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NEKAD NEBŪS
apgrūtinoši un par daudz lasīt lietošanas
pamācību un vadīties pēc tās; jo ar to nepietiek,
ka citi saka un parāda, ka mašīna ir laba, un Jūs
tādēļ to nopērkat, un domājat, ka tā darbosies
pati no sevis.Minētā persona vēlāk radītu
zaudējumus ne tikai sev vien, bet arī pieļautu
kļūdu un noveltu vainu par neveiksmēm uz
mašīnu, tā vietā, lai vainotu sevi. Lai būtu drošs
par panākumiem, ir jāiedziļinās katras lietas
būtībā. Tas nozīmē, ka ir jāsaprot katras ierīces
uzdevums mašīnā un ir jāiemācās pareizi ar tām
rīkoties. Jo vispirms ir jābūt mierā gan ar mašīnu,
gan sevi. Tāds tad arī ir šīs lietošanas instrukcijas
mērķis.

Leipzig-Plagwitz 1872.
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Identifikācijas dati

Identifikācijas dati
Ierakstiet šeit mašīnas identifikācijas datus. Identifikācijas datus Jūs
atradīsiet uz tipa plāksnītes.
Mašīnas identifikācijas Nr.:
(desmit zīmes)
Tips:

D9

Izlaides gads:
Pamatsvars kg:
Pieļaujamais kopējais svars kg:
Maksimālā kravnesība kg:
Ražotāja adrese
AMAZONEN-WERKE
H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51
D-49202 Hasbergen
Tel.:

+ 49 (0) 5405 50 1-0

Fax.:

+ 49 (0) 5405 501-234

E-mail:

amazone@amazone.de

Rezerves daļu pasūtīšana
Rezerves daļu saraksti ir pieejami bez maksas rezerves daļu portālā
vietnē www.amazone.de.
Lūdzu, veiciet pasūtījumus pie sava AMAZONE pārstāvja.
Lietošanas instrukcijas formalitātes
Dokumenta numurs:

MG3892

Sastādīšanas datums:

08.10

 Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG, 2010
Visas tiesības aizsargātas.
Pārdrukāšana, arī fragmentāra tikai ar AMAZONEN-WERKE
H. DREYER GmbH & Co. KG atļauju.
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Priekšvārds

Priekšvārds
Cienījamais klient,
Jūs esat izvēlējies kvalitatīvu izstrādājumu no AMAZONEN-WERKE,
H. DREYER GmbH & Co. KG plašā produkcijas klāsta. Mēs Jums
pateicamies par mums dāvāto uzticību.
Saņemot mašīnu, lūdzu, pārliecinieties, vai transportēšanas rezultātā
nav radušies bojājumi vai arī netrūkst kādas detaļas! Pēc pavadzīmes
pārbaudiet, vai mašīna ir piegādāta pilnībā, ieskaitot pasūtītās
papildierīces. Tikai tūlītēja reklamācija ļaus Jums saņemt atlīdzību par
zaudējumiem!
Pirmo reizi uzsākot darbu, izlasiet un ievērojiet šo lietošanas
instrukciju, īpaši- drošības norādījumus. Tikai, rūpīgi izlasot
instrukciju, Jūs pilnībā varēsiet izmantot Jūsu iegādātās mašīnas
priekšrocības.
Pirms uzsākat darbu ar mašīnu, lūdzu, pārliecinieties, lai visi, kas
lietos šo mašīnu, būtu izlasījuši lietošanas instrukciju.
Ja Jums rodas jautājumi vai problēmas, izlasiet vēlreiz lietošanas
instrukciju vai vienkārši piezvaniet mums.
Regulāri veicot apkopi un savlaicīgi nomainot nolietotās vai bojātās
detaļas, Jūs varat paildzināt mašīnas mūžu.
Lietotāja novērtējums
Ļoti cienījamā lasītāja, ļoti cienījamais lasītāj!
Mēs regulāri atjaunojam lietošanas instrukcijas. Priecāsimies, ja
atsūtīsiet savus priekšlikumus, kā uzlabot šo instrukciju un padarīt to
atbilstošāku lietotājam. Lūdzu, nosūtiet mums savus priekšlikumus pa
faksu.

AMAZONEN-WERKE
H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51
D-49202 Hasbergen
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Norādījumi lietotājam

1

Norādījumi lietotājam
Nodaļa „Norādījumi lietotājam” informē, kā izmantot lietošanas
instrukciju.

1.1

Dokumenta mērķis
Šī lietošanas instrukcija

1.2



apraksta, kā strādāt ar mašīnu un veikt tās apkopi.



dod svarīgus norādījumus, kā atbilstoši drošībai lietderīgi rīkoties
ar mašīnu.



ir mašīnas sastāvdaļa, un tai vienmēr jāatrodas pie mašīnas vai
traktorā.



ir jāsaglabā, lai to varētu izmantot arī vēlāk.

Vietas norāde lietošanas instrukcijā
Visi virziena norādījumi šajā lietošanas instrukcijā vienmēr ir
aplūkojami braukšanas virzienā.

1.3

Izmantotie apzīmējumi

Lietošanas pamācība un reakcijas
Apkalpotāja veicamās darbības ir attēlotas kā numurētas lietošanas
pamācības. Ievērojiet doto lietošanas pamācību secību. Ietekme uz
katru darbības instrukciju ir marķēta ar bultu. Piemērs:
1. Darbība 1
→

Mašīnas reakcija uz darbību 1

2. Darbība 2
Uzskaitījumi
Uzskaitījumi, kuriem secība nav svarīga, ir atainoti kā saraksts ar
uzskaitījuma punktiem. Piemērs:


Punkts 1



Punkts 2

Pozīcijas skaitļi ilustrācijās
Cipari apaļajās iekavās norāda uz pozīcijas skaitli attēlos. Pirmais
cipars norāda uz ilustrāciju, bet otrais cipars norāda uz pozīcijas
skaitli ilustrācijā.
Piemērs (3/6 att.)
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3. attēls



6 pozīcija
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Vispārēji drošības noteikumi

2

Vispārēji drošības noteikumi
Šī nodaļa satur svarīgus norādījumus, lai šo mašīnu varētu lietot
atbilstoši drošībai.

2.1

Saistības un atbildība

Ievērot norādījumus lietošanas instrukcijā
Pamata drošības norādījumu un drošības noteikumu zināšana ir
pamatnosacījums, lai droši apietos ar mašīnu un lietotu to bez
traucējumiem.
Īpašnieka pienākums
Īpašnieks apņemas ļaut strādāt ar mašīnu tikai tādām personām,
kuras


Ir iepazīstinātas ar darba drošības un nelaimes gadījumu
novēršanas pamatnoteikumiem.



Ir apmācīti darbam ar/ pie mašīnas.



Ir izlasījuši un sapratuši šo lietošanas instrukciju.

Īpašnieks apņemas


Visas brīdinājuma zīmes uz mašīnas turēt salasāmā stāvoklī.



Atjaunot bojātas brīdinājuma zīmes.

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ražotājam.
Apkalpotāja pienākums
Visas personas, kurām uzdots strādāt ar/ pie mašīnas, apņemas
pirms darba sākšanas:


Ievērot darba drošības un nelaimes gadījumu novēršanas
pamatnoteikumus.



Izlasīt un ievērot nodaļu “Vispārēji drošības noteikumi” šajā
lietošanas instrukcijā.



Izlasīt un ievērot nodaļu " Brīdinājuma zīmes un citi apzīmējumi
uz mašīnas", lappusē Nr. 17 šajā lietošanas instrukcijā un
ievērot mašīnas lietošanas laikā uz brīdinājuma zīmēm
uzrakstītos norādījumus.



Iepazīties ar mašīnu.



Izlasīt šīs lietošanas instrukcijas nodaļas, kuras nepieciešamas
uzticētā darba veikšanai.

Ja apkalpojošā persona konstatē, ka kāda ierīce no drošības tehnikas
viedokļa nav nevainojama, tad viņai šis trūkums ir nekavējoši
jānovērš. Ja tas neietilpst apkalpojošās personas uzdevumos, vai ja
tai nav nepieciešamās speciālās zināšanas, tad tā ziņo par trūkumiem
priekšniekam (īpašniekam).

10
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Apdraudējumi mašīnas lietošanaā
Mašīna ir būvēta atbilstoši tehnikas stāvoklim un atzītiem drošības
tehnikas likumiem. Neskatoties uz to, mašīnas lietošanā var rasties
apdraudējumi un kaitējumi
 apkalpotāju vai trešo personu ķermenim un dzīvībai,
 pašai mašīnai,
 citām lietām.
Izmantojiet mašīnu tikai
 pielietojumam atbilstoši priekšrakstiem
 nevainojamā drošības tehnikas stāvoklī.
Nekavējoši novērsiet traucējumus, kuri var ietekmēt drošību.
Garantija un saistības
Pamatā ir spēkā mūsu “Vispārējie pārdošanas un piegādes
nosacījumi”. Tie ir lietotāja rīcībā vēlākais kopš līguma noslēgšanas.
Garantijas un saistību pretenzijas kaitējumu personām vai lietām
gadījumā ir izslēgtas, ja uz tām var attiecināt vienu vai vairākus no
sekojošiem cēloņiem:
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Neatbilstošs mašīnas pielietojums.
Nepareiza mašīnas montāža, ekspluatācija, apkalpošana un
kopšana.
Mašīnas izmantošana ar bojātām drošības ierīcēm vai ar
nepareizi pieliktām vai nefunkcionējošām drošības un
aizsargierīcēm.
Lietošanas instrukcijas noteikumu neievērošana attiecībā uz
ekspluatāciju, lietošanu un apkopi.
Pašrocīgas būvnieciskas izmaiņas mašīnai.
Mašīnas daļu, kas pakļautas nodilumam, nepietiekama kontrole.
Nepareizi veikts remonts.
Katastrofas gadījumi svešķermeņu vai augstākas varas
iedarbības rezultātā.
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2.2

Drošības simbolu attēlojums
Drošības norādījumi ir apzīmēti ar trīsstūrveida drošības simbolu un
tam priekšā stāvošu signālvārdu. Signālvārds (bīstami, brīdinājums,
uzmanību) apzīmē draudošo briesmu smagumu un tam ir sekojoša
nozīme:
BĪSTAMI
apzīmē tiešu apdraudējumu ar augstu risku, kas var izraisīt nāvi
vai smagus ķermeņa savainojumus (ķermeņa daļu zaudējumu vai
ilglaicīgus bojājumus), ja no tiem neizvairīsies.
Šo norādījumu neievērošana draud ar nāvi vai smagiem ķermeņa
savainojumiem.

BRĪDINĀJUMS
Apzīmē iespējamu apdraudējumu ar vidēju risku, kas var izraisīt
nāvi vai (smagus) ķermeņa savainojumus, ja no tiem
neizvairīsies.
Šo norādījumu neievērošana draud ar nāvi vai smagiem ķermeņa
savainojumiem.

UZMANĪBU
Apzīmē apdraudējumu ar mazu risku, kas var izraisīt vieglus vai
vidējus ķermeņa savainojumus, ja tos neievēros.

SVARĪGI
apzīmē pienākumu īpaši izturēties vai darboties, lai pareizi
apietos ar mašīnu.
Šī noteikuma neievērošana var novest pie mašīnas vai apkārtnes
bojājumiem.

NORĀDĪJUMS
apzīmē lietošanas padomus un īpaši svarīgu informāciju.
Šie norādījumi palīdz jums optimāli izmantot visas mašīnas
funkcijas.

12
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2.3

Organizatoriski pasākumi
Īpašniekam jāsagatavo nepieciešamie personiskie aizsardzības
līdzekļi, kā, piem.,:


Aizsargbrilles



Drošības kurpes



Aizsargkombinezons



Ādas aizsarglīdzekļi u.c.

Lietošanas instrukciju


Turēt vienmēr mašīnas lietošanas vietā



Tai jābūt katrā laikā brīvi pieejamai apkalpotājiem un apkopes
personālam!

Regulāri pārbaudiet visas esošās drošības ierīces!

2.4

Drošības un aizsargierīces
Pirms katras mašīnas lietošanas reizes visām drošības un
aizsardzības ierīcēm jābūt lietpratīgi pievienotām un lietošanas
kārtībā. Visas drošības un aizsardzības ierīces regulāri pārbaudīt.

Bojātas drošības ierīces
Bojātas vai demontētas drošības un aizsardzības ierīces var novest
pie bīstamām situācijām!

2.5

Neformāli drošības pasākumi
Blakus visiem šīs lietošanas instrukcijas drošības noteikumiem
ievērojiet vispāratzītos, kā arī vietējos negadījumu novēršanas un
dabas aizsardzības noteikumus.
Braucot pa sabiedriskiem ceļiem un ielām, ievērojiet Ceļu satiksmes
noteikumus.

D9 BAH0007.3 08.10
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2.6

Apkalpojošā personāla apmācība
Tikai apmācītas un instruētas personas drīkst strādāt ar/ pie
mašīnas. Skaidri jānosaka personu atbildība par apkalpošanu un
apkopi.
Apmācāmā persona drīkst strādāt ar/ pie mašīnas tikai pieredzējušas
personas uzraudzībā.
Personas

Persona ar speciālo
arodizglītību
(speciāla darbnīca)

Darbībai
speciāli
apmācīta
persona 1)

Instruēts
apkalpotājs 2)

Iekraušana/transports

X

X

X

Ekspluatācija



X



Iekārtošana, sagatavošana





X

Lietošana



X

--

Apkope





X

Traucējumu meklēšana un
novēršana



X

X

Utilizācija

X





Darbība

Apzīmējumi:

X..atļauts
1)

3)

..nav atļauts
Persona, kas var izpildīt specifisku uzdevumu un var to veikt atbilstoši
kvalificētai firmai

2)

Instruēta persona ir tā, kas ir iepazīstināta ar tai uzticētajiem
uzdevumiem un iespējamiem draudiem nepareizas darbības
rezultātā un vajadzības gadījumā ir apmācīta par
nepieciešamajām drošības ierīcēm un drošības pasākumiem.

3)

Personas ar speciālo izglītību tiek apzīmētas kā speciālisti.
Pamatojoties uz savu speciālo izglītību un zināšanām, tās var
novērtēt uzticēto darbu apstākļus un atpazīt iespējamos
draudus.
Piezīme:
Speciālai izglītībai līdzvērtīgu kvalifikāciju var iegūt arī, vairākus
gadus darbojoties attiecīgajā darba jomā.

Visus apkopes un remontdarbus jāveic speciālā darbnīcā, ja tai ir
apzīmējums “speciālā darbnīca”. Speciālās darbnīcas personālam ir
nepieciešamās zināšanas, kā arī piemēroti palīglīdzekļi (darbarīki,
pacelšanas un atbalsta iekārtas) profesionālai un drošībai atbilstošu
apkopes un remonta darbu veikšanai.

14
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2.7

Drošības pasākumi normālā režīmā
Lietojiet mašīnu tikai, ja visas drošības un aizsargierīces ir pilnā
darba kārtībā.
Pārbaudiet mašīnu vismaz vienu reizi dienā uz ārējiem redzamiem
bojājumiem un drošības un aizsargierīču darbaspēju.

2.8

Draudi no atlikumenerģijas
Ņemiet vērā mehāniskās, hidrauliskās, pneimatiskās un elektriskās/
elektroniskās atlikumenerģijas parādīšanos pie mašīnas.
Pie tam veiciet atbilstošos pasākumus, lai instruētu apkalpojošo
personālu. Detalizēti norādījumi vēlreiz tiks doti šīs lietošanas
instrukcijas atbilstošajās nodaļās.

2.9

Apkope un remonts, traucējumu novēršana
Paredzētos regulēšanas, apkopes un inspekcijas darbus veikt
paredzētajā termiņā.
Visus darbināšanas medijus kā saspiests gaiss un hidraulika
nodrošināt pret neparedzētu ekspluatēšanu.
Lielākas konstrukcijas nomaiņas laikā rūpīgi nostipriniet tās un
nodrošiniet ar pacelšanas rīkiem.
Kontrolējiet, vai atskrūvētās skrūves atkal ir cieši pievilktas. Pēc
apkopes darbu pabeigšanas pārbaudīt drošības ierīču funkcionēšanu.

2.10

Būvnieciskas izmaiņas
Bez AMAZONEN-WEKE atļaujas mašīnai nedrīkst veikt nekādas
izmaiņas, montāžas vai pārbūves. Tas attiecas arī uz metināšanu
nesošām daļām.
Visiem mašīnas montāžas vai pārbūves pasākumiem ir
nepieciešama rakstiska AMAZONEN-WEKE atļauja. Lietojiet tikai
firmas atļautās pārbūves detaļas un piederumus, lai piem., lietošanas
atļauja iegūtu lietošanas derīgumu pēc nacionāliem un
starptaustiskiem priekšrakstiem.
Transporta līdzekļiem ar oficiālu lietošanas atļauju un ar transporta
līdzekli saistītām iekārtām un aprīkojumam ar derīgu lietošanas
atļauju vai atļauju ceļu satiksmei atbilstoši Ceļu satiksmes
noteikumiem jāatrodas ar atļauju noteiktā stāvoklī.
BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas, sagriešanas, iespiešanas, ievilkšanas un sitiena
draudi nesošo daļu lūšanas gadījumā.
Aizliegts:
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Urbt rāmi vai šasiju



Rāmī vai šasijā esošo caurumu pārurbšana



Nesošo daļu metināšana.
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2.10.1

Rezerves daļas un mazumtirdzniecības daļas, kā arī palīgvielas
Nekavējoši un nomainiet bojātas mašīnas daļas.
Lietojiet tikai oriģinālās AMAZONE rezerves daļas un
mazumtirdzniecības vai AMAZONEN-WERKE atļautās daļas, lai
lietošanas atļauja iegūtu lietošanas derīgumu pēc nacionāliem un
starptaustiskiem priekšrakstiem. Izmantojot rezerves daļas un
mazumtirdzniecības daļas no trešajiem ražotājiem, nevar garantēt, ka
tās ir konstruētas un ražotas atbilstoši prasībām un drošībai.
AMAZONEN-WERKE neuzņemas nekādas saistības par bojājumiem,
kas radušies, izmantojot neatļautas rezerves daļas,
mazumtirdzniecības daļas, kā arī palīgvielas.

2.11

Tīrīšana un utilizācija
Ar izmantotām vielām un materiāliem apieties lietpratīgi un utilizēt,
īpaši

2.12



Strādājot pie smērēšanas sistēmām un ierīcēm,



Tīrot ar šķīdumiem.

Apkalpotāja darba vieta
Mašīnu drīkst apkalpot tikai viena persona no vadītāja vietas traktora
kabīnē.

16

D9 BAH0007.3 08.10

Vispārēji drošības noteikumi

2.13

Brīdinājuma zīmes un citi apzīmējumi uz mašīnas
Turiet visas brīdinājuma zīmes uz mašīnas vienmēr tīras un labi
salasāmā stāvoklī! Atjaunojiet nesalasāmas brīdinājuma zīmes.
Pieprasiet brīdinājuma zīmes pēc pasūtījuma numura tirgotājam
(piem., MD 075).

Brīdinājuma zīmes uzbūve
Brīdinājuma zīmes apzīmē apdraudējuma zonas saistībā ar mašīnu
un brīdina no palikušiem draudiem. Šajās zonās nepārtraukti ir
pašreizēji vai negaidīti uzrodošies apdraudējumi.
Brīdinājuma zīme sastāv no diviem laukiem:

1.lauks
rāda tēlainu apdraudējuma aprakstu, ko ietver trīsstūrveida drošības
simbols.
2.lauks
rāda tēlainu pamācību, kā izvairīties no apdraudējuma.
Brīdinājuma zīmes paskaidrojums
Sleja pasūtījuma numurs un paskaidrojums dod aprakstu blakus
esošajai brīdinājuma zīmei. Brīdinājuma zīmes apraksts ir vienmēr
vienāds un nosauc sekojošā secībā:
1. Briesmu aprakstu.
Piem., Draudi ar griešanu vai nogriešanu!
2. Sekas, ja neievēro pamācību (-as), kā izvairīties no
apdraudējuma.
Piem., Izraisa smagus pirkstu vai plaukstas savainojumus.
3. Pamācība (-s), kā izvairīties no apdraudējuma.
Piem., Mašīnas daļas aizskariet tikai tad, kad tās pilnībā ir
apstājušās.

D9 BAH0007.3 08.10
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Pasūtījuma numurs un paskaidrojums

Brīdinājuma zīme

MD 078
Saspiešanas draudi pirkstiem vai plaukstai
no kustīgām, pieejamām mašīnas daļām!
Šis apdraudējums izraisa smagus savainojumus
līdz pat ķermeņa daļu – pirkstu vai plaukstu
zaudēšanai.
Nekad neķerieties pie apdraudējuma zonas,
kamēr traktora motors darbojas ar ieslēgtu
kardānu / hidraulikas iekārtu.
MD 082
Personu nokrišanas draudi no laipiņām un
platformām, ja tie brauc līdzi uz mašīnas!
Šie draudi izraisa smagus ķermeņa
sakropļojumus līdz pat nāvei.
Personu līdzbraukšana uz mašīnas un/ vai
uzkāpšana uz braucošas mašīnas ir aizliegta! Šis
aizliegums attiecas arī uz mašīnām ar laipiņu vai
platformu.
Raugieties, lai neviena persona nebrauktu līdzi
uz mašīnas.
MD 083
Draudi rokas vai ķermeņa augšdaļas
satveršanai vai ievilkšanai ar neaizsargātām
mašīnas elementu piedziņas daļām!
Šis apdraudējums izraisa smagus roku un
ķermeņa augšdaļas savainojumus.
Nekad neatveriet un neatņemiet darbojošos
mašīnas elementu aizsargierīces, kamēr traktora
motors darbojas ar ieslēgtu kardānu/ pievienotu
hidraulikas piedziņu.

18
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MD 084
Saspiešanas draudi visam ķermenim no
mašīnas daļām, kas šūpojas no augšas.
Šie draudi izraisa smagus visa ķermeņa
savainojumus līdz pat nāvei.
Aizliegta personu uzturēšanās mašīnas daļu
kustības zonā.
Izraidiet personas no kustīgo mašīnas daļu
kustības zonas, pirms Jūs nolaižat mašīnas
daļas.
MD 089
Bīstami
Saspiešanas draudi visam ķermenim
bīstamajā zonā zem kustošām kravām/
mašīnas daļām!
Šis apdraudējums izraisa smagus visa ķermeņa
savainojumus līdz pat nāvei.
Personu uzturēšanās zem kustošām kravām/
mašīnu daļām ir aizliegta.
Ieturiet pietiekami drošu distanci no paceltām,
nenodrošinātām mašīnām/ daļām.
Ievērojiet, lai personas ievērotu pietiekamu
drošības distanci no kustošām kravām/ mašīnas
daļām.
Izraidiet personas no kustošu kravu/ mašīnas
daļu apdraudējuma zonas.
MD 094
Draudi no elektriskās strāvas trieciena,
nejauši pieskaroties elektrības vadiem!
Šie draudi izraisa smagus visa ķermeņa
savainojumus līdz pat nāvei.
Izplešot un salokot mašīnas daļas, ieturiet
pietiekošu distanci no elektrības virszemes
pārvadiem.

D9 BAH0007.3 08.10
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MD 095
Izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukciju un
drošības noteikumus, pirms Jūs sākat lietot
mašīnu!

MD 096
Infekcijas draudi visam ķermenim no šķidruma,
kas izplūst zem augsta spiediena (hidraulikas
eļļa)!
Šis apdraudējums izraisa smagus visa ķermeņa
savainojumus, ja zem augsta spiediena
izplūstoša eļļa iziet caur ādu un iekļūst ķermenī.
Nekad nemēģiniet bojātus hidraulikas
cauruļvadus noslēgt ar plaukstu vai pirkstiem.
Izlasiet un ievērojiet norādījumus tehniskajā
rokasgrāmatā, pirms sākat apkopes un remonta
darbus.
Savainojumu gadījumā ar hidraulikas eļļu
nekavējoši griezieties pie ārsta!
MD 097
Ķermeņa saspiešanas draudi trīspunktu
uzkares pacelšanas zonā , kad, darbinot
trīspunktu hidrauliku, samazinās brīvā telpa!
Šie draudi izraisa smagus visa ķermeņa
savainojumus līdz pat nāvei.
Ir aizliegta personu uzturēšanās trīspunktu
uzkares pacelšanas zonā, darbinot trīspunktu
hidrauliku.
Darbiniet traktora trīspunktu hidraulikas
savienojuma daļas


tikai no paredzētās darba vietas.



nekad nedariet to, ja atrodaties starp
traktoru un mašīnu.

20
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MD 100
Šī piktogramma apzīmē punktus palīglīdzekļu
piestiprināšanai, pārkraujot mašīnu.

MD 102
Neparedzētas mašīnas startēšanas un
aizripošanas draudi, strādājot pie mašīnas,
piem., montāzas darbi, regulēšana, bojājumu
novēršana, tīrīšana, apkope un remonts.
Šie draudi izraisa smagus visa ķermeņa
savainojumus līdz pat nāvei.


Pirms visiem darbiem pie mašīnas
nodrošiniet traktoru un mašīnu pret
patvaļīgu startēšanu un ripošanu.



Atbilstoši veicamajām darbībām izlasiet un
ievērojiet atbilstošo nodaļu lietošanas
instrukcijā.

MD 115
Maksimālais hidraulikas iekārtas darba spiediens
ir 200 bar.

D9 BAH0007.3 08.10
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MD 154
Pārējo satiksmes dalībnieku apdraudējums
transportēšanas brauciena laikā ar
atpakaļvērstiem, nenosegtiem un asiem
nolīdzināšanas skrāpja zariem!
Veikt transportēšanas braucienu bez pareizi
piemontētas satiksmes drošības līstes ir
aizliegts.

22
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2.13.1

Brīdinājuma zīmju un citu apzīmējumu piestiprinājuma vieta

Brīdinājuma zīmes
Sekojošie attēli rāda brīdinājuma zīmju novietojumu uz mašīnas.

Att. 1

Att. 2

D9 BAH0007.3 08.10
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2.14

Risks drošības norādījumu neievērošanas gadījumā
Drošības norādījumu neievērošana


var novest pie personu, kā arī apkārtējās vides un mašīnas
apdraudējuma.



var novest pie jebkuru tiesību uz zaudējumu atlīdzināšanu
zaudējuma.

Atsevišķos gadījumos neievērošanai var būt, piemēram, sekojoši
apdraudējumi:

2.15



Personu apdraudējumi, ja nav nodrošināts darba platums.



Mašīnas svarīgu funkciju atteikšanās darboties.



Atteikšanās no paredzētajām apkopes un remonta metodēm.



Personu apdraudējumi ar mehānisku vai ķīmisku iedarbību.



Apkārtējās vides apdraudējumi sakarā ar hidraulikas eļļas sūci.

Darbs, ievērojot drošību
Bez drošības noteikumiem šajā lietošanas instrukcijā saistoši ir arī
nacionālie, vispārpieņemtie darba aizsardzības un darba drošības
noteikumi.
Ievērojiet uz brīdinājuma zīmēm uzrakstītos norādījumus draudu
novēršanai.
Braucot pa sabiedriskām ielām un ceļiem, ievērojiet attiecīgos
likumīgos Ceļu satiksmes noteikumus.

24
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2.16

Drošības noteikumi apkalpotājam
BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas, sagriešanas, satveršanas, ievilkšanas un sitiena
draudi, pietrūkstot satiksmes un darba drošībai!
Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet mašīnas un traktora
darba un satiksmes drošību!

2.16.1

Vispārēji drošības un darba aizsardzības noteikumi


Bez šiem noteikumiem ievērojiet arī vispāratzītos drošības un
darba aizsardzības noteikumus!



Pie mašīnas piestiprinātās brīdinājuma zīmes un citi apzīmējumi
dod svarīgus norādījumus drošai mašīnas lietošanai. Šo
noteikumu ievērošana kalpo Jūsu drošībai!



Pirms braukšanas uzsākšanas un pirms ekspluatācijas kontrolēt
tuvāko apkārtni (bērni)! Raudzīties, lai ir pietiekama redzamība!



Līdzbraukšana darba laikā un transportēšana ar darba mašīnu
nav atļauta!



Brauciet tā, lai Jūs traktoru ar uzkārtu vai piekabinātu mašīnu
vienmēr droši pārvaldītu.
Pie tam ņemiet vērā savas personiskās spējas, ceļa, satiksmes,
redzamības un laika apstākļus, traktora braukšanas īpašības, kā
arī uzkārtās vai piekabinātās mašīnas ietekmi.

Mašīnas pievienošana un atvienošana


Mašīnu pievienot un transportēt var tikai ar tādu traktoru, kas
tam ir piemērots.



Pievienojot mašīnu traktora trīspunktu hidraulikas sistēmai,
noteikti jāsaskan traktora un mašīnas uzkares kategorijām!



Pievienojiet mašīnu atbilstoši noteikumiem pie paredzētajām
ierīcēm!



Pievienojot mašīnu traktora priekšpusē vai aizmugurē, nedrīkst
pārsniegt


pieļaujamo traktora kopējo svaru,



pieļaujamo traktora asu noslogojumu,



pieļaujamo traktora riepu kravnesību.



Nodrošiniet traktoru un mašīnu pret patvaļīgu izkustēšanos,
pirms Jūs pievienojat mašīnu!



Aizliegts personām uzturēties starp pievienojamo mašīnu un
traktoru, kamēr traktors brauc klāt mašīnai!
Klātesošie palīgi drīkst tikai kā mācekļi darboties blakus mašīnai
un tikai, kad tās nedarbojas, ieiet starp transporta līdzekļiem.
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Nodrošiniet traktora hidraulikas sviru pozīcijā, kurā ir izslēgta
patvaļīga pacelšana vai nolaišana, pirms Jūs montējat mašīnu
pie trīspunktu hidraulikas vai atvienojat no traktora trīspunktu
hidraulikas!
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Pirms pievienošanas vai atvienošanas atbalsta ierīces novietot
atbilstošajā stāvoklī (stāvēšanas drošība)!



Darbinot atbalsta ierīces, pastāv savainošanās draudi
saspiešanas vai iespīlēšanas zonās!



Pievienojot un atvienojot aparātus no vilcējtraktora, ir
nepieciešama īpaša uzmanība! Starp traktoru un mašīnu
pievienošanas zonā ir vietas, kur var saspiest vai iespīlēt!



Personu uzturēšanās starp traktoru un mašīnu trīspunktu
hidraulikas darbināšanas laikā ir aizliegta!



Pievienotajiem apgādes vadiem


viegli jāpadodas visām kustībām, braucot līkumos, bez
iespriegojuma, pārlocīšanas vai berzes



un tie nedrīkst rīvēties gar svešām detaļām.



Iedarbināšanas trosēm priekš ātrā sajūga jākarājas vaļīgi un
dziļajā stāvoklī tās nedrīkst pašas no sevis iedarbināties!



Atvienotās mašīnas novietojiet vienmēr drošā stāvoklī.
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Mašīnas izmantošana


Pirms darba sākuma iepazīstieties ar visām mašīnas iekārtām
un darbināšanas elementiem, kā arī ar tās funkcijām. Darba
laikā tas būs par vēlu!



Valkājiet cieši piegulošu apģērbu! Vaļīgi valkāts apģērbs
paaugstina risku, ka to varētu satvert un ieraut piedziņas
vārpstas!



Mašīnu lietošanu sākt tikai tad, kad ir pieliktas visas
aizsargierīces un tās atrodas aizsargstāvoklī!



Ievērojiet pievienotās mašīnas maksimālo uzkraušanu un
pieļaujamo traktora asu un atbalstu noslogojumu! Vajadzības
gadījumā brauciet tikai ar daļēji piepildītu tvertni.



Personu uzturēšanās mašīnas darba zonā ir aizliegta!



Personu uzturēšanās mašīnas griešanās un šūpošanās zonā ir
aizliegta!



Pie sveša spēka darbināmām mašīnas daļām (piem., hidrauliski)
atrodas vietas ar saspiešanas vai iespīlēšanas draudiem!



Sveša spēka darbināmas mašīnas daļas Jūs drīkstat ieslēgt tikai
tad, ja personas ievēro pietiekami drošu distanci no mašīnas!



Nodrošiniet traktoru pret patvaļīgu startēšanu un izkustēšanos,
pirms izkāpjat no traktora.
Turklāt


mašīnu nolaist uz zemes,



novilkt stāvbremzi,



izslēgt traktora motoru,



izvilkt aizdedzes atslēgu.

Mašīnas transportēšana


Braucot pa sabiedriskiem satiksmes ceļiem, ievērojiet attiecīgos
nacionālos Ceļu satiksmes noteikumus!



Pirms transportēšanas pārbaudiet,





pienācīgu apgādes vadu pieslēgumu,



apgaismes sistēmas iespējamos bojājumus, funkcijas un
tīrību,



bremžu un hidraulikas sistēmas, vai nav acīmredzami
bojājumi,



vai pilnībā ir atlaista stāvbremze,



bremžu iekārtas funkcionēšanu.

Ievērojiet vienmēr pietiekamas traktora stūrēšanas un
bremzēšanas spējas!
Traktoram uzmontētas vai piekabinātas mašīnas un frontālie vai
aizmugures balasta smagumi ietekmē traktora braukšanu, kā arī
tā stūrēšanas un bremzēšanas spējas.



Vajadzības gadījumā lietojiet frontālo balastu!
Traktora priekšējai asij jābūt vienmēr noslogotai vismaz par 20%
no tukša traktora svara, lai varētu nodrošināt vadāmību.
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Frontālo vai pakaļējo balastu piestipriniet vienmēr atbilstoši
priekšrakstiem tiem paredzētajās piestiprināšanas vietās!



Ievērojiet uzmontētās/ piekabinātās mašīnas maksimālo derīgo
kravnesību un pieļaujamo traktora asu un atbalstu noslogojumu!



Traktoram jānodrošina paredzēto bremžu aizkavēšanu
piekrautam sastāvam (traktors plus uzmontētā/ piekabinātā
mašīna)!



Pirms braukšanas uzsākšanas pārbaudiet bremžu darbību!



Līkumos ņemt vērā plato izvirzījumu un/ vai mašīnas
centrbēdzes spēku!



Pirms transportēšanas brauciena ievērojiet pietiekamu traktora
apakšējā grozāmbalsta sānisko fiksāciju, ja mašīna ir
nostiprināta traktora trīspunktu hidraulikā vai traktora apakšējā
grozāmbalstā!



Pirms transportēšanas brauciena novietojiet visas kustīgās
mašīnas daļas transporta stāvoklī!



Nodrošiniet pirms transportēšanas brauciena kustīgās mašīnas
daļas pret apdraudošām stāvokļa izmaiņām. Izmantojiet šim
nolūkam paredzētos transportēšanas nodrošinājumus!



Pirms transportēšanas brauciena nobloķējiet trīspunktu
hidraulikas sviru pret patvaļīgu uzmontētās vai piekabinātās
mašīnas pacelšanu vai nolaišanu!



Pirms transportēšanas brauciena pārbaudiet, vai nepieciešamais
transportēšanas aprīkojums ir korekti uzmontēts mašīnai, kā
piem., apgaismojums, brīdinājuma ierīces un aizsargierīces!



Pielāgojiet savu braukšanas ātrumu attiecīgi dominējošiem
nosacījumiem!



Pirms braukšanas no kalna ieslēdziet mazākā ātrumā!



Pirms transportēšanas brauciena principā izslēdziet atsevišķo
riteņu bremzes (pedāļus nobloķēt)!
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2.16.2

Hidraulikas iekārta


Hidraulikas iekārta atrodas zem liela spiediena!



Raugieties uz korektu hidraulikas šļūteņu cauruļavadu
pieslēgumu!



Pieslēdzot hidraulikas šļūtenes traktora hidraulikai, raugieties, lai
hidraulika gan no traktora, gan iekārtas puses ir bez spiediena!



Ir aizliegts bloķēt traktora vadības ierīces, ja ar šīm vadības
ierīcēm tieši tiek veiktas hidrauliskas funkcijas, piem., locīšanas,
grozīšanas un bīdīšanas procesi. Attiecīgajai hidraulikas
funkcijai jāapstājas automātiski, ja attiecīgais vadības aparāts
tiek palaists vaļā. Tas neattiecas uz ierīču kustībām, kuras
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ir ilgstošas vai



tiek automātiski regulētas vai



kuras pēc darbības noteikumiem prasa peldošu stāvokli vai
spiediena stāvokli.

Pirms darba pie hidraulikas iekārtas


nolaist mašīnu



hidraulikas iekārtu atrbrīvot no spiediena



izslēgt traktora motoru



pievilkt stāvbremzi



izvilkt aizdedzes atslēgu.



Hidraulikas cauruļvadu darba drošības stāvokli liekt pārbaudīt
speciālistam vismaz vienu reizi gadā!



Bojātos vai novecojušos hidraulikas šļūteņu cauruļvadus
nomainiet! Lietojiet tikai oriģinālos AMAZONE hidraulikas šļūteņu
cauruļvadus!



Cauruļvadu lietošanas ilgums nedrīkst pārsniegt sešus gadus,
ieskaitot iespējamo atrašanos noliktavā augstākais divus gadus.
Arī pareizi glabājot un pie pieļaujamas slodzes šļūtenes un
šļūteņu savienojumi pakļauti dabiskai novecošanai, tādēļ to
turēšanas un lietošanas ilgums ir ierobežots. Var būt novirzes
lietošanas ilgumā atbilstoši pieredzei, īpaši ņemot vērā
apdraudējuma potenciālu. Šļūtenēm un cauruļvadiem no
termoplasta var būt citi noteikumi noteicošie.



Nekad nemēģiniet caurus hidraulikas cauruļvadus aizbāzt ar
plaukstu vai pirkstiem.
Zem augsta spiediena izlīstoši šķidrumi (hidraulikas eļļa) var iziet
cauri ādai un izraisīt smagus savainojumus!
Savainojuma gadījumā ar hidraulikas eļļu nekavējoši griezties
pie ārsta! Infekcijas draudi!



Meklējot sūces vietas, savainošanās riska dēļ lietojiet
piemērotus palīglīdzekļus!
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Elektriskā iekārta


Strādājot ar elektriskām iekārtām, principā noņemt klemmes no
akumulatora (mīnus pola)!



Lietojiet tikai paredzētos drošinātājus! Pārāk stipru drošinātāju
lietošana sabojās elektrisko iekārtu- ugunsgrēka draudi!



Raugieties uz pareizu akumulatora pieslēgumu- vispirms uzlikt
klemmi pluspolam un tad mīnuspolam! Noņemot klemmes,
vispirms mīnuspolam noņemt, pēc tam pluspolam!



Vienmēr uzlieciet akumulatora pluspolam paredzēto pārsegumu.
Pie masas slēguma pastāv eksplozijas draudi!



Eksplozijas draudi! Novērsiet akumulatora tuvumā dzirksteļu
rašanos un atklātu liesmu!



Mašīnu var aprīkot ar elektroniskiem komponentiem un
būvdetaļām, kuru funkcijas var ietekmēt citu aparātu
elektromagnētiskais starojums. Šādas ietekmes var novest pie
personu apdraudējuma, ja neievēro sekojošos drošības
norādījumus.


Ja vēlāk mašīnā instalē elektriskus un elektroniskus
aparātus un/ vai komponentus, pieslēdzot tos borta tīklam,
lietotājam uz savu atbildību ir jāpārbauda, vai instalācija
neizraisa traucējumus transporta līdzekļa elektronikā vai
citos komponentos!



Vispirms jāvērš uzmanība uz to, lai vēlāk instalētās
elektriskās un elektroniskās būvdetaļas atbilst EMV
vadlīnijai 2004/108/EWG attiecīgajā redakcijā un uz tiem ir
CE apzīmējums.
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2.16.4

Pievienoti darba agregāti
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Veicot uzkari, obligāti jāsaskan vai jāsaskaņo traktora un
mašīnas uzkares kategorijas!



Ņemt vērā ražotāja priekšrakstus!



Pirms mašīnas pievienošanas un atvienošanas pie trīspunktu
uzkares apkalpes ierīci ieslēgt stāvoklī, kurā ir izslēgta patvaļīga
pacelšanās vai nolaišanās!



Trīspunktu stangas zonā pastāv savainošanās draudi no
saspiešanas vai iespīlēšanas!



Mašīnu var transportēt un vadīt tikai ar tam piemērotu traktoru!



Pievienojot un atvienojot agregātus traktoram, pastāv
savainošanās draudi!



Darbinot trīspunktu uzkares ārējo apkalpes ierīci, neiet starp
traktoru un mašīnu!



Darbinot atbalsta ierīces, pastāv draudi no saspiešanas un
iespīlēšanas vietām!



Uzkarot agregātus traktora priekšpusē vai aizmugurē, nedrīkst
pārsniegt


pieļaujamo traktora kopējo svaru



pieļaujamo traktora asu slodzi



traktora riepu pieļaujamo kravnesību.



Ņemt vērā maksimālo uzkārtā agregāta lietderīgo kravnesību un
pieļaujamās traktora asu slodzes!



Pirms mašīnas transportēšanas vienmēr ņemt vērā pietiekamu
traktora apakšējās vadotnes sānisko fiksāciju!



Braucot pa ceļu, traktora apakšējās vadotnes apkalpošanas
svirai jābūt nobloķētai pret nolaišanos!



Pirms braukšanas pa ceļu visas ierīces novietot transporta
stāvoklī!



Traktoram uzkārti agregāti un balasti ietekmē traktora
braukšanas īpašības, kā arī tā vadības un bremzēšanas spējas!



Traktora priekšējai asij jābūt vienmēr noslogotai vismaz ar 20%
no tukša traktora svara, lai nodrošinātu pietiekamu vadāmību.
Vajadzības gadījumā lietot priekšējos balastus!



Remonta, apkopes un tīrīšanas darbus un funkciju traucējumu
novēršanu veikt tikai, ja izvilkta aizdedzes atslēga!



Aizsargierīces vienmēr atstāt savās vietās un aizsargstāvoklī!
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2.16.5

2.16.6

Sējmašīnas lietošana


Ņemiet vērā pieļaujamo iepildes daudzumu sēklas kastē (sēklas
kastes saturs)!



Kāpsli un platformu izmantojiet tikai sēklas kastes piepildīšanai!
Līdzi braukšana uz mašīnas tās darbības laikā ir aizliegta!



Izsējas normas izgriešanas proves laikā uzmanieties no
bīstamām vietām ar rotējošām un oscilējošām mašīnas daļām!



Pirms transportēšanas noņemiet tehnoloģisko sliežu
marķēšanas ierīces sliežu diskus!



Nelieciet sēklas kastē nekādas detaļas!



Pirms transportēšanas nobloķējiet marķieri transporta stāvoklī
(atkarībā no uzbūves)!

Tīrīšana, apkope un remonts


32

Tīrīšanas, apkopes un remonta darbus mašīnai veikt tikai, ja


izslēgta piedziņa



izslēgts motors



izvilkta aizdedzes atslēga



no borta kompjūtera atvienots mašīnas kontakts!



Regulāri pārbaudīt, vai stipri turas uzgriežņi un skrūves,
vajadzības gadījumā pievilkt!



Nodošiniet pacelto mašīnu vai mašīnas daļas pret patvaļīgu
nolaišanos, pirms Jūs sākat apkopes, remonta un tīrīšanas
darbus!



Nomainot darbarīkus ar griezējvirsmām, lietot piemērotus
darbarīkus un cimdus!



Eļļas, smērvielas un filtrus savākt atbilstoši noteikumiem!



Veicot elektrisko metināšanu traktoram vai uzmontētajai
mašīnai, atvienot kabeļus no ģeneratora un akumulatora!



Rezerves daļām jāatbilst vismaz AMAZONEN-WERKE
noteiktajām tehniskajām prasībām! Tas attiecas, ja lieto
rezerves daļas!
oriģinālās
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Iekraušana un izkraušana
BĪSTAMI
Nestāvēt zem krāna ar paceltu mašīnu!

Sējmašīnas D9 Super/Special ar atvērtu sēklas
kastes vāku iekārt krāna āķī pārkraušanai.
Krāna āķi atkarībā no sējmašīnas aprīkojuma un
smaguma centra iekārt aiz vienas no abām
paredzētajām vietām (Att. 3/1).

Att. 3

BĪSTAMI
Sējmašīnu D9-40 Super transportēt tikai ar uz sāniem noliektiem
marķieriem, lai netiktu pārsniegts maksimālais transportēšanas
augstums (skat. Nod. „D9-40 Super transportēšana“ lappusē Nr.
129).
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Mašīnas apraksts

4

Mašīnas apraksts
Šī nodaļa


sniedz plašu pārskatu par mašīnas uzbūvi



parāda atsevišķu tās konstrukciju grupu un regulēšanas detaļu
nosaukumus.

Kad Jūs lasāt šo nodaļu, lūdzu, esat pie mašīnas, jo tā Jūs iegūsit
optimālu priekšstatu par šo mašīnu.
Galvenās mašīnas konstrukciju grupas

Att. 4
Att. 4/…

(4) lemesis (WS lemesis vai RoTeC lemesis)

(1) sēklas kaste

(5) aizrausējs

(2) ritošā daļa ar riepām

(6) iebēršanas laipa

(3) bezpakāpju pārnesumkārba ar pārvada
sviru

(7) marķieris

34
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Mašīnas apraksts

4.1

Konstrukciju grupas

Att. 5/...
(1) trīspunkts
(2) marķieru maiņas ventilis

Att. 5
Att. 6/...
(1) sējas spolīte (standarta un sīko sēklu
spolīte)
(2) sējas ass
(3) sēklas futrāļi
(4) aizvēršanas aizbīdnis
(5) grīdas vārsts
(6) grīdas vārsta vārpsta

Att. 6
Att. 7/...
(1) sliedes ass thnoloģisko sliežu pārslēgšanai
(2) sliedes ass gultnis
(3) vītņu atsperes sajūgs
(4) zobrats

Att. 7
Att. 8/...
(1) izgriešanas kurbulis

Att. 8
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Att. 9/...
(1) līmeņrādis 1)
(2) vadības pults
1)

/

ir digitāls

līmeņrādis

Att. 9
Att. 10/...
(1) Maisītājvārpsta

Att. 10
Att. 11/...
(1) Rapša aprīkojums

Att. 11
Att. 12/...
(1) WS lemesis

Att. 12
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Att. 13/...
RoTeC lemesis

Att. 13
Att. 14/...
(1) Tehnoloģisko sliežu marķēšanas ierīce

Att. 14
Att. 15/...
Elektrisks hektāru skaitītājs-AMACO

Att. 15
Att. 16/...
Vadības termināls-

Att. 16
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Att. 17/...
Vadības termināls-

Att. 17
Att. 18/...
(1) Velkamo zaru aizrausējs

Att. 18
Att. 19/...
(1) Pārslēgšanas automāts marķierim
(tikai D9 Special)

Att. 19
Att. 20/...
Traktora riteņu pēdu irdinātājs, novietots
pagriežami

Att. 20
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Att. 21/...
Traktora riteņu pēdu irdinātājs, pastiprināts

Att. 21
Att. 22/...
Sējmašīnas riteņu pēdu irdinātājs

Att. 22
Att. 23/...
Lentas sējas kurpe I

Att. 23
Att. 24/...
Lentas sējas kurpe II

Att. 24
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Mašīnas apraksts

4.2

Drošības un aizsargierīces

Att. 25/...
(1) Sprosttapa,
marķieru piestiprināšanai
(2) Gumijas buferis (optisks rādītājs)
marķieris nestāv vertikāli, t.i., marķieris nav
nodrošināts ar sprosttapu (augšā).

Att. 25
Att. 26/...
(1) Ķēdes aizsargs

Att. 26

40

D9 BAH0007.3 08.10

Mašīnas apraksts

4.3

Pārskats – apgādes vadi starp traktoru un mašīnu

Att. 27

Att. 27/..

(1)

(2)

(3)

Apzīmējums

Hidraulikas
cauruļvads 1

Hidraulikas
cauruļvads 2

Uz priekšu- /
atpakaļgaita

Uz priekšu- /
atpakaļgaita

Marķējums
1
Kabeļa saite
dzeltena

1
Kabeļa saite
zila

Funkcija


kreisais marķieris



labais marķieris



vadības pults



tehnoloģisko sliežu marķēšana



Lemeša spiediena regulēšana



Aizrausēja spiediena regulēšana



Sējas daudzuma regulēšana no
attāluma

Kontakts (7-polu)
ceļu satiksmes gaismas iekārtai
Mašīnas kontakts

(4)



AMACO
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4.4

Transportēšanai nepieciešamais tehniskais aprīkojums

Att. 28/...
(1) 2 uz aizmuguri vērsti
braukšanas virziena rādītāji
(2) 1 apgaismojums numura zīmei
1 numura zīmes turētājs (izvēle)
(3) 2 sarkani atstarotāji
(4) 2 bremžu un aizmugures gabarīta lukturi
(5) 2 uz aizmuguri vērstas brīdinājuma
plāksnes
(6) 2 lukturi, dzelteni

Att. 28

Att. 29/...
(1) 1 transporta drošības līste

Att. 29
Att. 30/...
(1) 2 uz priekšu vērsti gabarīta lukturi
(2) 2 uz priekšu vērsti
braukšanas virziena rādītāji
(3) 2 uz priekšu vērstas brīdinājuma plāksnes

Att. 30

42
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4.5

Lietošana atbilstoši priekšrakstiem
Mašīna


ir ražota noteikta tirdzniecībā sastopama sēklas materiāla
dozēšanai un izsējai.



ar traktora trīspunktu uzkares palīdzību tiek pievienota traktoram
un to apkalpo apkalpojošā persona.

Paugurainās vietās var braukt


pa sānu līniju
braukšanas virziens pa kreisi 10 %
braukšanas virziens pa labi



10 %

pa krituma līniju
pa nogāzi uz augšu

10 %

pa nogāzi uz leju

10 %

Pie atbilstošas lietošanas pieder arī:


šīs lietošanas instrukcijas visu norādījumu ievērošana



pārbaudes un apkopes darbu ievērošana



tikai oriģinālo

rezerves daļu izmantošana.

Cita veida pielietojums, bez jau iepriekš minētā, ir aizliegts un
neatbilst noteikumiem.
Par bojājumiem noteikumiem neatbilstošas lietošanas dēļ
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AMAZONEN-WERKE neuzņemas nekādu atbildību.

43

Mašīnas apraksts

4.6

Bīstamās zonas un vietas
Bīstamās zonas ir mašīnas apkārtne, kur var aizsniegt cilvēkus


ar darba izraisītām mašīnas kustībām un tās darbarīkiem



ar no mašīnas izmestiem materiāliem vai svešķermeņiem



ar nejauši nolaistiem, paceltiem darbarīkiem



ar nejaušu traktora vai mašīnas izkustēšanos.

Mašīnas bīstamajā zonā atrodas bīstamas vietas ar pastāvīgi esošām
vai negaidīti radušamies apdraudējumiem. Brīdinājuma zīmes apzīmē
šīs bīstamās vietas un brīdina no apdraudējuma, ko konstruktīvi nevar
novērst. Šeit ir spēkā speciālie drošības noteikumi no attiecīgās
nodaļas.
Mašīnas bīstamajā zonā nedrīkst atrasties neviens cilvēks,


kamēr darbojas traktora motors ar ieslēgtu kardānu/ hidraulikas
iekārtu



kamēr traktors un mašīna nav nodrošināti pret nejaušu
startēšanu un nejaušu ripošanu.

Apkalpojošā persona drīkst mašīnu pārvietot vai darbarīkus pārvietot
no transporta darba stāvoklī un no darba stāvokļa transporta stāvoklī
vai iedarbināt tikai tad, kad neviens cilvēks neuzturas mašīnas
bīstamajā zonā.
Bīstamās zonas ir:


44

kustīgo marķieru zonā.
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4.7

Tipa plāksnīte un CE apzīmējums
Sekojošie attēli parāda tipa plāksnītes (Att. 31/1) un CE apzīmējuma
(Att. 32/1) novietojumu.

Uz tipa plāksnītes ir norādīts:


Mašīnas identifikācijas Nr.



Tips



Izgatavošanas gads



Rūpnīca



Pamatsvars, kg



Maksimālā ielāde, kg

Att. 31
CE apzīmējums (Att. 32/1) atrodas priekšpusē
pie sēklas kastes.

Att. 32
CE apzīmējums (Att. 33) uz mašīnas signalizē
spēkā esošo ES vadlīniju ievērošanu.

Att. 33
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4.8

Tehniskie dati
D9-25
Special

D9-30
Special

D9-30
Super

D9-40
Super

Darba platums

[m]

2,50

3,00

3,00

4,00

Transportēšanas platums

[m]

2,53

3,005

3,005

4,25

Iepildīšanas
augstums
bez laipas

Bez uzgaļa

[m]

1,25

1,25

1,33

1,34

Ar uzgali

[m]

—

1,472)/1,563)

1,552)/1,643)

1,65

[kg]

540

580

700

970

[kg]

610

660

780

1080

[mm]

1,95

2,40

2,40

2,30

Bez uzgaļa

[l]

360

450

600

830

Ar uzgali

[l]

—

710 / 850

860 / 1000

1380

21

21/23/25/29

21/23/25/29

29/33

[cm]

12,0

14,3/13,1/
12,0/10,3

14,3/13,1/
12,0/10,3

13,8/12,0

21

21/25

21/25

29/33

[cm]

12,0

14,3/12,0

14,3/12,0

13,8/12,0

Tukšs svars 1) (ar WS lemešiem)
Tukšs svars

1)

(ar RoTeC lemešiem)

Kopējais augstums
(marķieri transportēšanas pozīcijā)
Sēklas kastes
saturs

Rindu skaits
WS lemeši

RoTeC lemeši

Rindu atstatums
Rindu skaits
Rindu atstatums

Darba ātrums
Nepieciešamā jauda (no)

[km/h]
[kW/PS]

6 līdz 10
44/60

44/60

55/75

Min. eļļas caurplūdes daudzums

[l/min]

10

Max. darba spiediens (hidraulika)

[bar]

200

[V]

12 (7-polu)

Elektrība
Pārvada-/hidraulikas eļļa
Savienojuma punktu kategorija

55/75

Pārvada-/hidraulikas eļļa Utto SAE 80W API GL4
Kat.

II
180/90 - 16
(vecais apzīmējums: 6.00-16)

Riepas

10.0/75-15

Atstatums starp pēdām

[m]

2,34

2,84

2,84

4,10

Spiediens riepās

[bar]

1,2

1,2

1,2

0,8

1)

Sējmašīna (rindu atstatums 12,0 cm) ar mehānisku lemešu spiediena regulēšanu, aizrausēju, ielādes laipu,
marķiera un tehnoloģisko sliežu pārslēgu.

2)

ar sēklas kastes uzgali 260-3

3)

ar sēklas kastes uzgali 400-3

46
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4.8.1

Tehniskie dati traktora svara un traktora asu slodžu aprēķināšanai
Kopējais svars GH

Attālums d

(skaīt lappusē Nr. 82)

(skatīt lappusē Nr. 82)

810 kg

565 mm

Ar pilnu sēklas kasti (bez sēklas kastes paaugstinājuma)

930 kg

565 mm

Ar pilnu sēklas kasti
(ar sēklas kastes paaugstinājumu 260-3)

1090 kg

565 mm

Ar pilnu sēklas kasti
(ar sēklas kastes paaugstinājumu 400-3)

1170 kg

565 mm

Ar pilnu sēklas kasti (bez sēklas kastes paaugstinājuma)

1140 kg

565 mm

Ar pilnu sēklas kasti
(ar sēklas kastes paaugstinājumu 260-3)

1300 kg

565 mm

Ar pilnu sēklas kasti
(ar sēklas kastes paaugstinājumu 400-3)

1380 kg

565 mm

Ar pilnu sēklas kasti (bez sēklas kastes paaugstinājuma)

1580 kg

565 mm

Ar pilnu sēklas kasti
(ar sēklas kastes paaugstinājuma 550-4)

1910 kg

565 mm

Traktoram uzkārta sējmašīna
D9-25 Special 1)
Ar pilnu sēklas kasti
D9-30 Special 1)

D9-30 Super 1)

D9-40 Super 1)

1)

Sējmašīna ar RoTeC lemešiem, rindu atstarpe 12,0 cm; ar mehānisku lemešu spiediena regulēšanu,
aizrausēju, ielādes laipu, marķieru un tehnoloģisko sliežu pārslēgu.
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4.9

Atbilstības apliecinājums
vadlīniju- / normu apzīmējums
Mašīna atbilst

4.10



Mašīnu vadlīnijai 06/42/EG



EMV-vadlīnijai 04/108/EWG

Nepieciešamais traktora aprīkojums
Noteikumiem atbilstošai mašīnas lietošanai traktoram jāatbilst
sekojošiem nosacījumiem.

Traktora motora jauda
D9-25/30 Special

no 44 kW (60 ZS)

D9-30/40 Super

no 55 kW (75 ZS)

Elektrība
Akumulatora spriegums:

12 V (volti)

Kontakts apgaismojumam:

7-polu

Hidraulika
Maksimālais darba spiediens:

200 bar

Traktora sūkņa jauda:

vismaz 80 l/min pie 150 bar

Mašīnas hidraulikas eļļa:

Pārvada-/ hidraulikas eļļa Utto SAE 80W API GL4
Mašīnas pārvada/ hidraulikas eļļa ir paredzēta kombinētai hidraulikas/
pārvada eļļas cirkulācijai visos izplatītajos traktoros.

Vadības ierīce 1:

Vienkāršas iedarbības vadības ierīce

Vadības ierīce 2:

Vienkāršas iedarbības vadības ierīce
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5

Uzbūve un funkcijas
Sekojošā nodaļa informē Jūs par mašīnas uzbūvi un atsevišķo
konstrukcijas daļu funkcijām.

Att. 34
Sējmašīnas D9 nodrošina precīzu sēklas izsēju, vienmērīgu sējas
dziļumu un sēklas apklāšanu un no pēdām brīvu, labi strukturētu
lauku pēc apstrādes.
Sējmašīnu lieto vienu pašu vai kombinācijā ar augsnes apstrādes
mašīnu sējai arumā vai sējai lobītā augsnē.
Sēklas materiālu ved līdzi sēklas kastē.
Sēklas tvertnēs no sējas spolītēm iebērtā dozētā sēkla iekrīt lemešu
(Att. 34/1) vilktajā sējas vagā. Sējas spolītes darbina bezpakāpju
pārnesumkārba (Att. 34/2) no sējmašīnas riteņa (Att. 34/3).
Aizrausējs (Att. 34/4) vai velkamie zaru aizrausēji pārklāj sēklu ar
irdenu augsni.
Brauciena pieslēgumu iezīmē marķieris traktora vidū.
RoTeC lemeši ļauj veikt sēju lobītā augsnē arī laukos ar lielu salmu
daudzumu un augu atliekām. Sējas vagas veidošana un optimāla
lemešu vadīšana augsnē notiek no vienas puses ar sējas disku un no
otras puses ar robustu cietlējuma ķermeni. Elastīgais plastikāta disks
aizkavē augsnes pielipšanu sējas diskam un palīdz veidot sējas vagu.
Lielais lemešu spiediens un balstīšanās uz plastikāta disku rada
mierīgu lemešu virzību un precīzu sējas dziļumu.
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AMAZONE sējmašīnu D9 var lietot


vienu pašu



kā daļu no augsnes apstrādes kombinācijas ar augsnes
apstrādes mašīnu


AMAZONE rotējošo kultivatoru vai



AMAZONE rotējošām ecēšām

un metāla zobu veltni vai balsta veltni.
Augsnes apstrādes kombinācija optimizē augsnes irdināšanu,
atpakaļnostiprināšanu un precīzu sēju vienā darba paņēmienā
AMAZONE sējmašīna D9 (Att. 35) tiek
piestiprināta augsnes apstrādes mašīnai.

Att. 35
Ja traktora celtspēja nepietiek, lai paceltu
kombināciju, satsāvošu no augsnes apstrādes
mašīnas, veltņa un uzkārtas sējmašīnas ar
„regulējamām savienojuma daļām“, tad
nepieciešamo celtspēju var būtiski samazināt ar
hidrauliskās sakabes sistēmu (Att. 36).

Att. 36

Braucot pa nogāzēm sānu un krituma līnijā (skat. Nod.
„Priekšrakstiem atbilstošš pielietojums“, lappusē Nr. 43) ņemiet vērā,
ka sēklas materiāls sēklas kastē var tiktāl noslīdēt, ka sējas spolītes
pilnībā vai daļēji vairs netiek apgādātas ar sēklu.

50
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5.1

Hidraulikas cauruļavdi
BRĪDINĀJUMS
Infekcijas draudi no zem augsta spiediena izplūstošas
hidraulikas eļļas!
Pievienojot un atvienojot hidraulikas cauruļvadus, raugieties, lai gan
traktora, gan mašīnas hidraulikas iekārta būtu bez spiediena.
Pēc ievainojuma ar hidraulikas eļļu nekavējoši griezieties pie ārsta.

5.1.1

Hidraulikas cauruļvadu pievienošana
BRĪDINĀJUMS
Draudi no saspiešanas, sagriešanas, satveršanas, ievilkšanas
un sitiena, ko var izraisīt nepareizas hidraulikas funkcijas, ja
nepareizi pieslēdz hidraulikas cauruļvadus!
Pievienojot hidraulikas cauruļvadus, ņemiet vērā hidraulikas
kontaktu krāsu marķējumu.



Pārbaudiet hidraulikas eļļu saderību, pirms pieslēdzat mašīnu
pie Jūsu traktora hidraulikas iekārtas.
Nejauciet kopā minerāleļļas ar bioeļļām!



Ievērojiet maksimāli pieļaujamo hidraulikas eļļas spiedienu 200
bar.



Pievienojiet tikai tīrus hidraulikas kontaktus.



Iespraudiet hidraulikas kontaktu/ -us tik tālu hidraulikas uzmavā,
kamēr hidraulikas kontakts/ -i manāmi saslēdzas.



Pārbaudiet hidraulikas cauruļvadu pievienojuma vietas, vai tās
ir stingras un blīvas.

1. Pārslēdziet vadības sviru pie stūres ventiļa
traktorā peldošā stāvoklī (neitrālā stāvoklī).
2. Notīriet hidraulikas cauruļvadu kontaktus,
pirms Jūs savienojat hidraulikas
cauruļvadus ar traktoru.
3. Savienojiet hidraulikas cauruļvadu (-us) ar
traktora vadības ierīci (-ēm).

Att. 37
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5.1.2

Hidraulikas cauruļvadu atvienošana

1. Pārslēdziet vadības sviru pie stūres ventiļa
traktorā peldošā stāvoklī (neitrālā stāvoklī).
2. Izņemiet hidraulikas kontaktus no
hidraulikas uzmavām.
3. Uzlieciet hidraulikas kontaktiem un
hidraulikas kontaktligzdām putekļu
aizsargvāciņus pret nosmērēšanu.

Att. 38

5.2

Sēklas kaste un ielādes kāpslis (izvēle)

Sēklas kaste ir aprīkota ar viendaļīgu no ūdens
un putekļiem aizsargātu vāku (Att. 39/1).
Sējmašīnu piepilda no aizmugures.
Sējmašīnu ērti var piepildīt no iepildes kāpšļa
(Att. 39/2).

Att. 39

5.2.1

Līmeņrādis (izvēle)

Ar aizvērtu sēklas kastes vāku līmeņrādis (Att.
40/1) rāda piepildījuma augstumu sēklas kastē.
Sēklas materiālu laicīgi jāpapildina, pirms
līmeņrāža rādītājs tuvojas atzīmei „0“.
Sēklas kasti nekad neizbraukt tukšu,
lai neizraisītu dažādu izsējas
daudzumu, kas rodas no nevienmērīga
sadalījuma sēklas kastē.

Att. 40
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5.2.2

Digitālais līmeņrādis (izvēle)

Borta kompjūteri

un
dod trauksmi, ja tiek pārsniegts
uzstādītais minimālais sēklas kastes
piepildījums.
Piepildījuma līmeņa sensors (Att. 41/1) pārrauga
sēklas materiāla līmeni sēklas kastē.
Ja sēklas materiāla līmenis sasniedz
piepildījuma sensoru, parādās brīdinājuma
signāls borta kompjūtera ekrānā. Vienlaikus
atskan brīdinājuma signāls. Šis brīdinājuma
signāls atgādina traktora vadītājam, ka laikus
jāuzpilda sēklas materiāls.
Piepildījuma līmeņa sensora augstums sēklas
kastē ir regulējams. Līdz ar to var uzstādīt
sēklas materiāla atlikuma daudzumu, kuram
jāizraisa brīdinājuma ziņojums un brīdinājuma
signāls.

5.2.3

Att. 41

Rapša aprīkojums (izvēle)

Rapša aprīkojums (Att. 42/1) samazina sēklas
kastes ietilpību.
Rapša aprīkojums tiek lietots viegli plūstoša
sēklas materiāla izsējai, piem., rapsim un
rāceņiem, kurus sēj ar mazu izsējas daudzumu.
Maisītājvārpsta nedrīkst darboties, ja sēklas
kastē ir iemontēts rapša aprīkojums.
Pēc rapša aprīkojuma nomontēšanas
maisītājvārpstu atkal savienot ar
piedziņu.
Sevišķi sējot negludu sēklas materiālu
ar izslēgtu maisītājvārpstu var
veidoties sēklas materiāla
aizdambējumi sēklas kastē un novest
pie nepareizas izsējas.
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5.3

Izsējas daudzuma uzstādīšana

Vēlamo izsējas daudzumu uzstāda ar
bezpakāpju pārnesumkārbas pārnesuma sviru
(Att. 43/1).
Pārnesuma sviras pārvietošana ietekmē izsējas
daudzuma izmaiņas. Jo lielāks skaitlis uz skalas
(Att. 43/2), ko rāda pārnesuma svira, jo lielāks ir
izsējas daudzums.
Ar izsējas daudzuma izgriešanas provi var
pārbaudīt, vai pārnesuma svira ir uzstādīta
pareizi un vai vēlāk tiks izsēts vēlamais sēklas
daudzums.
Att. 43
Hidrauliski darbināma izsējas daudzuma regulēšana no attāluma (izvēle)
Izsējas daudzums tiek uzstādīts ar hidraulikas cilindru, kurš kopā ar
hidraulisko lemešu spiediena regulētāju (izvēle) un hidraulisko
aizrausēja spiediena regulētāju (izvēle) ir pieslēgts vadības ierīcei 2.
Palielinot izsējas daudzumu, automātiski tiek palielināts lemešu
spiediens un pieaug arī aizrausēja spiediens.
Mainoties normālai augsnei uz smagu un otrādi,
izsējas daudzumu darba laikā var piemērot
augsnes apstākļiem.
Palielinātu izsējas daudzumu var uzstādīt ar
izsējas daudzuma regulēšanas no attāluma
darbināšanas elementu (Att. 44/1).

Att. 44
Elektroniska izsējas daudzuma regulēšana (izvēle)
Regulēšanas elektrodzinējs (45/1), ko vada
, noregulē vadības sviru stāvoklī,
kas atbilst vajadzīgajam izsējamā materiāla
daudzumam.
regulē pārvadmehānismu
atbilstoši kalibrēšanas izmēģinājumam.
displejā tiek parādīts vadības
sviras (45/2) novietojuma stāvoklis uz skalas.

45. zīm.
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5.3.1

Sējas spolīšu piedziņa

Piedziņas rats darbina sējas spolītes sēklas
tvertnēs ar bezpakāpju pārnesumkārbas
palīdzību.
Sējas spolīšu piedziņas apgriezienu skaits


nosaka izsējas daudzumu



ir iestatāms pie bezpakāpju
pārnesumkārbas.

Ar piedziņas ratu tiek mērīts nobrauktais ceļa
gabals. AMACO;
vai
šie dati ir nepieciešami
apstrādātās platības aprēķināšanai (hektāru
skaitītājam) vai braukšanas ātruma noteikšanai.

5.3.2

Att. 46

Sēklas materiāla dozēšana

Sēklas materiālu dozē ēklas futrāļos (Att. 47/1)
no sējas spolītēm (Att. 47/2) vai pupu sējas
spolītēm.
Sējas spolītes nogādā sēklas materiālu līdz
grīdas vārstu malai (Att. 47/3).
Dozētā veidā sēklas materiāls pa sējas caurulēm
nokļūst līdz sējas lemešiem.
Atkarībā no sēklas materiāla regulējami ir


sējas spolītes
(standarta, sīko sēklu vai pupu sējas
spolīte)



aizvēršanas aizbīdņi



grīdas vārsti



maisītājvārpsta.

Att. 47

Iestatāmos lielumus paņemiet no tabulas (Att. 48, lappusē Nr. 56).
Ja Jūsu sēklas materiāls nav uzrādīts tabulā, ņemiet lielumus no cita
sēklas materiāla, kam ir līdzīgs graudu lielums un forma.
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5.3.3

Uzstādāmo lielumu tabula
Grīdas vārstu
stāvoklis

Sēklas materiāls

Sējas spolīte

Aizvēršanas
aizbīdņa
stāvoklis

1000 graudu svars
zem

Maisītājvārpsta

virs

6g (rapsis)
50g (labība)
Rudzi

Standarta sējas spolīte

vaļā

1

2

darbojas

Tritikāle

Standarta sējas spolīte

vaļā

1

2

darbojas

Mieži

Standarta sējas spolīte

vaļā

1

2

darbojas

Kvieši

Standarta sējas spolīte

vaļā

1

2

darbojas

Plēkšņu kvieši

Standarta sējas spolīte

vaļā

Auzas

Standarta sējas spolīte

Rapsis

Sīko sēklu spolīte

¾ vaļā

Kümmel

Sīko sēklu spolīte

¾ vaļā

1

nedarbojas

Sinepes/eļļas rutki

Sīko sēklu spolīte

¾ vaļā

1

nedarbojas

Facēlija

Standarta sējas spolīte

¾ vaļā

1

darbojas

Facēlija

Sīko sēklu spolīte

¾ vaļā

1

darbojas

Rāceņi

Sīko sēklu spolīte

¾ vaļā

1

nedarbojas

Zālāji

Standarta sējas spolīte

vaļā

2

darbojas

Pupas, mazas
(TKG zem 400g)

Standarta sējas spolīte

¾ vaļā

4

darbojas

Pupas, lielas
(TKG līdz 600g)

Pupu sējas spolīte

¾ vaļā

3

darbojas

Pupas, lielas
(TKG virs 600g)

Pupu sējas spolīte

¾ vaļā

4

darbojas

Zirņi
(TKG līdz 440 g)

Parastā lieluma

Atvērts par ¾

4

Darbojas

Zirņi
(TKG vairāk par
440 g)

Pupu sēšanas rats

Atvērts par ¾

4

Darbojas

Lini (kodināti)

Standarta sējas spolīte

¾ vaļā

1

darbojas

Lēcas

Standarta sējas spolīte

¾ vaļā

1

darbojas

Lupīna

Standarta sējas spolīte

¾ vaļā

4

darbojas

Lucerna

Standarta sējas spolīte

¾ vaļā

1

darbojas

Lucerna

Sīko sēklu spolīte

¾ vaļā

1

darbojas

Eļļas lini
(mitri kodināti)

Standarta sējas spolīte

¾ vaļā

1

nedarbojas

Eļļas lini
(mitri kodināti)

Sīko sēklu spolīte

¾ vaļā

1

nedarbojas

Sarkanais āboliņš

Sīko sēklu spolīte

¾ vaļā

1

nedarbojas

2

vaļā

darbojas

2
1

darbojas
2

nedarbojas

Soja

Standarta sējas spolīte

¾ vaļā

4

darbojas

Saulespuķes

Standarta sējas spolīte

¾ vaļā

2

darbojas

Vīķi

Stand. sējas spolīte

¾ vaļā

2

darbojas

Rīss

Stand. sējas spolīte

vaļā

3

darbojas

Att. 48
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5.3.4

Sējas spolīte (standarta un sīko sēklu spolīte)

Sējas spolīte sastāv no


standarta sējas spolītes (Att. 49/1) un



sīko sēklu spolītes (Att. 49/2).

Izsējai


ar standarta sējas spolīti standarta un sīko
sēklu spolīte ir savienotas kopā un abas
griežas



ar sīko sēklu spolīti savienojums starp
standarta un sīko sēklu spolīti ir atlaists.

Šādus iestatījumus veikt visām sējas spolītēm.
Att. 49

5.3.5

Pupu sējas spolīte (izvēle)

Lielu pupu izsēja (skat. nod. „Pupu sēja“,
lappusē Nr. 60) notiek ar pupu sējas spolītēm
(Att. 50).
Saudzīgai pupu pārvietošanai pupu sējas
spolītes ir aprīkotas ar elastīgiem augstvērtīga
plastikāta izciļņiem. Elastīgie pupu sējas spolīšu
izciļņi ir tik gari, ka tie vienmērīgai sēklas
piegādei sniedzas līdz pat grīdas vārstiem.

Att. 50

5.3.6

Grīdas vārsti

Atstatums no sējas spolītes līdz grīdas vārstam
(Att. 51/1) ir atkarīgs no sēklas materiāla lieluma
un to iestata ar grīdas vārsta regulēšanas sviru
(Att. 51/2).
Grīdas vārsta regulēšanas svira var tikt
nostiprināta caurumu grupā 8 pozīcijās.
Grīdas vārsti ir nostiprināti atsperīgi un var
izvairīties no svešķermeņiem sēklas materiālā.
Sēklas futrāļu iztukšošanai atveriet grīdas
vārstus. Pie tam grīdas vārstu regulēšanas sviru
noliekt pāri caurumu grupai uz leju.
Att. 51
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5.3.7

Maisītājvārpsta

Maisītājvārpsta (Att. 52/1) sēklas kastē aizkavē
sēklas materiāla aizdambēšanos un līdz ar to
nepareizu izsēju.
Noteikta sēklas materiāla izsējai, piem., rapša,
maisītājvārpsta ir jāizslēdz, lai maisītājvārpstas
intensīvas maisīšanas rezultātā nesaliptu rapša
sēkla.

Att. 52

Pēc izsējas maisītājvārpstu atkal savienot ar piedziņu.
Izsējot negludu sēklas materiālu ar izslēgtu maisītājvārpstu, var
sēklas kastē veidoties aizdambējumi un līdz ar to nepareiza izsēja.

58
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5.3.8

Zirņu sēja
Sēšana, izmantojot parastā lieluma sēklu sēšanas ratus.
Zirņu sēšana ar parastā lieluma sēklu sēšanas ratiem, kad TKG
mazāks par 440. Nepārsniedziet maksimālo 6 km/h darba ātrumu.
Sēšana ar pupu sēklu sēšanas ratiem.
Zirņus, kuriem TKG ir vairāk par 440, izsējiet tikai ar pupu sēklu
sēšanas ratiem.

Zirņi, kuru forma un lielums atbilst (Att. 53)
zīmējumam, labi birst. Jaucējvārpsta izsējas
laikā nav jāieslēdz.

Att. 53
Sējot kantainus zirņus, kuru forma un lielums
atbilst (Att. 54) zīmējumam, jaucējvārpstai ir
jāgriežas.
Citādi zirņi slikti birs un iestrēgs sēklas tvertnē.

Att. 54
Izņēmuma gadījumos zirņi, kuri ir
apstrādāti ar noteiktiem kodinātājiem
un pieņēmuši neparocīgu formu,
netiek izmesti no sējas spolītes un
nokļūst atpakaļ sēklas kastē.
Te var palīdzēt sīko sēklu spolīšu
birstīšu (Att. 55/1) montāža uz visiem
sēklas futrāļiem.

Att. 55
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5.3.9

Pupu sēja

Pupu sēja ar 1000 graudu svaru ap 400 g
Pupas ar 1000 graudu svaru ap 400g, pēc
formas un lieluma, kā parādīts attēlā (Att. 56),
bez problēmām var sēt ar standarta sējas
spolītēm.
Maisītājvārpstai sējas laikā ir jādarbojas.

Att. 56
Pupu sēja ar 1000 graudu svaru virs 400 g
Lielu pupu izsējai (1000 graudu svars virs 400 g),
pēc formas un lieluma, kā attēlots (Att. 57),
sējmašīna ir jāaprīko ar pupu sējas spolītēm.
Maisītājvārpstai sējas laikā ir jādarbojas.

Att. 57
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5.3.10

Izgriešanas vanniņas

Izgriešanas proves laikā sēklas materiāls izbirst
izgriešanas vanniņās (Att. 58/1).
Sējas laikā izgriešanas vanniņas sargā sēšanas
agregātus no ūdens un putekļiem.

Att. 58

5.3.11

Korekcijas ripa

Vēlamo izsējas daudzumu iestata ar bezpakāpju
pārnesumkārbu.
Pareizai pārnesuma stāvokļa izzināšanai bieži ir
nepieciešamas vairākas izgriešanas proves.
Ar korekcijas ripas palīdzību nepieciešamo
pārnesuma stāvokli var izrēķināt pēc pirmās
izgriešanas proves rezultātiem. Pārbaudiet ar
korekcijas ripas palīdzību noteikto lielumu ar
atkārtotu izgriešanas provi.
Korekcijas ripa sastāv no trīs skalām


ārējā baltā skala (Att. 59/1)
visiem izsējas daudzumiem virs 30 kg/ha



iekšējā baltā skala (Att. 59/2)
visiem izsējas daudzumiem zem 30 kg/ha



krāsaina skala (Att. 59/3)
ar visiem pārnesuma stāvokļiem no 1 līdz
100.
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5.4

Vadības termināls

Borta kompjūters


(izvēle)

rāda

kā hektāru skaitītājs


apstrādāto kopējo platību (ha)



apstrādāto lauku (ha)



tehnoloģisko sliežu pārslēdzēja ritmu un
skaitītāju



aktīvo marķieri.

Borta kompjūters

dod trauksmi



ja tiek pārsniegts iestatītais sēklas kastes
minimālais piepildījums 1)



ja tehnoloģiskās liedes 2)

1)

nepareizi veidotas



tiek apsētas.

ja tehnoloģisko sliežu marķēšanas aparāts2)



2)



Att. 60



marķē apsētas rindas



nemarķē tehnoloģiskās sliedes.

Nepieciešams piepildījuma līmeņa sensors.
epieciešama tehnoloģisko sliežu pārslēga
kontrole.

N

5.5

Vadības termināls

(izvēle)

sastāv no vadības termināla
(Att. 61), pamataprīkojuma (kabeļi un
piestiprinājuma materiāli) un no uzdevumu
rēķinātāja uz mašīnas.
integrē
un papildus satur

funkcijas



mašīnas specifisko datu ievadi



ar uzdevumu saistīto datu ievadi



bezpakāpju pārnesumkārbas vadību izsējas
daudzuma mainīšanai sējas laikā 1)



sējmašīnas kontroli sējas laikā.

1)

62

Att. 61

Nepieciešama bezpakāpju pārnesumkārba ar
elektrisku izsējas daudzuma regulēšanu.

D9 BAH0007.3 08.10

Uzbūve un funkcijas

aprēķina


patreizējo braukšanas ātrumu [km/h]



patreizējo izsējas daudzumu [kg/ha]



atlikušo ceļa gabalu [m], kamēr sēklas kaste ir tukša



patieso sēklas kastes saturu [kg].
saglabā atmiņā startētam uzdevumam

5.6



izsētā sēklas materiāla daudzumu dienā un kopā [kg]



apstrādāto dienas un kopējo platību [ha]



dienas un kopējo sējas laiku [h]



vidējo darba jaudu [ha/h].

WS lemeši

Lietojiet savu sējmašīnu ar WS lemešiem (Att.
62)


sēšanai arumā.

Vadības piltuve (Att. 62/1) aizvada sēklu tieši aiz
lemeša spices (Att. 62/2). Tiek sasniegts precīzs
un vienmērīgs sējas dziļums.
Kustīgi piestiprinātais lemeša balsts (Att. 62/3)
aizkavē lemeša vaļējā gala aizsprostošanos
sējmašīnas nolaišanas brīdī.

Att. 62

5.6.1

Lentas sējas kurpe (izvēle)
WS lemešus var aprīkot ar lentas sējas kurpēm. Lentas sēja uzlabo
labības augu atrašanās apstākļus. Priekšnoteikums ir labi uzirdināta
sējas vieta.
Sējas vietas pārklāšanai ir nepieciešamas aizrausējs.

Lentas sējas kurpe I (Att. 63) sevišķi labi strādā
smagā augsnē.
Ķīļveidīgā kurpe atver lentas vagu.

Att. 63
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Lentas sējas kurpe II (Att. 64) īpaši labi strādā
vieglās un vidēji smagās augsnēs.
Slīpā slīdzole sablīvē izsējas virsmu un
samazina izsējas dziļumu.

Att. 64

5.7

RoTeC lemeši

Lietojiet savu sējmašīnu ar RoTeC lemešiem


sēšanai arumā vai



sēšanai lobītā augsnē.

RoTeC lemeši ir derīgi arī sējai lobītā augsnē ar
lielu salmu daudzumu un augu atliekām.
Kustīgais plastikāta disks (Att. 65/1)


ierobežo sēklas materiāla guļas dziļumu



tīra metāla diska aizmuguri



uzlabo metāla diska piedziņu,
„sazobojoties“ izciļņiem ar augsni.

Att. 65

Pie liela braukšanas ātruma tikai par 7° braukšanas virzienā noliektais
metāla disks (Att. 65/2) pārvieto maz augsnes.
Mierīgā lemešu kustība un precīzais izsējas dziļums veidojas no lielā
lemešu spiediena (līdz 30 kg) un no lemešu atbalsta uz plastikāta
diska.
Ļoti seklu sēju, piem., īpaši vieglās smilts
augsnēs ļauj veikt seklās sējas disks (Att. 66).

Att. 66
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Sēklas materiāla izsējas dziļuma ierobežošanai
(Att. 67/1 - 4) plastikāta disku var iestatīt trīs
pozīcijās vai arī plastikāta disku var noņemt.
Ar roktura (Att. 65/3) palīdzību plastikāta disku
var regulēt vai arī bez darbarīku palīdzības
noņemt.

Att. 67

5.8

Lemešu spiediens
Sēklas materiāla izsējas dziļums ir atkarīgs no


augsnes apstākļiem



lemešu spiediena



braukšanas ātruma.

Lemešu spiedienu iestata centrāli, ārējo lemešu dziļumu
neregulējami.
Centrālā lemešu spiediena iestatīšana
Lemešu spiedienu iestata centrāli ar regulēšanas
vārpstu (Att. 68).

Att. 68
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Hidrauliska lemešu spiediena iestatīšana (izvēle)
Lemešu spiediens tiek iestatīts centrāli ar hidraulikas cilindru (Att.
69/1), kurš kopā ar hidraulisku izsējas daudzuma regulēšanu no
attāluma (izvēle) un hidraulisku aizrausēja spiediena regulētāju
(izvēle) ir pievienots vadības ierīcei 2.
Palielinot izsējas daudzumu, automātiski tiek palielināts lemešu
spiediens un pieaug arī aizrausēja spiediens.
Mainoties no normālas augsnes uz smagu
augsni un otrādi, lemešu spiedienu darba laikā
var pielāgot augsnes apstākļiem.
Divas bultas regulēšanas segmentā kalpo kā
atdures hidraulikas cilindram. Ja vadības ierīcē 2
palielinās spiediens, lemešu spiediens pieaug un
atdure atrodas pie augšējās bultas. Peldošā
stāvoklī atdure atrodas pie apakšējās bultas.
Cipari uz skalas (Att. 69/2) kalpo orientācijai. Jo
lielāks cipars, jo lielāks ir lemešu spiediens.

Att. 69
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5.9

Aizrausēji (izvēle)

Aizrausējs (Att. 70/1) vienmērīgi apsedz sējas
vadziņās ieguldīto sēklas materiālu ar irdenu
zemi un nolīdzina zemes virsmu.
Regulējams ir


atsperīgo zaru stāvoklis



aizrausēja spiediens.
Aizrausēja spiediens nosaka aizrausēja
darba intensitāti un ir atkarīgs no augsnes
veida.

I Iestatiet nolīdzināšanas skrāpja spiedienu tā, lai
visas sēšanas rindas būtu vienmērīgi apklātas ar
zemi.

Att. 70

Centrālais aizrausēja spiediena regulētājs
Aizrausēja spiedienu rada vilktās atsperes, ko
iespriego ar sviru (Att. 71/1).
Svira atrodas regulēšanas segmentā pie tapas
(Att. 71/2). Jo tapa ir iesprausta augstāk
caurumu grupā, jo lielāks ir aizrausēja spiediens.

Att. 71
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Hidrauliska aizrausēja spiediena regulēšana (izvēle)
Aizrausēja spiediens tiek regulēts centrāli ar hidraulikas cilindru, kurš
kopā ar hidraulisko izsējas daudzuma regulētāju no attāluma (izvēle)
un hidraulisko lemešu spiediena regulētāju (izvēle) ir pieslēgti vadības
ierīcei 2.
Palielinot izsējas daudzumu, automātiski tiek palielināts lemešu
spiediens un pieaug arī aizrausēja spiediens.
Mainoties no normālas augsnes uz smagu
augsni un otrādi, aizrausēja spiedienu darba
laikā var pielāgot augsnes apstākļiem.
Divas tapas (Att. 72/1) regulēšanas segmentā
kalpo kā atdures svirai (Att. 72/2). Ja vadības
ierīcē 2 palielinās spiediens, tad pieaug
aizrausēja spiediens un svira atrodas pie
augšējās tapas. Peldošā stāvoklī svira atrodas
pie apakšējās tapas.

Att. 72

5.10

Velkamo zaru aizrausējs (izvēle)

Velkamo zaru aizrausējs (Att. 73/1) vienmērīgi
apsedz sējas vadziņās ieguldīto sēklas materiālu
ar irdenu zemi.
Velkamo zaru aizrausēju lieto uzartās augsnēs.
Velkamo zaru aizrausējs ir piestiprināms pie
sējmašīnas ar paralelograma rāmja palīdzību.

Att. 73
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5.11

Sējmašīnas riteņu pēdu irdinātājs (izvēle)

Riteņa grambas nolīdzinātājs (74. zīm./1)
nolīdzina zemi aiz sējmašīnas riteņiem.
Lemeša asmens


trāpot uz akmeņiem pabīdās malā,



atslēdzot sējmašīnu, automātiski paceļas uz
augšu.

Riteņa grambas nolīdzinātāja darba dziļumu vai
darba intensitāti var iestatīt.
Uz lauakiem, kur ir daudz organiskās masas,
riteņa grambas nolīdzinātāju vienkārši noņem.
74. zīm.

5.12

Traktora riteņu pēdu irdinātājs (izvēle)
Traktora riteņu pēdu irdinātājs uzirdina cieši piebraukto traktora pēdu
vai apklāj to ar irdenu augsni.
Atkarībā no mašīnas tipa un pielietošanas jomas tiek lietoti divi veidi,


kustīgi novietotais traktora riteņu pēdu irdinātājs (Att. 75)
nepieejamu vietu sasniegšanai.



pastiprinātais traktora riteņu pēdu irdinātājs (Att. 76).

Pēdu irdinātājus pēc darba uz lauka pacelt uz augšu, lai izvairītos no
pēdu irdinātāju sabojāšanas.

Att. 75
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5.13

Marķieris

Hidrauliski darbināmie marķieri pārmaiņus labajā
un kreisajā pusē iesniedzas zemē blakus
mašīnai.
Pie tam aktīvais marķieris veido marķējumu. Šis
marķējums kalpo traktora vadītājam kā
palīgorientieris precīzam pieslēguma braucienam
pēc apgriešanās lauka galā.
Pēc apgriešanās traktora vadītājs pieslēguma
braucienā brauc tieši pa vidu pāri marķējumam.
Regulējams ir


marķiera garums



marķiera darba intensitāte atkarībā no
augsnes veida.

Att. 77

Marķieru darbināšana notiek, iedarbinot sējmašīnas vadības ierīci 1


D9 Special hidraulisko vadības automātu (Att. 78/1)



D9 Super ar diviem hidraulikas cilindriem (Att. 79/1).

Aktīvais marķieris tiek

Att. 78
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darba sākumā novietots darba stāvoklī



lauka galā pacelts



pēc apgriešanās automātiski nolaists.

Att. 79
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Pirms braukšanas garām šķēršļiem uz lauka aktīvo marķieri ir jāpaceļ.
(Sējas spolītes- tehnoloģiskās sliedes pārslēdzēja stāvokli pēc tam
attiecīgi koriģēt).
Sējmašīnas D9 Super marķieri ir aprīkoti ar drošinātājiem pret
nolaušanu. Ja marķieris atduras pret cietu šķērsli, viena skrūve
atlaižas un marķieris izvairās no šķēršļa. Tiek ieteikts vest līdzi
traktorā kādu lieku šādu skrūvi.

Sējas spolītes- tehnoloģiskās sliedes pārslēdzēja stāvokli
koriģē, vairākkārt ieslēdzot vadības ierīci 1.

5.14

Hektāru skaitītājs AMACO (izvēle)

Īsi piespiežot ha taustiņu, elektroniskais hektāru
skaitītājs AMACO uz displeja parāda
apstrādāto platību.
Mašīnas specifisko datu ievade notiek ar
taustiņiem ha un F.

Att. 80
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5.15

Tehnoloģisko sliežu pārslēgs (izvēle)
Ar tehnoloģisko sliežu pārslēgu uz lauka var veidot tehnoloģiskās
sliedes iepriekš izvēlētos attālumos.
Tehnoloģiskās sliedes ir no sēklas materiāla brīvas braukšanas pēdas
(Att. 81/A) vēlāk lietojamajām mašīnām augu mēslošanai un
kopšanai.
Tehnoloģisko sliežu atstatums (Att. 81/b) atbilst kopšanas mašīnu
(Att. 81/B) darba platumam, piem., minerālmēslu kliedētājam un/ vai
lauku miglotājam, kuri tiek lietoti uz apsētā lauka.
Dažādu tehnoloģisko sliežu atstatumu izveidošanai (Att. 81/b) jābūt


vai
tehnoloģisko sliežu ritmam.



vadības pultij jābūt aprīkotai ar atbilstošo dalīšanas ratu (skat.
nod. „Tehnoloģisko sliežu ritma uzstādīšana“, lappusē Nr. 120).

izvēlētam atbilstošam

Nepieciešamo tehnoloģisko sliežu ritmu (skatīt tabulu Att. 82) dabū no
vēlamā tehnoloģisko sliežu atstatuma un sējmašīnas darba platuma.
vai
Citus tehnoloģisko sliežu ritmus Jūs atradīsiet
lietošanas instrukcijā.
Tehnoloģiskās sliedes pēdu atstatums (Att. 81/a) atbilst kopšanas
traktora pēdu atstatumam un ir regulējams (skatīt nod. „Tehnoloģisko
sliežu atstatuma un sliežu platuma uzstādīšana (speciālā darbnīcā)“,
lappusē Nr. 152).
Tehnoloģiskās sliedes pēdu platums (Att. 81/c) pieaug saistībā ar
pieaugošu blakus iekārtotu tehnoloģisko sliežu skaitu.

Att. 81
Veidojot tehnoloģisko sliedi, tehnoloģisko sliežu skaitītājs rāda ciparu
"0"


vadības pultī




.

vai
dod trauksmi, ja sliedes ass, kas
darbina tehnoloģisko sliežu sējas spolītes, nestrādā pareizi. Ir
nepieciešama sējas vārpstas kontrole (izvēle).
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Sējmašīnas darba platums
D9-25

D9-30

D9-40

Tehnoloģisko sliežu atstatums
(mēslojuma kliedētāja un lauka miglotāja darba platums)

Tehnoloģisko
sliežu ritms

1

-

-

-

3

-

9m

12 m

4

10 m

12 m

16 m

5

-

15 m

20 m

6

15 m

18 m

24 m

7

-

21 m

28 m

8

20 m

24 m

32 m

9

-

27 m

36 m

2 plus

10 m

12 m

16 m

6 plus

15 m

18 m

24 m

Att. 82
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5.15.1

Piemēri tehnoloģisko sliežu veidošanai
Tehnoloģisko sliežu veidošana ir parādīta attēlā (Att. 83) ar dažu
piemēru palīdzību:
A=

sējmašīnas darba platums

B=

tehnoloģisko sliežu atstatums (=mēslojuma kliedētāja/ lauka
miglotāja darba platumu)

C=

tehnoloģisko sliežu ritms

D=

tehnoloģisko sliežu skaitītājs (darba laikā braucieni pa lauku
tiek numurēti un parādīti).

Piemērs:
Sējmašīnas darba platums: 3 m
mēslojuma kliedētāja/ lauka miglotāja darba platums: 18 m = 18 m
tehnoloģisko sliežu atstatums
1. Tabulā (Att. 83) uzmeklēt:
slejā A, sējmašīnas darba platumu (3 m) un
slejā B, tehnoloģisko sliežu atstatumu (18 m).
2. Tajā pašā rindā slejā ”C” nolasīt tehnoloģisko sliežu ritmu
(tehnoloģisko sliežu ritms 3).
3. Izmantojiet tās pašas rindas stabiņā "D" zem uzraksta "START"
atrodamo pirmā brauciena kustības joslu skaitītāja rādījuma
vērtību (kustības joslu skaitītāja rādījums 2).
Šī vērtība jāiestata tikai tieši pirms pirmā brauciena
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Att. 83

D9 BAH0007.3 08.10

75

Uzbūve un funkcijas

5.15.2

Tehnoloģisko sliežu ritms 4, 6 und 8
Attēlā (Att. 83) tiek parādīti piemēri tehnoloģisko sliežu veidošanai ar
tehnoloģisko sliežu ritmu 4, 6 un 8.
Attēlots ir sējmašīnas darbs ar pusi platuma (sekciju) pirmā brauciena
laikā uz lauka.
Otra iespēja tehnoloģisko sliežu veidošanai ar sliežu ritmu 4, 6 un 8 ir
tāda, ka sāk ar pilnu darba platumu un ar tehnoloģiskās sliedes
veidošanu (skatīt Att. 84).
Šajā gadījumā kopšanas mašīna pirmā brauciena laikā uz lauka
strādā ar pusi platuma.
Pēc pirmā brauciena uz lauka atkal jāatjauno pilns darba platums!

Att. 84
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5.15.3

Kustības joslu cikls 2 plus un 6 plus
Zīmējumā (Att. 83) cita starpā parādīti kustības joslu izveides piemēri
ar kustības joslu ciklu 2 plus un 6 plus.
Veidojot kustības joslas ar kustības joslu ciklu 2 plus un 6 plus (85),
izveido kustības joslas turpceļa un atpakaļceļa laikā.
Pārtraukt sēklas materiāla padevi uz kustības joslu lemešiem:


drīkst tikai labajā pusē, ja mašīnā ir iestatīts kustības joslu
cikls 2 plus,



drīkst tikai kreisajā pusē, ja mašīnā ir iestatīts kustības joslu cikls
6 plus.

Darbs vienmēr jāsāk no lauka labās malas.

85. zīm.

5.15.4

Tehnoloģisko sliežu regulēšana
Tehnoloģisko sliežu sējas spolīšu piedziņa tiek regulēta


elektroniski ar



hidrauliski ar vadības pulti.

vai

Katrā gadījumā sliedes ass piedziņa tiek ar cilpas atsperes sajūgu
pieslēgta vai atslēgta.
Veidojot tehnoloģisko sliedi, ar sliedes ass piedziņu darbināmās
tehnoloģiskās sliedes sējas spolītes negriežas. Tehnoloģiskās sliedes
lemeši neizsēj sēklas materiālu augsnē.
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Elektroniska darbināšana
Cilpas atsperes sajūgu (Att. 86/1) darbina
magnētisks slēdzis (Att. 86/2), kuru eklektroniski
vai
.
vada

Att. 86
Hidrauliska darbināšana
Cilpas atsperes sajūgu (Att. 87/1) darbina svira
(Att. 87/2), kura ir savienota ar vadības pulti (Att.
87/3).

Att. 87
Attālums starp riteņiem un pēdas platums
Zobrati (88/1) uz sliedes ass (88/2) darbina tehnoloģisko sliežu sējas
spolītes (88/3).
Kustības joslas platums
Kustības joslas platumu (Att. 81/a) iestata,
pārvietojot zobratus pa starppiedziņas vārpstu
(sk. nodaļu "Tehnoloģisko sliežu atstatuma un
sliežu platuma uzstādīšana (speciālā
darbnīcā)", lappusē Nr. 152).
Riteņa grambas platums
Riteņa grambas platums (Att. 81/c) palielinās,
palielinoties viens otram blakus uzstādīto
kustības joslas lemešu skaitam (sk. nodaļu
"Tehnoloģisko sliežu atstatuma un sliežu
platuma uzstādīšana (speciālā darbnīcā)",
lappusē Nr. 152).
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5.15.5

Sējas ass atslēgšana vienā pusē

Izmantojot sēšanas mehānisma vārpstas
apstādināšanas sajūgu (89), var apstādināt
sēšanas mehānisma vārpstas kreiso daļu un
pārtraukt sēklas materiāla padevi uz lemešiem.
Ja sēšanā nav jāizmanto arī kustības
joslas rati, jāaizver kustības joslas
ratu noslēdzošie aizbīdņi.

89. zīm.

5.15.6

Tehnoloģisko sliežu marķēšanas ierīce (izvēle)

Veidojot tehnoloģiskās sliedes, tehnoloģisko
sliežu marķēšanas diski (Att. 90) automātiski
nolaižas un marķē tikko izveidoto tehnoloģisko
sliedi. Tehnoloģiskās sliedes kļūst redzamas,
pirms vēl sēkla ir uzdīgusi.
Regulējams ir


tehnoloģiskā sliedes platums



sliežu disku darba intensitāte.

Att. 90
Sliežu diski (Att. 91) ir pacelti, ja netiek veidotas
tehnoloģiskās sliedes.

Att. 91
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Ekspluatācija
Šajā nodaļā Jūs saņemsiet informāciju


par Jūsu mašīnas ekspluatāciju



kā Jūs varat pārbaudīt, vai mašīnu drīkst uzkārt/ piekabināt Jūsu
traktoram.



Pirms mašīnas ekspluatācijas apkalpotājam jābūt izlasījušam un
sapratušam lietošanas instrukciju.



Ievērojiet nodaļu "Drošības noteikumi apkalpotājam", no lappusē
Nr. 25


pievienojot un atvienojot mašīnu



transportējot mašīnu



lietojot mašīnu.



Savienojiet un transportējiet mašīnu tikai ar tādu traktoru, kas
tam ir piemērots!



Traktoram un mašīnai jāatbilst nacionālo Ceļu satiksmes
noteikumu prasībām.



Transporta līdzekļa turētājs (īpašnieks) tāpat kā transporta
līdzekļa vadītājs (apkalpojošā persona) ir atbildīgi par nacionālo
Ceļu satiksmes noteikumu likumīgo normu ievērošanu.

BRĪDINĀJUMS
Draudi no saspiešanas, iespīlēšanas, sagriešanas, ievilkšanas
un satveršanas hidrauliski vai elektriski darbināmu
konstrukcijas daļu zonā.
Nebloķējiet traktoram nevienu kloķi, kas kalpo konstrukcijas daļu
hidraulisku vai elektrisku kustību tiešai izpildei, piem., salocīšanas,
pacelšanas vai bīdīšanas procesam. Attiecīgai kustībai ir jāapstājas
automātiski, ja Jūs atlaižat atbilstošo kloķi. Tas neattiecas uz ierīču
kustībām, kuras
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ir nepārtrauktas



tiek automātiski regulētas



atbilstoši funkcijai prasa peldošu stāvokli vai spiediena stāvokli.
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6.1

Traktora piemērotības pārbaude
BRĪDINĀJUMS
Lūzuma draudi, lietojot traktoru, nepietiekama traktora stabilitāte
un nepietiekama vadības un bremzēšanas spēja, ja traktors
netiek lietots atbilstoši noteikumiem!


Pārbaudiet sava traktora piemērotību, pirms Jūs tam uzkarat vai
piekabināt mašīnu.
Jūs drīkstat mašīnu uzkārt vai piekabināt tikai tādiem traktoriem,
kuri tam ir piemēroti.



Veiciet bremžu pārbaudi, lai kontrolētu, vai traktors sasniedz
nepieciešamo bremžu kavēšanos arī ar uzkārtu mašīnu.

Priekšnoteikumi traktora piemērotībai ir:


pieļaujamais kopējais svars



pieļaujamās asu slodzes



pieļaujamā atbalsta slodze traktora pievienošanas punktā



uzmontēto riepu nestspēja



pieļaujamajam piekaramajam balastam jābūt pietiekamam.
Šos datus Jūs atradīsiet uz tipa plāksnītes vai tehniskajā pasē
un traktora lietošanas instrukcijā.

Traktora priekšējai asij vienmēr jābūt noslogotai par vismaz 20% no
tukša traktora svara.
Traktoram jāsasniedz traktora ražotāja noteiktā bremžu kavēšana arī
ar uzkārtu vai piekabinātu mašīnu.

6.1.1

Traktora kopējā svara, asu slodzes, riepu nestspējas, kā arī nepieciešamā
minimālā balasta faktisko rādītāju aprēķinā
Pieļaujamajam traktora kopējam svaram, kas dots tehniskajā pasē,
jābūt lielākam nekā summai no


tukša traktora svara



balasta svara un



uzkārtās mašīnas kopējā svara vai piekabinātās mašīnas
atbalsta slodzes.

Šis norādījums ir derīgs tikai Vācijā.
Ja asu slodzes ievērošana un/ vai pieļaujamā kopējā svara
ievērošana nav sasniedzama ar visu iespējamo līdzekļu pielietošanu,
tad pamatojoties uz oficiāli atzīta smago transporta līdzekļu eksperta
slēdzienu ar traktora ražotāja piekrišanu pēc pavalsts tiesībām
atbilstošā iestāde var izsniegt izņēmuma kārtā atļauju atbilstoši § 70
StVZO, kā arī nepieciešamo atļauju pēc § 29 rindkopa 3 StVO.
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6.1.1.1

Aprēķiniem nepieciešamie dati (uzkārta mašīna)

Att. 92
Skatīt traktora lietošanas instrukcijā vai
tehniskajā pasē

TL

[kg] Tukša traktora svars

TV

[kg] Tukša traktora priekšējās ass slodze

TH

[kg] Tukša traktora aizmugurējās ass slodze

GH

[kg] Kopējais aizmugurējās iekārtas /
aizmugurējā balasta svars

skatiet nodaļu. "Tehniskie dati traktora svara
un traktora asu slodžu aprēķināšanai",
lappusē Nr. 47 vai Aizmugures svars

GV

[kg] Kopējais priekšējās iekārtas / priekšējā
balasta svars

Skatīt priekšā uzkaramās mašīnas vai
priekšējā balasta tehniskos datus

a

[m] Attālums starp priekšējās iekārtas vai
priekšējā balasta smaguma centru un
priekšējās ass vidu (summa a1 + a2)

Skatīt traktora un priekšā uzkaramās
mašīnas vai priekšējā balasta tehniskos
datus vai izmērīt

a1

[m] Attālums no priekšējās ass vidus līdz
apakšējā vilktņa pieslēguma vidum

Skatīt traktora lietošanas instrukcijā vai
izmērīt

a2

[m] Attālums no apakšējā vilktņa pieslēguma
Skatīt priekšā uzkaramās mašīnas vai
punkta vidus līdz priekšā uzkaramās
priekšējā balasta tehniskos datus vai izmērīt
mašīnas vai priekšējā balasta smaguma
centram (attālums starp smaguma centriem)

b

[m] Traktora riteņu stāvoklis

Skatīt traktora lietošanas instrukcijā vai
tehniskajā pasē vai izmērīt

c

[m] Attālums starp aizmugurējās ass vidu un
apakšējā vilktņa pieslēgumu

Skatīt traktora lietošanas instrukcijā vai
tehniskajā pasē vai izmērīt

d

[m] Attālums starp apakšējā vilktņa pieslēguma skatiet nodaļu "Tehniskie dati traktora svara
punkta vidu un aizmugurē uzkārtās mašīnas un traktora asu slodžu aprēķināšanai",
vai aizmugurējā balasta smaguma centru
lappusē Nr. 47
(attālums starp smaguma centriem)
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6.1.1.2

Traktora priekšpusē nepieciešamā minimālā balasta GV min aprēķināšana, lai
nodrošinātu traktora vadāmību

GV

min



GH  (c  d )  TV  b  0,2  TL  b
ab

Ierakstiet aprēķinātā minimālā balasta GV min, kurš nepieciešams
traktora priekšpusē, skaitlisko vērtību tabulā (nodaļa 6.1.1.7).
6.1.1.3

Traktora faktiskās priekšējās ass slodzes TV tat aprēķināšana

TV

tat



GV  (a  b)  TV  b  GH  (c  d )
b

Ierakstiet aprēķinātās faktiskās priekšējās ass slodzes skaitlisko
vērtību un traktora lietošanas instrukcijā rakstīto pieļaujamo traktora
priekšējās ass slodzi tabulā (nodaļa 6.1.1.7).
6.1.1.4

Traktora un mašīnas kombinācijas faktiskā kopējā svara aprēķināšana

Gtat  GV  TL  GH
Ierakstiet aprēķinātā faktiskā kopējā svara skaitlisko vērtību un
traktora lietošanas instrukcijā rakstīto pieļaujamo traktora kopējo
svaru tabulā (nodaļa 6.1.1.7).
6.1.1.5

Traktora faktiskās pakaļējās ass slodzes TH tat aprēķināšana

TH

tat

 Gtat  TV

tat

Ierakstiet aprēķinātās faktiskās pakaļējās ass slodzes skaitlisko
vērtību un traktora lietošanas instrukcijā rakstīto pieļaujamo traktora
pakaļējās ass slodzi tabulā (nodaļa 6.1.1.7).

6.1.1.6

Traktora riepu nestspēja
Ierakstiet tabulā (nodaļa 6.1.1.7) pieļaujamās riepu nestspējas
dubulto vērtību (divas riepas). (skatīt, piem., riepu ražotāja
dokumentāciju).
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6.1.1.7

Tabula
Faktiskā vērtība saskaņā
ar aprēķinu

Priekšējais / pakaļējais
minimālais balasts

/

Pieļaujamā vērtība
saskaņā ar lietošanas
instrukciju

kg

Dubultā pieļaujamā
riepu nestspēja
(divas riepas)

--

--

Kopējais svars

kg



kg

Priekšējās ass slodze

kg



kg



kg

Pakaļējās ass slodze

kg



kg



kg

--



No sava traktora tehniskās pases paņemiet pieļaujamās vērtības
traktora kopējam svaram, asu slodzei un riepu nestspējai.



Faktiskajām, aprēķinātajām vērtībām jābūt mazākām vai
vienādām (  ) ar pieļaujamajām vērtībām!

BRĪDINĀJUMS
Draudi no saspiešanas, sagriešanas, satveršanas, ievilkšanas
un sitiena nepietiekamas traktora stabilitātes, kā arī
nepietiekamas traktora vadības un bremzēšanas spējas dēļ.
Aizliegts pievienot mašīnu traktoram, par kuru tika veikti aprēķini, ja
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tikai viena faktiskā, aprēķinātā vērtība ir lielāka nekā pieļaujamā
vērtība.



traktoram priekšpusē nav piestiprināts priekšējais balasts (ja
nepieciešams) nepieciešamajam minimālajam balastam (GV min).



Līdzsvarojiet savu traktoru ar priekšējo vai pakaļējo balastu, ja
traktora asu slodze ir pārgājusi tikai uz vienu asi.



Īpaši gadījumi:


Ja ar priekšā uzkārtās mašīnas svaru (GV) Jūs
nesasniedzat nepieciešamo minimālo balastu priekšā
(GV min), tad papildus priekšā uzkārtajai mašīnai Jums
jālieto vēl papildus balasts!



Ja ar aizmugurē uzkārtās mašīnas svaru (GH) Jūs
nesasniedzat nepieciešamo minimālo balastu aizmugurē
(GH min), tad papildus aizmugurē uzkārtajai mašīnai Jums
jālieto vēl papildus balasts!
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6.2

Traktoru / mašīnu nodrošināt pret nejaušu startēšanu un nejaušu
ripošanu
BRĪDINĀJUMS
Draudi no saspiešanas, iespīlēšanas, sagriešanas, nogriešanas,
satveršanas, uztīšanas, ievilkšanas, sdatveršanas un sitiena,
darbojoties ar mašīnu, ja notiek


neparedzēta virs traktora trīspunktu hidraulikas paceltas,
nenodrošinātas mašīnas nolaišanās



neparedzēta paceltu, nenodrošinātu mašīnas daļu
nolaišanās



neparedzēta startēšana un neparedzēta traktora- mašīnas
kombinācijas ripošana.



Pirms visām darbībām pie mašīnas nodrošiniet traktoru un
mašīnu pret neparedzētu startēšanu un neparedzētu ripošanu.



Aizliegtas visa veida darbības pie mašīnas, kā piem., montāžas,
regulēšanas darbi, trūkumu novēršana, tīrīšanas, apkopes un
remonta darbi, ja mašīna darbojas,


kamēr traktora motors darbojas ar pieslēgtu hidraulikas
iekārtu



ja aizdedzes atslēga atrodas traktora aizdedzē un traktora
motors ar pieslēgtu hidraulikas iekārtu var nejauši startēt



ja traktors ar stāvbremzi nav nodrošināts pret neparedzētu
ripošanu



ja kustīgās daļas nav nobloķētas pret neparedzētu
kustību.
Šādu darbu laikā pastāv īpaši draudi no kontakta ar
nenodrošinātām konstrukcijas daļām.

1. Nolaidiet pacelto, nenodrošināto mašīnu / paceltās,
nenodrošinātās mašīnas daļas.


Tā Jūs novērsīsiet neparedzētu nolaišanos.

2. Izslēdziet traktora motoru.
3. Izvelciet aizdedzes atslēgu.
4. Pievelciet traktora stāvbremzi.

6.3

Vadības termināla montāža
Iemontējiet traktora kabīnē vadības terminālus AMACO;
,
atbilstoši attiecīgajām lietošanas
instrukcijām.
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6.4

Aizrausēja montāža (speciālā darbnīcā)

1. Piekabiniet mašīnu pie traktora (sk. nodaļu
"Ma", lappusē Nr. 88).
2. Nofiksējiet stiprinājuma caurules (93/1) ar
tapām (93/2) pie stiprinājumiem un
nostipriniet ar atvāžamajiem spraudņiem
(93/3).

93. zīm.
3. Pārvietojiet regulētājvārstu 2 peldēšanas
režīmā.
4. Pievienojiet montāžai sagatavotu
hidraulisko šļūteni (94/1) pie hidrauliskā
cilindra (94/2).
5. Atkārtojiet šīs darbības arī ar otru
hidraulisko cilindru (ja ir uzstādīts).
Novietojiet hidraulisko šļūteni (94/1)
nolīdzināšanas skrāpja stiprinājuma
caurules pagriešanas punktos ar
pietiekami lielu izliekumu, lai
nolīdzināšanas skrāpja kustības laikā
šļūtene nepārtrūktu.

94. zīm.

6. Padodiet spiedienu uz regulētājvārstu 2 un
pārbaudiet visas savienojuma vietas, vai
tajās nav sūču.

6.5

Ielādes kāpšļa montāža (speciālā darbnīcā)

1. Drošības pakāpienu režģi (95/1) ar
turētājiem pieskrūvēt pie mašīnas.
2. Piestiprināt rokturi (95/2).
3. Pakāpienus (95/3) piestiprināt blakus
rokturim pie aizrausēja.

95 zīm.
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6.6

Satiksmes drošības līstes fiksatoru pirmā montēšanas reize

Pieskrūvējiet divus fiksatorus (96. zīm./1) pie
nolīdzināšanas skrāpja (96. zīm./2).
Darba laikā piestipriniet satiksmes
drošības līstes (97. zīm./2) pie
fiksatoriem (97. zīm./1).

96. zīm.

97. zīm.
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7

Mašīnu pievienot un atvienot
Pievienojot un atvienojot mašīnu, ievērojiet nodaļu „Vispārēji drošības
un darba aizsardzības noteikumi“ Drošības noteikumi apkalpotājam",
lappusē Nr. 25.

BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas draudi neparedzētas startēšanas un neparedzētas
traktora un mašīnas ripošanas rezultātā, pievienojot un
atvienojot mašīnu!
Nodrošiniet traktoru un mašīnu pret neparedzētu startēšanu un
neparedzētu ripošanu, pirms Jūs ieejat bīstamajā zonā starp traktoru
un mašīnu, lai pievienotu vai atvienotu mašīnu, šeit skatīt lpp.
lappusē Nr. 85.

BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas draudi starp traktora aizmuguri un mašīnu,
pievienojot vai atvienojot mašīnu!
Trīspunktu hidraulikas savienojuma daļas darbiniet tikai no traktora
kabīnes!

7.1



tikai no tam paredzētās darba vietas



nekad, ja Jūs atrodaties bīstamajā zonā starp traktoru un
mašīnu.

Mašīnu pievienot
BRĪDINĀJUMS
Lūzuma draudi, lietojot traktoru, nepietiekama traktora stabilitāte
un nepietiekama vadības un bremzēšanas spēja, ja traktors
netiek lietots atbilstoši noteikumiem!
Mašīnu drīkst uzkārt vai piekabināt tikai tādiem traktoriem, kuri tam ir
piemēroti. Šeit skatīt nodaļu „Traktora piemērotības pārbaude“,
lappusē Nr. 81.

BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas draudi starp traktoru un mašīnu, pievienojot
mašīnu!
Pirms Jūs piebraucat mašīnai, izraidiet personas no bīstamās zonas
starp traktoru un mašīnu.
Klātesošie palīgi drīkst darboties blakus traktoram un mašīnai tikai kā
regulētāji un tikai pēc apstāšanās ieiet starp transporta līdzekļiem.
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BRĪDINĀJUMS
Draudi personām no saspiešanas, sagriešanas, satveršanas,
ievilkšanas un sitiena rodas, ja mašīna neparedzēti atdalās no
traktora!


Lietojiet traktora un mašīnas savienošanai paredzētās ierīces
atbilstoši noteikumiem.



Pievienojot mašīnu traktora trīspunktu hidraulikai, ņemiet vērā,
ka noteikti jāsaskan traktora un mašīnas uzkares kategorijām.
Ja Jūsu traktoram ir III kategorijas trīspunktu hidraulika, tad
mašīnas II kategorijas centrālo atsaiti un apakšējo viltni ar
reducēšanas čaulu palīdzību noteikti pārveidojiet uz III
kategoriju.



Mašīnas pievienošanai lietojiet tikai līdzi piegādātos centrālo
atsaiti un apakšējo vilktni.



Katrā mašīnas pievienošanas reizē pārbaudiet centrālo atsaiti
un apakšējo vilktni, vai nav acīmredzami bojājumi. Ja ir būtiskas
nodiluma pazīmes, nomainiet centrālo atsaiti un apakšējo vilktni.



Nodrošiniet centrālo atsaiti un apakšējo vilktni pievienošanas
vietās trīspunktu uzkares rāmim ar sprosttapu pret neparedzētu
atdalīšanos.

BRĪDINĀJUMS
Draudi no enerģijas apgādes pārtraukuma starp traktoru un
mašīnu bojātu apgādes vadu dēļ!
Pievienojot apgādes vadus, raugieties uz to novietojumu. Apgādes
vadiem
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viegli jāpadodas visām uzkārtās vai piekabinātās mašīnas
kustībām bez iespriegojuma, pārlocīšanas vai berzes.



tie nedrīkst berzēties gar svešām detaļām.
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1. Piestipriniet lodes uzmavas (Att. 98) pāri
sējmašīnas trīspunkta centrālās atsaites un
apakšējā vilktņa tapām. Lodes uzmavas ir
atkarīgas no traktora tipa (skatīt traktora
lietošanas instrukcijā).
Mašīnas II kategorijas centrālās atsaites un
apakšējā vilktņa tapas ar reducēšanas
čaulu palīdzību noteikti pārveidojiet uz III
kategoriju, ja Jūsu traktoram ir III
kategorijas trīspunktu hidraulika.
2. Nodrošiniet centrālās atsaites un apakšējā
vilktņa bultas ar sprosttapu pret
neparedzētu atdalīšanos.

Att. 98

Centrālās atsaites tapu iespraudiet trīspunktu uzkares rāmja augšējā
piestiprināšanas punktā tā, ka pievienotā centrālā atsaite atrodas
gandrīz horizontāli. Ja centrālā atsaite atrodas horizontāli, mašīnas
izcelšanai nepieciešamais cēlējspēks ir vismazākais.
3. Izraidiet personas no bīstamās zonas starp traktoru un
mašīnu, pirms Jūs piebraucat mašīnai.
4. Pirms Jūs pievienojat mašīnu traktoram, pievienojiet vispirms
apgādes vadus (skatīt nod. 7.1.1, lappusē Nr. 92 un nod. 7.1.2,
lappusē Nr. 93).
4.1 Piebrauciet traktoru pie mašīnas tā, lai starp traktoru un
mašīnu paliek vēl brīva telpa (ap 25 cm).
4.2 Nodrošiniet traktoru pret neparedzētu startēšanu un pret
neparedzētu ripošanu.
4.3 Pārbaudiet, vai traktora jūgvārpsta ir izslēgta.
4.4 Savienojiet apgādes vadus ar traktoru.
4.5 Apakšējā vilktņa āķus iztaisnojiet tā, lai tie veidotu taisnu
līniju ar mašīnas apakšējiem pievienošanas punktiem.
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5. Atvērt traktora apakšējā vilktņa fiksatoru,
t.i., tam jābūt gatavam savienošanai.
6. Piebrauciet traktoru atpakaļgaitā vēl tuvāk
mašīnai, tā, lai traktora apakšējā vilktņa āķi
automātiski uzņemtu mašīnas apakšējo
pievienošanas punktu lodes uzmavas.


Vilktņu āķi nobloķējas automātiski.

7. No traktora sēdvietas savienojiet centrālo
atsaiti ar centrālās atsaites āķiem ar
augšējo pievienošanas punktu.


Centrālās atsaites āķis nobloķējas
automātiski.

Att. 99

8. Apskatot pārbaudiet, vai centrālās atsaites un apakšējā vilktņa
āķi ir pareizi nobloķējušies.
9. Pacelt mašīnu un uzsākt braukšanu.

BRĪDINĀJUMS
Draudi personām no saspiešanas, aizķeršanas, satveršanas un
sitiena rodas, ja mašīna neparedzēti atdalās no traktora!
Katrā mašīnas pievienošanas reizē pārbaudiet centrālās atsaites un
apakšējā vilktņa tapas, vai nav acīmredzami bojājumi. Ja ir būtiskas
nodiluma pazīmes, nomainiet tapas.
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7.1.1

Hidraulikas pieslēgumu veidošana
Pirms hidraulikas savienojumu pieslēgšanas traktoram hidraulikas
savienojumi ir jānotīra. Pat niecīga eļļas piesārņošana ar sīkām
daļiņām var novest pie hidraulikas nedarbošanās.

Traktora
vadības ierīce

1

Vienkārša
darbība

Pieslēgums

Uz priekšu /
atpakaļgaita

Marķējums

1
Kabeļa apsaites
dzeltenas

Traktora
vadības ierīce

Pieslēgums

Marķējums

Vienkārša
darbība

Uz priekšu /
atpakaļgaita

1
Kabeļa apsaites
zilas

2

Funkcija


kreisais marķieris



labais marķieris



vadības pults



tehnoloģisko sliežu marķēšana

Funkcija


lemešu spiediena regulēšana



aizrausēja spiediena regulēšana



izsējas daudzuma regulēšana no attāluma

Darba laikā vadības ierīce 1 tiek lietota biežāk nekā visas pārējās
vadības ierīces. Vadības ierīces 1 pieslēgumus pievienojiet viegli
aizsniedzamai vadības ierīcei traktora kabīnē.
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7.1.2

Pārējo pieslēgumu veidošana

Pieslēgums / funkcija

Norādījums montāžai

Kontaktdakša (7-polu) satiksmes apgaismojuma
iekārtai
Mašīnas kontaktdakša


Kontaktdakšu pieslēgt vadības terminālam
traktora kabīnē, kā rakstīts attiecīgajā lietošanas
instrukcijā.

AMACO




Pārbaudiet apgaismošanas iekārtas darbību.

Tikai vadības pults:
Trosi (Att. 100/1) sviras (Att. 100/2) darbināšanai
pārlikt uz traktora kabīni.

Att. 100
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7.2

Mašīnu atvienot
BRĪDINĀJUMS
Draudi no saspiešanas, sagriešanas, satveršanas, ievilkšanas
un sitiena atvienotās mašīnas nepietiekamas stabilitātes un
apkrišanas dēļ!
Novietojiet tukšo mašīnu uz horizontālas virsmas ar cietu pamatu.

Atvienojot mašīnu, pirms mašīnas vienmēr jāpaliek tik daudz brīvai
telpai, lai Jūs atkārtotas pievienošanas laikā varētu traktoru taisnā
līnijā piebraukt pie mašīnas.
1. Novietojiet tukšo mašīnu uz horizontālas
virsmas ar cietu pamatu.

Att. 101
2. Atvienojiet mašīnu no traktora.
2.1 Atbrīvojiet centrālo atsaiti.
2.2 No traktora sēdvietas atbloķējiet un atvienojiet centrālās
atsaites āķus.
2.3 Atbrīvojiet apakšējo vilktni.
2.4 No traktora sēdvietas atbloķējiet un atvienojiet apakšējo
vilktņu āķus.
2.5 Pavelciet traktoru apmēram 25 cm uz priekšu.
 Izveidojusies brīvā telpa starp traktoru un mašīnu ļaus
labāk pieiet, lai atvienotu apgādes vadus.
2.6 Nodrošiniet traktoru un mašīnu pret neparedzētu startēšanu
un neparedzētu ripošanu.
2.9 Atvienojiet apgādes vadus.
2.10 Hidraulikas kontaktus noslēdziet ar aizsarguzmavām.
2.11 Nostipriniet apgādes vadus atbilstošajās novietošanas
kārbās.
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8

Uzstādījumi
BRĪDINĀJUMS
Draudi no saspiešanas, iespīlēšanas, sagriešanas, nogriešanas,
aizķeršanas, uztīšanas, ievilkšanas, satveršanas un sitiena


ja neparedzēti nolaižas ar traktora trīspunktu hidrauliku
paceltā mašīna.



ja neparedzēti nolaižas paceltas, nenodrošinātas mašīnas
daļas.



ja neparedzēti startē un neparedzēti ripo traktora- mašīnas
kombinācija.

Nodrošiniet traktoru ar uzkārto mašīnu pret neparedzētu startēšanu
un neparedzētu ripošanu, pirms Jūs veicat mašīnai regulēšanu, šeit
skatīt nodaļu 6.2, lappusē Nr. 85.

8.1

Standarta un sīko sēklu spolītes uzstādīt

1. Noņemt no sēklas kastes aizmugurējās
sienas izgriešanas vanniņas (skatīt nod.
Izsējas daudzuma iestatīšana ar
izgriešanas provi“, lappusē Nr. 101).
2. Ar traktoru pacelt sējmašīnu tik augstu,
kamēr tās riteņi var brīvi griezties.
3. Novilkt rokas bremzi, izslēgt traktora motoru
un izvilkt aizdedzes atslēgu.
4. Izgriešanas kurbuli (Att. 102/1) ielikt
kvadrātveida caurulē pie labā riteņa.
Att. 102
5. Sējmašīnas riteni griezt tik tālu pa labi,
kamēr kļūst redzami sīko sēklu spolīšu
urbumi (Att. 103/1).
6. Nolaist sējmašīnu.
7. Novilkt rokas bremzi, izslēgt traktora motoru
un izvilkt aizdedzes atslēgu.
8. Uzstādiet sējas spolītes, vadoties pēc
tabulas (skatīt Att. 48, lappusē Nr. 56).

Att. 103
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Izsēja ar standarta sējas spolītēm
1. Standarta sējas spolīti uz sējas ass pagriezt
ar roku tik tālu, līdz urbumā ir redzama
tapiņa (Att. 104/1).

Att. 104
2. Ar līdzi piegādāto atslēgu (Att. 105/1)
spiediet tapiņu pret sīko sēklu spolīti.
3. Pārbaudiet savienojumu.
4. Atkārtojiet darbību pie visām sējas
spolītēm.

Att. 105
Izsēja ar sīko sēklu spolītēm
1. Ar līdzi piegādāto atslēgu (Att. 106/1)
spiediet tapiņu aiz urbuma iekšā standarta
sējas spolītē, līdz atduras.
2. Pārbaudiet, vai standarta sējas spolīte var
brīvi griezties uz sējas ass.
3. Atkārtojiet darbību pie visām sējas
spolītēm.

Att. 106
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Izsēja ar pupu sējas spolītēm (izvēle)
Pupu sējas spolītes var montēt


pēc sējas ass izņemšanas, apmainot pret
standarta un sīko sēklu spolītēm vai



kopa ar otru sējas asi.

Katrā gadījumā pupu sējas spolītes jāmontē
speciālajā darbnīcā (skatīt nod.. „Pupu sējas
spolītes montāža (speciālā darbnīcā)“, lappusē
Nr. 155).

Att. 107

8.2

Aizvēršanas aizbīdņa iestatīšana
1. Noņemt no sēklas kastes aizmugurējās sienas izgriešanas
vanniņas.

2. Iestatiet aizvēršanas aizbīdņus (Att. 108) uz
vērtību no tabulas (skatīt Att. 48, lappusē
Nr. 56).
Aizsprosta aizbīdņi (Att. 108) nostiprinās kādā no
trim pozīcijām:
A

=

slēgts

B

=

3/4 vaļā

C

=

vaļā

3. Aizveriet aizvēršanas aizbīdņus uz tiem
sēklas futrāļiem, kuri nav vajadzīgi.

Att. 108

Šis iestatījums ietekmē izsējamā materiāla daudzumu.
Pārbaudiet iestatījumu, veicot kalibrēšanas izmēģinājumu.
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8.3

Grīdas vārstu pozīciju iestatīšana

1. Uzstādiet grīdas vārstu sviru (Att. 109/1) uz
vērtību no tabulas (skatīt Att. 48, lappusē
Nr. 56).
Grīdas vārstu svira var nostiprināties kādā no
astoņu caurumu grupas caurumiem.
Lai atvērtu grīdas vārstus, grīdas vārstu
regulēšanas sviru noliekt pāri caurumu grupai uz
leju.
2. Grīdas vārstu regulēšanas sviru nodrošināt
ar sprosttapu (Att. 109/2).
Att. 109

Šis iestatījums ietekmē izsējamā materiāla daudzumu.
Pārbaudiet iestatījumu, veicot kalibrēšanas izmēģinājumu.

Grīdas vārstu pamatiestatījums notiek pēc nod. „Grīdas vārstu
pamatuzstādījums“, lappusē Nr. 145.

8.4

Līmeņrāža sensora uzstādīšana

Līmeņrāža sensora novietošanas augstumu var
uzstādīt tikai, ja ir tukša sēklas kaste.
1. Atskrūvēt uzgriezni (Att. 110/1).
2. Uzstādīt līmeņrāža sensora (Att. 110/2)
novietošanas augstumu atbilstoši
vēlamajam sēklas materiāla atlikumam.
un
dod trauksmi,
ja līmeņrāža sensors vairs nav apklāts ar sēklas
materiālu.
3. Pievilkt uzgriezni (Att. 110/1).
Att. 110
Sēklas materiāla atlikušo daudzumu, kas dod trauksmi, atbilstoši
palieliniet
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jo rupjāks sēklas materiāls



jo lielāks izsējas daudzums.
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8.5

Maisītājvārpstas piedziņa

Maisītājvārpsta tiek darbināta, ja sprosttapa (Att.
111/1) atrodas pārvada caurās ass urbumā.

Att. 111
Maisīšanas vārpstas piedziņa ir atvienota tad, ja
atvāžamais spraudnis (Att. 112/1) ir ievietots
starpvārpstas urbumā.
Šis iestatījums ietekmē izsējamā
materiāla daudzumu.
Pārbaudiet iestatījumu, veicot
kalibrēšanas izmēģinājumu.

Att. 112
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8.6

Sēklas kasti piepildīt
BĪSTAMI


Pirms sēklas kastes piepildīšanas sējmašīnu pievienot
traktoram vai augsnes apstrādes mašīnai.



Ņemiet vērā pieļaujamo iepildīšanas daudzumu un kopējo
svaru.



Pirms sējmašīnas atvienošanas iztukšojiet sēklas kasti.

1. Aiz roktura (Att. 113/1) atvērt sēklas kastes
vāku.
2. Sēklas kasti piepildīt no sējmašīnas
aizmugures.
Sējmašīnu ērti var piepildīt no iepildes
laipiņas (Att. 113/2, izvēle).

Att. 113

Piepildot sēklas kasti, nelieciet
nekādus smagus priekšmetus uz
līmeņrāža pludiņa (Att. 114).
Pirms sēklas kastes vāka aizvēršanas
raugieties, lai pludiņš atrastos virs
sēklas materiāla.

Att. 114
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8.7

Izsējas daudzuma iestatīšana ar izgriešanas provi
Ar izgriešanas provi tiek pārbaudīts, vai uzstādītais un faktiskais
izsējas daudzums sakrīt.
Izgriešanas provi veiciet vienmēr


ja maināt sēklas materiāla šķirni



ja ir tā pati sēklas materiāla šķirne, bet atšķirīgs graudu lielums,
graudu forma, specifiskais svars un atšķirīga kodne



pēc standarta sējas spolīšu nomaiņas uz sīko sēklu spolītēm vai
pupu sējas spolītēm un otrādi



pēc pārregulēšanas





grīdas vārstiem



aizvēršanas aizbīdņiem

pēc maisītājvārpstas pieslēgšanas un atslēgšanas.

Atkārtojiet izgriešanas provi pēc apmēram 2 ha.

UZMANĪBU
Traktora motoru izslēgt, novilkt rokas bremzi un izvilkt aizdedzes
atslēgu.

1. Sēklas kasti piepildīt vismaz par 1/3 no tās tilpuma (smalkai
sēklai atbilstoši mazāk) (skatīt nod. „Sēklas kasti piepildīt “,
lappusē Nr. 100).
2. Ar atsperi noslogoto sviru l (Att. 115/1)
sāniski izvilkt no fiksatora.

Att. 115
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3. Piltuves sliedi (Att. 116/1) nolaist.

Att. 116
4. Izgriešanas vanniņas (Att. 117) izvilkt uz
augšu no turētājiem.

Att. 117
5. Izgriešanas vanniņas (Att. 118) nolikt uz
piltuves sliedes.

Att. 118

Tehnoloģisko sliežu skaitītājs izgriešanas proves laikā nedrīkst rādīt
ciparu „0“




displejā
displejā
vadības pults lodziņā.

Ja rādītājs ir uz „0“, tad no tehnoloģisko sliežu spolītēm sēkla nebirst.
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Tikai sējmašīnām ar vadības pulti:
6. Vienreiz pavelciet sviru (Att. 119/1), ja
vadības pults rāda ciparu „0“ (Att. 119/2).

Att. 119
7. Palaist vaļā fiksācijas pogu (Att. 120/1).
8. No tabulas (Att. 121, apakšā) paņemiet
pārvadam uzstādāmo lielumu pirmajai
izgriešanas provei.
9. Pārvada sviras rādītāju (Att. 120/2) no
apakšas uzstādīt uz pārvadam uzstādāmo
lielumu.
10. Pievilkt fiksācijas pogu.

Att. 120

Pārvadam uzstādāmie lielumi pirmajai izgriešanas provei
Izsēja ar standarta sējas spolītēm:

pārvada stāvoklis “50”

Izsēja ar sīko sēklu spolītēm:

pārvada stāvoklis “15”

Izsēja ar pupu sējas spolītēm:

pārvada stāvoklis “50”

Att. 121
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Pārvada sviras uzstādīšana


sējmašīnām ar hidraulisku izsējas daudzuma regulēšanu no
attāluma (skatīt nod. 8.7.1, lappusē Nr. 107)



sējmašīnām ar
un elektrisku izsējas daudzuma
).
regulēšanu (skatīt lietošanas instrukciju

11. Izgriešanas kurbuli (Att. 122/1) izņemt no
turētāja zem sēklas kastes

Att. 122
12. Ar traktoru pacelt sējmašīnu tik augstu, ka
riteņi var brīvi griezties.
13. Novilkt rokas bremzi, izslēgt traktora motoru
un izvilkt aizdedzes atslēgu.
14. Izgriešanas kurbuli (Att. 123/1) ielikt
kvadrātveida caurulē pie labā riteņa.

Att. 123
15. Sējmašīnas riteni griezt tik ilgi, kamēr
sēklas materiāls no visiem sēklas futrāļiem
izbiris izgriešanas vanniņās (Att. 124/1).
16. Griežot izgriešanas kurbuli, divas reizes
piepildīt izgriešanas vanniņas (smalkām
sēkliņām pietiek ar aptuveni 200 kurbuļa
apgriezieniem).
Izgriešana rada tādus pašus apstākļus,
kā vēlāk braucienā pa lauku.

Att. 124
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17. Izgriešanas vanniņu saturu izbērt sēklas kastē un atkal nolikt uz
piltuves sliedēm.
18. Labo sējmašīnas riteni (Att. 125) ar tabulā
(Att. 126) norādīto kurbuļa apgriezienu
skaitu griezt pa labi 1).
1)

sējmašīnām ar
un elektronisku
izsējas daudzuma uzstādīšanu skatīt
) lietošanas instrukciju.

Att. 125
Kurbuļa apgriezienu skaits ritenim vadās pēc


sējmašīnas riepu lieluma (Att. 126/1)



sējmašīnas darba platuma (Att. 126/2).

Riteņa apgriezienu skaits (Att. 126/3) uz platību
2



1/40 ha (250 m ) vai



1/10 ha (1000 m ).

2

Parasti lieto izgriešanas provi uz 1/40 ha. Pie ļoti
maziem izsējas daudzumiem, piem., rapsim tiek
ieteikts veikt izgriešanas provi uz 1/10 ha.

Att. 126

D9 BAH0007.3 08.10

105

Uzstādījumi

19. Nosveriet (ņemiet vērā tvertnes svaru) un
reiziniet kalibrēšanas vannā savākto sēklas
materiālu


ar koeficientu "40" (1/40 ha režīmā) vai



ar koeficientu "10" (1/10 ha režīmā).

Pārbaudiet svaru rādījuma precizitāti.

127. zīm.
Izgriešana uz 1/40 ha:
Izsējas daudzums [kg/ha]

=

Izgrieztais sēklas materiāla daudzums [kg/ha] x 40

=

Izgrieztais sēklas materiāla daudzums [kg/ha] x 10

Izgriešana uz 1/10 ha:
Izsējas daudzums [kg/ha]
Piemērs:
Izgrieztais sēklas materiāla daudzums: 3,2 kg uz 1/40 ha
Izsējas daudzums [kg/ha]

=

3,2 [kg/ha] x 40

=

128 [kg/ha]

Ar pirmo izgriešanas provi vēlamo izsējas daudzumu noteikti nevar
vēl sasniegt. Ar pirmās izgriešanas proves lielumiem un aprēķināto
izsējas daudzumu var uzzināt pareizo pārnesuma stāvokli, ņemot
palīgā korekcijas ripu (skatīt nod „Pārnesuma stāvokļa noteikšana ar
korekcijas ripas palīzdzību“, lappusē Nr. 109).
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20. Atkārtot izgriešanas provi, kamēr tiek
sasniegts vēlamais izsējas daudzums.
21. Izgriešanas vanniņas piestiprināt pie sēklas
kastes (skatīt Att. 128).
22. Piltuves sliedi bīdīt uz augšu un nostiprināt.
23. Izgriešanas kurbuli ielikt transportēšanas
turētājā.

Att. 128

8.7.1

Hidrauliska sēklas daudzuma tālvadības iestatīšana
BRĪDINĀJUMS
Izraidīt personas no bezpakāpju pārnesumkārbas regulēšanas,
lemešu spiediena regulēšanas un aizrausēja spiediena
regulēšanas zonas.

Uzstādīt standarta izsējas daudzumu
1. Vadības ventili 2 ieslēgt peldošā stāvoklī.
2. Novilkt rokas bremzi, izslēgt traktora motoru
un izvilkt aizdedzes atslēgu.
3. Atgriezt fiksācijas pogu (Att. 129/1).
4. No tabulas (Att. 121, lappusē Nr. 103)
paņemiet pārnesuma uzstādāmo lielumu.
5. Pārnesuma sviras rādītāju (Att. 129/2) no
apakšas uzstādīt uz pārnesuma uzstādāmo
lielumu.
6. Pievilkt fiksācijas pogu.
7. Aprēķināt nepieciešamo pārnesuma
stāvokli vēlamajam izsējas daudzumam
(skatīt nod. „Izsējas daudzuma iestatīšana
ar izgriešanas provi“, lappusē Nr. 101).
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Uzstādīt palielinātu izsējas daudzumu
1. Darbināt vadības ventili 2.


Hidraulikas cilindru piepildīt ar spiedienu.

2. Novilkt rokas bremzi, izslēgt traktora motoru
un izvilkt aizdedzes atslēgu.
3. Ar regulēšanas skrūvi (Att. 130/1)
pārnesuma sviras rādītāju (Att. 130/2)
uzstādīt uz vēlamo pārnesuma stāvokli
palielinātai izsējai.
Regulēšanas skrūvi (Att. 130/1) izgriezt ārā:
palielināt izsējas daudzumu.
Regulēšanas skrūvi (Att. 130/1) iegriezt iekšā:
samazināt izsējas daudzumu.

Att. 130

4. Uzziniet palielināto izsējas daudzumu ar
izgriešanas provi (skatīt nod. „Izsējas
daudzuma iestatīšana ar izgriešanas provi“,
lappusē Nr. 101).
5. Vadības ventili 2 ieslēgt peldošā stāvoklī.
Palielināto izsējas daudzumu atslēgt
Darbinot vadības ventili 2, jāpalielina lemešu
spiediens un aizrausēja spiediens, bet nevis
izsējas daudzums.
Šim nolūkam regulēšanas skrūvi (Att. 131/1)
ieskrūvēt pavisam iekšā (skatīt nod. „Hidrauliska
sēklas daudzuma tālvadības iestatīšana“, virs).

Att. 131
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8.7.2

Pārnesuma stāvokļa noteikšana ar korekcijas ripas palīzdzību
Piemērs:

1.

Izgriešana proves lielumi
aprēķinātais izsējas daudzums:
pārnesuma stāvoklis:

175 kg/ha
70

vēlamais izsējas daudzums:

125 kg/ha.

Izgriešanas proves lielumus


aprēķināto izsējas daudzumu
175 kg/ha (Att. 132/A)



pārnesuma stāvokli 70 (Att. 132/B)

novietot uz korekcijas ripas vienu virs otra.
2. Nolasīt pārnesuma stāvokli vēlamajam
izsējas daudzumam 125 kg/ha (Att. 132/C)
uz korekcijas ripas.


Pārnesuma stāvoklis 50 (Att. 132/D).

3. Uzstādiet pārnesuma sviru pret nolasīto
vērtību.
4. Pārbaudiet pārnesuma stāvokli ar
izgriešanas provi (skatīt nod. „Izsējas
daudzuma iestatīšana ar izgriešanas provi“,
lappusē Nr. 101).
Att. 132

8.8

Sliedes marķiera iestatīšana
BĪSTAMI
Aizliegts uzturēties sliedes marķieru kustības zonā.
Sliedes marķiera iestatīšanu veikt tikai tad, ja ir novilkta rokas
bremze, izslēgts motors un izvilkta aizdedzes atslēga.
1. Mašīnu uz lauka apstādināt.
2. D9-40 Super sliedes marķieri novietot vertikāli (skatīt nod.
„Transportēšana“, lappusē Nr. 129).
3. Atbrīvot abu sliedes marķieru nodrošinājumu (skatīt nod.
„Sliedes marķieru transportēšanas nodrošinājums “ lappusē Nr.
133).
4. Izraidīt personas no mašīnas bīstamās zonas.
5. Darbināt vadības ierīci 1.


Viena sliedes marķiera nolaišana.

6. Novilkt rokas bremzi, izslēgt traktora motoru un izvilkt aizdedzes
atslēgu.
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7. Atskrūvēt 2 skrūves (Att. 133/1).
8. Uzstādīt sliedes marķieru garumu uz
garumu „A“ (skatīt tabulu „Att. 135“,
lappusē Nr. 111).
9. Sliedes marķieru darba intensitāti ar sliedes
marķiera diska pagriešanu uzstādīt tā, ka
vieglās augsnēs tie stāv gandrīz paralēli
braukšanas virzienam, bet smagās
augsnēs vairāk ieslīpi
10. Skrūves (Att. 133/1) pievilkt.
11. Darbību atkārtot arī pie otra sliedes
marķiera.

Att. 133

Tikai sējmašīnām ar vadības pulti:
12. Sliedes marķieru disku darba dziļumu
ierobežot līdz aptuveni 5 cm, pārspraužot
ķēdi (Att. 134).
13. Ķēdi nodrošināt ar sprosttapu (Att. 134/1).
14. Darbību atkārtot arī pie otra sliedes
marķiera.

Att. 134
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1)

Darba platums

Atstatums „A“ 1)

2,50 m

2,50 m

3,0 m

3,0 m

4,0 m

4,0 m

Atstatums no mašīnas vidus līdz sliedes
marķiera diska nostāšanās vietai

Att. 135

8.9

Lentas sējas kurpes piestiprināšana pie WS lemeša

Lentas sējas kurpi (Att. 136/1) ar tapu piespraust
pie WS lemeša un nodrošināt ar sprosttapu.

Att. 136
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8.10

Lemešu spiediena iestatīšana
Pēc katras regulēšanas pārbaudiet sēklas materiāla guļas dziļumu
(skatīt nod. „Sējas dziļuma kontrole“, lappusē Nr. 115).

8.10.1

Centrāla lemešu spiediena uzstādīšana

1. Izgriešanas kurbuli (Att. 137) uzspraust
regulēšanas vārpstai un uzstādīt lemešu
spiedienu.
Izgriešanas kurbuļa pagrieziens


pa kreisi izraisa seklāku sēklas materiāla
guļu



pa labi izraisa dziļāku sēklas materiāla guļu.
2. Izgriešanas kurbuli novietot
transportēšanas turētājā.
Att. 137

8.10.2

Hidrauliska lemešu spiediena maiņa
BRĪDINĀJUMS
Izraidīt personas no bezpakāpju pārnesumkārbas, lemešu un
aizrausēja bīstamās zonas.

Uzstādīt standarta lemešu spiedienu
1. Darbināt vadības ventili 2.


Hidraulikas cilindrus piepildīt ar spiedienu.

2. Novilkt rokas bremzi, izslēgt traktora motoru
un izvilkt aizdedzes atslēgu.
3. Tapu (Att. 138/1) zem atdures (Att. 138/3)
iespraust vienā no caurumu grupas
urbumiem un nodrošināt ar sprosttapu (Att.
138/2).
Katrs urbums ir apzīmēts ar ciparu.
Jo lielāks cipars urbumam, kurā tiek iesprausta
tapa, jo lielāks ir lemešu spiediens un attiecīgi
sēklas materiāla guļas dziļums

Att. 138

4. Vadības ventili 2 ieslēgt peldošā stāvoklī.
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Uzstādīt palielinātu lemešu spiedienu
1. Vadības ventili 2 ieslēgt peldošā stāvoklī.
2. Novilkt rokas bremzi, izslēgt traktora motoru
un izvilkt aizdedzes atslēgu.
3. Tapu (Att. 139/1) virs atdures (Att. 139/3)
iespraust caurumu grupas urbumā un
nodrošināt ar sprosttapu (Att. 139/2).

Att. 139

8.10.3

Ārējā lemeša regulēšana

1. Sējmašīnu uz lauka sagatavot darba
stāvoklī.
2. Uzgriežņus (Att. 140/1) atgriezt.
3. Noregulēt ārējā lemeša sēklas materiāla
guļas dziļumu (Att. 140/3), pagriežot lemeša
atduri (Att. 140/2).
4. Piegriezt uzgriežņus.
5. Atkārtot darbību pie otra ārējā lemeša.

Att. 140
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8.10.4

RoTeC plastmasas skrituļu regulēšana
Ja vajadzīgo iesēšanas dziļumu nevar sasniegt, kā aprakstīts 8.10,
lappusē Nr. 112 apakšnodaļā, visus RoTeC plastmasas skrituļus
noregulējiet vienmērīgi saskaņā ar tabulu (141).
Katru plastmasas skrituli pie RoTeC lemeša var fiksēt trīs stāvokļos
vai noņemt no RoTeC lemeša.
Pēc tam noregulējiet iesēšanas dziļumu vēlreiz, kā aprakstīts 8.10,
lappusē Nr. 112 apakšnodaļā.

Šis iestatījums ietekmē sēklas materiāla iesēšanas dziļumu.
Pēc katras regulēšanas pārbaudiet sēklas materiāla iesēšanas
dziļumu.

1

1. stāvoklis

Iesēšanas dziļums

aptuveni 2 cm

2

2. stāvoklis

Iesēšanas dziļums

aptuveni 3 cm

3

3. stāvoklis

Iesēšanas dziļums

aptuveni 4 cm

4

Sēja, neizmantojot plastmasas skrituļus

Iesēšanas dziļums

> 4 cm

141. zīm.
1.–3. stāvoklis
1. Fiksējiet rokturi (142/1) vienā no trīs
stāvokļiem.

142. zīm.
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Sēja, neizmantojot plastmasas skrituļus
1. Pagrieziet rokturi pāri fiksēšanas stāvoklim
(143/1) un noņemiet plastmasas skrituli no
RoTeC lemeša.

143. zīm.
RoTeC plastmasas skrituļu montāža
Piestipriniet RoTeC plastmasas skrituli ar marķējumu


“K” — pie īsā lemeša,



“L” — pie garā lemeša.

1. Spiediet plastmasas skrituli no apakšas pret RoTeC lemeša
stiprinājumu.
Izvirzījumam jānovietojas rievā.
2. Velciet rokturi uz aizmuguri un uz augšu pāri fiksatoram.
Viegls uzsitiens pa skrituļa centru atvieglo nofiksēšanu.

8.10.5

Sējas dziļuma kontrole
Sējas dziļums jākontrolē


pēc katras ārējo lemešu regulēšanas



pēc katras lemešu spiediena regulēšanas



pēc katras RoTeC lemešu plastikāta disku regulēšanas



pēc maiņas no vieglas augsnes uz smagu un otrādi.

Sējas dziļuma kontrole:
1. Aptuveni 30 m sēt ar darba ātrumu.
2. Atrušināt sēklas materiālu vairākās vietās, ieskaitot ārējo
lemešu zonu.
3. Pārbaudīt sēklas materiāla guļas dziļumu.
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8.11

Sējmašīnu riteņa grambu nolīdzinātāja (izvēle) iestatīšana

1. Atskrūvējiet skrūvi (144. zīm./1).
2. Iestatiet sējmašīnas riteņa grambas
nolīdzinātāju un cieši pieskrūvējiet.
3. Nodrošiniet skrūvi ar kontrskrūvi.

144. zīm.

8.12

Traktora riteņu pēdu irdinātāja (izvēle) uzstādīšana
Traktora riteņu pēdu irdinātāju darba stāvoklī uzstādīt tikai uz lauka
un pēc darba nostiprināt galējā augšējā stāvoklī.
Citādi pastāv draudi sabojāt traktora pēdu irdinātājus, noliekot
mašīnu.

BĪSTAMI
Pirms traktora riteņu pēdu irdinātāja uzstādīšanas novilkt rokas
bremzi, izslēgt traktora motoru un izvilkt aizdedzes atslēgu.

Traktora riteņu pēdu irdinātājs, novietots kustīgi
1. Atgriezt kontruzgriezni un seškanšu skrūvi
(Att. 145/1).
2. Regulēt traktora riteņu pēdu irdinātāju
horizontāli un vertikāli.
3. Atgriezt divus uzgriežņus (Att. 145/2)
(nepieciešams, lai varētu kustināt traktora
riteņu pēdu irdinātājus).
4. Nolaist traktora riteņu pēdu irdinātājus.
5. Uzgriežņus cieši piegriezt.
6. Seškanšu skrūvi cieši piegriezt un
nostiprināt ar kontruzgriezni
Att. 145

Drošības skrūve (Att. 145/3) neļauj pazust traktora riteņu pēdu
irdinātājam, ja gadījumā piestiprinājuma skrūve ir atskrūvējusies.
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Vislabākā traktora pēdas nolīdzināšana
tiek sasniegta, ja traktora riteņu pēdu
irdinātāji piepilda traktora pēdu ar
blakus pēdai esošu irdenu augsni.

Att. 146
Traktora riteņu pēdu irdinātājs, pastiprināts
Traktora riteņu pēdu irdinātāju nostiprināt
horizontāli:
1. Traktora riteņu pēdu irdinātāju pieturēt aiz
roktura (Att. 147/1).
2. Skrūves (Att. 147/2) atskrūvēt un traktora
pēdu irdinātāju nostiprināt horizontāli.
3. Skrūves (Att. 147/2) cieši pievilkt.
Traktora riteņu pēdu irdinātāju nostiprināt
vertikāli:
1. Traktora riteņu pēdu irdinātāju pieturēt aiz
roktura (Att. 147/1).

Att. 147

2. Tapu (Att. 147/3) izņemt un traktora riteņu
pēdu irdinātāju novietot vertikāli.
3. Pēc paveiktā uzstādījuma nostipriniet tapu
(Att. 147/3) ar sprosttapu.
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8.13

Aizrausēja uzstādīšana

Pēc katras aizrausēja regulēšanas pārbaudiet darba rezultātu.

8.13.1

Atsperzaru regulēšana

1. Sējmašīnu uz lauka sagatavot darba
stāvoklī.
2. Novilkt rokas bremzi, izslēgt traktora
motoru un izvilkt aizdedzes atslēgu.
3. Atgriezt centrālās atsaites kontruzgriezni.
4. Uzstādīt atsperzarus, regulējot centrālo
atsaiti (Att. 148/1), ar kuru sējmašīna ir
pievienota traktoram vai augsnes
apstrādes mašīnai (skatīt Att. 149).
5. Kontruzgriezni piegriezt.
Att. 148

Neliela sējmašīnas noliekšanās uz priekšu vai aizmuguri neietekmē
izsējas daudzumu.

Aizrausēja atsperzariem vajadzētu


horizontāli gulties uz augsnes un



tiem vajadzētu būt brīvai kustībai 5 - 8 cm
dziļumā.
Atstatums starp aizrausēja rāmi un augsni
tad būtu starp 230 un 280 mm.

Att. 149
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8.13.2

Aizrausēja spiediena regulēšana

1. Novilkt rokas bremzi, izslēgt traktora motoru
un izvilkt aizdedzes atslēgu.
2. Sviru (Att. 150/1) nospriegot ar izgriešanas
kurbuli.
3. Tapu (Att. 150/2) iespraust urbumā zem
sviras.
4. Sviru atbrīvot no iespriegojuma.
5. Tapu nodrošināt ar sprosttapu.
6. Tādas pašas darbības veikt visiem
regulēšanas segmentiem.
Att. 150

8.13.3

Aizrausēja spiediena hidrauliska regulēšana
BRĪDINĀJUMS
Izraidīt personas no bezpakāpju pārnesumkārbas, lemešu un
aizrausēja bīstamās zonas.

Uzstādīt standarta aizrausēja spiedienu
1. Darbināt vadības ventili 2.


Hidraulikas cilindru piepildīt ar spiedienu.

2. Novilkt rokas bremzi, izslēgt traktora motoru
un izvilkt aizdedzes atslēgu.
3. Tapu (Att. 151/1) iespraust urbumā zem
sviras (Att. 151/2) un nodrošināt ar
atspertapu.
4. Vadības ventili 2 ieslēgt peldošā stāvoklī.

Att. 151
Uzstādīt palielinātu aizrausējs spiedienu
1. Vadības ventili 2 ieslēgt peldošā stāvoklī.
2. Novilkt rokas bremzi, izslēgt traktora motoru un izvilkt aizdedzes
atslēgu.
3. Otru tapu (Att. 151/3) iespraust urbumā virs sviras (Att. 151/2) un
nostiprināt ar atspertapu.
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8.14

Tehnoloģisko sliežu ritma uzstādīšana
Tikai

un

:

uzstādiet tehnoloģisko sliežu ritmu, kā aprakstīts
lietošanas instrukcijā.

vai

Tikai vadības pultij:
Lai uzstādītu citu tehnoloģisko sliežu ritmu, tad
dalīšanas ratu (Att. 152/1) un rādītāja ratu (Att.
152/2) vadības pultī ir jāpārveido vai jānomaina.

Att. 152
Sējas spolīšu- tehnoloģisko sliežu pārslēgu atslēgt (tikai vadības pultij)
Darbinot vadības ventili 1, jāveic sliedes
marķiera funkcijas nevis sējas spolītestehnoloģiskās sliedes pārslēga funkcijas un
tehnoloģiskās sliedes marķēšanas ierīces
funkcijas.
1. Vadības ventili 1 ieslēgt peldošā stāvoklī.
2. Ja vadības pults lodziņā (Att. 153/2)
redzamais cipars stāv uz “0” , pavelciet
vadības pults sviru (Att. 153/1).
3. Atgrieziet spīļskrūvi (Att. 153/A) un nobīdiet
to garenajā caurumā uz leju un cieši
pieskrūvējiet (skatīt Att. 153/B).
Vadības pults ir bloķēta un, pavelkot
vadības sviru, tā nepārslēgsies.

Att. 153

Cipars vadības pults lodziņā (Att. 153/2) nedrīkst atrasties uz “0”.
„0“ stāvoklī pie atslēgta sējas spolītes- tehnoloģisko sliežu pārslēga
vienmēr tiek veidotas tehnoloģiskās sliedes.
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8.15

Sējas vārpstu kreisā pusē atslēgt
1. Ar atsperes spiedienu noslogoto sējas ass savienojumu spiest
pa kreisi pret atsperi un pagriezt bultiņas virzienā.
Sējas ass darbojas
Sējas ass kreisā pusē atslēgta

(skatīt Att. 154)
(skatīt Att. 155).

2. Aizvērt aizsprosta aizbīdņus tehnoloģisko sliežu spolītēm uz
kreisās sējas ass puses.

Att. 154
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8.16

Tehnoloģisko sliežu marķēšanas ierīci uzstādīt

1. Tapu (Att. 156/1) izņemt.
tapa ir nodrošināta ar atspertapu.

Att. 156
2. Abus sliežu disku turētājus noliekt uz leju.

Att. 157
3. Izraidīt personas no bīstamās zonas.
4. Tehnoloģisko sliežu skaitītāju uzstādīt uz „nulli“.

BĪSTAMI
Izraidīt personas no sliežu marķiera, vadības pults un
tehnoloģisko sliežu marķēšanas ierīces bīstamās zonas.
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5. Darbināt vadības ierīci 1 un nolaist sliežu
diskus.
6. Novilkt rokas bremzi, izslēgt traktora
motoru un izvilkt aizdedzes atslēgu.
7. Atskrūvēt skrūvi (Att. 158/1).
8. Sliedes disku uzstādīt tā, ka tas marķē
tehnoloģiskās sliedes lemešu veidoto
tehnoloģisko sliedi.
9. Ar pagriešanu piemērot disku darba
intensitāti augsnei.
Vieglās augsnēs diskus novietot paralēli
braukšanas virzienam un smagās augsnēs
vairāk slīpi.

Att. 158

10. Skrūvi (Att. 158/1) cieši pievilkt.
11. Otru sliedes marķieri uzstādīt tādā pašā
veidā.
12. Saīsiniet vaurules kas atrodas ārpus
grambu skrituļu turētāja (159. zīm./1) lai
varētu droši uzkāpt uz iekraušanas tiltiņa
pakāpiena.

159. zīm.

Strādājot ar tehnoloģisko sliežu ritmu 2 un ar tehnoloģisko sliežu
ritmu 6 plus (skatīt arī nod. 5.15.3, lappusē Nr. 77) uzmontēt tikai
vienu no abiem sliežu marķiera diskiem.
Apkopšanas traktora pēdu platums tad tiek iezīmēts uz lauka, braucot
prom un atpakaļ.
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9

Transportēšana
Braucot pa sabiedriskajām ielām un ceļiem, traktoram un mašīnai
jāatbilst nacionālajām Ceļu satiksmes noteikumu prasībām (Vācijā
StVZO un StVO) un darba aizsardzības noteikumiem (Vācijā
arodbiedrības noteikumiem).
Transporta līdzekļa īpašnieks un vadītājs ir atbildīgi par likumu
normu ievērošanu.
Bez tam pirms braukšanas uzsākšanas un brauciena laikā ir jāņem
vērā norādījumi no šīs nodaļas.



Transportēšanas brauciena laikā ņemiet vērā nodaļu "Drošības
noteikumi apkalpotājam", lappusē Nr. 27.



Pirms transportēšanas brauciena pārbaudiet,


vai apgādes vadi ir astbilstoši pieslēgti



vai apgaismošanas iekārtai nav bojājumi, tās funkcijas un
tīrību.

BRĪDINĀJUMS
Draudi no saspiešanas, sagriešanas, aizķeršanas, uztīšanas, vai
sitiena nepietiekamas stabilitātes vai apkrišanas dēļ.
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Veidojiet savu braukšanas režīmu tā, lai Jūs katrā laikā droši
pārvaldītu traktoru ar uzkārto vai piekabināto mašīnu.
Pie tam ņemiet vērā savas personiskās spējas, ceļa apstākļus,
satiksmes, redzamības un laika apstākļus, traktora braukšanas
īpatnības, kā arī uzkārtās vai piekabinātās mašīnas ietekmi.



Pirms transportēšanas brauciena nostipriniet traktora apakšējo
vilktņu sānu fiksatorus, lai uzkārtā vai piekabinātā mašīna nevar
šūpoties šurpu turpu.
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BRĪDINĀJUMS
Lūzuma draudi lietojot traktoru, nepietiekama traktora stabilitāte
un nepietiekama vadības un bremzēšanas spēja, ja traktors
netiek lietots atbilstoši noteikumiem!
Šie apdraudējumi izraisa vissmagākos savainojumus līdz pat nāvei.
Ņemiet vērā uzkārtās / piekabinātās mašīnas maksimālo kravnesību
un pieļaujamo traktora asu un atbalsta slodzi. Nepieciešamības
gadījumā brauciet tikai ar daļēji piepildītu rezerves tvertni.

BRĪDINĀJUMS
Nokrišanas darudi no mašīnas, neievērojot līdzi braukšanas
aizliegumu!
Aizliegta personu braukšana līdzi uz mašīnas un/ vai uzkāpšana uz
braucošas mašīnas.
Pirms sākat braukt ar mašīnu, aizraidiet personas no iekraušanas
platformas.

BRĪDINĀJUMS
Durtu savainojumu draudi citiem satiksmes dalībniekiem
transportēšanas braucienu laikā no uz aizmuguri vērstiem,
nenosegtiem, asiem aizrausēja atsperu zariem mašīnas
vidusdaļā!
Aizliegti transportēšanas braucieni bez pareizi uzmontētas transporta
drošības līstes.

BRĪDINĀJUMS
Durtu savainojumu draudi transportēšanas braucienu laikā ar
izvilktiem ārējā aizrausēja elementiem!
Izvilkti ārējā aizrausēja elementi transportēšanas braucienu laikā
sāniski iesniedzas satiksmes zonā un apdraud citus satiksmes
dalībniekus. Bez tam tiek pārsniegts pieļaujamais transportēšanas
platums 3 m.
Iebīdiet ārējā aizrausēja elementus aizrausēja galvenajā caurulē,
pirms Jūs uzsākat transportēšanas braucienu.
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9.1

Sējmašīnu novietot transportēšanas stāvoklī pa ceļiem
1. Mašīnu, piem., uz lauka apstādināt.
2. Darbināt vadības ventili 1.


Ielocīt abus sliedes marķierus.

BĪSTAMI
Novilkt rokas bremzi, izslēgt traktora motoru un izvilkt aizdedzes
atslēgu!

3. Nostipriniet abus grambas aizzīmētājus.
3.1 Spiediet grambas aizzīmētāju pret
turētāju un nofiksējiet ar atvāžamo
spraudni (160. zīm./1).
Nelietojot, atvāžamajam spraudnim
jāatrodas urbumā (160. zīm./2)
(dīkstāves stāvoklī).
3.2 Atkārtojiet darbību ar otro grambas
aizzīmētāju.
160. zīm.

APDRAUDĒJUMS
Pirms lauka atstāšanas vai brauciena pa koplietošanas ceļiem
nostipriniet grambas aizzīmētājus.
4. Tehnoloģisko sliežu marķēšanas ierīci
novietot transporta stāvoklī.
4.1 Abus sliežu disku turētājus (Att. 161/1)
iespraust transportēšanas turētājos
(Att. 161/2).
4.2 Tapas (Att. 161/3) nodrošināt ar
atspertapām (Att. 161/4).
4.3 Atgriezt piestiprinājuma skrūves (Att.
161/6) lösen.
4.4 Sliežu diskus (Att. 161/5) izvilkt no
sliežu disku turētājiem (Att. 161/1) un
vest līdzi piemērotā uzglabāšanas
vietā.
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5. Novietojiet D9-30 riteņa grambu
nolīdzinātājus transportēšanas stāvoklī.
5.1 Atskrūvējiet divas gredzenskrūves
(162. zīm./1).
5.2 Izņemiet riteņa grambu
nolīdzinātāju(162. zīm./2).
Demontējiet otro riteņa grambu nolīdzinātāju
pēc apraksta.

162. zīm.

APDRAUDĒJUMS
Pirms transportēšanas pa koplietošanas ceļiem noņemiet D9-30
riteņa grambu nolīdzinātājus.
Pretējā gadījumā tiek pārsniegts pieļaujamais transportēšanas
platums 3 m.
6. D9-30 aizrausēju novietot transportēšanas
stāvoklī.
6.1 Atgriezt piestiprinājuma skrūvi un
ārējā aizrausēja elementu (Att. 163/1)
iebīdīt iekšā.
6.2 Piestiprinājuma skrūvi cieši piegriezt
un pretī atrodošos ārējā aizrausēja
elementu iebīdīt līdz transportēšanas
platumam (3,0 m).

Att. 163
7. Divdaļīgo tranporta nodrošinājuma līsti (Att.
164/1) pārbīdīt pāri aizrausēja zaru spicēm.
8. Satiksmes nodrošinājuma līsti ar atsperes
turētājiem (Att. 164/2) piestiprināt
aizrausējam.

Att. 164
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9.

vai

(izvēle)

izslēgt.

Att. 165
10. Aizvērt sēklas kastes vāku.
11. Pārbaudīt apgaismes iekārtas funkcijas (skatīt nod..
„Transportēšanai nepieciešamais tehniskais aprīkojums“,
lappusē Nr. 42).
12. Brīdinājuma plāksnēm jābūt tīrām un tās nedrīkst būt bojātas.

Traktora vadības ierīces transportēšanas laikā nobloķēt!
Pirms braukšanas uzsākšanas ieslēdziet un pārbaudiet bākuguni (ja
tāda ir), tās lietošanai nepieciešama atļauja.
Braucot līkumos, ņemiet vērā mašīnas plato izvirzījumu un
centrbēdzes masu.
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9.2

D9-40 Super transportēšana
BĪSTAMI
Sējmašīnu D9-40 Super


pārvietot tikai transportlīdzeklī



transportēt tikai ar uz sāniem noliektiem sliežu marķieriem,
lai netiktu pārsniegts maksimāli pieļaujamais
transportēšanas augstums (skatīt apakšā).

D9-40 Super sliedes marķierus noliekt uz
sāniem:
1. Sliedes marķieri noliekt uz sāniem.
2. Sliedes marķieri ar tapu (Att. 166/1)
piespraust un nodrošināt ar sprosttapu.
Darba stāvoklī sliedes marķieris ir
iesprausts urbumā (Att. 166/2) un
nodrošināts ar sprosttapu.
3. Otro sliedes marķieri noliekt tādā pašā
veidā.
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10

Mašīnas lietošana
Lietojot mašīnu, ievērojiet norādījumus no sekojošām nodaļām


"Brīdinājuma zīmes un citi apzīmējumi uz mašīnas", no lappusē
Nr. 17 un



"Drošības noteikumi apkalpotājam", lappusē Nr. 25.

Šo norādījumu ievērošana kalpo Jūsu drošībai.

BRĪDINĀJUMS
Lūzuma draudi lietošanā, nepietiekama traktora stabilitāte un
nepietiekama vadības un bremzēšanas spēja, ja traktors netiek
lietots atbilstoši noteikumiem!
Ņemiet vērā uzkārtās / piekabinātās mašīnas maksimālo kravnesību
un pieļaujamo traktora asu un atbalsta slodzi. Nepieciešamības
gadījumā brauciet tikai ar daļēji piepildītu rezerves tvertni.

BRĪDINĀJUMS
Draudi no saspiešanas, sagriešanas, nogriešanas, ievilkšanas,
satveršanas un sitiena nepietiekamas traktora / piekabinātās
mašīnas stabilitātes un apkrišanas dēļ!
Veidojiet savu braukšanas režīmu tā, lai Jūs katrā laikā droši
pārvaldītu traktoru ar uzkārto vai piekabināto mašīnu.
Pie tam ņemiet vērā savas personiskās spējas, ceļa apstākļus,
satiksmes, redzamības un laika apstākļus, traktora braukšanas
īpatnības, kā arī uzkārtās vai piekabinātās mašīnas ietekmi.

BRĪDINĀJUMS
Draudi no saspiešanas, ievilkšanas un satveršanas, lietojot
mašīnu bez paredzētajām aizsargierīcēm!
Lietojiet mašīnu tikai ar pilnībā uzmontētām aizsargierīcēm.
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10.1

Mašīnas sagatavošana lietošanai

Noņemt transporta nodrošinājuma līsti
1. Palaist vaļā atsperes turētājus (Att. 167/2)
un noņemt transporta nodrošinājuma līstes
(Att. 167/1).

Att. 167
2. Transporta nodrošinājuma līstes (Att.
168/1) iebāzt vienu iekš otras un
piestiprināt pie transportēšanas turētāja
(Att. 168/2).

Att. 168
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3. Piestipriniet riteņa grambu izlīdzinātāju
(169. zīm./1) ar divām gredzenskrūvēm
(169. zīm./2) pie mašīnas.

169. zīm.
4. Atskrūvēt skrūvi un ārējā aizrausēja
elementu (Att. 170/1) bīdīt uz āru.
5. Skrūvi cieši pievilkt.
6. Darbību atkārtot pie otra ārējā aizrausēja
elementa.

Att. 170

Sējmašīnas lemeši izspiež augsni atšķirīgi tālu uz āru atkarībā no
braukšanas ātruma un augsnes stāvokļa. Pie lielāka braukšanas
ātruma ārējā aizrausēja elementu pabīdiet tālāk uz ārpusi.
Ārējo aizrausēju elementus noregulējiet tā, lai augsne tiek piestumta
atpakaļ un izveidojas no pēdām brīva sējas vieta.
Pirms darba uzsākšanas pārbaudiet uzstādījumus.
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Sliedes marķieru transportēšanas nodrošinājums
BĪSTAMI
Sliedes marķierus nodrošināt pirms nobraukšanas no lauka vai
braucot pa ceļiem un ielām.
Sliedes marķieri spiest pret turētāju un
piespraust ar sprosttapu (Att. 171/1).

Ja sprosttapa nav vajadzīga, to ievieto
urbumā (Att. 171/2).

Att. 171
Tehnoloģisko sliežu skaitītāja uzstādīšana
1. Pirmajam braucienam uz lauka tehnoloģisko sliežu skaitītāju
paņemt no tabulas (Att. 83, lappusē Nr. 75).
2. Tieši pirms pirmā brauciena uz lauka uzstādīt pareizo
tehnoloģisko sliežu skaitītāju.
Tikai

un

:

uzstādiet tehnoloģisko sliežu skaitītāju, kā aprakstīts
lietošanas instrukcijā.

vai

Tikai vadības pults:
3. Tik bieži vilkt aiz troses (Att. 172/1),kamēr
vadības pults lodziņā (Att. 172/2) parādās
pareizais cipars.
UZMANĪBU
Vadības sviru kustināt tikai no traktora
kabīnes ar troses palīdzību.

Att. 172
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10.2

Darba uzsākšana
1. Lauka sākumā novietot mašīnu darba pozīcijā.
2. Pārbaudīt tehnoloģisko sliežu ritmu.
3. Izraidīt personas no bīstamās zonas.
4. Darbināt vadības ierīci 1.


Aktīvais sliedes marķieris tiek nolaists.



Sējas spolīšu- tehnoloģisko sliežu pārslēgs tiek pārslēgts uz
nākošo pozīciju.



Tikai, ja tehnoloģisko sliežu rādītājs ir uz „0“:


tehnoloģiskās sliedes veidošana



tehnoloģisko sliežu marķēšanas ierīces nolaišana.

5. Pārbaudīt tehnoloģisko sliežu skaitītāju, vajadzības gadījumā
izlabot.
6. Uzsākt braukšanu.
7. Pēc 30 m pārbaudīt, vajadzības gadījumā
izlabot


sēklas materiāla guļas dziļumu
(skatīt nod. „Sējas dziļuma kontrole“,
lappusē Nr. 115).



Aizrausēja/ velkamo zaru aizrausēja
darba intensitāti.

Att. 173

BRĪDINĀJUMS
Traktora vadības ierīces darbināt tikai no traktora kabīnes.

Pārbaudīt, vai tiek parādīts pareizais tehnoloģisko sliežu skaitītājs.
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10.3

Darba laikā
Pārbaudiet tehnoloģisko sliežu skaitītāju pēc katras neplānotas
sliedes marķiera pacelšanas, piem., pirms šķēršļa.

Kodināts sēklas materiāls ir ļoti indīgs putniem!
Sēklas materiālam jābūt pilnīgi iestrādātam, t.i., pārklātam ar zemi.
Izceļot lemešus, novērsiet sēklas materiāla izbiršanu.
Izbirušu sēklas materiālu tūlīt savāciet.

10.4

Apgriešanās lauka galā

1. Darbināt vadības ierīci 1.


Aktīvā sliedes marķiera pacelšana.



Tehnoloģisko sliežu skaitītāja pārslēgšana.

2. Darbināt traktora apakšējo vilktņu vadības
ierīci.


Sējmašīnas pacelšana.

3. Apgriezties ar mašīnu.

Att. 174

Lemeši un aizrausēji griešanās laikā nedrīkst saskarties ar zemi.

4. Darbināt traktora apakšējo vilktņu vadības ierīci.


Sējmašīnas nolaišana.

5. Vadības ierīci 1 darbināt vismaz 5 sekundes, lai visas hidraulikas
funkcijas tiktu izpildītas pilnībā.


Aktīvā sliedes marķiera nolaišana.

Tikai slēguma stāvoklī „0“:


Sliedes ass piedziņas pārtraukšana (tehnoloģiskās sliedes).



Tehnoloģisko sliežu marķēšanas ierīces sliežu disku nolaišana.

6. Brauciena pa lauku uzsākšana.

D9 BAH0007.3 08.10
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10.5

Sēklas kasti un sēklas futrāli iztukšot

1. Novilkt rokas bremzi, izslēgt traktora motoru
un izvilkt aizdedzes atslēgu.
2. Izgriešanas vanniņas uzlikt uz piltuves
sliedēm (skatīt nod. „Izsējas daudzuma
iestatīšana ar izgriešanas provi“, lappusē
Nr. 101).

Att. 175
3. Grīdas klapes pacelšanas sviru ielikt
caurumā 1 (skatīt nod. „Grīdas vārstu
pozīciju iestatīšana“, lappusē Nr. 98).
4. Atvērt visus aizsprosta aizbīdņus
(skatīt nod. „Aizvēršanas aizbīdņa
iestatīšana“, lappusē Nr. 97).
5. Atvērt grīdas vārstus.


Sēklas materiāls izbirst izgriešanas
vanniņās.

6. Grīdas vārstu pacelšanas sviru ielikt
caurumā 1, tiklīdz izgriešanas vanniņas ir
pilnas.

Att. 176

7. Iztukšot izgriešanas vanniņas.

APDRAUDĒJUMS
Kodinātāja putekļi ir indīgi, tos nedrīkst ieelpot un tie nedrīkst
nonākt saskarē ar ādu.
Iztukšojot sēklu tvertni un sēšanas mehānismu vai tīrot kodinātāja
putekļus, piemēram, ar saspiestu gaisu, lietojiet aizsargapģērbu,
aizsargmasku, aizsargbrilles un cimdus.
8. Darbības atkārtot tik ilgi, kamēr sēklas kaste un sēklas futrāļi ir
iztukšoti.
9. Sējmašīnas riteni griezt tāpat kā pie izgriešanas proves (skatīt
nod. „Izsējas daudzuma iestatīšana ar izgriešanas provi“,
lappusē Nr. 101), kamēr dozēšanas spolītes ir pilnībā
iztukšojušās.
10. Grīdas vārstu pacelšanas sviru nofiksēt caurumā 8.
11. Izgriešanas vanniņas piestiprināt pie sēklas kastes.
12. Piltuves sliedes bīdīt uz augšu, kamēr tās ar klikšķi nofiksējas.
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Grīdas vārstus atvērt, ja sējmašīna ilgāku laiku netiks lietota.
Ja grīdas vārsti ir aizvērti, pastāv draudi, ka peles mēģinās nokļūt
sēklas kastē, jo arī tukšā sēklas kastē smaržo pēc graudiem. Ja
grīdas vārsti ir aizvērti, var gadīties, ka dzīvnieki apgrauž grīdas
vārstus.

10.6

Darba beigas uz lauka
Darba beigās mašīnu novietot transporta stāvoklī (skatīt nod.
„Transportēšana“, lappusē Nr. 124).
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11

Traucējumi
BRĪDINĀJUMS
Draudi no saspiešanas, iespīlēšanas, sagriešanas, nogriešanas,
aizķeršanas, uztīšanas, satveršanas un sitiena


ja neparedzēti nolaižas ar traktora trīspunktu hidrauliku
paceltā mašīna.



ja neparedzēti nolaižas paceltas, nenodrošinātas mašīnas
daļas.



ja neparedzēti startē un neparedzēti ripo traktora- mašīnas
kombinācija.

Nodrošiniet traktoru un mašīnu pret neparedzētu startēšanu un
neparedzētu ripošanu, pirms Jūs novēršat traucējumus, šeit skatīt
nodaļu 6.2, lappusē Nr. 85.
Pagaidiet, lai mašīna pilnībā pārstāj darboties, pirms Jūs ieejat
mašīnas bīstamajā zonā.

11.1

Sliedes marķiera izlicēja nolūšana

Ja sējmašīnas D9 Super sliedes marķieris trāpa
pa cietu šķērsli, viena skrūve nolūst (Att. 177/1)
un sliedes marķieris noliecas uz aizmuguri.
Kā rezervi izmantot tikai skrūves M6 x 90 ar
stiprību 8.8 (skatīt rezerves daļu sarakstu
internetā).

Att. 177
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11.2

Nobīdes starp uzstādīto un patieso izsējas daudzumu
Ja Jūs konstatējat nobīdes starp pēc izgriešanas proves uzstādīto
izsējas daudzumu un izsējas daudzumu uz lauka, ņemiet vērā
sekojošus punktus:


Jaunām mašīnām mainās virsma sēklas futrāļiem, grīdas
vārstiem un sējas spolītēm sakarā ar kodināšanas līdzekļa
nogulsnējumiem. Tas var ietekmēt sēklas materiāla plūstamību
un līdz ar to izsējas daudzumu.
Pēc divām līdz trim sēklas kastes piepildīšanas reizēm
kodināšanas līzdekļu nogulsnes ir nostiprinājušās un iestājas
līdzsvara stāvoklis. Pēc tam izsējas daudzums vairs nemainās.



Sējot mitri kodinātu sēklas materiālu, var būt nobīdes starp
uzstādīto un faktisko izsējas daudzumu, ja starp kodināšanu un
izsēju pagājusi mazāk nekā 1 nedēļa (ieteicamas 2 nedēļas).



Ja ir nepareizi noregulēti grīdas vārsti, var notikt nekontrolēta
sēklas materiāla izplūde (palielināts daudzums) izsējas laikā.
Grīdas vārstu pamatuzstādījums tāpēc ir jāpārbauda reizi
pusgadā jeb pirms katra sējas perioda (skatīt nod. „Grīdas
vārstu pamatuzstādījums“, lappusē Nr. 145).



Sējmašīnas riteņa slīdēšana darba laikā var mainīties, piem.,
mainoties no vieglas uz smagu augsni. Tad kurbuļa apgriezienu
skaits pie riteņa pārnesuma stāvokļa uzzināšanai ir jānosaka no
jauna.
Šim nolūkam uz lauka nomēra 250 m2. Tas atbilst mašīnai ar:
2,50 m darba platumu
3,00 m darba platumu
4,00 m darba platumu
4,50 m darba platumu
6,00 m darba platumu

= 100,0 m nobrauktais ceļa gabals
= 83,3 m nobrauktais ceļa gabals
= 62,5 m nobrauktais ceļa gabals
= 55,5 m nobrauktais ceļa gabals
= 41,7 m nobrauktais ceļa gabals.

Nomērītā ceļa gabala braukšanas laikā saskaitiet riteņa
aphgriezienu skaitu. Veiciet izgriešanas provi ar uzzināto riteņa
apgriezienu skaitu (skatīt nod. „Izsējas daudzuma iestatīšana ar
izgriešanas provi“, lappusē Nr. 101).

D9 BAH0007.3 08.10

139

Tīrīšana, apkope un remonts

12

Tīrīšana, apkope un remonts
BRĪDINĀJUMS
Draudi no saspiešanas, iespīlēšanas, sagriešanas, nogriešanas,
aizķeršanas, uztīšanas, satveršanas un sitiena


ja neparedzēti nolaižas ar traktora trīspunktu hidrauliku
paceltā mašīna.



ja neparedzēti nolaižas paceltas, nenodrošinātas mašīnas
daļas.



ja neparedzēti startē un neparedzēti ripo traktora- mašīnas
kombinācija.

Nodrošiniet traktoru un mašīnu pret neparedzētu startēšanu un
neparedzētu ripošanu, pirms Jūs sākat tīrīšanas, apkopes un
remonta darbus pie mašīnas, šeit skatīt lappusē Nr. 85.

BRĪDINĀJUMS
Draudi no saspiešanas, iespīlēšanas, sagriešanas, nogriešanas,
aizķeršanas, uztīšanas, ievilkšanas un satveršanas, ja nav
nodrošinātas bīstamās vietas!

12.1



Uzmontējiet aizsargierīces, kuras tika noņemtas mašīnas
tīrīšanas, apkopes un remonta laikā.



Bojātas aizsargierīces nomainiet ar jaunām.



Nekad neejiet zem paceltas, nenodrošinātas mašīnas.



Īpaši rūpīgi uzraugiet hidraulikas cauruļvadus.



Hidraulikas cauruļvadus nekad neapstrādājiet ar benzīnu,
benzolu, petroleju vai minerāleļļām.



Pēc tīrīšanas iesmērējiet mašīnu, sevišķi pēc tīrīšanas ar
augstspiediena tīrītāju / tvaika strūklas tīrītāju vai pēc tīrīšanas
ar smērvielu šķīdinošiem līdzkļiem.



Ievērojiet ar likumu noteiktos noteikumus tīrīšanas līdzekļu
lietošanai un utilizēšanai.

Tīrīšana

APDRAUDĒJUMS
Kodinātāja putekļi ir indīgi, tos nedrīkst ieelpot un tie nedrīkst
nonākt saskarē ar ādu.
Iztukšojot sēklu tvertni un sēšanas mehānismu vai tīrot kodinātāja
putekļus, piemēram, ar saspiestu gaisu, lietojiet aizsargapģērbu,
aizsargmasku, aizsargbrilles un cimdus.
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Tīrīšana ar saspiesta gaisa tīrītāju / tvaika strūklu
Ja Jūs tīrīšanai izmantojiet saspiesta gaisa tīrītāju / tvaika strūklas
tīrītāju, ņemiet vērā sekojošus punktus:

12.1.1



Netīriet nekādas elektriskas konstrukcijas daļas.



Netīriet nekādas hromētas konstrukcijas daļas.



Saspiesta gaisa tīrītāja / tvaika strūklas tīrītāja tīrīšanas strūklu
no tīrītāja sprauslas nekad nevērsiet tieši uz smērēšanas un
novietošanas vietām.



Vienmēr ievērojiet minimālo sprauslas attālumu 300 mm starp
saspiesta gaisa tīrītāju vai tvaika strūklas tīrītāju un mašīnu.



Ievērojiet drošības noteikumus, strādājot ar saspiesta gaisa
tīrītājiem.

Mašīnas tīrīšana
1. Sēklas kasti un sēklas futlārus iztukšot (skatīt nod. 10.5, lappusē
Nr. 136).
2. Mašīnu notīrīt ar ūdeni vai augsta spiediena tīrītāju.

12.1.2

Mašīnas novietošana uz ilgāku laiku

1. RoTeC lemešus pamatīgi notīrīt un
nosusināt.
2. Lemešus (Att. 178) iekonservēt ar videi
draudzīgu korozijas aizsarglīdzekli pret
rūsas veidošanos.

Att. 178
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12.2

Apkopes plāns- pārskats

Pirms ekspluatācijas

Pēc pirmajām 10 lietošanas
stundām



Pēc pirmā sasniegtā termiņa ievērojiet apkopes termiņus.



Priekšroka ir laika intervāliem, nobraukuma garumam vai
apkopes intervāliem, kas norādīti, iespējams, līdzi iedotajā
svešajā dokumentācijā.

Speciālā
darbnīcā

Pārbaudīt un apkopt hidraulikas
cauruļvadus.
Īpašnieks protokolē pārbaudi.

Nod. 12.8

Pārbaudīt spiedienu riepās

Nod. 12.3

Pārbaudīt eļļas stāvokli
bezpakāpju pārnesumkārbā

Nod. 12.4

Speciālā
darbnīcā

Pārbaudīt uzgriežņu pievilkšanas
momentu

Nod. 12.4

Speciālā
darbnīcā

Pārbaudīt un apkopt hidraulikas
cauruļvadus.
Īpašnieks protokolē pārbaudi.

Nod. 12.8

Speciālā
darbnīcā

Ritošo ķēžu apkope

Nod. 12.6

Notīrīt mašīnu (pēc vajadzības)

Nod. 12.1

Pārbaudīt un apkopt hidraulikas
cauruļvadus.
Īpašnieks protokolē pārbaudi.

Nod. 12.8

Pārbaudīt spiedienu riepās

Nod. 12.3

Pārbaudīt eļļas stāvokli
bezpakāpju pārnesumkārbā

Nod. 12.4

Speciālā
darbnīcā

Pārbaudīt un apkopt hidraulikas
cauruļvadus.
Īpašnieks protokolē pārbaudi.

Nod. 12.8

Speciālā
darbnīcā

Grīdas vārstu pamatuzstādījums

Nod. 12.7

Speciālā
darbnīcā

Ritošo ķēžu apkope

Nod. 12.6

Katru dienu pēc darba
beigām
Katru nedēļu, vēlakais ik pēc
50 darba stundām

Speciālā
darbnīcā

Ik pēc 2 nedēļām, vēlākais
ik pēc 100 darba stundām
Ik pa 6 mēnešiem
pirms sezonas

Ik pa 6 mēnešiem
pēc sezonas

142

D9 BAH0007.3 08.10

Tīrīšana, apkope un remonts

12.3

12.4

Riepu spiediens
Apriepojums

Riepu spiediens

180/90 - 16
(6.00 - 16)

1,2 bar

10.0/75 - 15

0,8 bar

31x15.50 - 15
- MITAS -

0,8 bar

Riepu un riteņu remonts (speciālā darbnīcā)
BRĪDINĀJUMS


Remonta darbus riepām un riteņiem drīkst veikt tikai
speciālisti ar piemērotiem montāžas darbarīkiem.



Regulāri pārbaudiet gaisa spiedienu.



Ievērojiet, lai būtu noteiktais gaisa spiediens! Ja riepās būs
pārāk augsts gaisa spiediens, pastāv eksplozijas draudi.



Pirms sākat veikt darbus pie riepām, novietojiet droši
mašīnu un nodrošiniet to pret neparedzētu nolaišanos un
neparedzētu ripošanu.



Visas piestiprinājuma skrūves un uzgriežņus Jums
jāpiegriež vai jāpievēlk, kā noteikuši AMAZONEN-WERKE!

Riteņa uzgriežņi

Pievilkšanas moments

M12 x 1,5

90 Nm

Pēc katras riepu nomaiņas izmantojiet jaunus drošības uzgriežņus.
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12.5

Eļļas līmeņa pārbaude bezpakāpju pārnesumkārbā

1. Mašīnu novietot uz horizontālas virsmas.
2. Pārbaudīt eļļas līmeni.

Eļļas līmenim jābūt redzamam eļļas actiņā (Att.
179/1).
Eļļas nomaiņa nav nepieciešama.
Eļļas iepildes palīgierīce kalpo (Att. 179/2)
bezpakāpju pārnesumkārbas piepildīšanai.
Nepieciešamo pārnesumkārbas eļļas šķirni
atrodiet tabulā (Att. 180).

Att. 179

Hidraulikas eļļas šķirnes un iepildīšanas daudzumi bezpakāpju pārnesumkārbā
Kopējais iepildīšanas daudzums

0,9 litri
Wintershall Wintal UG22 WTL-HM (no rūpnīcas)

Pārnesumkārbas eļļa (pēc izvēles)
Fuchs Renolin MR5 VG22
Att. 180

12.6

Ritošās ķēdes un ķēžu riteņi
Visas ritošās ķēdes pēc sezonas
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notīrīt (ieskaitot ķēžu riteņus un ķēžu spriegotājus)



pārbaudīt stāvokli



iesmērēt ar šķidru minerāleļļu (SAE30 vai SAE40).
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12.7

Grīdas vārstu pamatuzstādījums

1. Sēklas kasti un sēklas futrāļus iztukšot
(skatīt nod. „Sēklas kasti un sēklas futrāli
iztukšot“, lappusē Nr. 136).
2. Pārbaudīt grīdas vārstus (Att. 181/1), vai tie
viegli kustas.
3. Grīdas vārstu sviru ielikt caurumā un
nodrošināt (skatīt nod. „Grīdas vārstu
pozīciju iestatīšana“, lappusē Nr. 98).
4. Pārbaudīt, vai ieteiktais atstatums „A“ ir
ieturēts katrā sēklas futlārī. Pie tam
pārbaudāmo sēklas futrāli ar roku pagriezt
uz sējas ass.
Att. 181
Atstatumam „A“ (Att. 181) starp grīdas vārstu un
sējas spolīti jābūt 0,1 mm līdz 0,5 mm.
5. Ar skrūvi (Att. 181/2) noregulēt paredzēto
atstatumu.
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12.8

Hidraulikas iekārta
BRĪDINĀJUMS
Infekcijas draudi, ja ķermenī iekļuvusi zem augsta spiediena
esoša hidraulikas eļļa no hidraulikas iekārtas!
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Darbus pie hidraulikas iekārtas drīkst veikt tikai speciālā
darbnīcā!



Pirms Jūs uzsākat darbus pie hidraulikas iekārtas, izlaidiet
spiedienu no hidraulikas iekārtas!



Meklējot sūces vietas, noteikti izmantojiet piemērotus
palīglīdzekļus!



Nekad nemēģiniet nehermētiskus hidraulikas cauruļvadus
aizspiest ar plaukstu vai pirkstiem.
Zem augsta spiediena izplūstošs šķidrums (hidraulikas eļļa) var
caur ādu iekļūt ķermenī un izraisīt smagus savainojumus!
Savainojoties ar hidraulikas eļļu, nekavējoši griezieties pie ārsta!
Infekcijas draudi!



Pievienojot hidraulikas cauruļvadus vilcējmašīnas hidraulikai,
ņemiet vērā, ka gan vilcējmašīnas, gan piekabinātās mašīnas
hidraulikai jābūt bez spiediena!



Raugieties, lai hidraulikas cauruļvadi tiktu pareizi pieslēgti.



Regulāri pārbaudiet hidraulikas cauruļvadus un savienojumus,
vai tie nav bojāti un netīri.



Vismaz vienu reizi gadā lieciet speciālistam pārbaudīt
hidraulikas cauruļvadus, vai tie ir darbam drošā stāvoklī!



Ja hidraulikas cauruļvadi ir bojāti vai novecojuši, nomainiet tos!
hidraulikas
Lietojiet tikai oriģinālos
cauruļvadus!



Hidraulikas cauruļvadu lietošanas ilgums nedrīkstētu pārsniegt
sešus gadus, ieskaitot iespējamu uzglabāšanas laiku augstākais
divus gadus. Arī pie pareizas glabāšanas un pieļaujamas
slodzes caurules un cauruļu savienojumi ir pakļauti dabīgai
novecošanai, tādēļ to uzglabāšanas laiks un izmantošanas
ilgums ir ierobežoti. Atšķirībā no minētā var noteikt
izmantošanas ilgumu atbilstoši pieredzei, sevišķi ņemot vērā
apdraudējuma potenciālu. Caurulēm un cauruļvadiem no
termoplasta noteicoši var būt citi noteikumi.



Veco eļļu utilizējiet atbilstoši noteikumiem. Ja ir problēmas ar
utilizāciju, sazinieties ar savu eļļas piegādātāju!



Uzglabājiet hidraulikas eļļu no bērniem drošā vietā!



Raugieties, lai hidraulikas eļļa nenokļūtu augsnē vai ūdenī!

D9 BAH0007.3 08.10
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12.8.1.1 Hidraulikas cauruļvadu marķējums
Armatūras marķējums sniedz sekojošu
informāciju:
Att. 182/...
(1) Hidraulikas cauruļvadu ražotāja marķējums
(A1HF)
(2) Hidraulikas cauruļvadu izgatavošanas
datums
(04/02 = gads / mēnesis = februāris 2004)
(3) Maksimāli pieļaujamais darba spiediens
(210 BAR).
Att. 182
12.8.1.2 Apkopes intervāli
Pēc pirmajām 10 darba stundām un vēlāk ik pēc 50 darba
stundām
1. Pārbaudiet visas hidraulikas iekārtas konstrukcijas daļas, vai ir
hermētiskas.
2. Vajadzības gadījumā pievelciet visas skrūves.
Pirms katras ekspluatācijas
1. Pārbaudiet hidraulikas cauruļvadus, vai nav acīmredzami
bojājumi.
2. Novērsiet hidraulikas cauruļvadu un cauruļu rīvēšanos.
3. Nekavējoši nomainiet nodilušus vai bojātus hidraulikas
cauruļvadus.
12.8.1.3 Pārbaudes kritēriji hidraulikas cauruļvadiem

Jūsu pašu drošības dēļ ievērojiet sekojošus pārbaudes kritērijus!

Nomainiet hidraulikas cauruļvadus, ja pārbaudes laikā
konstatējat sekojošus pārbaudes kritērijus:
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Virsējās kārtas bojājums līdz pat starplikai (piem., iespīlēšanas
vietas, griezumi, plīsumi).



Ārējās kārtas plaisājumi (plaisu veidošanās cauruļvadu
materiālā).



Tādas formas izmaiņas, kas neatbilst dabiskajai cauruļu vai
cauruļvadu formai. Gan stāvoklī bez spiediena, gan ar spiedienu
vai arī saliektā stāvoklī (piem., kārtu atslāņošanās, burbuļa
veidošanās, saspieduma vietas, locījuma vietas).



Nehermētiskas vietas.



Cauruļu armatūras bojājumi vai deformācija (tiek iespaidota
hermētiskuma funkcija); niecīgi virsmas bojājumi nav iemesls
nomaiņai.
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Caurules iziešana no armatūras.



Armatūras korozija, kas samazina funkcijas un stiprību.



Nav ņemtas vērā prasības montāžas laikā.



Pārsniegts 6 gadu lietošanas ilgums.
Izšķirošais ir hidraulikas cauruļvadu izgatavošanas datums uz
armatūras plus seši gadi. Ja uz armatūras norādīts
izgatavošanas datums „2004“, tad izmantošanas ilgums beidzas
2010. gada februārī. Šeit skatīt "Hidraulikas cauruļvadu
marķējums“.

12.8.1.4 Hidraulikas cauruļvadu pievienošana un atvienošana
Pievienojot un atvienojot hidraulikas cauruļvadus, noteikti ievērojiet
sekojošus norādījumus:
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Lietojiet tikai oriģinālos
cauruļvadus!



Principiāli ievērojiet tīrību.



Hidraulikas cauruļvadus Jums jāmontē principiāli tā, lai visos
lietošanas stāvokļos

hidraulikas



nebūtu pieļaujama vilkme, izņemot no pašu svara.



nebūtu placināšanas slodze pie īsiem garumiem.



izvairītos no ārējas mehāniskas iedarbības uz hidraulikas
cauruļvadiem.



novērsiet cauruļu berzēšanos gar konstrukcijas daļām vai
savā starpā, mērķtiecīgi tās sakārtojot un nostiprinot.
Vajadzības gadījumā nodrošiniet hidraulikas cauruļvadus ar
aizsargpārvalkiem. Nosedziet konstrukciju daļas ar asām
malām.



netiktu pārsniegti pieļaujamie lieces rādiusi.



Pievienojot hidraulikas cauruļvadu kustošām daļām, caurules
garumam jābūt tā nomērītam , ka visā kustības zonā netiek
pārsniegts vismazākais pieļaujamais liekšanas rādiuss un/ vai
hidraulikas cauruļvadi netiek papildus noslogoti ar stiepi.



Piestipriniet hidraulikas cauruļvadus tam paredzētajos
piestiprināšanas punktos. Izvairieties no cauruļvadu turētājiem
tajās vietās, kur tie var ietekmēt cauruļu dabisko kustību un
garuma izmaiņu.



Aizliegta hidraulikas cauruļvadu pārklāšana ar laku!
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12.9

Riteņa nobraucītāja uzstādīšana

1. Skrūves (Att. 183/2) atgriezt.
2. Uzstādīt riteņa nobraucītāju (Att. 183/1).
Atstatums starp nobraucītāju un riteni


ap 1 cm iekšpusē



ap 2 cm ārpusē.
3. Skrūves pievilkt.

Att. 183

12.10

Vadības automāta uzstādīšana (speciālā darbnīcā)

1. Darbināt vadības ventili 1.


Vadības automāta hidraulikas cilindrs tiek
piepildīts ar spiedienu.

2. Atgriezt kontruzgriezni uz loka skrūves.
3. Hidraulikas cilindra virzuli (Att. 184/1) ar
dakšveida atslēgu griezt tik ilgi, kamēr
plākšņveida atspere (Att. 184/2) pie vadības
automāta ar klikšķi nostiprinās un starp
plākšņveida atsperi un zobu ir uzstādīta
brīva telpa 1 līdz 2 mm.
4. Pievilkt kontruzgriezni.
5. Pārbaudīt vadības automāta darbību.

12.11

Att. 184

Tehnoloģisko sliežu marķēšanas ierīces uzstādīšana pie vadības pults
(speciālā darbnīcā)

1. Vadības sviru darbināt tik bieži, kamēr
vadības pults lodziņā parādās cipars „1“.
2. Atlaist vaļā regulēšanas riņķi (Att. 185/1).
3. Vadības ventiļa sviru (Att. 185/1) spiest uz
aizmuguri.
4. Regulēšanas riņķi nostiprināt.
5. Pārbaudīt tehnoloģisko sliežu marķēšanas
ierīces darbību.

Att. 185
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12.12

Rapša aprīkojuma montāža
Pirms rapša sēšanas ieliktņa uzstādīšanas sēklas materiāla tvertnē
atvienojiet maisīšanas vārpstas piedziņu.

1. Izslēgt maisītājvārpstas piedziņu (skatīt
nod. „Maisītājvārpstas piedziņa“, lappusē
Nr. 99).
2. Maisītājvārpstas zarus (Att. 186/2) nolikt
vertikāli.
3. Rapša aprīkojuma profilus (Att. 186/1) ar
klemmēm (Att. 186/3) piestiprināt sēklas
kastē [skatīt montāžas zīmējumu (Att. 187)].
Rapša aprīkojuma profili balstās uz
maisītājvārpstu.
Att. 186

1
2
3

Profila garums „L“

4
5

Klemmes

D9-25

D9-30

D9-40

[mm]

1025

1025

1025

[mm]



255

755

[mm]

1025

1025

1025

[mm]



255

755

[gab.]

6

8

10

Att. 187
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12.13

WS lemeša smailes nomaiņa

1. Iespiediet piltuves izciļņus (188/1) lemeša
korpusā.
2. Izņemiet piltuvi no lemeša korpusa.
3. Izņemiet skrūvi (188/2)
(skrūves griezes moments 45 Nm).
4. Izceliet lemeša smaili (188/3) no
stiprinājuma.
5. Jauno lemeša smaili piestipriniet apgrieztā
secībā.

188. zīm.

12.14

RoTeC lemeša nodiluma smailes nomaiņa

1. Noņemiet plastmasas skrituli (189/1) (sk.
nodaļu "RoTeC plastmasas skrituļu
regulēšana", lappusē Nr. 114).
2. Atskrūvējiet cilindrisko skrūvi (189/2)
(skrūves griezes moments 30–35 Nm).
3. Nomainiet nodiluma smaili (189/3) un
uzstādiet apgrieztā secībā.
Nodiluma smaile (189/3) nedrīkst
atrasties tālāk par sēšanas skrituļa
(189/4) malu. Nepieciešamības
gadījumā nomainiet sēšanas skrituli.
189. zīm.
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12.15

Tehnoloģisko sliežu atstatuma un sliežu platuma uzstādīšana (speciālā
darbnīcā)
BRĪDINĀJUMS
Novilkt rokas bremzi, izslēgt traktora motoru un izvilkt aizdedzes
atslēgu.

1. Izgriešanas vanniņas (Att. 190) izcelt uz
augšu no turētājiem.

Att. 190
2. Izņemt sliedes ass gultņu (Att. 191/2
atsperes (Att. 191/1).

Att. 191
3. Sliedes asi (Att. 192/1) noliekt uz leju.

Att. 192
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Pie tam no sējas futrāļa tukšuma tiek
izvilkts viens turētājs (Att. 193/1), kurš
nodrošina sliedes asi aksiāli.

Att. 193
Magnētiskais slēdzis (ja tāds ir) tiek kopā ar
sliedes asi nolocīts uz leju.

Att. 194
4. Marķējiet jaunās tehnoloģisko sliežu sējas
spolītes, uzspraužot sīko sēklu spolīšu
birstītes (Att. 195/1) uz jaunajiem
tehnoloģisko sliežu sējas spolīšu
korpusiem.
Sliežu platuma uzstādīšana
Vienas sliedes veidošanai jāatslēdz līdz trijām,
izņēmuma gadījumos līdz 4 vai 5 sējas spolītēm.

Att. 195

Sējmašīnām ar vadības ierīci 2 tehnoloģisko sliežu sējas spolītes
pielikt tikai mašīnas labajā pusē.
Atstatums starp tehnoloģisko sliežu sējas spolītēm, mērīts no labās
ārējās sējmašīnas puses, sastāda pusi no apkopes traktora sliežu
platuma.
Sējmašīnām ar slēgumu 6-plus tehnoloģisko sliežu sējas spolītes
pielikt tikai mašīnas kreisajā pusē. Atstatums starp tehnoloģisko
sliežu sējas spolītēm, mērīts no kreisās ārējās sējmašīnas puses,
sastāda pusi no apkopes traktora sliežu platuma.
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5. Jauno tehnoloģisko sliežu sējas spolīšu
vītņu tapas (Att. 196/1) atlaist tik tālu, lai
jaunās tehnoloģisko sliežu sējas spolītes
varētu brīvi griezties uz sējas ass.

Att. 196
6. Skrūves (Att. 197/1) izņemt.
7. Skrūves (Att. 197/2) atgriezt.
8. Pārbīdīt kustīgos gultņus un piedziņas šlici
uz sliedes ass.
9. Pieskrūvēt kustīgos gultņus pie jaunajiem
tehnoloģisko sliežu sējas futrāļiem.

Att. 197
10. Piestiprināt vecās tehnoloģisko sliežu sējas
spolītes pie sējas ass.
Vītņu tapu (Att. 198/1) tik tālu ieskrūvēt sīko
sēklu spolītē, kamēr sējas spolīte viegli griežas
līdzi sējas asij. Pārāk cieši pievilktas vītņu tapas
iespriego sējas spolītes.

Att. 198
11. Sliedes asi uzlocīt uz augšu.


Pie tam turētāju (Att. 199/1), kurš nodrošina
sliedes asi aksiāli, iespraust viena sēklas
futrāļa tukšumā.

12. Turētāju nodrošināt aksiāli ar diviem
regulēšanas riņķiem (Att. 199/2).

Att. 199
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13. Piedziņas šlices (Att. 200/1) un
tehnoloģisko sliežu sīko sēklu spolīšu
zobus savietot.
14. Piedziņas šlici pieskrūvēt sliedes asij.

Att. 200
15. Cilpas atsperes savienojuma un sējas ass
zobrata zobus (Att. 201/1) savienot.
16. Atsperes (Att. 201/2) iekārt kustīgajos
gultņos (Att. 201/3).
17. Pārbaudīt sējas spolīšu- tehnoloģisko sliežu
pārslēga darbību.

Att. 201

12.16

Pupu sējas spolītes montāža (speciālā darbnīcā)
Pupu sējas spolītes var nomainīt atsevišķi pret sējas spolītēm vai
kopā ar otru sējas asi.
Vienkāršāka ir montāža, ja pupu sējas spolītes ir iepriekš uzmontētas
uz otras sējas ass. Tad ir tikai jānomaina viena sējas ass ar otru.

1. Izgriešanas vanniņas (Att. 202) izcelt uz
augšu no turētājiem.

Att. 202
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2. Sējas spolīšu- tehnoloģisko sliežu pārslēga sējas sliedi (Att.
193/1) (ja tāda ir) nolocīt uz leju (skatīt nod. „(Tehnoloģisko
sliežu atstatuma un sliežu platuma uzstādīšana (speciālā
darbnīcā)“, lappusē Nr. 152).
3. Atvērt sējas ass spiediena gultņus (Att.
203/1).

Att. 203
4. Skrūves (Att. 204/1) atgriezt.
5. Pārbīdīt savienojuma uzmavu uz sējas ass.
6. Izcelt ārā sējas asi.
Nenomontēt nostiprinājuma plāksni
grīdas vārstiem.

Att. 204
7. Pupu sējas ass montāža notiek pretējā secībā.
Norādījumi sējas sliedes montāžai
1. Uzmontējiet zobratu (Att. 205/1) uz pupu
sējas ass.
2. Noņemiet nost pupu sējas spolīšu trīskanšu
virzītājus tām pupu sējas spolītēm, kuras
vēlāk tiks atslēgtas tehnoloģisko sliežu
veidošanai.
Pārējo pupu sējas spolīšu trīskanšu virzītāji
iesniegsies sējas ass tukšumā.

Att. 205
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3. Aksiālo nodrošinājumu (Att. 206/1) pārgriezt
tā, ka īsais sviras plecs atbalstās sēklas
futrāļa tukšumā.
4. Pārbaudīt sējas spolīšu- tehnoloģisko sliežu
pārslēga darbību.

Att. 206

Ja sējmašīna atkal tiek pārkārtota uz standarta un sīko sēklu
spolītēm, apgrieziet aksiālo nostiprinājumu (Att. 206/1) un garo sviras
plecu iespraudiet sēklas futrāļa tukšumā.

12.17

Skrūvju pievilkšanas momenti

Vītne

M8
M 8x1
M 10
M 10x1
M 12
M 12x1,5
M 14
M 14x1,5
M 16
M 16x1,5
M 18
M 18x1,5
M 20
M 20x1,5
M 22
M 22x1,5
M 24
M 24x2
M 27
M 27x2
M 30
M 30x2
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Atslēgas
platums
[mm]

13
16 (17)
18 (19)
22
24
27
30
32
36
41
46

Pievilkšanas momenti [Nm]
atkarībā no skrūvju / uzgriežņu kvalitātes kategorijas
8.8

10.9

12.9

25
27
49
52
86
90
135
150
210
225
290
325
410
460
550
610
710
780
1050
1150
1450
1600

35
38
69
73
120
125
190
210
300
315
405
460
580
640
780
860
1000
1100
1500
1600
2000
2250

41
41
83
88
145
150
230
250
355
380
485
550
690
770
930
1050
1200
1300
1800
1950
2400
2700
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13

Hidraulikas plāni

13.1

Hidraulikas plāns D9 Super / D9 Special

Att. 207/…

Apzīmējums

T1

Tehnoloģisko sliežu marķēšana

T2

Vadības pults

T3a

Kreisais sliedes marķieris

T3b

Labais sliedes marķieris

T4

Lemešu spiediena regulēšana

T5

Aizrausēja spiediena regulēšana

T6

Izsējas daudzuma regulēšana no attāluma

T7

Sliežu marķiera maiņas ventilis

T8

Tehnoloģisko sliežu marķiera ventilis

T9

Vadības pults

T10

1 x kabeļa apsaite dzeltena

T11

1 x kabeļa apsaite zila

T12

Traktors

Visi atrašanās vietas dati doti braukšanas virzienā
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Att. 207
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H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51
Tel.:
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e-mail:
http://

+ 49 (0) 5405 501-0
+ 49 (0) 5405 501-234
amazone@amazone.de
www.amazone.de

Rūpnīcu filiāles: D-27794 Hude  D-04249 Leipzig  F-57602 Forbach
Rūpnīcas Anglijā un Francijā
Fabrikas minerālmēslu kliedētāju, lauku miglotāju, sējmašīnu, augsnes apstrādes mašīnu,
daudzfunkcionālu noliktavu un komunālās saimniecības mašīnu ražošanai

