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Identifikācijas dati

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

Mašīnas ID Nr.:
(desmitzīmju)

Tips: EDX-2/EDX-2FC

Pieļaujamais sistēmas spiediens 
bāros: Maksimāli 200 bāri

Izlaiduma gads:

Pašmasa kg:

Pieļaujamā pilnā masa kg:

Maksimālā noslodze kg:

Ražotāja adrese

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51

D-49202
Tālr.:
Fakss:
E-pasts:

Hasbergen
+ 49 (0) 5405 50 1-0
+ 49 (0) 5405 501-234
amazone@amazone.de

Rezerves daļu pasūtīšana

Rezerves daļu sarakstiem brīvi varat piekļūt rezerves daļu portālā 
vietnē www.amazone.de.

Pasūtījumus, lūdzu, veiciet pie sava „AMAZONE” specializētā 
tirgotāja.

Vispārīga informācija par ekspluatācijas instrukciju

Dokumenta numurs: MG4307

Sastādīšanas datums: 01.12

 Autortiesības pieder uzņēmumam „AMAZONEN-WERKE H. DREYER 
GmbH & Co. KG”, 2011

Paturētas visas tiesības.

Šī materiāla pavairošana, arī fragmentārā veidā, ir atļauta tikai ar 
uzņēmuma „AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG” 
atļauju.
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Priekšvārds

Ļ. cien. 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 izrādīto uzticību. 

Pēc mašīnas piegādes, lūdzu, pārbaudiet, vai transportēšanas laikā 
tai nav nodarīti bojājumi un vai komplektācijā netrūkst kādas daļas. 
Pārbaudiet piegādātās mašīnas komplektāciju saskaņā ar pavadzīmi, 
ieskaitot pasūtītos speciālos piederumus. Zaudējumu kompensācija 
attiecas tikai uz nekavējoties iesniegtu reklamāciju!

Pirms mašīnas pirmās lietošanas reizes izlasiet un turpmāk ievērojiet 
šīs ekspluatācijas instrukcijas informāciju, it īpaši drošības 
norādījumus. Rūpīgi izlasot instrukciju, jūs varēsiet pilnībā izmantot 
jauniegādātās mašīnas priekšrocības.

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

Rodoties neskaidrībām vai problēmām, lūdzu, pārlasiet ekspluatācijas 
instrukciju vai vienkārši piezvaniet mums.

Regulāra apkope un savlaicīga nodilušo vai bojāto daļu nomaiņa 
palielina mašīnas kalpošanas ilgumu.

Lietotāja vērtējums

Ļ. cien. lasītāj! 

Mūsu ekspluatācijas instrukcijas tiek regulāri atjauninātas. Iesniedzot 
savus priekšlikumus attiecībā uz uzlabojumiem, jūs palīdzēsiet 
izveidot lietotājam arvien piemērotāku ekspluatācijas instrukciju. 
Savus priekšlikumu, lūdzu, nosūtiet mums pa faksu.

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51

D-49202

Tālr.:

Fakss:

E-pasts:

Hasbergen

+ 49 (0) 5405 50 1-0

+ 49 (0) 5405 501-234

amazone@amazone.de
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1 Norādījumi lietotājam

Nodaļā „Norādījumi lietotājam” ir apkopota informācija par 
ekspluatācijas instrukcijas lietošanu.

1.1 Dokumenta mērķis

Šī ekspluatācijas instrukcija

ietver aprakstu par mašīnas lietošanu un apkopi;

satur svarīgus norādījumus drošai un efektīvai mašīnas 
izmantošanai;

ir mašīnas sastāvdaļa un tai vienmēr jāatrodas mašīnā vai 
vilcējtransportlīdzeklī;

jāsaglabā turpmākai izmantošanai.

1.2 Ekspluatācijas instrukcijā izmantotie virziena un vietas apzīmējumi

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

1.3 Izmantotais attēlojums

Norādījumi par veicamajām darbībām un to iznākumu

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

1. 1. darbība
→ Mašīnas reakcija uz 1. darbību

2. 2. darbība

Uzskaitījums

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

1. punkts
2. punkts

Pozīciju apzīmējumi attēlos

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

Piemērs (3/6. attēls)

3. att.
6. pozīcija
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2 Vispārīgi drošības norādījumi

Šajā nodaļā ir ietverti svarīgi norādījumi par drošu mašīnas lietošanu.

2.1 Pienākumi un atbildība

Ekspluatācijas instrukcijā ietverto norādījumu ievērošana

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

Ekspluatācijas inženiera pienākums

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

ir iepazinušās ar darba drošības un negadījumu profilakses 
pamatnoteikumiem;

ir instruētas par darbu ar mašīnu/mašīnas apkalpošanu;

ir izlasījušas un izprot šo lietošanas pamācību.

Ekspluatācijas inženiera pienākums ir:

jāuztur salasāmā stāvoklī visi uz mašīnas esošie brīdinājuma 
apzīmējumi;

nomainīt bojātos brīdinājuma apzīmējumus.

Operatora pienākums

Visām personām, kas nodarbojas ar mašīnas lietošanu/apkalpošanu, 
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 pamācības nodaļa „Uz mašīnas esošie 
brīdinājuma un cita veida apzīmējumi“, lappusē Nr. 18 un 
darbības laikā jāievēro mašīnai piestiprināto brīdinājuma attēlo
drošības norādes;
jāiepazīstas ar mašīnas lietošanu;
jāizlasa šīs ekspluatācijas instrukcijas nodaļas, kurās sniegtā 
informācija ir svarīga uzticēto darba pienākumu veikšanai.

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

Šī mašīna ir konstruēta atbilstoši tehnikas attīstības līmenim un 
vispāratzītiem tehniskās drošības noteikumiem. Tomēr mašīnas 
lietošanas laikā var rasties apdraudējums:

operatora un trešo personu veselībai un dzīvībai;

pašai mašīnai;

citu mantisko vērtību apdraudējums un kaitējums.

Izmantojiet mašīnu tikai:

paredzētajam mērķim;

tehniski drošā un nevainojamā stāvoklī.

Darbības traucējumi, kas var ietekmēt drošību, jānovērš nekavējoties.

Ražotāja garantija un atbildība

Ir spēkā mūsu „Vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi”. 
Ekspluatācijas inženiera rīcībā tie nonāk ne vēlāk par līguma 
noslēgšanas brīdi. Ražotāja garantijas prasības un atbildības 
prasības attiecībā par personām nodarīto kaitējumu un mantisko 
kaitējumu netiek atzītas, ja to cēlonis ir viens vai vairāki no šeit 
minētājiem:

mašīnas izmantošana noteikumos neparedzētam mērķim;

neprofesionāla mašīnas montāža, sagatavošana ekspluatācijai, 
lietošana un apkope;

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

šajā lietošanas pamācībā minēto norādījumu neievērošana 
attiecībā uz izmantošanas uzsākšanu, izmantošanu un apkopi;

patvaļīgi veiktas izmaiņas mašīnas konstrukcijā;

nepietiekama mašīnas dilstošo detaļu tehniskā uzraudzība;

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

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

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

BRĪDINĀJUMS

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

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

UZMANĪBU

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

SVARĪGI

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

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

NORĀDĪJUMS

apzīmē padomus lietošanā un īpaši noderīgu informāciju.

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

Ekspluatācijas inženierim jāsagatavo nepieciešamie individuālās 
aizsardzības līdzekļi, piemēram:

aizsargbrilles;

drošības apavi;

aizsargtērps;

ādas aizsardzības līdzekļi u.c.

Ekspluatācijas instrukcijai 

vienmēr jāatrodas mašīnas izmantošanas vietā;

jebkurā brīdī jābūt pieejamai operatoru un apkopes personāla 
vajadzībām!

Regulāri pārbaudiet visas esošās aizsargierīces!

2.4 Drošības ierīces un aizsargierīces

Pirms sākat mašīnu lietot, visām drošības ierīcēm un aizsargierīcēm 
vienmēr jābūt atbilstoši piestiprinātām un jāatrodas funkcionējošā 
stāvoklī. Regulāri pārbaudiet visas drošības ierīces un aizsargierīces.

Bojātas aizsargierīces

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

2.5 Neformāli drošības pasākumi

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

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

Veikt darbu ar mašīnu/mašīnas apkalpošanu drīkst tikai apmācītas un 
instruētas personas. Ekspluatācijas inženierim ir skaidri jānosaka 
atbildīgie cilvēki par apkalpošanu, apkopēm un tehnisko 
apkalpošanu.

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

Personāla tips

Darbības veids

Veicamajai 
darbībai speciāli 

apmācīta 
persona 1)

Instruēta 
persona 2)

Personas ar specifisku 
arodizglītību

(specializētā darbnīca) 3)

Kraušana/transportēšana X X X

Lietošanas sākšana X

Regulēšana, aprīkojuma 
uzstādīšana

X

Ekspluatācija X

Apkope X

Darbības traucējumu diagnostika 
un novēršana

X X

Utilizācija X

Paskaidrojumi: X..atļauts ..nav atļauts

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

2) Par instruētu personu uzskata tādu, kas ir informēta un 
nepieciešamības gadījumā apmācīta attiecībā uz veicamo darbu 
un iespējamo apdraudējumu neprofesionālas rīcības gadījumā, 
kā arī informēta par nepieciešamajām aizsargierīcēm un 
drošības pasākumiem.

3) Personas ar specifisku arodizglītību tiek uzskatītas par 
speciālistiem. Pamatojoties uz savu arodizglītību un atbilstošo 
noteikumu zināšanām, tās spēj novērtēt veicamos uzdevumus 
un apzināties iespējamo apdraudējumu.
Piezīme:
arodizglītībai līdzvērtīgu kvalifikāciju var arī iegūt, darbojoties 
attiecīgajā nozarē vairākus gadus.

Apkopi un tehniskās uzturēšanas darbus atļauts veikt tikai 
specializētā darbnīcā, ja pie veicamajiem darbiem ir minēta norāde 
„Darbnīcā veicams darbs”. Specializētās darbnīcas personāla rīcībā 
ir nepieciešamās zināšanas un piemēroti palīglīdzekļi (instrumenti, 
celšanas un balstīšanas iekārtas), kas nepieciešami, lai mašīnas 
apkopes un tehniskās uzturēšanas darbus veiktu profesionāli un 
droši.
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2.7 Drošības pasākumi parastos ekspluatācijas apstākļos

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

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

2.8 Apdraudējums ar akumulētu enerģiju

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

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

2.9 Apkope un tehniskā uzturēšana, darbības traucējumu novēršana

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

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

Nomainot lielākus mezglus, rūpīgi nostipriniet un fiksējiet tos pie 
pacelšanas iekārtām.

Pārbaudiet, vai skrūvsavienojumi nav kļuvuši vaļīgi. Pēc apkopes 
darbu pabeigšanas pārbaudiet drošības ierīču un aizsargierīču 
darbību.
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2.10 Izmaiņas mašīnas konstrukcijā

Nesaņemot uzņēmuma „AMAZONEN-WERKE” atļauju, mašīnas 
konstrukcijā nedrīkst veikt nekāda veida izmaiņas, kā arī 
papildinājumus un pārbūves. Tas pats attiecas arī uz nesošo 
elementu metināšanu.

Jebkādiem konstrukcijas papildināšanas vai pārbūves darbiem ir 
nepieciešams saņemt rakstisku uzņēmuma „AMAZONEN-WERKE” 
atļauju. Lai saskaņā ar nacionāliem un starptautiskiem noteikumiem 
saglabātu ekspluatācijas atļaujas derīgumu, izmantojiet tikai 
uzņēmumā „AMAZONEN-WERKE” apstiprinātus pārbūves un darba 
piederumus.

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

BRĪDINĀJUMS

Apdraudējumi, ko izraisa saspiešana, sagriešana, satveršana, 
ievilkšana un trieciens, salūstot nesošajām daļām.

Kategoriski aizliegts
veikt urbumus rāmī jeb šasijā;
paplašināt rāmī jeb šasijā esošos urbumus;
veikt nesošo elementu metināšanu.
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2.10.1 Rezerves daļas un dilstošās daļas, palīgmateriāli

Nekavējoties nomainiet mašīnas daļas, kas atrodas tehniski 
neapmierinošā stāvoklī.

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

Uzņēmums „AMAZONEN-WERKE” neuzņemas atbildību par 
zaudējumiem, kas var rasties, lietojot izmantošanai ekspluatācijā 
neapstiprinātas rezerves daļas un dilstošās daļas.

2.11 Tīrīšana un utilizēšana

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

darbiem saistībā ar eļļošanas sistēmām un ierīcēm un

tīrīšanas darbiem, izmantojot šķīdinātājus.

2.12 Operatora darba vieta

Mašīnas vadīšanu drīkst veikt tikai viens cilvēks, atrodoties traktora 
vadītāja sēdeklī.



Vispārīgi drošības norādījumi

18 EDX-2/EDX-2FC BAH0056-1 01.12

2.13 Uz mašīnas esošie brīdinājuma un cita veida apzīmējumi

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

Brīdinājuma apzīmējumu struktūra

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

Brīdinājuma apzīmējumi sastāv no divām daļām:

1. daļa

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

2. daļa

attēla veidā norāda apdraudējuma novēršanas veidu.

Brīdinājuma apzīmējumu paskaidrojums

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

1. Apdraudējuma apraksts.

Piemēram: sagriešanas vai amputācijas draudi!

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

Piemēram: izraisa smagas pirkstu un rokas traumas.

3. Norādījumi apdraudējuma novēršanai.

Piemēram: mašīnas daļām pieskarieties tikai tad, kad tās ir 
pilnībā apturējušas darbību.
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Pasūtījuma numurs un paskaidrojums Brīdinājuma apzīmējumi

MD 078

Pirkstu vai plaukstu saspiešanas 
apdraudējums, ko izraisa pieejamas, kustīgas 
mašīnas daļas!

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

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

MD 082

Risks nokrist, atrodoties uz platformām un 
kāpšļiem!

Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas 
bojājumus un nāvi.

Stāvēt vai kāpt uz mašīnām to kustības laikā ir 
aizliegts. Šis aizliegums attiecas arī uz mašīnām 
ar kāpšļiem vai platformām.

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

MD 084

Visa ķermeņa saspiešanas risks, atrodoties 
mašīnas nolaižamo daļu kustības rādiusā!

Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas 
bojājumus un nāvi.

Atrasties mašīnas nolaižamo daļu kustības 
rādiusā ir aizliegts.

Pirms mašīnas daļu nolaišanas izraidiet 
visas personas no mašīnas nolaižamo daļu 
kustības rādiusa.
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MD 089

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.

MD 095

Pirms sākt lietot mašīnu, izlasiet un ievērojiet 
lietošanas instrukciju un drošības norādījumus!

MD 096

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

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

Nemēģiniet hidraulisko šļūteņu sūces 
noblīvēt ar plaukstu vai pirkstiem.

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

Hidraulikas eļļas izraisītu traumu gadījumā 
nekavējoties apmeklējiet ārstu.
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MD 097

Visa ķermeņa saspiešanas risks, uzturoties 
trīspunktu kronšteina kustības zonā un 
darbojoties ar trīspunktu kronšteina 
hidrauliku!

Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas 
bojājumus un nāvi.

Personām aizliegts atrasties trīspunktu 
kronšteina kustības zonā, darbojoties ar 
trīspunktu kronšteina hidrauliku.

Darbiniet traktora trīspunktu hidrauliskās 
sakabes vadības elementus

tikai no tam paredzētās darba vietas.
nedarbiniet tos, atrodoties kustības 
zonā starp traktoru un mašīnu.

MD 102

Apdraudējums, ko izraisa nejauša traktora un 
mašīnas iedarbināšana un izkustēšanās tās 
apkopes darbu laikā, piemēram, veicot 
montāžu, regulēšanu, novēršot darbības 
traucējumus, tīrot, veicot 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 
atkarībā no apkalpošanas darba veida.
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MD 104

Visa ķermeņa saspiešanas risks, atrodoties 
mašīnas nolaižamo daļu kustības rādiusā!

Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas 
bojājumus un nāvi.

Uzturieties pietiekamā drošības attālumā no 
mašīnas kustīgajām daļām, kamēr darbojas 
traktora motors.

Raugiet, lai personas atrastos pietiekamā 
drošības attālumā no mašīnas kustīgajām 
daļām.

MD 110

Šajā piktogrammā ir norādītas mašīnas daļas, 
kuras kalpo kā rokturi.

MD 115

Hidrauliskās sistēmas maksimālais darba 
spiediens ir 200 bāri.
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MD 187

Neaizsargātu ķermeņa daļu savainojumu 
izraisīts apdraudējums!

Sējas materiāla sēklas no mašīnas var izkļūt 
nekontrolēti un ar lielu spēku, izraisot, piemēram, 
acu savainojumus.

Neatvienojiet sējas materiāla caurules no 
korpusa un nepaceliet spiediena ruļļus, ja ir 
ieslēgts ventilators (šķirošana).

MD 191

Brīdinājums par radara starojumu.

Radara starojuma izraisīts ķermeņa 
apdraudējums.

Ja ir ieslēgts radars, ievērojiet 2 m drošības 
attālumu.

MD 200 

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

Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas 
bojājumus un nāvi.

Pirms došanās uz apdraudēto zonu zem 
mašīnas nodrošiniet to pret neparedzētu 
nolaišanos.

Šim nolūkam izmantojiet mašīnas mehāniskās 
atbalsta ierīces.
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2.13.1 Brīdinājuma apzīmējumu un cita veida apzīmējumu izvietojums

Brīdinājuma apzīmējumi

Tālāk redzamajos zīmējumos parādīts brīdinājuma apzīmējumu 
izvietojums uz mašīnas.

att.1

att.2
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att.3

2.14 Apdraudējumi, neievērojot drošības norādījumus

Drošības norādījumu neievērošana

var izraisīt apdraudējumu gan personām, gan videi un mašīnai;

var anulēt tiesības saņemt attiecīgu zaudējumu kompensāciju.

Atsevišķi ņemot, drošības norādījumu neievērošana var izraisīt, 
piemēram, šādu apdraudējumu:

personu apdraudējums, ja nav veikta darba zonas 
norobežošana;

svarīgu mašīnas funkciju atteice;

nav iespējams veikt paredzēto apkopi un tehniskās uzturēšanas 
darbus;

personu apdraudējums, ko izraisa mehāniska un ķīmiska 
iedarbība;

vides apdraudējums, ko izraisa hidraulikas eļļas sūces.

2.15 Darbs, apzinoties drošības svarīgumu

Papildus šajā ekspluatācijas instrukcijā iekļautajiem drošības 
norādījumiem saistoši ir arī nacionālie, vispārējā kārtā spēkā esošie 
darba aizsardzības un negadījumu profilakses noteikumi.

Ievērojiet brīdinājuma apzīmējumu norādījumus apdraudējuma 
novēršanai.

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

BRĪDINĀJUMS

Apdraudējumi, ko izraisa saspiešana, sagriešana, satveršana, 
ievilkšana un trieciens, neievērojot satiksmes un darba 
drošības noteikumus!

Pirms mašīnas un traktora lietošanas uzsākšanas ikreiz pārbaudiet 
atbilstību satiksmes un ekspluatācijas drošības prasībām!

2.16.1 Vispārīgi norādījumi par drošību un negadījumu profilaksi

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

Pie mašīnas piestiprinātie brīdinājuma un cita veida apzīmējumi 
satur svarīgus norādījumus par drošu mašīnas ekspluatāciju. Šo 
norādījumu ievērošana kalpo jūsu drošībai!

Pirms kustības un lietošanas uzsākšanas pārbaudiet mašīnas 
apkārtni (vai nav bērnu)! Nodrošiniet pietiekamu redzamību!

Cilvēku pārvadāšana un transportēšana ar mašīnu ir aizliegta!

Izvēlieties tādu braukšanas stilu, lai traktoru ar piemontētu vai 
piekabinātu mašīnu varētu droši pārvaldīt ikvienā situācijā.
Turklāt ņemiet vērā savas spējas, ceļa seguma, satiksmes,
redzamības un laika apstākļus, traktora gaitas īpašības, kā arī 
piemontētās vai piekabinātās mašīnas ietekmi.

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 tam paredzētajām 
pierīcēm!

Piekabinot mašīnas traktora priekšpusē un/vai aizmugurē, 
nedrīkst pārsniegt:

pieļaujamo traktora pilno masu;

pieļaujamo traktora asu noslodzi;

pieļaujamo traktora apriepojuma nestspēju.

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

Cilvēkiem ir aizliegts uzturēties starp traktoru un pievienojamo 
mašīnu laikā, kamēr traktors piebrauc mašīnai!

Klātesošie palīgi tikai kā kustības regulētāji drīkst atrasties līdzās 
transportlīdzekļiem 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 
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nejauša mašīnas pacelšana vai nolaišana!

Mašīnas piekabināšanas un atkabināšanas laikā balstīšanas 
ierīces (ja tādas ir uzstādītas) pārvietojiet attiecīgi 
nepieciešamajā stāvoklī (stāvokļa stabilitāte)!

Rīkojoties ar balstīšanas ierīcēm, pastāv risks gūt traumas 
saspiešanas un cirpes 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 cirpes risks!

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

Pievienotajiem padeves cauruļvadiem,
veicot pagriezienu, viegli jāseko visām kustībām bez 
nostiepuma, salocīšanās vai rīvēšanās,
tie nedrīkst berzēties gar citām mašīnas daļām.

Ātri saslēdzamo savienojumu atvienošanas trosēm jākarājas 
brīvi un dziļā iegulumā tās nedrīkst patvaļīgi atvienoties!

Atkabinātas mašīnas vienmēr novietojiet stabilā stāvoklī!
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Mašīnas lietošana

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

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

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

Ievērojiet piekabinātās/piemontētās mašīnas maksimālo noslodzi 
un pieļaujamo traktora asu un sakabes noslodzi! Ja iespējams, 
brauciet ar daļēji piepildītu tvertni.

Uzturēšanās mašīnas darba zonā ir aizliegta!

Uzturēšanās mašīnas rotācijas un pagrieziena zonā ir aizliegta!

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

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

Pirms traktora atstāšanas nodrošiniet, lai to nevarētu nejauši 
iedarbināt un lai tas nevarētu nejauši izkustēties.
Šim nolūkam:

nolaidiet mašīnu uz zemes,
ieslēdziet traktora stāvbremzi,
apstādiniet traktora dzinēju,
izņemiet aizdedzes atslēgu.

Mašīnas transportēšana

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

Pirms transportēšanas pārbaudiet, vai:
strāvas padeves kabeļi ir pievienoti pareizi,
apgaismes iekārta nav bojāta, darbojas un ir tīrā stāvoklī,
vai hidraulikas iekārtai nav vizuāli konstatējamu bojājumu;
traktora stāvbremze ir izslēgta pilnībā,
bremžu sistēma darbojas.

Vienmēr pievērsiet uzmanību pietiekamai traktora stūrēšanas un 
bremzēšanas efektivitātei!

Pie traktora piemontētā vai piekabinātā mašīna un priekšpuses 
vai aizmugures atsvari ietekmē traktora gaitas īpašības, kā arī 
stūrēšanas un bremzēšanas spēju.

Nepieciešamības gadījumā izmantojiet priekšpuses atsvarus!

Lai nodrošinātu pietiekamu stūrēšanas spēju, traktora priekšējā 
ass vienmēr jānoslogo par vismaz 20% no traktora pašmasas.

Priekšpuses vai aizmugures atsvarus vienmēr piestipriniet 
atbilstoši norādēm tam paredzētajos piestiprināšanas punktos!

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

Traktoram jāspēj nodrošināt noslogotiem sakabē esošiem 
transportlīdzekļiem (traktors ar pie piemontētu/piekabinātu 
mašīnu) paredzēto bremzēšanas palēninājumu!
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Pirms brauciena sākuma pārbaudiet bremžu darbību!

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

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

Pirms transportēšanas brauciena sākuma visas pagriežamās 
mašīnas daļas pārvietojiet transportēšanas stāvoklī!

Pirms transportēšanas brauciena sākuma visas pagriežamās 
mašīnas daļas nostipriniet transportēšanas stāvoklī, lai tās 
nevarētu radīt apdraudējumu, mainot savu stāvokli. Šim nolūkam 
izmantojiet tam paredzētos transportēšanas stiprinājumus!

Pirms transportēšanas brauciena sākuma bloķējiet trīspunktu 
hidrauliskās sakabes vadības sviru, lai piemontētā vai 
piekabinātā mašīna nevarētu nejauši pacelties vai nolaisties!

Pirms transportēšanas brauciena sākuma pārbaudiet, vai 
nepieciešamais transportēšanas aprīkojums ir mašīnai 
piemontēts atbilstošā veidā, 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!

Pirms braukšanas lejup pa nogāzi ieslēdziet zemāku 
pārnesumu!

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

Ievērojiet maksimālo atļauto pilno masu. Transportējiet mašīnu 
tikai ar tukšām sējas materiāla un mēslojuma tvertnēm.
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2.16.2 Piemontētie darbarīki

Piemontējot darbarīkus, obligāti jāsakrīt traktora un mašīnas 
savienojamības kategorijām, vai arī tās ir jāsaskaņo!

Ievērojiet ražotāja norādījumus!

Pirms mašīnu pievienošanas pie trīspunktu hidrauliskās sakabes 
un atvienošanas no tās vadības iekārta jānovieto stāvoklī, kurā 
nav iespējama nejauša mašīnu pacelšana vai nolaišana!

Trīspunktu sakabes mehānisma tuvumā pastāv risks gūt 
traumas saspiešanas un cirpes rezultātā!

Mašīnu drīkst transportēt un pārvietot tikai ar tam paredzētiem 
traktoriem!

Piekabinot ierīces pie traktora un atkabinot no tā, pastāv risks 
gūt traumas!

Lietojot trīspunktu sakabes ārējās vadības ierīces, neuzturieties 
starp transportlīdzekli un mašīnu!

Rīkojoties ar balstīšanas ierīcēm, pastāv risks gūt traumas 
saspiešanas un cirpes dēļ!

Pievienojot ierīces traktora priekšpusē un/vai aizmugurē, 
nedrīkst pārsniegt:

pieļaujamo traktora pilno masu;

pieļaujamo traktora asu noslodzi;

pieļaujamo traktora apriepojuma nestspēju.

Ievērojiet piemontētās ierīces maksimālo lietderīgo slodzi un 
traktora pieļaujamo asu noslodzi!

Pirms mašīnas transportēšanas vienmēr nodrošiniet pietiekamu 
traktora apakšējo vilcējstieņu nostiprinājumu no sāniem!

Braucot pa koplietošanas ceļiem, traktora apakšējo vilcējstieņu 
vadības svirai jābūt bloķētai pret nolaišanu!

Pirms braukšanas pa koplietošanas ceļiem visas iekārtas 
jānovieto transportēšanas stāvoklī!

Pie traktora piemontētās ierīces un atsvari ietekmē traktora 
gaitas īpašības, kā arī tā stūrēšanas un bremzēšanas efektivitāti!

Lai nodrošinātu pietiekamu stūrēšanas spēju, traktora priekšējā 
ass vienmēr jānoslogo par vismaz 20% no traktora pašmasas. 
Nepieciešamības gadījumā izmantojiet priekšpuses atsvarus! 

Remonta, apkopes un tīrīšanas darbus, kā arī darbības 
traucējumu novēršanu veiciet tikai tad, ja ir izņemta aizdedzes 
atslēga!

Aizsargierīcēm jābūt piemontētām un vienmēr novietotām 
aizsardzības stāvoklī!
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2.16.3 Hidrauliskā sistēma

Hidrauliskajā sistēmā ir augsts spiediens!

Pievērsiet uzmanību tam, vai hidraulisko šļūteņu cauruļvadi ir 
pievienoti pareizi!

Pievienojot hidraulisko šļūteņu cauruļvadus, ievērojiet, lai gan 
traktora, gan mašīnas hidrauliskajā sistēmā nebūtu spiediena!

Ir aizliegts bloķēt tos vadības elementus uz traktora, kas kalpo 
tiešai elementu hidraulisku vai elektrisku kustību veikšanai, 
piem., salocīšanas, pagriešanas un bīdīšanas procesiem. 
Atlaižot attiecīgo vadības elementu, atbilstošajai kustībai 
jāpārtraucas automātiski. Tas neattiecas uz tādu ierīču 
kustībām, kuras:

darbojas nepārtraukti vai
tiek regulētas automātiski vai
kurām atbilstoši to funkcijai nepieciešams brīvās kustības 
vai spiediena režīms.

Pirms hidrauliskās sistēmas apkalpošanas darbu sākuma:

apstādiniet mašīnu,

izlaidiet hidrauliskās sistēmas spiedienu,

apstādiniet traktora dzinēju,

ieslēdziet traktora stāvbremzi,
izņemiet aizdedzes atslēgu.

Lieciet kompetentam speciālistam pārbaudīt hidraulisko šļūteņu 
cauruļvadu darba stāvokli vismaz vienu reizi gadā! 

Bojājumu un novecojuma gadījumā hidraulisko šļūteņu 
cauruļvadus nekavējoties nomainiet! Izmantojiet tikai oriģinālos 
„AMAZONE” hidrauliskos vadus!

Hidraulisko šļūteņu izmantošanas ilgums nedrīkst pārsniegt 
sešus gadus, ieskaitot iespējamo glabāšanas laiku, kas nedrīkst 
būt ilgāks par diviem gadiem. Arī tādā gadījumā, ja šļūtenes un 
šļūteņu savienojumus glabā pareizi un izmanto atbilstoši 
pieļaujamajām slodzēm, tie dabīgi noveco, tāpēc to glabāšanas 
ilgums un izmantošanas laiks ir ierobežots. Atbilstoši pieredzei, it 
īpaši ņemot vērā iespējamo apdraudējumu, var noteikt atšķirīgu 
ekspluatācijas ilgumu. Uz šļūtenēm un šļūteņu vadiem, kas 
gatavoti no termoplastu materiāliem, var attiekties citas 
vadlīnijas.

Nemēģiniet hidraulisko šļūteņu cauruļvadu sūces noblīvēt ar 
plaukstu vai pirkstiem.
Ar augstu spiedienu izplūstošais šķidrums (hidrauliskā eļļa) var 
caur ādu iekļūt ķermenī un izraisīt smagas traumas!
Rodoties traumām, ko ir izraisījusi hidrauliskā eļļa, nekavējieties 
apmeklējiet ārstu. Pastāv saindēšanās risks.

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

Veicot elektroiekārtas apkalpošanas darbus, vienmēr atvienojiet 
akumulatoru bateriju (mīnus polu)!

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

Pievērsiet uzmanību tam, vai akumulatoru baterija ir pievienota 
pareizi – pievienojiet vispirms plus polu, bet pēc tam mīnus polu!
Atvienojot bateriju, vispirms atvienojiet mīnus polu, bet pēc tam 
plus polu!

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

Eksplozijas risks! Nepieļaujiet dzirksteļu veidošanos un atklātu 
liesmu akumulatoru baterijas tuvumā!

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

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

Ievērojiet, lai papildus uzstādītie elektroiekārtas un 
elektroniskās iekārtas elementi atbilstu Direktīvai par 
elektromagnētisko saderību 2004/108/EK spēkā esošajā 
redakcijā un uz tiem būtu CE marķējums.

2.16.5 Sējmašīnas darba režīms 

Ievērojiet atļautos sējas materiāla/mēslojuma tvertņu iepildes 
daudzumus!

Kāpnes un platformu izmantojiet tikai brīdī, kad tiek veikta 
mēslojuma tvertnes uzpilde!
Darba režīma laikā pārvietoties, atrodoties uz mašīnas, aizliegts!

Veicot kalibrēšanas izmēģinājumu, pievērsiet uzmanību 
apdraudējumam, ko izraisa rotējošas un svārstīgas mašīnas 
daļas!

Neievietojiet tvertnē detaļas!

Pirms transportēšanas fiksējiet joslas iezīmētājus (atkarībā no 
konstrukcijas) transportēšanas stāvoklī!



Vispārīgi drošības norādījumi

EDX-2/EDX-2FC BAH0056-1 01.12 33

2.16.6 Jūgvārpstu darbība

Jūgvārpstu drīkst uzmontēt vai nomontēt tikai tad,
ja jūgvārpsta ir izslēgta;
traktora dzinējs ir izslēgts
stāvbremze ir pievilkta
aizdedzes atslēga ir izņemta.

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

Pirms jūgvārpstas ieslēgšanas nodrošiniet, lai bīstamajā zonā 
neatrastos personas.

Nekad neieslēdziet jūgvārpstu, kamēr ir izslēgts traktora dzinējs.

Pēc jūgvārpstas izslēgšanas iespējams ievainojumu risks, ko var 
radīt rotējošu mašīnas daļu inerce.
Šajā laikā nedrīkst atrasties tiešā mašīnas tuvumā. Rīkoties ar 
mašīnu atļauts tikai pēc pilnīgas visu mašīnas daļu apstāšanās!

2.16.7 Tīrīšana, apkope un tehniskā uzturēšana

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

piedziņa ir izslēgta,
traktora dzinējs ir apstādināts,
aizdedzes atslēga ir izņemta
no bortdatora ir atvienots mašīnas spraudnis!

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

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

Nomainot darba instrumentus ar asmeņiem, izmantojiet 
piemērotus instrumentus un darba cimdus!

Eļļas, smērvielas un filtrus utilizējiet atbilstoši noteikumiem!

Pirms traktora un piemontētas mašīnas elektrometināšanas 
darbu sākuma atvienojiet traktora ģeneratora un akumulatoru 
baterijas kabeli!

Rezerves daļām jāatbilst vismaz uzņēmuma „AMAZONEN-
WERKE” noteiktajām tehniskajām prasībām! To nodrošina 
oriģinālo „AMAZONE” rezerves daļu izmantošana!
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3 Iekraušana un izkraušana

Iekraušana ar krānu

Piktogramma (att. 4) norāda uz vietu, pie kuras, 
paceļot mašīnu ar ceļamkrānu, jāpiestiprina 
siksna.

APDRAUDĒJUMS

Pārkraujot mašīnu ar ceļamkrānu, 
nostipriniet siksnas tikai 
norādītajās vietās.

att. 4

APDRAUDĒJUMS

Nepārvietojieties zem kustīgas kravas!

1. Savāziet mašīnu transportēšanas pozīcijā un atbalstiet uz balsta 
kājām (skatiet sadaļu „Balsta kājas“, lappusē Nr. 53).

2. Piestipriniet trīs siksnas norādītajās vietās: 

pa vienai siksnai pie katras mašīnas izlices;

viena siksna mašīnas aizmugures apakšdaļā.

3. Iekraujot mašīnu transportlīdzeklī, nostipriniet siksnas traversā 
un paceliet ar ceļamkrānu.

4. Piestipriniet mašīnu ar atsaitēm transportēšanai paredzētās 
automašīnas kravas nodalījumā atbilstoši noteikumiem.
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4 Ražojuma apraksts

Šajā nodaļā 

sniegts vispārīgs mašīnas konstrukcijas pārskats;

norādīti atsevišķu konstrukcijas mezglu un vadības elementu 
nosaukumi.

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

4.1 Konstrukcijas mezglu pārskats

att.5

(1) Sējas materiāla tvertne

(2) Šķirošana

(3) Sejās materiāla padeves caurules

(4) Divdisku lemesis 
ar hidraulisku lemeša spiediena 
pāriestatīšanas sistēmu

(5) Vagu aizdarītājs

(6) Mēslojuma izkliedes galvas



Ražojuma apraksts

36 EDX-2/EDX-2FC BAH0056-1 01.12

att. 6/…

(1) Turētājs, paredzēts, lai ievietotu

 lietošanas pamācību,

dozatora veltni,

digitālos svarus.

att. 6

att. 7/…

„AMATRON+” vadības terminālis

att. 7

att. 8/…

(1) Augšējā vilcējstieņa savienojuma punkts

(2) Apakšējā vilcējstieņa savienojuma punkts 

(3) Šļūteņu novietne

att. 8

att. 9/…

(1) Radars

att. 9
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att. 10/…

(1) Pakāpieni 
sējas materiāla iekraušanai

att. 10
att. 11/…

Kompresors 
(nav redzams, atrodas aiz mašīnas 
pārsega), nodrošina šķirošanu un 
mēslojuma padevi

att. 11

att. 12/…

(1) Tvertnes līmeņa devējs (sējas materiāls)

(2) Devējs (saspiestais gaiss)

att. 12

att. 12/…

(1) Sējas materiāla aizbīdņa iestatījums

att.13
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att. 12/…

(1) Gaisa deflektora iestatījums (sējas 
materiāls)

att.14

att. 12/…

(1) Sējas materiāla tīrītāja iestatījums.
Attēlā redzama tīrītāja attālinātā 
pāriestatīšana ar elektromotora palīdzību, 
ko vada „AMATRON”. 

15. zīm.

att. 16/…

Divdisku lemesis

att. 16
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4.2 Drošības ierīces un aizsargierīces

att. 17/…

(1) mehāniskais transportēšanas stiprinājums

att. 17

att. 17/…

Balsta kājas,
nepieciešamas, lai veiktu mašīnas 
novietošanu
un iestatīšanas darbus.

att.18
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4.3 Starp traktoru un mašīnu izvietoto kabeļu un cauruļvadu pārskats

Mašīnai (EDX)No traktora 
puses att. 143/… Kustības 

virziens Apzīmējums Funkcija

(0030) Turpgaita 1
1 Divkārša

(0020) Atgaita 2

Dzelten
s Joslas iezīmētāja aktivizācija

(0050) Turpgaita 1
2 Divkārša

(0040) Atgaita 2
zaļš Mašīnas izliču salocīšana/atlocīšana

Tr
ak

to
ra

 v
ad
īb

as
 ie

rīc
e

3 1x vienreiz

H
id

ra
ul

is
ka

is
 

ca
ur

u ļ
va

ds

(0070) Turpgaita 1) 1

Kompresora hidrauliskais 
motors
Lemešu spiediens 
(izsējas un mēslojuma lemeši)

Cauruļvads bez 
spiediena (0080) Atgaita 2)

K
ab

eļ
u 

sa
vi

lc
ēj

s
2

sarkan
s

1) Spiediena caurule ar prioritāti (apm. 38 l/min.)
2) cauruļvads bez spiediena (skatiet nodaļu. „Norādes par pievienošanu traktora hidraulikai“, lappusē Nr. 76).

Apzīmējums Funkcija
Mašīnas spraudnis (skatiet sadaļu 5.2, lappusē Nr. 51) Borta dators „AMATRON+”

Spraudnis (7 kontaktu) Transportēšanas apgaismojuma iekārta
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4.4 Ceļu satiksmei nepieciešamais aprīkojums bez priekšējās tvertnes

att. 19/...

(1) 2 atpakaļvērsti 
virzienrādītāji

(2) 2 gaismas, dzeltenas

(3) 2 bremžu un aizmugures gabarītgaismas 
lukturi

(4) 2 sarkani atstarotāji

(5) 2 atpakaļvērstas brīdinājuma plāksnes

att. 19

att. 20/...

(1) 2 uz priekšu vērstas brīdinājuma plāksnes

(2) 2 uz priekšu vērsti 
gabarītlukturi

(3) 2 uz priekšu vērsti virzienrādītāji

att. 20



Ražojuma apraksts

42 EDX-2/EDX-2FC BAH0056-1 01.12

4.5 Izmantošana paredzētam mērķim

Mašīna

ir būvēta, 

lai veiktu tirdzniecībā pieejamā sējas materiāla šķirošanu 
un izsēju;

lai dozētu un kaisītu vai smidzinātu tirdzniecībā pieejamā 
mēslojuma veidus;

to ar trīspunktu savienojumu piekabina pie traktora un lieto 
apkalpojošais personāls.

Nogāzēs var braukt

horizontālā plaknē

virzienā pa kreisi 10 %

virzienā pa labi 10 %

vertikālā plaknē

augšup pa nogāzi 10 %

lejup pa nogāzi 10 %

Pie izmantošanas atbilstoši noteikumiem pieder arī:

visu šīs ekspluatācijas instrukcijas norādījumu ievērošana,

tehnisko pārbaužu un apkopes darbu izpilde,

tikai oriģinālo „AMAZONE” rezerves daļu izmantošana,

Cita veida izmantošana, kas nav minēta šajā aprakstā, ir aizliegta un 
tiek atzīta par noteikumiem neatbilstošu.

Par zaudējumiem, kas rodas noteikumiem neatbilstošas 
izmantošanas gadījumā:

ekspluatācijas inženieris uzņemas personīgu atbildību,

uzņēmums „AMAZONEN-WERKE” neuzņemas nekādu 
atbildību.
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4.6 Bīstamā zona un bīstamās vietas

Bīstamā zona ir zona mašīnas apkārtnē, kurā personas var aizskart:

mašīnas un tās darba instrumentu kustība darba laikā,
materiāli vai svešķermeņi, ko izmet mašīna,
nejauši nolaisti vai pacelti darba instrumenti,
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 
novērst tehniski. Šādos gadījumos spēkā ir attiecīgās nodaļas 
speciālie drošības norādījumi.

Mašīnas bīstamajā zonā nedrīkst atrasties personas:

kamēr traktora dzinējs darbojas ar pievienotu jūgvārpstu 
hidraulisko sistēmu,
kamēr nav nodrošināts, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši 
iedarbināt un lai tie nejauši neizkustētos.

Operators drīkst pārvietot mašīnu vai darba instrumentus no 
transportēšanas stāvokļa darba stāvoklī un no darba stāvokļa 
transportēšanas stāvoklī vai arī ieslēgt šos instrumentus tikai tādā 
gadījumā, ja mašīnas bīstamajā zonā neatrodas citi cilvēki.

Bīstamās vietas ir:
starp traktoru un mašīnu, it īpaši mašīnas piekabināšanas un 
atkabināšanas laikā; 

piekraujot sēklas materiāla tvertnes;

kustīgu konstrukcijas daļu tuvumā;

pagriežamās mašīnas izlices tuvumā,

pagriežamo grambu aizzīmētāju tuvumā,

zem paceltām un nenostiprinātām mašīnām un mašīnu daļām;

atlokot un salokot mašīnas izlices augstsprieguma līniju tuvumā;

kāpjot uz mašīnas;

aiz mašīnas, sēklas materiāla tvertnes zonā. Atvienojoties sēklas 
materiāla caurulei, sēklas ar lielu ātrumu lido no padeves 
vienības.
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4.7 Datu plāksnīte un CE marķējums

Turpmākie attēli norāda datu plāksnītes (att. 21/1) un CE marķējuma 
(att. 21/2) atrašanās vietu.

Datu plāksnītē ir norādīts:

Mašīnas identifikācijas numurs:

tips

Izlaiduma gads

rūpnīca

Pašmasa kg

att. 21

Uz mašīnas esošais CE marķējums (att. 22) 
liecina par spēkā esošo ES direktīvu nosacījumu 
ievērošanu.

att. 22
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4.8 Tehniskie dati

EDX 4500-2 EDX 6000-2
Viena veida graudu sējmašīna

EDX 4500-2FC EDX 6000-2FC

Darba platums
Rindu skaits
Attālums starp rindām

skatiet 
tabulu (att. 23)

skatiet 
tabulu (att. 23)

Transportēšanas platums [m] 3,0 3,0
Tukšais svars (pašmasa) [kg] 2950 3250
Sēklas materiāla tvertnes tilpums [l] 360 360
Mēslojuma tvertnes tilpums [l] 1100 1100
Darba ātrums km/h 15 maks. 15
Eļļas caurplūdes daudzums 
(minimālais) [l/min] 80 80

Elektroiekārta [V] 12 (7 poli) 12 (7 poli)

Sakabes punktu kategorija III kat. III kat.

Ilglaicīgais skaņas spiediena 
līmenis [dB(A)] 72 72

Sēšanas agregātu 
skaits

Rindu attālums 
[cm]

Darba platums

EDX 4500-2C 6 75 4,5

6 70 4,2

6 80 4,8

EDX 6000-2C 8 75 6,0

8 70 5,6

8 80 6,4

att. 23

4.8.1 Tehniskie dati traktora svara un ass slodžu aprēķina veikšanai

Pilnā masa GH

(skatiet lappusē Nr. 72)

Attālums d
(skatiet lappusē Nr. 72)

EDX 4500-2C

ar 8 sēšanas agregātiem, rindas attālums 75 cm

ar pilnu sējas materiāla un mēslojuma tvertni

4200 kg 800 mm

EDX 6000-2C

ar 8 sēšanas agregātiem, rindas attālums 75 cm

ar pilnu sējas materiāla un mēslojuma tvertni

4500 kg 800 mm
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4.9 Nepieciešamais traktora aprīkojums

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

Traktora dzinēja jauda

EDX 4500-2 sākot no 100 kW

EDX 4500-2FC
(ar priekšējo tvertni)

sākot no 100 kW 

EDX 6000-2 sākot no 130 kW

EDX 6000-2FC
(ar priekšējo tvertni)

sākot no 130 kW 

Elektroiekārta

Nepieciešamā traktora 
ģeneratora jauda: 12 V ar 30 A

Apgaismojuma kontaktligzda: 7 polu

Hidrauliskā sistēma

Maksimālais darba spiediens: 200 bāri

Traktora sūkņa jauda: vismaz 80 l/min, ja spiediens ir 180 bāri

Mašīnas hidraulikas eļļa: Piedziņas eļļa/hidraulikas eļļa „Utto SAE 80W API GL4”

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

1. vadības iekārta: divkāršas darbības vadības iekārta

2. vadības iekārta: divkāršas darbības vadības iekārta

3. vadības iekārta: 1 vienreizējas vai divkāršas darbības padeves caurules vadības ierīce 
ar prioritāro vadību

1 bezspiediena atplūdes caurule ar lielu spraudsavienojumu (DN 16), 
kas paredzēta eļļas atplūdei bez spiediena. Atgaitas kanālā uzkrātais 
spiediens nedrīkst pārsniegt 10 bārus.

4.10 Dati par troksni

Trokšņa emisijas vērtība darba vietā (skaņas spiediena līmenis) ir 70 
dB(A), kas mašīnas darba režīmā ar aizvērtu kabīni ir izmērīts pie 
traktora vadītāja auss.

Mērierīce: „OPTAC SLM 5.”

Skaņas spiediena līmeni būtiski ietekmē izmantojamais 
transportlīdzeklis.



Uzbūve un darbības princips

EDX-2/EDX-2FC BAH0056-1 01.12 47

5 Uzbūve un darbības princips

Šajā nodaļā ir sniegts apraksts par mašīnas uzbūvi un atsevišķu 
konstrukcijas elementu darbību.

att. 24

Mašīna ir aprīkota ar centrāli novietotu sējas materiāla tvertni (att. 
24/1). 

Sēklas materiāla izsējas daudzuma iestatījumu veic, izmantojot borta 
datora „AMATRON+” taustiņus. „AMATRON+”, izmantojot radara 
impulsus, nosaka darba ātrumu un ceļa garumu.

Zem Sējas materiāla tvertnes novietotais elektromotors nodrošina 
šķirošanas cilindra darbību [redzams lodziņā (att. 24/2)] atkarībā no 
iestatītā izsējas daudzuma un darba ātruma.

Atdalītāju (att. 24/3), kas nodrošina pareizu sējas materiāla sēklu 
ievietošanos cilindrā, centrālais iestatīšanas elements, kā arī gaisa 
deflektora (att. 24/4) iestatīšanas elements ir pieejams pavisam ērti.

Attēls (att. 25) parāda sēklas materiāla pārvietošanos no šķirošanas 
brīža līdz pat iesēšanai sēklas gropē ar divdisku lemesi (att. 24/5). 
Mašīna ir aprīkota ar ventilatoru, kas nodrošina sēklas materiāla 
padevei nepieciešamo gaisa plūsmu. To darbina hidrauliskais motors, 
kas ir pievienots traktora jūgvārpstai. 

EDX ir iespējams papildus aprīkot ar mēslojuma lemešiem. 
Mēslojums tiek pārvadāts priekšējā tvertnē (att. 24/6) . Nepieciešamo 
mēslojuma daudzumu padod dozatorā iemontētais dozatora veltnis. 
Dozatora veltni var darbināt ar elektromotoru. Gadījumā, kad dozatora 
veltnis netiek darbināts ar strāvu, par piedziņas un iestatīšanas 
elementu var izmantot priekšējās tvertnes mazo ratu (att. 24/7). Darba 
ātrums un iestatītais mēslojuma daudzums noteiks dozatora veltņa 
piedziņas apgriezienu skaitu. 

Mašīna ir aprīkota ar ventilatoru, kas nodrošina mēslojuma padevei
nepieciešamo gaisa plūsmu. Ventilatora hidraulisko motoru darbina 
traktora hidraulika.



Uzbūve un darbības princips

48 EDX-2/EDX-2FC BAH0056-1 01.12

padeves piltuve mēslojumu padod uz sadalītāja galvām (att. 24/8) un 
no turienes – vienmērīgi uz visiem mēslojuma lemešiem.

Mēslojums augsnē tiek novietots blakus sējas materiālam. Mēslojuma 
lemešu dziļuma iestatījumu var veikt centralizēti, nospiežot traktora 
vadības elementu.

Apstrādes beigu joslu veido joslas iezīmētāji (att. 24/9) traktora 
vidusdaļā.

Mašīnu var salocīt līdz 3 m transportēšanas platumam.

att. 25

Sēklas materiāla tvertne (att. 25/1) ir aprīkota ar šķirošanas cilindru 
(att. 25/2), kas ar pneimatikas palīdzību veic precīzu sēklas materiāla 
atdalīšanu. 

Centralizēti iestatāmā gaisa plūsma nodrošina sēklas materiāla 
kustību piltuvē (att. 25/3). Katrā cilindra atverē nokļūst viena sēkla. Ja 
vienā atverē nokļūst vairākas sēklas, centralizēti iestatāmi atdalītāji 
notīrīs nevajadzīgās sēklas.

Vilkmi, kas uz sēklu iedarbojas cilindrā, pārtrauc tajā nostiprinātais 
veltnis (att. 25/4). Veltnis aizver atveri tieši pirms padeves sprauslas, 
aiz kuras ir piestiprināta sēklas materiāla padeves caurule (att. 25/5). 
Pārspiediens tiek novadīts pa sēklas materiāla padeves cauruli. No 
cilindra atbrīvoto sēklas materiālu spēcīgi paātrina gaisa plūsma, un 
tas ar lielu ātrumu tiek pārvietota pie lemeša. Uztvērējrullis (att. 25/6) 
pārtver sēklas materiālu un to cieši iespiež sēklas gropē.

Sēklu atdalīšanas un izsējas moduļveida dalījums ļauj nodrošināt 
precīzu sējas materiāla izsēju arī ar lielu darba ātrumu – līdz pat 
15 km/h.

Izveidotajam gropes šķērsgriezumam ir taisnstūra forma. 
Uztvērējrullis ir novietots tieši pie gropes malas, nodrošinot optimālu 
sēklas izsēju arī dažādu augsnes īpašību un liela darba ātruma 
gadījumā.
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5.1 Hidraulisko šļūteņu cauruļvadi

BRĪDINĀJUMS

Saindēšanās risks, ko izraisa ar augstspiedienu izplūstoša 
hidrauliskā eļļa!

Pievienojot un atvienojot hidraulisko šļūteņu cauruļvadus, ievērojiet, 
lai gan traktora, gan mašīnas hidrauliskajā sistēmā nebūtu 
spiediena.

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

5.1.1 Hidraulisko šļūteņu cauruļvadu pievienošana

BRĪDINĀJUMS

Apdraudējumi, ko izraisa saspiešana, sagriešana, satveršana, 
ievilkšana un trieciens, kurus izraisa nepareizas hidrauliskās 
funkcijas, ja ir nepareizi pieslēgti hidraulisko šļūteņu 
savienojumi!

Pievienojot hidraulisko šļūteņu cauruļvadus, ņemiet vērā hidrauliskās 
sistēmas spraudņu krāsaino marķējumu.

Pirms mašīnas pievienošanas traktora hidrauliskajai sistēmai 
pārbaudiet hidrauliskās eļļas saderību.
Nejauciet kopā minerāleļļu un bioeļļu!

Ievērojiet maksimāli pieļaujamo hidrauliskās eļļas spiedienu 200 
bāri.

Pievienojiet tikai tīrā stāvoklī esošus hidrauliskās sistēmas 
spraudņus.

Ievietojiet hidrauliskās sistēmas spraudni(-ņus) uzmavā(-ās) tik 
dziļi, līdz ir jūtama hidrauliskās sistēmas spraudņa(-u) 
nofiksēšanās.

Pārbaudiet, vai hidraulisko šļūteņu cauruļvadi savienojumu 
vietās ir savienoti pareizi un cieši.

1. Pagrieziet traktora regulētājvārsta vadības 
sviru peldēšanas (neitrālajā) režīmā.

2. Pirms hidraulisko šļūteņu cauruļvadu 
pievienošanas traktoram notīriet hidraulisko 
šļūteņu cauruļvadu spraudņus.

3. Savienojiet hidraulisko šļūteņu cauruļvadu(-
us) ar traktora vadības iekārtu(-ām).

att.26
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5.1.2 Hidraulisko šļūteņu cauruļvadu atvienošana

1. Pagrieziet traktora regulētājvārsta vadības 
sviru peldēšanas (neitrālajā) režīmā.

2. Atvienojiet hidrauliskās sistēmas spraudņus 
no hidrauliskās sistēmas uzmavām.

3. Uzlieciet hidrauliskās sistēmas spraudņiem 
un ligzdām putekļu aizsargvāciņus pret 
notraipīšanos.

4. Novietojiet hidraulisko šļūteņu cauruļvadus 
šļūteņu glabāšanas nodalījumā.

att. 27
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5.2 „AMATRON+” vadības terminālis

„AMATRON+” veido vadības terminālis (att. 28), 
pamataprīkojums (kabelis un stiprinājuma 
materiāls) un mašīnas darba aprēķina dators.

Nostipriniet vadības termināli traktora kabīnē 
atbilstoši „AMATRON+” lietošanas pamācībā 
minētajām norādēm.

att. 28

Ar vadības termināli (att. 28):

ievada specifiskus mašīnas parametrus,

ievada specifiskus uzdevuma parametrus,

regulē mašīnas darbību, lai sēšanas režīmā mainītu izsējamā 
sēklas materiāla daudzumu,

kontrolē sējmašīnas darbību sēšanas procesa laikā;

kontrolē sējas materiāla un mēslojuma tvertņu līmeni.

AMATRON+ nosaka:

faktisko kustības ātrumu [km/h],

pašreizējo izsējas daudzumu [sēklas/ha];

faktisko sējas materiāla/mēslojuma tvertnes saturu [kg];

atlikušo ceļu [m], līdz sējas materiāla/mēslojuma tvertnes būs 
tukšas;

ventilatora apgriezienu skaitu;

cilindru apgriezienu skaitu;

šķirošanas vienības spiedienu.

AMATRON+ saglabā turpmākos uzsākta darba iestatījumus:

izsēto sējas materiāla/mēslojuma dienas un kopējo 
daudzumu [kg];

dienā un kopumā apstrādāto platību [ha],

dienā un kopumā izsēšanā pavadītā laika daudzumu [h],

vidējo darba ražīgumu [ha/h].
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5.3 Rāmis un mašīnas izlices

att. 29

Mašīna ir aprīkota ar: 

sējas materiāla tvertni (att. 29/1);

divām mašīnas izlicēm, kuras var salocīt, ja nepieciešams veikt 
transportēšanu (att. 29/2).

5.4 Radars

Radars (att. 30/1) mēra paveikto ceļa posmu.

Bortdators ir vajadzīgs, lai aprēķinātu kustības 
ātrumu un apstrādāto platību (hektāru skaitītājs).

att. 30
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5.5 Balsta kājas

Pēc katras pārspraušanas nostipriniet iespraužamās tapas ar 
savāžamiem spraudņiem.

Mašīna ir aprīkota ar: 

divām priekšējām balsta kājām (att. 31/1);

vienu aizmugurējo balsta kāju (att. 31/2).

APDRAUDĒJUMS

Nenostipriniet balsta kājas, ja 
mašīna ir pacelta.

Nostiprinot balsta kājas, vienmēr 
uzturieties mašīnas sānu pusē.

Lai nostiprinātu balsta kājas, salokiet mašīnas 
izlices un paceliet to ar traktora trīspunktu 
hidraulisko sakabi.

att. 31

Priekšējās balsta kājas (att. 32/1) var nostiprināt 
3 pozīcijās ar tapas palīdzību:

iebīdītas (skatiet att. 32)
balsta kāju pozīcija, veicot darbus uz lauka 
un transportējot pa koplietošanas ceļiem;

vidēja pozīcija 
balsta kāju pozīcija mašīnas novietošanai;

izvilktas 
balsta kāju pozīcija, veicot iestatījumus.

att. 32

Aizmugurējā balsta kāja ir saliecama, to abās 
pozīcijās nostiprina ar tapu (att. 33/1) un 
nodrošina ar savāžamu spraudni.

att. 33
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5.6 Ventilators

Ventilatora apgriezienu skaits nosaka radītās gaisa plūsmas apjomu. 
Jo augstāks ir ventilatora apgriezienu skaits, jo lielāks ir radītās gaisa 
plūsmas apjoms.

„AMATRON+” rāda faktisko ventilatora apgriezienu skaitu un signalizē 
par novirzēm no iestatītā vēlamā ventilatora apgriezienu skaita.

Gaisa plūsmu radošo ventilatoru (att. 34/1) 
piedzen hidraulisks dzinējs (att. 34/2).

att. 34

Gaisa plūsma tiek sadalīta un izmantota sēklas 
materiāla šķirošanai.

Svira (att. 35/1) ir paredzēta gaisa daudzuma 
regulēšanai.

Parasti tā atrodas vidējā pozīcijā.

att. 35

Ventilatora apgriezienu skaits mainās tik ilgi, līdz hidraulikas eļļa 
sasniedz darba temperatūru.

Pirmajā lietošanas reizē noregulējiet ventilatora apgriezienu skaitu 
līdz darba temperatūras sasniegšanai. 

Ja ventilatoru atsāk izmantot pēc ilgāka dīkstāves laika, tad 
iestatītais ventilatora apgriezienu skaits tiek sasniegts tikai tad, kad 
hidraulikas eļļa ir sasilusi līdz darba temperatūrai.

APDRAUDĒJUMS

Nepārsniedziet maksimālo ventilatora apgriezienu skaitu –
4000 apgr./min. 
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5.6.1 Ventilatora pieslēgšana traktora jūgvārpstai (papildfunkcija)

Ventilatora hidraulisko dzinēju piedzen 
hidrauliskais sūknis (att. 36/1), kas uzstādīts uz 
traktora jūgvārpstas .

att. 36

Iestatiet traktora jūgvārpstas apgriezienu skaitu 
uz 1000 1/min.

Traktora jūgvārpstas apgriezienu skaits: 
1000 1/min.

att. 37

Veicot jūgvārpstas apgriezienu skaita pāriestatīšanu, 
ventilatora apgriezienu skaitu iestatiet tā, lai „AMATRON+” 
šķirošanas spiediena rādījums būtu 55 mbar. 

Šādā gadījumā faktiskais traktora jūgvārpstas apgriezienu skaits var 
sasniegt apm. 800 apgr./min. Nepārsniedziet maksimālo ventilatora 
apgriezienu skaitu – 4000 apgr./min.

att.38

APDRAUDĒJUMS

Nepārsniedziet maksimālo ventilatora apgriezienu skaitu –
4000 apgr./min. 

Ja ir jāpazemina ventilatora apgriezienu skaits, samaziniet 
jūgvārpstas apgriezienu skaitu.
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5.7 Sējas materiāla dozēšana un izsēja

5.7.1 Sējas materiāla tvertne

Sējas materiāla tvertne ir aprīkota ar cieši 
aizveramu vāku (att. 39/1). Vāku var aizvērt un 
atvērt ar nostiprināmu sviru (att. 39/2).

Vāka atvēršanas brīdī darbojas divi gāzes 
amortizatori.

att. 39

Vienmēr turiet vāku aizvērtu un nostiprinātu, īpaši tad, ja

darbojas ventilators (šķirošana);

pirms transportēšanas un mašīnas izliču salocīšanas.

Pirms uzpildes iztīriet sēklas materiāla tvertni no 
svešķermeņiem.

Neiepildiet sēklas materiāla tvertnē mitru vai lipīgu sēklas 
materiālu.
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5.7.2 Šķirošanai nepieciešamais spiediens

Ventilatora radītā gaisa plūsma pārvietojas pa šķirošanas cilindra 
atverēm. Sējas materiāla atsevišķās sēklas radītās vilkmes rezultātā 
aizsedz cilindra atveres.

Lai sēklas materiāla atsevišķās sēklas nenokristu no šķirošanas 
cilindra, nepieciešams nemainīgs gaisa spiediens, ko nodrošina

nemainīgs ventilatora apgriezienu skaits;

sistēmas hermētiskums (spiediena tvertne). 

Gaisa spiedienu šķirošanas korpusā: 

mēra spiediena devējs (att. 40/1);

rāda „AMATRON+” (skatiet „AMATRON+” 
lietošanas pamācību);

iestata ar ventilatora apgriezienu palīdzību.

att. 40

Nepieciešamais gaisa spiediens veidojas tikai brīdī, kad visās 
šķirošanas cilindra atverēs ir sēklas [skatiet funkciju „Iestatījuma 
pārbaude” (sadaļa „Darba sākšana, lappusē Nr. 109)].

„AMATRON+” signalizē, ja šķirošanas cilindra atverēs nav sēklu, 
piemēram, nepareizi iestatīta spiediena dēļ. 
Optiskais devējs trauksmi izraisa gadījumā, kad šķirošanas 
cilindrā netiek konstatētas sēklas.
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5.7.3 Sējas materiāla aizbīdnis

Sējas materiāls plūst no tvertnes uz piltuvi (att. 
41/1) tieši pirms šķirošanas cilindra.

Ja neveidojas virpulis, jo piltuvē ieplūst pārāk 
daudz sējas materiāla, samaziniet padeves 
daudzumu, mainot sējas materiāla aizbīdņa 
iestatījumu (att. 41/2).

att. 41

Iestatīšanas norāde

Skatlodziņam dīkstāves laikā vajadzētu būt līdz 
pusei aizsegtam ar sējas materiālu.

Sējas materiāla aizbīdņa iestatījums tiek mainīts 
ar sviras (att. 43/1) palīdzību.

Sviras standarta iestatījums

Kukurūza:      (uz plkst. 4.00)

att. 42

Piltuvē ir par daudz sējas materiāla:
iestatiet sviru (att. 43/1) pulksteņa rādītāja 
virzienā (-).

Piltuvē ir par maz sējas materiāla:
iestatiet sviru (att. 43/1) pretēji pulksteņa rādītāja 
virzienam (+).

Skatlodziņā (att. 24/3) pārbaudiet jūsu 
iestatījumu rezultātu.

att. 43

Padeve no sējas materiāla tvertnes ir pārtraukta, ja svira (att. 43/1) ir 
iestatīta pulksteņa rādītāja virzienā (-) un līdz atdurei.
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5.7.4 Gaisa deflektors

Cauri piltuvei plūstošais gaiss iekustina sējas 
materiālu, kas atrodas pirms šķirošanas cilindra.

Iestatīšanas norāde

Sējas materiāla sēklām 

ir brīvi jāplūst gar skatlodziņu (tās nedrīkst 
„lēkāt”);

nav jānonāk virs šķirošanas cilindra.

att. 44

Piltuves virpuļa radīšanai nepieciešamo gaisa 
daudzumu veido ar deflektora iestatījuma 
palīdzību.

Gaisa daudzuma samazināšana piltuvē:
iestatiet sviru (att. 45/1) pulksteņa rādītāja 
virzienā (-).

Gaisa daudzuma palielināšana piltuvē:
iestatiet sviru (att. 45/1) pretēji pulksteņa rādītāja 
virzienam (+).

Skatlodziņā (att. 24/3) pārbaudiet savu 
iestatījumu rezultātu.

att. 45

Sviras standarta iestatījums

Kukurūza:      (uz plkst. 2.00)

Maziem kukurūzas graudiem, kas labi plūst, nepieciešams mazāks 
gaisa daudzums nekā lieliem, lipīgiem kukurūzas graudiem.
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5.7.5 Sējas materiāla atdalītāji

Sasniedzot darba ātrumu, pārlieku sēklu daudzumu un kļūdainas 
vietas šķirošanas cilindra atverēs nosaka optiskie devēji. 
„AMATRON+” signalizē par kļūdu.

Centralizēti iestatāmi atdalītāji notīra liekās sējas 
materiāla sēklas.

Sviras (att. 46/1) pāriestatīšana izraisa atdalītāja 
pozīcijas nomaiņu.

Iestatiet sviru (att. 46/1) atbilstoši norādēm 
tabulā (att. 47).

att. 46

Sēklas materiāls Skalas vērtība

Kukurūza 60

Saulespuķes 60

att. 47

Ja „AMATRON+” darba ātruma laikā konstatē tukšas vietas vai 
pārlieku daudz sēklu, mainiet atdalītāja pozīciju.

Ar divkāršo sistēmu 
iestatiet sviru (att. 46/1) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam pretī 
augstākajai skalas vērtībai.

Ja konstatētas tukšas vietas
iestatiet sviru (att. 46/1) pulksteņa rādītāja virzienā pretī zemākajai 
skalas vērtībai.
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5.7.5.1 Atdalītāja attālinātā elektriskā pāriestatīšana

att. 48 att. 49

Elektrisks pozīcijas motors (att. 48/1), ko vada „AMATRON+”, iestata 
rādītāju (att. 49/1) nepieciešamajā atdalītāja pozīcijā.

Ja „AMATRON+” darba ātruma laikā konstatē tukšas vietas vai 
pārlieku daudz sēklu, mainiet atdalītāja pozīciju atbilstoši norādēm 
„AMATRON+ ” lietošanas pamācībā.

„AMATRON+” displejā redzama rādījuma skalas pozīcija (att. 49/1).

5.7.6 Slīpuma plākšņu komplekts (papildaprīkojums)

Strādājot slīpumā, sējas materiāls var nokļūt šķirošanas vienībā. 
Atsevišķas cilindra atveres netiks aizklātas ar sēklām. 

Slīpuma plākšņu komplekts (papildaprīkojums) novērsīs sējas 
materiāla iekrišanu šķirošanas vienībā. 
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5.7.7 Sējas materiāla sablīvējuma notīrīšana no blīvgumijas

„AMATRON+” parāda brīdinājumu, ja viens vai vairāki lemeši ir 
aizsērējuši un sējas materiāls vairs netiek izsēts augsnē. 

Sēklu padeves caurules gaisa plūsma tiek pārtraukta, un sējas 
materiāls vairs netiek padots uz sēklu padeves cauruli. Graudi 
neiekļūst padeves caurulē, bet gan sakrājas uz blīvgumijas, kas 
atrodas zem sēklu padeves caurules.

Iztīriet aizsērējumu (skatiet sadaļu „Sēklas 
padeves tvertnes tīrīšana“, lappusē Nr. 116) un 
notīriet sējas materiālu no blīvgumijas.

Pārvietojiet sviru (att. 50/1) vairākas reizes 
pulksteņa rādītāja virzienā līdz atdurei. 

Šādi sējas materiāls no blīvgumijas nokritīs 
savācējtvertnē (att. 52).

att. 50

Pārvietojiet sviru (att. 51/1) pretēji pulksteņa 
rādītāja virzienam līdz atdurei un nostipriniet to 
ar pagriežamo skrūvi (att. 51/2).

att. 51

Savācējtvertni (att. 52) nepieciešams regulāri pārbaudīt un tīrīt.
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Savācējtvertnes iztukšošana parasti notiek pēc 
tam, kad ir pabeigts darbs uz lauka.

Lai iztukšotu savācējtvertni: 

ievietojiet savākšanas trauku stiprinājumā 
zem šķirošanas korpusa (skatiet sadaļu 
„Sējas materiāla tvertnes iztukšošana“, 
lappusē Nr. 112);

atveriet noslēgvāku (att. 52/1) ar piegādes 
komplektā iekļauto sešstūra atslēgu (att. 
52/2);

savākto sējas materiālu ieberiet atpakaļ tvertnē, 
lai izmantotu atkārtoti.

att. 52

5.7.8 Digitālā sējas materiāla līmeņa kontrole

Tvertnes līmeņa devējs (att. 53/1) kontrolē 
tvertnes sējas materiāla līmeni.

att. 53
Brīdī, kad sējas materiāla līmenis sasniedz 
devēju, „AMATRON+” parādās brīdinājuma 
ziņojums (att. 54). Vienlaikus atskan brīdinājuma 
signāls. Šī brīdinājuma signāla mērķis ir 
atgādināt traktora vadītājam, ka tvertni 
nepieciešams laikus uzpildīt.

„AMATRON+” ar trauksmes signālu ziņo, ja 
tvertnes līmenis ir zemāks par devēja 
atrašanās vietu.

att. 54
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5.7.9 Divdisku lemesis

Divdisku lemesis (att. 55/1)  balstās uz abiem 
nesējruļļiem (att. 55/2) un nodrošina nemainīgu 
darba dziļuma iestatījumu. Divdisku lemeša un 
nesējruļļu diametrs ir īpaši liels.

Pirms gropes veidņa (att. 55/3) esošo augu 
atliekas pastumj malā divdisku lemesis.

Iestatāmie spiediena ruļļi (att. 55/4) aizklāj sēklas 
gropi un to noblietē.

att. 55

5.7.9.1 Sējas materiāla sēšanas dziļums

Ar vārpstu (att. 56/1) tiek iestatīts sējas materiāla 
sēšanas dziļums. Skala (att. 56/2) tiek izmantota 
par iestatīšanas palīgelementu.

Visiem sēšanas agregātiem iestatiet vienādu 
skalas vērtību.

Maksimālais sēšanas dziļums ir 10 cm.

att. 56

Pārbaudiet sējas materiāla sēšanas dziļumu un sēklu rata attālumu

pēc katras sējas materiāla sēšanas dziļuma pāriestatīšanas;

pāriestatot mašīnu no vieglākas uz smagāku augsni un otrādi. 
Vieglās augsnēs nesējruļļi iegrimst dziļāk nekā smagās augsnēs.
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5.7.9.2 Lemešu spiediens (divdisku lemeši)

Divdisku lemešu spiediena iestatījums var sasniegt pat 250 kg.

Nepieciešamo sējas materiāla sēšanas dziļumu var sasniegt tikai ar 
pareizi iestatītu lemešu spiedienu.

Nepietiekams lemešu spiediens neļaus sasniegt sēšanas dziļumu. 
Lemeši pārvietosies nevienmērīgi.

Pārāk liela lemešu spiediena ietekmē nesējruļļi veidos pārāk dziļas 
gropes. Mašīna tiks pacelta.

Iestatiet lemešu spiedienu, nospiežot

vārstu (att. 57/1) vai

pozīcijas motoru (papildaprīkojums), kas 
tiek darbināts ar „AMATRON+” traktora 
kabīnē.

Nolasiet lemešu spiedienu:

izmantojot manometru (att. 57/2); 

„AMATRON+” displejā (ar papildaprīkojumu 
„Pozīcijas motors“).

att. 57

Manometrā (att. 57/2) redzamais spiediens mainās, kamēr traktora 
hidraulikas darbinātais ventilators griežas ar nemainīgu apgriezienu 
skaitu.
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5.7.9.3 Spiediens un intensitāte, ar kādu piespiedējdiski tiek spiesti pret zemi

Pāriestatāmie piespiedējdiski (att. 58/1) aizklāj un noblietē sēklas 
gropi.

att. 58

Piespiedējdisku spiediens pret zemi
Piespiedējdisku spiediens pret zemi palielinās atkarībā no to 
stiprinājuma (att. 58/2) pozīcijas augstuma zobsegmentā (att. 58/3).

Piespiedējdisku darbības intensitāte
Piespiedējdisku (att. 58/4) darbības intensitāte mainās, pāriestatot to 
asis. Pielāgojiet piespiedējdisku stāvokli attiecībā pret augsni vai 
sēklas gropi.

Ja netiek sasniegts vēlamais darba 
rezultāts, pāriestatiet 
piespiedējdiskus, pagriežot asi.

Svira (att. 59/1) ir paredzēta 
iestatīšanai.

att. 59
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5.8 Joslas iezīmētājs

Hidrauliski darbināmie joslu iezīmētāji pamīšus 
labajā un kreisajā pusē blakus mašīnai grimst 
zemē. 

Šādi aktīvais grambas aizzīmētājs veido 
marķējumu. Šis marķējums traktora vadītājam 
noder kā orientieris, lai turpinātu darbu pēc 
apgriešanās. 

Traktora vadītājs brauc līdzās pēdējai joslai pa 
marķējuma līniju.

att. 60

Iespējams iestatīt:

joslas iezīmētāju garumu;

joslu iezīmētāju darba intensitāti atkarībā no 
augsnes veida.

att.61

Lai izvairītos no šķēršļiem, aktīvo grambas aizzīmētāju uz lauka var 
pielocīt un atlocīt. 

Ja grambas aizzīmētājs tomēr saduras ar cietu šķērsli, nostrādā 
hidrauliskās sistēmas aizsardzības sistēma pret pārslodzi un 
hidrauliskais cilindrs padodas šķērslim, tādējādi pasargājot grambas 
aizzīmētāju no bojājumiem. 

Pēc pabraukšanas garām šķērslim traktora vadītājs lieto vadības 
iekārtu un atkal atloka grambas aizzīmētāju.
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5.9 Riteņu grambu nolīdzinātāji (papildaprīkojums)

Riteņa grambu nolīdzinātāji (att. 62/1) veic cieto 
traktora riteņa grambu nolīdzināšanu un rada 
smalku augsni, ko izmanto sējas gropes 
aizbēršanai.

Grambu aizzīmētājus var pāriestatīt horizontāli 
un vertikāli. Horizontālā pozīcijā grambu 
aizzīmētājus var pāriestatīt laideni.

att. 62
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6 Lietošanas sākšana

Šajā nodaļā ir ietverta informācija:

par mašīnas lietošanas uzsākšanu;
par to, kā pārbaudīt, vai mašīnu drīkst piekabināt attiecīgajam 
traktoram.

Pirms mašīnas lietošanas sākšanas operatoram jāizlasa un 
jāizprot ekspluatācijas instrukcijā minētie norādījumi.

Ievērojiet nodaļā "Drošības norādījumi operatoram", sākot no 
lappusē Nr. 26, minētos norādījumus:

mašīnas piekabināšana un atkabināšana;
mašīnas transportēšana;
mašīnas lietošana.

Mašīnas piekabināšanai un transportēšanai izmantojiet tikai tam 
piemērotu traktoru!
Traktoram un mašīnai jāatbilst nacionālajiem ceļu satiksmes 
noteikumiem.

Transportlīdzekļa īpašnieks (operators) un vadītājs (apkalpojošā 
persona) ir atbildīgs par to, lai tiktu ievērotas nacionālo ceļu 
satiksmes noteikumu prasības.

BRĪDINĀJUMS

Apdraudējumi, ko izraisa saspiešana, cirpe, sagriešana, 
ievilkšana un aizķeršanās hidrauliski vai elektriski darbinātu 
daļu tuvumā.

Ir aizliegts bloķēt tos vadības elementus uz traktora, kas paredzēti 
tiešai elementu hidraulisku vai elektrisku kustību veikšanai, piem., 
salocīšanas, pagriešanas un bīdīšanas procesiem. Atlaižot attiecīgo 
vadības elementu, atbilstošajai kustībai jāpārtraucas automātiski. Tas 
neattiecas uz tādu ierīču kustībām, kuras:

darbojas nepārtraukti vai
tiek regulētas automātiski vai
kurām atbilstoši to funkcijai nepieciešams brīvās kustības vai 
spiediena režīms.
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6.1 Traktora piemērotības pārbaude

BRĪDINĀJUMS

Ir mašīnas lūzuma draudi, ko darba režīmā var izraisīt 
noteikumiem neatbilstoša traktora izmantošana – nepietiekama 
traktora stabilitāte un nepietiekama stūrēšanas un bremzēšanas 
efektivitāte!

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:

traktora hidraulikas sūkņa jauda vismaz 80 l/min;

12 V ar 110 A traktora ģeneratora strāvas stiprumu. 

pieļaujamā pilnā masa,

pieļaujamā asu noslodze,

pieļaujamā atbalsta noslodze traktora sakabes punktā,

uzmontētā apriepojuma nestspēja,

pietiekama pieļaujamā piekabes masa.

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.
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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 (ar pievienotu mašīnu)

att.63

TL [kg] Traktora svars nenoslogotā stāvoklī

TV [kg] Nenoslogota traktora priekšējās ass 
noslodze

TH [kg] Nenoslogota traktora aizmugurējās ass 
noslodze

sk. traktora ekspluatācijas instrukciju vai 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību

GH [kg]
Aizmugurē pievienojamās mašīnas vai 
aizmugures atsvara pilnā masa

skatiet nodaļu. „Tehniskie dati traktora svara 
un ass slodžu aprēķina veikšanai”, lappusē
Nr. 45 vai „Aizmugures svars”

GV [kg] Priekšpusē pievienojamās mašīnas vai 
priekšpuses atsvara pilnā masa

sk. priekšpusē pievienojamās mašīnas vai
priekšpuses atsvara tehniskos datus

a [m]

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

skat. 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 centru un aizmugurē 
pievienojamās mašīnas vai aizmugures 
atsvara smaguma centru (smaguma centra 
attālums)

skatiet nodaļu. „Tehniskie dati traktora svara 
un ass slodžu aprēķina veikšanai“, lappusē
Nr. 45
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6.1.1.2 Traktoram nepieciešamā minimālā priekšpuses līdzsvarojuma GV minaprēķins 
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 apakšnodaļā).

6.1.1.3 Traktora priekšējās ass faktiskās noslodzes TV tat aprēķins 

b
dcGbTbaGT HVV

tatV

)()(

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

6.1.1.4 Traktora un mašīnas faktiskās kopmasas aprēķins

HLVtat GTGG

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

6.1.1.5 Traktora aizmugurējās ass faktiskās noslodzes TH tat aprēķins

tatVtattatH
TGT

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

6.1.1.6 Traktora apriepojuma nestspēja

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

Faktiskā vērtība saskaņā 
ar aprēķinu

Pieļaujamā vērtība 
saskaņā ar traktora 
ekspluatācijas 
instrukciju

Divkāršā 
pieļaujamā riepu 
nestspēja (divu 
riepu)

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, ko traktora nepietiekamas stabilitātes, kā arī 
nepietiekamas stūrēšanas un bremzēšanas spējas rezultātā 
izraisa saspiešana, sagriešana, aizķeršana, ievilkšana un 
trieciens.

Mašīnu aizliegts piekabināt aprēķinu pamatā izmantotajam traktoram, 
ja:

kaut vai viena no faktiskajām aprēķinātajām vērtībām pārsniedz 
pieļaujamo vērtību;
traktoram nav piestiprināts nepieciešamās minimālās 
līdzsvarošanas priekšpuses atsvars (ja ir nepieciešams) (GV min).

Ja traktora ass noslodze ir pārsniegta tikai uz vienas ass, veiciet 
traktora noslogošanu, uzstādot priekšpuses vai aizmugures 
atsvaru.

Īpašie gadījumi:

Ja nepieciešamā minimālā priekšpuses noslodze (GV min) 
netiek sasniegta, izmantojot priekšpusē pievienojamās 
mašīnas svaru (GV), papildus priekšpusē pievienojamajai 
mašīnai jāizmanto balasta atsvari!

Ja nepieciešamā minimālā aizmugures noslodze (GH min) 
netiek sasniegta, izmantojot aizmugurē pievienojamās 
mašīnas svaru (GH), papildus aizmugurē pievienojamajai 
mašīnai jāizmanto balasta atsvari!
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6.2 Nodrošināšana, lai traktoru/mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt un tā 
nejauši neaizripotu

BRĪDINĀJUMS

Apdraudējumi, ko izraisa saspiešana, cirpe, sagriešana, 
nogriešana, satveršana, uztīšana, ievilkšana, saķeršana un 
trieciens, strādājot pie mašīnas:

nejauši nolaižot nenofiksēto mašīnu, kas ir pacelta ar traktora 
trīspunktu hidraulisko sakabi;
nejauši nolaižoties paceltām, nenostiprinātām mašīnas daļām;

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 nostipriniet traktoru un mašīnu, lai tie nevarētu izkustēties.

Aizliegts veikt jebkādus mašīnas apkalpošanas darbus, 
piemēram, montāžas, regulēšanas, darbības traucējumu 
novēršanas, tīrīšanas, apkopes un tehniskās uzturēšanas 
darbus,

ja darbojas mašīnas piedziņa;

kamēr traktora dzinējs darbojas ar pievienotu 
jūgvārpstu/hidraulisko sistēmu;

ja aizdedzes atslēga atrodas traktora aizdedzē un traktoru var 
nejauši iedarbināt, kamēr tam ir pievienota 
jūgvārpsta/hidrauliskā sistēma,

ja traktors nav nodrošināts pret negaidītu aizripošanu ar 
stāvbremzēm un vai paliktņiem;

kustīgās daļas nav bloķētas pret nejaušu kustību.

Šo darbu laikā īpašu apdraudējumu izraisa saskare ar 
nenostiprinātiem konstrukcijas elementiem.

1. Novietojiet traktoru ar pievienotu mašīnu tikai uz cietas un 
līdzenas pamatnes.

2. Nolaidiet pacelto un nenostiprināto mašīnu/ paceltās un 
nenostiprinātās mašīnas daļas.

Šādā veidā tiek novērsta to nejauša nolaišanās.

3. Apstādiniet traktora dzinēju.

4. Izņemiet aizdedzes atslēgu.

5. Ieslēdziet traktora stāvbremzi.
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6.3 Norādes par pievienošanu traktora hidraulikai

Uzkrātais spiediens nedrīkst pārsniegt 10 bārus. Tādēļ, pievienojot 
hidrauliskā ventilatora piedziņas savienojumu, jāievēro montāžas 
noteikumi.

Pievienojiet spiedienvada hidraulisko savienojumu (att. 64/5) pie 
vienkāršas vai divkāršas darbības traktora vadības iekārtas ar 
prioritāti.

Pievienojiet lielo atgaitas cauruļvada (att. 64/6) hidraulisko 
savienojumu tikai pie tāda traktora savienojuma, kurā nav
spiediena un kas ir tieši savienots ar hidrauliskās eļļas tvertni 
(att. 64/4). 
Lai nepārsniegtu uzkrātā spiediena vērtību 10 bāri, 
nepievienojiet atgaitas cauruļvadu pie traktora vadības iekārtas.

Veicot vēlāku traktora atgaitas cauruļvada uzstādīšanu, 
izmantojiet tikai DN 16 caurules, piemēram, Ø 20 x 2,0 mm, 
nodrošinot īsu savienojumu ar hidrauliskās eļļas tvertni.

Lai darbotos visas hidrauliskās funkcijas, traktora hidrauliskā sūkņa 
jaudai jābūt vismaz 80 l/min ar spiedienu 150 bāri.

att. 64/...

(A) no mašīnas puses
(B) Traktoram
(1) Ventilatora hidrauliskais dzinējs 

Nmax. = 4000 1/min.
(2) Filtrs

(3) vienkāršas vai divkāršas darbības vadības 
iekārta ar prioritāti

(4) Hidraulikas eļļas tvertne

(5) Turpgaita:
Spiediena caurule ar prioritāti
(apzīmējums: 1 kabeļu saistelements, 
sarkans)

(6) Atgaita:
cauruļvads bez spiediena ar „lielo” 
saspraužamo savienojumu 
(apzīmējums: 2 kabeļu kopnes, sarkanas)

att. 64

Hidraulikas eļļas nedrīkst pārmērīgi sasilt.

Liels sūknējamās eļļas daudzums maza izmēra eļļas tvertnēs veicina 
ātru hidraulikas eļļas sasilšanu. Traktora eļļas tvertnes (att. 64/4) 
tilpumam jābūt vismaz divreiz lielākam par sūknējamās eļļas 
daudzumu. Hidraulikas eļļas pārmērīgas sasilšanas gadījumā 
darbnīcā jāuzstāda eļļas radiators.
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7 Mašīnas piekabināšana un atkabināšana

Veicot mašīnas piekabināšanu un atkabināšanu, ievērojiet nodaļas 
"Drošības norādījumi operatoram", lappusē Nr. 26, norādījumus.

BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas risks, ko, piekabinot un atkabinot mašīnu, izraisa 
traktora un mašīnas nejauša iedarbināšana un nejauša 
izkustēšanās!

Pirms ieiešanas bīstamajā zonā starp traktoru un mašīnu nodrošiniet, 
lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt un tie nejauši 
neizkustētos, šim nolūkam sk. 6.2 apakšnodaļu, lappusē Nr. 75.

BRĪDINĀJUMS

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

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

BRĪDINĀJUMS

Ir mašīnas lūzuma draudi, ko darba režīmā var izraisīt 
noteikumiem neatbilstoša traktora izmantošana – nepietiekama 
traktora stabilitāte un nepietiekama stūrēšanas un bremzēšanas 
efektivitāte!

Mašīnu drīkst piemontēt vai piekabināt tikai tādam traktoram, kas tam 
ir piemērots. Šim nolūkam sk. nodaļu "Traktora piemērotības 
pārbaude", lappusē Nr. 70.

BRĪDINĀJUMS

Saspiešanas 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 to 
pilnīgas apstādināšanas gadījumā.

BRĪDINĀJUMS

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

Lai traktoru savienotu ar mašīnu atbilstoši noteikumiem, 
izmantojiet tikai paredzētās ierīces.
Piekabinot mašīnu traktora trīspunktu hidrauliskajai sakabei, 
pievērsiet uzmanību tam, lai obligāti sakristu traktora un 
mašīnas savienojamības kategorijas.
Mašīnas pievienošanai izmantojiet tikai kopā ar mašīnu 
piegādātos augšējos un apakšējo vilcējstieņu tapas.
Piekabinot vai atkabinot mašīnu, ikreiz pārbaudiet, vai augšējā 
vilcējstieņa un apakšējo vilcējstieņu tapām nav ārēji manāmu 
bojājumu. Nomainiet augšējā vilcējstieņa un apakšējo 
vilcējstieņu tapas, ja tās ir būtiski nodilušas.
Ar atvāžamo spraudni nodrošiniet augšējā vilcējstieņa un 
apakšējo vilcējstieņu tapas pret negaidītu atvienošanos.

BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, kas, izmantojot bojātus elektropadeves kabeļus 
un padeves cauruļvadus, izraisa enerģijas padeves 
pārtraukumu!

Savienojot elektropadeves kabeļus un padeves cauruļvadus, 
pievērsiet uzmanību to novietojumam. Elektropadeves kabeļiem un 
padeves cauruļvadiem:

jāseko līdzi visām piemontētās vai piekabinātās mašīnas 
kustībām nenostiepjoties, bez salocīšanās vai rīvēšanās.
tie nedrīkst berzēties gar citām mašīnas daļām.
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APDRAUDĒJUMS

Lai mašīna vienmēr brauktu precīzi vienā līnijā ar traktoru un 
nesvaidītos uz abām pusēm, traktora apakšējiem vilcējstieņiem 
nedrīkst būt sānu brīvgājiena!

1. Pārbaudiet, vai sakrīt traktora un mašīnas savietojamības 
kategorijas (skatiet sadaļu „Tehniskie dati“, lappusē Nr. 45).

2. Nostipriniet augšējā un apakšējo vilcējstieņu tapas ar 
atvāžamajiem spraudņiem.

3. Lieciet personām atstāt bīstamo zonu starp 
traktoru un mašīnu.

4. Pievirzieties ar traktoru apm. 25 cm 
attālumā no mašīnas. 
Traktora apakšējiem vilcējstieņiem
jāatrodas vienā līmenī ar mašīnas 
apakšējiem stiprinājuma punktiem.

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

6. Pievienojiet padeves caurules traktoram 
(skatiet sadaļu „Hidraulikas savienojumu 
izveide“, lappusē Nr. 81). att.65

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

8.  Savienojiet traktora apakšējos vilcējstieņus 
(att. 66/1) ar mašīnas apakšējiem 
stiprinājuma punktiem. Apakšējo vilcējstieņu 
kāši fiksējas automātiski.

9. Savienojiet traktora augšējo vilcējstieni (att. 
66/2) ar mašīnas augšējo stiprinājuma 
punktu. Augšējā vilcējstieņa kāsis fiksējas 
automātiski. 
Mašīnas izcelšanai nepieciešamais spēks ir 
vismazākais, kad traktora augšējais 
vilcējstienis (att. 66/2) atrodas horizontāli. att. 66
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10. Novietojiet mašīnu taisni, pāriestatot augšējo vilcējstieni.

11. Nodrošiniet augšējo vilcējstieni pret pagriešanos.

12. Pārbaudiet, vai augšējā un apakšējo vilcējstieņu kāši ir pareizi 
nostiprināti.

att. 67 att. 68

13. Balsta kāju (att. 67/1 un att. 68/1) pārvietošana transportēšanas 
pozīcijā (skatiet sadaļu „Balsta kājas“, lappusē Nr. 53).

Uzlīme (att. 69/1) atgādinās par to, ka pirms 
mašīnas izliču atlocīšanas ir pilnībā jāiebīda tās 
priekšējās balsta kājas.

Izvilktas balsta kājas atlocīšanas laikā 
sadursies ar mašīnas izlicēm. 

Pirms atlokāt izlices, iebīdiet 
priekšējās balsta kājas.

att. 69

Pārbaudiet elektropadeves kabeļu un padeves cauruļvadu 
novietojumu. 

Tie nedrīkst berzēties gar citām mašīnas daļām.
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7.1.1 Hidraulikas savienojumu izveide

Pirms hidraulikas savienojumu pieslēgšanas traktoram iztīriet tos. 
Neliels daudzums ar daļiņām piesārņotas, netīras eļļas var izraisīt 
hidraulikas bojājumu.

Mašīnai (EDX)No traktora 
puses att. 143/… Kustības 

virziens Apzīmējums Funkcija

(0030) Turpgaita 1
1 Divkārša

(0020) Atgaita 2
Dzelten

s Joslas iezīmētāja aktivizācija

(0050) Turpgaita 1
2 Divkārša

(0040) Atgaita 2
zaļš Mašīnas izliču salocīšana/atlocīšana

Tr
ak

to
ra

 v
ad
īb

as
 ie

rīc
e

3 1x vienreiz

H
id

ra
ul

is
ka

is
 

ca
ur

uļ
va

ds

(0070) Turpgaita 1) 1

Kompresora hidrauliskais 
motors
Lemešu spiediens 
(izsējas un mēslojuma lemeši)

Cauruļvads bez 
spiediena (0080) Atgaita 2)

K
ab

eļ
u 

sa
vi

lc
ēj

s

2

sarkan
s

1) Spiediena caurule ar prioritāti (apm. 38 l/min.)
2) cauruļvads bez spiediena (skatiet nodaļu. „Norādes par pievienošanu traktora hidraulikai“, lappusē Nr. 76).

Darba laikā traktora 1. vadības ierīci izmanto biežāk, nekā citas 
vadības ierīces. Piekārtojiet 1. vadības iekārtas pieslēgumus traktora 
kabīnē viegli aizsniedzamai vadības ierīcei.

7.1.2 Savienojumu izveide

Savienojums/funkcija Montāžas norādījums

Spraudnis (7 kontaktu) satiksmes apgaismes 
iekārtai

AMATRON+ mašīnas spraudnis
Pievienojiet spraudņus terminālim atbilstoši 
AMATRON+ lietošanas pamācībā minētajām 
norādēm.
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7.2 Mašīnas iestatīšana

Pēc tam, kad mašīna ir pievienota traktoram, 
novietojiet to horizontāli, lai satvērējdiski (att. 
70/1) nepārtraukti saskartos ar izveidotajām 
gropēm. 

Ja mašīna netiks izlīdzināta, satvērējdiski 
nepieskarsies zemei un sējas materiāla sēklas, 
izkrītot no padeves caurules (att. 70/2), nonāks 
zem satvērējruļļa.

Kā iestatīšanas palīgelementu var izmantot 
horizontālos līmeņrāžus, kas piestiprināti pie 
mašīnas rāmja un arī pie katra lemešu rāmja.

att. 70

1. Apstādiniet sagatavoto mašīnu uz 
horizontālas virsmas.

2. Novietojiet mašīnas rāmi horizontāli, mainot 
traktora apakšējo vilcējstieņu pozīciju. 
Kā palīglīdzekli varat izmantot pie mašīnas 
rāmja piestiprināto horizontālo līmeņrādi 
(att. 71/1).

att. 71

att. 72 73. zīm.

Attēlā 73. zīm. redzamas lemešu līmeņrāžu (att. 72/1) rādījumu iespējas gadījumā, kad mašīna ir 
novietota horizontāli. Bultiņa rāda braukšanas virzienā.

Rādījums starp A) un B): lemešu rāmja pamatpozīcija ir pareiza.

Rādījums starp B) un C): Pārbaudiet lemešu rāmja 
pamatiestatījumu remontdarbnīcā.
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7.3  Mašīnas atkabināšana no traktora

BRĪDINĀJUMS

Apdraudējumi, ko izraisa saspiešana, sagriešana, satveršana, 
ievilkšana un trieciens atkabinātās mašīnas nepietiekamas 
stabilitātes un apgāšanās gadījumā!

Novietojiet mašīnu uz horizontālas virsmas ar stingru pamatni.

Pilnībā atlokiet vai salokiet mašīnas izlices, pirms atvienojat no
traktora.

Ņemiet vērā, ka traktora riteņu grambas nolīdzinātājs 
(papildaprīkojums) var iegrimt irdenā augsnē, vai arī vispirms paceliet 
traktora riteņu grambas nolīdzinātājus pilnībā augšup.

Atkabinot mašīnu, tās priekšā vienmēr jābūt brīvai vietai, lai 
atkārtotas piekabināšanas gadījumā ar traktoru varētu taisnā līnijā 
piebraukt pie mašīnas.
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7.3.1 Atlocītas mašīnas atkabināšana no traktora

1. Apstādiniet ventilatoru.

2. Izslēdziet „AMATRON+”.

3. Pielokiet mašīnas izlici (skatiet nodaļu 
Mašīnas izliču un joslas iezīmētāju 
atliekšana un pieliekšana, lappusē Nr. 102).

4. Atlokiet aizmugurējo balsta kāju (att. 74/1) 
(skatiet sadaļu „Balsta kājas“, lappusē Nr.
53).

Neizvelciet priekšējās balsta kājas.

5. Pilnībā atlokiet mašīnu.

Atvienojiet mašīnu no traktora atbilstoši 
aprakstam „Mašīnas atkabināšana“, 
lappusē Nr. 85 sadaļā.

att. 74

7.3.2 Salocītas mašīnas atkabināšana no traktora

1. Apstādiniet ventilatoru.

2. Izslēdziet AMATRON+.

3. Pielokiet mašīnas izlici (skatiet sadaļu 
Mašīnas izliču un joslas iezīmētāju 
atliekšana un pieliekšana, lappusē Nr. 102).

4. Priekšējās balsta kājas (att. 75/1) izvelciet 
vidējā pozīcijā (skatiet sadaļu „Balsta kājas“, 
lappusē Nr. 53).

5. Atlokiet aizmugurējo balsta kāju (att. 75/2) 
(skatiet sadaļu „Balsta kājas“, lappusē Nr.
53).

Atvienojiet mašīnu no traktora atbilstoši 
aprakstam „Mašīnas atkabināšana“, 
lappusē Nr. 85 sadaļā.

att. 75
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7.3.2.1 Mašīnas atkabināšana

6. Sagatavojiet mašīnu atvienošanai atbilstoši aprakstā minētajām 
norādēm. 

skatiet sadaļu „Atlocītas mašīnas atkabināšana no 
traktora“, lappusē Nr. 84

skatiet sadaļu „Salocītas mašīnas atkabināšana no 
traktora“, lappusē Nr. 84)

7. Laidiet mašīnu lejup, līdz aizmugurējā balsta kāja pieskaras 
zemei.

8. Atslogojiet augšējo vilcējstieni. Pāriestatiet augšējā vilcējstieņa 
garumu atbilstoši nepieciešamībai.

9. Atvienojiet augšējā vilcējstieņa āķi no traktora kabīnes.

10. Nolaidiet mašīnu līdz galam.

11. Atvienojiet apakšējos vilcējstieņa āķus no traktora kabīnes.

12. Pavirziet traktoru par aptuveni 25 cm uz priekšu.
Brīvā telpa starp traktoru un mašīnu ļaus ērti atvienot padeves 
caurules.

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

APDRAUDĒJUMS

Traktoram virzoties uz priekšu, starp traktoru un mašīnu neviens 
nedrīkst atrasties!

14. Ielieciet cauruļu novietnē (att. 76) 
atvienotās

hidraulikas caurules (skatiet sadaļu. 
„Hidraulisko šļūteņu cauruļvadu 
atvienošana“, lappusē Nr. 50);

padeves caurules.

att. 76
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7.4 Lemešu rāmja apgaismojums (papildaprīkojums)

Iespraudiet spraudni (att. 77/1) traktora kabīnes 
kontaktligzdā.

Ievelciet kabeli traktora kabīnē.

Slēdzis (att. 77/2) paredzēts apgaismojuma 
ieslēgšanai un izslēgšanai (att. 77/3).

att. 77
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8 Iestatījumi

APDRAUDĒJUMS

Iestatījumus veiciet tikai tad, ja

mašīna ir atlocīta un nolaista;

traktora stāvbremze ir pievilkta;

traktora motors ir izslēgts

aizdedzes atslēga ir izņemta.

BRĪDINĀJUMS

Apdraudējumi, ko izraisa saspiešana, cirpe, sagriešana, 
nogriešana, satveršana, uztīšana, ievilkšana, saķeršana un 
trieciens,

nejauši nolaižot mašīnu, kas pacelta ar traktora trīspunktu 
hidraulisko sakabi;
nejauši nolaižoties paceltām, nenostiprinātām mašīnas 
daļām;
nejauši iedarbinot traktoru un piekabināto mašīnu un tiem 
nejauši izkustoties.

Pirms mašīnas iestatīšanas nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu 
nevarētu nejauši iedarbināt un tie nejauši neizkustētos, šim nolūkam 
sk. 6.2 apakšnodaļu lappusē Nr. 75.
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8.1 Sējas materiāla dozēšana un izsēja

8.1.1 izsējas daudzuma iestatīšana

Iestatiet ar „AMATRON+” vienu reizi:

mašīnas tipu;

sēšanas agregātu skaitu;

mašīnas aprīkojumu;

rindas attālumu;

uzdevuma saglabāšanas vietu

Sēklu daudzums

Mēslojuma iestatījuma pārbaudes 
gājiens.

Precīzu aprakstu atradīsit „AMATRON+” 
lietošanas pamācībā.

att.78

8.1.2 Sējas materiāla aizbīdņa iestatīšana

1. Iestatiet sējas materiāla aizbīdni ar sviru 
(att. 79/1) (skatiet iestatīšanas norādi 
sadaļā 5.7.3, lappusē Nr. 58).

2. Nostipriniet sviras iestatījumu ar 
pagriežamo skrūvi (att. 79/2).

att. 79

Šis iestatījums ietekmē sējas materiāla sēklu izvietojumu šķirošanas 
cilindra atverēs. 
Sasniedzot darba ātrumu, pārlieku sēklu daudzumu un kļūdainas 
vietas šķirošanas cilindra atverēs nosaka optiskie devēji. 
„AMATRON+” signalizē par kļūdu.
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8.1.3 Gaisa deflektora iestatīšana

1. Iestatiet gaisa deflektoru ar sviru (att. 80/1) 
(skatiet iestatīšanas norādi sadaļā 5.7.4, 
lappusē Nr. 59).

2. Nostipriniet sviras iestatījumu ar 
pagriežamo skrūvi (att. 80/2).

att. 80

Šis iestatījums ietekmē sējas materiāla sēklu izvietojumu šķirošanas 
cilindra atverēs. 
Sasniedzot darba ātrumu, pārlieku sēklu daudzumu un kļūdainas 
vietas šķirošanas cilindra atverēs nosaka optiskie devēji. 
„AMATRON+” signalizē par kļūdu.
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8.1.4 Sējas materiāla noņēmēja iestatīšana

Šis iestatījums ietekmē sējas materiāla sēklu izvietojumu šķirošanas 
cilindra atverēs. 
Sasniedzot darba ātrumu, pārlieku sēklu daudzumu un kļūdainas 
vietas šķirošanas cilindra atverēs nosaka optiskie devēji. 
„AMATRON+” signalizē par kļūdu.

Atdalītāja mehāniska attālinātā pāriestatīšana

1. Iestatiet sviru (att. 81/1) atbilstoši norādēm 
tabulā (att. 47, lappusē Nr. 60).

2. Nostipriniet sviras iestatījumu ar 
pagriežamo skrūvi (att. 81/2).

att. 81

Atdalītāja elektriska attālinātā pāriestatīšana (papildaprīkojums)

Iestatiet sviru (att. 82/1) „AMATRON+” atbilstoši 
norādēm tabulā (att. 47, lappusē Nr. 60).

Precīzu aprakstu atradīsit „AMATRON+” 
lietošanas pamācībā.

att. 82
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8.1.5 Sēklas materiāla iesēšanas dziļuma regulēšana

1. Novietojiet mašīnu uz lauka darba pozīcijā (skatiet sadaļu 
„Mašīnas lietošana“, lappusē Nr. 101).

2. Iestatiet vēlamo sēšanas dziļumu, 
pagriežot vārpstu (att. 83/2) ar rokturi (att. 
83/1).

Vārpstas pāriestatīšana

Pagriešana pa labi: samazināt sēšanas dziļumu

Pagriešana pa kreisi: palielināt sēšanas 
dziļumu.

att. 83

3. Nostiprināt rokturi (att. 84/1) pret 
pagriešanos.

att. 84

4. Pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā labot pirmā sēšanas 
agregāta iestatīto sēšanas dziļumu (skatiet sadaļu „Sējas 
materiāla sēšanas dziļuma un sēklu attāluma pārbaude“, 
lappusē Nr. 94).

Pārbaudiet sējās materiāla sēšanas dziļumu pēc katra iestatījuma.

5. Kad vēlamo sēšanas dziļumu nav iespējams sasniegt, pagriežot 
vārpstu, 

mainiet lemešu spiediena iestatījumu (skatiet sadaļu 
„Lemešu spiediena iestatīšana ar vārstu“, lappusē Nr. 92).

6. Iestatiet visiem sēšanas agregātiem pirmā sēšanas agregāta 
vērtību un pārbaudiet katra agregāta sēšanas dziļumu.
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8.1.5.1 Lemešu spiediena iestatīšana ar vārstu

Turpmāko iestatījumu veiciet tikai uz lauka un brīdī, kad darbojas 
ventilators (šķirošana).

Spiediena rūpnīcas iestatījums ir 20 bāri.

1. Atskrūvējiet pretuzgriezni (att. 85/1).

2. Iestatiet lemešu spiedienu, pagriežot vārsta 
skrūvi (att. 85/2).

Nolasiet manometra (att. 85/3) spiediena 
rādījumu. 

3. Pievelciet kontruzgriežņus.

att. 85

Šis iestatījums ietekmē sējas materiāla iesēšanas dziļumu.

Pārbaudiet iestatījumu (skatiet sadaļu „Sējas materiāla sēšanas
dziļuma un sēklu attāluma pārbaude“, lappusē Nr. 94).
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8.1.6 Sēklas gropes aizklāšana, pāriestatot piespiedējdiskus

1. Uz īsu brīdi paceliet sviru (att. 86/1) un 
ievietojiet stiprinājumu (att. 86/2) 
zobsegmentā (att. 86/3).

2. Iestatiet vienādu piespiedējdisku (att. 86/4) 
ass augstumu un nostipriniet tos (drošības 
gredzens, att. 86/5).

3. Mainiet stiprinājuma un piespiedējdisku ass 
pozīcijas iestatījumus līdz brīdim, kad ir 
sasniegts vēlamais darba rezultāts.

att. 86

Ja netiek sasniegts vēlamais darba 
rezultāts, pāriestatiet 
piespiedējdiskus, pagriežot asi.

4. Pagrieziet asi, pāriestatot sviru (att. 87/1).

5. Nostipriniet sviras iestatījumu ar 
pagriežamo skrūvi (att. 87/2).

6. Iestatiet visiem sēšanas agregātiem 
identiskus iestatījumus.

att. 87
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8.1.7 Sējas materiāla sēšanas dziļuma un sēklu attāluma pārbaude

1. Apsējiet aptuveni 100 m, pārvietojoties ar 
darba režīma kustības ātrumu.

2. Ar daudzfunkciju sēšanas dziļuma 
pārbaudes elementu (papildaprīkojums) 
vairākās vietās atstājiet graudus 
neapklātus.
Ievietojiet nolasīšanas lineāla malu tā, lai 
zemi varētu noņemt kārtās. 

3. Novietojiet daudzfunkciju sēšanas dziļuma 
pārbaudes elementu (att. 88) horizontāli uz 
zemes.

4. Iestatiet rādītāju (att. 88/1) uz sējas 
materiāla sēklu un nolasiet sējas materiāla 
sēšanas dziļumu no skalas (att. 88/2).

5. Izmēriet sēklas attālumu ar lineālu.

att. 88

Nepieciešamais sēklas attālums tiek noteikts, izmantojot šķirošanas 
cilindra apgriezienu skaitu atkarībā no pārvietošanās ātruma.

Šķirošanas cilindru darbinošā elektromotora apgriezienu skaitu 
nosaka kalibrēšanas vērtība (Imp./100 m). 

Ja nav sasniegts nepieciešamais sēklu attālums, nosakiet 
kalibrēšanas vērtību (Imp./100 m) atkārtoti, izbraucot mērījumu ceļu 
(skatiet „AMATRON+” lietošanas pamācību).
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8.2 Joslas iezīmētāju garuma un darba intensitātes iestatīšana

APDRAUDĒJUMS

Aizliegts atrasties joslas iezīmētāju kustības zonā.

1. Lieciet visiem atstāt bīstamo zonu.

2. Vienlaikus atlokiet abus grambas 
aizzīmētājus (skatiet „AMATRON+” 
lietošanas pamācību) un virzieties uz 
priekšu vairākus metrus.

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

4. Atskrūvējiet skrūvi (att. 89/1).

5. Iestatiet joslas iezīmētāja garuma attālumu 
A (skatiet sadaļu 8.2.1, lappusē Nr. 96).

att. 89

6. Atskrūvējiet abas skrūves (att. 89/2).

7. Griežot grambas aizzīmētāja skriemeli, noregulējiet grambas 
aizzīmētāja darba intensitāti tā, lai tas uz mīkstas augsnes 
atrastos aptuveni paralēli braukšanas virzienam, bet uz cietas 
būtu vērsts vairāk uz iekšpusi.

8. Cieši pieskrūvējiet visas skrūves. 

9. Mašīnai ir divi joslu iezīmētāji. 
Atkārtojiet iepriekš aprakstīto darbību.
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8.2.1 Joslas iezīmētāja garuma aprēķins

Joslas iezīmētāja garums A (att. 90), mērot no mašīnas vidusdaļas 
līdz grambas aizzīmētāja diska atrašanās vietai, atbilst darba 
platumam.

Joslas iezīmētāja garums A = Rindas attālums R [cm] x sēšanas agregātu skaits

Piemērs:

Rindas attālums R:.................75 cm

Sēšanas agregātu skaits: .........8

Joslas iezīmētāja garums A = 75 cm x 8

Joslas iezīmētāja garums A = 600 cm

att. 90
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8.3 Grambas nolīdzinātāja regulēšana

Horizontālais iestatījums

1. Pēc joslas iezīmētāja iestatīšanas 
pievelciet un kontrējiet skrūvi (att. 91/1).

Vertikālais iestatījums

1. Pieturiet grambas nolīdzinātāju ar rokturi 
(att. 91/2). 

2. Izņemiet tapu (att. 91/3).

3. Darbības ar joslas iezīmētāju 

pāriestatiet vertikāli

nostipriniet ar tapu

nodrošiniet ar piegādes komplektā 
iekļauto savāžamo spraudni.

att. 91

8.4 Nesējruļļu tīrītāju iestatīšana

Nesējruļļus tīra ar cietmetāla sakausējumu 
pārklāti tīrītāji (att. 92/1).

Attālums starp nesējrulli un tīrītāju ir 10 mm.

Lai iestatītu tīrītājus, atskrūvējiet skrūves (att. 
92/2).

att. 92
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9 Transportēšanas braucieni

Braucot pa koplietošanas ielām un ceļiem, traktoram un mašīnai ir 
jāatbilst nacionālajiem ceļu satiksmes drošības noteikumiem (Vācijā 
– „StVZO” un „StVO”) un drošības noteikumiem (Vācijā – tiem, kādus 
izdevusi profesionālā asociācija).

Transportlīdzekļa īpašnieks un vadītājs atbild par likuma kārtā 
noteikto noteikumu ievērošanu.

Turklāt pirms brauciena sākšanas un tā laikā jāievēro šajā nodaļā 
sniegtie norādījumi.

Vācijā un daudzās citās valstīs ir atļauts transportēt traktoram 
pievienotu mašīnas kombināciju, kuras platums nepārsniedz 3,0 m.

Nedrīkst pārsniegt maksimālo 4,0 m transportēšanas augstumu.

Atļautais maksimālais ātrums traktoriem ar piekabinātu darba mašīnu 
ir1) 40 km/h.

It īpaši pa zemākas kvalitātes ceļiem drīkst braukt tikai ar būtiski 
samazinātu kustības ātrumu, nekā ir norādīts!

1)  Piekabināto darba iekārtu maksimālais atļautais ātrums dažādās 
valstīs ir atšķirīgs, un to var atrast atsevišķo valstu ceļu satiksmes 
noteikumos. Noskaidrojiet pie piegādātāja/vietējā mašīnas tirgotāja 
ceļu satiksmē maksimāli pieļaujamo kustības ātrumu.

Transportēšanas braucienu laikā ievērojiet nodaļā "Drošības 
norādījumi operatoram", lappusē Nr. 26 minētos norādījumus.

Pirms transportēšanas pārbaudiet, vai:
Atļautā svara ievērošana
strāvas padeves kabeļi ir pievienoti pareizi,
apgaismes iekārta nav bojāta, darbojas un ir tīrā stāvoklī,
vai hidraulikas iekārtai nav vizuāli konstatējamu bojājumu;
traktora stāvbremze ir izslēgta pilnībā.

BRĪDINĀJUMS

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

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

Apdraudējumi, ko izraisa saspiešana, sagriešana, satveršana, 
ievilkšana un trieciens nepietiekamas stabilitātes un apgāšanās 
gadījumā.

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

Ir mašīnas lūzuma draudi, ko darba režīmā var izraisīt 
noteikumiem neatbilstoša traktora izmantošana – nepietiekama 
traktora stabilitāte un nepietiekama stūrēšanas un bremzēšanas 
efektivitāte!

Šādi apdraudējumi var izraisīt smagas traumas un pat nāvi.

Ievērojiet piekabinātās/piemontētās mašīnas maksimālo noslodzi un 
pieļaujamo traktora asu un sakabes noslodzi!

BRĪDINĀJUMS

Risks nokrist no mašīnas, ar to neatļauti pārvietojoties!

Stāvēšana un/vai kāpšana uz mašīnām to kustības laikā ir aizliegta.

Pirms piebraukšanas pie mašīnas lieciet visiem atstāt iekraušanas 
zonu.

BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, kas nejaušu mašīnas kustību gadījumā izraisa 
saspiešanu, cirpi, sagriešanu, piespiedu amputāciju, satveršanu, 
aptīšanos, ievilkšanu, aizķeršanu un triecienu.

Salokāmu mašīnu gadījumā pārbaudiet, vai transportēšanas 
stiprinājumi ir atbilstoši nofiksēti.

Pirms transportēšanas braucieniem parūpējieties, lai mašīna 
nevarētu nejauši izkustēties.
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9.1 Mašīnas pārvietošana transportēšanas stāvoklī pa koplietošanas 
ceļiem

BRĪDINĀJUMS

Apdraudējumi, ko izraisa saspiešana, cirpe, sagriešana, 
nogriešana, satveršana, uztīšana, ievilkšana, saķeršana un 
trieciens,

nejauši nolaižot mašīnu, kas pacelta ar traktora trīspunktu 
hidraulisko sakabi.
nejauši nolaižoties paceltām, nenostiprinātām mašīnas 
daļām;
nejauši iedarbinot traktoru un piekabināto mašīnu un tiem 
nejauši izkustoties.

Nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt un tie 
nejauši neizkustētos (skatiet sadaļu „6.2“, lappusē Nr. 75)..

1. Izslēdziet ventilatoru.

2. Pielokiet mašīnas izlici (sk. nodaļu Mašīnas izliču un joslas 
iezīmētāju atliekšana un pieliekšana, lappusē Nr. 102).

3. Izslēdziet borta datoru.

4. Pārbaudiet vai darbojas apgaismes 
iekārta.

5. Transportēšanas brauciena laikā bloķējiet 
traktora vadības ierīces.

att.93

APDRAUDĒJUMS

. Transportēšanas brauciena laikā bloķējiet traktora vadības 
ierīces.

Ceļa līkumos ņemiet vērā mašīnas nobīdi no pagrieziena 
ass un centrbēdzes spēku.

Brīdinājuma plāksnītēm un dzeltenajiem atstarotājiem jābūt 
tīriem, un tie nedrīkst būt bojāti.

Pirms brauciena sākuma ieslēdziet bākuguni (ja ir uzstādīta) un 
pārbaudiet tās darbību.
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10 Mašīnas lietošana

Lietojot mašīnu, ievērojiet šādās nodaļās minētos norādījumus:
"Uz mašīnas esošie brīdinājuma un cita veida apzīmējumi", 
sākot no lappusē Nr. 18 un
"Drošības norādījumi operatoram", lappusē Nr. 26.

Šo norādījumu ievērošana kalpo jūsu drošībai.

BRĪDINĀJUMS

Ir mašīnas lūzuma draudi, ko darba režīmā var izraisīt 
noteikumiem neatbilstoša traktora izmantošana – nepietiekama 
traktora stabilitāte un nepietiekama stūrēšanas un bremzēšanas 
efektivitāte!

Ievērojiet piekabinātās/piemontētās mašīnas maksimālo noslodzi un 
pieļaujamo traktora asu un sakabes noslodzi! Ja iespējams, brauciet 
tikai ar tukšu vai daļēji piepildītu tvertni.

BRĪDINĀJUMS

Apdraudējumi, ko izraisa saspiešana, sagriešana, nogriešana, 
ievilkšana, saķeršana un trieciens traktora/piekabinātās mašīnas 
nepietiekamas stabilitātes un apgāšanās gadījumā!

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.

BRĪDINĀJUMS

Apdraudējumi, kuri, lietojot mašīnu bez paredzētajiem 
aizsardzības elementiem, izraisa saspiešanu, ievilkšanu un 
aizķeršanu!

Lietojiet mašīnu tikai ar pilnībā piemontētām aizsargierīcēm.

Traktora vadības iekārtas lietojiet, tikai atrodoties traktora kabīnē.
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BRĪDINĀJUMS

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

Pirms katras mašīnas lietošanas reizes vizuāli pārbaudiet, vai 
augšējā vilcējstieņa un apakšējo vilcējstieņu tapas ir nostiprinātas ar 
atvāžamajiem spraudņiem pret nejaušu atvienošanos.

10.1 Mašīnas izliču un joslas iezīmētāju atliekšana un pieliekšana 

APDRAUDĒJUMS

Pirms salokāt vai atlokāt mašīnas izlices, pārliecinieties, ka izliču
un joslas iezīmētāju pārvietošanās zonā neatrodas personas!

Pirms salokāt vai atlokāt mašīnas izlices, novietojiet traktoru uz 
līdzenas virsmas.

Paceliet mašīnu tik tālu, lai tās izlicēm būtu pietiekami daudz vietas 
un tās netiktu bojātas.

Fiksatori (att. 94/1) veido mašīnas izliču 
mehānisko transportēšanas stiprinājumu. Troses 
(att. 94/2) ir paredzētas fiksatoru atbloķēšanai. 

Darbiniet troses tikai no traktora kabīnes.

att. 94
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10.1.1 Mašīnas izliču atlocīšana (no transportēšanas stāvokļa darba stāvoklī)

Izvilktas balsta kājas atlocīšanas laikā sadursies ar mašīnas izlicēm. 

Pirms atlokāt mašīnas izlices, iebīdiet priekšējās balsta kājas.

1. Paceliet traktora apakšējos vilcējstieņus.

11 Paceliet mašīnu tik tālu, lai tās izlicēm 
salocīšanas laikā būtu pietiekami 
daudz vietas un tās netiktu bojātas.

2.  Atrodoties traktorā, atveriet fiksatorus (att. 
95/1), izmantojot abas troses (att. 95/2).

att. 95

3. Pilnīgi atlokiet mašīnas izlices.

3.1 Darbiniet 2. vadības sviru (skatiet 
sadaļu „Starp traktoru un mašīnu 
izvietoto kabeļu un cauruļvadu 
pārskats, lappusē Nr. 40), līdz mašīnas 
izlices ir pilnībā atlocītas.

3.2 Turiet 2. vadības sviru nospiestu vēl 3 
sekundes, lai hidraulikas tvertne 
(Sērijveida modeļa
iebūvētās spiediena tvertnes darbības 
apraksts, lappusē Nr. 133) piepildītos 
ar hidraulikas eļļu.

Strādājot uz lauka, atstājiet traktora 2. vadības 
sviru neitrālajā pozīcijā. att. 96



Mašīnas lietošana

104 EDX-2/EDX-2FC BAH0056-1 01.12

4. Abu joslas iezīmētāju izvilkšana.

4.1 Nospiediet sviru (att. 97/1) un izvelciet 
joslu iezīmētājus. 
Raugiet, lai svira pēc katra iestatījuma 
nofiksētos atbilstoši attēlam.

att. 97

Nolaižot lemešus augsnē, pavelciet mašīnu uz priekšu.

Aizsērējumi var rasties 

pārvietojoties atpakaļgaitā; 

brīdī, kad lemeši tiek nolaisti laukā un mašīna netiek pārvietota 
uz priekšu.

10.1.2 Darbs bez joslas iezīmētāja

APDRAUDĒJUMS

Raugiet, lai joslas iezīmētāju bīstamajā zonā neatrastos 
personas.

1. Nospiediet taustiņu „Apstāties” (skatiet 
„AMATRON+” lietošanas pamācību).

2. Turiet nospiestu 1. vadības sviru, līdz abi 
joslas iezīmētāji atrodas pie mašīnas 
izlicēm (skatiet att. 98).

att. 98
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10.1.3 Mašīnas izliču salocīšana (no darba stāvokļa transportēšanas stāvoklī)

1. iedarbiniet traktora motoru.

2. Turiet nospiestu 1. vadības sviru (skatiet 
sadaļu „Starp traktoru un mašīnu izvietoto 
kabeļu un cauruļvadu pārskats“, lappusē
Nr. 40), līdz abi joslas iezīmētāji (att. 99) ir 
salocīti (apstāšanās stāvoklis). 

att. 99

3. Abu joslas iezīmētāju iebīde.

3.1 Nospiediet sviru (att. 100/1) un 
ievelciet joslu iezīmētājus. 
Raugiet, lai svira pēc katra iestatījuma 
nofiksētos atbilstoši attēlam.

att. 100

1. Paceliet traktora apakšējos vilcējstieņus.

1.1 Paceliet mašīnu tik tālu, lai tās izlicēm 
salocīšanas laikā būtu pietiekami 
daudz vietas un tās netiktu bojātas 
(skatiet att. 101).

2. Pilnīgi pielociet mašīnas izlices.

2.1 Darbiniet 2. vadības sviru (skatiet 
sadaļu „Starp traktoru un mašīnu 
izvietoto kabeļu un cauruļvadu 
pārskats“, lappusē Nr. 40), līdz 
mašīnas izlices ir pilnībā pielocītas.

att. 101
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APDRAUDĒJUMS

Pārbaudiet, vai abi fiksatori pēc 
izliču salocīšanas ir nostiprināti 
pareizi un troses – atspriegotas.
Fiksatori (att. 102/1) nodrošina 
mehānisko transportēšanas 
stiprinājumu.

att. 102

3. Nolaidiet traktora apakšējos vilcējstieņus 
līdz vidējai pozīcijai.

Raugieties, lai mašīnai visu 
braukšanas laiku būtu pietiekami 
daudz vietas.

att.103
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10.2 Sēklas tvertnes uzpilde

APDRAUDĒJUMS

Pirms veicat uzpildi: 

pievienojiet mašīnu traktoram (skatiet sadaļu „Mašīnas 
piekabināšana un atkabināšana“, lappusē Nr. 77);

atlokiet tās izlices un novietojiet uz lemešiem;

ņemiet vērā atļautos iepildes daudzumus un pilnās masas.

10.2.1 Sēklas tvertnes uzpilde

1. Pievienojiet 

mašīnu traktoram 
(skatiet sadaļu „Mašīnas 
piekabināšana un atkabināšana“, 
lappusē Nr. 77);

atlokiet tās izlices
(skatiet sadaļu „Mašīnas izliču 
atlocīšana“, lappusē Nr. 103); 

novietojiet tās uz lemešiem.

2. Izslēdziet ventilatoru.

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

att.104

4. Paceliet pakāpienus (att. 105) un tad 
nolaidiet tos uz leju.

att. 105
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UZMANĪBU

Neatveriet sēklas tvertni, ja darbojas ventilators.

Ja darbojas ventilators, sējas materiāla tvertnē veidojas spiediens.

Pirms atverat sējas materiāla tvertni, izslēdziet ventilatoru un 
ieslēdziet to tikai brīdī, kad tvertnes vāks ir aizvērts.

5. Tvertnes vāka (att. 106/1) atvēršana.

5.1 Turiet vāku.
Vāku atvēršanas brīdī balsta gāzes 
amortizators.

5.2  Atskrūvējiet divas gredzenskrūves 
(att. 106/2).

att. 106

5.2 Lēnām atveriet vāku.

6. Veiciet sējas materiāla tvertnes uzpildi.

att. 107

7. Aizveriet un nostipriniet tvertnes vāku.

8. Paceliet pakāpienus (att. 105) un nostipriniet tos.
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10.3 Darba sākšana

1. Atlociet mašīnas izlices (skat. nodaļu 
"Mašīnas izliču un joslas iezīmētāju 
atliekšana un pieliekšana", lappusē Nr.
102).

att.108

APDRAUDĒJUMS

Lieciet visiem atstāt mašīnas bīstamo zonu, it īpaši mašīnas 
izlices un joslas iezīmētāju pagriešanas zonu.

Traktora vadības iekārtas lietojiet, tikai atrodoties traktora 
kabīnē.

Nolaižot lemešus, nedaudz pavelciet mašīnu uz priekšu.
Nepārvietojieties atpakaļ, ja lemeši ir ievietoti augsnē. Tas var izraisīt 
lemešu aizsērēšanu.
Pirms apstājaties uz lauka, paceliet lemešus tiktāl, lai tie tiktu izcelti 
virs augsnes (aizsērējuma draudi).

2. Palieliniet ventilatora apgriezienu skaitu līdz nominālajam.

3. Aktivizējot funkciju „Iestatījuma pārbaude“ (skatiet „AMATRON+” 
lietošanas pamācību), atsevišķās šķirošanas cilindra atveres 
aizver sējas materiāla sēklas. Veidojas nepieciešamais gaisa 
spiediens, ko ir iespējams izmērīt. 
Ja gaisa spiediens neatbilst norādītajai vērtībai, parādiet, vai 
visas atveres ir aizklātas ar sējas materiāla sēklām. Pretējā 
gadījumā nepieciešams mainīt mašīnas iestatījumus. 

4. Sāciet kustību.

5. Pārliecinieties, vai gaisa spiediena vērtība atbilst 
nepieciešamajai (skatiet sadaļu „5.7.2“, lappusē Nr. 57), 
nepieciešamības gadījumā mainiet iestatījumus, līdz sēklas 
aizklāj visas šķirošanas vienības cilindra atveres. Iestatiet 
nepieciešamo gaisa spiedienu, mainot ventilatora apgriezienu 
skaitu (skatiet sadaļu „Šķirošanai nepieciešamais spiediens“, 
lappusē Nr. 57).

6. Pārbaudiet un nepieciešamības gadījumā pāriestatiet sēšanas 
dziļumu, sējas materiāla sēklas attālumu un mēslojuma 
kaisīšanas dziļumu (skatiet sadaļu „Sējas materiāla sēšanas 
dziļuma un sēklu attāluma pārbaude“, lappusē Nr. 94)

pēc pirmajiem 100 m, kuru laikā esat pārvietojies ar darba 
ātrumu;

pāriestatot mašīnu no vieglākas uz smagāku augsni un 
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otrādi.

10.4 Darba laikā

Joslas iezīmētāju pielocīšana šķēršļu priekšā

Pielokiet aktīvo joslas iezīmētāju pirms šķēršļa.

Sākot darbu, kā arī regulāru pārbaužu laikā pārbaudiet iebērtā sēklu 
materiāla stāvokli – vēlākais pēc sēklu materiāla tvertnes papildu 
uzpildīšanas visos lemešos.

Piesārņots sēklu materiāls un transportēšanas ceļi var izraisīt 
kļūdainu izsēšanu.
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10.4.1 Apgriešanās lauka galā

Pirms apgriešanās lauka galā

1. Palēniniet gaitu.

2. Turiet nospiestu traktora 1. vadības sviru, 
līdz aktīvais joslas iezīmētājs ir pilnībā 
pacēlies.

3. Paceliet mašīnu.

4. Veiciet traktora apgriešanas manevru lauka 
malā.

att. 109

Izvairieties veikt strauju bremzēšanu un paātrinājumu, lai novērstu 
garenvirziena novietošanas kļūdu.

Šķirošanas cilindra apgriezienu skaits tiek regulēts atkarībā no 
traktora ātruma un pielāgojas tikai normālām ātruma izmaiņām. 

Pēc apgriešanās lauka galā

1. Uzsākot braukšanu, nolaidiet mašīnu.

2. Turiet nospiestu traktora 1. vadības sviru, līdz aktīvais joslas 
iezīmētājs ir pilnībā nolaists.

3. Iestatiet un darba laikā atstājiet traktora 1. vadības ierīci 
neitrālajā pozīcijā.

APDRAUDĒJUMS

Pēc pagriešanās, iedarbinot 1. vadības ierīci, pretējais joslas 
iezīmētājs tiek novietots darba stāvoklī.

10.5 Darba beigšana uz lauka

Brīdī, kad darbs uz lauka ir pabeigts, novietojiet mašīnu 
transportēšanas pozīcijā (skatiet sadaļu „Transportēšanas braucieni“, 
lappusē Nr. 98).
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10.6 Sējas materiāla tvertnes iztukšošana

BRĪDINĀJUMS

Ja darbojas ventilators, sējas materiāla tvertnē veidojas 
spiediens.

1. Apstādiniet ventilatoru.

2. Pielokiet mašīnas izlici (sk. nodaļu Mašīnas 
izliču un joslas iezīmētāju atliekšana un 
pieliekšana, lappusē Nr. 102).

3. Pilnībā izvelciet priekšējās balsta kājas 
(skatiet sadaļu „Balsta kājas“, lappusē Nr.
53).

neizvelciet aizmugurējo balsta kāju.

4. Novietojiet mašīnu uz priekšējām balsta 
kājām (att. 31/1).

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

att.110

6. Atveriet pamatnes vāku (att. 111/1).

Pamatnes vāks ir nofiksēts ar ātrās 
nostiprināšanas elementiem (att. 111/2).

att. 111

APDRAUDĒJUMS
Novelciet stāvbremzi, izslēdziet traktora dzinēju un izņemiet 
aizdedzes atslēgu.
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7. Nolaidiet un nofiksējiet stiprinājumu (att. 
112/1)].

att. 112

8. Ievietojiet stiprinājumā savācējvannu.

att.113

9. Atskrūvējiet sieta aizbīdni.

att. 114

Izmantojiet piegādes apjomā iekļauto 
sešstūra atslēgu.

att. 115
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10. Lēnām izvelciet sieta aizbīdni (att. 116/1) no 
korpusa.

Sējas materiāls sabirst savācējvannā (att. 
116/2).

11. Pēc tam, kad sējas materiāla tvertne ir 
iztukšota, aizveriet to pretējā secībā.

att. 116

10.7 Mēslojuma tvertnes un/vai dozatora iztukšošana

APDRAUDĒJUMS

Novelciet stāvbremzi, izslēdziet traktora dzinēju un izņemiet 
aizdedzes atslēgu.

1. Apstādiniet ventilatoru.

2. Pielokiet mašīnas izlici (sk. nodaļu Mašīnas 
izliču un joslas iezīmētāju atliekšana un 
pieliekšana, lappusē Nr. 102).

3. Pilnībā izvelciet priekšējās balsta kājas 
(skatiet sadaļu „Balsta kājas“, lappusē Nr.
53).

neizvelciet aizmugurējo balsta kāju.

4. Novietojiet mašīnu uz priekšējām balsta 
kājām (att. 31/1).

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

att.117
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11 Darbības traucējumi

BRĪDINĀJUMS

Apdraudējumi, ko izraisa saspiešana, cirpe, sagriešana, 
nogriešana, satveršana, uztīšana, ievilkšana, saķeršana un 
trieciens,

nejauši nolaižot mašīnu, kas pacelta ar traktora trīspunktu 
hidraulisko sakabi;
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 nejauši 
neizkustētos, šim nolūkam sk. 6.2 apakšnodaļu, lappusē Nr. 75.

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

11.1 Atlikušā daudzuma rādījums

Brīdī, kad atlikušais daudzums (izmantojot 
pareizi iestatītu tvertnes līmeņa devēju) kādā no 
tvertnēm ir mazāks par noteikto vērtību, 
„AMATRON+” displejā parādās brīdinājuma 
ziņojums (att. 118) ar skaņas signālu.

Atlikušajam daudzumam jābūt pietiekamam, lai 
novērstu izsējas daudzuma svārstības.

att. 118
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11.2 Sēklas padeves tvertnes tīrīšana

APDRAUDĒJUMS

Neieslēdziet ventilatoru (šķirošana) 

brīdī, kad sējas materiāla caurule ir atvienota no korpusa;

ja ir pacelti piespiedējdiski.
Izsējas materiāla sēklas no mašīnas var izkļūt nekontrolēti un ar lielu 
spēku, izraisot neaizsargātu ķermeņa daļu, piemēram, acu, 
savainojumus.

Ja lemesis iesprūst sējas materiāla sēšanas 
zonā (att. 119/1), padeves gaisa plūsma tiek 
pārtraukta. 

Sējas materiāla padeve pa sēklas padeves 
cauruli tiek pārtraukta. „AMATRON+” signalizē 
par kļūdu.

Nolaižot lemešus augsnē, pavelciet 
mašīnu uz priekšu.

Aizsērējumi var rasties 

pārvietojoties atpakaļgaitā; 

brīdī, kad lemeši tiek nolaisti 
laukā un mašīna netiek pārvietota 
uz priekšu.

att. 119

1. Izslēdziet ventilatoru (šķirošana).

2. Paceliet lemešus, līdz tie atrodas virs 
augsnes.

3. Atskrūvējiet skrūves (att. 120/1), bet 
nenoskrūvējiet tās.

att. 120

4. Paceliet uz augšu piespiedējdiskus un 
iekariet tos āķī (att. 121/1).

5. Iztīriet padeves caurulē (att. 121/2) radušos 
aizsērējumu, nepieciešamības gadījumā 
demontējiet padeves cauruli un veiciet tās 
tīrīšanu.

6. Novietojiet lemešus darba pozīcijā.

att. 121
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7. Notīriet pie blīvgumijas piespiesto sējas 
materiālu (skatiet sadaļu „Sējas materiāla 
sablīvējuma notīrīšana no blīvgumijas“, 
lappusē Nr. 62).

att. 122
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11.3 Darbības traucējumu tabula

Darbības traucējums Iespējamais cēlonis Novēršana

Nepareizi noregulēta signāla 
ieslēgšanas robežvērtība

Mainiet signāla robežvērtību

Pārāk augsts vai pārāk zems 
eļļas līmenis

Noregulējiet eļļas līmeni

Nepareiza ventilatora devēja 
trauksme; parādās „AMATRON+” 
displejā

Ventilatora sensors ir bojāts Nomainiet ventilatora sensoru

Sēklas netiek novietotas 
nepieciešamajā attālumā

Izsēja notiek ar nepareizu 
kalibrēšanas vērtību (Imp./100) 

Nosakiet kalibrēšanas vērtību 
(Imp./100) un veiciet atkārtotu 
„AMATRON+” kalibrēšanu.

Brīdinājuma ziņojums:
„Šķirošanas vienības spiediens”

Konstatēta nekontrolēta 
saspiestā gaisa noplūde no 
sējas materiāla sēklu šķirošanas 
vienības. 

Pārbaudiet sējas materiāla 
tvertnes hermētiskumu.

Pārbaudiet gaisa padeves 
caurules.

Sēklu uzkrāšanās traucē 
šķirošanu

Sēklas padeves tvertnes tīrīšana
(skatiet lappusē Nr. 116).

Kļūda sēklu šķirošanas cilindra 
rindās

Pirms atveru rindām vai 
atdalītājiem atrodas 
svešķermenis

Notīriet svešķermeni

Ārējās rindās nenotiek izsēja. Sieta aizbīdnis ir aizsērējis. Notīriet nosēdumus
(skatiet lappusē Nr. 112)

Nedarbojas šķirošanas cilindra 
elektriskais motors

Pāriestatīts vai bojāts „Darba 
pozīcijas” devējs

Iestatiet/nomainiet devēju

Kļūdains optiskā devēja 
ziņojums

Kodināšanas līdzekļa nogulsnes 
aizsedz optiskā devēja 
elementus

Notīriet optisko devēju ar mitru 
drāniņu. 

Svarīgi! Neizmantojiet asus 
tīrīšanas līdzekļus.

Pielipušus netīrumus notīriet ar 
tehnisko spirtu.
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12 Tīrīšana, apkope un tehniskā uzturēšana

BRĪDINĀJUMS

Apdraudējumi, ko izraisa saspiešana, cirpe, sagriešana, 
nogriešana, satveršana, uztīšana, ievilkšana, saķeršana un 
trieciens,

nejauši nolaižot mašīnu, kas pacelta ar traktora trīspunktu 
hidraulisko sakabi.
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 nejauši neizkustētos, šim nolūkam sk. lappusē Nr. 75. 

BRĪDINĀJUMS

Apdraudējumi, ko izraisa saspiešana, cirpe, sagriešana, 
nogriešana, satveršana, uztīšana, ievilkšana, saķeršana un 
trieciens neaizsargātu bīstamo vietu tuvumā!

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

Nomainiet bojātas aizsargierīces ar jaunām.

Apdraudējums

Tīrīšanas, apkopes un tehniskās uzturēšanas darbus (ja nav 
norādīts citādi) veiciet tikai

ar atlocītām mašīnas izlicēm 
(skatiet sadaļu 10.1, lappusē Nr. 102);

novilktu traktora stāvbremzi;

apstādinātu traktora jūgvārpstu;

izslēgtu traktora motoru;

izņemtu aizdedzes atslēgu.
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12.1 Mašīnas tīrīšana

APDRAUDĒJUMS

Lietojiet aizsargmasku. Neieelpojiet indīgos kodinātāja putekļus, 
attīrīšanai no kodinātāja putekļiem izmantojot saspiestu gaisu.

APDRAUDĒJUMS

Pirms veicat tīrīšanu, pilnībā salokiet vai atlokiet mašīnu. 

Netīriet mašīnu, ja tās izlices nav pilnībā atlocītas vai salocītas.

Īpaši rūpīgi pārbaudiet hidraulikas caurules!

Neapstrādājiet bremžu sistēmas, pneimatiskās sistēmas un 
hidrauliskās šļūtenes ar benzīnu, benzolu, petroleju vai 
minerāleļļām.

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

Ievērojiet spēkā esošos noteikumus par rīkošanos ar tīrīšanas 
līdzekļiem un to likvidēšanu.

Veicot tīrīšanu ar augstspiediena tīrītāju/tvaika strūklu, ievērojiet 
turpmākās norādes:

netīriet elektroiekārtas elementus;

netīriet hromētus elementus;

nevirziet augstspiediena/tvaika tīrīšanas sprauslas strūklu tieši 
uz eļļošanas punktiem un gultņiem;

vienmēr ievērojiet minimālo attālumu – 300 mm – starp 
augstspiediena tīrītāja vai tvaika strūklas sprauslu un mašīnu;

ievērojiet drošības noteikumus, kas attiecas uz augstspiediena 
tīrīšanas iekārtu lietošanu.
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1 Ieslēdziet traktora stāvbremzi, apstādiniet traktora dzinēju un 
izņemiet aizdedzes atslēgu.

2. Iztukšojiet sējas materiāla tvertni (skatiet sadaļu „Sējas materiāla 
tvertnes iztukšošana“, lappusē Nr. 112).

3. iztukšojiet mēslojuma tvertni un mēslojuma dozatoru (skatiet 
sadaļu Mēslojuma tvertnes un/vai dozatora iztukšošana, lappusē
Nr. 114);

4. Iztīriet mēslojuma sadalītāja galvu.

5. Pirms veicat tīrīšanu, pilnībā salokiet vai atlokiet mašīnu (skatiet 
sadaļu 10.1, lappusē Nr. 102). 
Netīriet mašīnu, ja tās izlices nav pilnībā atlocītas vai salocītas.

6. Mazgājiet mašīnu ar ūdeni vai augstspiediena tīrīšanas iekārtu.

Notīriet ventilatora iesūkšanas aizsargrestes, lai gaiss varētu 
netraucēti plūst cauri.

Ja nav panākts nepieciešamais gaisa daudzums, var rasties sēklas 
materiāla izkliedēšanas traucējumi.

Ja ir izveidojušies nosēdumi, notīriet ventilatora lāpstiņas. Nosēdumi 
rada disbalansu un bojājumus glabāšanas laikā.

12.2 Pie mēslojuma lemeša novietotā gropes veidotāja iestatīšana

Atstarpi (bultu) starp gropju veidotāju (att. 125/1) 
un griezējdisku (att. 125/2) var pāriestatīt.

Gropju veidotājam (att. 125/1) ir jāatrodas cieši 
pie griezējdiska (att. 125/2), bet nav tam 
jāpieskaras.

Atstarpi (bultu) var iestatīt tāpat kā balansieri, ar 
dažādu spēku pievelkot abas skrūves (att. 
125/3). Nepievelciet skrūves pārāk cieši. Gropes 
veidotāju ir jāvar pakustināt ar vidēju piepūli.

Kontrējiet skrūves pēc katra iestatījuma.

att. 125
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12.2.1 Šķirošanas cilindra montāža/demontāža

1. Aizveriet sējas materiāla aizbīdni (skatiet sadaļu „Sējas 
materiāla aizbīdnis“, lappusē Nr. 58).

Aizveriet sējas materiāla tvertnes aizbīdni tikai tad, ja sējas materiāla 
tvertne ir pilna.

2. Nomontējiet gaisa izplūdes cauruli (att. 
126/1) no korpusa vāka (att. 126/2).

att. 126

3. Atskrūvējiet skrūves (att. 127/2) ar piegādes 
komplektā iekļauto sešstūra atslēgu.

4. Izņemiet tapu (att. 127/3).

5. Noņemiet korpusa vāku (att. 127/1).

att. 127

6. Izņemiet no korpusa šķirošanas cilindru.

Iemontējot un demontējot šķirošanas 
cilindru, lēnām grieziet to pulksteņa 
rādītāja virzienā, lai novērstu 
iespējamos blīvgumiju bojājumus.

att.128
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7. Montāža notiek pretējā secībā.

Veicot montāžu, lēnām grieziet 
šķirošanas cilindru pulksteņa rādītāja 
virzienā.

Uzmanīgi iespiediet cilindra spieķi 
elektromotora ieliktnī, nedaudz paceļot 
cilindru. Pārāk liels spēks var izraisīt 
spieķa bojājumu. 

att.129

Uzmontējot korpusa vāku, ievērojiet 
izvirzījumus (att. 130/1).

att. 130

Nostipriniet gultņa pamatni ar tapu (att. 
130/1).

att. 131
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12.2.2 Sēklas padeves cauruļu nostiprināšana

att.132 att.133

Vienmēr ievietojiet sēklas padeves cauruli līdz atdurei, lai pirms 
tās neuzkrātos sējas materiāls. 
Atzīmējiet cauruļu montāžas pozīciju. Tā jūs nekavējoties varēsit 
pamanīt, ja kāda caurule būs kļuvusi vaļīga.

Pirms nostiprināt atmaluzgriezni, ieziediet vītni ar universālo 
smērvielu, piemēram, „Duplex 9” (uzņēmums „Fuchs”).

Pievelciet atmaluzgriezni tikai manuāli, lai novērstu bojājumus.
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12.3 Eļļošanas noteikumi

BRĪDINĀJUMS

Novelciet stāvbremzi, izslēdziet traktora dzinēju un izņemiet 
aizdedzes atslēgu.

Mašīnas eļļošanas punkti ir marķēti ar plēves 
uzlīmēm (att. 134).

Pirms eļļošanas uzmanīgi notīriet eļļošanas 
uzgaļus un eļļotāju, lai gultņos netiktu iespiesti 
netīrumi. Netīrā smērviela pilnībā jāizspiež no 
gultņiem un jānomaina ar jaunu.

att. 134

Smērvielas

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

Marka Smērvielas nosaukums

ARAL Aralub HL2

FINA Marson L2

ESSO Beacon 2

SHELL Ratinax A
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12.3.1 Smērvielas pārskats

EDX 

4500-2C
6000-2C

Eļļošanas uzgaļu 
skaits

Eļļošanas 
intervāls NORĀDĪJUMS

att. 136/1 2 50 h

att. 136/2 2 50 h
Joslas iezīmētājs

att. 137/1 2 50 h Mašīnas izliču hidr. cilindri

att. 138/1 4 50 h Mašīnas izlices

att. 139/1 2 50 h

att. 139/2 2 50 h

att. 139/3 2 50 h

att. 139/4 2 50 h

Lemešu spiediens (izsējas un mēslojuma 
lemeši)

att. 135

att. 136 att. 137

att. 138 att. 139
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12.4 Tehniskās apkopes un kopšanas grafika pārskats

Veiciet apkopes saskaņā ar to intervālu, kura termiņš iestājas 
vispirms.

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

Specializēt
ā darbnīcā

Hidraulisko šļūteņu cauruļvadu 
pārbaude un apkope
Šī pārbaude jāprotokolē ekspluatācijas 
inženierim.

Nodaļa 12.4.4Pirms pirmās 
ekspluatācijas reizes

Balsta riteņu gaisa spiediena pārbaude Nodaļa 12.4.1

Specializēt
ā darbnīcā

Hidraulisko šļūteņu cauruļvadu 
pārbaude un apkope
Šī pārbaude jāprotokolē ekspluatācijas 
inženierim.

Nodaļa 12.4.4

Pi
rm

ā 
ek

sp
lu

at
āc

ija
s 

re
iz

e

Pēc pirmajām 
10 ekspluatācijas 
stundām

Specializēt
ā darbnīcā

Skrūvsavienojumu savienojuma 
pārbaude. Nodaļa 12.5

Pirms darba sākuma

(katru dienu)

Augšējā un apakšējo vilcējstieņu vizuālā 
pārbaude Nodaļa 12.4.2

Sējas materiāla sēšanas dziļuma un 
sēklu attāluma pārbaude Nodaļa 8.1.7

Pārbaude un tīrīšana, ja tiek konstatēti 
netīrumi:

mēslojuma dozators,

mēslojuma caurules,

mēslojuma izkliedes galva,

ventilatora gaisa iesūces 
aizsargreste

Reizi stundā

(piemēram, uzpildot 
sējas 

materiāla/mēslojuma 
tvertnes)

Notīriet no blīvgumijām liekos graudus Nodaļa 11.2

Darba laikā Pārbaudiet, vai mēslojuma dozatorā
nav netīrumu, nepieciešamības 
gadījumā 
veiciet tīrīšanu (skatiet sadaļu 
„Mēslojuma tvertnes un/vai dozatora 
iztukšošana“)

Nodaļa 10.7
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Mašīnas tīrīšana (vajadzības gadījumā) Nodaļa 12.1Katru dienu 

pēc darba beigām Notīriet uz noslēgaizbīdņa sakrājušos 
nosēdumus Nodaļa 10.6

Specializētā 
darbnīca

Hidraulisko cauruļu
pārbaude un apkope
Šī pārbaude jāprotokolē ekspluatācijas 
inženierim.

Nodaļa 12.4.4

Reizi nedēļā

(Vēlākais – ik pēc 
50 darba stundām)

Optisko devēju tīrīšana.
Norāde: kodināšanas līdzekļu 
nogulsnes var iespaidot optisko devēju 
darbību. Optiskos devējus nedrīkst tīrīt 
ar asiem priekšmetiem. Tīriet optiskos 
devējus, piemēram, ar 
IZOPRORANOLU (alkohols).

ik pēc 2 nedēļām
Balsta riteņu gaisa spiediena pārbaude Nodaļa 12.4.1

ik pēc 6 mēnešiem 

(pirms sezonas 
sākuma)

Specializētā 
darbnīca

Hidraulisko šļūteņu
pārbaude un apkope.
Šī pārbaude jāprotokolē ekspluatācijas 
inženierim.

Nodaļa 12.4.4

ik pēc 6 mēnešiem 

(pēc sezonas 
beigām)

Rullīšu ķēžu un ķēdes zobratu apkope Nodaļa 12.4.3
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12.4.1 Balsta riteņu gaisa spiediena pārbaude

Pārbaudiet, vai riepās ir pareizs gaisa spiediens
(sk. tabulu att. 140). 

Ievērojiet pārbaužu biežumu 
(sk. nodaļu „Tehniskās apkopes un kopšanas grafika pārskats”, 
lappusē Nr. 127).

Riepas Riepu nominālais gaisa 
spiediens

400/60-15.5 1,8 bāri

att. 140

12.4.2 Augšējā un apakšējo vilcējstieņu vizuālā pārbaude

BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, kas, mašīnai nejauši atkabinoties no traktora, 
izraisa cilvēku saspiešanu, satveršanu un triecienu!

Piekabinot vai atkabinot mašīnu, ikreiz pārbaudiet, vai augšējā 
vilcējstieņa un apakšējo vilcējstieņu tapām nav ārēji manāmu 
bojājumu. Spēcīga apakšējo vilcējstieņu tapu nodiluma gadījumā 
nomainiet vilcēja dīseli.

12.4.3 Rullīšu ķēžu un ķēdes zobratu apkope

Pēc sezonas visas rullīšu ķēdes:

tīrīšana (ieskaitot ķēdes zobratus un ķēdes spriegotāju)

jāpārbauda to stāvoklis,

jāieeļļo ar labas plūstamības minerāleļļu (SAE30 vai SAE40).
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12.4.4 Hidrauliskā sistēma

BRĪDINĀJUMS

Saindēšanās risks, ko, iekļūstot ķermenī, izraisa ar 
augstspiedienu izplūstoša hidrauliskās sistēmas eļļa!

Hidrauliskās sistēmas apkalpošanas darbus drīkst veikt tikai 
specializētā darbnīcā!

Pirms hidrauliskās sistēmas apkalpošanas darbu sākuma 
izlaidiet no sistēmas spiedienu!

Meklējot sūces, izmantojiet piemērotus palīglīdzekļus!

Nemēģiniet hidraulisko šļūteņu cauruļvadu sūces noblīvēt ar 
plaukstu vai pirkstiem.
Ar augstu spiedienu izplūstošais šķidrums (hidrauliskā eļļa) var 
caur ādu iekļūt ķermenī un izraisīt smagas traumas!
Rodoties traumām, ko ir izraisījusi hidraulikas eļļa, nekavējieties 
apmeklējiet ārstu. Saindēšanās risks!

Pievienojot hidraulisko šļūteņu cauruļvadus 
vilcējtransportlīdzekļa hidrauliskajai sistēmai, ievērojiet, ka bez 
spiediena jābūt gan vilcējtransportlīdzekļa, gan piekabes 
hidrauliskajai sistēmai!

Pievienojiet pareizi hidraulisko šļūteņu cauruļvadus.

Regulāri pārbaudiet visus hidraulisko šļūteņu cauruļvadus un 
savienojumus, vai tie nav bojāti un ir tīri.

Lieciet kompetentam speciālistam pārbaudīt hidraulisko šļūteņu 
cauruļvadu darba stāvokli vismaz vienu reizi gadā!

Bojājumu un novecojuma gadījumā hidraulisko šļūteņu 
cauruļvadus nekavējoties nomainiet! Izmantojiet tikai oriģinālās 
„AMAZONE” hidrauliskās caurules!

Hidraulisko šļūteņu izmantošanas ilgums nedrīkst pārsniegt 
sešus gadus, ieskaitot iespējamo glabāšanas laiku, kas nedrīkst 
būt ilgāks par diviem gadiem. Arī tādā gadījumā, ja šļūtenes un 
šļūteņu savienojumus glabā pareizi un izmanto atbilstoši 
pieļaujamajām slodzēm, tie dabīgi noveco, tāpēc to glabāšanas 
ilgums un izmantošanas laiks ir ierobežots. Atbilstoši pieredzei, it 
īpaši ņemot vērā iespējamo apdraudējumu, var noteikt atšķirīgu 
ekspluatācijas ilgumu. Uz šļūtenēm un šļūteņu vadiem, kas 
gatavoti no termoplastu materiāliem, var attiekties citas 
vadlīnijas.

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!
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12.4.4.1 Hidraulisko šļūteņu cauruļvadu marķējums

Armatūras marķējums sniedz šādu 
informāciju:

att. 141/...

(1) Hidrauliskās šļūtenes cauruļvada ražotāja 
firmas zīme (A1HF)

(2) Hidrauliskās caurules izgatavošanas 
datums 
(11/02 = gads/mēnesis = 2011. gada 
februāris)

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

att. 141

12.4.4.2 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. Pārbaudiet, vai hidrauliskās šļūtenes cauruļvadiem nav kādu 
acīmredzamu bojājumu.

2. Novērsiet hidraulisko šļūteņu cauruļvadu un cauruļu berzēšanos.

3. Nekavējoties nomainiet nodilušus vai bojātus hidraulisko šļūteņu 
cauruļvadus.

12.4.4.3 Hidraulisko šļūteņu cauruļvadu pārbaudes kritēriji

Ievērojiet turpmāk norādītos pārbaudes kritērijus, lai nodrošinātu savu 
drošību!

Nomainiet hidraulisko cauruļvadus, ja pārbaudē tiek konstatēti 
šādi trūkumi:

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

Virsējā kārta kļuvusi trausla (plaisu veidošanās šļūtenes 
materiālā).

Deformācijas, kas neatbilst šļūtenes vai šļūtenes cauruļvada 
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 (ietekmēta 
blīvēšanas funkcija); nelieli virsmas bojājumi nav iemesls, lai 
mainītu šļūteni.
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Šļūtenes izraušanās no armatūras.

Armatūras korozija, kas pasliktina darbību un izturību.

Nav ievērotas montāžas prasības.

Lietošanas ilgums pārsniedz 6 gadus.

Izšķirošais ir hidrauliskās šļūtenes cauruļvada izgatavošanas 
datums, kas atrodams uz armatūras, pieskaitot 6 gadus. Ja uz 
armatūras norādītais izgatavošanas datums ir „2011”, derīguma 
termiņš beidzas 2017. gada februārī. Detalizētāku informāciju 
skatiet sadaļā „Hidraulisko šļūteņu cauruļvadu marķējums”.

12.4.4.4 Hidraulisko šļūteņu cauruļvadu montāža un demontāža

Montējot vai demontējot hidraulisko šļūteņu cauruļvadus obligāti 
ievērojiet šādus norādījumus:

Izmantojiet tikai oriģinālās „AMAZONE” hidrauliskās caurules!

Vienmēr ievērojiet tīrību.

Hidraulisko šļūteņu cauruļvadi vienmēr jāiemontē tā, lai jebkurā 
darba režīmā:

nebūtu nekāda nostiepuma, izņemot pašsvara radīto;

īsāka garuma gadījumā nebūtu nekādas saspiešanas 
slodzes;

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 
hidrauliskajiem cauruļvadiem uzstādiet aizsargpārvalkus. 
Nosedziet elementus ar asām šķautnēm.

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.

Hidraulisko šļūteņu cauruļvadus nostipriniet paredzētajās vietās. 
Nelietojiet šļūteņu turētājus tajās vietās, kur tie traucē šļūtenes 
dabiskai kustībai un garuma mainīšanai.

Hidraulisko šļūteņu cauruļvadu krāsošana ir aizliegta!
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12.4.5 Hidroakumulatora remonts (specializētā darbnīcā)

Mašīna ir aprīkota ar spiediena tvertni (att. 
142/1).

att. 142

Sērijveida modeļa
iebūvētās spiediena tvertnes darbības apraksts (att. 142/1)

Daļa no mašīnas spiediena tiek pārnesta uz lemešiem ar hidraulikas 
cilindriem, kas darbina izlices, lai vienādi sadalītu mašīnas spiedienu 
uz visiem lemešiem vai piespiedējruļļiem. 

Tā kā hidraulikas eļļu tikpat kā nav iespējams saspiest, spiediens, eļļai 
atdziestot, nebūs vienmērīgs arī ar bloķētu hidraulikas cilindru. 
Hidraulikas cilindrs pavirzīsies par pāris milimetriem. Lai kompensētu 
apjoma zudumu, eļļa atlocīšanas laikā tiek uzkrāta ar slāpekli pildītā 
spiedientvertnē (att. 142/1), izmantojot spiedienu aptuveni 100 bāri.

Remonta nepieciešamības gadījumā ievērojiet

Hidrauliskajā sistēmā un tai pievienotajā hidroakumulatorā saglabājas 
pastāvīgs spiediens (aptuveni 100 bāri). 

Atvienot hidraulisko šļūteņu cauruļvadus vai noskrūvēt vai atvērt 
hidroakumulatoru remonta nolūkā drīkst tikai specializētā darbnīcā, 
izmantojot piemērotus palīginstrumentus.

Jebkādu hidroakumulatora un pie tā pievienotās hidrauliskās sistēmas 
apkalpošanas darbu laikā ievērojiet standarta EN 982 prasības 
(tehniskās drošības prasības darbā ar hidroiekārtām).

APDRAUDĒJUMS

Hidrauliskajā sistēmā un tai pievienotajā hidroakumulatorā 
saglabājas pastāvīgs spiediens (aptuveni 100 bāri).
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12.5 Skrūvju pievilkšanas griezes momentu vērtības

Pievilkšanas moments [Nm] 
atkarībā no skrūvju/uzgriežņu precizitātes klasesVītne

Galviņas 
platums

[mm] 8.8 10.9 12.9

M 8 25 35 41
M 8x1 13 27 38 41
M 10 49 69 83
M 10x1 16 (17) 52 73 88
M 12 86 120 145
M 12x1,5 18 (19) 90 125 150
M 14 135 190 230
M 14x1,5 22 150 210 250
M 16 210 300 355
M 16x1,5 24 225 315 380
M 18 290 405 485
M 18x1,5 27 325 460 550
M 20 410 580 690
M 20x1,5 30 460 640 770
M 22 550 780 930
M 22x1,5 32 610 860 1050
M 24 710 1000 1200
M 24x2 36 780 1100 1300
M 27 1050 1500 1800
M 27x2 41 1150 1600 1950
M 30 1450 2000 2400
M 30x2 46 1600 2250 2700
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13 Hidraulikas sistēmas plāns

13.1 EDX 4500/6000-2/2FC hidraulikas sistēmas plāns
(ventilatora piedziņu veic traktora hidraulika)

att. 143/… Apzīmējums NORĀDĪJUMS
0010 Traktora hidraulika

0020 2 dzelteni kabeļu savilcēji

0030 1 kabeļu kopne, dzeltena

0040 2 zaļi kabeļu savilcēji

0050 1 kabeļu kopne, zaļa

0060 1 kabeļu kopne, zila

0070 1 kabeļu kopne, sarkana

0080 2 kabeļu kopne, sarkana

0090 EDX vadības bloks
0100 Joslas iezīmētāja sadalītājvārsts
0110 Joslas iezīmētāja pārslēgvārsts
0120 Lemešu spiediena pārslēgvārsts
0125 Pretvārsts
0130 Lemešu spiediena vadības bloks
0140 Mēslojuma lemešu spiediens
0150 ED lemešu spiediens
0160 Salocīšanas spiediena tvertne
0170 Gliemežpārvada motors
0180 Gliemežpārvada pārslēgšanas lodveida krāns
0190 Joslas iezīmētājs labajā pusē
0210 Labās puses mēslojuma lemešu spiediens
0220 Labās puses ED lemešu spiediens
0230 Izliču salocīšana
0240 Caurules drošības elements
0250 Salocīšanas droseļvārsts
0260 Salocīšanas droseļvārsts
0270 Kreisās puses ED lemešu spiediens
0280 Kreisās puses mēslojuma lemešu spiediens
0290 Joslas iezīmētājs kreisajā pusē
0310 Ventilatora piedziņa no traktora hidraulikas
0320 Ventilatora piedziņa

Visas pozīcijas norādītas braukšanas virzienā
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Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste 
Vācija

Tālr.: + 49 (0) 5405 501-0
Fakss: + 49 (0) 5405 501-234
E-pasts: amazone@amazone.de
http:// www.amazone.de

Rūpnīcas nodaļa: D-27794 Hude  D-04249 Leipzig  F-57602 Forbach
Rūpnīcas filiāles Anglijā un Francijā

Minerālmēslu izkliedētāju, miglotāju, sējmašīnu,
augsnes apstrādes mašīnu un komunālās saimniecības tehnikas rūpnīcas
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