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Pirms lietošanas izlasiet
ekspluatācijas instrukciju un
turpmāk ņemiet vērā tajā
minētos norādījumus!
Saglabājiet to turpmākai
izmantošanai!
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Identifikācijas dati

Identifikācijas dati
Ražotājs:

AMAZONEN-WERKE
H. DREYER GmbH & Co. KG

Mašīnas ident. nr.:
Tips:

KE Super

Pieļaujamais sistēmas spiediens
bāros:
Izlaiduma gads:
Rūpnīca:
Pašmasa kg:
Pieļaujamā pilnā masa kg:
Maksimālā noslodze kg:
Ražotāja adrese
AMAZONEN-WERKE
H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51
D-49202 Hasbergen
Tālr.:

+ 49 (0) 5405 50 1-0

Fakss:

+ 49 (0) 5405 501-234

E-pasts: amazone@amazone.de
Rezerves daļu pasūtīšana
Rezerves daļu saraksti ir brīvi pieejami rezerves daļu portālā, ko
atradīsit tīmekļa vietnē www.amazone.de.
Pasūtījumus lūdzam adresēt savam specializētajam Amazone
pārdevējam.
Vispārīga informācija par ekspluatācijas instrukciju
Dokumenta numurs:

MG4046

Sastādīšanas datums:

12.10

Autortiesības pieder uzņēmumam "AMAZONEN-WERKE H. DREYER
GmbH & Co. KG", 2010
Saglabātas visas tiesības.
Šī materiāla pārpublicēšana, arī fragmentārā veidā, ir atļauta tikai ar
uzņēmuma "AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG"
atļauju.
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Priekšvārds

Priekšvārds
Ļ. cien. klient!
Jūs esat izvēlējies vienu no mūsu kvalitatīvajiem ražojumiem, kas
ietilpst bagātīgajā uzņēmuma "AMAZONEN-WERKE,
H. DREYER GmbH & Co. KG" ražojumu klāstā. Mēs pateicamies par
mums parādīto uzticību.
Pēc mašīnas piegādes, lūdzu, pārbaudiet, vai transportēšanas laikā
tai nav nodarīti bojājumi un vai komplektācijā netrūkst kādas daļas.
Pārbaudiet piegādātās mašīnas komplektāciju saskaņā ar pavadzīmi,
ieskaitot pasūtītos speciālos piederumus. Zaudējumu kompensācija
attiecas tikai uz nekavējoties iesniegtu reklamāciju!
Pirms mašīnas ekspluatācijas sākšanas izlasiet un turpmāk ievērojiet
šīs ekspluatācijas instrukcijas informāciju, it īpaši drošības
norādījumus. Rūpīgi izlasot instrukciju, jūs varēsiet pilnībā izmantot
jauniegādātās mašīnas priekšrocības.
Lūdzu, nodrošiniet, lai pirms mašīnas ekspluatācijas visi mašīnas
operatori izlasītu ekspluatācijas instrukciju.
Jautājumu vai problēmu gadījumā, lūdzu, pārlasiet ekspluatācijas
instrukciju vai vienkārši piezvaniet mums.
Regulāra apkope un savlaicīga nodilušo vai bojāto daļu nomaiņa
palielina mašīnas kalpošanas ilgumu.
Lietotāja vērtējums
Ļ. cien. lasītāj!
Mūsu ekspluatācijas instrukcijas tiek regulāri atjauninātas. Iesniedzot
savus priekšlikumus par uzlabojumiem, jūs palīdzēsiet izveidot
lietotājam arvien piemērotāku ekspluatācijas instrukciju. Savus
priekšlikumu, lūdzu, sūtiet mums pa faksu.
AMAZONEN-WERKE
H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51
D-49202 Hasbergen
Tālr.:

+ 49 (0) 5405 50 1-0

Fakss:

+ 49 (0) 5405 501-234

E-pasts: amazone@amazone.de
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1

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

1.1

Dokumenta mērķis
Šī ekspluatācijas instrukcija
ietver aprakstu par mašīnas lietošanu un apkopi;
satur svarīgus norādījumus drošai un efektīvai mašīnas
izmantošanai;
ir mašīnas sastāvdaļa un tai vienmēr jāatrodas mašīnā vai
vilcējtransportlīdzeklī;
jāsaglabā turpmākai izmantošanai.

1.2

Ekspluatācijas instrukcijā izmantotie virziena un vietas apzīmējumi
Visi norādījumi par virzienu šajā ekspluatācijas instrukcijā vienmēr ir
doti braukšanas virzienā.

1.3

Izmantotais attēlojums

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

Mašīnas reakcija uz 1. darbību

2. 2. darbība
Uzskaitījums
Uzskaitījums, kuram nav noteiktas secības, tiek attēlots saraksta
veidā ar punktiem. Piemērs:
1. punkts
2. punkts
Pozīciju apzīmējumi attēlos
Skaitļi apaļajās iekavās norāda pozīcijas attēlos. Pirmais skaitlis
apzīmē attēla numuru, bet otrais — pozīciju attēlā.
Piemērs (3. att./6)
3. att.
6. pozīcija

KE Super BAG0068.3 12.10
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2

Vispārīgi drošības norādījumi
Šajā nodaļā ir ietverti svarīgi norādījumi par drošu mašīnas lietošanu.

2.1

Pienākumi un atbildība

Ekspluatācijas instrukcijā ietverto norādījumu ievērošana
Drošības pamatnorādījumu un drošības noteikumu zināšana ir
priekšnosacījums drošai mašīnas ekspluatācijai bez darbības
traucējumiem.
Ekspluatācijas inženiera pienākums
Ekspluatācijas inženiera pienākums ir atļaut strādāt ar
mašīnu/apkalpot mašīnu tikai tādām personām, kuras:
ir iepazinušās ar darba drošības un negadījumu profilakses
pamatnoteikumiem,
ir instruētas par darbu ar mašīnu/mašīnas apkalpošanu,
ir izlasījušas un izprot šo ekspluatācijas instrukciju.
Ekspluatācijas inženiera pienākums ir:
uzturēt salasāmā stāvoklī visus uz mašīnas esošos brīdinājuma
apzīmējumus,
nomainīt bojātos brīdinājuma apzīmējumus.
Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar ražotāju.
Operatora pienākums
Visām personām, kas šo mašīnu lieto/apkalpo, pirms darba sākuma
jāiepazīstas ar darba drošības un negadījumu profilakses
pamatnoteikumiem,
jāizlasa un jāievēro šīs ekspluatācijas instrukcijas nodaļā
"Vispārīgi drošības norādījumi" iekļautā informācija,
jāizlasa šīs ekspluatācijas instrukcijas nodaļa "Uz mašīnas
esošie brīdinājuma un cita veida apzīmējumi" (17. lpp.) un
mašīnas lietošanas laikā jāizpilda brīdinājuma apzīmējumos
norādītās drošības prasības.
Ja operators konstatē, ka kāda no iekārtām neatbilst visām tehniskās
drošības prasībām, šis bojājums nekavējoties jānovērš. Ja tas
neietilpst operatora darba pienākumos vai viņam nav nepieciešamo
profesionālo zināšanu, par šo bojājumu jāpaziņo augstākstāvošai
personai (ekspluatācijas inženierim).
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Apdraudējums mašīnas lietošanas laikā
Šī mašīna ir konstruēta atbilstoši tehnikas attīstības līmenim un
vispāratzītiem tehniskās drošības noteikumiem. Tomēr mašīnas
lietošanas laikā var rasties draudi un kaitējums:
operatora un trešo personu veselībai un dzīvībai,
pašai mašīnai,
citām mantiskām vērtībām.
Izmantojiet mašīnu tikai:
paredzētajam mērķim,
tehniski drošā un nevainojamā stāvoklī.
Darbības traucējumi, kas var ietekmēt drošību, nekavējoties jānovērš.
Ražotāja garantija un atbildība
Ir spēkā mūsu "Vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi".
Ekspluatācijas inženiera rīcībā tie nonāk ne vēlāk kā līguma
noslēgšanas brīdī. Ražotāja garantijas prasības un atbildības
prasības attiecībā uz personām nodarīto kaitējumu un mantisko
kaitējumu netiek atzītas, ja to cēlonis ir viens vai vairāki no šeit
minētājiem:
mašīnas izmantošana noteikumos neparedzētam mērķim;
neprofesionāla mašīnas montāža, sagatavošana ekspluatācijai,
lietošana un apkope;
mašīnas ekspluatācija ar bojātām aizsargierīcēm vai neatbilstoši
piestiprinātām vai nefunkcionējošām aizsargierīcēm un drošības
ierīcēm;
šajā ekspluatācijas instrukcijā minēto norādījumu neievērošana
attiecībā uz ekspluatācijas uzsākšanu, ekspluatāciju un apkopi;
pašrocīgi veiktas izmaiņas mašīnas konstrukcijā;
nepietiekama dabīgam nodilumam pakļauto mašīnas daļu
tehniskā uzraudzība;
neprofesionāli veikts remonts;
bojājumi radušies ārēja spēka un nepārvaramas varas (force
majeur) ietekmē.
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2.2

Drošības simbolu attēlojums
Drošības norādījumi ir marķēti ar trijstūra drošības simbolu un pirms
tā esošu norādījuma vārdu. Drošības norādījumos lietotie vārdi
(briesmas, brīdinājums, uzmanību) norāda briesmu pakāpi, un tiem ir
šāda nozīme:
APDRAUDĒJUMS
apzīmē tiešu apdraudējumu ar augstu riska pakāpi, kas, ja to
laicīgi nenovērš, var izraisīt nāvi vai ārkārtīgi smagas traumas
(ķermeņa daļu zaudējums vai ilgstoši nedziedējamas traumas).
Neievērojot šos norādījumus, pastāv dzīvības apdraudējums vai
risks gūt ārkārtīgi smagas traumas.

BRĪDINĀJUMS
apzīmē iespējamu apdraudējumu ar vidēju riska pakāpi, kas, ja to
laicīgi nenovērš, var izraisīt nāvi vai (ārkārtīgi smagas) traumas.
Neievērojot šos norādījumus, zināmos apstākļos pastāv dzīvības
apdraudējums vai risks gūt ārkārtīgi smagas traumas.

UZMANĪBU
apzīmē apdraudējumu ar nelielu riska pakāpi, kas, ja to laicīgi
nenovērš, var radīt vieglas vai vidēji smagas traumas vai nodarīt
mantiskus zaudējumus.

SVARĪGI
apzīmē pienākumu rīkoties īpašā veidā vai veikt kādu darbību, lai
mašīnu lietotu profesionālā līmenī.
Neievērojot šos norādījumus, var tikt izraisīti mašīnas darbības
traucējumi vai nodarīti bojājumi.

NORĀDĪJUMS
apzīmē padomus lietošanā un īpaši noderīgu informāciju.
Šie norādījumi palīdz optimāli izmantot visas mašīnas funkcijas.
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2.3

Darba organizācijas pasākumi
Ekspluatācijas inženierim jāsagatavo visus nepieciešamos
individuālos aizsarglīdzekļus, atbilstoši izmantotā augu aizsardzības
līdzekļa ražotāja norādījumiem, piemēram.:
ķimikāliju drošus cimdus,
ķimikāliju drošu ietērpu,
ūdensizturīgus apavus,
sejas masku,
respiratoru,
aizsargbrilles,
ādas aizsardzības līdzekļi u.c.
Ekspluatācijas instrukcijai
vienmēr jāatrodas mašīnas lietošanas vietā,
jebkurā brīdī jābūt pieejamai operatoru un apkopes personāla
vajadzībām!
Regulāri pārbaudiet visas esošās aizsargierīces!

2.4

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

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

2.5

Neformāli drošības pasākumi
Papildus visiem šajā ekspluatācijas instrukcijā minētajiem drošības
norādījumiem ievērojiet vispārīgā kārtā spēkā esošos nacionālos
negadījumu profilakses un vides aizsardzības noteikumus.
Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem, ievērojiet ar likumu noteiktos
ceļu satiksmes noteikumus.
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2.6

Personāla kvalifikācija
Veikt darbus ar mašīnu/mašīnas apkalpošanu drīkst tikai apmācītas
un instruētas personas. Skaidri jānosaka apkalpojošā un apkopes
personāla atbildība.
Māceklis drīkst veikt darbu ar mašīnu/mašīnas apkalpošanu tikai
pieredzējušas personas uzraudzībā.
Personāla tips

Attiecīgajai
darbībai speciāli
apmācīta
persona

Instruēts
operators

Personas ar speciālo
izglītību
(specializēta darbnīca*)

Kraušana/transportēšana

X

X

X

Ekspluatācijas sākšana

--

X

--

Regulēšana, aprīkojuma
uzstādīšana

--

--

X

Ekspluatācija

--

X

--

Apkope

--

--

X

Darbības traucējumu diagnostika
un novēršana

X

--

X

Utilizācija

X

--

--

Darbības veids

Skaidrojums:

X..atļauts

--..nav atļauts

1)

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

2)

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

3)

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

Ja pie mašīnas apkopes un tehniskās uzturēšanas darbiem ir
norādīta piebilde "Darbnīcā veicams darbs", tos drīkst izpildīt tikai
specializētā darbnīcā. Specializētas darbnīcas personālam ir
nepieciešamās zināšanas un tā rīcībā ir piemēroti palīglīdzekļi
(instrumenti, celšanas un balstīšanas iekārtas), kas nepieciešami, lai
mašīnas apkopes un tehniskās uzturēšanas darbus veiktu
profesionāli un droši.

12
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2.7

Drošības pasākumi parastos ekspluatācijas apstākļos
Ekspluatējiet mašīnu tikai tādā gadījumā, ja visas drošības ierīces un
aizsargierīces funkcionē pilnībā.
Pārbaudiet vismaz vienu reizi dienā, vai mašīnas drošības ierīcēm un
aizsargierīcēm nav radušies ārēji novērojami bojājumi un vai tās
funkcionē.

2.8

Apdraudējums ar akumulētu enerģiju
Ņemiet vērā, ka mašīna akumulē mehānisku, hidraulisku, pneimatisku un
elektrisku/elektronisku enerģiju.
Instruējot apkalpojošo personālu, papildus veiciet attiecīgus
pasākumus. Sīkāki norādījumi vēlreiz tiek sniegti attiecīgajās
ekspluatācijas instrukcijas nodaļās.

2.9

Apkope un tehniskā uzturēšana, darbības traucējumu novēršana
Veiciet paredzētos regulēšanas un apkopes darbus un tehniskās
pārbaudes noteiktajos termiņos.
Nodrošiniet, lai neviena enerģijas nesēja lietošanu nevarētu sākt
nejauši, piemēram, ieslēgt pneimatisko vai hidraulisko sistēmu.
Veicot lielāku konstrukcijas mezglu nomaiņu, rūpīgi piestipriniet un
nostipriniet tos pie cēlējierīcēm.
Pārbaudiet, vai skrūvsavienojumi nav kļuvuši vaļīgi. Pēc apkopes
darbu pabeigšanas pārbaudiet, vai darbojas drošības iekārtas.

KE Super BAG0068.3 12.10
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2.10

Izmaiņas mašīnas konstrukcijā
Nesaņemot uzņēmuma AMAZONEN-WERKE atļauju, mašīnas
konstrukcijā nedrīkst veikt nekāda veida izmaiņas, kā arī
papildinājumus un pārbūves. Tas pats attiecas arī uz nesošo
elementu metināšanu.
Lai veiktu jebkādus konstrukcijas papildināšanas vai pārbūves
darbus, ir jāsaņem rakstiska uzņēmuma AMAZONEN-WERKE
atļauja. Lai saskaņā ar nacionāliem un starptautiskiem noteikumiem
saglabātu ekspluatācijas atļaujas derīgumu, izmantojiet tikai
uzņēmumā AMAZONEN-WERKE apstiprinātus pārbūves un darba
piederumus.
Transportlīdzekļiem, kam ir attiecīgas iestādes izdota ekspluatācijas
atļauja, vai pie transportlīdzekļa piestiprinātām ierīcēm un
aprīkojumam, kam ir derīga ekspluatācijas atļauja vai saskaņā ar ceļu
satiksmes noteikumiem izdota atļauja dalībai ceļu satiksmē, jāatrodas
atļaujā norādītajā stāvoklī.
BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, kas nesošo elementu lūzuma gadījumā izraisa
saspiešanu, sagriešanu, aizķeršanu, ievilkšanu vai triecienu.
Kategoriski aizliegts
veikt urbumus rāmī jeb šasijā;
paplašināt rāmī jeb šasijā esošos urbumus;
metināt nesošās daļas.

14
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2.10.1

Rezerves daļas un dilstošās daļas, kā arī palīgmateriāli
Nekavējoties nomainiet mašīnas daļas, kas atrodas tehniski
neapmierinošā stāvoklī.
Lai saskaņā ar nacionālajiem un starptautiskajiem noteikumiem
saglabātu derīgu ekspluatācijas atļauju, izmantojiet tikai oriģinālās
AMAZONE rezerves un dilstošās daļas vai uzņēmumā AMAZONENWERKE sertificētās daļas. Izmantojot citu ražotāju rezerves daļas un
dilstošās daļas, nevar garantēt to konstrukcijas un izgatavošanas
kvalitāti atbilstoši slodzes un drošības prasībām.
Uzņēmums AMAZONEN-WERKE neuzņemas atbildību par
zaudējumiem, kas var rasties, lietojot izmantošanai ekspluatācijā
neapstiprinātas rezerves daļas un dilstošās daļas.

2.11

Tīrīšana un utilizēšana
Izmantojamie materiāli jālieto un jāutilizē profesionālā līmenī, it īpaši
tas attiecas uz:
darbiem saistībā ar eļļošanas sistēmām un ierīcēm un
tīrīšanas darbiem, kuros izmanto šķīdinātājus.

2.12

Operatora darba vieta
Mašīnu drīkst vadīt tikai viens cilvēks, atrodoties vilcēja vadītāja
sēdeklī.

KE Super BAG0068.3 12.10
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2.13

Uz mašīnas esošie brīdinājuma un cita veida apzīmējumi

Brīdinājuma apzīmējumu un cita veida apzīmējumu izvietojums
Tālāk redzamajos zīmējumos parādīts brīdinājuma apzīmējumu
izvietojums uz mašīnas.

1. att.

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

16
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Brīdinājuma apzīmējumu struktūra
Brīdinājuma zīmes pie mašīnas uzstāda bīstamās zonās, tie brīdina
par apdraudējumu. Šajās zonās apdraudējums pastāv vienmēr vai arī
var rasties negaidot.
Brīdinājuma apzīmējumi sastāv no divām daļām:

1. daļa
attēla veidā norāda apdraudējuma veidu, kas ietverts trijstūra formas
brīdinājuma zīmē.
2. daļa
attēla veidā norāda apdraudējuma novēršanas veidu.
Brīdinājuma apzīmējumu skaidrojums
Stabiņā Pasūtījuma numurs un paskaidrojums ir sniegts līdzās
attēlotā brīdinājuma apzīmējuma apraksts. Brīdinājuma apzīmējumu
apraksts vienmēr ir nemainīgs un tiek sniegts šādā secībā:
1. Apdraudējuma apraksts.
Piemēram: apdraudējums, kas izraisa sagriešanu vai piespiedu
amputāciju!
2. Apdraudējuma novēršanas norādījuma(-u) neievērošanas sekas.
Piemēram: tiek nodarītas smagas pirkstu vai plaukstas traumas.
3. Norādījumi apdraudējuma novēršanai.
Piemēram: mašīnas daļām drīkst pieskarieties tikai tad, ja to
kustība ir pilnīgi apstājusies.

KE Super BAG0068.3 12.10
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Pasūtījuma numurs un paskaidrojums

Brīdinājuma apzīmējumi

MD 075
Pirkstu un plaukstu sagriešanas vai
piespiedu amputācijas draudi, ko rada
pieejamas, kustīgas daļas darba procesa
laikā!
Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas
bojājumus un ķermeņa daļu piespiedu
amputāciju.
Nepieskarieties bīstamajām vietām, kamēr
traktora dzinējs darbojas ar pievienotu
kardānvārpstu/hidraulisko/elektronisko
sistēmu.
Pirms darbību veikšanas bīstamās mašīnas
vietās pagaidiet, līdz mašīnas kustīgās
daļas ir pilnīgi apstājušās.
MD 076
Plaukstu vai roku ievilkšanas vai saķeršanas
draudi, ko rada spēka pārvades zonā esošas
kustīgas daļas!
Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas
bojājumus un ķermeņa daļu piespiedu
amputāciju.
Nekad neatveriet vai nenomontējiet
aizsargierīces,
kamēr darbojas traktora motors un ir
pievienota
kardānvārpsta/hidrauliskā/elektroniskā
sistēma.
vai kamēr ir kustībā augsnes rotora
piedziņa.
MD 078
Pirkstu vai plaukstu saspiešanas
apdraudējums, ko rada pieejamas, kustīgas
mašīnas daļas!
Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas
bojājumus un ķermeņa daļu piespiedu
amputāciju.
Nepieskarieties bīstamajām vietām, kamēr
traktora dzinējs darbojas ar pievienotu
kardānvārpstu/hidraulisko/elektronisko sistēmu.

18
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MD 079
Apdraudējums, ko rada no mašīnas izsviests
materiāls vai svešķermeņi, atrodoties
mašīnas bīstamajā zonā!
Šis apdraudējums var izraisīt smagus visa
ķermeņa bojājumus.
Ievērojiet pietiekami drošu attālumu no
mašīnas bīstamās zonas.
Raugieties, lai personas atrastos drošā
attālumā no bīstamajām mašīnas daļām,
kamēr darbojas vilcēja motors.
MD 082
Risks nokrist, atrodoties uz platformām un
kāpšļiem!
Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas
bojājumus un nāvi.
Stāvēšana vai kāpšana uz mašīnām to kustības
laikā ir aizliegta. Šis aizliegums attiecas arī uz
mašīnām ar kāpšļiem vai platformām.
Pievērsiet uzmanību tam, vai mašīnas kustības
laikā uz tās neviens neatrodas.
MD 087
Kāju pirkstu vai pēdu sagriešanas vai
piespiedu amputācijas draudi, ko rada
pieejamas, kustīgas daļas darba procesā!
Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas
bojājumus un ķermeņa daļu piespiedu
amputāciju.
Ievērojiet pietiekami drošu attālumu no
bīstamajām vietām, kamēr traktora dzinējs
darbojas ar pievienotu
kardānvārpstu/hidraulisko/elektronisko sistēmu.

KE Super BAG0068.3 12.10
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MD 089
Visa ķermeņa saspiešanas risks, uzturoties
zem kustīgām kravām vai paceltām mašīnas
daļām!
Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas
bojājumus un nāvi.
Personām aizliegts uzturēties zem
kustīgām kravām vai paceltām mašīnas
daļām.
Ievērojiet pietiekami drošu attālumu no
kustīgām kravām vai paceltām mašīnas
daļām.
Raugieties, lai personas atrodas pietiekami
drošā attālumā no kustīgām kravām vai
paceltām mašīnas daļām.
MD 095
Pirms mašīnas ekspluatācijas uzsākšanas
izlasiet un turpmākajā gaitā ievērojiet
ekspluatācijas instrukcijā minēto informāciju un
drošības norādījumus!

MD 096
Apdraudējums, ko rada no nenoblīvētām
hidrauliskām šļūtenēm izplūstoša hidraulikas
eļļa!
Šis apdraudējums var izraisīt smagas visa
ķermeņa traumas un nāvi, ar augstspiedienu
izplūstošajai hidraulikas eļļai nokļūstot zem ādas
un iekļūstot ķermenī.
Nemēģiniet hidraulisko šļūteņu sūces
noblīvēt ar plaukstu vai pirkstiem.
Pirms hidraulisko šļūteņu apkopes un
tehniskās uzturēšanas darbu sākuma
izlasiet un turpmākajā darba gaitā ievērojiet
ekspluatācijas instrukcijas norādījumus.
Rodoties traumām, ko ir izraisījusi
hidraulikas eļļa, nekavējieties apmeklējiet
ārstu.

20
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MD 097
Visa ķermeņa saspiešanas risks, uzturoties
trīspunktu kronšteina kustības zonā un
darbojoties ar trīspunktu kronšteina
hidrauliku!
Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas
bojājumus un nāvi.
Personām aizliegts atrasties trīspunktu
kronšteina kustības zonā, darbojoties ar
trīspunktu kronšteina hidrauliku.
Traktora trīspunktu hidrauliskās sakabes
vadības elementus
lietojiet tikai no paredzētās darba
vietas.
nelietojiet, atrodoties kustības zonā
starp traktoru un mašīnu.
MD 100
Šī piktogramma apzīmē stiprinājuma vietas
atsaišu piestiprināšanai, pārvietojot mašīnu.

MD 102
Apdraudējums, ko izraisa nejauša traktora un
mašīnas iedarbināšana un izkustēšanās to
apkalpošanas darbu laikā, piemēram, veicot
montāžu, regulēšanu, darbības traucējumu
novēršanu, tīrīšanu, apkopi un tehnisko
uzturēšanu.
Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas
bojājumus un nāvi.
Pirms jebkādu mašīnas apkalpošanas
darbu sākšanas nodrošiniet, lai traktoru un
mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt, un
nostipriniet traktoru un mašīnu, lai tie
nevarētu izkustēties.
Izlasiet un ievērojiet ekspluatācijas
instrukcijas attiecīgās nodaļas norādījumus
atbilstoši apkalpošanas darbu veidam.

KE Super BAG0068.3 12.10
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MD 113
Izlasiet un ievērojiet attiecīgās ekspluatācijas
instrukcijas tīrīšanas, apkopes un tehniskās
uzturēšanas norādījumus!

MD 115
Hidrauliskās sistēmas maksimālais darba
spiediens ir 200 bāri.

MD 119
Šī piktogramma apzīmē maksimālo piedziņas
apgriezienu skaitu (maksimāli 1000 1/min) un
piedziņas vārpstas rotācijas virzienu mašīnas
pusē.
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2.14

Apdraudējums drošības norādījumu neievērošanas gadījumā
Drošības norādījumu neievērošana
var izraisīt apdraudējumu gan personām, gan videi un mašīnai;
var anulēt tiesības saņemt attiecīgu zaudējumu kompensāciju.
Neievērojot drošības norādījumus, atsevišķi ņemot, var rasties,
piemēram, šāds apdraudējums:
personu apdraudējums, ja nav veikta darba zonas
norobežošana;
svarīgu mašīnas funkciju atteice;
paredzēto apkopes un tehniskās uzturēšanas darbu veikšanas
neiespējamība;
personu apdraudējums, ko izraisa mehāniska un ķīmiska
iedarbība;
vides apdraudējums, ko izraisa hidraulikas eļļas sūces.

2.15

Darbs, apzinoties drošības svarīgumu
Līdztekus šajā ekspluatācijas instrukcijā iekļautajiem drošības
norādījumiem saistoši ir arī nacionālie, vispārējā kārtā spēkā esošie
darba aizsardzības un negadījumu profilakses noteikumi.
Ievērojiet brīdinājuma apzīmējumu norādījumus apdraudējuma
novēršanai.
Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem, ievērojiet attiecīgos spēkā
esošos ceļu satiksmes noteikumus.

KE Super BAG0068.3 12.10

23

Vispārīgi drošības norādījumi

2.16

Drošības norādījumi operatoram
BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, kas nepietiekamas satiksmes un ekspluatācijas
drošības gadījumā izraisa saspiešanu, sagriešanu, aizķeršanu,
ievilkšanu un triecienu!
Pirms mašīnas un traktora lietošanas sākuma ikreiz pārbaudiet
atbilstību satiksmes un ekspluatācijas drošības prasībām!

2.16.1

Vispārīgi drošības un negadījumu profilakses norādījumi
Līdztekus šiem norādījumiem ievērojiet arī vispārīgā kārtā spēkā
esošos nacionālos drošības un negadījumu profilakses
noteikumus!
Pie mašīnas piestiprinātie brīdinājuma un cita veida apzīmējumi
satur svarīgus norādījumus drošai mašīnas ekspluatācijai. Šo
norādījumu ievērošana kalpo jūsu drošībai!
Pirms kustības un ekspluatācijas sākšanas pārbaudiet mašīnas
apkārtni (vai tajā neatrodas bērni)! Nodrošiniet pietiekamu
redzamību!
Cilvēku pārvadāšana un transportēšana ar mašīnu ir aizliegta!
Izvēlieties tādu braukšanas stilu, lai traktoru ar piemontētu vai
piekabinātu mašīnu varētu droši pārvaldīt ikvienā situācijā.
Turklāt ņemiet vērā savas spējas, ceļa seguma, satiksmes,
redzamības un laikapstākļus, traktora gaitas īpašības, kā arī
piemontētās vai piekabinātās mašīnas ietekmi.

Mašīnas piekabināšana un atkabināšana
Mašīnu drīkst piekabināt traktoram un transportēt tikai tādā
gadījumā, ja traktors atbilst nepieciešamajiem jaudas
parametriem!
Piekabinot mašīnu pie traktora trīspunktu hidrauliskās sakabes,
noteikti jāsakrīt traktora un mašīnas savienojamības kategorijām!
Piekabinot mašīnu traktora priekšpusē un/vai aizmugurē,
nedrīkst pārsniegt
pieļaujamo traktora pilno masu;
pieļaujamo traktora asu noslodzi;
pieļaujamo traktora riepu nestspēju.
Pirms mašīnas piekabināšanas vai atkabināšanas no traktora
nostipriniet traktoru un mašīnu, lai tie nevarētu nejauši
izkustēties!
Uzturēšanās starp piekabināmo mašīnu un traktoru traktora
kustības laikā ir aizliegta!
Klātesošie palīgi tikai kā kustības regulētāji drīkst atrasties līdzās
transportlīdzekļiem un ieiet starp transportlīdzekļiem tikai pēc to
pilnīgas apstādināšanas.
Pirms mašīnas pievienošanas traktora trīspunktu hidrauliskajai
sakabei vai atvienošanas no tās traktora hidrauliskās sistēmas
vadības sviru nostipriniet tādā stāvoklī, lai mašīna nejauši nevarētu
pacelties vai nolaisties!
Mašīnas piekabināšanas un atkabināšanas laikā balstīšanas
ierīces (ja tādas ir uzstādītas) pārvietojiet attiecīgi
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nepieciešamajā stāvoklī (lai nodrošinātu stāvokļa stabilitāti)!
Rīkojoties ar balstīšanas ierīcēm, pastāv risks gūt traumas
sagriežoties vai tiekot saspiestam!
Piekabinot mašīnu pie traktora un atkabinot no tā, ievērojiet
īpašu piesardzību! Starp traktoru un mašīnu pie sakabes ierīces
ir vietas, kur pastāv risks tikt saspiestam vai sagriezties!
Trīspunktu hidrauliskās sakabes darbības laikā uzturēšanās
starp traktoru un mašīnu ir aizliegta!
Pievienotajiem padeves cauruļvadiem,
veicot pagriezienu, visām kustībām jānotiek viegli, bez
nostiepuma, salocīšanās vai rīvēšanās,
tie nedrīkst berzēties gar citām mašīnas daļām.
Ātri saslēdzamo savienojumu atvienošanas trosēm jākarājas
brīvi un dziļā iegulumā tās nedrīkst patvaļīgi atvienoties!
Atkabinātas mašīnas vienmēr novietojiet stabilā stāvoklī!

KE Super BAG0068.3 12.10

25

Vispārīgi drošības norādījumi

Mašīnas ekspluatācija
Pirms darba sākuma iepazīstieties ar visām mašīnas ierīcēm un
vadības elementiem, kā arī ar to funkcijām. Darba laikā tas jau ir
par vēlu!
Nēsājiet cieši piegulošu apģērbu! Brīvs apģērbs paaugstina risku
apģērbam aizķerties aiz piedziņas vārpstām vai aptīties ap tām!
Sāciet lietot mašīnu tikai tad, ja visas aizsargierīces ir
piestiprinātas un atrodas aizsardzības stāvoklī!
Ievērojiet piekabinātās/piemontētās mašīnas maksimālo noslodzi
un pieļaujamo traktora asu un sakabes noslodzi!
Nepieciešamības gadījumā brauciet ar tikai daļēji uzpildītu
degvielas tvertni.
Uzturēšanās mašīnas darba zonā ir aizliegta!
Uzturēšanās mašīnas rotācijas un pagrieziena zonā ir aizliegta!
Pie mašīnas daļām, kuras darbina ārējs spēks (piemēram,
hidrauliskā sistēma), pastāv saspiešanas un sagriešanās risks!
Ar ārēju spēku darbināmas mašīnas daļas drīkst lietot tikai tad,
ja tiek ievērots pietiekami drošs attālums no mašīnas!
Pirms traktora atstāšanas nodrošiniet, lai to nevarētu nejauši
iedarbināt un lai tas nevarētu nejauši izkustēties.
Šai nolūkā:
nolaidiet mašīnu uz zemes,
ieslēdziet stāvbremzi,
apstādiniet traktora dzinēju,
izņemiet aizdedzes atslēgu.
Mašīnas transportēšana
Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem, ievērojiet attiecīgās
valsts ceļu satiksmes noteikumus!
Pirms transportēšanas pārbaudiet, vai:
strāvas padeves kabeļi un padeves cauruļvadi ir pievienoti
pareizi,
apgaismes iekārta nav bojāta, darbojas un ir tīra,
bremžu iekārtai un hidrauliskajai sistēmai nav ārēji
manāmu bojājumu,
stāvbremze ir pilnīgi izslēgta,
bremžu sistēma darbojas.
Nepārtraukti sekojiet pietiekamai traktora stūrēšanas un
bremzēšanas efektivitātei!
Pie traktora piemontētā vai piekabinātā mašīna un priekšpuses
vai aizmugures atsvari ietekmē traktora gaitu, kā arī stūrēšanas
un bremzēšanas spēju.
Nepieciešamības gadījumā izmantojiet priekšpuses atsvarus!
Lai nodrošinātu pietiekamu stūrēšanas spēju, traktora priekšējā
ass vienmēr jānoslogo par vismaz 20% no traktora pašmasas.
Priekšpuses vai aizmugures atsvarus piestipriniet paredzētajos
piestiprināšanas punktos atbilstoši norādījumiem!
Ievērojiet piekabinātās/piemontētās mašīnas maksimālo
lietderīgo slodzi un pieļaujamo traktora asu un sakabes noslodzi!
Traktoram jāspēj nodrošināt noslogotiem sakabē esošiem
transportlīdzekļiem (traktoram ar piemontētu/piekabinātu
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mašīnu) paredzēto bremzēšanas palēninājumu!
Pirms brauciena sākuma pārbaudiet bremžu darbību!
Braucot ar piemontētu vai piekabinātu mašīnu, ceļa līkumos
ņemiet vērā mašīnas nobīdi no pagrieziena ass un centrbēdzes
spēku!
Transportēšanas braucienu laikā, ja mašīna ir piestiprināta pie
traktora trīspunktu hidrauliskās sakabes vai apakšējiem
vilcējstieņiem, pievērsiet uzmanību traktora apakšējo vilcējstieņu
sānu fiksācijai.
Pirms transportēšanas brauciena sākuma visas pagriežamās
mašīnas daļas pārvietojiet transportēšanas stāvoklī!
Pirms transportēšanas brauciena sākuma visas pagriežamās
mašīnas daļas nostipriniet transportēšanas pozīcijā, lai tās
nevarētu mainīt savu stāvokli un tādējādi radīt apdraudējumu.
Šai nolūkā izmantojiet tam paredzētos transportēšanas
stiprinājumus!
Pirms transportēšanas brauciena sākuma bloķējiet trīspunktu
hidrauliskās sakabes vadības sviru, lai piemontētā vai
piekabinātā mašīna nevarētu nejauši pacelties vai nolaisties!
Pirms transportēšanas brauciena sākuma pārbaudiet, vai
mašīnai atbilstošā veidā ir piemontēts nepieciešamais
transportēšanas aprīkojums, piemēram, apgaismes ierīces,
brīdinājuma ierīces un aizsargierīces!
Pirms transportēšanas brauciena sākuma vizuāli pārbaudiet, vai
augšējā vilcējstieņa un apakšējo vilcējstieņu tapas ir
nostiprinātas ar atvāžamiem spraudņiem pret nejaušu
atvienošanos.
Pielāgojiet kustības ātrumu braukšanas apstākļiem!
Pirms braukšanas lejup pa nogāzi ieslēdziet zemāku
pārnesumu!
Pirms transportēšanas brauciena sākuma vienmēr izslēdziet
atsevišķu riteņu bremzēšanas režīmu (bloķējiet pedāļus)!
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2.16.2

Hidrauliskā sistēma
Hidrauliskajā sistēmā ir augsts spiediens!
Pievērsiet uzmanību tam, vai hidrauliskie cauruļvadi ir pievienoti
pareizi!
Pievienojot hidrauliskos cauruļvadus, raugieties, lai ne traktora,
ne mašīnas hidrauliskajā sistēmā nebūtu spiediena!
Aizliegts bloķēt tos traktora vadības elementus, kas tiešā veidā
kalpo hidrauliski vai elektriski vadāmu konstrukcijas elementu
kustības vadīšanai, piemēram, locīšanai, pagriešanai un
pārvietošanai. Atlaižot attiecīgo vadības elementu, kustība
jāpārtrauc automātiski. Tas neattiecas uz tādām ierīcēm, kuras:
darbojas nepārtraukti vai
tiek regulētas automātiski vai
kurām atbilstoši to funkcijai nepieciešams planēšanas vai
spiediena režīms.
Pirms hidrauliskās sistēmas apkalpošanas darbu sākuma:
apstādiniet mašīnu,
izlaidiet hidrauliskās sistēmas spiedienu,
apstādiniet traktora dzinēju,
ieslēdziet stāvbremzi,
izņemiet aizdedzes atslēgu.
Lieciet kompetentam speciālistam pārbaudīt hidraulisko
cauruļvadu darba stāvokli vismaz vienu reizi gadā! Ja
hidrauliskās šļūtenes ir bojātas vai novecojušas, tās nekavējoties
nomainiet! Izmantojiet tikai oriģinālās Amazone hidrauliskās
šļūtenes!
Hidraulisko cauruļvadu ekspluatācijas ilgums nedrīkst pārsniegt
sešus gadus, ieskaitot iespējamo glabāšanas ilgumu, kas
nedrīkst pārsniegt divus gadus. Arī glabājot atbilstošā veidā un
nepārsniedzot pieļaujamo slodzi, šļūtenes un šļūteņu
savienojumi ir pakļauti dabiskai novecošanai, kas ierobežo to
glabāšanas un ekspluatācijas ilgumu. Atbilstoši pieredzei, it īpaši
ņemot vērā iespējamo apdraudējumu, var noteikt atšķirīgu
ekspluatācijas ilgumu. Termoplasta šļūtenēm un cauruļvadiem
var būt noteikti citi orientējošie termiņi.
Nemēģiniet hidraulisko šļūteņu sūces noblīvēt ar plaukstu vai
pirkstiem.
Ar augstu spiedienu izplūstošais šķidrums (hidraulikas eļļa) var
caur ādu iekļūt ķermenī un izraisīt smagas traumas!
Rodoties traumām, ko ir izraisījusi hidraulikas eļļa, nekavējieties
apmeklējiet ārstu. Saindēšanās risks!
Lai novērstu risku gūt smagas traumas, sūču meklēšanai
izmantojiet piemērotus palīglīdzekļus!

28

KE Super BAG0068.3 12.10

Vispārīgi drošības norādījumi

2.16.3

Elektroiekārta
Veicot elektroiekārtas apkalpošanas darbus, vienmēr atvienojiet
akumulatoru (mīnuspolu)!
Lietojiet tikai attiecīgajam strāvas stiprumam paredzētos
drošinātājus. Lietojot lielākam strāvas stiprumam paredzētos
drošinātājus, tiek sabojāta elektroiekārta — ugunsbīstamība!
Pievērsiet uzmanību tam, vai akumulators ir pievienots pareizi —
pievienojiet vispirms plus polu, pēc tam mīnus polu! Atvienojot
akumulatoru, vispirms atvienojiet mīnuspolu, bet pēc tam
pluspolu!
Akumulatora pluspolu vienmēr nosedziet ar tam paredzēto
pārsegu. Plus polam savienojoties ar mašīnas korpusu, var
notikt eksplozija!
Sprādzienbīstamība! Nepieļaujiet dzirksteļu veidošanos un
atklātu liesmu akumulatora tuvumā!
Mašīna var būt aprīkota ar elektroniskiem komponentiem un
elementiem, kuru darbību var ietekmēt citu ierīču
elektromagnētiskais starojums. Neievērojot tālāk minētos
drošības norādījumus, šāda iedarbība var izraisīt personu
apdraudējumu.
Uzstādot mašīnā papildu elektroierīces un/vai
elektroiekārtas komponentus, ko pieslēdz mašīnas
elektroiekārtai, lietotāja pienākums ir pārbaudīt, vai tās
neizraisa transportlīdzekļa elektroniskās iekārtas vai citu
komponentu darbības traucējumus.
Raugieties, lai papildus uzstādītie elektroiekārtas un
elektroniskās iekārtas elementi atbilstu direktīvai par
elektromagnētisko saderību 89/336/EEK spēkā esošajā
redakcijā un uz tiem būtu CE marķējums.

2.16.4

Jūgvārpstas lietošana
Drīkst izmantot tikai AMAZONEN-WERKE apstiprinātu
kardānvārpstu, kas aprīkota ar noteikumiem atbilstošām
aizsargierīcēm!
Ievērojiet arī kardānvārpstas izgatavotāja ekspluatācijas
instrukciju!
Kardānvārpstas aizsargcaurulei un aizsargpiltuvei jābūt bez
bojājumiem, kā arī jābūt piestiprinātam un darba kārtībā traktora
un mašīnas jūgvārpstas aizsargam!
Aizliegts strādāt, ja aizsargierīces ir bojātas!
Kardānvārpstu drīkst uzmontēt vai nomontēt tikai tad,
ja jūgvārpsta ir izslēgta,
ja ir izslēgts traktora dzinējs,
ja ir ieslēgta stāvbremze,
aizdedzes atslēga ir izņemta.
Vienmēr pareizi montējiet un drošiniet kardānvārpstu!
Izmantojot platleņķa kardānvārpstu, platleņķa šarnīru piestiprināt
griešanās punktā starp traktoru un mašīnu!
Nodrošiniet kardānvārpstas aizsargierīces pret rotāciju, iekabinot
ķēdi(-es)!
Raugieties, lai kardānvārpstas cauruļu pārklājumi būtu
paredzētajā transportēšanas un darba stāvoklī! (Ņemiet vērā
kardānvārpstas izgatavotāja ekspluatācijas instrukciju!)
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Braucot līkumos, ievērojiet pieļaujamo kardānvārpstas salieci un
gājienu!
Pirms jūgvārpstas ieslēgšanas pārbaudiet, vai traktora
jūgvārpstas apgriezienu skaits atbilst pieļaujamajam mašīnas
piedziņas apgriezienu skaitam.
Pirms jūgvārpstu ieslēgšanas lieciet cilvēkiem atstāt mašīnas
bīstamo zonu.
Jūgvārpstas darbības laikā rotējošās jūgvārpstas un
kardānvārpstas zonā nedrīkst atrasties cilvēki.
Nekad neieslēdziet jūgvārpstu, kamēr ir izslēgts traktora dzinējs!
Vienmēr izslēdziet jūgvārpstu, ja tā nav vajadzīga vai arī rodas
pārāk liela saliece!
BRĪDINĀJUMS! Pēc jūgvārpstas izslēgšanas pastāv
ievainojumu risks, ko rada rotējošu mašīnas daļu inerce!
Šajā laikā nedrīkst atrasties mašīnas tuvumā! Rīkoties ar mašīnu
drīkst tikai pēc visu mašīnas daļu pilnīgas apstāšanās!
Nodrošiniet traktoru un mašīnu pret nejaušu ieslēgšanos un
ripošanu, pirms tīrat, eļļojat vai regulējat mašīnu vai
kardānvārpstu.
Nolieciet nokabināto kardānvārpstu uz tam paredzētā
stiprinājuma!
Pēc kardānvārpstas nomontēšanas uz kardānvārpstas gala
uzmauciet aizsargapvalku!
Izmantojot no kustības atkarīgu jūgvārpstu, ņemiet vērā, ka
jūgvārpstas apgriezienu skaits ir atkarīgs no kustības ātruma un
griešanās virziens atpakaļgaitas laikā mainās!
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2.16.5

Tīrīšana, apkope un remonts
Veiciet apkopes, remonta un tīrīšanas darbus principā tikai tad,
kad
ir izslēgta piedziņa,
ir apturēts traktora dzinējs,
aizdedzes atslēga ir izņemta.
no vadības datora ir atvienots mašīnas spraudnis.
Regulāri pārbaudiet, vai uzgriežņi un skrūves ir cieši pievilkti, un
nepieciešamības gadījumā pievelciet!
Pirms mašīnas apkopes, remonta un tīrīšanas darbu sākuma
nostipriniet pacelto mašīnu vai paceltās mašīnas daļas tā, lai tās
nevarētu nejauši nolaisties!
Mainot ar griežņiem aprīkotas darba ierīces, lietojiet piemērotus
darbarīkus un cimdus!
Eļļas, smērvielas un filtrus utilizējiet atbilstoši noteikumiem!
Pirms traktorā un piemontētajā mašīnā sākat veikt
elektrometināšanas darbus, atvienojiet traktora ģeneratora un
akumulatora kabeli!
Rezerves daļām jāatbilst vismaz uzņēmuma AMAZONENWERKE noteiktajām tehniskajām prasībām! To nodrošina
oriģinālo Amazone rezerves daļu izmantošana!
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3

Iekraušana un izkraušana
Pārcelšana ar celtņa palīdzību:
BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas apdraudējums, ko rada ar celšanas iekārtu paceltas
mašīnas negaidīta nokrišana pārcelšanas un izkraušanas laikā!
Izmantojiet tikai tādus stiprināšanas līdzekļus (virves, siksnas,
ķēdes utt.), kuru minimālā stiepes izturība ir
1500 kg (bez veltņa),
2000 kg (ar veltni).
Piestipriniet atsaites tikai atzīmētajos stiprinājuma punktos.
Nekad neuzturieties zem paceltas un nenodrošinātas kravas.

2. att./1: Celšanas siksnu stiprinājuma punkts

2. att.
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4

Ražojuma apraksts
Šajā nodaļā
sniegts vispārīgs mašīnas konstrukcijas pārskats,
norādīti atsevišķu konstrukcijas mezglu un vadības elementu
nosaukumi.
Lasiet šo nodaļu, pēc iespējas atrodoties tieši mašīnas tuvumā. Šādā
veidā jūs to iepazīsiet vislabāk.

4.1

Pārskats par konstrukcijas mezgliem

3. att.
(1) Rāmis

(6) Kronšteina apakšējie stiprinājuma punkti

(2) Eļļas trauks

(7) Kronšteina augšējie stiprinājuma punkti

(3) Konisko zobratu maiņpiedziņa
ar jūgvārpstas abpusējo piedziņu

(8) Kardānvārpstas pārsegs
(9) Kardānvārpstas balsts, pārtraucot lietošanu

(4) Zari
(5) Instrumentu aizsargplāksne priekšā
(aizsargiekārta)
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4. att.
(1) Nolīdzināšanas sliede

(5) Sānu vadības plāksnes

(2) Nolīdzināšanas sliedes augstuma
regulēšana

(6) Veltņa kronšteini
(7) Instrumentu aizmugurējā aizsargplāksne

(3) Veltnis
(4) Ekscentriskās tapas ar rokturi zaru dziļuma
regulēšanai

4.2

Drošības ierīces un aizsargierīces
Kardānvārpstas aizsargs pie piedziņas
Instrumentu priekšējā aizsargplāksne
Instrumentu aizmugurējā aizsargplāksne
Kardānvārpstu aptverošais aizsargs
Veltņi
Sānu vadības plāksne
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4.3

Izmantošana atbilstoši noteikumiem
Rotējošās ecēšas KE Super
paredzētas lauksaimniecībā izmantojamo aramzemju standarta
apstrādei,
to piekabina pie traktora ar trīspunktu savienojumu un lieto
apkalpojošais personāls.
drīkst izmantot tikai ar sekojošu veltni.
Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad KE Super izmanto kā kādas
kombinācijas daļu (skatiet lappusē Nr. 77).
Nogāzēs var virzīties
horizontālā plaknē
virzienā pa kreisi

20 %

virzienā pa labi

20 %

vertikālā plaknē
augšup pa nogāzi

20 %

lejup pa nogāzi

20 %

Pie izmantošanas atbilstoši noteikumiem pieder arī:
visu šīs ekspluatācijas instrukcijas norādījumu ievērošana,
tehnisko pārbaužu un apkopes darbu izpilde,
tikai oriģinālo AMAZONE rezerves daļu izmantošana.
Citāda izmantošana, kas atšķiras no šī apraksta, ir aizliegta un tiek
atzīta par noteikumiem neatbilstošu.
Par zaudējumiem, kas rodas noteikumiem neatbilstošas
izmantošanas gadījumā:
ekspluatācijas inženieris uzņemas personīgu atbildību,
uzņēmums AMAZONEN-WERKE neuzņemas nekādu atbildību.
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4.4

Bīstamās zonas un bīstamās vietas
Bīstamā zona ir zona mašīnas apkārtnē, kurā personas var aizskart:
mašīna un tās darba ierīces, veicot darbam nepieciešamās
kustības,
materiāli vai svešķermeņi, ko izmet mašīna,
darba ierīces, tām nejauši nolaižoties vai paceļoties,
traktors un mašīna, tiem nejauši izkustoties.
Mašīnas bīstamajā zonā atrodas bīstamas vietas ar pastāvīgu vai
pēkšņu apdraudējumu. Šīs vietas ir marķētas ar brīdinājuma
apzīmējumiem, kas brīdina par apdraudējumu, kuru tehniski nav
iespējams novērst. Šādos gadījumos spēkā ir attiecīgās nodaļas
speciālie drošības norādījumi.
Mašīnas bīstamajā zonā neviens nedrīkst uzturēties,
kamēr traktora dzinējs darbojas ar pievienotu
kardānvārpstu/hidraulisko sistēmu,
kamēr nav nodrošināts, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši
iedarbināt un lai tie nejauši neizkustētos.
Apkalpojošais personāls drīkst pārvietot vai iedarbināt mašīnu,
pārvietot darba ierīces no transportēšanas stāvokļa darba stāvoklī vai
otrādi, kā arī tās iedarbināt tikai tādā gadījumā, ja mašīnas bīstamajā
zonā neviens neuzturas.
Bīstamās vietas atrodas:
starp traktoru un mašīnu, it īpaši mašīnas piekabināšanas un
atkabināšanas laikā,
kustīgu konstrukcijas daļu tuvumā,
kāpjot uz mašīnas,
zem paceltām un nenostiprinātām mašīnām un mašīnu daļām.

4.5

Atbilstības deklarācija
Direktīvu/standartu apzīmējumi
Mašīna atbilst:

Mašīnu direktīvai 2006/42/EK
ESD direktīvai 2004/108/EK
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4.6

Datu plāksnīte un CE marķējums
Tālāk redzamajos attēlos parādīts datu plāksnītes CE marķējuma
izvietojums.

Datu plāksnīte (5. att.) un CE marķējums (6. att.)
atrodas uz mašīnas rāmja.
Datu plāksnītē ir norādīts:
Mašīnas ID numurs:
Tips
Pašmasa kg
Izlaiduma gads
Rūpnīca
5. att.

6. att.
CE simbols norāda, ka mašīna atbilst
vispārīgajām drošības un veselības aizsardzības
prasībām.

7. att.
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4.7

Tehniskie dati

Rotējošās ecēšasKE 3000 Super

Dati traktoru svaru un ass slodžu aprēķiniem

Darba platums

[m]

3,0

Kopējais platums

[m]

3,0

Pašmasas
KE 3000 Super

[kg]

860

10

SW 30-420

[kg]

171

Maks. darba dziļums [cm]

20

SW 302-520

[kg]

250

PW 301-420

[kg]

303

PW 301-500

[kg]

376

PW 301-600

[kg]

607

KW 3000-520

[kg]

410

KW 302-580

[kg]

550

SW 420

[kg]

46

SW 520

[kg]

68

PW 420

[kg]

63

PW 500

[kg]

68

PW 600

[kg]

32

KW 520

[kg]

64

KW 580

[kg]

32

2 sviras

Veltnis

Ecēšu skaits

Pilnā masa GH:
KE 3000 Super
+ veltnis
+ 2 sviras

[kg]

Attālums līdz smaguma
centram d
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[m]

0,55
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Rotējošās ecēšas KE 3500 Super

Dati traktoru svaru un ass slodžu aprēķiniem

[m]

3,5

Kopējais platums

[m]

3,5
12

Maks. darba dziļums [cm]

20

KE 3500 Super

2 sviras

Ecēšu skaits

Pašmasa

Veltnis

Darba platums

[kg]

1010

SW 352-520

[kg]

290

PW 351/500

[kg]

435

KW 352-520

[kg]

660

SW 520

[kg]

68

PW 500

[kg]

68

KW 520

[kg]

64

Pilnā masa GH:

Rotējošās ecēšas KE 4000 Super

KE 3500 Super
+ veltnis
+ 2 sviras

[kg]

Attālums d

[m]

0,55

Dati traktoru svaru un ass slodžu aprēķiniem

[m]

4,0

Kopējais platums

[m]

4,0
14

Maks. darba dziļums [cm]

20

[kg]

1180

PW 401/500

[kg]

496

PW 401/600

[kg]

809

KW 402-520

[kg]

320

PW 500

[kg]

68

PW 600

[kg]

32

KW 520

[kg]

64

KE 4000 Super

2 sviras

Ecēšu skaits

Pašmasa

Veltnis

Darba platums

Pilnā masa GH:

KE Super BAG0068.3 12.10

KE 4000 Super
+ veltnis
+ 2 sviras

[kg]

Attālums d

[m]

0,89
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4.8

Nepieciešamais traktora aprīkojums
Lai varētu strādāt ar mašīnu, traktoram ir jāatbilst noteiktajām jaudas
prasībām un jābūt aprīkotam ar bremžu iekārtas elektriskajiem,
hidrauliskajiem un bremžu pieslēgumiem.

Traktora dzinēja jauda
līdz 132 kW (180 ZS)
Elektroiekārta
Akumulatoru baterijas
spriegums:

12 V

Apgaismojuma kontaktligzda:

7 kontaktu

Jūgvārpsta
Nepieciešamais apgriezienu
skaits:

540 min-1,720 min-1, 1000 min-1 (ieteicams)

Griešanās virziens:

Pulksteņa rādītāju kustības virzienā, skatoties uz traktoru no
aizmugures.

Trīspunktu savienojums

4.9

●

Traktora apakšējiem vilcējstieņiem jābūt aprīkotiem ar kāšiem.

●

Traktora augšējiem vilcējstieņiem jābūt aprīkotiem ar kāšiem.

Dati par troksni
Trokšņa emisijas vērtība darba vietā (skaņas spiediena līmenis) ir 74
dB(A), kas mašīnas darba režīmā ar aizvērtu kabīni ir izmērīts pie
traktora vadītāja auss.
Mēraparāts: OPTAC SLM 5.
Skaņas spiediena līmeni būtiski ietekmē izmantojamais
transportlīdzeklis.
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5

Uzbūve un darbības princips
Šajā nodaļā aprakstīta mašīnas uzbūve un atsevišķu konstrukcijas
elementu darbība.
Amazone rotējošās ecēšas KE Super ar sekojošo veltni izmantojamas
tikai
kā atsevišķa mašīna,
kā zemes apstrādei paredzētas kombinācijas daļa kopā ar
uzkabināmām AMAZONE sējmašīnām,
piekabināmām AMAZONE sējmašīnām.
KE Super izmanto
augsnes sagatavošanai sējai pēc tās apstrādes ar arklu, dziļo
kultivatoru vai augsnes apakškārtas kultivatoru
augsnes sagatavošanai sējai bez tās iepriekšējas apstrādes

5.1

Kardānvārpsta
Kardānvārpsta veic spēka pārvadi starp traktoru un mašīnu.

KE Super ir aprīkotas ar kardānvārpstu, kurai ir
pārslodzes drošības sistēma.
Pārslodzes drošības iekārtu jāuzmontē mašīnas
pusē.
8. att.:
Kardānvārpsta ar ekscentrisko sajūgu
Pārnesamais griezes moments: 1700 Nm.
9. att.:

8. att.

Kardānvārpsta ar griezuma tapas sajūgu
Pārnesamais griezes moments: 2400 Nm.

9. att.
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10. att./…
(1) Kardānvārpsta
(2) Kardānvārpstas turētājs
(3) Kardānvārpstas turētāja stiprināšanas vieta
laikā, kad to izmanto ar drošinošu atvāžamo
spraudni.
(4) Kardānvārpstas aizsarga piestiprināšanas
ķēde.
(5) Piestiprināšanas ķēdes pozīcija
izmantošanas laikā.

10. att.

BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas risks, ko rada nejauša traktora un mašīnas
ieslēgšanās un ripošana!
Piekabiniet un atkabiniet kardānvārpstu no traktora tikai tad, kad
traktors un mašīna ir nodrošināti pret nejaušu ieslēgšanu un
izkustēšanos.

Izmantojiet tikai piegādes komplektā ietilpstošo kardānvārpstu
vai attiecīgo kardānvārpstas tipu.
Izlasiet un ievērojiet pievienoto kardānvārpstas ekspluatācijas
instrukciju. Kardānvārpstas atbilstoša izmantošana un apkope
pasargā no smagiem nelaimes gadījumiem.
Pievienojot kardānvārpstu, ievērojiet
pievienoto kardānvārpstas ekspluatācijas instrukciju,
pieļaujamo mašīnas piedziņas apgriezienu skaitu,
pareizo kardānvārpstas montāžas garumu. Šo informāciju
skatiet nodaļā "Kardānvārpstas garuma pielāgošana
traktoram", 57. lpp.
pareizo kardānvārpstas ievietošanas stāvokli. Traktora
simbols uz kardānvārpstas aizsargcaurules apzīmē pusi,
kurai jābūt pieslēgtai pie traktora.
Ja kardānvārpstai ir pārslodzes vai brīvgaitas sajūgs, tas
vienmēr jāuzmontē mašīnas pusē.
Pirms jūgvārpstas ieslēgšanas ievērojiet jūgvārpstas darba
drošības norādījumus nodaļā "Drošības norādījumi operatoram",
28. lpp.
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BRĪDINĀJUMS
Satveršanas un aptīšanas risks, ko rada neaizsargāta
kardānvārpsta vai bojātas aizsargierīces!
Nekad neizmantojiet kardānvārpstu bez aizsargierīces, ar bojātu
aizsargierīci vai ar nepareizi lietotu piestiprināšanas ķēdi.
Pirms katras izmantošanas reizes pārbaudiet,
vai visas kardānvārptas aizsargierīces ir uzstādītas un ir
darba kārtībā,
vai ap kardānvārpstu ir pietiekami daudz brīvas vietas visos
ekspluatācijas stāvokļos. Ja brīvas vietas nav pietiekami,
kardānvārpstai var rasties bojājumi.
Iekariniet piestiprināšanas ķēdi (izņemot, ja ir kardānvārpsta ar
pilnu aizsardzību) tā, lai visos darba stāvokļos būtu nodrošināta
pietiekama svārstību zona. Piestiprināšanas ķēdes nedrīkst
ķerties aiz traktora vai mašīnas daļām.
Nekavējoties nomainiet bojātas vai trūkstošas kardānvārpstas
daļas ar oriģinālām izgatavotāja piegādātām kardānvārpstas
daļām.
Ievērojiet, ka kardānvārpstu drīkst remontēt tikai specializētā
darbnīcā.
Kamēr mašīna atkabināta, nolieciet kardānvārpstu uz tai
paredzētā stiprinājuma. Tā jūs pasargāsiet kardānvārpstu no
bojājumiem un netīrumiem.
Nekad neiekariniet atkabināto kardānvārpstu tās
piestiprināšanas ķēdē.

BRĪDINĀJUMS
Satveršanas un aptīšanas risks, ko rada neaizsargātas
kardānvārpstas daļas spēka pārvades zonā starp traktoru un
piedzenamo mašīnu!
Šādi apdraudējumi izraisa smagas traumas līdz pat letālam
iznākumam.
Strādājiet tikai ar pilnībā aizsargātu piedziņu starp traktoru un
piedzenamo mašīnu.
Kardānvārpstas neaizklātajām daļām vienmēr jābūt aizsargātām
ar aizsargplāksni pie traktora un aizsargpiltuvi pie mašīnas.
Pārbaudiet, vai aizsargplāksne pie traktora un aizsargpiltuve pie
mašīnas, kā arī pagarinātā kardānvārpstas drošības ierīces un
aizsargierīces pārklāj kardānvārpstu vismaz par 50 mm. Ja tas
tā nav, mašīnu piedzīt ar kardānvārpstas palīdzību ir aizliegts.
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Izmantojiet tikai piegādes komplektā ietilpstošo kardānvārpstu
vai attiecīgo kardānvārpstas tipu.
Izlasiet un ievērojiet kardānvārpstas ekspluatācijas instrukciju.
Kardānvārpstas atbilstoša izmantošana un apkope pasargā no
smagiem nelaimes gadījumiem.
Piekabinot kardānvārpstu, ievērojiet kardānvārpstas izgatavotāja
ekspluatācijas instrukciju.
Raugieties, lai kardānvārpstas svārstību zonā būtu pietiekami
brīvas vietas. Ja brīvas vietas ir nepietiekami, var rasties
kardānvārpstas bojājumi.
Ievērojiet pieļaujamo mašīnas piedziņas apgriezienu skaitu.
Ja kardānvārpstai ir pārslodzes vai brīvgaitas sajūgs, tas
vienmēr jāuzmontē mašīnas pusē.
Ievērojiet pareizo kardānvārpstas ievietošanas stāvokli. Traktora
simbols uz kardānvārpstas aizsargcaurules apzīmē pusi, kurai
jābūt pieslēgtai pie traktora.
Pirms jūgvārpstas ieslēgšanas ievērojiet jūgvārpstas darba
drošības norādījumus nodaļā "Drošības norādījumi operatoram",
28. lpp.
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5.1.1

Kardānvārpstas piekabināšana
BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas un triecienu risks, ja kardānvārpstas
piekabināšanas laikā starp daļām nav pietiekamas atstarpes!
Piekabiniet kardānvārpstu traktoram pirms mašīnas piekabināšanas
traktoram. Tādā veidā jūs nodrošināsiet pietiekami daudz brīvas
vietas, lai droši piekabinātu kardānvārpstu.
1. Iztīriet un ieeļļojiet traktora jūgvārpstu un mašīnas piedziņas
pievades vārpstu.
2. Piekabiniet mašīnu pie traktora.
Mašīna ir nolaista un atrodas uz zemes.
3. Nodrošiniet, lai traktoru nevarētu nejauši iedarbināt un tas
nejauši neizkustētos.
4. Pārbaudiet, vai jūgvārpsta ir izslēgta.
5. Uzbīdiet kardānvārpstas aizslēgu uz traktora jūgvārpstas tik tālu,
līdz aizslēgs nofiksējas. Piekabinot kardānvārpstu, ievērojiet
kardānvārpstas izgatavotāja ekspluatācijas instrukciju un
traktora pieļaujamo jūgvārpstas apgriezienu skaitu.
6. Pārbaudiet, vai visapkārt kardānvārpstai visos ekspluatācijas
stāvokļos ir pietiekami daudz brīvas vietas. Ja brīvas vietas nav
pietiekami, kardānvārpstai var rasties bojājumi.
UZMANĪBU
Piestiprināšanas ķēdes nedrīkst ķerties aiz traktora vai mašīnas
daļām.
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5.1.2

Kardānvārpstas atkabināšana
BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas un triecienu risks, ja kardānvārpstas atkabināšanas
laikā starp daļām nav pietiekamas atstarpes!
Atkabiniet mašīnu no traktora pirms kardānvārpstas atkabināšanas.
Tādā veidā nodrošināsiet pietiekami daudz brīvas vietas, lai droši
atkabinātu kardānvārpstu.

UZMANĪBU
Apdegumu risks, ko rada karstas kardānvārpstas daļas!
Šis apdraudējums var izraisīt vieglus vai pat smagus roku
ievainojumus.
Nepieskarieties stipri uzkarsušām kardānvārpstas daļām (īpaši tas
attiecas uz sajūgu).

Nolieciet nokabināto kardānvārpstu uz tai paredzētā
stiprinājuma. Tā jūs pasargāsiet kardānvārpstu no bojājumiem
un netīrumiem.
Nekad neiekariniet atkabināto kardānvārpstu tās
piestiprināšanas ķēdē.
Kardānvārpstu pirms ilgākas dīkstāves iztīriet un ieeļojiet.
1. Izslēdziet jūgvārpstu.
2. Nolaidiet mašīnu uz zemes.
3. Nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt
un tie nejauši neizkustētos.
4. Novelciet kardānvārpstas aizslēgu no traktora jūgvārpstas.
5. Nolieciet kardānvārpstu uz tam paredzētā stiprinājuma.
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5.2

Zari

No rūdīta tērauda izgatavotie zari (11. att./1)
nodrošina augsnes apstrādes mašīnas līganu
darbību.
Garie zari ļauj saglabāt lielu gaitas augstumu,
iestrādājot salmus.
Apaļie zaru kronšteini neļauj iesprūst akmeņiem.
Zari ir iestiprināti atverēs (11. att./2), kuru forma
ļauj zariem elastīgi izvairīties no akmeņiem un
citiem šķēršļiem.
Ja ecēšu zariem iestatīta komanda "Vilkšana", tie
nospiež zemes gabalus lejup un padara augsni
optiski gludāku.

11. att.

Dziļumu var ieregulēt, pārspraužot sviras ar
AMAZONE ekscentriskajām tapām (12. att./1),
skat. 64. lpp.

12. att.

5.3

Konisko zobratu maiņpiedziņa

Augsnes apstrādes mašīnai ir ir konisko zobratu
maiņpiedziņa ar diviem zobratiem.
Mainot koniskos zobratus vienu zem otra
iespējams iestatīt divus pārnesumus.
Piedziņa sērijveidā ir aprīkota ar jūgvārpstas
abpusējo piedziņu.

13. att.
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5.4

Trīspunktu piekabināšanas rāmis

Mašīnas rāmis ir izveidots tā, lai tas atbilstu
kategorijas II trīspunktu savienojuma prasībām
un izmēriem.
14. att./…
(1) Augšējais sakabes punkts ar augšējā
vilcējstieņa tapu
(2) Apakšējie sakabes punkti ar apakšējo
vilcējstieņu tapām
(3) Atvāžamais spraudnis augšējo un apakšējo
vilcējstieņu tapu drošināšanai
BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, kas, mašīnai
nejauši atkabinoties no traktora,
izraisa saspiešanu, satveršanu,
aizķeršanu un triecienu!

14. att.

Paceliet mašīnu ar augšējo vilcējstieni
tik augstu, lai tā atrastos darba stāvoklī
horizontāli, t.i. tā, lai rāmis būtu paralēli
zemei.

5.5

Trīspunktu pagarinājums (opcija)

Trīspunktu pagarinājums palielina attālumu starp
traktoru un mašīnu.
Pievienojiet trīspunktu pagarinājumu ar divām
tapām katrā pusē un nodrošiniet ar
atvāžamajiem spraudņiem!

15. att.
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5.6

Veltnis

Statņu veltnis
Statņu veltņiem ir atvērta virspuse, tādēļ tos var
kombinēt ar piekabināmām sējmašīnām.
Statņu veltņi nav piemēroti kombinēšanai ar
uzkabināmām sējmašīnām.

16. att.
Ķīļratu veltnis
Ķīļratu veltnis darbojas bez iesprūšanas, ja
nepieciešams izveidot un nostiprināt vagas.
Izsējas zonā izveidojas nostiprinātas vagas,
kurās tiek precīzi iesēta sēkla. Virsma paliek
atvērta.
Veltnis ir piemērots vidēji smagai un smagai
augsnei un visām sējmašīnām.
Veltni tīra ar tīrītājiem, kas pārklāti ar cietu
metālu.

17. att.

Zobratu veltnis
Zobratu veltnis darbojas bez iesprūšanas
virspusējas līdzināšanas gadījumā. Augsne tiek
nostiprināta pārklājoši. Veltni tīra ar tīrītājiem,
kas pārklāti ar cietu metālu.
Veltnis ir piemērots visām sējmašīnām un visiem
augsnes veidiem.

5.7

18. att.

Nolīdzināšanas sliede

19. att./…
(1) Nolīdzināšanas sliede
(2) Nolīdzināšanas sliedes augstuma
regulēšana
Nolīdzināšanas sliede
izlīdzina augsnes negludumus veltņa
priekšā un sasmalcina augsnes gabalus uz
smagas augsnes.
noblietē irdenu augsni, tādējādi samazinot
veltņa buksēšanu.
ja noregulēta pareizi, tā novērš veltņa
iesprūšanu irdenā, sausā un vieglā augsnē.

19. att.

Nolīdzināšanas sliedes regulēšanu veic ar
pagriežamo kloķi (skat. 66. lpp.).
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5.8

Sānu vadības plāksnes

Sānu vadības plāksnes (20. att./1) novirza
apstrādājamās augsnes plūsmu tieši priekšā
veltnim un novērš augsnes virzīšanos uz sāniem
vai starp augsnes apstrādes mašīnu un veltni.
Līdztekus šīm funkcijām katra sānu vadības
plāksne liedz piekļūt ārējiem, kustībā esošiem
augsnes apstrādes zariem, darbojoties kā
aizsargierīce.
Lai optimāli ierobežotu augsnes plūsmu, sānu
vadības plākšņu darba dziļums un atsperu
spriegojums jāpielāgo augsnes īpašībām, skat.
67. lpp.

20. att.

Rotējošās ecēšas KE Super sērijveidā ir
aprīkotas ar atsperēs iestiprinātām sānu vadības
plāksnēm (20. att./1).

5.9

Traktora riteņa grambu nolīdzinātājs (izvēle)

Nenoblietētā augsnē traktors ar šaurām riepām
bieži atstāj aiz sevis dziļas sliedes.
Augsnes apstrādes mašīnai var iestatīt mazāku
dziļumu, ja tās dziļās sliedes vispirms nolīdzina
traktora riteņa grambu nolīdzinātāji (21. att.).
Lai izvairītos no bojājumiem,
apstādinot augsnes apstrādes
mašīnu ar sliežu irdināšanas
zariem, raugieties, lai augsnes
apstrādes mašīna atrastos uz cietas
virsmas, turpretī sliežu irdināšanas
zari - uz irdenas virsmas!
Montāža:
1. Esošās vāka stiprinājuma skrūves
nomainiet pret piegādes komplektā
atrodamajām, garākām skrūvēm.
2. Pieskrūvējiet fermu (21. att./1) ar divām
vāka stiprinājuma skrūvēm (21. att./2) pie
augsnes apstrādes mašīnas.
3. Piestipriniet sliežu irdinātāju (21. att./3) ar
plāksnītēm (21. att./4) un skrūvēm pie
fermas.
21. att.
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Lietošanas sākums
Šajā nodaļā ir iekļauta informācija:
par mašīnas lietošanas uzsākšanu;
par to, kā pārbaudīt, vai mašīnu drīkst piemontēt/piekabināt
attiecīgajam traktoram.
Pirms mašīnas lietošanas operatoram jāizlasa un jāiegaumē
ekspluatācijas instrukcijā minētie norādījumi.
Ievērojiet nodaļā "Drošības norādījumi operatoram", sākot no 24
sniegto informāciju par
mašīnas piekabināšanu un atkabināšanu,
mašīnas transportēšanu,
mašīnas lietošanu.
Mašīnas piekabināšanai un transportēšanai izmantojiet tikai tam
piemērotu traktoru!
Traktoram un mašīnai jāatbilst valsts ceļu satiksmes
noteikumiem.
Transportlīdzekļa īpašnieks (ekspluatācijas inženieris), kā arī
transportlīdzekļa vadītājs ir atbildīgs par attiecīgās valsts ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanu.

BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums: hidrauliski vai elektriski vadāmu konstrukcijas
elementu tuvumā iespējama saspiešana, iespiešana, sagriešana,
ievilkšana vai aizķeršana.
Nebloķējiet nevienu traktora vadības elementu, kas tiešā veidā kalpo
hidrauliski vai elektriski vadāmu konstrukcijas elementu kustības
vadīšanai, piemēram, locīšanai, pagriešanai un pārvietošanai.
Atlaižot attiecīgo vadības elementu, kustība jāpārtrauc automātiski.
Tas neattiecas uz tādām ierīcēm, kuras:
darbojas nepārtraukti vai
tiek regulētas automātiski vai
kurām atbilstoši to funkcijai nepieciešams planēšanas vai
spiediena režīms.
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6.1

Traktora piemērotības pārbaude
BRĪDINĀJUMS
Ja traktoru izmanto neatbilstoši noteikumiem, ekspluatācijas
laikā tas var salūzt vai var samazināties tā stabilitāte un
pazemināties stūrēšanas un bremzēšanas efektivitāte!
Pirms mašīnas piemontēšanas vai piekabināšanas traktoram
pārbaudiet traktora piemērotību.
Mašīnu drīkst piemontēt vai piekabināt tikai tādam traktoram,
kas tam ir piemērots.
Lai pārliecinātos, vai traktors arī ar piemontētu/piekabinātu
mašīnu nodrošina nepieciešamo bremzēšanas palēninājumu,
pārbaudiet bremžu darbību.
Traktora piemērotības priekšnosacījumi it īpaši ir:
pieļaujamā pilnā masa,
pieļaujamā asu noslodze,
pieļaujamā atbalsta noslodze traktora sakabes punktā,
uzmontētā apriepojuma nestspēja,
pietiekama pieļaujamā piekabes masa.
Šie dati ir norādīti datu plāksnītē vai transportlīdzekļa
reģistrācijas apliecībā un traktora ekspluatācijas instrukcijā.
Traktora priekšējā ass vienmēr jānoslogo par vismaz 20% no traktora
pašmasas.
Traktoram arī ar piemontētu vai piekabinātu mašīnu jāsasniedz
traktora ražotāja noteiktais bremzēšanas palēninājums.

6.1.1

Traktora pilnās masas, asu noslodzes un apriepojuma nestspējas, kā arī
nepieciešamā minimālā līdzsvarojuma faktisko vērtību aprēķins
Pieļaujamajai traktora pilnajai masai, kas ir norādīta transportlīdzekļa
reģistrācijas apliecībā, jābūt lielākai nekā:
traktora pašmasa,
līdzsvarojuma atsvara un
piemontētās mašīnas pilnās masas vai piekabinātās mašīnas
atbalsta slodzes kopsummai.

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

Aprēķinam nepieciešamie dati

22. att.
TL

[kg]

Traktora pašmasa

TV

[kg]

Nenoslogota traktora priekšējās ass
noslodze

TH

[kg]

Nenoslogota traktora aizmugurējās ass
noslodze

GH

[kg]

Pakaļgalā piekabināmās mašīnas pilna
masa vai pakaļgala masa

skat. mašīnas vai pakaļgala masas
tehniskos datus

GV

[kg]

Priekšpusē piekabināmās mašīnas pilna
masa vai priekšpuses masa

skat. priekšpusē piekabināmās mašīnas vai
priekšpuses masas tehniskos datus

a

[m]

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

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

a1

[m]

Attālums starp priekšējās ass centru un
apakšējā vilcējstieņa pievienojuma centru

skat. traktora ekspluatācijas instrukciju vai
izmēriet

a2

[m]

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

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

b

[m]

Traktora riteņu novietojums

skat. traktora ekspluatācijas instrukciju vai
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību vai
izmēriet

c

[m]

Attālums starp aizmugurējās ass centru un
apakšējā vilcējstieņa pievienojuma centru

skat. traktora ekspluatācijas instrukciju vai
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību vai
izmēriet

d

[m]

Attālums starp apakšējā vilcējstieņa
pievienojuma centru un pakaļgalā
piekabināmās mašīnas vai pakaļgala
smaguma centru (smaguma centra
attālums)

skat. mašīnas tehniskos datus
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6.1.1.2

Traktoram nepieciešamā minimālā priekšpuses līdzsvarojuma GV min aprēķins
stūrēšanas nodrošināšanai

GV

min

G H (c d ) TV b 0,2 TL b
a b

Aprēķināto traktora priekšpusē nepieciešamā minimālā līdzsvarojuma
skaitlisko vērtību GV min ierakstiet tabulā (lappusē Nr. 55).
6.1.1.3

Traktora priekšējās ass faktiskās noslodzes TV tat aprēķins

TV

tat

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

Aprēķināto priekšējās ass faktiskās noslodzes un traktora
ekspluatācijas instrukcijā norādītās pieļaujamās traktora priekšējās
ass noslodzes skaitlisko vērtību ierakstiet tabulā (lappusē Nr. 55).
6.1.1.4

Traktora un mašīnas faktiskās pilnās masas aprēķins

Gtat

GV

TL

GH

Aprēķināto faktiskās pilnās masas un traktora ekspluatācijas
instrukcijā norādītās pieļaujamās traktora pilnās masas skaitlisko
vērtību ierakstiet tabulā (lappusē Nr. 55).
6.1.1.5

Traktora aizmugurējās ass faktiskās noslodzes TH tat aprēķins

TH

tat

Gtat

TV

tat

Aprēķināto aizmugurējās ass faktiskās noslodzes un traktora
ekspluatācijas instrukcijā norādītās pieļaujamās traktora aizmugurējās
ass noslodzes skaitlisko vērtību ierakstiet tabulā (lappusē Nr. 55).
6.1.1.6

Traktora riepu nestspēja
Pieļaujamās riepu nestspējas (sk., piemēram, riepu ražotāja tehnisko
dokumentāciju) divkāršo vērtību (divu riepu) ierakstiet tabulā (lappusē
Nr. 55).
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6.1.1.7

Tabula
Faktiskā vērtība saskaņā
ar aprēķinu

Minimālā līdzsvarošana
priekšpusē/aizmugurē

/

kg

Pieļaujamā vērtība
saskaņā ar traktora
ekspluatācijas
instrukciju
--

Divkāršā
pieļaujamā riepu
nestspēja (divu
riepu)
--

Kopsvars (pilnā masa)

kg

kg

--

Priekšējās ass noslodze

kg

kg

kg

Aizmugurējās ass
noslodze

kg

kg

kg

Pieļaujamās traktora pilnās masas, asu noslodzes un
apriepojuma nestspējas vērtības sk. traktora reģistrācijas
apliecībā.
Faktiskajām aprēķinātajām vērtībām jābūt mazākām par
pieļaujamajām vērtībām vai ar tām vienādām ( )!

BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums: traktora nepietiekamas stabilitātes, kā arī
nepietiekamas stūrēšanas un bremzēšanas spējas rezultātā
iespējama saspiešana, sagriešana, aizķeršana, ievilkšana vai
trieciens!
Mašīnu aizliegts piekabināt aprēķinu pamatā izmantotajam traktoram,
ja:
kaut vai viena no faktiskajām aprēķinātajām vērtībām pārsniedz
pieļaujamo vērtību;
traktoram nav piestiprināts nepieciešamās minimālās
līdzsvarošanas priekšpuses atsvars (ja ir nepieciešams) (GV min).

Līdzsvarojiet traktoru ar priekšpuses un pakaļgala atsvariem, ja
traktora ass noslodze ir pārsniegta tikai vienai asij.
Īpaši gadījumi:
Ja jūs nevarat sasniegt priekšpuses minimālo
līdzsvarošanu (GV min) ar priekšpusē piekabināmo mašīnu
(GV), jums papildus priekšpusē piekabināmajai mašīnai ir
jāizmanto atsvari!
Ja jūs nevarat sasniegt pakaļgala minimālo līdzsvarošanu
(GH min) ar pakaļgalā piekabināmo mašīnu (GH), jums
papildus pakaļgalā piekabināmajai mašīnai ir jāizmanto
atsvari!
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6.2

Kardānvārpstas montāža
Kardānvārpstu montējiet tikai pie nepiekabinātas mašīnas.
Pirms kardānvārpstas uzlikšanas iztīriet un ieeļļojiet pārvada
piedziņas vārpstu!

1. Uzlieciet kardānvārpstu uz piedziņas
pievades vārpstas un nostipriniet ar skrūvi
(24. att./1).
2. No jauna uzmontējiet mašīnas
kardānvārpstas aizsargu.

23. att.
Pārslodzes sajūgu montējiet mašīnas
pusē!

24. att.
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6.3

Kardānvārpstas garuma pielāgošana traktoram
BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums,
ko apkalpojošajam personālam/trešām personām rada
bojātas un/vai salauztas, lidojošas daļas, ja kardānvārpsta
pie traktora piekabinātās mašīnas pacelšanas/nolaišanas
laikā tiek stiepta vai saspiesta neatbilstoša kardānvārpstas
garuma izvēles dēļ!
ko rada nepareiza montāža vai neatļautas kardānvārpstas
izmaiņas — ievilkšanas un satveršanas risks!
Lieciet specializētai darbnīcai pārbaudīt kardānvārpstas garumu visos
darba stāvokļos un nepieciešamības gadījumā to pielāgot, pirms jūs
kardānvārpstu pirmo reizi pievienojat traktoram.
Pielāgojot kardānvārpstu, ievērojiet pievienoto kardānvārpstas
ekspluatācijas instrukciju.

Kardānvārpstas pielāgošana attiecas tikai uz aktuālo traktora tipu.
Kardānvārpstas pielāgošanu ir jāatkārto, ja jūs mašīnu piekabinat pie
cita traktora.

BRĪDINĀJUMS
Ievilkšanas un saķeršanas apdraudējums, ko rada nepareiza
montāža vai neatļautas kardānvārpstas izmaiņas!
Kardānvārpstas konstrukcijas izmaiņas drīkst veikt tikai specializēta
darbnīca. To darot, jāņem vērā kardānvārpstas izgatavotāja
ekspluatācijas instrukcija.
Ir pieļaujama kardānvārpstas garuma pielāgošana, ievērojot minimālo
profila pārsegumu.
Nav atļautas tādas kardānvārpstas konstrukcijas maiņas, kas nav
aprakstītas kardānvārpstas izgatavotāja ekspluatācijas instrukcijā.

BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas risks starp traktora pakaļgalu un mašīnu, paceļot
vai nolaižot mašīnu, lai noteiktu kardānvārpstas garāko un īsāko
darba stāvokli!
Traktora trīspunktu hidrauliskās sakabes vadības elementus
lietojiet tikai no paredzētās darba vietas.
nelietojiet, atrodoties bīstamajā zonā starp traktoru un mašīnu.
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BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas risks neuzmanīgas
traktora vai piekabinātās mašīnas ripināšanas gadījumā!
paceltas mašīnas nolaišanas gadījumā!
Nodrošiniet mašīnu un traktoru pret nejaušu ieslēgšanu, ripināšanu
un paceltas mašīnas nolaišanu, pirms atrodaties bīstamajā zonā
starp traktoru un paceltu mašīnu, lai pielāgotu kardānvārpstu.

Mazākais kardānvārpstas garums ir brīdī, kad tā atrodas horizontāli.
Lielākais kardānvārpstas garums ir brīdī, kad mašīna ir pilnīgi izcelta.

1. Sakabiniet traktoru ar mašīnu (kardānvārpstu nepievienojiet).
2. Ieslēdziet traktora stāvbremzi.
3. Nosakiet mašīnas izcelšanas augstumu ar īsāko un garāko
kardānvārpstas darba stāvokli.
3.1 Lai to izdarītu, paceliet un nolaidiet mašīnu ar traktora
trīspunktu hidrauliku.
Rīkojieties ar traktora trīspunktu hidraulikas vadības
elementiem traktora pakaļgalā no tam paredzētās darba
vietas.
4. Nodrošiniet mašīnu noteiktajā pacelšanas augstumā pret
nejaušu nolaišanu (piem., iebīdot zem tās balstus vai iekarot to
celtnī).
5. Nodrošiniet traktoru pret nejaušu ieslēgšanu, pirms jūs ieejat
bīstamajā zonā starp traktoru un mašīnu.
6. Nosakot garumu un saīsinot kardānvārpstu, ievērojiet
kardānvārpstas izgatavotāja ekpluatācijas instrukciju.
7. Saīsinātās kardānvārpstas daļas atkal iebīdiet vienu otrā.
8. Pirms kardānvārpstas pievienošanas ieeļļojiet traktora
jūgvārpstu un pievades vārpstu mašīnas pusē.
Traktora simbols uz aizsargcaurules apzīmē pusi, kurai jābūt
pieslēgtai pie traktora.
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6.4

Traktora/mašīnas nodrošināšana pret nejaušu iedarbināšanu un
nejaušu aizripošanu
BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums: veicot mašīnas apkalpošanas darbus, var tikt
izraisīta saspiešana, iespiešana, sagriešana, piespiedu
amputācija, satveršana, aptīšanās, ievilkšana, aizķeršana vai
trieciens, kas notiek:
nejauši nolaižoties ar trīspunktu hidraulisko sakabi paceltai
nenostiprinātai mašīnai;
nejauši nolaižoties paceltām nenostiprinātām mašīnas
daļām;
nejauši iedarbinot traktoru un piekabināto mašīnu un tiem
nejauši izkustoties.
Pirms jebkādu mašīnas apkalpošanas darbu sākšanas
nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt,
un nostipriniet traktoru un mašīnu, lai tie nevarētu izkustēties.
Aizliegts veikt jebkādus mašīnas apkalpošanas darbus,
piemēram, montāžas, regulēšanas, darbības traucējumu
novēršanas, tīrīšanas, apkopes un tehniskās uzturēšanas
darbus,
ja darbojas mašīnas piedziņa,
kamēr traktora dzinējs darbojas ar pievienotu
kardānvārpstu/hidraulisko sistēmu,
ja aizdedzes atslēga atrodas traktora aizdedzē un traktoru
var nejauši iedarbināt, kamēr tam ir pievienota
kardānvārpsta/hidrauliskā sistēma,
ja traktors un mašīna nav nostiprināti pret izkustēšanos,
izmantojot attiecīgo stāvbremzi un/vai riteņu paliktņus,
ja kustīgās daļas nav bloķētas pret nejaušu kustību.
Šo darbu laikā īpašu apdraudējumu izraisa saskare ar
nenostiprinātiem konstrukcijas elementiem.
1. Nolaidiet pacelto un nenodrošināto mašīnu/paceltās un
nenodrošinātās mašīnas daļas.
Šādā veidā jūs novērsīsiet to nejaušu nolaišanu.
2. Izslēdziet traktora dzinēju.
3. Izņemiet aizdedzes atslēgu.
4. Ieslēdziet traktora stāvbremzi.
5. Nodrošiniet mašīnu pret nejaušu izkustēšanos (tikai piekabinātu
mašīnu)
līdzenā apvidū izmantojot stāvbremzi (ja ir uzstādīta) vai
riteņu paliktņus,
ļoti nelīdzenā apvidū vai slīpumā ar stāvbremzi un riteņu
ķīļiem.
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7

Mašīnas piekabināšana un atkabināšana
Veicot mašīnu piekabināšanu un atkabināšanu, ievērojiet nodaļā
"Drošības norādījumi operatoram", 24. lpp. sniegto informāciju.

BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas risks, ko mašīnas piekabināšanas vai
atkabināšanas laikā var izraisīt traktora un mašīnas nejauša
iedarbināšana un nejauša izkustēšanās!
Pirms ieiešanas bīstamajā zonā starp traktoru un mašīnu, lai veiktu
piekabināšanu vai atkabināšanu, nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu
nevarētu nejauši iedarbināt un tie nejauši neizkustētos, šim nolūkam
sk. 59. lpp.

BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas risks starp traktora aizmuguri un mašīnu, veicot
mašīnas piekabināšanu un atkabināšanu!
Traktora trīspunktu hidrauliskās sakabes vadības elementus
lietojiet tikai no paredzētās darba vietas.
nelietojiet, atrodoties bīstamajā zonā starp traktoru un mašīnu.

7.1

Mašīnas piekabināšana
BRĪDINĀJUMS
Ja traktoru izmanto neatbilstoši noteikumiem, ekspluatācijas
laikā tas var salūzt vai var samazināties tā stabilitāte un
pazemināties stūrēšanas un bremzēšanas efektivitāte!
Mašīnu drīkst piemontēt vai piekabināt tikai tādam traktoram, kas tam
ir piemērots. Par to lasiet nodaļā "Traktora piemērotības pārbaude",
52. lpp.

BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas risks starp traktoru un mašīnu, veicot mašīnas
piekabināšanu!
Pirms piebraukšanas pie mašīnas lieciet visām personām atstāt
bīstamo zonu starp traktoru un mašīnu.
Klātesošie palīgi tikai kā kustības regulētāji drīkst atrasties līdzās
traktoram un mašīnai un ieiet starp transportlīdzekļiem tikai to
pilnīgas apstādināšanas gadījumā.

60

KE Super BAG0068.3 12.10

Mašīnas piekabināšana un atkabināšana

BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, kas, mašīnai nejauši atkabinoties no traktora,
izraisa saspiešanu, satveršanu, ievilkšanu un triecienu!
Lai traktoru savienotu ar mašīnu atbilstoši noteikumiem,
izmantojiet tikai paredzētās ierīces.
Piekabinot mašīnu traktora trīspunktu hidrauliskajai sakabei,
pievērsiet uzmanību tam, lai obligāti sakristu traktora un
mašīnas savienojamības kategorijas.
Noteikti pielāgojiet mašīnas II kategorijas apakšējo vilcējstieņu
tapas III kategorijas izmēriem, izmantojot samazināšanas
uzmavas, ja traktors ir aprīkots ar III kategorijas trīspunktu
hidrauliku.
Lai piekabinātu mašīnu, izmantojiet tikai mašīnas komplektācijā
iekļautās augšējā vilcējstieņa un apakšējo vilcējstieņu tapas
(oriģinālās tapas).
Veicot mašīnas piekabināšanu vai atkabināšanu, ikreiz
pārbaudiet, vai augšējā vilcējstieņa un apakšējo vilcējstieņu
tapām nav ārēji manāmu bojājumu. Nomainiet šīs tapas, ja tās ir
būtiski nodilušas.
Nostipriniet augšējo un apakšējo vilcējstieņu tapas trīspunktu
sakabes rāmja šarnīrsavienojuma punktos, lai tās nejauši
neizkristu, izmantojot pa vienam atvāžamajam spraudnim.
Vizuāli pārbaudiet, vai augšējā un apakšējā vilcēja kāši ir pareizi
nobloķējušies.

BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, kas, izmantojot bojātus elektropadeves kabeļus
un padeves cauruļvadus, izraisa enerģijas padeves
pārtraukumu!
Savienojot elektropadeves kabeļus un padeves cauruļvadus,
pievērsiet uzmanību to novietojumam. Elektropadeves kabeļiem un
padeves cauruļvadiem:
jāseko līdzi visām piemontētās vai piekabinātās mašīnas
kustībām bez nostiepuma, salocīšanās vai rīvēšanās.
tie nedrīkst berzēties gar citām mašīnas daļām.

BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, ko rada priekšlaicīga nodiluma rezultātā un
ekspluatācijas laikā lūstošs maināmais galvenais zobpārvads, ja
izvēlēta neatbilstoša traktora piedziņas jauda.
Ievērojiet maksimālo pieļaujamo traktora piedziņas jaudu mašīnas
maināmajam galvenajam zobpārvadam. Tikai tā jūs varēsiet novērst
pārslodzes radītu bojājumu rašanos. Vairāk par to skatiet nodaļā
"Nepieciešamais traktora aprīkojums", 40. lpp.

AMAZONE KE Super ir aprīkotas ar II kategorijas augšējo un
apakšējo vilcējstieņu tapām traktora augšējo un apakšējo vilcējstieņu
pievienošanai.
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1. Nodrošiniet mašīnu pret nejaušu izkustēšanos.
2. Mašīnas piekabināšanas laikā vizuāli pārbaudiet, vai tai nav
redzamu bojājumu. Par to vairāk lasiet nodaļā "Operatora
pienākumi", 8. lpp.
3. Nostipriniet lodveida bukses uz augšējiem un apakšējiem
vilcējstieņiem trīspunktu piekabināšanas rāmja stiprinājumu
punktos.
4. Ar atvāžamo spraudni nodrošiniet augšējā vilcējstieņa un
apakšējo vilcējstieņu tapas pret negaidītu atvienošanos.
5. Pirms piebraukšanas pie mašīnas lieciet visām personām atstāt
bīstamo zonu starp traktoru un mašīnu.
6. V ispirms pievienojiet pie traktora kardānvārpstu un barošanas
vadus, bet pēc tam piekabiniet traktoram mašīnu:
6.1. Piebrauciet ar traktoru pie mašīnas tā, lai starp traktoru un
mašīnu vēl paliktu brīva vieta (aptuveni 25 cm).
6.2. Nodrošiniet, lai traktoru nevarētu nejauši iedarbināt un tas
nejauši neizkustētos. Vairāk par to lasiet nodaļā "Traktora
nodrošināšana pret nejaušu iedarbināšanu un nejaušu
aizripošanu", sākot no 59. lpp.
6.3 Pārliecinieties, vai traktora jūgvārpsta ir izslēgta.
6.4. Pievienojiet kardānvārpstu un barošanas vadus.
6.5. Apakšējo vilcējstieņu kāšus novietojiet tā, lai to vērsuma
virziens sakristu ar mašīnas dīseles apakšējiem
savienojuma punktiem.
7. Tagad piebrauciet mašīnai ar traktoru atpakaļgaitā vēl tuvāk, lai
traktora apakšējo vilcējstieņu kāši automātiski savienotos ar
mašīnas apakšējo dīseles savienojuma punktu lodveida
uzmavām.
8. Paceliet traktora trīspunktu hidrauliku tik augstu, lai apakšējo
vilcējstieņu kāši savienotos ar lodveida uzmavām un automātiski
nofiksētos.
9. No traktora sēdvietas savienojiet augšējā vilcēja kāsi ar augšējo
trīspunktu piekabināšanas rāmja stiprinājuma punktu.
Augšējā vilcēja kāsis fiksējas automātiski.
10. Paceliet mašīnu līdz darba stāvoklim.
11. Lieciet cilvēkiem pamest bīstamo zonu mašīnas aizmugurē.
12. Mainiet augšējā vilcējstieņa garumu tā, lai mašīnas stieņu
kronšteins atrastos vertikālā stāvoklī.
13. Vizuāli pārbaudiet, vai augšējā un apakšējā vilcēja kāši ir pareizi
nobloķējušies.
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Iespraudiet augšējo vilcēju augšējā trīspunktu piekabināšanas rāmja
stiprinājuma punktā tā, lai piekabinātais augšējais vilcējs būtu
aptuveni horizontālā stāvoklī. Ja augšējais vilcējs ir horizontāli,
mašīnas izcelšanai nepieciešama vismazākā jauda.

7.2

Mašīnas atkabināšana
BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, kas atkabinātas mašīnas nepietiekamas
stabilitātes un apgāšanās gadījumā izraisa saspiešanu,
sagriešanu, satveršanu, ievilkšanu un triecienu!
Novietojiet neuzpildītu mašīnu dīkstāvē uz horizontālas virsmas ar
stingru pamatni.

Raugieties, lai, atkabinot mašīnu, tās priekšā vienmēr būtu brīva
vieta, lai atkārtotas piekabināšanas gadījumā ar traktoru varētu
taisnā līnijā piebraukt pie mašīnas.
Pirms mašīnas atvienošanas raugieties, lai savienojuma punkti
(augšējais un apakšējie vilcējstieņi) būtu atslogoti.
1. Novietojiet mašīnu uz horizontālas virsmas ar stingru pamatni.
2. Atkabiniet mašīnu no traktora.
2.1 Nodrošiniet mašīnu pret nejaušu izkustēšanos. Šai nolūkā
sk. 59. lpp.
2.2 Atbrīvojiet augšējo vilcēju.
2.3 No traktora sēdvietas atbrīvojiet un atkabiniet augšējā
vilcēja kāsi.
2.4 Atbrīvojiet apakšējo vilcēju.
2.5 No traktora sēdvietas atbrīvojiet un atkabiniet apakšējā
vilcēja kāsi.
2.6 Pavirziet traktoru par aptuveni 25 cm uz priekšu.
Izveidojusies brīvā vieta starp traktoru un mašīnu
nodrošina vieglāku piekļuvi kardānvārpstai, lai to varētu
atvienot.
2.7 Nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši
iedarbināt un tas nejauši neizkustētos.
2.8 Atvienojiet kardānvārpstu.
2.9 Nolieciet kardānvārpstu tam paredzētajā stiprinājumā.
2.10 Atvienojiet barošanas vadus.
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Iestatījumi
BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, kas izraisa saspiešanu, iespiešanu, sagriešanu,
piespiedu amputāciju, satveršanu, aptīšanos, ievilkšanu,
aizķeršanu vai triecienu un kas notiek:
nejauši nolaižoties ar traktora trīspunktu hidraulisko sakabi
paceltai mašīnai;
nejauši nolaižoties paceltām nenostiprinātām mašīnas
daļām;
nejauši iedarbinot traktoru un piekabināto mašīnu un tiem
nejauši izkustoties.
Pirms mašīnas iestatīšanas nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu
nevarētu nejauši iedarbināt un tie nejauši neizkustētos, šai nolūkā sk.
59. lpp.

8.1

Zaru darba dziļuma ieregulēšana
BRĪDINĀJUMS
Saķeršanas un uztīšanas apdraudējums, ko rada darbojošs
rotors, regulējot zaru darba dziļumu!
Pirms zaru darba dziļuma regulēšanas nodrošiniet traktoru pret
nejaušu ieslēgšanos un nejaušu aizripošanu, un pagaidiet, kamēr
rotori ir pilnīgi apstājušies.

BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas apdraudējums, ko rada nejauša augsnes apstrādes
mašīna nolaišanās, regulējot zaru darba dziļumu!
Šis apdraudējums var izraisīt smagus apakšējo ekstremitāšu
bojājumus.
Paceliet augsnes apstrādes mašīnu tikai nedaudz, kamēr sviras
uzguļas sekojošā veltņa balstam un tapu atveres kļūst pieejamas
dziļuma regulēšanas tapu ievietošanai.

BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas apdraudējums starp dziļuma regulēšanas tapām /
sekojošā veltņa balstu un augsnes apstrādes mašīnas sviru,
regulējot zaru darba dziļumu!
Šis apdraudējums var radīt smagus plaukstu un pirkstu bojājumus.
Satveriet dziļuma regulēšanas tapu tā, lai jūsu plauksta/pirksti
neatrastos starp sviru un dziļuma regulēšanas tapām.
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Augsnes apstrādes mašīna darba laikā balstās
uz veltņa. Tādā veidā vienmēr tiek nodrošināts
vienāds darba dziļums.
Lai noregulētu darba dziļumu:
1. Paceliet augsnes apstrādes mašīnu virs
traktora trīspunktu hidrauligas tikai tik
augstu, līdz sviras (25. att./3) atbrīvo tapu
atveres (25. att./2) dziļuma regulēšanas
tapām (25. att./1).
2. Nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu
nejauši iedarbināt un tie nejauši
neizkustētos.
3. Izņemiet atvāžamo spraudni (25. att./4).
4. Pēc tam pārvietojiet attiecīgo dziļuma
regulēšanas tapu uz citu tapas atveri.

25. att.

5. Nodrošiniet dziļuma regulēšanas tapu ar
atvāžamo spraudni.
Attēlā parādīta pareiza rīkošanās ar dziļuma
regulēšanas tapu, regulējot sēklu
iestrādāšanas dziļumu.
Dziļuma regulēšanas tapai ir četras šķautnes ar
dažādiem attālumiem.
Griežot dziļuma regulēšanas tapu, dziļumu var
noregulēt ar mazāku soli.
Raugieties, lai visu sviru dziļuma regulēšanas
tapas
būtu ievietotas vienā atverē,
ar vienādām malām pie iekārtas (skatiet
skaitļu marķējumu no 1 līdz 4).
Jo augstākās tapu atverēs dziļuma regulēšanas tapas ir
ievietotas, jo lielāks būs darba dziļums.
Ja notiek darba dziļuma maiņa, jaunajam darba dziļumam
jāpielāgo arī sānu vadības plāksnes un nolīdzināšanas sija.
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8.2

Nolīdzināšanas sliedes noregulēšana
BRĪDINĀJUMS
Uztīšanas un satveršanas apdraudējums, ko rada kustībā esošs
rotors, regulējot nolīdzināšanas sliedes darba augstumu!
Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas bojājumus, īpaši
apakšējo locekļu bojājumus.
Pirms nolīdzināšanas sliedes darba augstuma regulēšanas
nodrošiniet traktoru pret nejaušu ieslēgšanos un nejaušu aizripošanu,
un pagaidiet, kamēr rotori ir pilnīgi apstājušies.

BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, ko rada nejauša mašīnas nolaišanās, regulējot
nolīdzināšanas sliedes darba augstumu!
Šis apdraudējums var izraisīt smagas apakšējo locekļu traumas.
Paceliet mašīnu tikai nedaudz virs traktora trīspunktu hidraulikas, lai
nolīdzināšanas sliedi varētu viegli noregulēt.
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Nolīdzināšanas sijai (26. att./1) parastos sējumos
pastāvošo nelīdzenumu nolīdzināšanai pa
priekšu vienmēr jāstumj mazs augsnes valnis.
Sējot mulčā nolīdzināšanas sija nav
nepieciešama. Ja nolīdzināšanas sija nav
nepieciešama, nostipriniet to augšējā pozīcijā.
Visiem iestatīšanas segmentiem iestatiet
vienādus parametrus. Orientēties palīdzēs
rādītāji (26. att./2) un skalas (26. att./3).

26. att.

Nolīdzināšanas sijas noregulēšana:
1. Iestatiet nolīdzināšanas sijas augstumu, vienādi noregulējot
pāriestatīšanas tapas (aptuvena iestatīšana).
2. Nodrošiniet katru spraudtapu ar atvāžamo spraudni.
3. Paceliet uz augšu kloķi (26. att./4).
4. Paceliet izlīdzināšanas siju ar kloķi nepieciešamajā augstumā
(precīzā iestatīšana).
5. Nolaidiet kloķi.

8.3

Sānu vadības plākšņu regulēšana

Sagatavojot izsējas augsni pēc apstrādes ar
arklu, sānu vadības plāksnes (27. att./1)
jāpieskrūvē tā, lai tās virzītos caur augsni maks.
1 līdz 2 cm dziļumā.
Ja sānu vadības plāksne sliktos darba apstākļos
sastumj kopā salmus, sānu vadības plāksnes
jānostiprina slīpi, t.i., priekšpusē augstāk nekā
aizmugurē vai arī maksimālajā augstumā.

27. att.
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8.4

Ķīļratu veltņa tīrītāju regulēšana

Tīrītāji (28. att.) ir noregulēti rūpnīcā. Lai
noregulējumu pielāgotu darba apstākļiem:
1. Atskrūvējiet skrūvsavienojumus.
2. Noregulējiet tīrītāju pozīciju garenajās
atverēs.
3. Pieskrūvējiet skrūves.
Noregulējiet attālumu starp tīrītāju
un starpratu ne mazāku par 10 mm,
jo citādi tiks veicināta papildu
nodiluma rašanās.

28. att.

8.5

Traktora sliežu irdinātāju ieregulēšana
APDRAUDĒJUMS
Pirms ieregulēšanas vai montāžas
izslēdziet motoru, izņemiet
aizdedzes atslēgu un raugieties, lai
jūgvārpsta būtu apstājusies.

1. Lai ieregulētu sliežu irdinātājus, nedaudz
paceliet augsnes apstrādes mašīnu ar
traktora hidrauliku un palieciet piemērotus
balstus.
2. Novietojiet sliežu irdinātāju zarus
vajadzīgajā pozīcijā (traktora sliežu pozīcijā)
un pieskrūvējiet.
3. Noregulējiet darba dziļumu, pārspraužot
tapu (29. att./1) sliežu irdinātāja zobotajā
malā (29. att./3) un nostiprinot ar atvāžamo
spraudni (29. att./2).
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Transportēšanas braucieni
Transportēšanas braucienu laikā ievērojiet nodaļā "Operatora
drošības norādījumi" minēto informāciju 26. lpp.
Pirms transportēšanas pārbaudiet, vai:
elektropadeves kabeļi un padeves cauruļvadi ir pievienoti
pareizi,
apgaismes iekārta nav bojāta, darbojas un ir tīra,
bremžu sistēmai un hidrauliskajai sistēmai nav ārēji
manāmu bojājumu,
stāvbremze ir pilnīgi izslēgta,
bremžu sistēma darbojas.

BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, kas piekabinātas mašīnas nejaušas
atvienošanās gadījumā izraisa saspiešanu, sagriešanu,
satveršanu, ievilkšanu un triecienu!
Pirms transportēšanas brauciena sākuma vizuāli pārbaudiet, vai
augšējo un apakšējo vilcējstieņu tapas ir nostiprinātas ar atvāžamiem
spraudņiem, lai tās nejauši neatvienotos.

BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, kas nejaušu mašīnas kustību gadījumā izraisa
saspiešanu, iespiešanu, sagriešanu, piespiedu amputāciju,
satveršanu, aptīšanos, ievilkšanu, aizķeršanu vai triecienu.
Ja mašīna ir salokāma, pārbaudiet, vai transportēšanas
stiprinājumi ir atbilstoši nofiksēti.
Pirms transportēšanas brauciena nostipriniet mašīnu, lai tā
nevarētu nejauši izkustēties.

BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, kas nepietiekamas stabilitātes un apgāšanās
gadījumā izraisa saspiešanu, sagriešanu, aizķeršanu, ievilkšanu
vai triecienu!
Izvēlieties tādu braukšanas stilu, lai traktoru ar piemontētu vai
piekabinātu mašīnu varētu droši pārvaldīt ikvienā situācijā.
Turklāt ņemiet vērā savas spējas, ceļa seguma, satiksmes,
redzamības un laika apstākļus, traktora gaitas īpašības, kā arī
piemontētās vai piekabinātās mašīnas ietekmi.
Pirms transportēšanas brauciena bloķējiet traktora apakšējo
vilcējstieņu sānu fiksatorus, lai piemontētā vai piekabinātā
mašīna brauciena laikā nesvārstītos.
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BRĪDINĀJUMS
Risks nokrist no mašīnas, atrodoties uz mašīnas tās kustības
laikā!
Stāvēšana un/vai kāpšana uz mašīnām to kustības laikā ir aizliegta.

BRĪDINĀJUMS
Nepieciešamības gadījumā pirms transportēšanas brauciena
sagatavojiet sistēmu Huckepack (uzkabināmais aprīkojums)
transportēšanai!

BRĪDINĀJUMS
Citiem satiksmes dalībniekiem var rasties bīstamas situācijas, ja
nolīdzināšanas sija transportēšanas laikā nejauši nokrīt!
Abas nolīdzināšanas sijas regulēšanai paredzētās vārpstas
jānodrošina pret nejaušu pagriešanos, izmantojot tapu un atvāžamo
spraudni.
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Mašīnas lietošana
Lietojot mašīnu, ievērojiet šādās nodaļās minētos norādījumus:
"Uz mašīnas esošie brīdinājuma un cita veida apzīmējumi",
sākot no 17. lpp. un
"Drošības norādījumi operatoram", sākot no 24. lpp.
Šo norādījumu ievērošana kalpo jūsu drošībai.

BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, kas, lietojot mašīnu ar neaizsegtiem piedziņas
elementiem, izraisa saspiešanu, ievilkšanu un aizķeršanu!
Lietojiet mašīnu tikai ar pilnīgi piemontētām aizsargierīcēm.

BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, kas piekabinātās mašīnas traktora
nepietiekamas stabilitātes un apgāšanās gadījumā izraisa
saspiešanu, sagriešanu, piespiedu amputāciju, ievilkšanu,
aizķeršanos un triecienu!
Izvēlieties tādu braukšanas stilu, lai traktoru ar piekabinātu mašīnu
varētu droši pārvaldīt jebkurā situācijā.
Turklāt ņemiet vērā savas spējas, ceļa seguma kvalitāti, satiksmes,
redzamības un laika apstākļus, traktora gaitas īpatnības, kā arī
piekabinātās mašīnas ietekmi.

BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, kas piekabinātas mašīnas nejaušas
atvienošanās gadījumā izraisa saspiešanu, sagriešanu,
satveršanu, ievilkšanu un triecienu!
Pirms katras mašīnas lietošanas reizes vizuāli pārbaudiet, vai
augšējā vilcējstieņa un apakšējo vilcējstieņu tapas ir nostiprinātas ar
atvāžamajiem spraudņiem pret nejaušu atvienošanos.

BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, ko izraisa no kustībā esošas mašīnas lidojoši
priekšmeti!
Pirms ieslēdzat jūgvārpstu, lieciet cilvēkiem pamest mašīnas bīstamo
zonu.

KE Super BAG0068.3 12.10

71

Mašīnas lietošana

UZMANĪBU
Apdraudējums, ko izraisa salūšana, izmantošanas laikā
nostrādājot maināmā galvenā zobpārvada ekscentriskajam
sajūgam!
Ja nostrādā ekscentriskais sajūgs, nekavējoties izslēdziet traktora
jūgvārpstu.
Tā jūs novērsīsiet pārvada bojājumu rašanos.
Noteikti ievērojiet norādījumus nodaļā Iestrēgušu rotoru atbrīvošana;
skatiet 76. lappusi.
BRĪDINĀJUMS
Saķeršanas un aptīšanas risks un apdraudējums, ko rada
satvertu svešķermeņu izsviešana kustīgas kardānvārpstas
bīstamajā zonā!
Pirms katras ekspluatācijas reizes pārbaudiet kardānvārpstas
drošības ierīču un aizsargierīču darbspēju un komplektāciju.
Nekavējoties lieciet specializētā darbnīcā nomainīt bojātas
kardānvārpstas drošības ierīces un aizsargierīces.
Pārbaudiet, vai traktora un augsnes apstrādes mašīnas
aizsargierīces, kā arī pagarinātās kardānvārpstas drošības
ierīces un aizsargierīces pārklāj kardānvārpstu vismaz par 50
mm. Ja tas tā nav, augsnes apstrādes mašīnu piedzīt ar
kardānvārpstas palīdzību ir aizliegts.
Pārliecinieties, vai kardānvārpstas aizsargs ir nodrošināts pret
rotāciju ar piestiprināšanas ķēdi.
Pirms ieslēgt traktora jūgvārpstu, ņemiet vērā pieļaujamo
augsnes apstrādes mašīnas piedziņas apgriezienu skaitu.
Uzturieties pietiekamā attālumā no darbojošas kardānvārpstas.
Lieciet cilvēkiem pamest darbojošas kardānvārpstas bīstamo
zonu.
Apdraudējuma gadījumā nekavējoties izslēdziet traktora dzinēju.

UZMANĪBU
Apdraudējums, ko rada nepieļaujamas darbojošas
kardānvārpstas noliekšanas izraisīts bojājums!
Kad paceļat mašīnu, ievērojiet pieļaujamās darbojošas
kardānvārpstas noliekšanas robežas. Nepieļaujama darbojošas
kardānvārpstas noliekšana var izraisīt paaugstinātu, priekšlaicīgu
nodilumu vai tiešu kardānvārpstas bojājumu.
Izlasiet un ievērojiet norādījumus kardānvārpstas ekspluatācijas
instrukcijā.
Ja paceltā mašīna darbojas nelīdzsvaroti, nekavējoties izslēdziet
traktora jūgvārpstu.
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BRĪDINĀJUMS
Sagriešanas, saķeršanas, uztīšanas un trieciena apdraudējums,
ko izraisa nejauša kustīgu rotora augsnes apstrādes zaru
aizskaršana, ja nav piemontētas aizsargierīces augsnes
apstrādes mašīnas aizmugurē!
Augsnes apstrādes mašīnu ir aizliegts izmantot bez veltņa. Veltnis
veic ne tikai savas pamatfunkcijas, bet darbojas arī kā fiksēta un
atdaloša aizsargierīce (aizsardzība no nelaimes gadījumiem).

BRĪDINĀJUMS
Sagriešanas, saķeršanas, uztīšanas un trieciena apdraudējums,
ko izraisa kustīgi augsnes apstrādes zari!
Raugieties, lai citi cilvēki vienmēr ievērotu pietiekami drošu
attālumu no mašīnas, kamēr darbojas traktora motors un
kardānvārpsta.
Pirms ieslēdzat traktora jūgvārpstu, lieciet cilvēkiem pamest
mašīnas bīstamo zonu.

BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas apdraudējums starp augsnes apstrādes mašīnas
svirām un sekojošā veltņa balstu, kā arī starp svirām un dziļuma
regulēšanas tapām, paceļot un nolaižot mašīnu!
Šis apdraudējums var izraisīt smagus plaukstu un pirkstu bojājumus.
Pirms mašīnu paceļat vai nolaižat, lieciet cilvēkiem pamest mašīnas
bīstamo zonu.

BRĪDINĀJUMS
Ievilkšanas un saķeršanas apdraudējums, ko izraisa kustīgi
augsnes apstrādes zari, lietojot mašīnu bez sānu vadības
plāksnēm!
Lietojiet mašīnu tikai ar atbilstoši noteikumiem piemontētām sānu
vadības plāksnēm.
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10.1

Darba sākšana
1. Pirms augsnes apstrādes mašīnu paceļat vai nolaižat, lieciet
cilvēkiem pamest mašīnas bīstamo zonu.
2. Augsnes apstrādes mašīnu tieši pirms ekspluatācijas uz lauka
nolaist ar traktora hidrauliku tik zemu, lai zari atrodas tieši virs
augsnes, bet tai nepieskaras.
3. Noregulējiet traktora jūgvārpstu, lai tā darbotos ar noteikumos
paredzēto apgriezienu skaitu.
4. Uzsākot traktora kustību, līdz galam nolaidiet augsnes apstrādes
mašīnu.
Traktoriem, kuri ir aprīkoti ar hidrauliski vai pneimatiski
pārslēdzamu jūgvārpstu, to drīkst ieslēgt tikai brīvgaitā, lai
nesabojātu kardānvārpstu.
Ja zobratu veltnis, piemēram, pirmās ekspluatācijas laikā krāsas
salipšanas dēļ griežas smagi, nevis tūlīt pārregulējiet tīrītājus,
bet gan velciet veltni pa cietu virsmu (neuzartu augsni), kamēr
tas sāk griezties viegli.

Traktora jūgvārpstas apgriezienu skaits
Traktora jūgvārpstas apgriezienu skaitam jābūt noregulētam uz 1000
apgr./min. Mazāks jūgvārpstas apgriezienu skaits rada lielāku griezes
momentu, kas var izraisīt ātrāku pārslodzes savienojumu. Tikai
strādājot mīkstā vai uzirdinātā augsnē ar nelielu darba dziļumu,
traktora jūgvārpstas apgriezienu skaits var būt 540 apgr./min.

Nekad nenoregulējiet lielāku zaru apgriezienu skaitu, nekā tas ir
nepieciešams.
Noregulējiet traktora jūgvārpstas apgriezienu skaitu uz 1000
apgr./min!
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10.2

Darba laikā
Paceliet mašīnu, piemēram, apgriežoties lauka galā, tikai tik daudz,
lai augsnes apstrādes mašīna un veltnis būtu izcelti no augsnes. Ja
šīs darbības laikā kardānvārpsta tiek noliekta tikai nedaudz, tā var
turpināt rotēt. Ja mašīna paceltā stāvoklī darbojas nelīdzsvaroti,
izslēdziet traktora jūgvārpstu.
Uzmaniet, lai zari būtu garāki par minimālo garumu. Liela darba
dziļuma gadījumā zari ir jānomaina pret jauniem vēl pirms minimālā
garuma sasniegšanas.
Līdz ar zaru nodilumu ir jāpielāgo arī augsnes apstrādes mašīnas
darba dziļums, sānu vadības plāksnes un nolīdzināšanas sliede
jāpielāgo jaunajam darba dziļumam.
Zaru minimālais garums: 150 mm
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10.3

Iesprūdušu rotoru atbrīvošana
Ja augsne ir akmeņaina vai ar stingriem šķēršļiem, zari vai rotori var
apstāties. Lai tādēļ nerastos pārvada bojājumi, kardānvārpsta ir
aprīkota ar pārslodzes sajūgu.

BRĪDINĀJUMS
Ievilkšanas un saķeršanas apdraudējums apkalpojošajam
personālam, ko izraisa nejauša mašīnas atkārtota ieslēgšanās,
manuāli atbrīvojot iesprūdušas daļas!
Aizliegts atbrīvot iesprūdušas daļas,
ja darbojas mašīnas piedziņa,
ja darbojas traktora motors un ir pieslēgta kardānvārpsta,
ja aizdedzes atslēga atrodas traktora aizdedzē un traktoru var
nejauši iedarbināt, kamēr tam ir pievienota kardānvārpsta,
ja traktors nav nodrošināts pret aizripošanu ar stāvbremzi,
1. Nekavējoties apstādiniet traktoru.
2. Izceliet mašīnu no augsnes.
3. Vienlaicīgi samaziniet traktora jūgvārpstas apgriezienu skaitu
-1
līdz 300 min , līdz dzirdams, ka ekscentriskais sajūgs
nofiksējas.
4. Turpiniet darbu, ja rotors griežas bez traucējumiem.
5. Atbrīvojiet iesprūdušu rotoru manuāli, ja to nevar izdarīt no
traktora kabīnes.
Ja rotori griezties nesāk, jūgvārpstu ir jāizslēdz un šķērslis ir jānovāc
(tikai ar izslēgtu motoru un izvilktu aizdedzes atslēgu). Pēc tam
ekscentriskais sajūgs atkal ir darba gatavībā.
Griezuma tapas sajūgs:
Nomainiet drošības skrūvi; skatiet 100. lappusi.
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11

Dažādu mašīnu kombinēšana
Augsnes apstrādes mašīnu atbilstoši noteikumiem var izmantot kā
atsevišķu mašīnu ar sekojošu AMAZONE veltni
(PW, KW, SW)
kombinācijā ar AMAZONE veltni un
piekabināmo sējmašīnu D9
(skatiet nodaļu "11.2", lappusē Nr. 80)
piekabināmo sējmašīnu D9 ar celšanas rāmi
(skatiet nodaļu "11.3", lappusē Nr. 83)
piekabināmo sējmašīnu AD
(skatiet nodaļu "11.4", lappusē Nr. 88)
pneimatisko uzmontējamo sējmašīnu AD-P Special
(skatiet nodaļu "11.5", lappusē Nr. 88)
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11.1

Veltņu montāža un demontāža

Montāža:
veltņi jāpiestiprina augsnes apstrādes mašīnai ar
2 svirām (30. att./1).
1. Novietojiet veltni uz līdzenas virsmas un
nodrošiniet to pret ripošanu gan uz priekšu,
gan atpakaļ.
2. Piekabiniet augsnes apstrādes mašīnu pie
traktora un pievirzieties atpakaļgaitā pie
veltņa.
3. Piestipriniet veltņa sviras (30. att./1) pie
augsnes apstrādes mašīnas balsta
elementiem (30. att./3) ar tapām (30. att./2)
un nostipriniet tās ar skrūvi un uzgriezni (30.
att./4).

30. att.

BRĪDINĀJUMS
Sviru stiprinājums, kā parādīts
attēlā (31. att.), nav atļauts.
Attēlotais sviru stiprinājums paredzēts tikai
transportēšanai ar smago automobili, piegādājot
mašīnu no rūpnīcas.

31. att.

UZMANĪBU
Veltni pirms piekabināšanas īpaši droši atbalstiet
(nodrošiniet pret apgriešanos un ripošanu)!
Veltni pie augsnes apstrādes mašīnas piestipriniet īpaši
uzmanīgi, jo veltnis noteikumiem neatbilstošas
atbalstīšanas gadījumā var apgriezties! Miesas bojājumu
risks!
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Noregulējiet zaru darba dziļumu,
skat lappusē Nr. 64.

KE, kombinējot ar sējmašīnu:
izņemiet augšējās tapas (32. att./1), tikko
kombinācija ir aprīkota ar uzmontējamu
sējmašīnu un uzmontējamā sējmašīna ir
piestiprināta pie augsnes apstrādes
mašīnas un veltņa.
KE kā atsevišķu mašīnu ar Amazone
sekojošo veltni:
Katra svira ir pievienota veltnim ar 2 tapām.

32. att.

Demontāža:
1. Novietojiet pie traktora piekabinātās rotoru
ecēšas uz līdzenas virsmas un nodrošiniet
veltni pret ripošanu gan uz priekšu, gan
atpakaļ.
2. Atskrūvējiet skrūves ar uzgriežņiem (30.
att./4), izvelciet sviru tapas (30. att./2).
UZMANĪBU
Pirms tapu izvilkšanas
pārliecinieties, vai tapu
savienojums nav noslogots!
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11.2

Piekabināmās sējmašīnas pievienošana

33. att.
Pievienošanas daļas (izvēle) paredzētas piekabināmās sējmašīnas
piestiprināšanai pie augsnes apstrādes mašīnas. Nepieciešams
sējmašīnas aprīkojums ar apakšējo un augšējo vilcējstieņu
pievienošanas punktiem Kat. II.

Kombinācijā ar sējmašīnu augsnes apstrādes mašīnu apgriešanās
laikā jāpaceļ augstāk.
Lai izvairītos no kardānvārpstas bojājuma, pirms augsnes apstrādes
mašīnas pacelšanas atslēdziet kardānvārpstu, ja tā pacelšanās laikā
tiek pārāk izliekta.
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1. Pieskrūvējiet katru apakšējā vilcēja kāsi
(34. att./1) ar divām skrūvēm (34. att./2).
Pieskrūvējiet apakšējā vilcēja kāšus (34.
att./1) tā, lai sējmašinu varētu pieāķēt
bez liekas piepūles
seko cieši aiz veltņa.

34. att.
2. Izvelciet abas tapas (35. att./1) no apakšējo
vilcējstieņu kāšiem un sasveriet
stiprinājuma cilpas (35. att./2).
3. Lieciet visiem atstāt bīstamo zonu.
4. Pievirzieties ar augsnes apstrādes mašīnu
pie sējmašīnas.
5. Uzāķējiet sējmašīnas apakšējos
vilcējstieņus (35. att./3) uz apakšējo
vilcējstieņu kāšiem.
6. Nostipriniet drošības cilpas (35. att./2) ar
tapām (35. att./1).
7. Nodrošiniet tapas ar atvāžamajiem
spraudņiem.

35. att.

8. Savienojiet augšējo vilcējstieni (36. att./1) ar
sējmašīnas tapu tās augšējā vilcējstienī.
9. Nodrošiniet tapu ar atvāžamo spraudni.
10. Izlīdziniet sējmašinu taisni pagarinot vai
saīsinot augšējo vilcējstieni.
11. Nodrošiniet augšējā vilcējstieņa iestatījumu
ar kontruzgriezni (36. att./2).

36. att.
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11.2.1

Pievienošanas daļu montāža (darbs veicams darbnīcā)

37. att.
1. Iekariet savienojuma nesējstieņus (37. att./1) krānā.
2. Pievienojiet savienojuma nesējstieņus kopā ar divām distances
vienībām (37. att./2) pie augsnes apstrādes mašīnas ar divām
tapām(37. att./3).
3. Nodrošiniet tapas ar skrūvēm (37. att./4) un uzgriežņiem.
4. Pievienojiet ķēžu savienojumus (37. att./5) kopā ar augšējo
vilcējstieni (37. att./6) pie augsnes apstrādes mašīnas ar tapu
(37. att./7).
5. Nostipriniet tapas ar divām drošības skrūvēm (37. att./8).
6. Iekariet vilcējatsperi (38. att./1) abās ķēdēs.
Nenospriegotā stāvoklī ķēdēm nevajadzētu
pieskarties augsnes apstrādes mašīnas
augšpusei.

38. att.
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11.3

Piekabināmās sējmašīnas D9 savienošana ar pacelšanas rāmi

Amazone piekabināmās sējmašīnas var
piestiprināt augsnes apstrādes mašīnai,
izmantojot Amazone sistēmu Huckepack.
Ja traktora jauda nav pietiekama, lai paceltu
augsnes apstrādes mašīnas, veltņa un
piekabināmās sējmašīnas kombināciju ar
„pārregulējamām sajūga daļām”, pacelšanai
nepieciešamo jaudu var samazināt, izmantojot
Amazone sistēmu Huckepack.
39. att. – Celšanas rāmis nolaists darba stāvoklī.
40. att. – Celšanas rāmis pacelts, lai veiktu
transportēšanu un pagriešanos lauka galā.

39. att.

Celšanas rāmi apkalpo ar vienkāršas darbības
traktora vadības ierīci.
Huckepack 2.1
Sējmašīnām ar pilno masu 1600 kg.
UZMANĪBU
Miesas bojājumu risks, paceļot rāmi
aiz kustīgām daļām!
Rīkoties ar hidraulisko celšanas
rāmi tikai tad, ja tā darbības
rādiusā neatrodas cilvēki!
Aizliegts atrasties zem paceltās
mašīnu kombinācijas!
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Sējmašīnas piekabināšana
1. Pievirzieties ar augsnes apstrādes mašīnu
pie sējmašīnas.
Iespējams piekabināt sējmašīnas ar kat. II.
apakšējo vilcējstieņu savienojuma
punktiem.
2. Piekabiniet sējmašīnu pie celšanas rāmja
apakšējo vilcējstieņu savienojuma
punktiem.
Pirms piekabināšanas raugieties, lai
stiprinājuma cilpas būtu noliektas uz priekšu
(41. att./1).
3. Nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu
nejauši iedarbināt un tie nejauši
neizkustētos.
4. Pārlieciet stiprinājuma cilpas (41. att./1) pār
apakšējo vilcējstieņu rēdzēm un nostipriniet
katru stiprinājuma cilpu ar vienu tapu (41.
att./2)un atvāžamo spraudni (41. att./3).
5. Pievienojiet augšējo vilcējstieni (41. att./4)
pie augšējiem sējmašīnas un celšanas
rāmja (41. att./5) piekabināšanas punktiem
ar tapu un nodrošiniet ar atvāžamo
spraudni.
6. Pagriežot augšējo vilcējstieni, noregulējiet
sējmašīnu tā, lai tā atrastos horizontālā
stāvoklī.
41. att.
Pārbaudiet, vai gadījumā, ja traktora aizmugurējais logs atvērts,
AMAZONE sistēmas Huckepack (uzkabināmā aprīkojuma) daļas
nesitas pret aizmugurējo logu.
Ja tā ir, aizmugurējo logu nedrīkst atvērt līdz galam.

Izmantojiet dažādas uzkarināmo kāšu (41. att./6) pieskrūvēšanas
iespējas, lai sekojošo sējmašīnu piestiprinātu maksimāli cieši aiz
veltņa.
Apakšējās skrūves
pozīcijā a mazam veltnim,
pozīcijā b lielam veltnim.
Abās pusēs izvēlieties vienādas uzkarināmo kāšu pieskrūvēšanas
pozīcijas.
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11.3.1

Celšanas rāmju montāža (darbnīcā veicams darbs)

1. Piekabiniet augsnes apstrādes mašīnu
traktoram
2. Nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu
nejauši iedarbināt un tie nejauši
neizkustētos.
3. Paceliet celšanas rāmi ar celtni
4. Virziet pacelšanas rāmi kreisajā un labajā
pusē starp vadīklām (42. att./1), nostipriniet
ar tapām (42. att.2) un nodrošiniet ar skrūvi
un uzgriezni.
5. Augšējo vilcējstieni nostipriniet pie zemes
apstrādes mašīnas augšējā savienojuma
punkta (42. att./3) ar tapu (42. att.4) un
nodrošiniet ar atvāžamo spraudni.
6. Hidrauliskos cauruļvadus pieslēdziet pie
hidrauliskajiem cilindriem un piestipriniet pie
augsnes apstrādes mašīnas ar kabeļa
sasaitēm.
7. Pieslēdziet hidrauliskās šļūtenes traktoram.

42. att.

8. No traktora kabīnes piepildiet celšanas rāmi
ar spiedienu un pārbaudiet, vai hidrauliskajā
sistēmā nav sūču. Nepieciešamības
gadījumā novērsiet sūces.
Celšanas rāmja hidraulikas pieslēgumu var pieslēgt pie traktora
apakšējo vilcējstieņu hidraulikas.
Tam nepieciešams aprīkot traktoru ar papildu hidraulisko
savienojumu (darbnīcā veicams darbs).
Darbinot traktora apakšējo vilcējstieņu hidrauliku,
no sākuma pilnīgi paceļas sējmašīna ar celšanas rāmi,
bet pēc tam ar apakšējiem vilcējstieņiem paceļ mašīnu
kombināciju.
Pirms lauka gala paceliet mašīnu kombināciju tik tālu, lai zari un
veltnis ir nedaudz virs zemes.
Šajā stāvoklī, strādājot ar vairumu traktoru, kardānvārpsta tiek
noliekta tikai nedaudz un ir iespējams pagriezties ar rotējošu
kardānvārpstu.
Pēc pagriešanās vispirms nolaižas mašīnu kombinācija, augsnes
apstrādes mašīna sāk darboties un, traktoram sākot braukt,
sējmašīna tiek nolaista vietā, kur augsnes apstrādes mašīna sāka
strādāt.
Tādējādi iespējams strādāt, veicot šauru apgriešanās manevru.
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11.3.2

Braukšana pa ceļiem ar Amazone sistēmu Huckepack 2.1

Nodrošiniet celšanas rāmi pirms
transportēšanas, bet pirms lietošanas atbrīvojiet.
1. Ieslēdziet traktora vadības ierīci.
Pilnīgi paceliet sējmašīnu ar celšanas rāmi.
2. Nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu
nejauši iedarbināt un tie nejauši
neizkustētos.
3. Drošības savienojumus (43. att./1)
pagrieziet transportēšanas stāvoklī
(43. att./2),
pagrieziet dīkstāves stāvoklī (43.
att./4).
4. Nostipriniet drošības savienojumus (43.
att./3) ar tapām un nodrošiniet ar atvāžamo
spraudni.

11.3.3

43. att.

Viena veida graudu sējmašīnas pacelšanas augstuma ierobežošana

Iemontējot pacelšanas ierobežošanas vārstu
(44. att.) var ierobežot celšanas rāmja celšanas
augstumu (skatiet lappusē Nr. 87. lappusi).
Ja augsnes apstrādes mašīnu izmanto
kombinācijā ar sējmašīnu, ko darbina ar
jūgvārpstu, ieteicams ierobežot celšanas rāmja
pacelšanas augstumu, lai jūgvārpsta varētu
turpināt griezties, arī veicot apgriešanās
manevru.
Traktora jūgvārpsta turpina darbināt viena veida
graudu sējmašīnu, un tā paliek darbspējīga,
apgriežoties. Tādā veidā var izvairīties no
jūgvārpstas izslēgšanas un ar to saistītā
spiediena krituma viena veida graudu sējmašīnā
un graudu izbiršanas no dozēšanas šķīvja.

44. att.

Ja sējmašīnu ceļ celšanas rāmis, augšējais
vilcējstienis (44. att./1) spiež pret tapu (44. att./2)
un aizver ventili, tādā veidā pārtraucot eļļas
pievadi cilindriem.
Sējmašīnas pacelšanas augstumu var iestatīt.
Lai iestatītu pacelšanas augstumu, ievietojiet
tapu
(44. att./2) vajadzīgajā loka atverē un nodrošiniet
to ar atvāžamo spraudni.
Lai brauktu pa ceļiem, tapa (44. att./2) ir jāizņem, lai sējmašīnu varētu
pilnīgi pacelt no celšanas rāmja un nedarbotos pacelšanas augstuma
ierobežojums.
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11.3.4

Pacelšanas augstuma ierobežotāja montāža
UZMANĪBU
Hidrauliskajā iekārtā ir augsts spiediens! Pirms darbu sākšanas ar
celšanas rāmi, nodrošiniet, lai hidrauliskā iekārta nebūtu zem spiediena.

1. Nolaidiet celšanas rāmi
2. Nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu
nejauši iedarbināt un tie nejauši
neizkustētos.
3. Izlaidiet spiedienu no hidrauliskās sistēmas.
4. Atskrūvējiet hidraulisko šļūteni no T veida
pieslēguma elementa (45. att./1).
5. Pieskrūvējiet vārsta stiprinājuma elementu
(45. att./2) pie augsnes apstrādes mašīnas
augšējā stiprinājuma punkta.
6. Pieskrūvējiet hidrauliskās šļūtenes pie
vārsta (45. att./3), izvadiet hidraulisko
šļūteni līdz traktoram un pieslēdziet pie
vienkārša vadības vārsta.
7. Rīkojoties ar vadības vārstu traktora kabīnē,
uzpildiet celšanas rāmi ar eļļu un
pārbaudiet, vai hidrauliskai iekārtai nav
sūču. Nepieciešamības gadījumā novērsiet
sūces.

45. att.

BRĪDINĀJUMS
Miesas bojājumu risks, ko rada kustīgas daļas!
Pirms traktora vadības ierīces ieslēgšanas lieciet personām atstāt
bīstamo zonu!
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11.4

Piekabināmās sējmašīnas AD savienošana

Sajūga daļu montāža
AD pievienošana
skat. ekspluatācijas instrukcijā AD.

46. att.

11.5

Piekabināmās sējmašīnas AD-P Special pievienošana

Sajūga daļu montāža
AD-P Special pievienošana
skat. ekspluatācijas instrukciju AD-P
Special.

47. att.
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Tīrīšana, apkope un tehniskā uzturēšana
BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, kas izraisa saspiešanu, iespiešanu, sagriešanu,
piespiedu amputāciju, satveršanu, aptīšanos, ievilkšanu,
aizķeršanu vai triecienu un kas notiek:
nejauši nolaižoties ar traktora trīspunktu hidraulisko sakabi
paceltai mašīnai;
nejauši nolaižoties paceltām nenostiprinātām mašīnas
daļām;
nejauši iedarbinot traktoru un piekabināto mašīnu un tiem
nejauši izkustoties.
Pirms tīrīšanas, apkopes vai tehniskās uzturēšanas darbu sākuma
nostipriniet traktoru un mašīnu, lai tos nevarētu nejauši iedarbināt un
tie nejauši neizkustētos, šim nolūkam sk. 59. lpp.

BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, kas nenosegtās bīstamajās vietās izraisa
saspiešanu, iespiešanu, sagriešanu, piespiedu amputāciju,
satveršanu, aptīšanos, ievilkšanu vai aizķeršanu!
Uzstādiet atpakaļ aizsargierīces, kas tika noņemtas, lai varētu
veikt mašīnas tīrīšanas, apkopes un tehniskās uzturēšanas
darbus.
Nomainiet bojātās aizsargierīces ar jaunām.

12.1

Tīrīšana
Īpašu vērību pievērsiet bremžu sistēmas, pneimatiskās sistēmas
un hidrauliskajiem cauruļvadiem!
Neapstrādājiet bremžu sistēmas, pneimatiskās sistēmas un
hidrauliskās šļūtenes ar benzīnu, benzolu, petroleju vai
minerāleļļām.
Ieeļļojiet mašīnu pēc tīrīšanas, it īpaši pēc mazgāšanas ar
iekārtām, kas izmanto augstspiediena/tvaika strūklu, vai pēc
mazgāšanas ar smērvielas šķīdinošiem līdzekļiem.
Ievērojiet spēkā esošos noteikumus par rīkošanos ar tīrīšanas
līdzekļiem un to likvidēšanu.
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Tīrīšana ar iekārtu, kas izmanto augstspiediena/tvaika strūklu
Tīrīšanai izmantojot iekārtas ar augstspiediena/tvaika strūklu,
obligāti ievērojiet šādus norādījumus:
netīriet elektroiekārtas elementus,
netīriet hromētus elementus,
nevirziet augstspiediena/tvaika tīrīšanas sprauslas strūklu
tieši uz eļļošanas punktiem un gultņiem,
vienmēr saglabājiet vismaz 300 mm attālumu starp
augstspiediena/tvaika strūklas sprauslu un mašīnas virsmu,
ievērojiet augstspiediena tīrīšanas iekārtu lietošanas
drošības noteikumus.

12.2

Eļļošanas noteikumi
BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas, saķeršanas, uztīšanas un trieciena apdraudējums,
ko rada nejauša traktora un mašīnas izkustēšanās mašīnas
bīstamajā zonā!
Nekādā gadījumā neiekāpiet mašīnā,
kamēr traktora dzinējs darbojas ar pievienotu
kardānvārpstu/hidraulisko sistēmu,
ja aizdedzes atslēga atrodas traktora aizdedzē un traktoru var
nejauši iedarbināt, kamēr tam ir pievienota
kardānvārpsta/hidrauliskā sistēma,
ja traktors nav nodrošināts pret aizripošanu ar stāvbremzi,
kamēr paceltā mašīna nav nolaista lejā vai paceltās mašīnas
daļas nav nodrošinātas pret nolaišanos.
1. Nolaidiet mašīnu lejā.
Tādējādi jūs novērsīsiet iespēju, ka mašīna varētu nejauši
nolaisties.
2. Nodrošiniet, lai traktoru nevarētu nejauši iedarbināt un tas
nejauši neizkustētos.
3. Ieeļļojiet mašīnu.

Eļļojiet mašīnu norādītajās vietās.
Mašīnas eļļošanas punkti ir marķēti, izmantojot
plēves uzlīmes (48. att.).
Lai gultņos neiespiestu netīrumus, pirms
eļļošanas rūpīgi notīriet eļļošanas uzgaļus un
smērvielas presi. Netīrā smērviela pilnībā
jāizspiež no gultņiem un jānomaina ar jaunu.
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Apzīmējums

Skaits

1

Veltņa atloku gultnis

2

50 h

reizi trīs
mēnešos

2

Nolīdzināšanas sliedes kloķis

2

100 h

reizi pusgadā

3

Kardānvārpsta

4

Huckepack (uzkabināmais
aprīkojums) 2.1

Eļļošanas intervāls

skat. zem
6

100 h

reizi pusgadā

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

Smērvielas nosaukums
Normāli ekspluatācijas Sarežģīti ekspluatācijas
apstākļi
apstākļi

ARAL

Aralub HL 2

Aralub HLP 2

FINA

Marson L2

Marson EPL-2

ESSO

Beacon 2

Beacon EP 2

SHELL

Ratinax A

Tetinax AM

Pārskats par eļļošanas punktiem
1. Atloku gultņi šādās daļās:
zobratu veltnis
statņu veltnis
ķīļratu veltnis
2. Nolīdzināšanas sliedes kloķis

49. att.
3. Kardānvārpsta
Ziemā ir jāeļļo aizsargcaurules, lai novērstu
piesalšanu.
Ievērojiet arī kardānvārpstai
piestiprinātos kardānvārpstas
izgatavotāja montāžas un apkopes
norādījumus.
50. att.
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Ja nepieciešams, piemēram, kardānvārpstas
apkopei piekļūt pie kardānvārpstas krustiņa
eļļošanas uzgaļiem, jāpagriež kardānvārpstas
aizsargpiltuve.
Kardānvārpstas daļas izvelciet vienu no otras
ārā. Ja nav paredzēts eļļošanas uzgalis, ieeļļojiet
bīdcaurules manuāli.
To darot, ievērojiet kardānvārpstas izgatavotāja
apkopes norādījumus.

51. att.
4. Huckepack (uzkabināmais aprīkojums)

52. att.
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12.3

Apkopes grafiks – pārskats
Veiciet apkopes saskaņā ar to intervālu, kura termiņš iestājas
vispirms.
Priekšroka ir laika intervāliem, veiktajam darbam vai apkopes
intervāliem, kuri norādīti citu ražotāju dokumentācijā, kas,
iespējams, ir iekļauta mašīnas komplektācijā.

Pirmo reizi pēc 1 nedēļas / 50 ekspluatācijas stundām
Konstrukcijas mezgls
Piedziņa

Apkopes darbs
Eļļas maiņa

Skat. lpp.
96

Darbnīcā
veicams darbs
X

Reizi pusgadā/katras 100 ekspluatācijas stundas
Konstrukcijas mezgls
Piedziņa

Apkopes darbs
Pārbaudīt eļļas līmeni

Skat. lpp.

Darbnīcā
veicams darbs

96

Reizi gadā/katras 200 ekspluatācijas stundas
Konstrukcijas mezgls
Atgaisošanas caurule

Apkopes darbs
Aizsērējumu pārbaude

Skat. lpp. Darbnīcā
veicams darbs
96

Reizi 2 gados/katras 350 ekspluatācijas stundas
Konstrukcijas mezgls
Piedziņa

Apkopes darbs
Eļļas maiņa

Skat. lpp.
96

Darbnīcā
veicams darbs
X

Pēc nepieciešamības
Konstrukcijas mezgls
Augsnes apstrādes zari

Apkopes darbs
Nomaiņa

Skat. lpp.

Darbnīcā
veicams darbs

98

X

100

X

Pagarināšana līdz sākotnējam
garumam
Kardānvārpstas pārslodzes
sajūgs
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12.4

Zobratu nomaiņa (darbnīcā veicams darbs)
BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas apdraudējums, ko izraisa nejauša paceltas mašīnas
nolaišanās, samainot vai nomainot zobratus!
Šis apdraudējums var radīt smagus miesas bojājumus, piespiedu
amputāciju, īpaši apakšējām ekstremitātēm (pēdām).
Maināmā galvenā zobpārvada zobratus drīkst nomainīt tikai
darbnīcas personāls, ja
augsnes apstrādes mašīna un sekojošais veltnis ir atdalīti viens
no otra.
paceltā augsnes apstrādes mašīna ir nodrošināta pret nejaušu
nolaišanos, izmantojot balstus vai celtni.

BRĪDINĀJUMS
Var rasties ievilkšanas un saķeršanas apdraudējums, ja traktors
nejauši ieslēdzas un izkustas zobratu maiņas laikā!
Pirms tīrīšanas, apkopes vai tehniskās uzturēšanas darbu sākuma
nodrošiniet traktoru, lai to nevarētu nejauši iedarbināt un tas nejauši
neizkustētos.

BRĪDINĀJUMS
Apdedzināšanās apdraudējums, ko rada karstas maināmā
galvenā zobpārvada daļas vai karsta transmisijas eļļa uzreiz pēc
mašīnas lietošanas!
Šis apdraudējums var izraisīt smagus plaukstu un pirkstu bojājumus.
Veicot zobratu maiņu, valkājiet aizsargcimdus un izmantojiet
piemērotus instrumentus.
Zaru apgriezienu skaitu var regulēt piedziņā,
mainot konusveida zobratus.
Iespējams iestatīt divējādus apgriezienu skaitus.
Zaru apgriezienu skaits ir atkarīgs no zobrata,
kurš ir iemontēts pārvadā, un no izvēlētā traktora
jūgvārpstas apgriezienu skaita.
Zaru apgriezienu skaitu skatiet apgriezienu
skaita tabulā (53. att.).
Zaru apgriezienu skaits ir atkarīgs no traktora
jūgvārpstas apgriezienu skaita.
53. att.
Mēs iesakām noregulēt traktora jūgvārpstas apgriezienu skaitu uz
1000 apgr./min!
Iestatot lielāku zaru apgriezienu skaitu, rodas jūtami lielāks zaru
nodilums!
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UZMANĪBU
Apdedzināšanās apdraudējums, ko rada karsta transmisija un
transmisijas eļļa!
Nepieskarieties karstam pārvada korpusam vai pārvada daļām un
zobratiem! Valkājiet piemērotus aizsargcimdus!
Nesaskarieties ar karstu transmisijas eļļu!
1. Nepieciešamības gadījumā augsnes
apstrādes mašīnu un uzmontējamo
sējmašīnu atdaliet. Par to lasiet
uzmontējamās sējmašīnas ekspluatācijas
instrukcijā.
Maināmais galvenais zobpārvads ir brīvi
pieejams.
2. Nodrošiniet, lai traktoru nevarētu nejauši
iedarbināt un tas nejauši neizkustētos.
3. Uzvelciet aizsargcimdus
4. Atskrūvējiet skrūves (54. att./1) uz piedziņas
pārsega (54. att./2) un izņemiet tās.
5. Noņemiet pārvada vāku un blīvi no pārvada
korpusa

54. att.

6. Noņemiet no piedziņas vārpstas aksiālo
stiprinājumu (55. att./4).
7. Rūpīgi iztīriet piedziņas vārpstu, lai tajā
neiekristu netīrumi, izņemot piedziņas
vārpstu no korpusa.
8. Izvelciet piedziņas vārpstu no korpusa
bultiņas virzienā (55. att./3).
9. Zobrats I tiek nostumts no vārpstas.
Zobrats II uz nav nostiprināts
piedziņas vārpstas!
55. att.
10. Noņemiet zobratu no piedziņas vārpstas un uzlieciet otru
zobratu.
11. Iebīdiet piedziņas vārpstu atpakaļ korpusā un uzbīdiet pāri
palikušo zobratu uz vārpstas.
12. Nostipriniet aksiālo stiporinājumu uz vārpstas.
13. Pieskrūvējiet piedziņas pārsegu un piedziņas blīvi ar skrūvēm.
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12.5

Pārvada eļļas līmenis (darbnīcā veicams darbs)

Eļļas līmeni pārvadā vienmēr jāpārbauda tikai
tad, kad mašīna atrodas horizontālā stāvoklī.
Eļļas mērstienim (56. att./1) jābūt pārklātam ar
eļļas kārtiņu līdz „max.“ atzīmei.
Vajadzības gadījumā iepildiet transmisijas eļļu
(skat. tabulu lappusē Nr. 93) caur eļļas mērstieņa
atveres kanālu.
Nolieciet zem pārvada piemērotu trauku eļļas
savākšanai, pirms jūs atverat eļļas noplūdes
skrūvi.
Pārvadam ir eļļas mērstienis (56.
att./1) ar atgaisošanas iespēju.
Jābūt nodrošinātai atgaisošanai,
citādi var rasties sūce pārvadā!
Pārbaudiet, vai eļļas mērstienis
ievietots cieši!

56. att.

Transmisijas eļļas veidi un uzpildes daudzums
Uzpildes daudzums

Transmisijas eļļa

1,4 l

SAE 80 W-90

12.6

Eļļas līmenis zobratu ietvarā

Eļļas maiņa nav nepieciešama.
Zobratu ietvaru piedziņas eļļa [ l ]
KE 3000

25

KE 4000

35

Kad augsnes apstrādes mašīna atrodas
horizontālā stāvoklī, zobratu zobiem līdz pusei
jābūt pārklātiem ar transmisijas eļļu.

57. att.

Zobratu ietvars ir aprīkots ar atgaisošanas cauruli (57. att./1) pie
pārvada.
Jābūt nodrošinātai atgaisošanai, lai novērstu bojājumus!
Regulāri iztīrīt atgaisošanas cauruli ar saspiestu gaisu!
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Pēc augsnes apstrādes mašīnas kapitālremonta iepildiet tikai jaunu
transmisijas eļļu!
Iepildot transmisijas eļļu, raugieties, lai izmantotā transmisijas eļļa ir
tīra un uzpildes laikā zobratu ietvarā nenonāk netīrumi.

Izmantojiet tikai CLP kvalitātes un IG 460 viskozitātes transmisijas
eļļu.

Zobratu ietvari rūpnīcā ir piepildīti ar
transmisijas eļļu:
ERSOLAN 460
izgatavotājs: Wintershall.
Ja transmisijas eļļa ir jāpiepilda vai jānomaina un nav pieejama
ERSOLAN 460 transmisijas eļļa, var piejaukt klāt vai arī izmantot
norādītās transmisijas eļļas.
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Ražotājs

Transmisijas eļļa

Wintershall

ERSOLAN 460

Agip

Blasia 460

ARAL

Degol BG 460

Autol

Precis GEP 460

Avia

Avilub RSX 460

BP

Energol GR-XP 460

Castrol

Alpha SP 460

DEA

Falcon CLP 460

ESSO

Spartan EP 460

FINA

Giran 460

Fuchs

Renep Compound 110

Mobil

Mobilgear 634

SHELL

Omala 460
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12.7

Augsnes apstrādes zari

Augsnes apstrādes mašīnas zari (58. att./1) ir
izgatavoti no rūdīta tērauda ar bora
piemaisījumu. Zari nodilst un tie jānomaina ne
vēlāk, kā tie sasnieguši min. garumu = 125 mm
(58. att.). Ja notiek ekspluatācija ar lielu darba
dziļumu, zarus ir jānomaina agrāk, lai novērstu
instrumentu turētāju (58. att./2) nodilumu vai
bojājumus.
Ja ir pieļauts, ka zari nodilst zem
izgatavotāja norādītā minimālā zaru
garuma 125 mm, ražotājs
nekompensēs zaudējumus par
akmeņu izraisītiem bojājumiem!
58. att.
Augsnes apstrādes zaru nomaiņa (darbnīcā veicams darbs)
BRĪDINĀJUMS
Saspiešanas apdraudējums, ko izraisa nejauša paceltas mašīnas
nolaišanās, samainot vai nomainot augsnes apstrādes zarus!
Augsnes apstrādes zaru maiņa ir darbnīcā veicams darbs. Jūs
drīkstat nomainīt augsnes apstrādes zarus tikai tad, ja paceltā
augsnes apstrādes mašīna ir nodrošināta pret nejaušu nolaišanos,
izmantojot balstus vai celtni.

BRĪDINĀJUMS
Var rasties saķeršanas un uztīšanas apdraudējums, ja traktors
nejauši ieslēdzas un izkustas augsnes apstrādes zaru maiņas
laikā!
Pirms sākat augsnes apstrādes zaru nomaiņu, nodrošiniet traktoru
pret nejaušu ieslēgšanos un izkustēšanos.
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Augsnes apstrādes zari (59. att./1) ir iestiprināti
instrumentu turētāju atverēs (59. att./2).
1. Izvelciet atvāžamo spraudni (59. att./3) no
tapas (59. att./4).
2. Izsitiet tapas (59. att./4) uz augšu no
instrumentu turētāja.
3. Izvelciet augsnes apstrādes zarus no
instrumentu turētāja
4. Nomainiet tos
5. Nostipriniet ar tapu un nodrošiniet ar
atvāžamu spraudni.
Zaru kustības virziens mainās ar katru
instrumentu turētāju. Tādēļ augsnes
apstrādes mašīna ir aprīkota ar divu
veidu zariem (savs veids katram
kustības virzienam). Augsnes
apstrādes zarus nedrīkst sajaukt.

59. att.

Skatoties braukšanas virzienā, ārējais kreisais
instrumentu turētājs griežas pa labi. Instrumentu
turētāja griešanās virziens redzams 60. att..
Bultiņas attēlos virs instrumentu turētājiem attēlo
to griešanās virzienu.
Attēlā (60. att./1) parādīti rotējošo ecēšu zari
instrumentu turētājiem, kas griežas pa labi.
Attēlā (60. att./2) parādīti rotējošie ecēšu zari
instrumentu turētājiem, kas griežas pa kreisi.
60. att.

KE Super BAG0068.3 12.10
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12.8

Kardānvārpsta ar ekscentrisko sajūgu (darbnīcā veicams darbs)

Normālos darba apstākļos ekscentriskajam
sajūgam apkope nav nepieciešama.
Tomēr intensīva darba un biežas sajūga
darbināšanas gadījumā mēs iesakām vienreiz
sezonā pārbaudīt smērvielas daudzumu.
Ja nepieciešams pievienot smērvielu, izmantojiet
speciālo smērvielu Agraset 116 vai Agraset 117.
Ievērojiet arī kardānvārpstai
piestiprinātos kardānvārpstas
izgatavotāja montāžas un apkopes
norādījumus.

12.9

61. att.

Augšējo un apakšējo vilcējstieņu tapas
BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, kas, mašīnai nejauši atkabinoties no traktora,
izraisa saspiešanu, satveršanu, aizķeršanu un triecienu!
Ikreiz, veicot mašīnas piekabināšanu vai atkabināšanu, pārbaudiet,
vai augšējo un apakšējo vilcējstieņu tapām nav ārēji manāmu
bojājumu. Nomainiet šīs tapas, ja tās ir būtiski nodilušas.
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12.10

Skrūvju pievilkšanas griezes momentu vērtības

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

Galviņas
platums
[mm]
13
16 (17)
18 (19)
22
24
27
30
32
36
41
46
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Pievilkšanas moments [Nm]
atkarībā no skrūvju/uzgriežņu precizitātes klases
8.8

10.9

12.9

25

35

41

27

38

41

49

69

83

52

73

88

86

120

145

90

125

150

135

190

230

150

210

250

210

300

355

225

315

380

290

405

485

325

460

550

410

580

690

460

640

770

550

780

930

610

860

1050

710

1000

1200

780

1100

1300

1050

1500

1800

1150

1600

1950

1450

2000

2400

1600

2250

2700
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