Tento dokument přiložte k provoznímu návodu stroje.

Dodatek k provoznímu návodu
Číslo dokumentu: 150001015_03_cs
Stav: 9. 5. 2022

pro příslušenství
B042 – Montážní vozík řezacího agregátu
Samojízdný stroj
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K tomuto dokumentu

1.1

Platnost

1

K tomuto dokumentu

1.1

Platnost
Tento dokument platí pro:
Příslušenství:
Typ stroje:

1.2

B042 – Montážní vozík řezacího agregátu
BiG X 1000
BiG X 1100 -1
BiG X 480
BiG X 500
BiG X 580
BiG X 600 -2
BiG X 630
BiG X 700 -1
BiG X 700 -3
BiG X 770 -3
BiG X 850
BiG X 850 -2
BX201-22 (BiG X 530)
BX201-35 (BiG X 580)
BX201-45 (BiG X 630)
BX404-12 (BiG X 680)
BX404-20 (BiG X 780)
BX404-27 (BiG X 780)
BX404-60 (BiG X 1180)

BiG X 1100
BiG X 1100 -2
BiG X 480 Tier 3
BiG X 530
BiG X 600 -1
BiG X 600 -3
BiG X 650 (I)
BiG X 700 -2
BiG X 770 -2
BiG X 800
BiG X 850 -1
BX201-12 (BiG X 480)
BX201-32 (BiG X 580)
BX201-42 (BiG X 630)
BX404-10 (BiG X 680)
BX404-15 (BiG X 680)
BX404-25 (BiG X 780)
BX404-30 (BiG X 880)

Doobjednání
Pokud by byl tento dokument zcela nebo částečně nepoužitelný, nebo by byl vyžadován v jiném
jazyce, lze si pod číslem dokumentu uvedeným na obálce objednat náhradní dokument. Tento
dokument lze také stáhnout online z KRONE MEDIA https://media.mykrone.green.

1.3

Další platné dokumenty
Pro zajištění bezpečného a řádného používání je nutné dodržovat následující platné
dokumenty.
•
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Provozní návod příslušného stroje
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Bezpečnost
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Význam doplňku k provoznímu návodu

2.1

Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu při nedodržení základních bezpečnostních pokynů
Při nedodržení základních bezpečnostních pokynů může dojít k vážným až smrtelným úrazům
osob.
 Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat základní bezpečnostní pokyny
uvedené v provozním návodu.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních postupů
Při nedodržení bezpečnostních postupů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.
 Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat bezpečnostní postupy
uvedené v provozním návodu.

INFO
Základní bezpečnostní upozornění jsou podle typu stroje uvedena v kapitole Bezpečnost,
„Základní bezpečnostní upozornění“ nebo v kapitole „Bezpečnost“ provozního návodu stroje.

2.1

Význam doplňku k provoznímu návodu
Dodatek k provoznímu návodu je důležitý dokument a je součástí stroje. Je určen uživateli a
obsahuje bezpečnostně-relevantní údaje.
Při nedodržení doplňku k provoznímu návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.
 Před prvním použitím stroje si přečtěte celou kapitolu "Bezpečnost" příslušného provozního
návodu a řiďte se jí, viz Strana 4.
 Před zahájením práce si navíc přečtěte příslušné oddíly v příslušném provozním návodu a
řiďte se jimi, viz Strana 4.
 Doplněk provozního návodu uložte tak, aby ho měl uživatel stroje vždy po ruce.
 Doplněk provozního návodu předejte dalším uživatelům stroje.
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Nastavení montážního vozíku

Nastavení montážního vozíku

BX001-923

Úchytné trubky montážního vozíku musí být příslušně nastaveny podle typu stroje.
U strojů s šířkou řezacího bubnu 630 mm se musí použít otvory (2).
U strojů s šířkou řezacího bubnu 800 mm se musí použít otvory (1).
Nastavení úchytné trubky

BX001-924

 Demontujte pojistnou sklopnou závlačku (3) a vytáhněte čepy (2) nahoru.
 Posuňte pravou úchytnou trubku (1) do požadované polohy.
 Namontujte čepy (2) a zajistěte je pojistnými sklopnými závlačkami (3).
 Demontujte pojistnou sklopnou závlačku (6) a vytáhněte čepy (4) nahoru.
 Posuňte levou úchytnou trubku (5) do požadované polohy.
 Namontujte čepy (4) a zajistěte je pojistnými sklopnými závlačkami (6).
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Připojení montážního vozíku
ü Agregát návodu je demontovaný.
ü Agregát řezacího bubnu se nachází ve svislé poloze.
ü Stroj je zastavený a zajištěný, viz kapitola Bezpečnost, "Zastavení a zajištění stroje".
ü Montážní vozík je správně nastavený, viz Strana 6.
BiG X 480, BiG X 530, BiG X 580, BiG X 630, BiG X 680, BiG X 780, BiG X 880, BiG X 1180

BX001-926

 Umístěte montážní vozík (4) před agregát řezacího bubnu (1) a pomocí ruční kliky (2)
nastavte opěrné kolo tak, aby se montážní vozík (4) mohl přes upevňovací háky (3) úplně
nasunout na agregát řezacího bubnu (1).
U BiG X 680, BiG X 780, BiG X 880, BiG X 1180
 Umístěte montážní vozík tak, aby se zářez úchytné trubky (5) nacházel v uchycení (6).

BX001-927

 Namontujte pojistný plech (1) na levé a na pravé straně a zajistěte ho vždy jednou pojistnou
sklopnou závlačkou (2).
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Připojení montážního vozíku

BX001-928

 Na montážní vozík namontujte pojistný řetěz (4) pomocí čepu (2) a zajistěte ho pojistnou
sklopnou závlačkou.
 Pomocí závěsného oka (5) nastavte délku pojistného řetězu.
 Pojistný řetěz se závěsným okem (6) přimontujte k agregátu řezacího bubnu (7).
 Napněte pojistný řetěz (4) napínákem řetězu (3).
BiG X 500, BiG X 800, BiG X 1000, BiG X 650 I, BiG X 850, BiG X 1100, BiG X 600‑1,
BiG X 700‑1, BiG X 850‑1, BiG X 1100‑1, BiG X 600‑2, BiG X 700‑2, BiG X 770‑2,
BiG X 850‑2, BiG X 1100‑2, BiG X 600‑3, BiG X 700‑3, BiG X 770‑3

BX002-032

 Pro demontáž spojovacích tyčí (1) demontujte vždy jeden šroub (2) na levé a pravé straně a
vytáhněte čep (3). V případě potřeby se musí agregát řezacího bubnu ještě snížit.

BX001-929

ü Agregát řezacího bubnu se nachází ve svislé poloze.
 Umístěte montážní vozík (4) před agregát řezacího bubnu (2) a pomocí ruční kliky (3)
nastavte opěrné kolo tak, aby se montážní vozík (4) mohl přes upevňovací háky úplně
nasunout na agregát řezacího bubnu (2).
 Pomocí rukojeti (6) natočte aretační hák (1) dolů a zajistěte ho šroubem (5).
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BX001-933

 Na montážní vozík namontujte pojistný řetěz (5) pomocí čepu (2) a zajistěte ho pojistnou
sklopnou závlačkou (3).
 Pojistný řetěz (5) s dodaným přídržným okem s čepem (6) přimontujte ke spojovacím tyčím
a zajistěte šroubem (7).
 Pomocí závěsného oka (8) nastavte délku pojistného řetězu (5).
 Napněte pojistný řetěz napínákem řetězu (4).
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Odstavení montážního vozíku

Odstavení montážního vozíku

BX001-934

 Pro bezpečné odstavení montážního vozíku s demontovaným agregátem řezacího bubnu
vytáhněte opěrné nohy (3) a zajistěte je vždy čepem a pojistnou sklopnou závlačkou (1).
 Pomocí ruční kliky (2) nastavte opěrné kolo tak, aby montážní vozík stál úplně na opěrných
nohách (3).

BX001-935

 Aby bylo možné lépe pracovat na agregátu řezacího bubnu, demontujte sklopnou závlačku
a čep (2) a natočte ke straně příčný nosník (1).
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