pirms tam izņemot un nostiprinot stāvēšanas 

pozīcijā sprosttapas (30/6). 

 6. Nekustīgi riteņi (30/3) aizmugurē 
ο uzstādiet un nostipriniet ar atspertapām (30/4) zemākajā no 

urbumiem 
vai attiecīgi 
ο demontējiet, pirms tam izņemot atspertapas. 

 

Veicot nekustīgo riteņu montāžu, raugieties, lai tapa (30/5) derētu 
rāmja urbumā un tādējādi varētu noturēt riteņus garenvirzienā. 
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6 Lietošanas sākšana 

 Šajā nodaļā ir iekļauta informācija: 
• par mašīnas lietošanas sākumu; 
• par to, kā pārbaudīt, vai mašīnu drīkst piemontēt/piekabināt 

attiecīgajam traktoram. 

 

• Pirms mašīnas lietošanas sākšanas operatoram jāizlasa un 
jāizprot lietošanas instrukcijā sniegtie norādījumi. 

• Ievērojiet šādās nodaļās sniegtos norādījumus: 
ο "Operatora pienākums" 9. lpp. 
ο "Personāla kvalifikācija" 13. lpp. 
ο "Uz mašīnas esošās brīdinājuma un citas zīmes", sākot no 

16. lpp. 
ο "Drošības norādījumi operatoram", sākot no 23. lpp. 

Šo norādījumu ievērošanas mērķis ir garantēt Jūsu drošību. 

• Mašīnas piekabināšanai un transportēšanai izmantojiet tikai tam 
piemērotu traktoru! 

• Traktoram un mašīnai jāatbilst valsts ceļu satiksmes 
noteikumiem! 

• Transportlīdzekļa turētājs (īpašnieks) un transportlīdzekļa 
vadītājs (operators) ir atbildīgi par valsts ceļu satiksmes 
noteikumu ievērošanu! 
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6.1 Traktora piemērotības pārbaude 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, darba režīmā rodoties mašīnas lūzumam un 
noteikumiem neatbilstošas traktora izmantošanas gadījumā — 
nepietiekamai traktora stabilitātei un nepietiekamai stūrēšanas 
un bremzēšanas efektivitātei! 

• Pirms mašīnas piemontēšanas vai piekabināšanas pie traktora 
pārbaudiet traktora piemērotību. 

  Mašīnu drīkst piemontēt vai piekabināt tikai tādam traktoram, 
kas tam ir piemērots. 

• Pārbaudiet bremžu darbību, lai pārliecinātos, vai traktors arī ar 
piemontētu/piekabinātu mašīnu nodrošina nepieciešamo 
bremzēšanas palēninājumu. 

 
 Traktora piemērotības priekšnosacījumi it īpaši ir: 

• pieļaujamā pilnā masa, 
• pieļaujamā asu noslodze, 
• uzmontētā apriepojuma nestspēja, 
  Šie dati ir norādīti datu plāksnītē vai transportlīdzekļa 

reģistrācijas apliecībā un traktora ekspluatācijas instrukcijā. 

Traktora priekšējā ass vienmēr jānoslogo par vismaz 20% no traktora 
pašmasas. 

Traktoram arī ar piemontētu vai piekabinātu mašīnu jāsasniedz 
traktora ražotāja noteiktais bremzēšanas palēninājums. 

6.1.1 Traktora pilnās masas, asu noslodzes un apriepojuma nestspējas, kā arī 
nepieciešamā minimālā līdzsvarojuma faktisko vērtību aprēķins 

 

Pieļaujamajai traktora pilnajai masai, kas ir norādīta transportlīdzekļa 
reģistrācijas apliecībā, jābūt lielākai nekā: 
• traktora pašmasas, 
• līdzsvarojuma atsvara un 
• piemontētās mašīnas pilnās masas vai piekabinātās mašīnas 

atbalsta slodzes kopsummai. 

 

 

Šis norādījums attiecas tikai uz Vāciju. 
Ja asu noslodzes un/vai pieļaujamās pilnās masas ievērošana, 
izslēdzot visas pārslodzes iespējas, nav norādīta, pamatojoties uz 
sertificēta smago transportlīdzekļu speciālista atzinumu un ar traktora 
ražotāja piekrišanu, federālajā zemē ar likumu noteiktā kompetentā 
iestāde saskaņā ar Vācijas Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumu 
(StVZO) 70. pantu var izsniegt izņēmuma licenci, kā arī saskaņā ar 
Vācijas Ceļu satiksmes noteikumu (StVO) 29. panta 3. punktu var 
izsniegt nepieciešamo atļauju. 
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6.1.1.1 Aprēķinam nepieciešamie dati 

 

 
 31. zīm. 

TL [kg] Traktora pašmasa 

sk. traktora ekspluatācijas instrukciju vai 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību 

TV [kg] Nenoslogota traktora priekšējās ass 
noslodze 

TH [kg] Nenoslogota traktora aizmugurējās ass 
noslodze 

GH [kg] Aizmugurē piekabināmās mašīnas pilna 
masa vai aizmugures masa 

skat. mašīnas vai aizmugures masas 
tehniskos datus 

GV [kg] Priekšpusē piekabināmās mašīnas pilna 
masa vai priekšpuses masa 

skat. priekšpusē piekabināmās mašīnas vai 
priekšpuses masas tehniskos datus 

a [m] Attālums starp traktora priekšpusē 
pievienojamās mašīnas vai priekšpuses 
atsvara smaguma centru un priekšējās ass 
centru (summa a1+a2) 

sk. traktora un priekšpusē pievienojamās 
mašīnas vai priekšpuses atsvara tehniskos 
datus vai izmēriet 

a1 [m] Attālums starp priekšējās ass centru un 
apakšējā vilcējstieņa pievienojuma centru 

sk. traktora ekspluatācijas instrukciju vai 
izmēriet 

a2 [m] Attālums starp apakšējā vilcējstieņa 
pievienojuma centru un priekšpusē 
pievienojamās mašīnas vai priekšpuses 
atsvara smaguma centru (smaguma centra 
attālums) 

sk. priekšpusē pievienojamās mašīnas vai 
priekšpuses atsvara tehniskos datus vai 
izmēriet 

b [m] Traktora riteņu novietojums sk. traktora ekspluatācijas instrukciju vai 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību vai 
izmēriet 

c [m] Attālums starp aizmugurējās ass centru un 
apakšējā vilcējstieņa pievienojuma centru 

sk. traktora ekspluatācijas instrukciju vai 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību vai 
izmēriet 

d [m] Attālums starp apakšējā vilcējstieņa 
pievienojuma vietu un aizmugurē 
piekabināmās mašīnas vai aizmugures 
smaguma centru (smaguma centra 
attālums) 

sk. mašīnas tehniskos datus 
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6.1.1.2 Traktoram nepieciešamā minimālā priekšpuses līdzsvarojuma GV min aprēķins 
stūrēšanas spējas nodrošināšanai 

 

ba
bTbTdcGG LVH

V +
••+•−+•

=
2,0)(

min
 

 Aprēķinātā traktora priekšpusē nepieciešamā minimālā līdzsvarojuma 
skaitlisko vērtību GV min, ierakstiet tabulā (6.1.1.7 nodaļā). 

6.1.1.3 Traktora priekšējās ass faktiskās noslodzes TV tat aprēķināšana 

 

b
dcGbTbaGT HVV

tatV

)()( +•−•++•
=  

 Aprēķinātās priekšējās ass faktiskās noslodzes un traktora 
ekspluatācijas instrukcijā norādītās pieļaujamās traktora priekšējās 
ass noslodzes skaitlisko vērtību ierakstiet tabulā (6.1.1.7 nodaļā). 

6.1.1.4 Traktora un mašīnas faktiskās kopmasas aprēķināšana 

 
HLVtat GTGG ++=  

 Aprēķinātās faktiskās kopmasas un traktora ekspluatācijas instrukcijā 
norādītās pieļaujamās traktora pilnās masas skaitlisko vērtību 
ierakstiet tabulā (6.1.1.7 nodaļā). 

6.1.1.5 Traktora aizmugurējās ass faktiskās noslodzes TH tat aprēķināšana 

 
tatVtattatH

TGT −=  

 Aprēķinātās aizmugurējās ass faktiskās noslodzes un traktora 
ekspluatācijas instrukcijā norādītās pieļaujamās traktora aizmugurējās 
ass noslodzes skaitlisko vērtību ierakstiet tabulā (6.1.1.7 nodaļā). 

6.1.1.6 Traktora riepu nestspēja 

 Pieļaujamās riepu nestspējas (sk., piemēram, riepu ražotāja tehnisko 
dokumentāciju) divkāršo vērtību (divu riepu) ierakstiet tabulā (6.1.1.7 
nodaļā). 
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6.1.1.7 Tabula 

 Faktiskā vērtība saskaņā 
ar aprēķinu 

 Pieļaujamā vērtība 
saskaņā ar traktora 
ekspluatācijas 
instrukciju 

 Divkāršā 
pieļaujamā riepu 
(divu riepu) 
nestspēja 

Minimālā līdzsvarošana 
priekšpusē/aizmugurē  / kg  --   -- 

         

Kopsvars (pilnā masa)   kg ≤  kg  -- 

         

Priekšējās ass noslodze   kg ≤  kg ≤  kg 

          
Aizmugurējās ass 
noslodze   kg ≤  kg ≤  kg 

  

 

• Pieļaujamās traktora pilnās masas, asu noslodzes un 
apriepojuma nestspējas vērtības sk. traktora reģistrācijas 
apliecībā. 

• Faktiskajām aprēķinātajām vērtībām jābūt mazākām par 
pieļaujamajām vērtībām vai ar tām vienādām ( ≤�)! 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, kas traktora nepietiekamas stabilitātes, kā arī 
nepietiekamas stūrēšanas un bremzēšanas spējas rezultātā 
izraisa saspiešanu, sagriešanu, aizķeršanu, ievilkšanu vai 
triecienu! 
Mašīnu aizliegts piekabināt aprēķinu pamatā izmantotajam traktoram, 
ja: 
• kaut tikai viena no faktiskajām aprēķinātajām vērtībām pārsniedz 

pieļaujamo vērtību; 
• traktoram nav piestiprināts nepieciešamās minimālās 

līdzsvarošanas priekšpuses atsvars (ja ir nepieciešams) (GV min). 

 

 

• Līdzsvarojiet traktoru ar priekšpuses un aizmugures atsvariem, 
ja traktora ass noslodze ir pārsniegta tikai vienai asij. 

• Īpaši gadījumi 
ο Ja nevarat sasniegt priekšpuses minimālo līdzsvarošanu 

(GV min) ar priekšpusē piekabināmo mašīnu (GV), papildus 
priekšpusē piekabināmajai mašīnai ir jāizmanto atsvari! 

ο Ja nevarat sasniegt aizmugures minimālo līdzsvarošanu 
(GH min) ar aizmugurē piekabināmo mašīnu (GH), papildus 
aizmugurē piekabināmajai mašīnai ir jāizmanto atsvari! 
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6.2 Kardānvārpstas garuma pielāgošana traktoram 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, ko rada bojātas un/vai salauztas, lidojošas 
detaļas, ja kardānvārpsta pie traktora piekabinātās mašīnas 
pacelšanas/nolaišanas laikā tiek stiepta vai saspiesta 
neatbilstīga kardānvārpstas garuma izvēles dēļ! 

Pirms kardānvārpstas pirmreizējās pievienošanas traktoram uzticiet 
specializētai darbnīcai veikt kardānvārpstas garuma pārbaudi visos 
darba stāvokļos un vajadzības gadījumā to pielāgot. 

Tādējādi izvairīsities no kardānvārpstas stiepšanas vai nepietiekamas 
profila pārklāšanās. 

 

 

Šī kardānvārpstas pielāgošana attiecas tikai uz konkrēto traktora tipu. 
Kardānvārpsta, iespējams, būs atkārtoti jāpielāgo, ja mašīnu 
pievienojat citam traktoram. Pielāgojot kardānvārpstu, ievērojiet 
pievienoto kardānvārpstas lietošanas instrukciju. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Aizķeršanas un ievilkšanas apdraudējums, ko rada nepareiza 
montāža vai kardānvārpstas konstrukcijas neatļautas izmaiņas! 
Kardānvārpstas konstrukcijas izmaiņas drīkst veikt tikai specializēta 
darbnīca. Ievērojiet pievienoto kardānvārpstas lietošanas instrukciju. 

Ir atļauts kardānvārpstas garumu pielāgot, ņemot vērā nepieciešamo 
minimālo profila pārklāšanos. 

Nav atļauts veikt kardānvārpstas konstrukcijas izmaiņas, kas nav 
minētas pievienotajā kardānvārpstas lietošanas instrukcijā. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Saspiešanas risks starp traktora aizmuguri un mašīnu, paceļot 
vai nolaižot mašīnu, lai noteiktu kardānvārpstas īsāko un garāko 
darba stāvokli! 

Traktora trīspunktu hidrauliskās sakabes vadības elementus 
• lietojiet tikai no tam paredzētās darba vietas, 
• nelietojiet, atrodoties bīstamajā zonā starp traktoru un mašīnu. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Saspiešanas risks nejaušas 
• traktora vai piekabinātās mašīnas izkustēšanās gadījumā! 
• paceltas mašīnas nolaišanas gadījumā! 

Nodrošiniet traktoru un mašīnu pret nejaušu ieslēgšanos, 
izkustēšanos un pacelto mašīnu pret nejaušu nolaišanos, pirms ieejat 
bīstamajā zonā starp traktoru un pacelto mašīnu, lai pielāgotu 
kardānvārpstu. 

 

 

Mazākais kardānvārpstas garums ir brīdī, kad tā atrodas horizontāli. 
Kardānvārpstas lielākais garums veidojas, kad mašīna ir pilnībā 
pacelta. 
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  1. Savienojiet traktoru ar mašīnu (nepieslēdziet kardānvārpstu). 

 2. Pievelciet traktora stāvbremzi. 

 3. Nosakiet mašīnas pacēluma augstumu kardānvārpstas īsākajā 
un garākajā darba stāvoklī. 
 3.1 Paceliet un nolaidiet mašīnu ar traktora trīspunktu 

hidraulisko sakabi. 
  Rīkojieties ar traktora trīspunktu hidrauliskās sakabes 

vadības elementiem traktora aizmugurē no tam paredzētās 
darba vietas. 

 4. Nodrošiniet pacelto mašīnu noteiktajā pacēluma augstumā pret 
nejaušu nolaišanos (piemēram, atbalstot vai iekabinot celtnī). 

 5. Pirms ieiešanas bīstamajā zonā starp traktoru un mašīnu 
nodrošiniet traktoru pret nejaušu ieslēgšanos. 

 6. Nosakot garumu un saīsinot kardānvārpstu, ievērojiet 
kardānvārpstas ražotāja sniegto lietošanas instrukciju. 

 7. Ielieciet saīsinātās kardānvārpstas daļas atkal vienu otrā. 

 8. Pirms kardānvārpstas pieslēgšanas ieeļļojiet traktora jūgvārpstu 
un piedziņas dzenošo vārpstu. 

  Traktora simbols uz aizsargcaurules apzīmē pusi, kurai jābūt 
pieslēgtai pie traktora. 
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6.3 Nodrošināšana, lai traktoru/mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt un tā 
nevarētu nejauši aizripot 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, kas, veicot mašīnas apkalpošanas darbus, 
izraisa saspiešanu, cirpi, sagriešanu, piespiedu amputāciju, 
satveršanu, aptīšanos, ievilkšanu, aizķeršanu vai triecienu un 
kas notiek: 
• nejauši iedarbinoties darba elementiem; 
• nejauši iedarbinoties darba elementiem vai attiecīgi nejauši 

veicot hidrauliskas funkcijas, ja darbojas traktora dzinējs; 
• nejauši iedarbinot traktoru un piekabināto mašīnu un tiem 

nejauši izkustoties. 

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

• Aizliegts veikt jebkādus mašīnas apkalpošanas darbus, 
piemēram, montāžas, regulēšanas, darbības traucējumu 
novēršanas, tīrīšanas, apkopes un tehniskās uzturēšanas 
darbus, 
ο kamēr darbojas mašīnas piedziņa, 
ο kamēr traktora dzinējs darbojas ar pievienotu 

kardānvārpstu/hidraulisko sistēmu, 
ο aizdedzes atslēga atrodas traktora aizdedzes slēdzī un 

traktoru var nejauši iedarbināt, kamēr tam ir pievienota 
kardānvārpsta / hidrauliskā sistēma, 

ο kustīgās daļas nav bloķētas pret nejaušu kustību. 
ο ja uz traktora ir personas (bērni). 

  Šo darbu izpildes laikā pastāv īpašs apdraudējums, ko izraisa 
nejauša saskare ar darbībā esošiem, nenostiprinātiem darba 
elementiem. 

 
  1. Izslēdziet traktora motoru. 

 2. Izņemiet atslēgu no aizdedzes. 

 3. Pievelciet traktora stāvbremzi. 

 4. Nodrošiniet, lai uz traktora neatrastos personas (bērni). 

 5. Ja nepieciešams, aizslēdziet traktora kabīni. 
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7 Mašīnas piekabināšana un atkabināšana 

 

Veicot mašīnu piekabināšanu un atkabināšanu, ievērojiet nodaļā 
"Drošības norādījumi operatoram" 23. lpp. minēto informāciju. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Saspiešanas, aizķeršanas, ievilkšanas un/vai trieciena risks, ko, 
pievienojot un atvienojot kardānvārpstu un padeves vadus, 
izraisa traktora un mašīnas nejauša iedarbināšana un 
izkustēšanās! 

Pirms ieiešanas bīstamajā zonā starp traktoru un mašīnu 
kardānvārpstas un padeves vadu pievienošanai vai atvienošanas 
nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt un tie 
nejauši neizkustētos. Šai nolūkā skat. 65. lpp. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Saspiešanas un trieciena risks starp traktora aizmuguri un 
mašīnu, veicot mašīnas piekabināšanu un atkabināšanu! 

• Traktora trīspunktu hidraulisko sakabi nedrīkst darbināt, kamēr 
starp traktoru un mašīnu atrodas personas! 

• Traktora trīspunktu hidrauliskās sakabes vadības elementus: 
ο lietojiet tikai no tam paredzētās darba vietas blakus 

traktoram, 
ο nelietojiet, atrodoties bīstamajā zonā starp traktoru un 

mašīnu. 

 

 

UZMANĪBU! 

Apgāšanās risks! 

Piekabiniet un atvienojiet tikai tukšu universālo izkliedētāju. 
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7.1 Mašīnas piekabināšana 

 

BRĪDINĀJUMS 

Saspiešanas un/vai trieciena risks starp traktoru un mašīnu, 
veicot mašīnas piekabināšanu! 
Pirms piebraukšanas pie mašīnas lieciet visām personām atstāt 
bīstamo zonu starp traktoru un mašīnu. 

Klātesošie palīgi tikai kā kustības regulētāji drīkst atrasties līdzās 
traktoram un mašīnai un ieiet starp transportlīdzekļiem tikai tad, kad 
tie pilnīgi apstādināti. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, kas, mašīnai nejauši atkabinoties no traktora, 
izraisa saspiešanu, ievilkšanu, satveršanu vai triecienu! 

• Lai traktoru savienotu ar mašīnu atbilstoši noteikumiem, 
izmantojiet tikai šim nolūkam paredzētās ierīces. 

• Piekabinot mašīnu traktora trīspunktu hidrauliskajai sakabei, 
pievērsiet uzmanību tam, lai obligāti sakristu traktora un 
mašīnas savienojamības kategorijas. 

→ Ja traktoram ir II kategorijas trīspunktu hidrauliskā sakabe, 
mašīnas I kategorijas augšējā vilcējstieņa un apakšējo 
vilcējstieņu tapas, izmantojot redukcijas uzmavas, pielāgojiet II 
kategorijai. 

• Lai piekabinātu mašīnu, izmantojiet tikai mašīnas komplektācijā 
iekļautās augšējā vilcējstieņa un apakšējo vilcējstieņu tapas 
(oriģinālās tapas). 

• Ikreiz, veicot mašīnas piekabināšanu vai atkabināšanu, 
pārbaudiet, vai augšējā vilcējstieņa un apakšējo vilcējstieņu 
tapām nav ārēji manāmu bojājumu. Nomainiet šīs tapas, ja tās ir 
būtiski nodilušas. 

• Nostipriniet augšējā vilcējstieņa un apakšējo vilcējstieņu tapas, 
lai tās nejauši neatbrīvotos. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, darba režīmā rodoties mašīnas lūzumam un 
noteikumiem neatbilstošas traktora izmantošanas gadījumā — 
nepietiekamai traktora stabilitātei un nepietiekamai stūrēšanas 
un bremzēšanas efektivitātei! 
Mašīnu drīkst piemontēt vai piekabināt tikai tādam traktoram, kas tam 
ir piemērots. Šim nolūkam sk. nodaļu "Traktora piemērotības 
pārbaude" 59. lpp. 
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BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, kas, izmantojot bojātus elektropadeves vadus, 
izraisa enerģijas padeves pārtraukumu! 

Savienojot elektropadeves kabeļus un padeves cauruļvadus, 
pievērsiet uzmanību to novietojumam. Elektropadeves kabeļiem un 
padeves cauruļvadiem: 
• viegli jāseko līdzi visām piemontētās vai piekabinātās mašīnas 

kustībām bez nostiepuma, salocīšanās vai rīvēšanās. 
• tie nedrīkst berzēties gar citām mašīnas detaļām. 

 
 
  1. Mašīnas piekabināšanas laikā vizuāli pārbaudiet, vai tai nav 

redzamu bojājumu. Par to vairāk lasiet nodaļā "Operatora 
pienākumi" 9. lpp. 

 2. Pirms piebraukšanas pie mašīnas lieciet visām personām atstāt 
bīstamo zonu starp traktoru un mašīnu. 

 3. Tagad piebrauciet mašīnai ar traktoru atpakaļgaitā vēl tuvāk, lai 
traktora apakšējo vilcējstieņu kāši savienotos ar mašīnas 
apakšējo šarnīrsavienojumu vietām. 

 4. Nodrošiniet, lai traktoru nevarētu nejauši iedarbināt un tas 
nevarētu nejauši izkustēties. Vairāk par to lasiet nodaļā 
"Traktora nodrošināšana pret nejaušu iedarbināšanu un 
izkustēšanos", sākot no 65. lpp. 

 5. Apakšējos vilcējstieņus uzbīdiet uz apakšējo vilcējstieņu tapām 
(I vai II kat.) un nostipriniet ar sprosttapām. 

 6. Augšējo vilcējstieni nofiksējiet ar augšējā vilcējstieņa tapām 
(I vai II kat.) un nostipriniet. 

 7. Pievienojiet kardānvārpstu, šim nolūkam skat. nodaļu 
"Kardānvārpstas pievienošana", sākot no 44. lpp. 

 8. Pievienojiet hidrauliskās šļūtenes, šim nolūkam skat. nodaļu 
"Hidraulisko šļūteņu pievienošana", sākot no 48. lpp. 

 9. Pievienojiet apgaismes sistēmu, šim nolūkam skat. nodaļu "Ceļu 
satiksmei nepieciešamais aprīkojums" 33. lpp. 
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7.2 Mašīnas atkabināšana 

 

BRĪDINĀJUMS 

Saspiešanas un/vai trieciena risks, 
• ko izraisa atkabinātas mašīnas nepietiekama stabilitāte un 

apgāšanās uz nelīdzenas, mīkstas pamatnes!  
• Novietojiet neuzpildītu mašīnu dīkstāvē uz horizontālas virsmas 

ar stingru pamatni.  

 

 

Atkabinot mašīnu, tās priekšā vienmēr jābūt brīvai vietai, lai 
atkārtotas piekabināšanas gadījumā ar traktoru varētu taisnā līnijā 
piebraukt pie mašīnas. 

 
  1. Novietojiet mašīnu ar tukšu tvertni dīkstāvē uz horizontālas 

virsmas ar stingru pamatni. 

 2. Mašīnas atkabināšanas laikā vizuāli pārbaudiet, vai tai nav 
redzamu bojājumu. Par to vairāk lasiet nodaļā "Operatora 
pienākumi" 9. lpp. 

 3. Nodrošiniet, lai traktoru nevarētu nejauši iedarbināt un tas 
nevarētu nejauši izkustēties, šim nolūkam skatiet nodaļu 
"Traktora nodrošināšana pret nejaušu iedarbināšanu un 
izkustēšanos", sākot no 65. lpp.  4. Atvienojiet 
kardānvārpstu, šim nolūkam skat. nodaļu "Kardānvārpstas 
atvienošana", sākot no 46. lpp. 

 5. Atvienojiet hidrauliskās šļūtenes, šim nolūkam skat. nodaļu 
"Hidraulisko šļūteņu atvienošana", sākot no 48. lpp. 

 6. Atvienojiet apgaismes iekārtu, šim nolūkam skat. nodaļu "Ceļu 
satiksmei nepieciešamais aprīkojums" 33. lpp. 

 7. Atslogojiet augšējo vilcējstieni. 

 8. Atvienojiet augšējo vilcējstieni. 

 9. Atslogojiet apakšējos vilcējstieņus. 

 10. Atvienojiet apakšējos vilcējstieņus. 
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8 Iestatījumi 

 

Veicot jebkurus mašīnas regulēšanas darbus, ievērojiet šādās 
nodaļās minētos norādījumus: 
• "Uz mašīnas esošie brīdinājuma un cita veida apzīmējumi", 

sākot no 16. lpp., un 
• "Drošības norādījumi operatoram", sākot no 23. lpp. 

Šo norādījumu ievērošana kalpo jūsu drošībai. 
 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, kas, veicot mašīnas regulēšanas darbus, izraisa 
cirpi, sagriešanu, piespiedu amputāciju, satveršanu, aptīšanos, 
ievilkšanu, aizķeršanu vai triecienu un kas notiek: 
• nejauši pieskaroties kustīgiem darba elementiem (rotējošo 

izkliedēšanas disku izkliedēšanas lāpstiņām), 
• nejauši iedarbinot traktoru un piekabināto mašīnu un tiem 

nejauši izkustoties. 

• Pirms mašīnas regulēšanas nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu 
nevarētu nejauši iedarbināt un tie nevarētu nejauši izkustēties, 
šai nolūkā skat. 65. lpp. 

• Pieskarieties kustīgiem darba elementiem (rotējošiem 
izkliedēšanas diskiem) tikai tad, kad tie ir pilnīgi beiguši 
darboties. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Saspiešanas, aizķeršanas, satveršanas vai trieciena risks visu 
mašīnas regulēšanas darbu laikā, neparedzēti nolaižoties 
piekabinātai un paceltai mašīnai. 

Nodrošiniet traktora kabīni pret citu personu piekļuvi un tādējādi 
nepieļaujiet nejaušu traktoru hidraulikas darbību. 

 

 Mēs vēršam uzmanību uz to, ka izkliedējamā materiāla izkliedēšanas 
īpašībām ir liela ietekme uz horizontālo sadalījumu un izkliedes 
daudzumu. Tāpēc noteiktās iestatījuma vērtības var būt tikai 
orientējošas. 

Izkliedēšanas īpašības ir atkarīgas no šādiem faktoriem: 

• Fizikālo īpašību (īpatnējais svars, graudi, berzes pretestība, 
cw vērtība utt.) svārstības, arī viena veida un markas ietvaros 

• Dažādās izkliedējamā materiāla īpašības laika apstākļu 
ietekmē un/vai atkarībā no uzglabāšanas noteikumiem. 

Tāpēc nevar tikt sniegta garantija, ka jūsu mēslojumam, pat ja tam ir 
tāds pats nosaukums un to ir izgatavojis tas pats ražotājs, ir tādas 
pašas īpašības kā mūsu izmēģinātajiem izkliedējamiem materiāliem. 
Norādītie iestatīšanas ieteikumi horizontālajam sadalījumam, attiecas 
tikai uz svara sadalījumu, nevis uz barības vielu sadalījumu (tas it 
īpaši attiecas uz mēslojumu maisījumiem) vai aktīvās vielas 
sadalījumu (piemēram, gliemežu graunulām vai kaļķa izkliedējamo 
materiālu). Nav iespējams prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas nav 
radušies paša centrifūgas izkliedētāja dēļ. 
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8.1 Padeves vietas iestatīšana 

 

 
32. zīm. 

 

Izpilde 

 1. Atskrūvējiet spārnuzgriezni (33. zīm./1). 

 2. Pagrieziet pamatnes mezglu, līdz rādītājs 
atrodas pie nepieciešamās skalas vērtības 
(10-50). 

 3. Nostipriniet spārnuzgriezni. 

 

 
33. zīm. 
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8.2 Darba platuma iestatīšana 

 Atkarībā no attiecīgā birstošā materiāla var iestatīt dažādus darba 
platumus. 

 
 Ziemas tehniskais dienests Mēslojuma izkliede 

Darba platums metros 1-5 4-10 

 

 Šim nolūkam izkliedes platuma ierobežotājs jāpaceļ izkliedes tabulā 
norādītā leņķa apmērā. 

 

 
34. zīm. 

 Atkarībā no aprīkojuma izkliedes platuma iestata: 

 • izmantojot ķēdes piekari, 

• elektriski, izmantojot vadības pulti / EasySet, 

• elektriski, izmantojot AMADOS E+S. 

  Skat. AMADOS E+S lietošanas instrukciju. 

 

 

Elektriski iestatot darba platumu, izmantojot vadības pulti, EasySet 
vai ķēdes piekari, izkliedes daudzums jāpielāgo izmainītajam darba 
platumam. 

 

 

Elektriski iestatot darba platumu, izmantojot AMADOS E+S, izkliedes 
daudzums tiek automātiski pielāgots izmainītajam darba platumam. 
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8.2.1 Darba platuma kontrole 

 Iestatīto darba platumu kontrolē, izmantojot: 

• mērogu vai attiecīgi 

• vizuāli. 

Ja faktiskais un nepieciešamai darba platums nesakrīt, koriģējiet 
darba platumu. 

Darba platuma koriģēšanas veidi 

Darba platuma palielināšana 

• Paceliet izkliedes platuma ierobežotāju. 

• Atkarībā no izkliedējamā materiāla palieliniet izkliedēšanas diska 
piedziņas apgriezienu skaitu. 

Darba platuma samazināšana 

• Nolaidiet izkliedes platuma ierobežotāju. 

• Atkarībā no izkliedējamā materiāla samaziniet izkliedēšanas 
disku piedziņas apgriezienu skaitu. 

 



  
 

Iestatījumi  
 

74  E+S  BAG0084.6    
 

8.3 Pievienošanas augstuma iestatīšana 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, ko rada saspiešana un/vai trieciens personām 
aiz/zem universālā izkliedētāja, nejauši tam nokrītot, ja augšējā 
vilcējstieņa daļas nejauši ir pagrieztas prom viena no otras vai 
atdalījušās! 

Pirms pievienošanas augstuma regulēšanas ar augšējo vilcējstieni 
lieciet personām atstāt bīstamo zonu aiz/zem mašīnas. 

 
Uzpildītas mašīnas pievienošanas augstumu 
iestatiet uz lauka precīzi atbilstoši izkliedes 
tabulā sniegtajiem datiem. Iestatīto 
pievienošanas augstumu mēriet izkliedēšanas 
disku priekšpusē un aizmugurē no zemes 
virsmas. 

 

 
  35. zīm. 
 
  1. Izslēdziet traktora jūgvārpstu (ja nepieciešams). 

 2. Pirms pievienošanas augstuma iestatīšanas nogaidiet, līdz 
pilnībā apstājas, iespējams, rotējošie izkliedēšanas diski (ja 
nepieciešams). 

 3. Lieciet personām atstāt bīstamo zonu aiz/zem mašīnas. 

 4. Nepieciešamo pievienošanas augstumu iestatiet uz lauka 
atbilstoši izkliedes tabulā sniegtajiem datiem. 
 4.1 Ar traktora trīspunktu hidraulisko sakabi paceliet vai 

nolaidiet universālo izkliedētāju, līdz izkliedēšanas disks 
sānos, vidū sasniedz nepieciešamo pievienošanas 
augstumu. 

 4.2 Mainiet augšējā vilcējstieņa garumu, ja pievienošanas 
augstumi a un b izkliedēšanas disku priekšpusē un 
aizmugurē atšķiras no nepieciešamajiem pievienošanas 
augstumiem. 

 

8.4 Izkliedējamā daudzuma iestatīšana 

 Aizbīdņa pozīcija ir atkarīga no: 

• izkliedējamā materiāla un tā stāvokļa (granulēts, rupjš/smalks, 
mitrs, sauss), 

• nepieciešamā izkliedes platuma [m], 

• nepieciešamā kustības ātruma [km/h], 

• nepieciešamā izkliedējamā daudzuma [g/m²]. 

Aizbīdņa pārvietošana lielākā skalas pozīcijā nozīmē: 

• lielāku izvades atveres diametru, 

• lielāku izkliedējamo daudzumu. 

Izkliedējamo daudzumu iestata saskaņā ar pieredzi vai izkliedes 
tabulas datiem. 
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Izkliedējamā daudzuma iestatīšana, manuāli regulējot aizbīdni 

 1. Atbrīvojiet regulēšanas sviru (36. zīm./1). 

 2. Iestatiet aizbīdni (36. zīm./2) tā, lai rādītājs 
(36. zīm./3) atrastos nepieciešamajā skalas 
pozīcijā. 

 3. Cieši pievelciet regulēšanas sviru. 

 

 

 
36. zīm. 

 

Manuāli iestatot izkliedējamo 
daudzumu, aizbīdnis tiek atvērts un no 
uzpildītas tvertnes izplūst 
izkliedējamais materiāls. 

 

  

Izkliedējamā daudzuma iestatīšana, hidrauliski regulējot aizbīdni 

 1. Hidrauliski aizveriet aizbīdni. 

 2. Atbrīvojiet regulēšanas sviru (37. zīm./4). 

 3. Regulēšanas sviru ar rādītāju iestatiet tā, lai 
rādītāja nolasīšanas šķautne (37. zīm./5) 
atrastos skalas nepieciešamajā pozīcijā. 

 4. Cieši pievelciet regulēšanas sviru. 

 

 

 
37. zīm. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Pirkstu saspiešanas risks 

Pirms aizbīdņa pozīcijas iestatīšanas aizveriet to. 

 

 

Izkliedējamo daudzumu ar elektrisku aizbīdņa regulēšanu iestata, 
izmantojot AMADOS E+S. 
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8.5 Izkliedējamā daudzuma kontrole 

 Izkliedējamais daudzums [g/m²] ir atkarīgs no: 

• aizbīdņa pozīcijas, 

• kustības ātruma, 

• jūgvārpstas apgriezienu skaita, 

• izkliedējamā materiāla stāvokļa (granulēts, rupjš/smalks, mitrs, 
sauss). 

Nomainot izkliedējamo materiālu vai tā stāvokli, katrreiz ieteicams 
veikt izkliedējamā daudzuma kontroli. 

Izkliedējamā materiāla kontrole (kalibrēšanas izmēģinājums) ir 
jāveic stāvoklī, kad ir precīzi zināms vilcēja kustības ātrums. 

 1. Faktiskā kustības ātruma noteikšana 

 1.1 Nomēriet uz lauka precīzi 100 m garu posmu. Atzīmējiet 
sākuma un gala punktu. 

 1.2 No starta gaitā nobrauciet nomērīto posmu no sākuma līdz 
gala punktam ar noteiktu, konstantu kustības ātrumu. Šim 
nolūkam nepieciešamo laiku nosakiet ar hronometru. 

 

 

  
piem., 100 m 120 sekundēs 

  1.3 Nosakiet kustības ātrumu [km/h]. 

 Kustības ātrums 
= 

360 
 

[km/h] apturētais laiks pēc 100 
m 

Piemērs: 100 m 120 sekundēs   

 360  
= 3 km/h  120 sekundes 

  

  2. Izkliedējamā daudzuma nepieciešamās normas noteikšana 
minūtē [g/min] nepieciešamam izkliedējamam daudzumam 

 So [g/min] = St [g/m²] x Fl [m²/min] 

 
• So: izkliedējamā daudzuma nepieciešamā norma 

• St: nepieciešamais izkliedējamais daudzums 

• Fl: ražīgums 
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 Fl [m²/min] = W [m/min] x A [m] 

 
• Fl: ražīgums 

• W: nobrauktais ceļa posms 

• A: darba platums 

 
W [m/min] = 

F [km/h] 

 60 

 • W: nobrauktais ceļa posms 

• F: kustības ātrums 

Piemērs. 
Kustības ātrums F:    3 km/h 

Darba platums A: 4 m 

Nepieciešamais izkliedējamais daudzums St:  50 g/m² 

Izkliedējamā daudzuma nepieciešamā norma So:? [g/min] 

 

W = 
3000 [m/h] 

= 50 m/min  60 

 • F = 50 m/min x 4m = 200 m²/min 

• So = 50 g/m² x 200 m²/min 

• So = 10000 g/min  

→ Tātad izkliedējamā daudzuma nepieciešamā norma ir 10 kg/min. 
  3. Izkliedējamā daudzuma kontroles veikšana 

 3.1 Izklājiet plēvi zem universālā izkliedētāja. 

 3.2 Nolaidiet universālo izkliedētāju zemākajā stāvoklī. 

 3.3 Izkliedējamā daudzuma ierobežotāju iestatiet zemākajā 
pozīcijā. 

 3.4 Iedarbiniet vilcēja dzinēju un, izmantojot rokas akseleratoru 
un ņemot vērā jūgvārpstas apgriezienu skaitu (piem., 540 
min-1), konstanti iestatiet tā apgriezienu skaitu. 

 3.5 Ieslēdziet jūgvārpstu. 

 3.6 Tieši uz 1 minūti atveriet aizbīdni nepieciešamajā pozīcijā. 

 3.7 Faktiski iestatītā izkliedējamā daudzuma [g/m²] noteikšanai 
nosveriet savākto birstošā materiāla daudzumu un 
salīdziniet ar aprēķināto izkliedējamā daudzuma 
nepieciešamo normu. 

 

 

Ja faktiski izbirušais un nepieciešamais izkliedējamais daudzums 
nesakrīt, atbilstoši koriģējiet aizbīdņa pozīciju. Atkārtojiet, iespējams, 
nepieciešamo izkliedējamā daudzuma kontroli. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Izkliedējamā daudzuma kontrolē uzmanieties no rotējošām 
mašīnas detaļām un izsviestām materiāla daļiņām! 
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9 Vadības dators EasySet 

 (1) Ieslēgšanas un izslēgšanas taustiņš 

  Pēc ieslēgšanas displejs parāda iestatīto 
izkliedēšanas daudzuma vērtību un iestatītā 
darba platuma vērtību. 

 (2) Displejs 

 (3) Funkciju taustiņi 

  Daļēji ar diodi aktivizētas funkcijas 
indikācijai 

 

 

 

38. zīm. 

 

Ilgi spiežot taustiņu, vērtības ievades temps paātrinās. 

Displejs 

 (1) Izkliedējamā daudzuma vērtības indikācija 

  Indikācija tiek rādīta arī ar izslēgtu aizbīdni. 

• Vērtība 1 - mazākais izkliedējamais 
daudzums 

• Vērtība apm. 50 - maksimālais 
izkliedējamais daudzums 

•  - Simbols vērtībai 0,5 (šeit 37,5). 

 (2) Darba platuma indikācija 

  Nolaista izkliedes platuma ierobežotāja 
pozīcija. 

  Indikācija tiek rādīta arī ar paceltu izkliedes 
platuma ierobežotāju. 

• Vērtība 0 - izkliedes platuma ierobežotājs 
pavisam apakšā (mazākais darba platums) 

• Vērtība 90 - izkliedes platuma ierobežotājs 
pavisam augšā (lielākais darba platums) 

 (1) (2) 

 

 

Ieslēgšana 

Pēc ieslēgšanas 

• Īslaicīgi parādās uzstādītās 
programmatūras versija. 

• Tiek pārbaudīts, vai aizbīdņa reālā pozīcija 
atbilst EasySet teorētiskajai pozīcijai. 
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Mirgojošs indikators liecina, ka aizbīdņu pozīcija 
vai izkliedes platuma ierobežotājs nav 
sinhronizēti. 

•  Sinhronizēt aizbīdn. 

•  Sinhronizēt izkliedes platuma 
ierobežotāju. 

 

 

9.1 Funkcijas 

Aizbīdņa vadība 

 Atvērt/aizvērt aizbīdni. 

→ Gaismas diode rāda atvērto aizbīdni. 

→ Aizbīdnis atveras līdz izkliedes daudzuma 
iestatītajai vērtībai. 

→ Iestatītā vērtība tiek rādīta arī ar izslēgtu 
aizbīdni. 

 

 

Izkliedējamā daudzuma iestatīšana 

 

Aizbīdņa pozīcijas vērtību daudzuma iestatījumam skatiet izkliedes 
tabulā vai izmantojiet izkliedējamā daudzuma pārbaudes rezultātu. 

Aizbīdņa pozīcijas vērtību ievadiet pirms darba. Darba laikā vērtības 
var mainīt. 

 

 Lielāku vērtību ievadiet lielākam 
izkliedējamam daudzumam. 

 Mazāku vērtību ievadiet mazākam 
izkliedējamam daudzumam. 

 Īslaicīgai izkliedējamā daudzuma 
palielināšanai īpašos apstākļos (piemēram, 
palielināts patēriņš ziemas ceļu dienestā uz 
tiltiem). 

→ Daudzuma indikācija displejā nemainās. 

→ Mirdz gaismas diode, ja ir aktīva daudzuma 
palielināšana. 
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Izkliedes platuma iestatīšanas vadība 

 Izkliedes platuma iestatīšanas 
palielināšana/pazemināšana. 

→ Gaismas diode parāda pazemināto 
izkliedes platuma iestatījumu. 

→ Izkliedes platuma ierobežotājs pazeminās 
līdz iestatītajai darba platuma vērtībai. 

→ Darba platuma vērtība tiek rādīta arī ar 
paceltu izkliedes platuma ierobežotāju. 

 

 

Darba platuma iestatīšana 

 

Izkliedes platuma iestatījuma vērtību iestatiet tā, lai daudzuma 
iestatījums no izkliedes tabulas atbilstu ievadītajam darba platumam. 

Pirms darba ievadiet pieredzes vērtības darba platumam. Darba laikā 
vērtības var mainīt. 

 

 Lielāku vērtību ievadiet lielākam darba 
platumam. 

 Mazāku vērtību ievadiet mazākam 
darba platumam. 

 

 

 

Darba apgaismojums (opcija) 

 Darba apgaismojuma 
ieslēgšana/izslēgšana. 

→ Gaismas diodes parāda ieslēgto darba 
apgaismojumu. 

→ Displejam mainās apgaismojums. 

Izmantojiet tikai gaismas diožu gaismekļus 
(maksimāli 2 A) 

  

 

 

Pārbraucienu laikā darba apgaismojumam jābūt izslēgtam. 
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9.2 Savienojums 

 

Ja vadības datoru izņemat no traktora 
kabīnes, glabājiet to sausā vietā. 

 

 

39. zīm. 

  

9.3 Kļūdu ziņojumi 

Kļūdu ziņojumiem ir apzīmējums E (Error). 

 

• E06 - servomotors aizbīdnim nereaģē 

• E32 - servomotors izkliedes platuma 
ierobežotājam nereaģē 

• E39 - aizbīdņa sensora atteice 

• E41 - izkliedes platuma ierobežotāja 
sensora atteice 

 

 

 

  Pēc atkārtotas EasySet ieslēgšanas ar 
izkliedes platuma ierobežotāja sensora 
atteici tiek atcelta elektriska izkliedes 
platuma ierobežotāja iestatīšana. 
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9.4 EasySet kalibrēšana 

Aizbīdņa kalibrēšana 

 

EasySet jākalibrē šādos apstākļos: 

• pēc darbiem ar pamatnes mezglu vai dozēšanas motora 
nomaiņas, 

• ja nesaskan vajadzīgais un faktiskais izkliedējamais daudzums. 

 

EasySet ir izslēgts! 

 Vienlaikus 3 sekundes spiediet taustiņus 
Ieslēgt un Aizbīdņa pozīcija+. 

→ Īslaicīgi parādās CAL kalibrēšanai. 

→ Aizbīdņa gaismas diode mirgo. 

 

 

40. zīm. 

Ir redzamas sprieguma vērtības voltos. 

 (1) Kalibrēšanas vērtības ar aizvērtu aizbīdni 

 (2) Kalibrēšanas vērtības ar atvērtu aizbīdni 

 (1) (2) 

 

 
 1. No augšas paskatieties tvertnē un ar +/- 

aizbīdni noregulējiet tā, lai tvertnes atvere ir 
taisni aizvērta. 

 2. Nospiediet . 

→ Aizbīdnis aizvērts ir kalibrēts (indikācija 0). 

 3. No augšas paskatieties tvertnē un ar +/- 
aizbīdni noregulējiet tā, lai tvertnes atvere ir 
taisni pilnībā atvērta.  

 4. Nospiediet . 

→ Aizbīdnis atvērts ir kalibrēts. 

→ Pēc tam EasySet automātiski izslēdzas un 
kalibrēšana ir pabeigta. 
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Izkliedes platuma ierobežotāja kalibrēšana 

EasySet ir izslēgts! 

Vienlaikus 3 sekundes spiediet taustiņus 
izkliedes platuma ierobežotāja ieslēgšana+. 

→ Īslaicīgi parādās CAL kalibrēšanai. 

→ Izkliedes platuma ierobežotāja gaismas 
diode mirgo. 

 

 
  41. zīm. 

Ir redzamas sprieguma vērtības voltos. 

 (1) Izkliedes platuma ierobežotāja kalibrēšanas 
vērtība augšā 

 (2) Izkliedes platuma ierobežotāja kalibrēšanas 
vērtība apakšā 

 (1) (2) 

 

 
 1. Ar +/- pilnībā nolaidiet izkliedes platuma 

ierobežotāju. 

 2. Nospiediet . 

 3. Izkliedes platuma ierobežotājs apakšā ir 
kalibrēts (indikācija 0). 

 4. Ar +/- paceliet izkliedes platuma 
ierobežotāju. 

→ Sprieguma vērtība nedrīkst būt zemāka par 
0,5 V. 

 5. Nospiediet . 

 6. Izkliedes platuma ierobežotājs augšā ir 
kalibrēts. 

→ Pēc tam EasySet automātiski izslēdzas un 
kalibrēšana ir pabeigta. 
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10 Transportēšana 

 

• Transportēšanas laikā ievērojiet nodaļā "Drošības norādījumi 
operatoram" sniegto informāciju, 25. lpp. 

• Pirms transportēšanas pārbaudiet, vai: 
ο elektropadeves kabeļi un padeves cauruļvadi ir pievienoti 

pareizi, 
ο apgaismes iekārta nav bojāta, darbojas un ir tīra, 
ο hidrauliskajai sistēmai nav ārēji manāmu bojājumu. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, kas piemontētas/piekabinātas mašīnas nejaušas 
atvienošanās gadījumā izraisa saspiešanu, sagriešanu, 
satveršanu, ievilkšanu un triecienu! 

Pirms transportēšanas sākuma vizuāli pārbaudiet, vai augšējā 
vilcējstieņa un apakšējo vilcējstieņu tapas ir nostiprinātas pret 
nejaušu atvienošanos. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, kas nepietiekamas stabilitātes un apgāšanās 
gadījumā izraisa saspiešanu, sagriešanu, aizķeršanu, ievilkšanu 
vai triecienu. 

• 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. 

• Pirms transportēšanas brauciena bloķējiet traktora apakšējo 
vilcējstieņu sānu fiksatorus, lai piemontētā vai piekabinātā 
mašīna brauciena laikā nesvārstītos. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, darba režīmā rodoties mašīnas lūzumam un 
noteikumiem neatbilstošas traktora izmantošanas gadījumā — 
nepietiekamai traktora stabilitātei un nepietiekamai stūrēšanas 
un bremzēšanas efektivitātei! 

Ievērojiet piekabinātās/piemontētās mašīnas maksimālo noslodzi un 
pieļaujamo traktora asu un sakabes noslodzi! Nepieciešamības 
gadījumā brauciet tikai ar daļēji uzpildītu degvielas tvertni. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Risks nokrist no mašīnas, ar to neatļauti pārvietojoties! 
Stāvēšana un/vai kāpšana uz mašīnām to kustības laikā ir aizliegta. 
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• Transportējot pa ceļiem, universālo izkliedētāju paceliet tikai tik 
daudz, lai atstarotāju augšmala atrastos ne augstāk kā 900 mm 
no brauktuves virsmas! 

• Pirms transportēšanas pa ceļiem nostipriniet mašīnu, lai tā 
nejauši nenolaistos! 
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11 Mašīnas lietošana 

 

Lietojot mašīnu, ievērojiet šādās nodaļās minētos norādījumus: 
• "Uz mašīnas esošie brīdinājuma un cita veida apzīmējumi" un 
• "Drošības norādījumi operatoram", sākot no 23. lpp. 

Šo norādījumu ievērošana kalpo jūsu drošībai. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Aizķeršanas, aptīšanās, ievilkšanas vai satveršanas draudi, ko 
rada pieejami, kustīgi darba elementi (piem., maisīšanas vārpsta, 
izkliedēšanas diski)! 

Sāciet lietot mašīnu tikai tad, ja ir uzstādītas visas paredzētās 
aizsargierīces un atrodas aizsardzības stāvoklī. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, ko rada lidojoši priekšmeti (mēslojuma daļiņas, 
svešķermeņi, piem., sīki akmeņi) traktora virzienā, ja nav 
paredzēto aizsargierīču (aizsargpārsegu)! 

Lietojiet mašīnu tikai ar pilnīgi uzstādītām aizsargierīcēm 
(aizsargpārsegiem). 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Aizķeršanas, aptīšanās, ievilkšanas vai satveršanas risks, 
lietojot mašīnu ar pieejamām kustīgām mašīnas detaļām! 

• Lietojiet mašīnu tikai tad, ja ir uzstādītas visas paredzētās 
aizsargierīces un atrodas nofiksētā stāvoklī. 

• Aizliegts atvērt aizsargierīces: 
ο kamēr darbojas mašīnas piedziņa, 
ο kamēr traktora dzinējs darbojas ar pievienotu 

kardānvārpstu/hidraulisko sistēmu, 
ο aizdedzes atslēga atrodas traktora aizdedzes slēdzī un 

traktoru var nejauši iedarbināt, kamēr tam ir pievienota 
kardānvārpsta / hidrauliskā sistēma, 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, ko rada izmestas, bojātas detaļas, ja traktora 
jūgvārpsta darbojas ar nepieļaujami lielu piedziņas apgriezienu 
skaitu! 
Pirms traktora jūgvārpstas ieslēgšanas ievērojiet pieļaujamo mašīnas 
piedziņas apgriezienu skaitu. 
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BRĪDINĀJUMS 

Saķeršanas un aptīšanas risks un apdraudējums, ko rada 
satvertu svešķermeņu izsviešana kustīgas kardānvārpstas 
bīstamajā zonā! 

• Pirms mašīnas izmantošanas katrreiz pārbaudiet 
kardānvārpstas drošības ierīču un aizsargierīču darbību un vai 
tās ir pilnīgi uzstādītas. 

  Nekavējoties lieciet specializētā darbnīcā nomainīt bojātas 
kardānvārpstas drošības ierīces un aizsargierīces. 

• Pārbaudiet, vai kardānvārpstas aizsargs ar stiprinājuma ķēdi ir 
nodrošināts pret griešanos līdzi. 

• Ievērojiet pietiekami drošu attālumu līdz darbībā esošai 
kardānvārpstai. 

• Lieciet personām atstāt strādājošas kardānvārpstas bīstamo 
zonu. 

• Briesmu gadījumā nekavējoties izslēdziet traktora motoru. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, kas piemontētas/piekabinātas mašīnas nejaušas 
atvienošanās gadījumā izraisa saspiešanu, sagriešanu, 
satveršanu, ievilkšanu un triecienu! 
Pirms katras mašīnas lietošanas reizes vizuāli pārbaudiet, vai 
augšējo un apakšējo vilcējstieņu tapas ir nostiprinātas ar 
spraudtapām pret nejaušu atvienošanos. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Brīva apģērba aizķeršanas vai aptīšanās, ievilkšanas vai 
satveršanas draudi, ko rada pieejami, kustīgi darba elementi 
(rotējoši izkliedēšanas diski)! 

Velciet cieši piegulošu apģērbu! Cieši piegulošs apģērbs samazina 
nejaušas aizķeršanas vai aptīšanās un ievilkšanas vai satveršanas 
risku, ko rada kustīgi darba elementi. 

 

 

• Jaunām mašīnām pēc 3-4 tvertnes uzpildēm pārbaudiet, vais 
skrūves ir cieši nostiprinātas, ja nepieciešams, pievelciet. 

• Izmantojiet tikai labi granulētu mēslojumu un veidus, kas minēti 
izkliedes tabulā. Ja labi nepārzināt mēslojumu, mēslojuma 
horizontālo sadalījumu iestatītajam darba platumam pārbaudiet, 
veicot izkliedējamā daudzuma kontroli. 

• Izkliedējot kombinētu mēslojumu, jāievēro, ka: 
ο atsevišķiem veidiem var būt atšķirīgas lidošanas īpašības, 
ο atsevišķie veidi var noslāņoties. 

• Pēc lietošanas katrreiz notīriet, iespējams, pie izkliedēšanas 
lāpstiņām pielipušo mēslojumu! 
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• Kardānvārpstas kardāna šarnīra maks. sašķiebums nedrīkst būt 
lielāks par 25°. 

• Vienmēr izslēdziet jūgvārpstu, ja sašķiebuma leņķis kļūst pārāk 
liels vai tā vairs nav nepieciešama darbam! 

• Lai novērstu jūgvārpstas bojājumus, lēnām savienojiet to tikai ar 
zemu traktora motora apgriezienu skaitu! 
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11.1 Uzpilde 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, darba režīmā rodoties mašīnas lūzumam un 
noteikumiem neatbilstošas traktora izmantošanas gadījumā — 
nepietiekamai traktora stabilitātei un nepietiekamai stūrēšanas 
un bremzēšanas efektivitātei! 

Ievērojiet piekabinātās/piemontētās mašīnas maksimālo noslodzi un 
pieļaujamo traktora asu un sakabes noslodzi! Nepieciešamības 
gadījumā brauciet tikai ar daļēji uzpildītu degvielas tvertni. 

 

 

• Pirms tvertnes uzpildes ar mēslojumu iztīriet no tās atlikumus vai 
svešķermeņus. 

• Ievērojiet universālā izkliedētāja pieļaujamo lietderīgo slodzi 
(skat. tehniskos datus) un traktora asu slodzi, uz publiskiem 
ceļiem brauciet, iespējams, tikai ar daļēji uzpildītu tvertni! 

ο Šajā gadījumā ievērojiet īpatnējo birstošā materiāla svaru 
[kg/l]. Atkarībā no izkliedējamā materiāla stāvokļa (mitrs vai 
sauss) īpatnējais svars var būt citāds.  

ο Pirms tvertnes uzpildes pārbaudiet sava izkliedējamā 
materiāla īpatnējo svaru. Nosveriet precīzi 1 litru 
izkliedējamā materiāla, šis svars ir īpatnējais svars [kg/l].  

• Uzpildiet tvertni tikai tad, ja tai ir aizvērti aizbīdņi. 

• Noteikti ievērojiet mēslojuma ražotāja sniegtos drošības 
norādījumus. Ja nepieciešams, lietojiet atbilstīgu 
aizsargapģērbu. 

 

 

UZMANĪBU! 

Apgāšanās risks! 

• Uzpildiet tikai traktoram piekabinātu universālo izkliedētāju! 

• Universālo izkliedētāju nekad nenovietojiet stāvvietā uzpildītā 
stāvoklī. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Paceļot universālo izkliedētāju, atkarībā no traktora lieluma 
traktora priekšējā ass tiek atšķirīgi atslogota. Ievērojiet traktora 
priekšējās ass nepieciešamo slodzi (20% no traktora pašmasas)!  

 

 

• Lai izvairītos no izkliedējamā materiāla samalšanās un tādējādi 
izraisīta palielināta nodiluma, kas rodas maisīšanas 
mehānismam un planējošajam vadošajam ieliktnim piltuves 
pamatnē, aizbīdņa atveres platums jāizvēlas vismaz tik liels, lai 
izkliedējamais materiāls varētu netraucēti izplūst. 

→ Īpaši svarīgi tas ir, izkliedējot šķembas! 

• Ieslēdzot izkliedēšanas diska piedziņu, naktī tvertnē sasalis 
izkliedējamais materiāls var izraisīt maisīšanas mehānisma 
bojājumus. 
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11.2 Izkliedes posmu aprēķināšana 

 Maksimāli iespējamais izkliedes posms ar vienu tvertnes uzpildi ir 
atkarīgs no: 

• līdzpaņemtā birstošā materiāla daudzuma, 

• izkliedēšanas blīvuma (g/m2), 

• darba platuma (m). 

 

Izkliedes posmu aprēķina šādi: Tvertnes tilpums = Izkliedes 
posms Izkliedes blīvums 

 (1 m darba platuma) 
 

Piemērs. 
Tvertnes piepildījums 300 kg (300 000 g) 
Izkliedēšanas blīvums 30 g/m2 

 

  

Izkliedes posms 1 m izkliedēšanas platuma: 
 

 300 000/30 = 10000 m2 = 10 km izkliedes 
posms 

Izkliedes posms 4 m izkliedēšanas platuma: 
 

 10 km/4 = 2,5 km izkliedes posms 
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11.3 Izkliedēšanas režīms 

 

Izkliedēšanas lāpstiņas ir izgatavotas no īpaši nodilumizturīga un 
nerūsējoša tērauda. Tomēr izkliedēšanas lāpstiņas  ir dilstošas 
detaļas. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, izlidojot izkliedēšanas lāpstiņu daļiņām, ja 
izkliedēšanas lāpstiņas ir nodilušas! 
Katru dienu pirms izkliedēšanas darbu sākuma/beigās pārbaudiet, vai 
visām izkliedēšanas lāpstiņām nav acīmredzamu trūkumu. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, ko rada no mašīnas aizsviesti vai no mašīnas 
izsviesti materiāli vai svešķermeņi! 

• Uzmaniet, lai traktora dzinēja darbības laikā darba procesā 
neiesaistītās personas atrastos drošā attālumā no mašīnas 
bīstamās zonas: 
ο pirms izkliedēšanas disku piedziņas ieslēgšanas, 
ο pirms aizbīdņa atvēršanas, 
ο tikmēr, kamēr darbojas traktora dzinējs. 

 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, kas traktora/piekabinātās mašīnas 
nepietiekamas stabilitātes un apgāšanās gadījumā izraisa 
saspiešanu, sagriešanu, piespiedu amputāciju, ievilkšanu, 
aizķeršanu un triecienu! 

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. 

 

 

UZMANĪBU! 

Apdraudējums, ko rada strādājošas kardānvārpstas 
nepieļaujama sašķiebuma izraisīts bojājums! 

Kad paceļat mašīnu, ievērojiet pieļaujamās strādājošas 
kardānvārpstas sašķiebuma robežas. Nepieļaujams strādājošas 
kardānvārpstas sašķiebums var izraisīt paaugstinātu, priekšlaicīgu 
nodilumu vai tiešu kardānvārpstas bojājumu. 

Ja paceltā mašīna darbojas nemierīgi, nekavējoties izslēdziet traktora 
jūgvārpstu. 
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BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, ko rada satveršana un uztīšanās saskarē ar 
strādājošu maisīšanas mehānismu, uzkāpjot uz mašīnas! 

• Nekad nekāpiet uz mašīnas, kamēr darbojas traktora dzinējs. 

• Pirms kāpšanas uz mašīnas nodrošiniet, lai traktoru/mašīnu 
nevarētu nejauši iedarbināt un tā nevarētu nejauši izkustēties. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, ko maisīšanas mehānisma darbības laikā izraisa 
ievilkšana un aizķeršana! 

Nekādā gadījumā traktora dzinēja darbības laikā cauri aizsardzības 
un drošības režģim nespiediet nekādus priekšmetus. 

 
 

 • Universālais izkliedētājs ir piekabināts pie traktora un ir 
pievienoti padeves vadi. 

• ir veikti iestatījumi. 

 1. E +S: jūgvārpstu savienojiet tikai ar zemu traktora motora 
apgriezienu skaitu. 

  E +S H: ieslēdziet hidraulikas eļļas padevi. 
 

 

Izkliedēšanas diska standarta apgriezienu skaits: 280 [min-1] 

• E +S: ja izkliedes tabulā nav norādīts citādi, iestatiet 
jūgvārpstas apgriezienu skaitu 540 min-1. 

• E +S H: nodrošiniet nepieciešamo hidraulikas eļļas atdevi uz 
litru no traktora. 

→ E +S 300 H: 28 litri 

→ E +S 750 H: 46 litri 
 

  2. Atveriet aizbīdņus un sāciet braukt. 

 3. Pēc izkliedēšanas darbu pabeigšanas: 

 3.1 aizveriet aizbīdņus; 

 3.2 E +S: atvienojiet jūgvārpstu ar zemu traktora motora 
apgriezienu skatu. 

 E +S H: pārtrauciet hidraulikas eļļas padevi. 
 

 

 

• Pēc ilgākiem transportēšanas braucieniem ar pilnu tvertni 
izkliedēšanas sākumā jāpievērš uzmanība pareizai 
izkliedēšanai. 

• Saglabājiet konstantu izkliedēšanas disku apgriezienu skaitu. 
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12 Traucējumi 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, kas izraisa saspiešanu, cirpi, sagriešanu, 
piespiedu amputāciju, satveršanu, aptīšanos, ievilkšanu, 
aizķeršanu vai triecienu un kas notiek: 
• nejauši nolaižoties ar trīspunktu hidraulisko sakabi paceltai 

mašīnai; 
• nejauši nolaižoties paceltām nenostiprinātām mašīnas 

daļām; 
• nejauši iedarbinot traktoru un piekabināto mašīnu un tiem 

nejauši izkustoties. 

Pirms mašīnas darbības traucējumu novēršanas nodrošiniet, lai 
traktoru un mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt un tie nevarētu 
nejauši izkustēties, šai nolūkā sk. 65. lpp. 

Pirms iekļūšanas mašīnas bīstamajā zonā pagaidiet, līdz apstājas 
visu mašīnas mehānismu kustība. 

 

Darbības traucējums Iemesls Novēršana 
Izkliedējamais materiāls nebirst 
no tvertnes. 

Aizbīdnis nav pietiekami plaši 
atvērts. 

• Atveriet aizbīdni plašāk, lai 
var izplūst arī rupji granulēts 
izkliedējamais materiāls. 

• Ja nepieciešams, īslaicīgi 
atveriet aizbīdni pilnībā. 

Ir bojāta maisīšanas mehānisma 
cirpes aizsargierīce. 

• Nomainiet cirpes 
aizsargierīci. 

Iestatītais izkliedējamais 
daudzums nav pareizs. 

Izkliedējamais materiāls nav 
identisks izkliedes tabulā 
norādītajam materiālam. 

• Veiciet daudzuma kontroli. 

• Pielāgojiet daudzuma 
iestatījumu. 

Darba platums nav pareizs. Ir uzstādītas nepareizas 
izkliedēšanas lāpstiņas. 

• Uzstādiet pareizas 
izkliedēšanas lāpstiņas. 

 E+S H: eļļas daudzums no 
traktora nav pareizs. 

• Izvēlieties atbilstīgu traktora 
apgriezienu skaitu. 

 E+S: jūgvārpstas apgriezienu 
skaits nav pareizs. 

• Izmantojiet traktoru ar 
pareizu jūgvārpstas 
nominālo apgriezienu 
skaitu. 

• Izvēlieties atbilstīgu traktora 
apgriezienu skaitu. 
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13 Tīrīšana, apkope un tehniskā uzturēšana 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, kas izraisa saspiešanu, cirpi, sagriešanu, 
piespiedu amputāciju, satveršanu, aptīšanos, ievilkšanu, 
aizķeršanu vai triecienu un kas notiek: 
• nejauši nolaižoties ar trīspunktu hidraulisko sakabi paceltai 

mašīnai; 
• nejauši nolaižoties paceltām nenostiprinātām mašīnas 

daļām; 
• nejauši iedarbinot traktoru un piekabināto mašīnu un tiem 

nejauši izkustoties. 

Pirms tīrīšanas, apkopes vai tehniskās uzturēšanas darbu sākuma 
nostipriniet traktoru un mašīnu, lai tos nevarētu nejauši iedarbināt un 
tie nevarētu nejauši izkustēties, šai nolūkā sk. 65. lpp. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, kas nenosegtās bīstamajās vietās izraisa 
saspiešanu, cirpi, sagriešanu, piespiedu amputāciju, satveršanu, 
aptīšanos, ievilkšanu vai aizķeršanu! 

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

• Nomainiet bojātas aizsargierīces ar jaunām. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Veicot apkopes darbus paceltai ierīcei, vienmēr nostipriniet to ar 
piemērotiem atbalsta elementiem! 

 

 

UZMANĪBU! 

Centrbēdzes spēka radīts apdraudējums pēc jūgvārpstas 
atslēgšanas! Pirms jebkādiem darbiem pie mašīnas pagaidiet, 
kamēr pilnībā apstājas visas rotējošās detaļas. 

13.1 Tīrīšana 

 

• Īpaši rūpīgi kontrolējiet bremžu sistēmas, pneimatiskās sistēmas 
un hidrauliskās šļūtenes! 

• Nekad neapstrādājiet bremžu sistēmas, pneimatiskās sistēmas 
un hidrauliskās šļūtenes ar benzīnu, benzolu, petroleju vai 
minerāleļļām. 

• Ieeļļojiet mašīnu pēc tīrīšanas, jo īpaši pēc mazgāšanas ar 
iekārtām, kas izmanto augstspiediena/tvaika strūklu, vai ar 
smērvielas šķīdinošiem līdzekļiem. 

• Ievērojiet tiesību aktu noteikumus par rīcību ar tīrīšanas 
līdzekļiem un to likvidēšanu. 
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Tīrīšana ar iekārtu, kas izmanto augstspiediena/tvaika strūklu 

 

• Tīrīšanai izmantojot augstspiediena/tvaika tīrītājus, obligāti 
ievērojiet šādus norādījumus: 
ο netīriet elektroiekārtas elementus, 
ο netīriet hromētus elementus, 
ο Nevirziet augstspiediena/tvaika tīrīšanas sprauslas strūklu 

tieši uz eļļošanas vietām, gultņiem, datu plāksnīti, 
brīdinājuma apzīmējumiem un uzlīmēm., 

ο vienmēr ievērojiet augstspiediena/tvaika strūklas sprauslas 
minimālo attālumu no mašīnas virsmas 300 mm,  

ο Augstspiediena/tvaika tīrīšanas strūklas iestatītais 
spiediens nedrīkst pārsniegt 120 bārus. 

ο ievērojiet drošības noteikumus, kas attiecas uz 
augstspiediena tīrītāju lietošanu. 

 
 • Pēc lietošanas notīriet mašīnu ar parastu ūdens strūklu 

(ieeļļotas ierīces tīriet tikai mazgātavās ar eļļas atdalītājiem). 

• Īpaši rūpīgi tīriet izvades atveres un aizbīdņus. 

• Notīriet pielipušu mēslojumu no izkliedēšanas diskiem un 
izkliedēšanas lāpstiņām. 

• Sausu mašīnu apstrādājiet ar pretkorozijas līdzekli (izmantojiet 
tikai aizsarglīdzekļus, kas bioloģiski noārdās). 

• Novietojiet mašīnu dīkstāvē ar atvērtu aizbīdni. 

 

 

Eļļas un smērvielas utilizējiet atbilstoši noteikumiem! 
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13.2 Pilnīga tīrīšana pēc sezonas 

 Pēc sezonas demontējiet mašīnu, iztīriet un noņemtās detaļas notīriet 
atsevišķi. 

 

 
42. zīm. 

 Mašīnas demontāža 

 1. Noņemiet aizsargrežģi. 

 2. Maisīšanas mehānismu pagrieziet pretēji pulksteņa rādītāju 
virzienam un izņemiet. 

 3. Noņemiet aizsargpārsegu. 

 4. Noņemiet pamatnes mezglu. 

 4.1 Atskrūvējiet priekšējo skrūvsavienojumu. 

 4.2 Paceliet pamatnes mezglu un izvelciet uz aizmuguri. 

Pēc iztīrīšanas atkal uzstādiet detaļas apgrieztā secībā. 
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13.3 Eļļošanas noteikumi (darbnīcā veicams darbs) 

Smērvielas 

 

Eļļošanas darbiem lietojiet universālo smērvielu uz litija ziepju bāzes 
ar EP tipa piedevām: 

 
 Marka Smērvielas nosaukums 

  Parasti ekspluatācijas 
apstākļi 

Smagi ekspluatācijas 
apstākļi 

 ARAL Aralub HL 2 Aralub HLP 2 

 FINA Marson L2 Marson EPL-2 

 ESSO Beacon 2 Beacon EP 2 

 SHELL Ratinax A Tetinax AM 

 

13.3.1 Kardānvārpstas eļļošana 

Lai novērstu smērvielas sasalšanu, ziemas 
režīmā jāieeļļo cauruļveida aizsargi. 

Ievērojiet arī kardānvārpstai piestiprinātos 
kardānvārpstas ražotāja sniegtos montāžas un 
apkopes norādījumus. 

Blakus redzamajā attēlā eļļošanas intervāli ir 
norādīti stundās. 

 

 
43. zīm. 
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13.4 Apkopes grafiks 

 

• Veiciet apkopes saskaņā ar to intervālu, kura termiņš tiek 
sasniegts vispirms. 

• Priekšroka ir laika intervāliem, veiktajam darbam vai apkopes 
intervāliem, kas norādīti citu ražotāju dokumentācijā, kas, 
iespējams, ir iekļauta mašīnas komplektācijā. 

Katru dienu 

Konstrukcijas mezgls Apkopes darbs sk. 
lpp. 

Specializētā darbnīcā 

Izkliedēšanas lāpstiņas • Stāvokļa kontrole 99  

Vienreiz nedēļā/ik pēc 50 ekspluatācijas stundām 

Konstrukcijas mezgls Apkopes darbs sk. 
lpp. 

Specializētā darbnīcā 

Hidrauliskā sistēma • Stāvokļa kontrole 100 X 
Augšējā un apakšējā 
vilcējstieņa tapas 

• Stāvokļa kontrole 103  

Pēc nepieciešamības 

Konstrukcijas mezgls Apkopes darbs sk. 
lpp. 

Specializētā darbnīcā 

Izkliedēšanas lāpstiņas • Nomainiet  99  

Maisīšanas mehānisma 
cirpes aizsargierīce 

• Nomainiet  98  

 

13.5 Maisīšanas mehānisma cirpes aizsargierīce 

Nostiprinātājbukses nomaiņa 

 1. Noņemiet aizsargrežģi. 

 2. Izņemiet maisīšanas mehānismu no 
tvertnes. 

 3. Pa izkliedēšanas diska augšējo urbumu 
iedzeniet nostiprinātājbuksi, kamēr tā ir 
izvietota vidū. 

 4. Uzlieciet maisīšanas mehānismu un 
pagrieziet pa kreisi. 

 5. Atkal uzstādiet aizsargrežģi. 

 

 
44. zīm. 
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13.6 Izkliedēšanas lāpstiņu nomaiņa 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, kas, veicot mašīnas regulēšanas darbus, izraisa 
cirpi, sagriešanu, piespiedu amputāciju, satveršanu, aptīšanos, 
ievilkšanu, aizķeršanu vai triecienu un kas notiek: 
• nejauši pieskaroties kustīgiem darba elementiem (rotējošo

izkliedēšanas disku izkliedēšanas lāpstiņām), 
• nejauši iedarbinot traktoru un piekabināto mašīnu un tiem

nejauši izkustoties. 

• Pirms mašīnas regulēšanas nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu
nevarētu nejauši iedarbināt un tie nevarētu nejauši izkustēties,
šai nolūkā skat. 65. lpp.

• Pieskarieties kustīgiem darba elementiem (rotējošiem
izkliedēšanas diskiem) tikai tad, kad tie ir pilnīgi beiguši
darboties.

Nomainiet izkliedēšanas lāpstiņas, tiklīdz sajūtat caursiti nodiluma 
dēļ. 

Noteikti ievērojiet, lai izkliedēšanas lāpstiņas būtu pareizi 
uzstādītas. 

Izkliedēšanas lāpstiņas nomainiet šādi: 

1. Noņemiet izkliedes platuma ierobežotāju.

2. Nomainiet izkliedēšanas lāpstiņu.

3. Atkal nostipriniet skrūves.

4. Atkal uzstādiet izkliedes platuma
ierobežotāju.

45. zīm.
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13.7 Hidrauliskā sistēma 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, ko rada ar augstu spiedienu izplūstoša 
hidraulikas eļļa, ja tā caur ādu iekļūst ķermenī (inficēšanās 
risks)! 

• Hidrauliskās sistēmas apkalpošanas darbus drīkst veikt tikai 
specializētā darbnīcā! 

• Hidrauliskajā sistēmā ir augsts spiediens! Pirms hidrauliskās 
sistēmas apkalpošanas darbu sākuma izlaidiet no sistēmas 
spiedienu! 

• Meklējot sūces, izmantojiet piemērotus palīglīdzekļus! 

• Nemēģiniet hidraulisko šļūteņu sūces noblīvēt ar plaukstu vai 
pirkstiem. 

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

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

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, nejauši saskaroties ar hidraulikas eļļu! 
Veiciet šādus pirmās palīdzības pasākumus: 

• Pēc ieelpošanas: 
ο nav jāveic nekādi īpaši pasākumi. 

• Pēc saskares ar ādu: 
ο noskalojiet ar lielu ūdens daudzumu un nomazgājiet ar 

ziepēm. 

• Pēc nokļūšanas acīs: 
ο atverot plakstiņus, vairākas minūtes skalojiet acis ar tekošu 

ūdeni. 

• Pēc norīšanas: 
ο meklējiet medicīnisku palīdzību. 
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• Pievienojot hidrauliskās šļūtenes traktora hidrauliskajai sistēmai, 
ievērojiet, lai ne traktora, ne mašīnas hidrauliskajā sistēmā 
nebūtu spiediena! 

• Pievērsiet uzmanību tam, vai hidrauliskās šļūtenes ir pievienotas 
pareizi. 

• Regulāri pārbaudiet visas hidrauliskās šļūtenes un 
savienojumus, vai tie nav bojāti un ir tīri. 

• Lieciet kompetentam speciālistam pārbaudīt hidraulisko šļūteņu 
darba stāvokli vismaz vienreiz gadā! 

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

• Hidraulisko šļūteņu lietošanas ilgums nedrīkst pārsniegt sešus 
gadus, ieskaitot iespējamo glabāšanas ilgumu, kas nedrīkst 
pārsniegt divus gadus. Arī glabājot atbilstošā veidā un 
nepārsniedzot pieļaujamo slodzi, šļūtenes un šļūteņu 
savienojumi ir pakļauti dabiskai novecošanai, kas ierobežo to 
glabāšanas un lietošanas ilgumu. Atbilstoši pieredzei, jo īpaši 
ņemot vērā iespējamo apdraudējumu, var noteikt atšķirīgu 
lietošanas ilgumu. Termoplasta šļūtenēm un šļūteņu 
cauruļvadiem var būt noteikti citi orientējošie termiņi. 

• Utilizējiet nolietoto eļļu atbilstoši noteikumiem. Papildu 
informāciju par utilizēšanu jautājiet eļļas tirgotājam! 

• Glabājiet hidraulikas eļļu bērniem nepieejamā vietā! 

• Pievērsiet uzmanību tam, lai hidraulikas eļļa nenonāktu augsnē 
vai ūdenī! 

13.7.1 Hidraulisko šļūteņu marķējums 

Armatūras marķējums sniedz šādu 
informāciju: 

46. zīm./... 
 (1) Hidrauliskās šļūtenes cauruļvada ražotāja 

firmas zīme (A1HF) 

 (2) Hidrauliskās šļūtenes cauruļvada 
izgatavošanas datums  
(04/02 — gads/mēnesis — 2004, gada 
februāris) 

 (3) Maksimāli pieļaujamais ekspluatācijas 
spiediens (210 BAR). 

 

 
 46. zīm. 
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13.7.2 Apkopju intervāli 

 Pēc pirmajām 10 ekspluatācijas stundām un pēc tam ik pēc 50 
ekspluatācijas stundām 

 1. Pārbaudiet visu hidrauliskās sistēmas elementu hermētiskumu. 

 2. Nepieciešamības gadījumā pievelciet skrūvsavienojumus. 

Ikreiz pirms lietošanas sākuma 

 1. Vizuāli pārbaudiet, vai hidrauliskajām šļūtenēm nav manāmu 
bojājumu. 

 2. Novērsiet hidraulisko šļūteņu un cauruļu berzēšanos. 

 3. Nekavējoties nomainiet nodilušas vai bojātas šļūtenes un 
caurules. 

13.7.3 Hidraulisko šļūteņu pārbaudes kritēriji 

 

Ievērojiet turpmāk norādītos pārbaudes kritērijus, lai nodrošinātu savu 
drošību! 

Nomainiet hidrauliskās šļūtenes, ja attiecīgā hidrauliskā šļūtene atbilst 
vismaz vienam kritērijam no šā uzskaitījuma: 

• Ārēji manāmi bojājumi līdz pat starpkārtai (piemēram, 
norīvējumi, iegriezumi, plaisas). 

• Virsējā kārta kļuvusi trausla (plaisu veidošanās šļūtenes 
materiālā). 

• Deformācijas, kas neatbilst šļūtenes dabīgajai formai. Gan bez 
spiediena, gan ar spiedienu vai pārbaudot ar liekšanu 
(piemēram, kārtu atdalīšanās, burbuļu veidošanās, iespiedumi, 
asi locījumi). 

• Neblīvas vietas. 

• Šļūtenes armatūras bojājumi vai deformācija (kas ietekmē 
hermētiskumu), nelieli virsmas bojājumi nav pietiekams 
pamatojums nomaiņai. 

• Šļūtenes izraušanās no armatūras. 

• Armatūras korozija, kas pasliktina darbību un izturību. 

• Nav ievērotas montāžas prasības. 

• Lietošanas ilgums pārsniedz 6 gadus. 
→ Izšķirošais ir hidrauliskās šļūtenes izgatavošanas datums, kas 

atrodams uz armatūras, pieskaitot 6 gadus. Ja uz armatūras 
norādītais izgatavošanas datums ir "2004", tā lietošanas periods 
beidzas 2010. gada februārī. Šai nolūkā skat. "Hidraulisko 
šļūteņu marķējums" 46. zīm.. lpp. 
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13.7.4 Hidraulisko šļūteņu montāža un demontāža 

 

Montējot vai demontējot hidrauliskās šļūtenes, obligāti ievērojiet 
turpmāk minētos norādījumus. 

• Izmantojiet tikai oriģinālās AMAZONE hidrauliskās šļūtenes! 

• Vienmēr ievērojiet tīrību. 

• Hidrauliskās šļūtenes vienmēr jāiemontē tā, lai jebkurā darba 
režīmā: 
ο nebūtu nekāda nostiepuma, izņemot pašsvara radīto; 
ο īsāka garuma gadījumā nebūtu nekādas saspiešanas 

slodzes; 
ο uz tiem nebūtu nekādas ārējas mehāniskas iedarbības. 
 Nepieļaujiet šļūteņu berzēšanos gar citiem mašīnas 

elementiem vai savā starpā, bet gan izvietojiet un 
nostipriniet tās lietderīgi. Nepieciešamības gadījumā uz 
hidrauliskajām šļūtenēm uzstādiet aizsargpārvalkus. 
Nosedziet elementus ar asām šķautnēm. 

ο nedrīkst pārsniegt pieļaujamo liekuma rādiusu. 

• Pievienojot hidrauliskās šļūtenes cauruļvadu pie kustīga 
elementa, šļūtenes garumam jābūt izmērītam tā, lai visā 
kustības zonā minimālais pieļaujamais liekuma rādiuss nebūtu 
mazāks un/vai neveidotos nostiepums. 

• Hidrauliskās šļūtenes nostipriniet paredzētajās vietās. Nelietojiet 
šļūteņu turētājus vietās, kur tie traucē šļūtenes dabisku kustību 
un garuma izmaiņas. 

• Aizliegta hidraulisko šļūteņu pārkrāsošana! 

13.8 Augšējā un apakšējā vilcējstieņa tapas 

 

BRĪDINĀJUMS 

Apdraudējums, kas, mašīnai nejauši atkabinoties no traktora, 
izraisa saspiešanu, satveršanu, aizķeršanu un triecienu! 
Ikreiz, veicot mašīnas piekabināšanu vai atkabināšanu, pārbaudiet, 
vai augšējā vilcējstieņa un apakšējo vilcējstieņu tapām nav ārēji 
manāmu bojājumu. Nomainiet šīs tapas, ja tās ir būtiski nodilušas. 
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13.9 Skrūvju pievilkšanas momentu vērtības 

 

  
 

M S 8.8 10.9 12.9 
M 8 

13 
25 35 41 

M 8x1 27 38 41 
M 10 

16 (17) 
49 69 83 

M 10x1 52 73 88 
M 12 

18 (19) 
86 120 145 

M 12x1,5 90 125 150 
M 14 

22 
135 190 230 

M 14x1,5 150 210 250 
M 16 

24 
210 300 355 

M 16x1,5 225 315 380 
M 18 

27 
290 405 485 

M 18x1,5 325 460 550 
M 20 

30 
410 580 690 

M 20x1,5 460 640 770 
M 22 

32 
550 780 930 

M 22x1,5 610 860 1050 
M 24 

36 
710 1000 1200 

M 24x2 780 1100 1300 
M 27 

41 
1050 1500 1800 

M 27x2 1150 1600 1950 
M 30 

46 
1450 2000 2400 

M 30x2 1600 2250 2700 
 

 

M M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 

 2,3 4,6 7,9 19,3 39 66 106 162 232 326 247 314 
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14 Izkliedes tabula ziemas tehniskajam dienestam 

 • Jūgvārpstas apgriezienu skaits: 540 apgr/min. 
• Izkliedēšanas diska attālums no zemes: 60 cm 
• Tabulā vērtības ir norādītas g/m². 

 Atkarībā no birstošā materiāla kvalitātes un sastāva darba platums un 
izkliedējamais daudzums var būt atšķirīgs. Tāpat nepietiekami atvērts 
dozēšanas aizbīdnis var nosprostoties un bojāt izkliedējamo 
materiālu. Šajā gadījumā iestatījumi jākoriģē tā, lai izkliedējamais 
materiāls varētu netraucēti izplūst un tiktu panākts nepieciešamais 
horizontālais sadalījums. 
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14.1 Kaisāmais sāls 
Birstoša materiāla svars: 1,29 kg/l 
Tabulā vērtības izteiktas g/m² 

 
ID: 83.004.282 

    

Aizbī
dņa 

pozīci
ja 

km/h 
      

6 8 10 12 14 16 20 24 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 1 5* 9,0 6,7 5,4 4,5 3,8 3,4 2,7 2,2 
Pievienošanas augstums a/b 
[cm]: 60/60 7,5 75,3 56,5 45,2 37,7 32,3 28,3 22,6 18,8 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits 
[1/min]: 540 10 191,1 143,3 114,6 95,5 81,9 71,7 57,3 47,8 
Padeves vieta: 30 12,5 327,4 245,6 196,4 163,7 140,3 122,8 98,2 81,9 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 0 15 463,7 347,8 278,2 231,9 198,7 173,9 139,1 115,9 
    17,5 599,7 449,8 359,8 299,8 257,0 224,9 179,9 149,9 

    20 735,6 551,7 441,4 367,8 315,3 275,9 220,7 183,9 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 1,5 5* 6,0 4,5 3,6 3,0 2,6 2,2 1,8 1,5 
Pievienošanas augstums a/b 
[cm]: 60/60 7,5 50,2 37,7 30,1 25,1 21,5 18,8 15,1 12,6 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits 
[1/min]: 540 10 127,4 95,5 76,4 63,7 54,6 47,8 38,2 31,8 
Padeves vieta: 30 12,5 218,3 163,7 131,0 109,1 93,5 81,9 65,5 54,6 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 30 15 309,2 231,9 185,5 154,6 132,5 115,9 92,7 77,3 
    17,5 399,8 299,8 239,9 199,9 171,3 149,9 119,9 99,9 

    20 490,4 367,8 294,2 245,2 210,2 183,9 147,1 122,6 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 2 5* 4,5 3,4 2,7 2,2 1,9 1,7 1,3 1,1 
Pievienošanas augstums a/b 
[cm]: 60/60 7,5 37,7 28,3 22,6 18,8 16,1 14,1 11,3 9,4 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits 
[1/min]: 540 10 95,5 71,7 57,3 47,8 40,9 35,8 28,7 23,9 
Padeves vieta: 30 12,5 163,7 122,8 98,2 81,9 70,2 61,4 49,1 40,9 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 45 15 231,9 173,9 139,1 115,9 99,4 87,0 69,6 58,0 
    17,5 299,8 224,9 179,9 149,9 128,5 112,4 90,0 75,0 

    20 367,8 275,9 220,7 183,9 157,6 137,9 110,3 92,0 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 3 5* 3,0 2,2 1,8 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 
Pievienošanas augstums a/b 
[cm]: 60/60 7,5 25,1 18,8 15,1 12,6 10,8 9,4 7,5 6,3 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits 
[1/min]: 540 10 63,7 47,8 38,2 31,8 27,3 23,9 19,1 15,9 
Padeves vieta: 30 12,5 109,1 81,9 65,5 54,6 46,8 40,9 32,7 27,3 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 60 15 154,6 115,9 92,7 77,3 66,2 58,0 46,4 38,6 
    17,5 199,9 149,9 119,9 99,9 85,7 75,0 60,0 50,0 

    20 245,2 183,9 147,1 122,6 105,1 92,0 73,6 61,3 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 4 5* 2,2 1,7 1,3 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 
Pievienošanas augstums a/b 
[cm]: 60/60 7,5 18,8 14,1 11,3 9,4 8,1 7,1 5,7 4,7 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits 
[1/min]: 540 10 47,8 35,8 28,7 23,9 20,5 17,9 14,3 11,9 
Padeves vieta: 30 12,5 81,9 61,4 49,1 40,9 35,1 30,7 24,6 20,5 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 115,9 87,0 69,6 58,0 49,7 43,5 34,8 29,0 

    17,5 149,9 112,4 90,0 75,0 64,3 56,2 45,0 37,5 

    20 183,9 137,9 110,3 92,0 78,8 69,0 55,2 46,0 
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14.2 Būvsmilts 

Birstoša materiāla svars: 1,41 kg/l 
Tabulā vērtības izteiktas g/m² ID: 83.004.289 

  
Aizbīd

ņa 
pozīcij

a 

km/h 

6 8 10 12 14 16 20 24 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 1 7,5 41,0 30,8 24,6 20,5 17,6 15,4 12,3 10,3 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 10 108,0 81,0 64,8 54,0 46,3 40,5 32,4 27,0 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 12,5 188,0 141,0 112,8 94,0 80,6 70,5 56,4 47,0 
Padeves vieta: 25 15 268,0 201,0 160,8 134,0 114,9 100,5 80,4 67,0 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 0 17,5 345,3 259,0 207,2 172,7 148,0 129,5 103,6 86,3 
    20 422,7 317,0 253,6 211,3 181,1 158,5 126,8 105,7 
    22,5 507,2 380,4 304,3 253,6 217,4 190,2 152,2 126,8 
    25 591,7 443,8 355,0 295,9 253,6 221,9 177,5 147,9 
    27,5 680,5 510,4 408,3 340,2 291,6 255,2 204,1 170,1 
    30 769,3 576,9 461,6 384,6 329,7 288,5 230,8 192,3 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 2 7,5 20,5 15,4 12,3 10,3 8,8 7,7 6,2 5,1 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 10 54,0 40,5 32,4 27,0 23,1 20,3 16,2 13,5 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 12,5 94,0 70,5 56,4 47,0 40,3 35,3 28,2 23,5 
Padeves vieta: 25 15 134,0 100,5 80,4 67,0 57,4 50,3 40,2 33,5 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 30 17,5 172,7 129,5 103,6 86,3 74,0 64,8 51,8 43,2 
    20 211,3 158,5 126,8 105,7 90,6 79,3 63,4 52,8 
    22,5 253,6 190,2 152,2 126,8 108,7 95,1 76,1 63,4 
    25 295,9 221,9 177,5 147,9 126,8 111,0 88,8 74,0 
    27,5 340,2 255,2 204,1 170,1 145,8 127,6 102,1 85,1 
    30 384,6 288,5 230,8 192,3 164,8 144,2 115,4 96,2 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 3 7,5 13,7 10,3 8,2 6,8 5,9 5,1 4,1 3,4 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 10 36,0 27,0 21,6 18,0 15,4 13,5 10,8 9,0 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 12,5 62,7 47,0 37,6 31,3 26,9 23,5 18,8 15,7 
Padeves vieta: 25 15 89,3 67,0 53,6 44,7 38,3 33,5 26,8 22,3 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 45 17,5 115,1 86,3 69,1 57,6 49,3 43,2 34,5 28,8 
    20 140,9 105,7 84,5 70,4 60,4 52,8 42,3 35,2 
    22,5 169,1 126,8 101,4 84,5 72,5 63,4 50,7 42,3 
    25 197,2 147,9 118,3 98,6 84,5 74,0 59,2 49,3 
    27,5 226,8 170,1 136,1 113,4 97,2 85,1 68,0 56,7 
    30 256,4 192,3 153,9 128,2 109,9 96,2 76,9 64,1 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 4 7,5 10,3 7,7 6,2 5,1 4,4 3,8 3,1 2,6 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 10 27,0 20,3 16,2 13,5 11,6 10,1 8,1 6,8 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 12,5 47,0 35,3 28,2 23,5 20,1 17,6 14,1 11,8 
Padeves vieta: 25 15 67,0 50,3 40,2 33,5 28,7 25,1 20,1 16,8 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 60 17,5 86,3 64,8 51,8 43,2 37,0 32,4 25,9 21,6 
    20 105,7 79,3 63,4 52,8 45,3 39,6 31,7 26,4 
    22,5 126,8 95,1 76,1 63,4 54,3 47,6 38,0 31,7 
    25 147,9 111,0 88,8 74,0 63,4 55,5 44,4 37,0 
    27,5 170,1 127,6 102,1 85,1 72,9 63,8 51,0 42,5 
    30 192,3 144,2 115,4 96,2 82,4 72,1 57,7 48,1 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 5 7,5 8,2 6,2 4,9 4,1 3,5 3,1 2,5 2,1 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 10 21,6 16,2 13,0 10,8 9,3 8,1 6,5 5,4 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 12,5 37,6 28,2 22,6 18,8 16,1 14,1 11,3 9,4 
Padeves vieta: 25 15 53,6 40,2 32,2 26,8 23,0 20,1 16,1 13,4 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 17,5 69,1 51,8 41,4 34,5 29,6 25,9 20,7 17,3 
   20 84,5 63,4 50,7 42,3 36,2 31,7 25,4 21,1 
   22,5 101,4 76,1 60,9 50,7 43,5 38,0 30,4 25,4 
   25 118,3 88,8 71,0 59,2 50,7 44,4 35,5 29,6 
   27,5 136,1 102,1 81,7 68,0 58,3 51,0 40,8 34,0 
    30 153,9 115,4 92,3 76,9 65,9 57,7 46,2 38,5 
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14.3 Monolītgrīdas smilts 

Birstoša materiāla svars: 1,58 kg/l 
Tabulā vērtības izteiktas g/m² ID: 83.004.286 

    

Aizbīdņa 
pozīcija 

km/h 
  

6 8 10 12 14 16 20 24 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 1 7,5 40,0 30,0 24,0 20,0 17,1 15,0 12,0 10,0 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 10 132,7 99,5 79,6 66,3 56,9 49,8 39,8 33,2 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 12,5 260,3 195,3 156,2 130,2 111,6 97,6 78,1 65,1 
Padeves vieta: 27,5 15 388,0 291,0 232,8 194,0 166,3 145,5 116,4 97,0 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 0 17,5 457,7 343,3 274,6 228,8 196,1 171,6 137,3 114,4 
    20 527,3 395,5 316,4 263,7 226,0 197,8 158,2 131,8 
    22,5 632,8 474,6 379,7 316,4 271,2 237,3 189,8 158,2 
    25 738,3 553,7 443,0 369,1 316,4 276,9 221,5 184,6 
    27,5 849,0 636,8 509,4 424,5 363,9 318,4 254,7 212,3 
    30 959,7 719,8 575,8 479,9 411,3 359,9 287,9 239,9 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 2 7,5 20,0 15,0 12,0 10,0 8,6 7,5 6,0 5,0 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 10 66,3 49,8 39,8 33,2 28,4 24,9 19,9 16,6 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 12,5 130,2 97,6 78,1 65,1 55,8 48,8 39,1 32,5 
Padeves vieta: 27,5 15 194,0 145,5 116,4 97,0 83,1 72,8 58,2 48,5 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 30 17,5 228,8 171,6 137,3 114,4 98,1 85,8 68,7 57,2 
    20 263,7 197,8 158,2 131,8 113,0 98,9 79,1 65,9 
    22,5 316,4 237,3 189,8 158,2 135,6 118,7 94,9 79,1 
    25 369,1 276,9 221,5 184,6 158,2 138,4 110,7 92,3 
    27,5 424,5 318,4 254,7 212,3 181,9 159,2 127,4 106,1 
    30 479,9 359,9 287,9 239,9 205,7 180,0 144,0 120,0 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 3 7,5 13,3 10,0 8,0 6,7 5,7 5,0 4,0 3,3 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 10 44,2 33,2 26,5 22,1 19,0 16,6 13,3 11,1 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 12,5 86,8 65,1 52,1 43,4 37,2 32,5 26,0 21,7 
Padeves vieta: 27,5 15 129,3 97,0 77,6 64,7 55,4 48,5 38,8 32,3 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 45 17,5 152,6 114,4 91,5 76,3 65,4 57,2 45,8 38,1 
    20 175,8 131,8 105,5 87,9 75,3 65,9 52,7 43,9 
    22,5 210,9 158,2 126,6 105,5 90,4 79,1 63,3 52,7 
    25 246,1 184,6 147,7 123,0 105,5 92,3 73,8 61,5 
    27,5 283,0 212,3 169,8 141,5 121,3 106,1 84,9 70,8 
    30 319,9 239,9 191,9 160,0 137,1 120,0 96,0 80,0 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 4 7,5 10,0 7,5 6,0 5,0 4,3 3,8 3,0 2,5 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 10 33,2 24,9 19,9 16,6 14,2 12,4 10,0 8,3 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 12,5 65,1 48,8 39,1 32,5 27,9 24,4 19,5 16,3 
Padeves vieta: 27,5 15 97,0 72,8 58,2 48,5 41,6 36,4 29,1 24,3 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 60 17,5 114,4 85,8 68,7 57,2 49,0 42,9 34,3 28,6 
    20 131,8 98,9 79,1 65,9 56,5 49,4 39,6 33,0 
    22,5 158,2 118,7 94,9 79,1 67,8 59,3 47,5 39,6 
    25 184,6 138,4 110,7 92,3 79,1 69,2 55,4 46,1 
    27,5 212,3 159,2 127,4 106,1 91,0 79,6 63,7 53,1 
    30 239,9 180,0 144,0 120,0 102,8 90,0 72,0 60,0 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 5 7,5 8,0 6,0 4,8 4,0 3,4 3,0 2,4 2,0 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 10 26,5 19,9 15,9 13,3 11,4 10,0 8,0 6,6 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 12,5 52,1 39,1 31,2 26,0 22,3 19,5 15,6 13,0 
Padeves vieta: 27,5 15 77,6 58,2 46,6 38,8 33,3 29,1 23,3 19,4 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 17,5 91,5 68,7 54,9 45,8 39,2 34,3 27,5 22,9 
   20 105,5 79,1 63,3 52,7 45,2 39,6 31,6 26,4 

   22,5 126,6 94,9 75,9 63,3 54,2 47,5 38,0 31,6 

   25 147,7 110,7 88,6 73,8 63,3 55,4 44,3 36,9 

   27,5 169,8 127,4 101,9 84,9 72,8 63,7 50,9 42,5 

    30 191,9 144,0 115,2 96,0 82,3 72,0 57,6 48,0 
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14.4 Sārņi 
Birstoša materiāla svars: 1,36 kg/l 
Tabulā vērtības izteiktas g/m² ID: 83.004.285 

    
Aizbīdņa 
pozīcija 

km/h  

6 8 10 12 14 16 20 24 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 1 7,5 55,8 41,9 33,5 27,9 23,9 20,9 16,8 14,0 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 10 155,0 116,3 93,0 77,5 66,4 58,1 46,5 38,8 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits 
[1/min]: 540 12,5 271,5 203,6 162,9 135,8 116,4 101,8 81,5 67,9 
Padeves vieta: 30 15 388,0 291,0 232,8 194,0 166,3 145,5 116,4 97,0 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 0 17,5 528,0 396,0 316,8 264,0 226,3 198,0 158,4 132,0 
    20 668,0 501,0 400,8 334,0 286,3 250,5 200,4 167,0 
    22,5 793,9 595,4 476,4 397,0 340,3 297,7 238,2 198,5 
    25 919,8 689,9 551,9 459,9 394,2 344,9 276,0 230,0 
    27,5 1076,6 807,4 646,0 538,3 461,4 403,7 323,0 269,1 
    30 1233,3 925,0 740,0 616,7 528,6 462,5 370,0 308,3 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 2 7,5 27,9 20,9 16,8 14,0 12,0 10,5 8,4 7,0 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 10 77,5 58,1 46,5 38,8 33,2 29,1 23,3 19,4 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits 
[1/min]: 540 12,5 135,8 101,8 81,5 67,9 58,2 50,9 40,7 33,9 
Padeves vieta: 30 15 194,0 145,5 116,4 97,0 83,1 72,8 58,2 48,5 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 30 17,5 264,0 198,0 158,4 132,0 113,1 99,0 79,2 66,0 
    20 334,0 250,5 200,4 167,0 143,1 125,3 100,2 83,5 
    22,5 397,0 297,7 238,2 198,5 170,1 148,9 119,1 99,2 
    25 459,9 344,9 276,0 230,0 197,1 172,5 138,0 115,0 
    27,5 538,3 403,7 323,0 269,1 230,7 201,9 161,5 134,6 
    30 616,7 462,5 370,0 308,3 264,3 231,3 185,0 154,2 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 3 7,5 18,6 14,0 11,2 9,3 8,0 7,0 5,6 4,7 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 10 51,7 38,8 31,0 25,8 22,1 19,4 15,5 12,9 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits 
[1/min]: 540 12,5 90,5 67,9 54,3 45,3 38,8 33,9 27,2 22,6 
Padeves vieta: 30 15 129,3 97,0 77,6 64,7 55,4 48,5 38,8 32,3 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 45 17,5 176,0 132,0 105,6 88,0 75,4 66,0 52,8 44,0 
    20 222,7 167,0 133,6 111,3 95,4 83,5 66,8 55,7 
    22,5 264,6 198,5 158,8 132,3 113,4 99,2 79,4 66,2 
    25 306,6 230,0 184,0 153,3 131,4 115,0 92,0 76,7 
    27,5 358,9 269,1 215,3 179,4 153,8 134,6 107,7 89,7 
    30 411,1 308,3 246,7 205,6 176,2 154,2 123,3 102,8 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 4 7,5 14,0 10,5 8,4 7,0 6,0 5,2 4,2 3,5 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 10 38,8 29,1 23,3 19,4 16,6 14,5 11,6 9,7 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits 
[1/min]: 540 12,5 67,9 50,9 40,7 33,9 29,1 25,5 20,4 17,0 
Padeves vieta: 30 15 97,0 72,8 58,2 48,5 41,6 36,4 29,1 24,3 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 60 17,5 132,0 99,0 79,2 66,0 56,6 49,5 39,6 33,0 
    20 167,0 125,3 100,2 83,5 71,6 62,6 50,1 41,8 
    22,5 198,5 148,9 119,1 99,2 85,1 74,4 59,5 49,6 
    25 230,0 172,5 138,0 115,0 98,6 86,2 69,0 57,5 
    27,5 269,1 201,9 161,5 134,6 115,3 100,9 80,7 67,3 
    30 308,3 231,3 185,0 154,2 132,1 115,6 92,5 77,1 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 5 7,5 11,2 8,4 6,7 5,6 4,8 4,2 3,4 2,8 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 10 31,0 23,3 18,6 15,5 13,3 11,6 9,3 7,8 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits 
[1/min]: 540 12,5 54,3 40,7 32,6 27,2 23,3 20,4 16,3 13,6 
Padeves vieta: 30 15 77,6 58,2 46,6 38,8 33,3 29,1 23,3 19,4 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 17,5 105,6 79,2 63,4 52,8 45,3 39,6 31,7 26,4 
   20 133,6 100,2 80,2 66,8 57,3 50,1 40,1 33,4 

   22,5 158,8 119,1 95,3 79,4 68,1 59,5 47,6 39,7 

   25 184,0 138,0 110,4 92,0 78,8 69,0 55,2 46,0 

   27,5 215,3 161,5 129,2 107,7 92,3 80,7 64,6 53,8 

    30 246,7 185,0 148,0 123,3 105,7 92,5 74,0 61,7 
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14.5 Sīkšķembas 
Birstoša materiāla svars: 1,46 kg/l 
Tabulā vērtības izteiktas g/m² ID: 83.004.284 

    
Aizbīdņa 
pozīcija 

km/h 

6 8 10 12 14 16 20 24 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 1 7,5 87,0 65,3 52,2 43,5 37,3 32,6 26,1 21,8 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 10 192,7 144,5 115,6 96,3 82,6 72,3 57,8 48,2 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits 
[1/min]: 540 12,5 356,7 267,5 214,0 178,3 152,9 133,8 107,0 89,2 
Padeves vieta: 35 15 520,7 390,5 312,4 260,3 223,1 195,3 156,2 130,2 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 0 17,5 672,0 504,0 403,2 336,0 288,0 252,0 201,6 168,0 
    20 823,3 617,5 494,0 411,7 352,9 308,8 247,0 205,8 
    22,5 1043,7 782,8 626,2 521,8 447,3 391,4 313,1 260,9 
    25 1264,0 948,0 758,4 632,0 541,7 474,0 379,2 316,0 
    27,5 1416,7 1062,5 850,0 708,3 607,1 531,3 425,0 354,2 
    30 1569,3 1177,0 941,6 784,7 672,6 588,5 470,8 392,3 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 2 7,5 43,5 32,6 26,1 21,8 18,6 16,3 13,1 10,9 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 10 96,3 72,3 57,8 48,2 41,3 36,1 28,9 24,1 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits 
[1/min]: 540 12,5 178,3 133,8 107,0 89,2 76,4 66,9 53,5 44,6 
Padeves vieta: 35 15 260,3 195,3 156,2 130,2 111,6 97,6 78,1 65,1 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 30 17,5 336,0 252,0 201,6 168,0 144,0 126,0 100,8 84,0 
    20 411,7 308,8 247,0 205,8 176,4 154,4 123,5 102,9 
    22,5 521,8 391,4 313,1 260,9 223,6 195,7 156,6 130,5 
    25 632,0 474,0 379,2 316,0 270,9 237,0 189,6 158,0 
    27,5 708,3 531,3 425,0 354,2 303,6 265,6 212,5 177,1 
    30 784,7 588,5 470,8 392,3 336,3 294,3 235,4 196,2 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 3 7,5 29,0 21,8 17,4 14,5 12,4 10,9 8,7 7,3 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 10 64,2 48,2 38,5 32,1 27,5 24,1 19,3 16,1 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits 
[1/min]: 540 12,5 118,9 89,2 71,3 59,4 51,0 44,6 35,7 29,7 
Padeves vieta: 35 15 173,6 130,2 104,1 86,8 74,4 65,1 52,1 43,4 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 45 17,5 224,0 168,0 134,4 112,0 96,0 84,0 67,2 56,0 
    20 274,4 205,8 164,7 137,2 117,6 102,9 82,3 68,6 
    22,5 347,9 260,9 208,7 173,9 149,1 130,5 104,4 87,0 
    25 421,3 316,0 252,8 210,7 180,6 158,0 126,4 105,3 
    27,5 472,2 354,2 283,3 236,1 202,4 177,1 141,7 118,1 
    30 523,1 392,3 313,9 261,6 224,2 196,2 156,9 130,8 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 4 7,5 21,8 16,3 13,1 10,9 9,3 8,2 6,5 5,4 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 10 48,2 36,1 28,9 24,1 20,6 18,1 14,5 12,0 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits 
[1/min]: 540 12,5 89,2 66,9 53,5 44,6 38,2 33,4 26,8 22,3 
Padeves vieta: 35 15 130,2 97,6 78,1 65,1 55,8 48,8 39,1 32,5 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 60 17,5 168,0 126,0 100,8 84,0 72,0 63,0 50,4 42,0 
    20 205,8 154,4 123,5 102,9 88,2 77,2 61,8 51,5 
    22,5 260,9 195,7 156,6 130,5 111,8 97,8 78,3 65,2 
    25 316,0 237,0 189,6 158,0 135,4 118,5 94,8 79,0 
    27,5 354,2 265,6 212,5 177,1 151,8 132,8 106,3 88,5 
    30 392,3 294,3 235,4 196,2 168,1 147,1 117,7 98,1 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 5 7,5 17,4 13,1 10,4 8,7 7,5 6,5 5,2 4,4 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 10 38,5 28,9 23,1 19,3 16,5 14,5 11,6 9,6 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits 
[1/min]: 540 12,5 71,3 53,5 42,8 35,7 30,6 26,8 21,4 17,8 
Padeves vieta: 35 15 104,1 78,1 62,5 52,1 44,6 39,1 31,2 26,0 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 17,5 134,4 100,8 80,6 67,2 57,6 50,4 40,3 33,6 
   20 164,7 123,5 98,8 82,3 70,6 61,8 49,4 41,2 
   22,5 208,7 156,6 125,2 104,4 89,5 78,3 62,6 52,2 
   25 252,8 189,6 151,7 126,4 108,3 94,8 75,8 63,2 

   27,5 283,3 212,5 170,0 141,7 121,4 106,3 85,0 70,8 

    30 313,9 235,4 188,3 156,9 134,5 117,7 94,2 78,5 
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15 Mēslojuma izkliedes tabula 
 
 

15.1 Amonija sulfāts-salpetris 26% N "fertiva GmbH" 

Birstoša materiāla svars: 0,94 kg/l 
Tabulā vērtības izteiktas g/m² Izmantojot mēslojuma maisīšanas galvu 

(pasūtījuma Nr. 929-090) 

    

Aizbīdņa 
pozīcija 

km/h 
 

6 8 10 12 14 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 4 5 6,9 5,1 4,1 3,4 2,9 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 70/70 7,5 28 21 17 14 12 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 750 10 53 40 32 26 23 

Padeves vieta: 0 12,5 86 64 51 43 37 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 105 79 63 53 45 

    17,5 126 94 75 63 54 

    20 146 109 87 73 62 

    22,5 165 124 99 83 71 

    25 185 138 111 92 79 

    27,5 204 153 123 102 88 

    30 220 165 132 110 94 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 6 5 4,6 3,4 2,7 2,3 2,0 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/55 7,5 19 14 11 9,4 8,0 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 750 10 35 27 21 18 15 

Padeves vieta: 0 12,5 57 43 34 29 24 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 70 53 42 35 30 

    17,5 84 63 50 42 36 

    20 97 73 58 49 42 

    22,5 110 83 66 55 47 

    25 123 92 74 62 53 

    27,5 136 102 82 68 58 

    30 147 110 88 73 63 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 8 5 3,4 2,6 2,1 1,7 1,5 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 70/65 7,5 14 11 8,4 7,0 6,0 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 750 10 26 19 16 13 11 

Padeves vieta: 0 12,5 43 32 26 21 18 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 53 39 32 26 23 

    17,5 63 47 38 31 27 

    20 73 55 44 36 31 

    22,5 83 62 50 41 35 

    25 92 69 55 46 40 

    27,5 102 77 61 51 44 

    30 110 83 66 55 47 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 10 5 2,9 2,2 1,7 1,5 1,2 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 80/80 7,5 12 9,0 7,2 6,0 5,1 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 1000 10 25 19 15 13 11 

Padeves vieta: 10 12,5 40 30 24 20 17 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 49 37 29 25 21 

    17,5 57 43 34 29 25 

    20 65 49 39 33 28 

    22,5 73 55 44 37 31 

    25 81 61 49 41 35 

    27,5 90 67 54 45 38 

    30 98 73 59 49 42 
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15.2 "Kornkali" 40/6 K+S 

Birstoša materiāla svars: 1,10 kg/l 
Tabulā vērtības izteiktas g/m² Izmantojot mēslojuma maisīšanas galvu 

(pasūtījuma Nr. 929-090) 

    

Aizbīdņa 
pozīcija 

km/h 
 

6 8 10 12 14 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 4 5 2,8 2,1 1,7 1,4 1,2 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 50/50 7,5 28 21 17 14 12 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 10 52 39 31 26 22 

Padeves vieta: 10 12,5 79 59 47 39 34 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 105 79 63 53 45 

    17,5 130 97 78 65 56 

    20 154 115 92 77 66 

    22,5 178 133 107 89 76 

    25 202 151 121 101 86 

    27,5 224 168 134 112 96 

    30 247 185 148 123 106 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 6 5 1,9 1,4 1,1 0,9 0,8 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 70/70 7,5 19 14 11 9,4 8,1 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 10 35 26 21 17 15 

Padeves vieta: 10 12,5 53 39 32 26 23 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 70 53 42 35 30 

    17,5 86 65 52 43 37 

    20 103 77 62 51 44 

    22,5 118 89 71 59 51 

    25 134 101 81 67 58 

    27,5 149 112 90 75 64 

    30 165 123 99 82 70 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 8 5 1,4 1,1 0,8 0,7 0,6 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 7,5 14 11 8,5 7,1 6,1 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 10 26 20 16 13 11 

Padeves vieta: 10 12,5 39 30 24 20 17 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 53 39 32 26 23 

    17,5 65 49 39 32 28 

    20 77 58 46 38 33 

    22,5 89 67 53 44 38 

    25 101 76 60 50 43 

    27,5 112 84 67 56 48 

    30 123 93 74 62 53 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 10 5 1,4 1,0 0,8 0,7 0,6 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 80/76 7,5 13 9,4 7,5 6,3 5,4 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 750 10 24 18 14 12 10 

Padeves vieta: 10 12,5 36 27 22 18 15 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 48 36 29 24 21 

    17,5 60 45 36 30 26 

    20 71 53 43 36 31 

    22,5 80 60 48 40 34 

    25 89 67 54 45 38 

    27,5 98 73 59 49 42 

    30 106 79 64 53 45 
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15.3 ESTA kizerīts "gran" 

Birstoša materiāla svars: 1,24 kg/l 
Tabulā vērtības izteiktas g/m² Izmantojot mēslojuma maisīšanas galvu 

(pasūtījuma Nr. 929-090) 

    

Aizbīdņa 
pozīcija 

km/h 
 

6 8 10 12 14 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 4 5 4,0 3,0 2,4 2,0 1,7 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 70/70 7,5 26 20 16 13 11 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 10 67 50 40 34 29 

Padeves vieta: 10 12,5 104 78 63 52 45 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 142 106 85 71 61 

    17,5 176 132 105 88 75 

    20 210 157 126 105 90 

    22,5 240 180 144 120 103 

    25 271 203 162 135 116 

    27,5 300 225 180 150 129 

    30 329 247 198 165 141 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 6 5 2,6 2,0 1,6 1,3 1,1 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 70/70 7,5 18 13 11 8,8 7,5 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 10 45 34 27 22 19 

Padeves vieta: 10 12,5 70 52 42 35 30 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 95 71 57 47 41 

    17,5 117 88 70 59 50 

    20 140 105 84 70 60 

    22,5 160 120 96 80 69 

    25 180 135 108 90 77 

    27,5 200 150 120 100 86 

    30 219 165 132 110 94 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 8 5 2,1 1,6 1,3 1,1 0,9 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 70/70 7,5 15 11 9,2 7,7 6,6 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 750 10 39 29 23 19 17 

Padeves vieta: 10 12,5 59 44 35 29 25 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 78 59 47 39 34 

    17,5 96 72 57 48 41 

    20 113 85 68 56 48 

    22,5 129 97 77 65 55 

    25 145 109 87 73 62 

    27,5 161 121 97 81 69 

    30 178 133 107 89 76 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 10 5 1,7 1,3 1,0 0,9 0,7 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 70/70 7,5 12 9,2 7,4 6,1 5,3 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 750 10 31 23 19 15 13 

Padeves vieta: 10 12,5 47 35 28 23 20 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 63 47 38 31 27 

    17,5 77 57 46 38 33 

    20 90 68 54 45 39 

    22,5 103 77 62 52 44 

    25 116 87 70 58 50 

    27,5 129 97 77 65 55 

    30 142 107 85 71 61 
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15.4 "Basatop Sport"  

Birstoša materiāla svars: 1,06 kg/l 
Tabulā vērtības izteiktas g/m² ID: 83.004.292 

    

Aizbīdņa 
pozīcija 

km/h 
 

6 8 10 12 14 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 4 5 4,1 3,1 2,5 2,0 1,8 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 50/50 7,5 20,7 15,5 12,4 10,3 8,9 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 750 10 46,7 35,0 28,0 23,3 20,0 
Padeves vieta: 30 12,5 76,6 57,4 46,0 38,3 32,8 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 106,5 79,9 63,9 53,3 45,6 
    17,5 133,6 100,2 80,2 66,8 57,3 
    20 160,7 120,5 96,4 80,3 68,9 
    22,5 182,6 137,0 109,6 91,3 78,3 
    25 204,6 153,4 122,8 102,3 87,7 
    27,5 235,3 176,5 141,2 117,6 100,8 

    30 266,0 199,5 159,6 133,0 114,0 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 6 5 2,7 2,0 1,6 1,4 1,2 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 80/80 7,5 13,8 10,3 8,3 6,9 5,9 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 850 10 31,1 23,3 18,7 15,6 13,3 
Padeves vieta: 30 12,5 51,1 38,3 30,6 25,5 21,9 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 71,0 53,3 42,6 35,5 30,4 
    17,5 89,1 66,8 53,4 44,5 38,2 
    20 107,1 80,3 64,3 53,6 45,9 
    22,5 121,8 91,3 73,1 60,9 52,2 
    25 136,4 102,3 81,8 68,2 58,5 
    27,5 156,8 117,6 94,1 78,4 67,2 

    30 177,3 133,0 106,4 88,7 76,0 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 8 5 2,0 1,5 1,2 1,0 0,9 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 70/65 7,5 10,3 7,8 6,2 5,2 4,4 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 850 10 23,3 17,5 14,0 11,7 10,0 
Padeves vieta: 25 12,5 38,3 28,7 23,0 19,1 16,4 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 53,3 39,9 32,0 26,6 22,8 
    17,5 66,8 50,1 40,1 33,4 28,6 
    20 80,3 60,3 48,2 40,2 34,4 
    22,5 91,3 68,5 54,8 45,7 39,1 
    25 102,3 76,7 61,4 51,1 43,8 
    27,5 117,6 88,2 70,6 58,8 50,4 

    30 133,0 99,7 79,8 66,5 57,0 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 10 5 1,6 1,2 1,0 0,8 0,7 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 70/65 7,5 8,3 6,2 5,0 4,1 3,5 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 850 10 18,7 14,0 11,2 9,3 8,0 
Padeves vieta: 25 12,5 30,6 23,0 18,4 15,3 13,1 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 42,6 32,0 25,6 21,3 18,3 
    17,5 53,4 40,1 32,1 26,7 22,9 
    20 64,3 48,2 38,6 32,1 27,5 
    22,5 73,1 54,8 43,8 36,5 31,3 
    25 81,8 61,4 49,1 40,9 35,1 
    27,5 94,1 70,6 56,5 47,1 40,3 
    30 106,4 79,8 63,8 53,2 45,6 
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15.5 "Floranid Permanent''  

Birstoša materiāla svars: 0,96 kg/l 
Tabulā vērtības izteiktas g/m² 

 
 

ID: 83.004.291 

    

Aizbīdņa 
pozīcija 

km/h 
 

6 8 10 12 14 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 4 5 5,5 4,1 3,3 2,8 2,4 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 7,5 22,3 16,8 13,4 11,2 9,6 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 10 46,7 35,0 28,0 23,3 20,0 
Padeves vieta: 20 12,5 73,5 55,1 44,1 36,8 31,5 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 100,3 75,3 60,2 50,2 43,0 
    17,5 127,3 95,5 76,4 63,7 54,6 
    20 154,3 115,8 92,6 77,2 66,1 
    22,5 176,6 132,4 106,0 88,3 75,7 
    25 198,8 149,1 119,3 99,4 85,2 
    27,5 228,7 171,5 137,2 114,3 98,0 

    30 258,5 193,9 155,1 129,2 110,8 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 6 5 3,7 2,8 2,2 1,8 1,6 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 7,5 14,9 11,2 8,9 7,4 6,4 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 10 31,1 23,3 18,7 15,6 13,3 
Padeves vieta: 20 12,5 49,0 36,8 29,4 24,5 21,0 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 66,9 50,2 40,1 33,4 28,7 
    17,5 84,9 63,7 50,9 42,4 36,4 
    20 102,9 77,2 61,7 51,4 44,1 
    22,5 117,7 88,3 70,6 58,9 50,5 
    25 132,6 99,4 79,5 66,3 56,8 
    27,5 152,4 114,3 91,5 76,2 65,3 

    30 172,3 129,2 103,4 86,2 73,9 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 8 5 2,8 2,1 1,7 1,4 1,2 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 7,5 11,2 8,4 6,7 5,6 4,8 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 10 23,3 17,5 14,0 11,7 10,0 
Padeves vieta: 15 12,5 36,8 27,6 22,1 18,4 15,8 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 50,2 37,6 30,1 25,1 21,5 
    17,5 63,7 47,8 38,2 31,8 27,3 
    20 77,2 57,9 46,3 38,6 33,1 
    22,5 88,3 66,2 53,0 44,1 37,8 
    25 99,4 74,6 59,7 49,7 42,6 
    27,5 114,3 85,7 68,6 57,2 49,0 

    30 129,2 96,9 77,5 64,6 55,4 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 10 5 2,2 1,7 1,3 1,1 0,9 
Pievienošanas augstums a/b [cm]: 70/70 7,5 8,9 6,7 5,4 4,5 3,8 
Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 850 10 18,7 14,0 11,2 9,3 8,0 
Padeves vieta: 25 12,5 29,4 22,1 17,6 14,7 12,6 
Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 40,1 30,1 24,1 20,1 17,2 
    17,5 50,9 38,2 30,6 25,5 21,8 
    20 61,7 46,3 37,0 30,9 26,5 
    22,5 70,6 53,0 42,4 35,3 30,3 
    25 79,5 59,7 47,7 39,8 34,1 
    27,5 91,5 68,6 54,9 45,7 39,2 
    30 103,4 77,5 62,0 51,7 44,3 
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15.6 Kaļķa-amonija salpetris 27% N gran. 

Birstoša materiāla svars: 1,02 kg/l 
Tabulā vērtības izteiktas g/m² Izmantojot mēslojuma maisīšanas galvu 

(pasūtījuma Nr. 929-090) 

    

Aizbīdņa 
pozīcija 

km/h 
 

6 8 10 12 14 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 4 5 3,4 2,6 2,1 1,7 1,5 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 7,5 20 15 12 10 8,7 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 10 52 39 31 26 22 

Padeves vieta: 10 12,5 80 60 48 40 34 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 108 81 65 54 46 

    17,5 134 100 80 67 57 

    20 159 119 95 79 68 

    22,5 181 136 109 91 78 

    25 204 153 122 102 87 

    27,5 223 167 134 112 96 

    30 242 182 145 121 104 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 6 5 2,3 1,7 1,4 1,1 1,0 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 70/70 7,5 14 10 8,1 6,8 5,8 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 10 34 26 21 17 15 

Padeves vieta: 10 12,5 53 40 32 27 23 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 72 54 43 36 31 

    17,5 89 67 53 45 38 

    20 106 79 64 53 45 

    22,5 121 91 73 60 52 

    25 136 102 82 68 58 

    27,5 149 112 89 74 64 

    30 162 121 97 81 69 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 8 5 2,1 1,6 1,3 1,1 0,9 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 70/70 7,5 12 8,9 7,1 5,9 5,1 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 10 30 22 18 15 13 

Padeves vieta: 10 12,5 46 34 27 23 20 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 62 46 37 31 26 

    17,5 74 55 44 37 32 

    20 86 65 52 43 37 

    22,5 98 73 59 49 42 

    25 109 82 66 55 47 

    27,5 120 90 72 60 51 

    30 130 97 78 65 56 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 10 5 1,9 1,4 1,1 0,9 0,8 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 80/80 7,5 10 7,7 6,1 5,1 4,4 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 850 10 25 19 15 13 11 

Padeves vieta: 10 12,5 38 29 23 19 16 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 51 38 31 25 22 

    17,5 61 46 37 31 26 

    20 71 53 43 36 31 

    22,5 81 60 48 40 35 

    25 90 68 54 45 39 

    27,5 98 74 59 49 42 

    30 106 80 64 53 46 
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15.7 "Floranid N32" "COMPO" 

Birstoša materiāla svars: 0,53 kg/l 
Tabulā vērtības izteiktas g/m² Izmantojot mēslojuma maisīšanas galvu 

(pasūtījuma Nr. 929-090) 

    

Aizbīdņa 
pozīcija 

km/h 
 

6 8 10 12 14 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 4 5 8,0 6,0 4,8 4,0 3,4 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 80/80 7,5 20 15 12 10 8,6 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 10 25 19 15 13 11 

Padeves vieta: 10 12,5 31 23 19 16 13 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 36 27 21 18 15 

    17,5 43 32 26 21 18 

    20 50 38 30 25 21 

    22,5 56 42 34 28 24 

    25 65 49 39 33 28 

    27,5 75 56 45 38 32 

    30 88 66 53 44 38 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 6 5 6,4 4,8 3,8 3,2 2,7 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 80/80 7,5 16 12 9,6 8,0 6,9 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 10 20 15 12 10 9 

Padeves vieta: 10 12,5 25 19 15 13 11 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 28 21 17 14 12 

    17,5 34 26 21 17 15 

    20 40 30 24 20 17 

    22,5 45 34 27 23 19 

    25 52 39 31 26 22 

    27,5 60 45 36 30 26 

    30 70 53 42 35 30 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 8 5 5,3 4,0 3,2 2,7 2,3 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 80/80 7,5 15 12 9,2 7,7 6,6 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 750 10 25 19 15 13 11 

Padeves vieta: 15 12,5 33 25 20 17 14 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 40 30 24 20 17 

    17,5 46 34 28 23 20 

    20 50 37 30 25 21 

    22,5 53 40 32 27 23 

    25 60 45 36 30 26 

    27,5 67 50 40 33 29 

    30 75 56 45 38 32 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 10 5 4,4 3,3 2,6 2,2 1,9 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 80/85 7,5 13 9,4 7,5 6,3 5,4 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 850 10 20 15 12 10 8 

Padeves vieta: 25 12,5 28 21 17 14 12 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 35 26 21 18 15 

    17,5 41 31 25 21 18 

    20 45 34 27 23 19 

    22,5 50 38 30 25 21 

    25 56 42 34 28 24 

    27,5 61 46 37 31 26 

    30 69 52 41 34 29 
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15.8 "Thomaskali" PK 0-8-15 + 6% MGO 

Birstoša materiāla svars: 1,08 kg/l 
Tabulā vērtības izteiktas g/m² Izmantojot mēslojuma maisīšanas galvu 

(pasūtījuma Nr. 929-090) 

    

Aizbīdņa 
pozīcija 

km/h 
 

6 8 10 12 14 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 4 5 2,6 1,9 1,5 1,3 1,1 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 7,5 17 13 10 9 7,3 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 10 43 32 26 21 18 

Padeves vieta: 10 12,5 76 57 45 38 32 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 106 80 64 53 46 

    17,5 138 103 83 69 59 

    20 168 126 101 84 72 

    22,5 200 150 120 100 86 

    25 233 174 140 116 100 

    27,5 263 197 158 131 113 

    30 293 219 176 146 125 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 6 5 2,0 1,5 1,2 1,0 0,9 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 7,5 12 9 7,2 6,0 5,1 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 750 10 33 25 20 17 14 

Padeves vieta: 10 12,5 58 44 35 29 25 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 78 59 47 39 34 

    17,5 100 75 60 50 43 

    20 120 90 72 60 51 

    22,5 143 107 86 71 61 

    25 166 124 99 83 71 

    27,5 187 140 112 93 80 

    30 208 156 125 104 89 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 8 5 1,5 1,1 0,9 0,8 0,6 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 80/80 7,5 9 6,8 5,4 4,5 3,9 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 750 10 25 19 15 12 11 

Padeves vieta: 10 12,5 44 33 26 22 19 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 59 44 35 29 25 

    17,5 75 56 45 38 32 

    20 90 68 54 45 39 

    22,5 107 80 64 53 46 

    25 124 93 74 62 53 

    27,5 140 105 84 70 60 

    30 156 117 94 78 67 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 10 5 1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 80/80 7,5 8 5,6 4,5 3,8 3,2 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 1000 10 20 18 12 10 9 

Padeves vieta: 10 12,5 37 28 22 19 16 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 50 37 30 25 21 

    17,5 64 48 38 32 27 

    20 76 57 46 38 33 

    22,5 90 67 54 45 38 

    25 104 78 63 52 45 

    27,5 117 88 70 59 50 

    30 130 98 78 65 56 
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15.9 Magnēzija kainīts K+S 

Birstoša materiāla svars: 1,23 kg/l 
Tabulā vērtības izteiktas g/m² Izmantojot mēslojuma maisīšanas galvu 

(pasūtījuma Nr. 929-090) 

    

Aizbīdņa 
pozīcija 

km/h 
 

6 8 10 12 14 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 4 5 6,3 4,7 3,8 3,1 2,7 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/63 7,5 40 30 24 20 17 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 750 10 71 54 43 36 31 

Padeves vieta: 15 12,5 104 78 62 52 45 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 133 100 80 67 57 

    17,5 161 121 97 81 69 

    20 185 139 111 93 79 

    22,5 210 157 126 105 90 

    25 230 173 138 115 99 

    27,5 251 188 150 125 107 

    30 270 203 162 135 116 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 5 5 5,0 3,8 3,0 2,5 2,1 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/63 7,5 32 24 19 16 14 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 750 10 57 43 34 29 24 

Padeves vieta: 15 12,5 83 62 50 42 36 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 106 80 64 53 46 

    17,5 129 97 77 64 55 

    20 148 111 89 74 63 

    22,5 168 126 101 84 72 

    25 184 138 110 92 79 

    27,5 200 150 120 100 86 

    30 216 162 130 108 93 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 6 5 4,2 3,1 2,5 2,1 1,8 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/63 7,5 26 20 16 13 11 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 750 10 48 36 29 24 20 

Padeves vieta: 15 12,5 69 52 42 35 30 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 89 67 53 44 38 

    17,5 107 81 64 54 46 

    20 123 93 74 62 53 

    22,5 140 105 84 70 60 

    25 153 115 92 77 66 

    27,5 167 125 100 84 72 

    30 180 135 108 90 77 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 8 5 3,3 2,4 2,0 1,6 1,4 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/63 7,5 21 16 13 11 9,0 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 1000 10 41 31 24 20 17 

Padeves vieta: 10 12,5 56 42 34 28 24 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 72 54 43 36 31 

    17,5 86 65 52 43 37 

    20 100 75 60 50 43 

    22,5 113 84 68 56 48 

    25 124 93 74 62 53 

    27,5 136 102 82 68 58 

    30 148 111 89 74 63 
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15.10 "Patentkali" 30/10 – kālija magnijs K+S 

Birstoša materiāla svars: 1,16 kg/l 
Tabulā vērtības izteiktas g/m² Izmantojot mēslojuma maisīšanas galvu 

(pasūtījuma Nr. 929-090) 

    

Aizbīdņa 
pozīcija 

km/h 
 

6 8 10 12 14 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 4 5 5,0 3,8 3,0 2,5 2,1 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 7,5 28 21 17 14 12 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 750 10 60 45 36 30 26 

Padeves vieta: 10 12,5 83 62 50 41 35 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 103 77 62 51 44 

    17,5 122 91 73 61 52 

    20 140 105 84 70 60 

    22,5 158 118 95 79 68 

    25 175 131 105 88 75 

    27,5 193 144 116 96 83 

    30 213 159 128 106 91 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 5 5 4,0 3,0 2,4 2,0 1,7 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 7,5 22 17 13 11 9,6 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 750 10 48 36 29 24 21 

Padeves vieta: 10 12,5 66 50 40 33 28 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 82 62 49 41 35 

    17,5 97 73 58 49 42 

    20 112 84 67 56 48 

    22,5 126 95 76 63 54 

    25 140 105 84 70 60 

    27,5 154 116 92 77 66 

    30 170 128 102 85 73 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 6 5 3,6 2,7 2,2 1,8 1,5 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 80/80 7,5 19 14 12 9,6 8,2 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 850 10 40 30 24 20 17 

Padeves vieta: 20 12,5 60 45 36 30 26 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 76 57 46 38 33 

    17,5 92 69 55 46 40 

    20 106 80 64 53 45 

    22,5 120 90 72 60 52 

    25 132 99 79 66 57 

    27,5 144 108 86 72 62 

    30 155 116 93 77 66 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 8 5 2,7 2,0 1,6 1,3 1,2 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 80/85 7,5 14 11 8,6 7,2 6,2 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 850 10 30 23 18 15 13 

Padeves vieta: 20 12,5 45 34 27 22 19 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 57 43 34 29 25 

    17,5 69 52 42 35 30 

    20 80 60 48 40 34 

    22,5 90 68 54 45 39 

    25 99 74 59 49 42 

    27,5 108 81 65 54 46 

    30 116 87 70 58 50 
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15.11 "ENTEC N-Mag" 22 (+6+12) gran. "COMPO" 

Birstoša materiāla svars: 1,08 kg/l 
Tabulā vērtības izteiktas g/m² Izmantojot mēslojuma maisīšanas galvu 

(pasūtījuma Nr. 929-090) 

    

Aizbīdņa 
pozīcija 

km/h 
 

6 8 10 12 14 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 4 5 4,5 3,4 2,7 2,3 1,9 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 7,5 27 20 16 13 11 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 750 10 55 40 33 27 23 

Padeves vieta: 20 12,5 83 62 50 41 35 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 117 88 70 58 50 

    17,5 154 115 92 77 66 

    20 190 143 114 95 81 

    22,5 220 165 132 110 94 

    25 253 189 152 126 108 

    27,5 275 206 165 138 118 

    30 293 219 176 146 125 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 6 5 3,0 2,3 1,8 1,5 1,3 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 60/60 7,5 18 13 11 8,8 7,6 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 750 10 36 28 22 18 16 

Padeves vieta: 10 12,5 55 41 33 28 24 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 78 58 47 39 33 

    17,5 102 77 61 51 44 

    20 127 95 76 63 54 

    22,5 147 110 88 73 63 

    25 168 126 101 84 72 

    27,5 183 138 110 92 79 

    30 195 146 117 98 84 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 8 5 2,3 1,7 1,4 1,1 1,0 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 70/70 7,5 13 9,9 8,0 6,6 5,7 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 750 10 27 20 16 14 12 

Padeves vieta: 10 12,5 41 31 25 21 18 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 58 44 35 29 25 

    17,5 77 58 46 38 33 

    20 95 71 57 48 41 

    22,5 110 83 66 55 47 

    25 126 95 76 63 54 

    27,5 138 103 83 69 59 

    30 146 110 88 73 63 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 10 5 1,9 1,4 1,1 1,0 0,8 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 80/80 7,5 12 9,0 7,2 6,0 5,1 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 1000 10 24 18 14 12 10 

Padeves vieta: 10 12,5 37 28 22 19 16 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 50 37 30 25 21 

    17,5 66 50 40 33 28 

    20 81 61 49 41 35 

    22,5 96 72 58 48 41 

    25 109 82 65 55 47 

    27,5 120 90 72 60 51 

    30 127 95 76 64 54 
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15.12 NPK 14+10+20 gran "TRIFERTO" 

Birstoša materiāla svars: 1,96 kg/l 
Tabulā vērtības izteiktas g/m² Izmantojot mēslojuma maisīšanas galvu 

(pasūtījuma Nr. 929-090) 

    

Aizbīdņa 
pozīcija 

km/h 
 

6 8 10 12 14 
Efektīvais izkliedes platums [m]: 4 5 

10 7,5 6,0 5,0 4,3 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 70/70 7,5 18 13 11 9 7,5 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 540 10 41 31 25 21 18 

Padeves vieta: 10 12,5 70 53 42 35 30 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 99 74 59 49 42 

    17,5 120 90 72 60 51 

    20 143 107 86 71 61 

    22,5 163 122 98 82 70 

    25 185 139 111 93 79 

    27,5 206 155 124 103 88 

    30 
228 171 137 114 98 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 6 5 
7,1 5,3 4,3 3,6 3,0 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 80/80 7,5 
16 12 9,4 7,8 6,7 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 750 10 
40 33 24 20 17 

Padeves vieta: 10 12,5 
57 43 34 28 24 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 
72 54 43 36 31 

    17,5 
88 66 53 44 38 

    20 
103 78 62 52 44 

    22,5 
120 90 72 60 51 

    25 
135 101 81 68 58 

    27,5 
150 113 90 75 64 

    30 
165 123 99 82 71 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 8 5 5,3 4,0 3,2 2,7 2,3 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 80/85 7,5 12 8,8 7,1 5,9 5,0 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 750 10 30 21 18 15 13 

Padeves vieta: 15 12,5 43 32 26 21 18 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 54 40 32 27 23 

    17,5 66 50 40 33 28 

    20 78 58 47 39 33 

    22,5 90 68 54 45 39 

    25 101 76 61 51 43 

    27,5 113 84 68 56 48 

    30 123 93 74 62 53 

Efektīvais izkliedes platums [m]: 10 5 5,0 3,8 3,0 2,5 2,1 

Pievienošanas augstums a/b [cm]: 80/85 7,5 10 7,5 6,0 5,0 4,3 

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [1/min]: 1000 10 25 19 15 13 11 

Padeves vieta: 15 12,5 35 26 21 17 15 

Aizsargpārsega leņķis [°]: 90 15 46 19 28 23 20 

    17,5 56 42 34 28 24 

    20 66 50 40 33 28 

    22,5 76 57 46 38 33 

    25 86 65 52 43 37 

    27,5 95 71 57 48 41 

    30 104 78 62 52 45 
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E-pasts: amazone@amazone.de 
http:// www.amazone.de 

 

    

 
 

  Filiāles: D-27794 Hude • D-04249 Leipzig • F-57602 Forbach 
Rūpnīcas filiāles Lielbritānijā un Francijā 

 

Rūpnīcas mēslojuma izkliedētāju, miglotāju, sējmašīnu, augsnes apstrādes mašīnu ražošanai 
un komunālās saimniecības tehnika 
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