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Priekšvārds

Pos: 6.2 /BA/Vorwort/Ladewagen/Verehrter Kunde Ladewagen @ 0\mod_1198058130565_111462.docx @ 112096 @ @ 1

Godātie klienti!
Līdz ar šīs savācējpiekabes / izkliedētājpiekabes pirkumu jūs esat iegādājušies firmas KRONE
kvalitatīvo produktu.
Mēs pateicamies par jūsu uzticību, ko esat mums izrādījuši, iegādājoties šo mašīnu.
Pirms savācējpiekabes / izkliedētājpiekabes lietošanas lūdzam rūpīgi izlasīt šo ekspluatācijas
instrukciju, lai varētu optimāli lietot savācējpiekabi / izkliedētājpiekabi.
Tās saturs sadalīts tādā veidā, ka sīki informē jūs par nepieciešamām darbībām un tehnisku
darbu izpildes tehnoloģiju. Tajā ietverti vispusīgi norādījumi un informācija par apkopi, drošu
mašīnas izmantošanu, drošām darba metodēm, īpašiem piesardzības pasākumiem un
dabūjamo papildaprīkojumu. Šo norādījumu un informācijas ievērošana ir nepieciešama,
svarīga un lietderīga savācējpiekabes / izkliedētājpiekabes ekspluatācijas drošībai, drošumam
un vērtības saglabāšanai.
Pos: 6.3 /BA/Vorwort/Ladewagen/Weiterer Verlauf Ladewagen @ 0\mod_1198058134800_111462.docx @ 112097 @ @ 1

Norādījums
Šīs lietošanas instrukcijas turpmākajā tekstā "lopbarības savācējpiekabe", kā arī "lopbarības
izkliedētājpiekabe" tiek apzīmēta ar jēdzienu "mašīna" vai "savēcējpiekabe".
Pos: 6.4 /BA/Vorwort/Beachten Sie für Maschine @ 0\mod_1195626904076_111462.docx @ 111483 @ @ 1

Ņemiet vērā:
Ekspluatācijas instrukcija ir šīs mašīnas daļa.
Lietojiet mašīnu, tikai vadoties pēc šīs instrukcijas un to ņemot vērā.
Noteikti ņemiet vērā drošības norādījumus!
Ņemiet vērā arī attiecīgos nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus, kā arī citus vispārīgi
atzītos drošības tehnikas, darba medicīnas un ceļu satiksmes noteikumus.
Visa informācija, attēli un tehniskie rādītāji šajā ekspluatācijas instrukcijā atbilst jaunākajam
tehniskās attīstības līmenim uz publicēšanas brīdi.
Mēs paturam sev tiesības jebkurā brīdī un bez iemeslu paziņošanas veikt konstrukcijas
izmaiņas. Ja šī ekspluatācijas instrukcija kļūst pilnīgi vai daļēji nelietojama, jūs varat saņemt šīs
mašīnas rezerves ekspluatācijas instrukciju, uzrādot nākamajā lappusē minēto numuru.
Mēs vēlam panākumus darbā ar "KRONE" mašīnu.
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
Špelle
Pos: 7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

12

Par šo dokumentu
Pos: 8 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Zu diesem Dokument @ 107\mod_1334231929021_111462.docx @ 965270 @ 1 @ 1

3

Par šo dokumentu

Pos: 9 /BA/Einleitung/Gültigkeit/Ladewagen/Gültigkeit MX Baureihe @ 45\mod_1277963859453_111462.docx @ 441478 @ 2 @ 1

3.1

Spēkā esamība
Šī ekspluatācijas instrukcija ir derīga šādu tipu savācējpiekabēm:
MX 320 GL, MX 320 GD, MX 350 GL, MX 350 GD

Pos: 10 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Zielgruppe dieses Dokuments @ 187\mod_1380113123454_111462.docx @ 1609736 @ 2 @ 1

3.2

Šī dokumenta mērķgrupa

Pos: 11 /BA/Zu diesem Dokument/Zielgruppe @ 188\mod_1380114987653_111462.docx @ 1610161 @ @ 1

Šis dokuments ir orientēts uz lauksaimniecību un instruē lietotāju, kuram nav zināšanu par
lauksaimniecību, par mašīnas ekspluatācijai nepieciešamo.
Pos: 12 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/So benutzen Sie dieses Dokument @ 188\mod_1380548350021_111462.docx @ 1614378 @ 2 @ 1

3.3

Izmantojiet šo dokumentu šādi

Pos: 13 /BA/Zu diesem Dokument/So benutzen Sie dieses Dokument_Verzeichnisse und Verweise_Text @ 333\mod_1429085378408_111462.docx @ 2544438 @ @ 1

Satura rādītājs / galvenes:
Satura rādītājs un galvenes šajā instrukcijā palīdz ātrāk orientēties nodaļās.
Indeksu saraksts:
Varat iegūt informāciju par vēlamo tēmu, izmantojot indeksu sarakstā atrodamos, alfabētiskā
secībā izvietotos šķirkļus. Indeksu saraksts atrodas šīs instrukcijas pēdējā lapā.
Atsauces:
Atsauces uz citu lietošanas instrukcijas vai citā dokumenta vietu atrodas tekstā ar norādi uz
nodaļu un sadaļu vai paragrāfu. Sadaļas vai paragrāfa nosaukums ir pēdiņās.
Piemērs:
Visas mašīnas skrūvju stiprības pārbaudes skatiet apkopes nodaļā "Pievilkšanas griezes
momenti".
Sadaļu vai paragrāfu var atrast satura rādītāja un indeksu saraksta ievadnē.
Pos: 14 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Richtungsangaben @ 188\mod_1380608167162_111462.docx @ 1615018 @ 2 @ 1

3.4

Virziena dati

Pos: 15 /BA/Zu diesem Dokument/Richtungs- und Orientierungsangaben @ 188\mod_1380609039179_111462.docx @ 1615147 @ @ 1

Virziena dati šajā lietošanas instrukcijā, piemēram, priekšā, aizmugurē, labajā un kreisajā pusē,
vienmēr attiecas uz skatu mašīnas kustības virzienā.
Orientējošā informācija par mašīnas detaļu attēlu attiecas uz attēlu, nevis relatīvo mašīnas
kustības virzienu.
Pos: 16 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 17 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung Einführungstext (2012-07-27 09:59:06) @ 0\mod_1195637804826_111462.docx @ 111491 @ 2 @ 1

3.5

Norādījumu apzīmēšana ekspluatācijas instrukcijā
Šajā ekspluatācijas instrukcijā iekļautie drošības norādījumi, kuru neievērošana var apdraudēt
cilvēkus, jāapzīmē ar vispārīgiem bīstamības simboliem:

Pos: 18 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Kennzeichnung der Gefahrenhinweise (2012-07-26 15:10:30) @ 28\mod_1250244370070_111462.docx @ 274727 @ 2 @ 1

3.6

Bīstamības norāžu apzīmēšana
Bīstami!
BĪSTAMI! – Riska veids un avots!
Sekas: nāves briesmas vai smagi savainojumi.
• Pasākumi risku novēršanai
Brīdinājums
BRĪDINĀJUMS! – Riska veids un avots!
Sekas: savainojumi, nopietni materiālie zaudējumi.
• Pasākumi risku novēršanai
Uzmanību!
UZMANĪBU! – Riska veids un avots!
Sekas: materiālie zaudējumi
• Pasākumi zaudējumu novēršanai.

Pos: 19 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Allgemeine Funktionshinweise (2012-07-26 15:24:39) @ 0\mod_1196869714452_111462.docx @ 111811 @ @ 1

Vispārīgie darbības norādījumi ir apzīmēti šādi:
Norādījums!
Norādījums - Norādījuma veids un avots
Sekas: mašīnas ekonomiskais izdevīgums
• Izpildāmie pasākumi
Noteikti jāņem vērā tieši uz mašīnas piestiprinātie norādījumi un jānodrošina to pilnīga
salasāmība.

Pos: 20 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība

Pos: 22 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Verwendungszweck @ 1\mod_1201707246738_111462.docx @ 112414 @ 2 @ 1

4.1

Lietošanas mērķis

Pos: 23.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Bestimmungsgemäßer Gebrauch (alt) @ 0\mod_1196401545090_111462.docx @ 111645 @ 2 @ 1

4.2

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Pos: 23.2 /BA/Einleitung/Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Ladewagen/Bestimmungsgemäßer Gebrauch Ladewagen @ 0\mod_1198059743034_111462.docx @ 112100 @ @ 1

Uzmanību! - Citu materiālu vākšana un iekraušana
Sekas: Garantijas zaudēšana
Citu materiālu savākšana un iekraušana ir pieļaujama, tikai
saskaņojot ar ražotāju. Pamata priekšnoteikums katrā gadījumā ir kraujamā materiāla
novietojums vāla veidā un patstāvīga satveršana, ko veic savācējs, pārbraucot pāri.
Savācējpiekabes paredzētas lauksaimniecības lopbarības materiālu, kā siena, salmu un
skābbarības zāles, savākšanai, transportēšanai un izkraušanai
Savācējpiekabe ir konstruēta vienīgi vispārpieņemtai izmantošanai lauksaimniecības un
līdzvērtīgos darbos (noteikumiem atbilstoša lietošana).
Pos: 23.3 /BA/Einleitung/Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Nicht bestimmungs gemäss (2012-03-19 16:41:15) @ 0\mod_1196401324340_111462.docx @ 111644 @ @ 1

Jebkura lietošana, kas neatbilst šim mērķim, ir uzskatāma par noteikumiem neatbilstošu.
Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas rodas šādas neatbilstošas lietošanas dēļ; risku par
to uzņemas viens pats lietotājs.
Pie noteikumiem atbilstošas lietošanas pieder arī ražotāja norādīto ekspluatācijas, apkopes un
uzturēšanas darba kārtībā noteikumu ievērošana.
Mašīnas konstrukcijas patvaļīga izmainīšana var negatīvi ietekmēt mašīnas īpašības vai traucēt
tās pienācīgo darbību. Tādēļ konstrukcijas patvaļīga izmainīšana atbrīvo ražotāju no jebkādām
saistībām par zaudējumu atlīdzināšanu sakarā ar bojājumiem, kas radušies šādas izmainīšanas
dēļ.
Pos: 24 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Nutzungsdauer der Maschine @ 318\mod_1423658430909_111462.docx @ 2465757 @ 2 @ 1

4.3

Mašīnas lietošanas termiņš

Pos: 25 /BA/Einleitung/Nutzungsdauer der Maschine_Text @ 318\mod_1423556613022_111462.docx @ 2463158 @ @ 1

–
–
–
–
–
–

Šīs mašīnas lietošanas termiņš ir ļoti atkarīgs no lietpratīgas vadības un apkopes, kā arī no
ekspluatācijas apstākļiem.
Izpildot šīs lietošanas instrukcijas noteikumus un norādes, var panākt mašīnas pastāvīgu
gatavību ekspluatācijai un ilgstošu lietošanas termiņu.
Pēc katras izmantošanas sezonas mašīna pilnīgi un pamatīgi jāpārbauda, vai nav nodiluma
un citu bojājumu.
Bojātās un nodilušās detaļas jānomaina pirms ekspluatācijas atsākšanas.
Pēc piecu gadu mašīnas izmantošanas jāveic mašīnas tehniskā pārbaude pilnā apjomā un
pēc šīs pārbaudes rezultātiem jāpieņem lēmums par mašīnas turpmākās izmantošanas
iespēju.
Teorētiski šīs mašīnas lietošanas termiņš ir neierobežots, jo visas nodilušās vai bojātās
daļas var nomainīt.
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4.4

Drošības pamatnorādījumi

Pos: 27.2 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Nichtbeachtung der SiHi und WaHi (Einführtext Grundlegende SiHi) @ 175\mod_1372834139379_111462.docx @ 1504806 @ @ 1

Drošības un brīdinājumu norādījumu neievērošana
Drošības un brīdinājuma norādījumu neievērošana var izraisīt apdraudējumu gan cilvēkiem,
gan materiālām vērtībām.
Pos: 27.3 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Bedeutung der Betriebsanleitung @ 186\mod_1380011391583_111462.docx @ 1606677 @ 3 @ 1

4.4.1

Lietošanas instrukcijas nozīme

Pos: 27.4 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Bedeutung der Betriebsanleitung @ 175\mod_1372834861914_111462.docx @ 1504835 @ @ 1

Šī lietošanas instrukcija ir svarīgs dokuments un mašīnas sastāvdaļa. Tā ir paredzēta lietotājam
un satur ar drošību saistītu informāciju.
Drošas ir tikai darbības, kas norādītas šajā lietošanas instrukcijā. Neņemot vērā lietošanas
instrukcijā ietvertās norādes, var izraisīt smagu traumu vai nāvi.
• Drošības nodaļas "Drošības pamatnorādījumi" ir pilnībā jāizlasa un jāievēro pirms pirmās
mašīnas izmantošanas.
• Pirms darba ir jāizlasa un jāievēro attiecīgie lietošanas instrukcijas paragrāfi.
• Saudzējiet lietošanas instrukciju un glabājiet to pieejamā vietā.
• Nododiet lietošanas instrukciju nākamajam lietotājam.

Pos: 27.5 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/PPersonalqualifikation @ 187\mod_1380011550253_111462.docx @ 1606716 @ 3 @ 1

4.4.2

Personāla kvalifikācija

Pos: 27.6 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Personalqualifikation @ 176\mod_1372840611484_111462.docx @ 1505652 @ @ 1

Ja mašīna tiek lietota nepareizi, tā var izraisīt smagu traumu vai nāvi. Lai novērstu
negadījumus, katrai personai, kura strādā ar mašīnu, ir jāatbilst minimālajām prasībām:
– tām ir jāspēj fiziski kontrolēt mašīnu;
– tās var, strādājot ar mašīnu, ievērot drošības noteikumus šīs lietošanas instrukcijas
ietvaros;
– tās sava darba ietvaros saprot mašīnas funkcionalitāti, atpazīst darba riskus un var tos
novērst;
– tās ir izlasījušas lietošanas instrukciju un var šo informāciju pielietot praksē;
– tām var droši uzticēt mašīnas vadību;
– tā ir noteiktas zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem un attiecīga braukšanas atļauja
braukšanai pa ceļiem.
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4.4.3

Bērni briesmās

Pos: 27.9 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Kinder in Gefahr (Anhängegerät, Anbaugerät, Anhänger) @ 176\mod_1372842540941_111462.docx @ 1505771 @ @ 1

Bērni var nenovērtēt briesmas un nav aprēķināmi.
Tāpēc bērni ir īpaši apdraudēti.
• Bērni nedrīkst tuvoties mašīnai.
• Bērni nedrīkst tuvoties darba vielām.
• It īpaši, mašīnai piebraucot un sākot, kustību pārliecinieties, vai bīstamajā zonā nav neviena
bērna.

Pos: 27.10 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Ankuppeln von Vorsatzgeräten oder Anhängern @ 187\mod_1380011743445_111462.docx @ 1606774 @ 3 @ 1

4.4.4

Hederu vai piekabju pievienošana

Pos: 27.11 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Ankuppeln der Maschine an den Traktor (Geräte u. Anhänger) @ 279\mod_1405409566743_111462.docx @ 2150658 @ @ 1

Nepareizi savienojot mašīnu ar traktoru, pastāv riski, kas var izraisīt smagus negadījumus.
• Pievienojot ievērojiet visas lietošanas instrukcijas:
– traktora lietošanas instrukciju;
– mašīnas lietošanas instrukciju;
– kardānvārpstas lietošanas instrukciju.
• Pievienojot ievērojiet instrukciju; skatiet nodaļu par ekspluatācijas uzsākšanu "Mašīnas
pievienošana pie traktora".
• Ievērojiet kombinācijas radītās braukšanas izmaiņas.

Pos: 27.12 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Bauliche Änderungen an der Maschine @ 187\mod_1380011874486_111462.docx @ 1606793 @ 3 @ 1

4.4.5

Mašīnas struktūras izmaiņas

Pos: 27.13 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Bauliche Änderungen an der Maschine @ 176\mod_1372843690190_111462.docx @ 1506098 @ @ 1

Struktūras izmaiņas un paplašinājumi var ietekmēt mašīnas funkcionalitāti un darbības drošību.
Cilvēki var gūt smagas vai nāvējošas traumas.
• Struktūras izmaiņas un paplašinājumus uzticiet veikt tikai apstiprinātai un specializētai
darbnīcai.
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4.4.6

Papildaprīkojums un rezerves daļas

Pos: 27.16 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Zusatzausrüstungen und Ersatzteile @ 176\mod_1372844184073_111462.docx @ 1506207 @ @ 1

Papildaprīkojums un rezerves daļas, kuru atbilstība nav atrunāta ar ražotāju, var kaitēt mašīnas
darbības drošībai un izraisīt negadījumus.
• Lai darbība būtu droša, izmantojiet oriģinālās vai standarta daļas, kuru atbilstība ir atrunāta
ar ražotāju. Šaubu gadījumā saņemiet apstiprinājumu no pārdevēja vai ražotāja.

Pos: 27.17 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Arbeitsplätze und mitfahrende Personen @ 187\mod_1380012130656_111462.docx @ 1606861 @ 3 @ 1

4.4.7

Darba vieta un līdzbraucēji

Pos: 27.18 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Arbeitsplätze - Kontrolle über die fahrende Maschine @ 176\mod_1372850001832_111462.docx @ 1506426 @ @ 1

Braucošas mašīnas kontrole
Braucošai mašīnai ir nepieciešams, lai vadītājam būtu ātra uztvere. Mašīna pati par sevi var
nekontrolēti pārvietoties un izraisīt smagas vai nāvējošas traumas.
• Iedarbiniet dzinēju tikai no vadītāja sēdekļa.
• Braukšanas laikā nekad neatstājiet vadītāja vietu.
• Brauciena laikā nekad neatstājiet mašīnu un neizkāpiet no tās.
Pos: 27.19 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Arbeitsplätze - Mitfahrende Personen (Gerät und Anhänger) @ 176\mod_1372850186689_111462.docx @ 1506455 @ @ 1

Līdzbraucēji
Mašīna var smagi traumēt līdzbraucējus, viņi var no tās nokrist un tikt sabraukti. Augšā
uzsviests materiāls var trāpīt līdzbraucējiem un izraisīt traumas.
• Nekad neņemiet līdzbraucējus.
Pos: 27.20 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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4.4.8

Darbības drošība: Tehniski nevainojams stāvoklis

Pos: 27.22 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Betriebssicherheit - Betrieb nur nach ordnungsgemäßer Inbetriebnahme @ 176\mod_1372854464728_111462.docx @ 1506543 @ @ 1

Darbība tikai pēc pienācīgas nodošanas ekspluatācijā
Nodošana ekspluatācijā, kas neatbilst šīs lietošanas instrukcijas norādēm, nevar nodrošināt
mašīnas darbības drošību. Tāpēc var notikt negadījums, izraisot smagas vai nāvējošas
traumas.
• Izmantojiet mašīnu tikai pēc pienācīgas nodošanas ekspluatācijā; skatiet nodaļu
Ekspluatācija.
Pos: 27.23 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Betriebssicherheit - Technisch einwandfreier Zustand der Maschine @ 176\mod_1372854718958_111462.docx @ 1506572 @ @ 1

Tehniski nevainojams mašīnas stāvoklis
Nepareiza apkope un iestatījumi, var ietekmēt mašīnas darbības drošību un izraisīt
negadījumus. Cilvēki var gūt smagas vai nāvējošas traumas.
• Visus apkopes un iestatīšanas darbus veiciet atbilstoši nodaļai Apkope un iestatījumi.
• Pirms visiem apkopes un iestatīšanas darbiem apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet
drošības nodaļā "Mašīnas apstādināšana un nodrošināšana".
Pos: 27.24 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Betriebssicherheit - Gefahr durch Schäden an der Maschine @ 176\mod_1372856430313_111462.docx @ 1506631 @ @ 1

Mašīnas bojājumu izraisīts risks
Mašīnas bojājumi var ietekmēt mašīnas darbības drošību un izraisīt negadījumus. Cilvēki var
gūt smagas vai nāvējošas traumas. Drošībai īpaši svarīgās mašīnas daļas:
– bremzes;
– stūres iekārta;
– aizsargmehānismi;
– savienojošās ierīces;
– apgaismojums;
– hidraulika;
– riepas;
– kardānvārpsta.
Ja rodas šaubas par drošu mašīnas darba stāvokli, piemēram, iztecējušu šķidrumu,
acīmredzamu bojājumu vai negaidīti izmainītu braukšanas īpatnību gadījumos:
• Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet drošības nodaļā "Mašīnas apstādināšana un
nodrošināšana".
• Iespējamo bojājuma cēloni novērsiet nekavējoties, piemēram, notīriet lielos netīrumus vai
pievelciet vaļīgās skrūves.
• Izmantojot šo lietošanas instrukcijā, atrodiet bojājuma cēloni; skatiet nodaļu Traucējumi —
cēlonis un novēršana.
• Ja iespējams, novērsiet bojājumu, kā norādīts lietošanas instrukcijā.
• Ja rodas traucējumi, kas var iespaidot darba drošību un ko nevar novērst atbilstoši šai
lietošanas instrukcijai: bojājumu novēršanu uzticiet kvalificētai specializētai darbnīcai.
Pos: 27.25 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Tehniskās robežvērtības
Ja netiek ievērotas mašīnas tehniskās robežvērtības, var sabojāt mašīnu. Tādējādi var notikt
negadījums, izraisot smagas vai nāvējošas traumas. Drošības nolūkos ļoti svarīgi ir ievērot
šādas tehniskās robežvērtības:
– pieļaujamā pilnā masa;
– maksimālā ass noslodze;
– maksimālā slodze;
– maksimālā sakabes slodze;
– maksimālā atbalsta slodze;
– maksimālais transportēšanas augstums;
– maksimālais ātrums;
• ietvertās robežvērtības skatiet mašīnas apraksta nodaļā "Tehniskie dati".
Pos: 27.27 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Gefahrenbereiche @ 187\mod_1380012427290_111462.docx @ 1606919 @ 3 @ 1

4.4.9

Apdraudējuma zonas

Pos: 27.28 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahrenbereiche rund um Anhängegerät, Anbaugerät o. Anhänger T1 @ 176\mod_1372858104099_111462.docx @ 1506719 @ @ 1

Traktora un mašīnas apdraudējuma zonas
Apgabals visapkārt traktoram un mašīnai ir apdraudējuma zona.
Šīs zonas apdraudējumi:
– Traktors un mašīna var izkustēties vai aizripot un uzbraukt cilvēkam.
– Ar nejaušu pacēlāja aktivizāciju var izraisīt bīstamu mašīnas izkustēšanos.
– Bojāti vai nepietiekami nostiprināti elektrības vadi var izraisīt nāvējošu strāvas triecienu.
– Bojāti vai nepietiekami nostiprināti hidraulikas vai pneimatiskie cauruļvadi var atvienoties un
atlēkt ar atsitienu. Hidrauliskā eļļa, kas atrodas zem spiediena,var iztecēt un izraisīt smagus
ādas un sejas bojājumus.
– Nenosegta jūgvārpsta vai arī bojāta vai nepareizi uzmontēta kardānvārpsta var aizķert un
ievilkt apģērbu.
– Kad ieslēgts pārnesums, mašīnas daļas var griezties vai šūpoties.
– Hidrauliski paceltas mašīnas daļas var nemanāmi un lēnām nolaisties.
Ja netiek ievērota bīstamā zona, tas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
• Neļaujiet cilvēkiem atrasties traktora un mašīnas bīstamajā zonā.
• Piedziņu un dzinēju iedarbiniet tikai tad, ja bīstamajā zonā nav neviena cilvēka.
Drošs attālums:
– 3 metri no mašīnas sāniem;
– 5 metri aiz mašīnas.
• Pirms visiem darbiem traktora priekšā un aizmugurē un mašīnas bīstamajā zonā:
Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet drošības nodaļu "Mašīnas apstādināšana un
nodrošināšana". Tas attiecas arī uz īslaicīgiem kontroles pasākumiem. Daudzi smagi
negadījumi traktora priekšā un aizmugurē un pie mašīnas notiek neuzmanības dēļ un
mašīnas darbības laikā.
• Ņemiet vērā visās attiecīgajās lietošanas instrukcijās dotos norādījumus:
– traktora lietošanas instrukciju;
– mašīnas lietošanas instrukciju;
– kardānvārpstas lietošanas instrukciju.

Pos: 27.29 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahrenbereiche rund um Anhängegerät, Anbaugerät o. Anhänger T2 @ 273\mod_1404140364724_111462.docx @ 2059810 @ @ 1
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Pos: 27.31 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahrenbereich zwischen Traktor und Maschine @ 176\mod_1372930525648_111462.docx @ 1507367 @ @ 1

Bīstamā zona starp traktoru un mašīnu
Uzturoties starp traktoru un mašīnu, traktora ripošana vai mašīnas kustības var izraisīt smagas
vai nāvējošas traumas.
• Pirms visiem darbiem starp traktoru un mašīnu: Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet
drošības nodaļu "Mašīnas apstādināšana un nodrošināšana". Tas attiecas arī uz īslaicīgiem
kontroles pasākumiem. Daudzi smagi negadījumi notiek neuzmanības dēļ un mašīnas
darbības laikā.
• Kad darbojas pacēlājs, visiem cilvēkiem ir jāatrodas ārpus tā kustības zonas.
Pos: 27.32 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahrenbereich bei eingeschaltetem Antrieb @ 176\mod_1372940161761_111462.doc x @ 1508019 @ @ 1

Bīstamā zona, kad ir ieslēgta piedziņa
Kad ir ieslēgta piedziņa, pastāv dzīvības apdraudējumi, ko izraisa rotējošas un kustīgas
mašīnas daļas. Cilvēki nekad nedrīkst atrasties mašīnas bīstamajā zonā.
• Pirms palaišanas izraidiet visus cilvēkus no mašīnas bīstamās zonas.
• Līdzko var rasties bīstama situācija, nekavējoties izslēdziet piedziņu un dīzeļdzinēju.
Pos: 27.33 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahrenbereich Schnellkuppler @ 176\mod_1372945293737_111462.docx @ 1508098 @ @ 1

Ātrjaucamā savienotāja bīstamā zona
Ātrjaucamais savienotājs un to darbināmās detaļas var satvert, ievilkt un smagi savainot
personas.
Pirms ātrjaucamā savienotāja ieslēgšanas:
• Uzstādiet visas aizsargierīces un novietojiet tās aizsardzības stāvoklī.
• Pārliecinieties, vai izvēlētais ātrjaucamā savienotāja apgriezienu skaits un griešanās
virziens atbilst pievienotās mašīnas pieļaujamajam apgriezienu skaitam un griešanās
virzienam.
• Pārliecinieties, vai neviens neatrodas mašīnas vai kardānvārpstas bīstamajā zonā.
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Pos: 27.35 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahrenbereich Gelenkwelle @ 176\mod_1372945619081_111462.docx @ 1508127 @ @ 1

Kardanvārpstas bīstamā zona
Kardanvārpsta var cilvēku aizķert, ievilkt un smagi ievainot.
• Pārliecinieties, vai kardānvārpstas aizsargs ir pievienots un darba kārtībā.
• Pārliecinieties, vai neviens neatrodas jūgvārpstas un kardānvārpstas bīstamajā zonā.
• Nodrošiniet pietiekamu pārsegumu veidcaurulei un kardānvārpstas aizsargu.
• Ļaujiet kardānvārpstas aizsargam nofiksēties.
• Kardānvārpstas aizsargu nostipriniet, iekabinot ķēdes, lai tas nerotētu līdzi.
• Ievērojiet norādes kardānvārpstas lietošanas instrukcijā.
Pos: 27.36 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahrenbereich Nachlaufende Maschinenteile - Ladewagen @ 244\mod_1395750726433_111462.docx @ 1906805 @ @ 1

Pēc inerces kustīgo mašīnu daļu bīstamā zona
Kad piedziņa ir atslēgta, pēc inerces kustību turpina šīs mašīnas daļas:
– kardānvārpsta;
– padeves veltnis;
– dzensiksna;
– savācējs;
– izkliedēšanas veltņi.
Ja mašīnas daļas turpina kustēties pēc inerces, tās var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas.
• Aizskariet tikai nekustīgas mašīnas daļas.
Pos: 27.37 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/SSchutzvorrichtungen funktionsfähig halten @ 187\mod_1380021062004_111462.docx @ 1607118 @ 3 @ 1

4.4.10

Pārbaudiet aizsargmehānismu funkcionalitāti

Pos: 27.38 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Schutzvorrichtungen funktionsfähig halten @ 176\mod_1373004721530_111462.docx @ 1508368 @ @ 1

Ja aizsargmehānismu trūkst vai tie ir bojāti, mašīnas kustīgās daļas var izraisīt smagas vai
nāvējošas traumas.
• Bojātos aizsargmehānismus atjaunojiet.
• Demontētos aizsargmehānismus un visas attiecīgās detaļas pirms ekspluatācijas no jauna
samontējiet un novietojiet aizsargstāvoklī.
• Ja šaubāties, vai visi aizsargmehānismi ir pienācīgi uzstādīti un darbojas, pieprasiet
specializētās darbnīcas apstiprinājumu.
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Pos: 27.40 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/PPersönliche Schutzeinrichtung @ 187\mod_1380021186541_111462.docx @ 1607147 @ 3 @ 1

4.4.11

Individuālie aizsarglīdzekļi

Pos: 27.41 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Persönliche Schutzeinrichtung @ 332\mod_1428385772094_111462.docx @ 2536718 @ @ 1

Individuālo aizsarglīdzekļu lietošana ir svarīgs drošības pasākums. Ja individuālo
aizsarglīdzekļu nav vai tie ir nepiemēroti, pieaug veselības kaitējumu un traumu risks.
Individuālo aizsarglīdzekļu piemēri:
– darba cimdi;
– aizsargapavi;
– blīvi piegulošs aizsargapģērbs;
– ausu aizsargi;
– aizsargbrilles.
• Individuālos aizsarglīdzekļus pirms katra darba nolieciet un sagatavojiet.
• Izmantojiet tikai tādus individuālos aizsarglīdzekļus, kas ir darba kārtībā un nodrošina reālu
aizsardzību.
• Individuālos aizsarglīdzekļus piemērojiet konkrētain personai, piemēram, pēc lieluma.

Pos: 27.42 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/SSicherheitskennzeichnungen an der Maschine @ 187\mod_1380021311979_111462.docx @ 1607158 @ 3 @ 1

4.4.12

Drošības marķējumi uz mašīnas

Pos: 27.43 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Sicherheitskennzeichnungen an der Maschine @ 176\mod_1373014574852_111462.docx @ 1508523 @ @ 1

Drošības uzlīmes uz mašīnas brīdina par briesmām bīstamajās zonās un ir svarīga mašīnas
drošības aprīkojuma daļa. Drošības uzlīmju trūkums palielina smagu un nāvējošu traumu risku.
• Netīrās drošības uzlīmes notīriet.
• Pēc katras tīrīšanas pārbaudiet, vai drošības uzlīmes ir veselas un salasāmas.
• Trūkstošas, bojātās un neatpazīstamas drošības uzlīmes nekavējoties atjaunojiet.
• Rezerves daļām nodrošiniet nepieciešamās drošības uzlīmes.
Drošības uzlīmju aprakstu, skaidrojumu un pasūtījuma numurus skatiet drošības nodaļā
"Drošības uzlīmes uz mašīnas".
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Pos: 27.45 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Verkehrssicherheit @ 187\mod_1380021550886_111462.docx @ 1607205 @ 3 @ 1

4.4.13

Satiksmes drošība

Pos: 27.46 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Verkehrssicherheit - Gefahren beim Fahren auf Straße und Feld (anghängte Geräte) @ 176\mod_1373012859846_111462.docx @ 1508455 @ @ 1

Briesmas, braucot pa ceļu un lauku
Piemontēts vai piekabināts darba agregāts maina traktora braukšanas īpašības. Braukšanas
īpašības ir atkarīgas arī no piedziņas stāvokļa, uzpildes vai izlādes un ceļa seguma. Ja vadītājs
neņem vērā mainītās braukšanas īpašības, tas var izraisīt negadījumu.
• Veiciet pasākumus braukšanai pa ceļu un lauku; skatiet nodaļu "Kustība un
transportēšana".
Pos: 27.47 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Verkehrssicherheit - Maschine für die Straßenfahrt vorbereiten @ 176\mod_1373015125051_111462.docx @ 1508582 @ @ 1

Mašīnas sagatavošana kustībai pa ceļu
Ja mašīna nav pienācīgi sagatavota kustībai pa ceļu, tā var izraisīt smagus ceļu satiksmes
negadījumus.
• Ik reizi jau iepriekš sagatavojiet mašīnu kustībai pa ceļu; skatiet nodaļā par kustību un
transportēšanu "Sagatavošanās kustībai pa ceļu".
Pos: 27.48 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Verkehrssicherheit - Kippgefahr @ 176\mod_1373015315156_111462.docx @ 1508611 @ @ 1

Apgāšanās risks
Mašīna, braucot slīpumā, var sagāzties uz sāniem. Tādējādi var notikt negadījums, izraisot
smagas vai nāvējošas traumas. Sagāšanās risks ir atkarīgs no daudziem faktoriem.
• Ievērojiet braukšanas pasākumus; skatiet nodaļu "Kustība un transportēšana".
Pos: 27.49 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Maschine sicher abstellen @ 187\mod_1380021652951_111462.docx @ 1607234 @ 3 @ 1

4.4.14

Novietojiet mašīnu droši

Pos: 27.50 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Maschine sicher abstellen @ 176\mod_1373262472095_111462.docx @ 1509068 @ @ 1

Stāvoša mašīna var apgāzties. Tā var saspiest un nonāvēt cilvēkus.
• Novietojiet mašīnu uz stabilas un līdzenas pamatnes.
• Pirms iestatīšanas, uzturēšanas, apkopes un tīrīšanas darbiem novietojiet mašīnu drošā
stāvoklī. Nepieciešamības gadījumā atbalstiet mašīnu.
• Ievērojiet norādes nodaļas Kustība un transportēšana paragrāfā "Mašīnas novietošana".

Pos: 27.51 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Maschine sicher abstellen - Unbeaufsichtigtes abstellen (Selbstfahrer) @ 176\mod_1373262985831_111462.docx @ 1509097 @ @ 1

Neuzraudzīta novietošana
Nedroša un neuzraudzīta mašīna ar pievienotu hederu vai piekabi (vai bez tiem), ir bīstama gan
bērniem, gan pieaugušajiem.
• Pirms atstāšanas: apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet drošības nodaļā "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".
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Pos: 27.53 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Betriebsstoffe @ 187\mod_1380021996500_111462.docx @ 1607263 @ 3 @ 1

4.4.15

Ekspluatācijas materiāli

Pos: 27.54 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Betriebsstoffe - Ungeeignete Betriebsstoffe Verweis auf Maschinenbeschreibung @ 176\mod_1373263550539_111462.docx @ 1509155 @ @ 1

Neatbilstoši ekspluatācijas materiāli
Ekspluatācijas materiāli, kuru pielietojums nav atrunāts ar ražotāju, var kaitēt mašīnas darba
drošībai un izraisīt negadījumus.
• Izmantojiet tikai ekspluatācijas materiālus, kas atbilst prasībām.
Ekspluatācijas materiālu atbilstību skatiet mašīnas apraksta nodaļā "Ekspluatācijas materiāli".
Pos: 27.55 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Betriebsstoffe - Umweltschutz und Entsorgung @ 177\mod_1373269285239_111462.docx @ 1509473 @ @ 1

Dabas aizsardzība un utilizācija
Ekspluatācijas materiāli, piemēram, dīzeļdegviela, bremžu šķidrums, antifrīzs un smērvielas, var
apdraudēt apkārtējo vidi un cilvēkus.
• Neļaujiet ekspluatācijas materiāliem nonākt apkārtējā vidē.
• Iztecējušos ekspluatācijas materiālus savāciet ar uzsūktspējīgu materiālu vai smiltīm,
iepildiet šķidrumu necaurlaidīgos, marķētos traukos un utilizējiet, ievērojot vietējos
nosacījumus.
Pos: 27.56 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Gefahren durch die Einsatzumgebung @ 187\mod_1380022686858_111462.docx @ 1607401 @ 3 @ 1

4.4.16

Apkārtējās vides ietekmes risks

Pos: 27.57 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahren durch Einsatzumgebung - Brandgefahr @ 177\mod_1373270833368_111462.docx @ 1509561 @ @ 1

Aizdegšanās risks

Pos: 27.58 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahren durch Einsatzumgebung - Lebensgefährlicher Stromschlag durch Freileitungen Ladwagen @ 254\mod_1397483686411_111462.docx @ 1953331 @ @ 1

Dzīvībai bīstams elektriskais trieciens, ko rada gaisvadu līnijas
Izvelkot un ievelkot kravas nodalījuma pārsegu, mašīna var sasniegt gaisvada līniju augstumu.
Tādējādi spriegums var izlādēties uz mašīnas un izraisīt nāvējošu elektrisko triecienu vai
ugunsgrēku.
• Ievelkot un izvelkot kravas nodalījuma pārsegu, ievērojiet pietiekamu attālumu līdz
elektriskajām augstsprieguma līnijām.
• Nekad neizvelciet vai neievelciet kravas nodalījuma pārsegu gaisvadu līniju balstu un
elektrisko līniju tuvumā.
• Ar izvilktu kravas nodalījuma pārsegu ievērojiet pietiekamu attālumu līdz elektriskajām
augstsprieguma līnijām.
• Lai nepieļautu iespējamo elektriskā trieciena risku, ko rada sprieguma caursite, nekad
neizkāpiet no traktora vai neiekāpiet traktorā zem gaisvadu līnijām.
Pos: 27.59 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahren durch Einsatzumgebung - Verhalten bei Spannungsüberschlag von Freileitungen @ 177\mod_1373273438308_111462.docx @ 1509649 @ @ 1

Rīcība gaisvadu līniju sprieguma caursites gadījumā
Sprieguma caursites izraisa ārpusē uz mašīnas augstus elektriskos spriegumus. Uz zemes
apkārt mašīnai rodas lielas spriegumu starpības. Bīstamas elektriskās strāvas rodas, sperot
lielus soļus, noguļoties uz zemes vai atbalstoties ar rokām uz zemes (soļu spriegums).
• Neizkāpiet no kabīnes.
• Nepieskarieties pie metāla daļām.
• Neizveidojiet vadošus savienojumus ar zemi.
• Brīdiniet personas: Netuvojieties mašīnai. Elektriskie spriegumi uz zemes var radīt
nopietnus elektriskos triecienus.
• Sagaidiet profesionālu glābšanas dienesta darbinieku palīdzību. Gaisvada līnija jāatslēdz.
Ja personām, neskatoties uz sprieguma caursiti, jāizkāpj no kabīnes, piem., jo draud tiešas
briesmas dzīvībai, ko rada ugunsgrēks:
• Atleciet nost no mašīnas. Turklāt leciet drošā pozīcijā. Nepieskarieties mašīnai no ārpuses.
• Attālinieties no mašīnas, sperot mazus soļus.
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Pos: 27.61 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Gefahrenquellen an der Maschine @ 187\mod_1380022841201_111462.docx @ 1607490 @ 3 @ 1

4.4.17

Ar mašīnu saistītie riska avoti

Pos: 27.62 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahrenquellen - Stromschlag durch elektrische Anlage @ 177\mod_1373274259347_111462.docx @ 1509678 @ @ 1

Elektriskais trieciens, ko rada elektroiekārta
Pieskaršanās pie bojātām spriegumu vadošām daļām var radīt nopietnus elektriskos triecienus
un savainot vai nonāvēt personas.
• Elektroiekārtu bojāto izolāciju un detaļas uzticiet nekavējoties salabot speciālistiem.
Pos: 27.63 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahrenquellen - Lärm (Traktor und Maschine) Verweis auf Maschbeschr. Techn. Daten @ 177\mod_1373274607867_111462.docx @ 1509707 @ @ 1

Troksnis var izraisīt kaitējumu veselībai
Ilgstošs darbs ar mašīnu var izraisīt kaitējumus veselībai, piemēram, vājdzirdību, kurlumu vai
džinkstēšanu ausīs. Mašīnas ar augstiem apgriezieniem ietekmē pieaug trokšņa līmenis.
• Izmantojot traktora un mašīnas kombināciju, pieaug skaņas bīstamība. Atkarībā no
apkārtējās vides nosacījumiem, darba laikiem, mašīnas darba un ekspluatācijas apstākļiem
ir ieteicams novietot pieejamā vietā un izmantot austiņas. Ņemiet vērā skaņas spiediena
līmeni; skatiet mašīnas apraksta nodaļā "Tehniskie dati".
• Ievērojiet ausu aizsargu lietošanas un darba laika noteikumus.
• Kabīnes logus un durvis darba laikā turiet aizvērtas.
• Braucot pa ceļu noņemiet ausu aizsargus.
Pos: 27.64 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahrenquellen - Schwingungen (Traktor und Maschine) @ 177\mod_1373275514728_111462.docx @ 1509765 @ @ 1

Vibrācijas var radīt veselības kaitējumus
Traktora un mašīnas kombinētās vibrācijas var izraisīt nopietnus veselības kaitējumus un
attālas sekas. Turklāt darbu veids un pievienotās iekārtas, darba laiki, ātrumi, gaisa spiediens
riepās un augsnes īpašības iedarbojas uz slodzēm.
• Ievērojiet sēdekļa apkopes intervālus, sk. nodaļu "Apkopes grafiks".
• Iestatiet vadītāja sēdekli atbilstoši operatoram, sk. nodaļu "Vadītāja sēdekļa iestatīšana".
• Ja nepieciešams, izmēriet traktora un darba iekārtas kombinētās vibrācijas. Izvēlieties
piemērotus pasākumus, lai samazinātu vibrācijas. Ierobežojiet personīgo darba laiku.
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Pos: 27.66 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahrenquellen - Flüssigkeiten unter Druck -nur Hydrauliköl @ 244\mod_1395751930792_111462.docx @ 1906844 @ @ 1

Šķidrumi zem spiediena
Zem augsta spiediena ir:
– hidrauliskā eļļa.
Izplūstoši šķidrumi, kas ir zem augsta spiediena, var caur ādu iekļūt ķermenī un izraisīt smagas
traumas.
• Ja rodas aizdomas par bojātu spiediena sistēmu, sazinieties ar kvalificētu specializēto
darbnīcu.
• Sūces vietas noteikšanai neizmantojiet kailu roku. Jau kniepadatas lieluma caurums var
izraisīt smagas traumas.
• Nevērsiet ķermeni un seju pret noplūdes vietu.
• Ja šķidrums ir iesūcies ādā, tūlīt meklējiet ārsta palīdzību. Šķidrums ir pēc iespējas ātrāk
jāizņem no ķermeņa. Inficēšanās risks!
Pos: 27.67 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahrenquellen - Heiße Flüssigkeiten @ 177\mod_1373282065737_111462.docx @ 1510002 @ @ 1

Karsti šķidrumi
Apdedzināšanās un applaucēšanās risks, ko izraisa karsti šķidrumi!
• Izlaižot karstus ekspluatācijas materiālus, vienmēr lietojiet aizsargcimdus.
• Šķidrumiem un mašīnas daļām pēc nepieciešamības pirms remonta, apkopes un tīrīšanas
jāļauj atdzist.
Pos: 27.68 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahrenquellen - beschädigte Druckluftanlage @ 177\mod_1373282282319_111462.docx @ 1510031 @ @ 1

Bojāta saspiestā gaisa iekārta var izraisīt kaitējumus veselībai
Bojāta saspiestā gaisa iekārtas saspiestā gaisa caurule var izraisīt caurules pārrāvumu.
Nekontrolēti kustīgas caurules var izraisīt smagas traumas.
• Ja rodas aizdomas par bojātu saspiestā gaisa iekārtu, sazinieties ar kvalificētu specializēto
darbnīcu.
Pos: 27.69 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahrenquellen - Giftige Abgase @ 177\mod_1373282632364_111462.docx @ 1510060 @ @ 1

Indīgās izplūdes gāzes
Izplūdes gāzes var izraisīt nopietnus vai nāvējošus veselības kaitējumus.
• Dzinēja darbības laikā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju tā, lai personas nebūtu ilgstoši
pakļautas izplūdes gāzēm.
• Slēgtās telpās ļaujiet dzinējam darboties tikai ar piemērotu izplūdes gāzu nosūkšanas
iekārtu.
Pos: 27.70 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

27

Drošība
Pos: 27.71 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Gefahren bei bestimmten Tätigkeiten: Auf- und Absteigen @ 187\mod_1380022928541_111462.docx @ 1607549 @ 3 @ 1

4.4.18

Bīstamība, veicot noteiktus darbus: Iekāpšana un izkāpšana

Pos: 27.72 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahren bei best. Tätigkeite n: Auf- und Absteigen @ 177\mod_1373283265859_111462.docx @ 1510118 @ @ 1

Droša iekāpšana un izkāpšana
Neuzmanīga rīcība, iekāpjot un izkāpjot, var izraisīt kritienu no pakāpieniem. Cilvēki, kuri kāpj
mašīnā ārpus paredzētajām kāpnēm, var paslīdēt, nokrist un gūt smagas traumas.
Kāpšanas un stāvēšanas drošību var ietekmēt netīrumi, kā arī darba vielas un smērvielas.
• Pakāpieni un stāvlaukums ir jāuztur tīrs un kārtīgs, lai kāpšana un stāvēšana būtu droša.
• Neiekāpiet un neizkāpiet mašīnas kustības laikā.
• Iekāpiet un izkāpiet ar seju pret mašīnu.
• Iekāpjot un izkāpjot, saglabājiet trīs punktu kontaktu ar kāpnēm un margām (vienlaicīgi abas
rokas un viena kāja vai abas kājas un viena roka pie mašīnas).
• Iekāpjot un izkāpjot, kā rokturus neizmantojiet vadības elementus. Nejauši pieskaroties
vadības elementiem, var nevēlami ietekmēt funkcionalitāti, izraisot risku.
• Izkāpjot neleciet no mašīnas.
• Iekāpiet un izkāpiet tikai pa šajā lietošanas instrukcijā norādītajām kāpnēm un stāvlaukumu;
skatiet mašīnas apraksta nodaļā "Izkāpšana".
Pos: 27.73 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Gefahren bei bestimmten Tätigkeiten: Arbeiten an der Maschine @ 187\mod_1380023025765_111462.docx @ 1607608 @ 3 @ 1

4.4.19

Bīstamība, veicot noteiktus darbus: Darbi ar mašīnu

Pos: 27.74 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahren bei best. Tätigkeiten: Arbeiten an der Maschine-Arbeiten nur an der stillgestzten Maschine @ 177\mod_1373284611057_111462.docx @ 1510177 @ @ 1

Strādājiet tikai pie apstādinātas mašīnas
Ja mašīna nav apstādināta un nodrošināta, daļas var patstāvīgi izkustēties vai mašīna var
izkustēties no vietas. Cilvēki var gūt smagas vai nāvējošas traumas.
• Pirms visiem darbiem pie mašīnas, piemēram, iestatīšanas, tīrīšanas, sagatavošanas
braukšanai pa ceļu, sagatavošanas darbam, apkopes vai traucējumu novēršanas, mašīnu
apstādiniet un nodrošiniet; skatiet drošības nodaļā "Mašīnas apstādināšana un
nodrošināšana".
Pos: 27.75 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahren bei best. Tätigkeiten: Arbeiten an der Maschine-Instandhaltungs- u. Reparaturarbeiten @ 177\mod_1373285121161_111462.docx @ 1510236 @ @ 1

Uzturēšanas un remonta darbi
Nepareizi uzturēšanas un remonta darbi apdraud darba drošību. Tādējādi var notikt
negadījums, izraisot smagas vai nāvējošas traumas.
• Veiciet tikai darbus, kas ir aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā. •
Pirms visiem
darbiem mašīnu apstādiniet un nodrošiniet; skatiet drošības nodaļā "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".
• Visus pārējos uzturēšanas un remonta darbus uzticiet veikt tikai kvalificētai specializētai
darbnīcai.
Pos: 27.76 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 27.77 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahren bei best. Tätigkeiten: Angehobene Maschinen und Lasten @ 177\mod_1373286675063_111462.docx @ 1510295 @ @ 1

Paceltas mašīnas un kravas
Paceltas kravas var nokrist. Hidrauliski paceltie hederi un mašīnas daļas var nejauši nolaisties,
saspiest un nonāvēt personas. Pacelta mašīna var nolaisties, ripot vai apgāzties un nonāvēt
personas.
• Neuzkavējieties zem paceltām kravām. Vispirms nolaidiet kravas.
• Pirms visiem darbiem zem mašīnas mašīnu droši atbalstiet, sk. nodaļu Drošība "Paceltas
mašīnas un mašīnas daļu droša atbalstīšana".
• Pirms visiem darbiem pie paceltām mašīnas daļām vai zem tām mašīnas daļas nolaidiet vai
ar stabilu drošības atbalstu mehāniski vai hidraulisku sprostierīci nodrošiniet pret
nolaišanos.
Pos: 27.78 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahren bei best. Tätigkeiten: Gefahr durch Schweißarbeiten - Außer Selbstfahrer @ 244\mod_1395756512013_111462.docx @ 1907223 @ @ 1

Bīstamība metinot
Nepareizi veikti metināšanas darbi apdraud mašīnas drošību. Tādējādi var notikt negadījums,
izraisot smagas vai nāvējošas traumas.
• Pirms mašīnas metināšanas darbiem saskaņojiet tos ar KRONE klientu apkalpošanas
dienestu un pēc iespējas izvēlieties citu alternatīvu.
• Metināšanas darbus drīkst veikt tikai pieredzējuši speciālisti.
Pos: 27.79 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 27.80 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Gefahren bei bestimmten Tätigkeiten: Arbeiten an Rädern und Reifen @ 187\mod_1380023183993_111462.docx @ 1607666 @ 3 @ 1

4.4.20

Bīstamība, veicot noteiktus darbus: Darbi ar riteņiem un riepām

Pos: 27.81 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahren bei best. Tätigkeiten: Arbeiten an Rädern und Reifen @ 177\mod_1373290205171_111462.docx @ 1510682 @ @ 1

Riteņu un riepu montāža/demontāža
Nepareiza montāža vai demontāža apdraud darba drošību. Tādējādi var notikt negadījums,
izraisot smagas vai nāvējošas traumas.
Riteņu un riepu montāžai ir nepieciešamas pietiekamas zināšanām un noteikumiem atbilstoši
montāžas instrumenti.
• Ja trūkst zināšanu, ļaujiet riteņus un riepas uzstādīt KRONE tirgotājam vai kvalificētam
riepu montāžas uzņēmumam.
• Montējot riepu uz diska, nekad nedrīkst pārsniegt riepu ražotāja norādīto maksimāli
pieļaujamo spiedienu, citādi riepa vai pat disks var eksplodēt.
• Veicot riteņu montāžu, riteņu uzgriežņus pievelciet ar norādīto griezes momentu, skatiet
apkopes nodaļu "Riepas".
Pos: 27.82 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Verhalten in Gefahrensituationen und bei Unfällen @ 187\mod_1380023393504_111462.docx @ 1607695 @ 3 @ 1

4.4.21

Izturēšanās bīstamās un negadījumu situācijās

Pos: 27.83 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Verhalten in Gefahrensituationen und bei Unfällen @ 177\mod_1373291508723_111462.docx @ 1510771 @ @ 1

Neveikti vai nepareizi veikti pasākumi bīstamās situācijās var aizkavēt vai traucēt apdraudētās
personas glābšanu. Apgrūtinātos glābšanas apstākļos var samazināties izredzes palīdzēt un
izārstēt savainoto.
• Pamatā: Apturiet mašīnu.
• Atri konstatējiet bīstamības stāvokli un tās cēloni.
• Nodrošiniet negadījuma vietu.
• Glābiet cilvēkus no bīstamās zonas.
• Izejiet no bīstamās zonas un vairs tur neatgriezieties.
• Brīdiniet glābšanas dienestus un, ja iespējams, sameklējiet palīdzību.
• Veiciet tūlītējus dzīvības glābšanas darbus.

Pos: 28 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 29.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Sicherheitsroutinen @ 187\mod_1380089318480_111462.docx @ 1608195 @ 2 @ 1

4.5

Drošības procedūras

Pos: 29.2 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Maschine stillsetzen und sichern @ 190\mod_1381323544614_111462.docx @ 1624793 @ 3 @ 1

4.5.1

Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu

Pos: 29.3 /BA/Sicherheit/3. Sicherheitsroutinen/Maschine stillsetzen und sichern -gezogene Maschinen_mit Feststellbremse @ 244\mod_1395817975869_111462.docx @ 1909976 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Saspiešanas risks mašīnas vai tās daļu kustības ietekmē!
Ja mašīna nav apstādināta, mašīna vai tās daļas var nekontrolēti izkustēties. Cilvēki var gūt
smagas vai nāvējošas traumas.
• Pirms izkāpšanas no mašīnas: Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu.
Lai mašīnu droši apstādinātu:
• Novietojiet mašīnu uz stabilas un līdzenas pamatnes.
• Izslēdziet piedziņu un pagaidiet, līdz kustīgās daļas ir pilnīgi apstājušās.
• Izslēdziet traktora dzinēju, izņemiet aizdedzes atslēgu un paņemiet to līdzi.
• Nodrošiniet mašīnu un traktoru ar stāvbremzēm pret ripošanu.
Pos: 29.4 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Angehobene Maschine und Maschinenteile sicher unterbauen @ 190\mod_1381323662799_111462.docx @ 1624822 @ 3 @ 1

4.5.2

Droši atbalstīta pacelta mašīna un tās daļas

Pos: 29.5 /BA/Sicherheit/3. Sicherheitsroutinen/Angehobene Maschine und Maschinenteile sicher unterbauen_ALTE FORM @ 277\mod_1404810762702_111462.docx @ 2077616 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Traumu gūšanas risks, ko izraisa mašīnas vai tās daļu kustība
Ja mašīna nav droši atbalstīta, mašīna vai tās daļas var nekontrolēti ripot, nokrist, vai
nolaisties. Cilvēki var gūt smagas vai nāvējošas traumas.
• Pirms darba pie vai zem paceltām daļām: Droši atbalstiet mašīnu vai tās daļas.
Lai mašīnu vai tās daļas droši atbalstītu:
• Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet drošības nodaļā "Mašīnas apstādināšana un
nodrošināšana".
• Pirms visiem darbiem pie paceltām mašīnas daļām vai zem tām mašīnas daļas nolaidiet vai
arī ar stabilu drošības atbalstu mehāniski (piemēram, ar "āzi" vai celtni) vai ar hidraulisku
sprostierīci (piemēram, noslēdzošo krānu) nodrošiniet pret nolaišanos.
• Neizmantojiet mašīnas atbalstam materiālus, kas var nolaisties.
• Neizmantojiet atbalstam caurumotus blokus vai ķieģeļus. Caurumotie bloki vai ķieģeļi
ilgstošas slodzes ietekmē var salūzt.
• Nestrādājiet zem mašīnas vai tās daļām, kas turas tikai uz domkrata.
Pos: 29.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 29.7 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Maschine sicher ankuppeln @ 274\mod_1404282415732_111462.docx @ 2062027 @ 3 @ 1

4.5.3

Mašīnu piekabiniet droši

Pos: 29.8 /BA/Sicherheit/3. Sicherheitsroutinen/Maschine an den Traktor ankuppeln (BiG PACK) @ 273\mod_1404105657612_111462.docx @ 2058008 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks, piekabinot mašīnu
Piekabinot mašīnu pie traktora, mašīna vai tās daļas var nekontrolēti izkustēties. Cilvēki var gūt
smagas vai nāvējošas traumas.
• Piekabinot mašīnu izpildiet šīs norādes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kad mašīna ir sakabināta ar traktoru, nekad nestāviet starp traktoru un mašīnu.
Traktora hidraulisko sistēmu atbrīvojiet no spiediena.
Izslēdziet elektronisko sistēmu.
Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet drošības nodaļā "Mašīnas apstādināšana un
nodrošināšana".
Hidraulikas caurules pievienojiet tikai tad, ja traktora un mašīnas hidraulikas sistēmā nav
spiediena.
Pievienojiet saspiestā gaisa bremžu caurules (atkarībā no mašīnas modeļa).
Pievienojiet pneimatisko bremžu caurules (atkarībā no mašīnas modeļa).
Piekabiniet un nostipriniet kardānvārpstu.
Pievienojiet apgaismojuma kabeli.
Pievienojiet strāvas padeves kabeli.
Pievienojiet termināli.

Pos: 29.9 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Maschine sicher abkuppeln @ 274\mod_1404282542952_111462.docx @ 2062085 @ 3 @ 1

4.5.4

Mašīnu droši atkabiniet

Pos: 29.10 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Ladewagen/Warnung - Maschine nur entladen auf Stützfuß abstellen @ 173\mod_1371018724152_111462.docx @ 1484306 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS! Briesmas dzīvībai, ko rada negaidīta mašīnas kustība
Ja mašīnu piekrautā stāvoklī novieto uz balstkājas, pastāv risks, ka balstkāja neizturēs, un
apgāzušās mašīna savainos cilvēkus.
• Novietojiet mašīnu uz balstkājas tikai izkrautā stāvoklī.
Pos: 29.11 /BA/Sicherheit/3. Sicherheitsroutinen/Maschine vom Traktor abkuppeln - mit Elektronik, mit Bremsen @ 273\mod_1404106986183_111462.docx @ 2058067 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks, atkabinot mašīnu
Atkabinot mašīnu no traktora, mašīna vai tās daļas var nekontrolēti izkustēties. Cilvēki var gūt
smagas vai nāvējošas traumas.
• Atkabinot mašīnu, veiciet šādas darbības:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pos: 29.12 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet drošības nodaļā "Mašīnas apstādināšana un
nodrošināšana".
Nolaidiet balstkāju.
Traktora hidraulisko sistēmu atbrīvojiet no spiediena.
Izslēdziet elektronisko sistēmu.
Hidraulikas caurules atvienojiet tikai tad, ja traktora un mašīnas hidraulikas sistēmā nav
spiediena.
Atvienojiet saspiestā gaisa bremzes (atkarībā no mašīnas modeļa).
Atvienojiet hidraulikas bremzes (atkarībā no mašīnas modeļa).
Atvienojiet apgaismojuma kabeli no traktora.
Atvienojiet strāvas padeves kabeli no traktora.
Atkabiniet kardānvārpstu un novietojiet paredzētajā stiprinājumā.
Veicot mašīnas atkabināšanu no traktora, nekad nestāviet starp traktoru un mašīnu.

Drošība
Pos: 29.13 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Maschine für Instandhaltungs-, Reparatur-, Wartungs- und Einstellarbeiten vorbereiten @ 274\mod_1404283183227_111462.docx @ 2062431 @ 3 @ 1

4.5.5

Mašīnas sagatavošana, uzturēšanas, remonta, apkopes un iestatīšanas darbu veikšanai

Pos: 29.14 /BA/Sicherheit/3. Sicherheitsroutinen/Maschine für Instandhaltungs-, Reparatur-, Wartungs- und Einstellarbeiten vorbereiten @ 272\mod_1403522290336_111462.docx @ 2051128 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Traumu gūšanas risks, veicot mašīnas izturēšanas, remonta, apkopes un iestatīšanas
darbus.
Ja mašīna nav apstādināta, mašīna vai tās daļas var nekontrolēti izkustēties. Cilvēki var gūt
smagas vai nāvējošas traumas.
Ja mašīna nav droši atbalstīta, mašīna vai tās daļas var nekontrolēti ripot, nokrist, vai
nolaisties. Cilvēki var gūt smagas vai nāvējošas traumas.
• Veicot uzturēšanas, remonta, apkopes un iestatīšanas darbus, izpildiet šīs norādes:
•
•

Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet drošības nodaļā "Mašīnas apstādināšana un
nodrošināšana".
Pacelto mašīnu vai tās daļas droši atbalstiet; skatiet drošības nodaļā "Droši atbalstīta
pacelta mašīna vai tās daļas".

Pos: 29.15 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Maschine sicher in Betrieb nehmen @ 274\mod_1404282899544_111462.docx @ 2062243 @ 3 @ 1

4.5.6

Mašīnas droša ekspluatācijas uzsākšana

Pos: 29.16 /BA/Sicherheit/3. Sicherheitsroutinen/Maschine sicher in Betrieb nehmen - 1000 1/min, mit Elektronik, mit Bremsen @ 287\mod_1409821388783_111462.docx @ 2276610 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks, sākot mašīnas ekspluatāciju
Ja mašīna nav droši nodota ekspluatācijā, mašīna vai tās daļas var nekontrolēti izkustēties.
Cilvēki var gūt smagas vai nāvējošas traumas.
• Pirms mašīnas nodošanas ekspluatācijā pārliecinieties, vai ir ievēroti šie nosacījumi:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hidraulikas cauruļvadi ir pievienoti.
Saspiestā gaisa bremzes ir pievienotas (atkarībā no aprīkojuma).
Hidrauliskās bremzes ir pievienotas (atkarībā no aprīkojuma).
Kardānvārpsta ir pievienota un nodrošināta.
Apgaismes ierīces ir pievienotas.
Terminālis ir pieslēgts.
Drošības ķēde ir uzstādīta (nav obligāti noteikta visās valstīs).
Visi aizsargaprīkojumi ir uzstādīti, darba kārtībā un aizsargstāvoklī.
Jūgvārpstas apgriezienu skaits nedrīkst pārsniegt 1000 apgr./min.
Tiek izmantota ražotāja ieteiktā kardānvārpsta.
Caurules, kabeļi un troses ir tā novietotas, ka tās nevar berzties, savilkties, iespiesties vai
nonākt saskarē ar citām daļām (piemēram, traktora riepām).
Stāvbremze ir izslēgta.
Traktora detaļas nesaskaras ar mašīnas detaļām (it sevišķi, braucot pagriezienos).
Neviens neatrodas mašīnas bīstamajā zonā.

Pos: 30 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

33

Drošība
Pos: 31 /Layout Module /Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_111462.docx @ 112426 @ @ 1
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Šī lappuse ir apzināti atstāta brīva.

Drošība
Pos: 33 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Sicherheitsaufkleber an der Maschine @ 190\mod_1381331374791_111462.docx @ 1624969 @ 2 @ 1

4.6

Drošības uzlīmes uz mašīnas

Pos: 34 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/Warnung - Beschädigte oder unlesbare Warnbildzeichen @ 120\mod_1343305789479_111462.docx @ 1099866 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Savainošanās risks pie mašīnas daļām, ko rada nemarķētas bīstamās zonas trūkstošu,
bojātu un nesalasāmu brīdinājuma simbolu gadījumā!
Savainošanās risks, ko rada bīstamās detaļas un citi atlikušie riski, jo lietotājs vai trešās
personas ieiet vai liek rokas bīstamajā zonā sakarā ar to, ka viņi neapzinās bīstamību.
• Uzreiz nomainiet bojātas vai nesalasāmas uzlīmes.
• Pēc remontdarbiem atbilstošu drošības uzlīmi piestipriniet pie visām nomainītajām,
izmainītajām vai salabotajām detaļām.
• Vietas, kurās piestiprināta drošības uzlīme, nekad netīriet ar spiediena ūdens strūklas
tīrīšanas aparātu.
• Iepazīstieties ar brīdinājuma simbolu saturu. Blakus esošais teksts un izvēlētā
piestiprinājuma vieta uz mašīnas sniedz norādi uz īpašām bīstamām vietām uz mašīnas.
Pos: 35 /BA/Sicherheit/Ladewagen/Sicherheit Einführung Ladewagen @ 288\mod_1410153779227_111462.docx @ 2281828 @ @ 1

Savācējpiekabe ir aprīkota ar visiem drošības mehānismiem (aizsargmehānismiem). Ne visas
šīs mašīnas bīstamās vietas no mašīnas darbspējas saglabāšanas skatījuma ir iespējams
pilnīgi nodrošināt. Uz mašīnas jūs atradīsit atbilstošas bīstamības norādes, kas norāda uz
atlikušajiem riskiem. Bīstamības norādes esam izveidojuši tā saucamo brīdinājuma simbolu
veidā. Par šo norādošo zīmju izvietojumu un nozīmi/papildinājumu jūs atradīsit būtiskus
norādījumus turpmāk!
Pos: 36 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 37.1 /BA/Sicherheit/Aufkleber/Ladewagen/Sicherheitsaufkleber Bild MX GL/GD @ 293\mod_1411466207369_111462.docx @ 2306503 @ @ 1
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MX000003_2

Drošība
Pos: 37.3 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 471 1 (2x) Bestell-Nr. @ 242\mod_1395396482914_111462.docx @ 1900626 @ @ 1

1) Pasūt. nr. 939 471 1 (2x)
Pos: 37.4 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 471 1 Bild/Text Immer als ersten Sicherheitsaufkleber benutzen @ 189\mod_1381212141744_111462.docx @ 1621609 @ @ 1
L

Kļūdainas apkalpošanas un nezināšanas izraisīts risks
Nepareizi apkalpojot un nepārzinot mašīnu, kā arī nepareizi
izturoties bīstamās situācijās, tiek apdraudēta lietotāja un citu
personu dzīvība.
• Pirms lietošanas sākuma izlasiet un ņemiet vērā lietošanas
instrukciju un drošības norādījumus.

Pos: 37.5 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 101 4 (1x) Bestell-Nr. @ 198\mod_1384850393482_111462.docx @ 1672375 @ @ 1

2) Pasūt. nr. 939 101 4 (1x)
Pos: 37.6 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 101 4 Bild/Text @ 198\mod_1384850409063_111462.docx @ 1672404 @ @ 1

939 101- 4

1000/min
MAX. 200 bar

MAX.

Bīstamība, pārsniedzot maksimāli pieļaujamos jūgvārpstas
apgriezienus vai maksimāli pieļaujamo darba spiedienu.
Pārsniedzot pieļaujamos jūgvārpstas apgriezienus, mašīnas daļas
var izjukt vai tikt izsviestas.
Pārsniedzot pieļaujamo darba spiedienu, var sabojāt hidraulikas
daļas.
Tādējādi var gūt smagi vai nāvējošas traumas.
• Ievērojiet pieļaujamos jūgvārpstas apgriezienus.
• Ievērojiet pieļaujamo darba spiedienu.

Pos: 37.7 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 407 1 (2x) Bestell-Nr. @ 242\mod_1395398029092_111462.docx @ 1900773 @ @ 1

3) Pasūt. nr. 939 407 1 (2x)
Pos: 37.8 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 407 1 Bild/Text @ 198\mod_1384851397131_111462.docx @ 1672687 @ @ 1

Risks, ko rada rotējošs savācējs.
Tuvojoties bīstamajai zonai un nosprostojumus likvidējot ar rokām
vai kājām, pastāv ievilkšanas risks.
• Pirms darba ar savācēju apturiet jūgvārpstu un motoru.

Pos: 37.9 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 521 1 (2x) Bestell-Nr. @ 242\mod_1395398115366_111462.docx @ 1900802 @ @ 1

4) Pasūt. nr. 939 521 1 (2x)
Pos: 37.10 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 521 1 Bild/Text @ 200\mod_1385458081127_111462.docx @ 1683607 @ @ 1
L

Risks, ko rada grūdiens un saspiešana
Nolaižamā aizmugurējā lūka rada briesmas dzīvībai.
• Pārliecinieties, vai zem paceltas aizmugurējās lūkas
neatrodas neviena persona.
• Neatrodieties zem paceltas aizmugurējās lūkas, pirms
aizmugurējā lūka nav nostiprināta pret nejaušu nolaišanos.

Pos: 37.11 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

37

Drošība
Pos: 37.12 /BA/Sicherheit/Aufkleber/Ladewagen/Sicherheitsaufkleber Bild MX GL/GD @ 293\mod_1411466207369_111462.docx @ 2306503 @ @ 1
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Pos: 37.13 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

38

5

4

MX000003_2

Drošība
Pos: 37.14 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 414 2 (0x) Bestell-Nr. (GD=1x) / GL=3x) @ 242\mod_1395396586348_111462.docx @ 1900655 @ @ 1

5) Pasūt. nr. 939 414 2 (GD=1x) / (GL=3x)
Pos: 37.15 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 414 2 Bild/Text @ 244\mod_1395744512104_111462.docx @ 1906687 @ @ 1

Risks, ko rada rotējošas mašīnas daļas
Iekāpjot mašīnā, kurai darbojas jūgvārpsta, pastāv ievilkšanas
risks, ko rada rotējošas mašīnas daļas.
• Pirms iekāpt mašīnā, apturiet jūgvārpstu un motoru.

939 414 2

Pos: 37.16 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 412 2 (2x) Bestell-Nr. @ 242\mod_1395398265585_111462.docx @ 1900831 @ @ 1

6) Pasūt. nr. 939 412 2 (2x)
Pos: 37.17 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 412 2 Bild/Text @ 199\mod_1384852561814_111462.docx @ 1673039 @ @ 1

Risks, ko rada grūdiens vai saspiešana
Atverot aizmugurējo lūku, pastāv personu saspiešanas risks
bīstamajā zonā starp aizmugurējo lūku un nekustīgu šķērsli.
• Pārliecinieties, vai starp aizmugurējo lūku un nekustīgo šķērsli
neatrodas neviena persona.

Pos: 37.18 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /942/942 196 1 (4x) Bestell-Nr. @ 242\mod_1395397482851_111462.docx @ 1900714 @ @ 1

7) Pasūt. nr. 942 196 1 (4x)
Pos: 37.19 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /942/942 196 1 Bild/Text @ 203\mod_1386061378150_111462.docx @ 1698155 @ @ 1

Saspiešanas vai sagriešanas risks
Patstāvīgi kustīgu mašīnas daļu izraisīts saspiešanas un
sagriešanas risks.
• Nekad nelieciet rokas saspiešanas bīstamajā zonā, kamēr tur
ir iespējama daļu kustība.

9 4 2 1 9 6 -1

Pos: 37.20 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 529 0 (0x) Bestell-Nr. Bei Ausführung...1 @ 287\mod_1409648177992_111462.docx @ 2271428 @ @ 1

8) Pasūt. nr. 939 529 0
2x modelim ar hidraulisku jūgstieņa atsperojumu
Pos: 37.21 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 529 0 Bild/Text @ 190\mod_1381300572720_111462.docx @ 1623939 @ @ 1

Bīstamība, ko izraisa šķidrums, kas atrodas zem augsta
spiediena.
Spiediena akumulatorā ir gāzes un eļļas spiediens. Pastāv traumu
risks spiediena akumulatora nepareizas pārbūves vai remonta
gadījumā.
• Pārveidojot un remontējot spiediena akumulatoru, jāievēro
ekspluatācijas instrukcijā iekļautās norādes.
• Pārveidot un remontēt spiediena akumulatoru drīkst tikai
specializētas darbnīcas personāls.
Pos: 37.22 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

39

Drošība
Pos: 37.23 /BA/Sicherheit/Aufkleber/Ladewagen/Sicherheitsaufkleber Bild MX GL/GD @ 293\mod_1411466207369_111462.docx @ 2306503 @ @ 1
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Pos: 37.24 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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MX000003_2

Drošība
Pos: 37.25 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 516 0 (2x) Bestell-Nr. @ 250\mod_1396949885514_111462.docx @ 1936839 @ @ 1

9) Pasūt. nr. 939 516 0 (2x)
Pos: 37.26 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 516 0 Bild/Text @ 250\mod_1396949972470_111462.docx @ 1936868 @ @ 1

Risks, ko rada nokrītoša aizmugurējā lūka
Aizmugurējā lūka var negaidīti nolaisties. Tādējādi pastāv
savainošanās risks.
• Pirms uzturēšanās zem paceltas aizmugurējās lūkas,
izslēdziet traktora dzinēju, izņemiet un paņemiet līdzi
aizdedzes atslēgu.
• Atbalstiet aizmugurējo lūku ar piemērotiem atbalstiem pret
nokrišanu.

Pos: 37.27 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /942/942 002 4 (0x) Bestell-Nr. bei Ausführung mit Dosierwalzen (1x) @ 287\mod_1409648584412_111462.docx @ 2271499 @ @ 1

10) Pasūt. nr. 942 002 4 (modelim ar izkliedēšanas veltņiem (1x))
Pos: 37.28 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /942/942 002 4 Bild/Text @ 189\mod_1381212442497_111462.docx @ 1621668 @ @ 1

Risks, ko rada rotējošas mašīnas daļas.
Mašīnai, kas darbojas, pastāv traumu risks, ko izraisa rotējošas
mašīnas daļas.
• Pirms nodošanas ekspluatācijā aizsargierīces novietojiet
aizsargstāvoklī.
Pos: 37.29 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /942/942 200 1 (0x) Bestell-Nr. bei Ausführung mit Dosierwalzen (2x) @ 287\mod_1409648689775_111462.docx @ 2271590 @ @ 1

11) Pasūt. nr. 942 200 1 (modelim ar izkliedēšanas veltņiem (2x))
Pos: 37.30 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /942/942 200 1 Bild/Text @ 190\mod_1381231441837_111462.docx @ 1623013 @ @ 1

Risks, ko rada rotējošas mašīnas daļas.
Pietuvojoties pie bīstamās zonas, pastāv ievilkšanas risks, ko
rada rotējošas mašīnas daļas.
• Ievērojiet pietiekamu attālumu līdz rotējošām mašīnas daļām.

Pos: 38 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

41

Drošība
Pos: 39 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Hinweis - Nachbestellung/ Anbringung Aufkleber @ 0\mod_1195637337107_111462.docx @ 111490 @ 33 @ 1

4.6.1

Drošības un norādes uzlīmju papildu pasūtīšana
Norādījums
Uz katras drošības un norādes uzlīmes ir pasūtījuma numurs, un to var tieši pasūtīt pie ražotāja
vai pilnvarotā specializētā tirgojošā uzņēmuma (sk. nodaļu "Kontaktpersona").

4.6.2

Drošības un norādes uzlīmju piestiprināšana
Norādījums - Uzlīmes piestiprināšana
Sekas: uzlīmes pielipšana
• Piestiprināšanas vietai jābūt tīrai un bez netīrumiem, eļļas un smērvielas.

Pos: 40 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Ansprechpartner @ 0\mod_1195569394286_111462.docx @ 111478 @ 3 @ 1

4.6.3

Kontaktpersona

Pos: 41 /BA/Adressen/Adresse Maschinenfabrik KRONE Spelle @ 0\mod_1195568531083_111462.docx @ 111477 @ @ 1

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle (Germany)
Telefon: + 49 (0) 59 77/935-0 (Centrāle)
Telefax: +049 (0) 59 77/935-339 (Centrāle)
Telefax: + 49 (0) 59 77/935-239 (ET-noliktava _Iekšzeme)
Telefax: + 49 (0) 59 77/935-359 (ET-noliktava _Eksports)
E-Mail: info.ldm@krone.de
Pos: 42 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 43.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Sicherheitsausstattung @ 17\mod_1236613960651_111462.docx @ 205825 @ 2 @ 1

4.7

Drošības aprīkojums

Pos: 43.2 /Überschriften/Überschriften 3/P-TFeststellbremse @ 322\mod_1424873704700_111462.docx @ 2483009 @ 3 @ 1

4.7.1

Stāvbremze

Pos: 43.3 /BA/Inbetriebnahme/Feststellbremse/Warnung - Feststellbremse anziehen @ 273\mod_1403774266136_111462.docx @ 2056881 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Mašīnas negaidīta kustība!
Ja mašīnas izslēgšanas laikā neaktivizē stāvbremzi, mašīna var negaidīti sākt kustību. Cilvēki
var gūt smagas vai nāvējošas traumas.
• Vienmēr ieslēdziet stāvbremzi, kad izkāpj no traktora vai izslēdz mašīnu.
Pos: 43.4 /BA/Inbetriebnahme/Feststellbremse/Feststellbremse Bild AX / ZX 350/400/450/550 @ 287\mod_1409724975531_111462.docx @ 2273578 @ @ 1

1

AX000073

4. att.
Pos: 43.5 /BA/Inbetriebnahme/FeststellbremseFeststellbremse Anbringungsort TX @ 330\mod_1427720774864_111462.docx @ 2530769 @ @ 1

Pos: 43.6 /BA/Inbetriebnahme/FeststellbremseFeststellbremse @ 330\mod_1427721353779_111462.docx @ 2530810 @ @ 1

Stāvbremzes kloķis (1) atrodas mašīnas labajā pusē aiz tandēmass vai mašīnas ar trim tiltiem.
Stāvbremze ir paredzēta mašīnas nodrošināšanai pret nejaušu ripošanu, tas īpaši attiecas uz
atkabinātu mašīnu.
Stāvbremzes ieslēgšana:
• Grieziet kloķi pulksteņrādītāja virzienā, līdz pretestība kļūst jūtami lielāka.
Stāvbremzes izslēgšana:
• Grieziet kloķi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz bremzes trosīte mazliet ieliecas.

Pos: 43.7 /BA/Inbetriebnahme/Feststellbremse/Hinweis Feststellbremse/Unterlegkeile @ 6\mod_1214899429153_111462.docx @ 113334 @ @ 1

Norādījums
Lai nodrošinātu mašīnu pret ripošanu, papildus stāvbremzei ir jāizmanto riteņu paliktņi.
Pos: 43.8 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

43

Drošība
Pos: 43.9 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/SStützfuß @ 111\mod_1336986282572_111462.docx @ 988596 @ 3 @ 1

4.7.2

Balstkāja

Pos: 43.10 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Ladewagen/Warnung - Maschine nur entladen auf Stützfuß abstellen @ 173\mod_1371018724152_111462.docx @ 1484306 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS! Briesmas dzīvībai, ko rada negaidīta mašīnas kustība
Ja mašīnu piekrautā stāvoklī novieto uz balstkājas, pastāv risks, ka balstkāja neizturēs, un
apgāzušās mašīna savainos cilvēkus.
• Novietojiet mašīnu uz balstkājas tikai izkrautā stāvoklī.
Pos: 43.11 /BA/Inbetriebnahme/Stützfuss/Stützfuß in Abstellposition Bild AX @ 287\mod_1409725717365_111462.docx @ 2273722 @ @ 1

1
AX000072

5. att.
Pos: 43.12 /BA/Inbetriebnahme/Stützfuss/Der Stützfuß dient der Standsicherheit der Maschine, wenn sie nicht am Traktor angekuppelt ist @ 111\mod_1336983375177_111462.docx @ 988250 @ @ 1

Balstkāja (1) ir paredzēta mašīnas stabilitātei, kad tā nav pievienota pie traktora.
Pos: 43.13 /BA/Inbetriebnahme/Stützfuss/Hinweis Um den Bolzen des Stützfußes einfacher zu montieren @ 290\mod_1410269501760_111462.docx @ 2288325 @ @ 1

Norādījums
Lai vienkāršāk piemontētu bultskrūvi (2), vītņstieņa (3) sprostuzgriežņus noregulējiet tā, lai
atbalsta kājas (1) ārējā un iekšējā caurule precīzi atrastos vienādā augstumā.
Pos: 43.14 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/AbstellstützeAbstellstütze Stan dfläche vergrößern_Hinweis @ 302\mod_1413968281921_111462.docx @ 2353770 @ @ 1

Norādījums
Lai palielinātu balstkājas balstvirsmu uz mīkstas pamatnes, izmantojiet piemērotu paliktni.
Pos: 43.15 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Unterlegkeile @ 33\mod_1254202555660_111462.docx @ 318458 @ 3 @ 1

4.7.3

Apakšā pieliekamie ķīļi

Pos: 43.16 /BA/Sicherheit/Ladewagen/Unterlegkeile Bild MX @ 294\mod_1411622902478_111462.docx @ 2312458 @ @ 1

1
1
MX00021

6. att.
Pos: 43.17 /BA/Sicherheit/Ladewagen/Unterlegkeile Text TX @ 172\mod_1370847295886_111462.docx @ 1481848 @ @ 1

Riteņa paliktņi (1) atrodas pa vidu pirms priekšējā tilta.
• Lai nodrošinātu mašīnu pret ripošanu, ievietojiet pa vienam riteņa paliktnim pirms un aiz
priekšējā tilta riteņa.
Pos: 44 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

44

Drošība
Pos: 45 /Layout Module /Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_111462.docx @ 112426 @ @ 1

Pos: 46 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

Šī lappuse ir apzināti atstāta brīva.

45

Mašīnas apraksts
Pos: 47 /Überschriften/Überschriften 1/K-O/Maschinenbeschreibung @ 107\mod_1334231806004_111462.docx @ 965214 @ 1 @ 1

5

Mašīnas apraksts

Pos: 48 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Maschinenübersicht @ 0\mod_1195565731130_111462.docx @ 111469 @ 2 @ 1

5.1

Mašīnas pārskats

Pos: 49 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Ladewagen/Maschinenübersicht MX @ 293\mod_1411471515372_111462.docx @ 2307245 @ @ 1
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7. att.
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Mašīnas apraksts

1) Dozēšanas ierīce *)

2) Iekāpšanas lūka *)

3) Stāvbremze

4) Datu plāksnīte

5) Jūgstienis

6) Sakabes cilpa (sakabes
ierīce)

7) Priekšējais dozēšanas
pārvadmehānisms *)

8) Griezējaparāts

9) Nažu sijas
pacelšanas/nolaišanas
taustiņš

10) Riteņa paliktnis

11) Transportiera grīdas
pārvadmehānisms

12) Aizmugurējais dozēšanas
pārvadmehānisms *)

13) Aizmugurējā lūka

14) Vadāmais tilts
(brīvizvēles)

15) Saspiestā gaisa balons

16) Darba dators

17) Galvenais reduktors

18) Savācējs

19) Piedziņas kardānvārpsta

20) Cilindrisks piespiedējs

21) Balstkāja

22) Elektriskais savienojums

23) Hidrauliskais savienojums

24) Pneimatiskais savienojums

25) Vadības vārstu bloks

26)

27)

*) tikai GD modelim
Pos: 50 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas apraksts
Pos: 51 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Kennzeichnung @ 0\mod_1195564622099_111462.docx @ 111466 @ 2 @ 1

5.2

Marķējums

Pos: 52 /BA/Einleitung/Kennzeichnung/Ladewagen/Kennzeichnung Ladewagen AX_MX_ZX @ 13\mod_1225289826588_111462.docx @ 154998 @ @ 1

Att. 8
1) Datu plāksnīte, 2) ALB plāksnīte
Mašīnas parametri ir uz datu plāksnītes (1). Tā atrodas mašīnas labajā pusē priekšā pie rāmja.
Pos: 53 /BA/Einleitung/Kennzeichnung/Angaben für Anfrage und Bestellungen_Fahrzeugident-Nr. @ 0\mod_1195565119708_111462.docx @ 111467 @ 2 @ 1

5.3

Informācija par pieprasījumiem un pasūtījumiem
Tips
Izgatavošanas gads
Transportlīdzekļa ident. Nr.
Norādījums
Visam marķējumam piemīt dokumentācijas vērtība, un to nedrīkst nedz izmainīt, nedz padarīt
nesalasāmu!
Ja saistībā ar mašīnu rodas kādi jautājumi, kā arī, pasūtot rezerves daļas, ir jāuzrāda tipa
apzīmējums, transportlīdzekļa ident. Nr. un atbilstošās mašīnas izgatavošanas gads. Lai jums
vienmēr būtu pieejami dati, mēs iesakām šos datus ierakstīt augšējos lauciņos.
Norādījums
"KRONE" oriģinālās rezerves daļas un ražotāja atļautie piederumi ir paredzēti drošībai. Ja
izmanto rezerves daļas, piederumus un papildu aparatūru, kuru nav ražojis, pārbaudījis vai
atļāvis "KRONE", tiek anulēta atbildība par bojājumiem, kas rodas šādas izmantošanas dēļ.

Pos: 54 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas apraksts
Pos: 55 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Aufstiege @ 210\mod_1389101350145_111462.docx @ 1729524 @ 2 @ 1

5.4
Pos: 56 /BA/Wartung/Ladewagen/Laderaum Zugang @ 82\mod_1317015668486_111462.docx @ 723463 @ @ 1

Kāpnes
Piekļuve iekraušanas telpai:
GD modelis:

Pos: 57 /BA/Wartung/Ladewagen/Laderaum / Einstiegsliuke GD Ausführung @ 82\mod_1317015803316_111462.docx @ 723490 @ @ 1

1

2

3

ZX400097

9. att.
• Lai veiktu apkopes vai remonta darbus iekraušanas telpā, kāpiet uz kravas platformas caur
iekāpšanas lūku (1).
• Pēc apkopes vai remonta darbiem aizveriet iekāpšanas lūku (1), atlociet uz augšu kāpnes
(2) un nobloķējiet ar bloķētāja sviru (3)
Pos: 58 /BA/Wartung/Ladewagen/Laderaum GL @ 82\mod_1317015861654_111462.docx @ 723517 @ @ 1

GL modelis:
Lai veiktu apkopes vai remonta darbus iekraušanas telpā, kāpiet uz kravas platformas caur
atvērto aizmugurējo lūku.
• Nodrošiniet aizmugurējo lūku pret nolaišanos.
• Izmantojiet piemērotu uzkāpšanas palīglīdzekli.
Pos: 59 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas apraksts
Pos: 60 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Pick-up @ 55\mod_1292568679348_111462.docx @ 521328 @ 2 @ 1

5.5

Savācējs

Pos: 61 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Funktionsweise/Ladewagen/Pick-up Funktionsbeschreibung Bild AX @ 287\mod_1409753530561_111462.docx @ 2275135 @ @ 1

1

2

1

3

AX000027_1

10. att.
1)

savācējs

2)

atvāžama aizsargtapa

3)

kopējošais ritenis

4)

perforēta sliede

Pos: 62 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Funktionsweise/Großpackenpressen/Pick-up Funktionsbeschreibung T1 bei Ausführung ohne Schneidwerk @ 168\mod_1367991064915_111462.docx @ 1452417 @ @ 1

Savācējs ir paredzēts pļaujas materiāla satveršanai.
Savācējs sāk rotēt, pieslēdzot jūgvārpstu.
Pos: 63 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Funktionsweise/Ladewagen/Pick-up Funktionsbeschreibung T2 @ 287\mod_1409754499005_111462.docx @ 2275268 @ @ 1

Savācēja pacelšana un nolaišana veicama, izmantojot termināli. Savācējam ir kopējošie riteņi.
Izmantojot kopējošos riteņus, noregulē savācēja darba augstumu.
Pos: 64 /BA/Einstellungen/Ladewagen/Pick-up/Pick-up-Tasträder hinten (Sonderwunsch) @ 0\mod_1199871138971_111462.docx @ 112175 @ 3 @ 1

5.5.1

Savācēja kopējošie riteņi aizmugurē (speciāli pasūtāmi)

1

2
5

4
3

ZX400004

Att. 11
Purvainām augsnēm savācēju var aprīkot ar papildu kopējošiem riteņiem, kas tiek uzstādīti
aizmugurē ārpus traktora sliedes. Uz līdzenas virsmas ar nolaistu savācēju kopējošo riteņu
augstumam jābūt iestatītam tā, lai aizmugurējie kopējošie riteņi augstumā ir iestatīti tā, lai tie
būtu vienādi augsti vai mazliet augstāk par sānos uzstādītajiem kopējošajiem riteņiem, lai
galvenais spiediens būtu uz sānu kopējošajiem riteņiem. Kopējošo riteņu iestatīšana notiek ar
perforēto plāksni (5) kreisajā un labajā pusē.
Pos: 65 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 66 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Rollenniederhalter @ 0\mod_1201163046930_111462.docx @ 112344 @ 2 @ 1

5.6

Cilindriskais piespiedējs

Pos: 67 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Funktionsweise/Ladewagen/Rollenniederhalter Funktionsbeschreibung Bild AX @ 287\mod_1409807807452_111462.docx @ 2275421 @ @ 1

1 2

3

AX000076

12. att.
1)

cilindriskais piespiedējs

3)

ķēde

2)

atturvairogs

Pos: 68 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Funktionsweise/Ladewagen/Rollenniederhalter mit Einzugwalze Funktionsbeschreibung @ 239\mod_1395071513930_111462.docx @ 1887770 @ @ 1

Cilindriskais piespiedējs un atturvairogs nodrošina regulēšanu pļaujas materiāla
transportēšanas laikā. Tie nodrošina, lai savācējs regulāri satvertu pļaujas materiālu. Cilindriskā
piespiedēja augstumu, izmantojot ķēdi, var pielāgot vāla augstumam.
Daudz pļaujas materiāla: cilindrisko piespiedēju iekabiniet augstāk
Mazāk pļaujas materiāla: cilindrisko piespiedēju iekabiniet zemāk
Atturvairogu var laideni pielāgot pļaujas materiālam.
Pos: 69 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 70 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Schneidwerk @ 20\mod_1238593156760_111462.docx @ 223573 @ 2 @ 1

5.7

Griezējaparāts

Pos: 71 /BA/Einstellungen/Ladewagen/Schneidwerk/Schneidwerk allgemeines 41 Messer @ 294\mod_1411569101468_111462.docx @ 2312437 @ @ 1

Griezējaparātam ir 41 atsevišķi pret svešķermeņiem nodrošināti naži. Izmantojot centrālo nažu
ieslēgšanas slēdzi, var pēc izvēles ieslēgt 0, 20, 21 vai 41 nažus. Naži ir izkārtoti vienā
griešanas līmenī. Īsākais teorētiskais griešanas garums ir 37 mm, lielāku garumu var iegūt,
pārbīdot nažu grupas ar centrālo regulēšanu (skatiet tabulu).
Griešanas garums

Nažu skaits

Griezējaparāts
Priekšējā grupa (1)

Aizmugurējā grupa (2)

0

0

Izslēgts

Izslēgts

~ 74 mm

20

Ieslēgts

Izslēgts

~ 74 mm

21

Izslēgts

Ieslēgts

~ 37 mm

41

Ieslēgts

Ieslēgts

Pos: 72 /BA/Einstellungen/Ladewagen/Schneidwerk/Hinweis Messerzahl anwälbar, wenn Schneidwerk eingefahren ist. AX @ 14\mod_1229678138207_111462.docx @ 171563 @ @ 1

Norādījums
Nažu skaits (griešanas garums) tagad ir iestatāms, jo griezējaparāts ir ievilkts.
Pos: 73 /BA/Einstellungen/Ladewagen/Schneidwerk/Hinweis Verstopfung AX_MX_ZX @ 0\mod_1201165202149_111462.docx @ 112346 @ @ 1

Norādījums
Griezējaparātam ir hidraulisks nažu nulles slēgums, ar kuru nosprostošanās gadījumā nažus
var hidrauliski izstumti no padeves kanāla, izmantojot traktora vadības sistēmu.
Pos: 74 /BA/Einstellungen/Ladewagen/Schneidwerk/Messervarianten Anzahl AX 32 /MX 41 /ZX 46 @ 111\mod_1336996500878_111462.docx @ 989447 @ 3 @ 1

5.7.1

Nažu varianti
Griezējaparātu ir iespējams aprīkot ar dažādiem nažu variantiem. Nažus var pasūtīt rezerves
daļu noliktavā.
Mašīnām var pasūtīt šādus nažu variantus.
Sīksts nazis:
Izmanto, ja, neskatoties uz pielāgotu darbības sākuma slieksni, rodas paaugstināts naža
lūzums.
Tips

Skaits

Pasūt. Nr.

AX

32

20 054 114 0

MX

41

20 054 114 0

ZX

46

20 053 512 0

Nazis ar pārklājumu:
Izmanto, ja konstatē, ka stādījumos nav akmeņu.

Pos: 75 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Priekšrocība

Trūkums

Lielāks ilgderīgums

Paaugstināts naža lūzums saskarē ar
svešķermeņiem

Tips

Skaits

Pasūt. Nr.

AX

32

20 055 607 0

MX

41

20 055 607 0

ZX

46

20 050 470 0

Mašīnas apraksts
Pos: 76 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Hydrauliksystem @ 274\mod_1404363871846_111462.docx @ 2065008 @ 2 @ 1

5.8

Hidrauliskā sistēma

Pos: 77 /BA/Wartung/Load-Sensing/Ladewagen/Bild Load-Sensing Anschluss AX @ 2\mod_1203596775626_111462.docx @ 112747 @ @ 1

Att.13
Pos: 78 /BA/Wartung/Load-Sensing/Das Hydrauliksystem der Maschine ist werksseitig auf Dauerumlauf @ 121\mod_1343828402858_111462.docx @ 1108862 @ @ 1

Mašīnas hidrauliskā sistēma rūpnīcas izpildījumā ir izstrādāta nepārtrauktai cirkulācijai
(sistēmas aizgrieznis (1) ir pilnīgi izskrūvēts).
Pos: 79 /BA/Wartung/Load-Sensing/Maschine ist Load-Sensing fähig @ 121\mod_1343827288765_111462.docx @ 1108804 @ @ 1

Mašīnas hidrauliskā sistēma ir spējīga darboties ar Load-Sensing sistēmu.
Izmantojot Load-Sensing sistēmu, eļļas padeve notiek ar traktora hidraulikas Power-Beyond
sistēmu (plašāku informāciju skatiet traktora ražotāja ekspluatācijas instrukcijā).
Darbinot mašīnu ar Load-Sensing sistēmu, signālu līnijai jābūt saslēgtai starp mašīnas vadības
vārstu bloka signālu pieslēgumu (LS) un traktora signālu pieslēgumu. Bez tam sistēmas
aizgrieznim (1) jābūt ieskrūvētam līdz galam.
Hidrauliskās sistēmas pielāgošana traktora hidraulikai notiek ar mašīnas vadības vārstu bloka
sistēmas aizgriezni (1). Vadības vārstu bloks atrodas priekšā pa labi automašīnas priekšpusē
zem aizsargkārbas.

Pos: 80 /BA/Wartung/Load-Sensing/Ladewagen/Die Anpassung des Hydrauliksystems an die Traktorhydraulik erfolgt über die Systemschraube @ 121\mod_1343883740121_111462.docx @ 1108948 @ @ 1

Pos: 81 /BA/Wartung/Load-Sensing/Hinweis Nur im drucklosen Zustand der Maschine Systemschraube einstellen @ 121\mod_1343831248507_111462.docx @ 1108891 @ @ 1

Norādījums
Tikai mašīnas stāvoklī bez spiediena un ar izslēgtu traktora motoru noregulējiet sistēmas
aizgriezni (1).
Pos: 82 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 83 /BA/Einleitung/Technische Daten/Technische Daten mit 2. Überschrift @ 0\mod_1195566374865_111462.docx @ 111471 @ 2 @ 1

5.9

Tehniskie rādītāji
Visa informācija, attēli un tehniskie rādītāji šajā ekspluatācijas instrukcijā atbilst jaunākajam
tehniskās attīstības līmenim uz publicēšanas brīdi. Mēs paturam sev tiesības jebkurā brīdī un
bez iemeslu paziņošanas veikt konstrukcijas izmaiņas.

Pos: 84 /BA/Einleitung/Technische Daten/Ladewagen/MX Baureihe/Technische Daten: Maschine MX 320 Baureihe @ 136\mod_1352708943959_111462.docx @ 1209590 @ @ 1

Izmēri

MX 320 GL

MX 320 GD

Kopējais augstums*

apt. mm

3780 līdz 3895

Platformas augstums*

apt. mm

1450

Garums

mm

Platums

apt. mm

2550

Šķērsbāze

apt. mm

1950 (2050)

Ietilpība (DIN 11741)

31

3

50
Atsevišķo nažu
aizsardzības sistēma

KRONE aizsardzība pret svešķermeņiem
Griešanas garums ar
21 nažiem
42 nažiem

9730

3

apt. m

Ietilpība (sausais materiāls ar vidēju presēšanas pakāpi) apt. m

8875

mm
mm

Izkliedēšanas veltņi

74
37
-

2 (3)

Savācēja darba platums

mm

1900

Hidrauliskā saliekamā jūgstieņa klīrenss

mm

620

Iekraušanas laiks

Minūtes

Izkraušanas laiks

Minūtes

Spējīgs darboties ar "Load-Sensing" sistēmu

6 līdz 9
2

3
jā

* Pamataprīkojums, atkarīgs no riepām un asu agregāta
() Brīvizvēles
Pos: 85 /BA/Einleitung/Technische Daten/Ladewagen/MX Baureihe/Technische Daten: Gewichte MX 320 Baureihe @ 136\mod_1352711407119_111462.docx @ 1209678 @ @ 1

Svars

kg

Pieļaujamā atbalsta slodze augšējai piekabināšanai / (apakšējai
piekabināšanai)
Pieļaujamā slodze uz asi
Pieļaujamā pilnā masa

Tandēmass agregāts 16 t
(tandēmass agregāts 18 t)

2000

(3000)

16000
(18000)
18000
(20000)

(19000)
(21000)

() Brīvizvēles
Pos: 86 /BA/Einleitung/Technische Daten/Technische Daten: Die zul. Gewichte dürfen nicht überschritten werden @ 136\mod_1352703832579_111462.docx @ 1209416 @ @ 1

Datu plāksnītē norādītais pieļaujamais svars (pilnā masa, slodze uz asi un atbalsta slodze) ir
noteicošs, un to nedrīkst pārsniegt.
Pos: 87 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 88 /BA/Einleitung/Technische Daten/Ladewagen/MX Baureihe/Technische Daten: Mindestanforderung an den Traktor MX 320 Baureihe @ 136\mod_1352711728794_111462.docx @ 1209736 @ @ 1

Minimālās prasības traktoram
Jaudas patēriņš
Jūgvārpstas apgriezienu skaits

88/120 kW/ZS
maks. 1000 apgr./min.

Apgaismojuma spriegums

12 volti – 7-kontaktu
spraudnis

Vadības bloka spriegums (brīvizvēles)

12 volti – 3-kontaktu
spraudnis

Maks. pieļaujamais hidrauliskās iekārtas darba spiediens
Hidrauliskie savienojumi Komfort elektronikai

200 bar
1x vienkāršas darbības
vadības ierīce
1x bezspiediena atplūdes
vads uz tvertni

Hidrauliskie savienojumi Medium elektronikai

1x divkāršas darbības
vadības ierīce

Maks. pieļaujamais transportēšanas ātrums

40 km/h

Pos: 89 /BA/Einleitung/Technische Daten/Ladewagen/MX Baureihe/Technische Daten: Überlastsicherung MX 320/350 / ZX 400/450/550 @ 270\mod_1402465701941_111462.docx @ 2038505 @ @ 1

Aizsardzība pret pārslodzi
Izciļņu ieslēgšanas sajūgs (piedziņas kardānvārpsta)

2000 Nm

Pos: 90 /BA/Einleitung/Technische Daten/Technische Daten: Ausrüstung der Maschine (länderabhängig) Sicherungskette @ 280\mod_1405576214138_111462.docx @ 2156148 @ @ 1

Mašīnas aprīkojums (pielāgota valsts prasība)
Drošības ķēde

vismaz 267 kN (60.000 lbf)

Pos: 91 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 92 /BA/Einleitung/Technische Daten/Ladewagen/MX Baureihe/Technische Daten: Maschine MX 350 Baureihe @ 136\mod_1352710930067_111462.docx @ 1209619 @ @ 1

Izmēri

MX 350 GL

MX 350 GD

Kopējais augstums*

apt. mm

3905 līdz 3990

Platformas augstums*

apt. mm

1450

Garums

mm

9625

10400

Platums

apt. mm

2550

Šķērsbāze

apt. mm

2050

apt. m

3

35

Ietilpība (sausais materiāls ar vidēju presēšanas pakāpi) apt. m

3

56

Ietilpība (DIN 11741)

Atsevišķo nažu
aizsardzības sistēma

KRONE aizsardzība pret svešķermeņiem
Griešanas garums ar
21 nažiem
42 nažiem

mm
mm

Izkliedēšanas veltņi

74
37
-

2 (3)

Savācēja darba platums

mm

1900

Hidrauliskā saliekamā jūgstieņa klīrenss

mm

620

Iekraušanas laiks

Minūtes

Izkraušanas laiks

Minūtes

Spējīgs darboties ar "Load-Sensing" sistēmu

6 līdz 9
2

3,5
jā

* Pamataprīkojums, atkarīgs no riepām un asu agregāta
() Brīvizvēles
Pos: 93 /BA/Einleitung/Technische Daten/Ladewagen/MX Baureihe/Technische Daten: Gewichte MX 350 Baureihe @ 136\mod_1352711582993_111462.docx @ 1209707 @ @ 1

Svars

kg

Pieļaujamā atbalsta slodze
Apakšējā sakabes ierīce / (apakšējā sakabes ierīce ar pozitīvās
stūrēšanas iekārtu K50)
Pieļaujamā slodze uz asi
Pieļaujamā pilnā masa

Tandēmass agregāts 18 t
(tandēmass agregāts 20 t)

3000

(4000)

18000
(20000)
21000
(23000)

(22000)
(24000)

() Brīvizvēles
Pos: 94 /BA/Einleitung/Technische Daten/Technische Daten: Die zul. Gewichte dürfen nicht überschritten werden @ 136\mod_1352703832579_111462.docx @ 1209416 @ @ 1

Datu plāksnītē norādītais pieļaujamais svars (pilnā masa, slodze uz asi un atbalsta slodze) ir
noteicošs, un to nedrīkst pārsniegt.
Pos: 95 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 96 /BA/Einleitung/Technische Daten/Ladewagen/MX Baureihe/Technische Daten: Mindestanforderung an den Traktor MX 350 Baureihe @ 136\mod_1352713849084_111462.docx @ 1209775 @ @ 1

Minimālās prasības traktoram
Jaudas patēriņš
Jūgvārpstas apgriezienu skaits

92/125 kW/ZS
maks. 1000 apgr./min.

Apgaismojuma spriegums

12 volti – 7-kontaktu
spraudnis

Vadības bloka spriegums (brīvizvēles)

12 volti – 3-kontaktu
spraudnis

Maks. pieļaujamais hidrauliskās iekārtas darba spiediens
Hidrauliskie savienojumi Komfort elektronikai

200 bar
1x vienkāršas darbības
vadības ierīce
1x bezspiediena atplūdes
vads uz tvertni

Hidrauliskie savienojumi Medium elektronikai

1x divkāršas darbības
vadības ierīce

Maks. pieļaujamais transportēšanas ātrums

40 km/h

Pos: 97 /BA/Einleitung/Technische Daten/Ladewagen/MX Baureihe/Technische Daten: Überlastsicherung MX 320/350 / ZX 400/450/550 @ 270\mod_1402465701941_111462.docx @ 2038505 @ @ 1

Aizsardzība pret pārslodzi
Izciļņu ieslēgšanas sajūgs (piedziņas kardānvārpsta)

2000 Nm

Pos: 98 /BA/Einleitung/Technische Daten/Technische Daten: Ausrüstung der Maschine (länderabhängig) Sicherungskette @ 280\mod_1405576214138_111462.docx @ 2156148 @ @ 1

Mašīnas aprīkojums (pielāgota valsts prasība)
Drošības ķēde

vismaz 267 kN (60.000 lbf)

Pos: 99 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 100 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Schmierstoffe @ 17\mod_1236177314933_111462.docx @ 201850 @ 2 @ 1

5.10

Smērvielas

Pos: 101 /BA/Wartung/Umwelt/Hinweis Umwelt Betriebsstoffe entsorgen und lagern @ 313\mod_1421247863386_111462.docx @ 2418638 @ @ 1

Apkārtējā vide! – Ekspluatācijas materiālu utilizācija un glabāšana
Rezultāts: kaitējumi apkārtējai videi
• Glabājiet ekspluatācijas materiālus piemērotos traukos saskaņā ar likumdošanas normām.
• Utilizējiet nolietotos ekspluatācijas materiālus saskaņā ar likumdošanas normām.
Pos: 102 /BA/Wartung/Zeitintervalle bei Bioölen einhalten @ 10\mod_1222336982598_111462.docx @ 140727 @ @ 1

Norādījums - Maiņas intervālu ievērošana
Sekas: lielāks sagaidāmais mašīnas darbmūžs
• Izmantojot bioeļļas, maiņas intervāli obligāti jāievēro eļļas novecošanas dēļ.
Pos: 103 /BA/Wartung/Tabellen_Füllmengen/Ladewagen/Technische Daten: Betreibsstoffe Schmiernippel / Antriebsketten - Kettenspray @ 262\mod_1399631630005_111462.docx @ 1997375 @ @ 1

Nosaukums

Pasūtījuma numurs

Dzenošās ķēdes

Augstražīga smidzināmā eļļa
KLÜBER CM 1-220 Spray

27 014 495 0 (400 ml)

Vadāmā tilta ziežvārsti

EP ilgstoša plastiskā smērviela
NLGI 2

926 045 0 (400 g)

Visi pārējie ziežvārsti

Universāla plastiskā smērviela

Pos: 104 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Füllmengen und Schmiermittelbezeichnungen der Getriebe @ 0\mod_1196951094046_111462.docx @ 111818 @ 2 @ 1

5.11

Pārvadmehānismu iepildes daudzums un smērvielas apzīmējums

Pos: 105 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Ladewagen/MX 320 GL MX 350 GL @ 332\mod_1428394401754_0.docx @ 2537101 @ @ 1

MX 320 GL, MX 350 GL

Pos: 106 /BA/Wartung/Tabellen_Füllmengen/Ladewagen/Technische Daten Betriebsstoffe Füllmengen MX GL @ 332\mod_1428394593064_111462.docx @ 2537172 @ @ 1

Mašīnas sastāvdaļa

Iepildāmais
daudzums

Galvenais reduktors

1,3 l

Transportiera grīdas
piedziņa

2,5 l

Padeves veltnis

9l

Specifikācija

SAE90
Augstražīga
transmisijas eļļa 460

Pirmais pildījums
rūpnīcā
Wiolin ML 4 SAE 90
Renolin Unysin
CLP 460

Bioloģiski ekspluatācijas materiāli pēc pieprasījuma.
Pos: 107 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Ladewagen/MX 320 GD MX 350 GD @ 332\mod_1428394401080_0.docx @ 2537070 @ @ 1

MX 320 GD, MX 350 GD

Pos: 108 /BA/Wartung/Tabellen_Füllmengen/Ladewagen/Technische Daten Betriebsstoffe Füllmengen MX GD @ 332\mod_1428395094422_111462.docx @ 2537203 @ @ 1

Mašīnas sastāvdaļa

Iepildāmais
daudzums

Galvenais reduktors

1,3 l

Transportiera grīdas
piedziņa

2,5 l

Priekšējais
izkliedēšanas veltņa
pārvadmehānisms

*

Aizmugurējais
izkliedēšanas veltņa
pārvadmehānisms

0,8 l

Padeves veltnis

10,5 l

Specifikācija

SAE90

Augstražīga
transmisijas eļļa 460

*) integrēts padeves veltnī
Bioloģiski ekspluatācijas materiāli pēc pieprasījuma.
Pos: 109 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pirmais pildījums
rūpnīcā

Wiolin ML 4 SAE 90

Renolin Unysin
CLP 460

Mašīnas apraksts
Pos: 110 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Reifen @ 0\mod_1197357995667_111462.docx @ 111923 @ 2 @ 1

5.12

Riepas

Pos: 111 /BA/Wartung/Ladewagen/Reifen/Reifen-Luftdruck Tabelle MX @ 332\mod_1428396061009_111462.docx @ 2537234 @ @ 1

Minimālais
spiediens [bar]
Vmaks<= 10km/h

Maksimālais
spiediens [bar]

Ieteiktais gaisa
spiediens riepās*

620/40 R 22.5 TL 148 D

2,2

4,0

3,0

710/40 R22.5 TL 161 D

1,8

4,0

2,4

710/45 22.5 TL 162 A8

1,8

2,75

2,5

710/45 R22.5 TL 165 D

1,8

4,0

2,8

710/40 R22.5 TL 162 D

2,4

4,0

3,2

710/50 R26.5 TL 170 D

2,0

4,0

3,2

750/45 R26.5 TL 170 D

1,8

4,0

2,8

800/45 R26.5 TL 174 D

1,8

4,0

2,8

Riepu marķējums

Pos: 112 /BA/Wartung/Reifen/Reifen angegebene Daten für werksseitig gelieferte Reifen @ 173\mod_1371017565842_111462.docx @ 1484238 @ @ 1

Tabulā norādītie dati attiecas uz rūpnīcas piegādātajām riepām.
*) Ieteikums galvenokārt attiecas uz parasto lauksaimniecības jaukto režīmu (lauks/ceļš) ar
savācējpiekabes maks. pieļaujamām tilta slodzēm (skatiet datu plāksnīti) un pieļaujamo
maksimālo ātrumu (40 km/h).
Citādākas izmantošanas gadījumā (piem., citas tilta slodzes, liels kustības ātrums un bieža
kustība pa ceļu) gaisa spiediens riepās jāpielāgo līdz norādītajam maksimālajam
spiedienam.
Vajadzības gadījumā gaisa spiedienu riepās var samazināt līdz norādītajam minimālajam
gaisa spiedienam. Tādā gadījumā šajā sakarā jāievēro pieļaujamais maksimālais ātrums
(Vmax<= 10 km/h).

Pos: 113 /BA/Wartung/Reifen/Reifen-Luftdruck Empfehlung Ladewagen @ 332\mod_1428658600304_111462.docx @ 2541158 @ @ 1

Pos: 114 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.1 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Erstinbetriebnahme @ 0\mod_1196314201498_111462.docx @ 111585 @ 1 @ 1

6

Ekspluatācijas uzsākšana

Pos: 115.2 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Erstinbetriebnahme/Warnung - Erstinbetriebnahme nur von autorisierter Fachperson @ 111\mod_1336724783740_111462.docx @ 987297 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Negadījuma risks vai mašīnas bojājumi, ko rada nepareiza ekspluatācijas uzsākšana!
Ekspluatācijas uzsākšana jāveic vienīgi pilnvarotam speciālistam.
Pos: 115.3 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/WARNUNG - Nichtbeachtung der grundlegenden Sicherheitshinweise alte Form @ 254\mod_1397485793575_111462.docx @ 1953520 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Drošības pamatnorādījumu neievērošana var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
• Lai novērstu negadījumus, izlasiet un ievērojiet drošības pamatnorādījumus drošības
nodaļā "Drošības pamatnorādījumi".
Pos: 115.4 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/WARNUNG - Nichtbeachtung der Sicherheitsroutinen alte Form @ 273\mod_1404117435996_111462.docx @ 2058725 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Drošības procedūru neievērošana var radīt smagu traumu vai nāves risku.
• Lai izvairītos no negadījumiem, izlasiet un ievērojiet drošības procedūras drošības nodaļā;
skatiet drošības nodaļu "Drošības procedūras".
Pos: 115.5 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/Warnung - Maschine sicher abstellen ohne Traktor_Feststellbremse, Unterlegkeile @ 287\mod_1409664457896_111462.docx @ 2272848 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Nenodrošinātas mašīnas ripošanas izraisīts traumu risks!
Ja mašīna pēc apturēšanas nav nodrošināta pret ripošanu, pastāv risks, ka nekontrolēti
ripojoša mašīna var savainot cilvēkus.
• Mašīna tiek nodrošināta pret ripošanu ar stāvbremzi un riteņa paliktņiem.
Pos: 115.6 /BA/Erstinbetriebnahme/Gefahr Heben von schweren Teilen @ 54\mod_1290675328609_111462.docx @ 510647 @ @ 1

BĪSTAMI! Ceļot un montējot smagas detaļas, rodas nelaimes gadījumu risks.
•
Nestāviet zem paceltas kravas!
•
Ievērojiet norādes par detaļu svaru!
•
Izmantojiet drošas cēlējierīces!
•
Ievērojiet drošības tehnikas noteikumus!
Pos: 115.7 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Checkliste Erstinbetriebnahme MX @ 121\mod_1343797438085_111462.docx @ 1108208 @ @ 1

Lai garantētu drošu mašīnas stāvokli, jāveic šādi punkti (atkarīgi no aprīkojuma):
• Jūgstieņa augstuma regulēšana
• Virsbūvju uzstādīšana
• Kustības augstuma regulēšana
• Pozitīvās stūrēšanas iekārtas regulēšana
• Mašīnas sagatavošana kustībai pagriezienos
• Sistēmas spiediena pārbaude
• Vadāmo riteņu izlīdzināšana (ievadīšana sliedē)
• Hidrauliskās sistēmas pielāgošana
• Kardānvārpstu garuma pielāgošana
Pos: 115.8 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.9 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Voraussetzungen am Traktor @ 172\mod_1370851891907_111462.docx @ 1482036 @ 2 @ 1

6.1

Traktoram nepieciešamais aprīkojums

Pos: 115.10 /BA/Inbetriebnahme/LadewagenHinweis Zugöse / Kugelkopfanhängung 80 @ 320\mod_1424360745685_111462.docx @ 2474284 @ @ 1

Norādījums
Lodveida šarnīra sakabes cilpu 80 drīkst sakabināt tikai ar atļautu traktora lodveida sajūgu 80
(lodes diametrs 80 mm), kas ir piemērots drošai stiprināšanai un nofiksēšanai. Piekabināšanas
augstums – skatiet nodaļu "Jūgstieņa augstuma pielāgošana un sakabes cilpas regulēšana"
Pos: 115.11 /BA/Inbetriebnahme/LadewagenHinweis Zugöse / Kugelkopfanhängung 50 @ 320\mod_1424360884824_111462.docx @ 2474315 @ @ 1

Norādījums - ar brīvizvēli pozitīvās stūrēšanas iekārta:
Lodveida šarnīra sakabes cilpu 50 drīkst sakabināt tikai ar atļautu traktora lodveida sajūgu 50
(lodes diametrs 50 mm) ar piespiedēju, kas ir piemērots drošai stiprināšanai un nofiksēšanai.
Pos: 115.12 /BA/Inbetriebnahme/Ladewagen/Bei Ausführung Zwangslenkung Tandemaggregat ZÜ @ 262\mod_1399904118603_111462.docx @ 2001214 @ @ 1

Modelim ar tandēmagregāta pozitīvās stūrēšanas iekārtu

Pos: 115.13 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Kugelkopfkupplung bei Zwangslenkung Tandemaggregat Bild @ 262\mod_1399897518382_111462.docx @ 2000092 @ @ 1

TX000046_1

14. att.
Pos: 115.14 /BA/Inbetriebnahme/Ladewagen/Voraussetzungen am Traktor für Tandem @ 262\mod_1399899996458_111462.docx @ 2000697 @ @ 1

–
–

Traktora apakšējie vilcējstieņi ir demontēti, sk. traktora lietošanas instrukciju.
Traktors, skatoties kustības virzienā, kreisajā pusē ir aprīkots ar atļautu sakabes lodi (2)
Ø50 mm ar piespiedēju.
Attālums (X) ir 250 mm, izmērīts starp sakabes lodi (1) Ø 80 mm un sakabes lodi (2) Ø 50 mm.
Augstuma attālums (H) ir 0 mm.
Dziļuma attālums (T) ir 0 mm.
Pos: 115.15 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.16 /BA/Anhang - Erstmontage/Ladewagen/Aus Transportgründen @ 54\mod_1290760688734_111462.docx @ 510901 @ @ 1

Transportēšanas apsvērumu dēļ mašīna tiek piegādāta bez uzstādītas kardānvārpstas un ar
nepilnīgi uzstādītām pārseguma daļām. Pirms lietošanas mašīna pilnībā jāsamontē un, ja
nepieciešams, jāpielāgo izmantotajam traktoram. Turpmāk minētās detaļas tiek piegādātas
nenostiprinātā veidā. Šo detaļu uzglabāšanas vieta ir mašīnas kravas telpa.
Pos: 115.17 /BA/Anhang - Erstmontage/Ladewagen/Aus Transportgründen Bild MX GL @ 172\mod_1370857181786_111462.docx @ 1482389 @ @ 1

GL

1a
1b
ca.50 kg 2
ca.80 kg 3

9
GL + GD
16

18

20
15

19

17
TR000009_3

15 att.
Pos: 115.18 /BA/Anhang - Erstmontage/Ladewagen/Aufzählung Montageteile MX @ 172\mod_1370857286159_111462.docx @ 1482418 @ @ 1

Statnis priekšā 3 mm biezs (2x)
Statnis aizmugurē 5 mm biezs
(2x)
Gala siena (1x)
Atturvairogs (1x)
Labās puses sānplāksne (1x)
Kreisās puses sānplāksne (1x)
Kardānvārpsta
Vadības terminālis (brīvizvēles)
Apgaismojuma elektriskais
kabelis
Krāsas aerosola baloniņš
Lietošanas instrukcija
Sīkas detaļas (skrūvju maisiņš)
Pos: 115.19 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Poz.
1a
1b

nav attēlā
Elektroapgādes kabelis
Padziļinājums detaļas ievietošanai (brīvizvēles)

2
3
9
9
15
16
17

Termināļa pieslēguma kabeļu kūlis (brīvizvēles)
Turētājs (brīvizvēles)
Turētājs ar piesūcekni (brīvizvēles)
Svira

18
19
20

Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.20 /BA/Anhang - Erstmontage/Ladewagen/Bordwände abbauen @ 54\mod_1290698135656_111462.docx @ 510813 @ @ 1

a)
4
ca. 70kg

b)

4x

I

Att. 16
• Ar celtni noņemiet savācējpiekabei uzstādītos augšējos bortus (4) un nolieciet malā, lai tos
vēlāk uzliktu atpakaļ.
• Noskrūvējiet un novāciet bortu turētājus (I).
Pos: 115.21 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 115.23 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

17 att.

64

6x M12

6x M12x150
12x 13/24X2,5
6x 13/35x8

5x 5x30
5x 17/30x3

2x M12

2

1a

4x M12x90
8x 13X24X2,5
4x M12
6x 20x3,2x56

11
4x M10x60
8x 10,5/21x2
4x M10

3

6

2x 21/37x3

4x M10x30
4x 10,5/21x2
4x M10

8x M10x30
16x 10,5/21x2
8x M10

7

2x 6x30
2x 21/37x3

4x M10x50
4x 10,5/21x2
4x M10

5

4

9

1b

4x M10x50
8x 10,5/21x2
4x M10

2x M10x25
2x 10,5/21x2
2x M10

9

MX000010_1

5x M 8x140
10x 10,5/21x2
5x M10

6x M10x25
6x 10,5/21x2
6x M10

4x M10x60
4x 10,5/21x2
4x M10

6.2

2x M12x150
4x 13/24X2,5
2x 13/35x8

11

4x M8x70
4x 18,4/17x1,6
4x M8

Ekspluatācijas uzsākšana

Pos: 115.22 /BA/Anhang - Erstmontage/Ladewagen/Montage der Aufbauten MX GL Bild @ 172\mod_1370858175236_111462.docx @ 1482560 @ 2 @ 1

Virsbūvju montāža

Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.24 /BA/Anhang - Erstmontage/Ladewagen/Vorbereitung @ 54\mod_1290762073109_111462.docx @ 510955 @ @ 1

Sagatavošanas darbi:
• Nodrošiniet mašīnu pret ripošanu
• Atbalstiet mašīnu horizontāli uz atbalsta kājas
• Ja ir pievienots un pieslēgts traktors, izslēdziet motoru, ieslēdziet bremzi un izvelciet
aizdedzes atslēgu
• Piekļūt mašīnas iekšpusei drīkst tikai caur piekļuves lūku
Pos: 115.25 /BA/Anhang - Erstmontage/Ladewagen/Hinweis Montage der Bordwände @ 54\mod_1290762325343_111462.docx @ 510982 @ @ 1

Norādījums - Augšējo bortu montāža:
Montāža jāveic vismaz 2 personām!
Pos: 115.26 /BA/Anhang - Erstmontage/Ladewagen/Montage der Bordwände MX @ 172\mod_1370858728741_111462.docx @ 1482629 @ @ 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uzstādiet statņus priekšā (1a) un statņus aizmugurē (1b) nenostiprinātā veidā pie sānu
sienām (mašīnas labā un kreisā puse), izmantojot skrūves M12x90, paplāksnes A13,
distancgredzenus 20x3,2x56 un uzgriežņus M12..
Uzstādiet gala sienu (2), izmantojot skrūves M12x150, paplāksnes A13, paplāksnes
13/35x8 un uzgriežņus M12, uz priekšējās sienas. Ievietojiet paplāksnes 13/35x8 starp gala
sienu un priekšējo sienu.
Uzlieciet atturvairogu (3) uz gala sienas (2) un nostipriniet, izmantojot nostiprināšanas
ieliktņus 5x30 un paplāksnes 17/30x3.
Pieskrūvējiet nenostiprinātā veidā bortus (4) (mašīnas labā un kreisā puse) pie statņiem
priekšā (1a), izmantojot skrūves M10x60, paplāksnes 10,5/21x2 un uzgriežņus M10.
Pieskrūvējiet nenostiprinātā veidā bortus (4) (mašīnas labā un kreisā puse) pie statņiem
aizmugurē (1b), izmantojot skrūves M10x50, paplāksnes 10,5/21x2 un uzgriežņus M10.
Saskrūvējiet bortus (4) un sānu sienas, izmantojot stūreņus (5) un skrūvju savienojumu
(skrūves M10x30, skrūves ar pusapaļu plakanu galvu M10x50, paplāksnes 10,5/21x2 un
uzgriežņus M10).
Pieskrūvējiet gala sienu (2) pie borta (4), izmantojot skrūves M12x150, paplāksnes A13,
paplāksnes 13/35x8 un uzgriežņus M12. Ievietojiet paplāksnes 13/35x8 starp gala sienu un
statņiem priekšā (1a).
Piestipriniet vadīšanas uzliktni (6) pie atturvairoga (3) un nostipriniet, izmantojot paplāksni
21/37x3 un atvāžamu aizsargtapu 5x32.
Pieskrūvējiet tapu vadīklu (7) pie bortiem (4) (mašīnas labā un kreisā puse), izmantojot
gremdskrūves M10x30, paplāksnes 10,5/21x2 un uzgriežņus M10.
Uzspraudiet vadīšanas uzliktni (3) uz tapu vadīklas (7) un nostipriniet, izmantojot paplāksni
21/37x3 un nostiprināšanas ieliktni 6x30.
Uzspraudiet gala vāciņus (11).

Pos: 115.27 /BA/Anhang - Erstmontage/Ladewagen/Hinweis alle Verschraubungen anziehen @ 54\mod_1290768195125_111462.docx @ 511118 @ @ 1

Norādījums
Pievelciet visus skrūvsavienojumus.
Pos: 115.28 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.29 /BA/Anhang - Erstmontage/Ladewagen/Seitenwände hinten Bild GL @ 54\mod_1290769605328_111462.docx @ 511200 @ @ 1

2x M10x25
2x 10,5/21x2
2x M10

9

4x M10x60
4x 10,5/21x2
4x M10

9
5x M 8x140
10x 10,5/21x2
5x M10

MX000012

Att. 18
Pos: 115.30 /BA/Anhang - Erstmontage/Ladewagen/Seitenwände hinten GL @ 54\mod_1290769623812_111462.docx @ 511227 @ @ 1

Sānu borti aizmugurē (GL)
• Noskrūvējiet no savācējpiekabes pieskrūvēto aizmugures bortu, lai pagrieztu par 180
grādiem, un pieskrūvējiet vēlreiz.
• Saskaņā ar rasējumu pieskrūvējiet sānu plātnes labajā un kreisajā pusē (9), izmantojot
skrūves ar pusapaļu plakanu galvu, paplāksnes un uzgriežņus.
Pos: 115.31 /BA/Anhang - Erstmontage/Ladewagen/Seitenwände hinten Bild GD @ 54\mod_1290768749859_111462.docx @ 511145 @ @ 1

2x M10x25
2x 10,5/21x2
2x M10

9

10

4x M10x60
4x 10,5/21x2
4x M10
6x M10x25
6x 10,5/21x2
6x M10

9
MX000011

8

14x M10x25
14x 10,5/21x2
14x M10

Att. 19
Pos: 115.32 /BA/Anhang - Erstmontage/Ladewagen/Seitenwände hinten GD @ 54\mod_1290762571593_111462.docx @ 511009 @ @ 1

Sānu sienas aizmugurē (GD)
• Pieskrūvējiet vidējo pārsegu (8) pie aizmugurējās sienas ar skrūvēm ar pusapaļu plakanu
galvu M10x25, paplāksnēm 10,5/21x2 un uzgriežņiem M10
• Pieskrūvējiet labos/kreisos sānu pārsegus (9) ar skrūvēm ar pusapaļu plakanu galvu,
paplāksnēm un uzgriežņiem
• Pieskrūvējiet augšējo vidējo pārsegu (10) atbilstoši attēlam
Pos: 115.33 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.34 /BA/Anhang - Erstmontage/Ladewagen/Montage Ladeautomatik MX @ 14\mod_1231425656569_111462.docx @ 172132 @ 2 @ 1

6.3

Iekraušanas automātikas montāža

12

3

11

2x M10x80
4x 10,5/21x2
2x M10
MX000002_1

Att. 20
• Pieskrūvējiet sensora turētāju (12)
• Pieskrūvējiet sensora pārsegu (11)
• Uzstādiet sensoru (3) uz sensora turētāja (12).
• Noregulējiet sensoru (3) (skatiet nodaļu "Sensoru regulēšana")
Pos: 115.35 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/E/Einstellung der Sensoren @ 0\mod_1199962173428_111462.docx @ 112210 @ 3 @ 1

6.3.1

Sensoru regulēšana

Pos: 115.36 /BA/Wartung/Sensoren/Namursensor d = 12 mm @ 0\mod_1199962247038_111462.docx @ 112211 @ 4 @ 1

6.3.1.1

NAMUR sensors d = 12 mm

3

1
2

a
BP-VFS-088-1

Att. 21
Lielumam starp raidītāju (2) un sensoru (1) jābūt "a" = 2 mm.
Regulēšana
• Atskrūvējiet uzgriežņus sensora abās pusēs.
• Pagrieziet uzgriežņus, līdz būs sasniegts lielums "a" = 2 mm.
• Atkal pievelciet uzgriežņus.
Pos: 115.37 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.38 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Deichselhöhe anpassen und Zugöse einstellen @ 0\mod_1199704039319_111462.docx @ 112114 @ 2 @ 1

6.4

Jūgstieņa augstuma pielāgošana un sakabes cilpas regulēšana

Pos: 115.39 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Erstinbetriebnahme/Warnung - Erstinbetriebnahme @ 242\mod_1395325525030_111462.docx @ 1899784 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Negadījuma risks vai mašīnas bojājumi, ko rada nepareiza ekspluatācijas uzsākšana!
• Ekspluatācijas uzsākšanu uzticiet veikt vienīgi pilnvarotam speciālistam.
• Regulēšanas darbus drīkst veikt tikai tad, kad ir izslēgta piedziņa un apstādināts dzinējs!
• Apstādiniet mašīnu.
• Izslēdziet dzinēju, izņemiet aizdedzes atslēgu un paņemiet to līdzi.
• Nodrošiniet mašīnu un traktoru pret ripošanu.
Pos: 115.40 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Deichselhöhe anpassen und Zugöse einstellen MX @ 45\mod_1277965060843_111462.docx @ 441530 @ @ 1

x

KDW03320
Att. 22
Lai nodrošinātu vislabāko materiāla satveršanu, jūgstieņa augstums jāpielāgo attiecīgajam
traktora tipam. Piekabinātajā stāvoklī lielumam, mērot no augšējā rāmja malas līdz zemei, jābūt
x = 1,40 - 1,45 m (MX 320) vai 1,50 - 1,55 (MX350).
Pos: 115.41 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.42 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Höheneinstellung MX @ 45\mod_1277966304656_111462.docx @ 441556 @ 23 @ 1

6.5

Augstuma regulēšana

6.5.1

Cilindru regulēšana

Att. 23
• Piekabiniet sakabes cilpu (1) pie traktora sakabes ierīces (2).
• Novietojiet saliekamo jūgstieni sākumpozīcijā, tas ir:
Bez jūgstieņa amortizācijas:
• Pilnībā ievelciet cilindru (3)
Ar jūgstieņa amortizāciju (brīvizvēles)
• Izvelciet cilindru (3) par 20 mm (mērot gar virzuļa kātu (7))
• Darbiniet saliekamo jūgstieni, līdz rāmja augstums sasniedz X=1,35–1,40 m. (MX 320)
• Darbiniet saliekamo jūgstieni, līdz rāmja augstums sasniedz X=1,45–1,50 m. (MX 350)
• Izmēriet vērtību "a" pie cilindra (3)
• Novietojiet automašīnu uz balstkājas.
• Atskrūvējiet uzgriezni (4).
• Izskrūvējiet skrūvi (5).
• Pagrieziet vītņstieni (6) par izmērīto vērtību "a".
Norādījums
Cilindra virzuli (7) nedrīkst ievilkt līdz pilnai atdurei, lai to varētu regulēt.
•
•

Ieskrūvējiet skrūvi (5).
Kontrējiet uzgriezni (4).

Norādījums
Regulēšana jāveic vienādi abiem cilindriem.
Pēc nepieciešamības mainiet cilindru (3) un to stiprinājumu (8) pozīciju, tas ir, izmantojiet vienu
no urbumiem (9) jūgstieņa sijā.
Pos: 115.43 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Nur bei Ausführung Deichselautomatik @ 104\mod_1332760455785_111462.docx @ 946682 @ @ 1

Pos: 115.44 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

Tikai modelim ar jūgstieņa automātiku
Ja izmaina cilindra izvietojumu, jāpārbauda sensora B28 spriegums (jūgstieņa leņķis) un, ja
nepieciešams, jānoregulē. Sprieguma vērtībai pilnīgi nolaistam jūgstienim jābūt robežās no
4,8 V līdz 5,0 V. Sensora regulēšanu sk. nodaļā KRONE ISOBUS terminālis CCI 100 "Izvēlne
4-2 Manuālā sensoru pārbaude" vai KRONE vadības terminālis Gamma "Izvēlne 4-2 Manuālā
sensoru pārbaude".
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.45 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Winkeleinstellung der Zugöse @ 1\mod_1201940977539_111462.docx @ 112467 @ 2 @ 1

6.6

Sakabes cilpas leņķa regulēšana

Pos: 115.46 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Winkeleinstellung der Zugöse @ 0\mod_1199709827991_111462.docx @ 112116 @ @ 1

A
B
KDW02360

Pos: 115.47 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Att. 24
Lai sasniegtu pēc iespējas līmeniskāku sakabes cilpas pozīciju pret piekabes sakabes ierīci un
lai izvairītos no problēmām, saliekot jūgstieni, sakabes cilpu pēc izvēles var uzstādīt divās
pozīcijās. Izmantojiet atbilstoši traktora sakabes ierīces augstuma atzīmei "A" vai "B".
Stiprināšanas skrūvju pievilkšanas moments: 1450 Nm

Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.48.1 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Fahrhöhe einstellen @ 85\mod_1319455694442_111462.docx @ 738911 @ 2 @ 1

6.7

Kustības augstuma regulēšana

Pos: 115.48.2 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tandemaggregat mit hydraulischem Ausgleich 16 Tonnen/Tande maggregat mit hydraulischem Ausgleich @ 114\mod_1338799332774_111462.doc x @ 1005157 @ 3 @ 1

6.7.1

Tandēmagregāts ar hidraulisko izlīdzināšanu

Pos: 115.48.3 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tandemaggregat mit hydraulischem Ausgleich 16 Tonnen/16 To nnen Achslast / Zylinder Ø 75 mm / Variante 3942/3943 @ 114\mod_1338884556997_111462.docx @ 1006722 @ @ 1

16 tonnas asslodze cilindra Ø 75 mm / variants 3942/3943
Pos: 115.48.4 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tridemaggregat mit hydrau lischem Aussgleich/Vorsicht Fahrhöhe nur von autorisiertem Fachpersonal durchführen @ 114\mod_1338532291491_111462.docx @ 1003428 @ @ 1

Uzmanību!
Kustības augstuma regulēšanu drīkst veikt tikai pilnvaroti speciālisti.
Kustības augstuma nelietpratīga regulēšana rada mašīnas bojājumus vai izraisa
negadījumus.
Pos: 115.48.5 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tridemaggregat mit hydraulischem Aussgleich/Absperrhähne 1-3 öffnen Bild ZX, AX, MX @ 171\mod_1370344648783_111462.docx @ 1475982 @ @ 1

1

2

3

ZX400 115

25. att.
Agregāta cilindri piegādes stāvoklī ir pilnīgi ievirzīti. Trīs noslēdzošie krāni (1 līdz 3) ir aizvērti
(svira vertikāli pret cauruļvada virzienu). Jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāmaina noslēdzošo
krānu stāvoklis. Kustības augstums jānoregulē pirms mašīnas ekspluatācijas sākšanas.

Pos: 115.48.6 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tridemaggregat mit hydraulischem Aussgleich/Einführtext Auslierferungszustand (3 Absperrhähne) @ 114\mod_1338532474758_111462.docx @ 1003486 @ @ 1

Pos: 115.48.7 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellenVorraussetzung zum Einstellen der Fahrhöhe @ 330\mod_1427723629619_111462.docx @ 2530824 @ @ 1

Regulēšanas priekšnosacījums:
• Traktoru un mašīnu novietojiet uz līdzenas, drošas un stingras pamatnes.
• Piekabiniet mašīnu pie traktora, izņemot nepievienojiet kardānvārpstu
• Nodrošiniet mašīnu un traktoru pret nejaušu ripošanu:
• Ieslēdziet stāvbremzi
• Izmantojiet riteņa paliktņus
• Jūgstieņa augstumam jābūt pielāgotam

X

Pos: 115.48.8 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Maß X messen Bild @ 114\mod_1338533676181_111462.docx @ 1003574 @ @ 1

a
ZX400189

26. att.
Pos: 115.48.9 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Maß X messen AX/MX/ZX @ 114\mod_1338533917334_111462.docx @ 1003603 @ @ 1

1

Nosakiet lielumu "X" nolaistajā stāvoklī (mērot starp zemi un vidējās tilta šķērssijas
apakšējo malu (a))

Pos: 115.48.10 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.48.11 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tandemaggregat mit hydraulischem Ausgleich 16 Tonnen/Fahr höhe auf X+120 mm einstellen @ 114\mod_1338809012748_111462.docx @ 1005382 @ 3 @ 1

6.7.2

Kustības augstuma regulēšana X+120 mm

Pos: 115.48.12 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Vorsicht Funktion Messerbalken heben/senken betätigen @ 114\mod_1338878288847_111462.docx @ 1006456 @ @ 1

Uzmanību!
Aktivizējiet funkciju "Nažu sijas pacelšana/nolaišana"
Sekas: smagi savainojumi
Ar funkciju "Nažu sijas pacelšana/nolaišana" pārvieto nažu siju. Nodrošiniet, lai neviens
neatrastos nažu sijas bīstamajā zonā.
Pos: 115.48.13 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Hinweis - Den Hydraulik- Ölstand des Traktors kontrollieren, gebenenfalls nachfüllen @ 116\mod_1340255432104_111462.docx @ 1015208 @ @ 1

Norādījums
Agregāta pacelšanai izmanto aptuveni 4 līdz 5 litrus eļļas no traktora krājumiem.
Pārbaudiet traktora hidrauliskās eļļas līmeni, ja nepieciešams, papildiniet.
Pos: 115.48.14 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tridemaggregat mit hydraulischem Aussgleich/Absperrhähne 1-3 öffnen Bild ZX, AX, MX @ 171\mod_1370344648783_111462.docx @ 1475982 @ @ 1

2

1

3

ZX400 115

27. att.
Pos: 115.48.15 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tandemaggregat mit hydraulischem Ausgleich 16 Tonnen/Maß X+120 einstellen / Absperrhähne 1 bis 3 öffnen @ 114\mod_1338807805677_111462.docx @ 1005217 @ @ 1

2
3

Atveriet trīs noslēdzošos krānus 1 līdz 3 (svira cauruļvada virzienā).
Izmantojot funkciju "Nažu sijas pacelšana/nolaišana", virziet agregātu 3 reizes līdz galam uz
augšu un atkal uz leju (tādējādi atgaisojas agregāta cilindri).
4 Paceliet agregātu līdz lielumam "X+140 mm".
5 Pārbaudiet lielumu "X+140 mm" (mašīnas labā un kreisā puse).
Ja lielums "X+140 mm" mašīnas labajā un kreisajā pusē ir atšķirīgs, tad atbilstošā puse
jāpieregulē. Pusē, kurā jāveic labojums, atbilstošais noslēdzošais krāns (2 vai 3) paliek atvērts,
turpretim otru noslēdzošo krānu aizver.
• Ievirziet vai izvirziet agregātu tiktāl, līdz agregāta cilindri ir izvirzīti vienādā attālumā
(x+140 mm).
• Atveriet aizvērto noslēdzošo krānu (2 vai 3).
• Aktivizējot funkciju "Saliekamā jūgstieņa pacelšana/nolaišana", izlīdziniet mašīnas rāmi
paralēli balstvirsmai.
6 Uzmanīgi nolaidiet agregātu līdz lielumam "X+120 mm".
7 Aizveriet trīs noslēdzošos krānus 1 līdz 3 (noslēdzošo krānu 1 līdz 3 sviras novietotas
vertikāli cauruļvada virzienam).
Pos: 115.48.16 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.48.17 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tridemaggregat mit hydraulischem Aussgleich/Absperrhähne 1 bis 3 gegen Verdrehen sichern @ 114\mod_1338790968387_111462.docx @ 1004244 @ @ 1

2

1

3

ZX400 116

28. att.
8 Lai pasargātu agregātu no nejaušas aktivizēšanas, trīs noslēdzošo krānu (1 līdz 3) vadības
sviras nostipriniet pret sagriešanos.
Šim nolūkam:
• Demontējiet trīs noslēdzošo krānu (1 līdz 3) vadības sviras.
• Starpplāksnīti (8) sagrieziet uz četrskaldņa tā, lai vairs nevarētu veikt sviras aktivizēšanu.
• Vadības sviras uzstādiet uz četrskaldņa roba (9) virzienā.
Pos: 115.48.18 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.48.19 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Zuleitung zum ALB-Regler entlüften @ 114\mod_1338791218266_111462.docx @ 1004320 @ 3 @ 1

6.7.3

Agregāta hidrauliskā kontūra atgaisošana

Pos: 115.48.20 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Warnung Luft im Hydraulikkreislauf des Aggregats @ 114\mod_1338791625093_111462.docx @ 1004331 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Gaiss agregāta hidrauliskajā kontūrā rada bremžu iekārtas darbības ierobežojumu un
apdraud kustības drošību.
Bremzēšanas spēka regulēšana ir nodrošināta tikai tad, ja
• ir pareizi noregulēts kustības augstums
• ir atgaisota hidrauliskā sistēma
Pos: 115.48.21 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/ALB-Regler Bild @ 114\mod_1338791769665_111462.docx @ 1004377 @ @ 1

1

2

3
29. att.
Pos: 115.48.22 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Hydraulikkreislauf des Aggreagats über das ALB-Ventil entlüften @ 114\mod_1338792241985_111462.docx @ 1004388 @ @ 1

1. Atgaisojiet pievadus uz ALB regulatoru (1).
Šim nolūkam:
• Noņemiet aizsargvāciņus (2).
• Uzmauciet caurspīdīgu šļūtenes savienotāju.
Norādījums
Izplūstošo hidraulisko eļļu savāciet piemērotā traukā un pienācīgi utilizējiet.
•
•
•
•

Atskrūvējiet atgaisošanas aizgriežņus (3).
Tiklīdz hidrauliskā eļļa izplūst bez burbulīšiem, aizveriet atgaisošanas aizgriežņus (3).
Atvienojiet šļūtenes.
Uzmauciet aizsargvāciņu.

Pos: 115.48.23 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tandemaggregat mit hydraulischem Ausgleich 16 Tonnen/Nach dem Entlüften Maß X+120 mm prüfen @ 114\mod_1338808844876_111462.docx @ 1005323 @ @ 1

2

Pos: 115.48.24 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pēc atgaisošanas noteikti pārbaudiet prasīto lielumu (X+120 mm) un, ja nepieciešams,
pieregulējiet (sk. nodaļu Ekspluatācijas uzsākšana "Kustības augstuma regulēšana
atbilstoši lielumam X+120 mm").

Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.48.25 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Maschine absenken @ 114\mod_1338875904814_111462.docx @ 1006250 @ 3 @ 1

6.7.4

Mašīnas nolaišana
Nolaižot mašīnu, ievērojiet šādus punktus:
• Apgāšanās riska dēļ nolaidiet mašīnu tikai tukšā stāvoklī.
• Uzmaniet, lai vilcēja eļļas tvertne vēl varētu pieņemt apt. 4 līdz 5 litrus eļļas, pirms būs
piepildīta (ievērojiet nepieļaujamo eļļu sajaukšanu!).

Pos: 115.48.26 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tridemaggregat mit hydraulischem Aussgleich/Maschine absenken 3 Absperrhähne ZX, AX, MX @ 171\mod_1370356044295_111462.docx @ 1476597 @ @ 1

2

1

3

ZX400 117

30. att.
1 Uzmanīgi atveriet agregāta trīs noslēdzošos krānus (1 līdz 3) (svira cauruļvada virzienā).
Pos: 115.48.27 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Hinweis - Absperrhähne lassen sich nicht öffnen @ 114\mod_1338794482547_111462.docx @ 1004580 @ @ 1

Norādījums
Ja noslēdzošos krānus nav iespējams atvērt, tad noslēdzošie krāni ir nostiprināti pret
sagriešanos ar starpplāksnīti (8).
Pos: 115.48.28 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tridemaggregat mit hydraulischem Aussgleich/Absperrhähne 1 bis 3 entriegeln @ 114\mod_1338792551999_111462.docx @ 1004417 @ @ 1

Noslēdzošo krānu atbloķēšana:
• Demontējiet trīs noslēdzošo krānu (1 līdz 3) vadības sviras.
• Starpplāksnīti (8) sagrieziet uz četrskaldņa tā, lai vadības sviras sagrieztos.
• Vadības sviras uzstādiet uz četrskaldņa roba (9) virzienā.
Pos: 115.48.29 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Mit der Funktionstaste "Messerbalken heben" das Ausgleichsaggregat absenken @ 114\mod_1338792794168_111462.docx @ 1004504 @ @ 1

2

Ar funkciju "Nažu siju pacelšana" nolaidiet agregātu.

Pos: 115.49 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.50.1 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tandemaggregat mit hydraulischem Ausgleich 16 Tonnen/Tandemaggrega t mit hydraulischem Ausgleich @ 114\mod_1338799332774_111462.docx @ 1005157 @ 3 @ 1

6.7.5

Tandēmagregāts ar hidraulisko izlīdzināšanu

Pos: 115.50.2 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tandemaggregat mit hydraulischem Ausgleich 18 / 20 Tonnen/18 bzw. 20 Tonnen Achslast / Zylinder Ø 90 mm / Variante 3942/3943 @ 114\mod_1338815701036_111462.docx @ 1005904 @ @ 1

18 vai 20 tonnas asslodze / cilindra Ø 90 mm / variants 3944/3945/3968/3969/3970

Pos: 115.50.3 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tandemaggregat mit hydraulischem Ausgleich 18 / 20 Tonnen/Absperrhähne 1-6 öffnen Bild @ 114\mod_1338815850223_111462.docx @ 1005933 @ @ 1

6

1

2

3

4

5

ZX400 118

31. att.
Agregāta cilindri piegādes stāvoklī ir pilnīgi ievirzīti. Seši noslēdzošie krāni (1 līdz 6) ir aizvērti
(svira vertikāli pret cauruļvada virzienu). Jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāmaina noslēdzošo
krānu stāvoklis. Kustības augstums jānoregulē pirms mašīnas ekspluatācijas sākšanas.

Pos: 115.50.4 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tandemaggregat mit hydraulischem Ausgleich 18 / 20 Tonnen/ Einführtext Auslierferungszustand (6 Absperrhähne) @ 114\mod_1338816925274_111462.docx @ 1006002 @ @ 1

Pos: 115.50.5 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellenVorraussetzung zum Einstellen der Fahrhöhe @ 330\mod_1427723629619_111462.docx @ 2530824 @ @ 1

Regulēšanas priekšnosacījums:
• Traktoru un mašīnu novietojiet uz līdzenas, drošas un stingras pamatnes.
• Piekabiniet mašīnu pie traktora, izņemot nepievienojiet kardānvārpstu
• Nodrošiniet mašīnu un traktoru pret nejaušu ripošanu:
• Ieslēdziet stāvbremzi
• Izmantojiet riteņa paliktņus
• Jūgstieņa augstumam jābūt pielāgotam

X

Pos: 115.50.6 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Maß X messen Bild @ 114\mod_1338533676181_111462.docx @ 1003574 @ @ 1

a
ZX400189

32. att.
Pos: 115.50.7 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Maß X messen AX/MX/ZX @ 114\mod_1338533917334_111462.docx @ 1003603 @ @ 1

1
Pos: 115.50.8 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Nosakiet lielumu "X" nolaistajā stāvoklī (mērot starp zemi un vidējās tilta šķērssijas
apakšējo malu (a))

Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.50.9 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tridemaggregat mit hydraulischem Aussgleich/Fahrhöhe auf X+140 mm einstellen @ 114\mod_1338796842157_111462.docx @ 1004908 @ 3 @ 1

6.7.6

Kustības augstuma regulēšana X+140 mm

Pos: 115.50.10 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Vorsicht Funktion Messerbalken heben/senken betätigen @ 114\mod_1338878288847_111462.docx @ 1006456 @ @ 1

Uzmanību!
Aktivizējiet funkciju "Nažu sijas pacelšana/nolaišana"
Sekas: smagi savainojumi
Ar funkciju "Nažu sijas pacelšana/nolaišana" pārvieto nažu siju. Nodrošiniet, lai neviens
neatrastos nažu sijas bīstamajā zonā.
Pos: 115.50.11 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Hinweis - Den Hydraulik- Ölstand des Traktors kontrollieren, gebenenfalls nachfüllen @ 116\mod_1340255432104_111462.docx @ 1015208 @ @ 1

Norādījums
Agregāta pacelšanai izmanto aptuveni 4 līdz 5 litrus eļļas no traktora krājumiem.
Pārbaudiet traktora hidrauliskās eļļas līmeni, ja nepieciešams, papildiniet.
Pos: 115.50.12 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tandemaggregat mit hydraulischem Ausgleich 18 / 20 Tonnen/Absperrhähne 1-6 öffnen Bild @ 114\mod_1338815850223_111462.docx @ 1005933 @ @ 1
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33. att.
Pos: 115.50.13 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tandemaggregat mit hydraulischem Ausgleich 18 / 20 Tonnen/Maß X+140 einstellen / Absperrhähne 1 bis 6 öffnen ZX @ 196\mod_1384153195727_111462.docx @ 1658941 @ @ 1

2
3

Atveriet sešus noslēdzošos krānus 1 līdz 6, svira cauruļvada virzienā.
Izmantojot funkciju "Nažu sijas pacelšana/nolaišana", virziet agregātu 3 reizes līdz galam uz
augšu un atkal uz leju, tādējādi atgaisojas agregāta cilindri.
4 Paceliet agregātu līdz lielumam "X+160 mm".
5 Pārbaudiet lielumu "X+160 mm", mašīnas labā un kreisā puse.
Ja lielums "X+160" mašīnas labajā un kreisajā pusē ir atšķirīgs, tad atbilstošā puse
jāpieregulē. Pusē, kurā jāveic labojums, atbilstošie noslēdzošie krāni (2 un 4 vai 3 un 5
paliek atvērti), turpretim pārējos noslēdzošos krānus aizver.
• Ievirziet vai izvirziet agregātu tiktāl, līdz agregāta cilindri ir izvirzīti vienādā attālumā
(x+160).
• Atveriet aizvērtos noslēdzošos krānus (2 un 4 vai 3 un 5).
• Aktivizējot funkciju "Saliekamā jūgstieņa pacelšana/nolaišana", izlīdziniet mašīnas rāmi
paralēli balstvirsmai.
6 Aizveriet noslēdzošos krānus 4 un 5.
7 Lēnām nolaidiet agregātu līdz lielumam "X+140 mm".
8 Aizveriet visus noslēdzošos krānus 1 līdz 6.
Visu noslēdzošo krānu (1 līdz 6) sviras novietotas vertikāli cauruļvada virzienam.
Pos: 115.50.14 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.50.15 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tandemaggregat mit hydraulischem Ausgleich 18 / 20 Tonnen/Absperrhähne 1 bis 6 gegen Verdrehen sichern MX/ZX @ 114\mod_1338817262975_111462.docx @ 1006099 @ @ 1

6

1

2

3

4

5

ZX400 120

34. att.
9 Lai pasargātu agregātu no nejaušas aktivizēšanas, sešu noslēdzošo krānu (1 līdz 6)
vadības sviras nostipriniet pret sagriešanos.
Šim nolūkam:
• Demontējiet sešu noslēdzošo krānu (1 līdz 6) vadības sviras.
• Starpplāksnīti (8) sagrieziet uz četrskaldņa tā, lai vairs nevarētu veikt sviras aktivizēšanu.
• Vadības sviras uzstādiet uz četrskaldņa roba (9) virzienā.
Pos: 115.50.16 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.50.17 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Zuleitung zum ALB-Regler entlüften @ 114\mod_1338791218266_111462.docx @ 1004320 @ 3 @ 1

6.7.7

Agregāta hidrauliskā kontūra atgaisošana

Pos: 115.50.18 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Warnung Luft im Hydraulikkreislauf des Aggregats @ 114\mod_1338791625093_111462.docx @ 1004331 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Gaiss agregāta hidrauliskajā kontūrā rada bremžu iekārtas darbības ierobežojumu un
apdraud kustības drošību.
Bremzēšanas spēka regulēšana ir nodrošināta tikai tad, ja
• ir pareizi noregulēts kustības augstums
• ir atgaisota hidrauliskā sistēma
Pos: 115.50.19 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/ALB-Regler Bild @ 114\mod_1338791769665_111462.docx @ 1004377 @ @ 1

1

2

3
35. att.
Pos: 115.50.20 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Hydraulikkreislauf des Aggreagats über das ALB-Ventil entlüften @ 114\mod_1338792241985_111462.docx @ 1004388 @ @ 1

1. Atgaisojiet pievadus uz ALB regulatoru (1).
Šim nolūkam:
• Noņemiet aizsargvāciņus (2).
• Uzmauciet caurspīdīgu šļūtenes savienotāju.
Norādījums
Izplūstošo hidraulisko eļļu savāciet piemērotā traukā un pienācīgi utilizējiet.
•
•
•
•

Atskrūvējiet atgaisošanas aizgriežņus (3).
Tiklīdz hidrauliskā eļļa izplūst bez burbulīšiem, aizveriet atgaisošanas aizgriežņus (3).
Atvienojiet šļūtenes.
Uzmauciet aizsargvāciņu.

Pos: 115.50.21 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tridemaggregat mit hydraulischem Aussgleich/Nach dem Entlüften Maß X+140 mm prüfen @ 114\mod_1338797064648_111462.docx @ 1004936 @ @ 1

2

Pēc atgaisošanas noteikti pārbaudiet prasīto lielumu (X+140 mm) un, ja nepieciešams,
pieregulējiet (sk. nodaļu Ekspluatācijas uzsākšana "Kustības augstuma regulēšana
atbilstoši lielumam X+140 mm").

Pos: 115.50.22 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.50.23 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Maschine absenken @ 114\mod_1338875904814_111462.docx @ 1006250 @ 3 @ 1

6.7.8

Mašīnas nolaišana
Nolaižot mašīnu, ievērojiet šādus punktus:
• Apgāšanās riska dēļ nolaidiet mašīnu tikai tukšā stāvoklī.
• Uzmaniet, lai vilcēja eļļas tvertne vēl varētu pieņemt apt. 4 līdz 5 litrus eļļas, pirms būs
piepildīta (ievērojiet nepieļaujamo eļļu sajaukšanu!).

Pos: 115.50.24 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tandemaggregat mit hydraulischem Ausgleich 18 / 20 Tonnen/Maschine absenken 6 Absperrhähne @ 114\mod_1338875848052_111462.docx @ 1006221 @ @ 1
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36. att.
1 Uzmanīgi atveriet agregāta sešus noslēdzošos krānus (1 līdz 6) (svira cauruļvada virzienā).
Pos: 115.50.25 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Hinweis - Absperrhähne lassen sich nicht öffnen @ 114\mod_1338794482547_111462.docx @ 1004580 @ @ 1

Norādījums
Ja noslēdzošos krānus nav iespējams atvērt, tad noslēdzošie krāni ir nostiprināti pret
sagriešanos ar starpplāksnīti (8).
Pos: 115.50.26 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Tandemaggregat mit hydraulischem Ausgleich 18 / 20 Tonnen/Absperrhähne 1 bis 6 entriegeln @ 114\mod_1338817722827_111462.docx @ 1006128 @ @ 1

Noslēdzošo krānu atbloķēšana:
• Demontējiet sešu noslēdzošo krānu (1 līdz 6) vadības sviras.
• Starpplāksnīti (8) sagrieziet uz četrskaldņa tā, lai vadības sviras sagrieztos.
• Vadības sviras uzstādiet uz četrskaldņa roba (9) virzienā.
Pos: 115.50.27 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Fahrhöhe einstellen/Mit der Funktionstaste "Messerbalken heben" das Ausg leichsaggregat absenken @ 114\mod_1338792794168_111462.docx @ 1004504 @ @ 1

2
Pos: 115.51 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ar funkciju "Nažu siju pacelšana" nolaidiet agregātu.

Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.52 /Layout Module /Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_111462.docx @ 112426 @ @ 1

Pos: 115.53 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

Šī lappuse ir apzināti atstāta brīva.
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.54.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-EZwangslenkung einstellen @ 332\mod_1428385256338_111462.docx @ 2536588 @ 2 @ 1

6.8

Pozitīvās stūrēšanas iekārtas regulēšana

Pos: 115.54.2 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Hinweis: Die Erstinbetriebnahme der Zwangslenkung ist ausschließlich von einer Fachwerkstatt durchzu @ 238\mod_1395048822263_111462.docx @ 1884583 @ @ 1

Norādījums
Pozitīvās stūrēšanas iekārtas ekspluatācijas uzsākšana jāveic vienīgi specializētas darbnīcas
personālam.
Pos: 115.54.3 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Ausführung hydraulisches Tandemaggregat (TX) @ 171\mod_1370418061022_111462.docx @ 1477291 @ @ 1

Modelis ar hidraulisku tandēmagregātu

Pos: 115.54.4 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Erstinbetriebnaheme_Bild_ hydraulisches Tandemaggregat ZX II @ 333\mod_1429084675595_111462.docx @ 2544365 @ @ 1
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37 att.
Pos: 115.54.5.1 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Zwangslenkung einstellen_Tandem/Tridem_Teil 1 @ 337\mod_1430381413505_111462.docx @ 2562371 @ @ 1

Norādījums
Lielums X jāpārbauda un, ja nepieciešams, jānoregulē pirms lietošanas sākuma.
•

Piebrauciet traktoru atpakaļgaitā pie savācējpiekabes jūgstieņa, līdz sakabes lode Ø80 mm
atrodas zem lodveida šarnīra sakabes cilpas (1) Ø80.
Aktivizējiet funkciju "Jūgstieņa nolaišana", līdz sakabes lode atrodas lodveida šarnīra
sakabē.
Nostipriniet lodveida šarnīra sakabi (1).
Nepievienojiet šķērsstiepni (4).

•
•
•

Pos: 115.54.5.2 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Zwangslenkung einstellen_MX Tandem_Bild @ 337\mod_1430392242200_111462.docx @ 2562722 @ @ 1

II

I

ZX400187

38. att.
I)

aizvērts

II)

atvērts

Pos: 115.54.5.3 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Zwangslenkung einstellen_Tandem_Teil 2 @ 337\mod_1430382056681_111462.docx @ 2562433 @ @ 1

• Atveriet noslēdzošos krānus (5). Sviras ir novietotas vertikāli (pozīcija II).
• Lēnām nobrauciet ar traktoru ar piekabi taisni apt. 50 m.
• Izslēdziet traktora dzinēju, izņemiet aizdedzes atslēgu un paņemiet to līdzi.
• Pārbaudiet lielumu X.
Ja lielums ir X=155 mm, turpiniet piekabināšanu.
Ja lielums nav X=155 mm, atkārtoti brauciet ar traktoru ar piekabi, līdz ir sasniegts lielums
X=155 mm.
• Aizveriet noslēdzošos krānus (5). Sviras ir novietotas horizontāli (pozīcija I).
• Atskrūvējiet skrūvju savienojumu (3).
82

Ekspluatācijas uzsākšana
•
•
•
•
•
•

Pagariniet vai saīsiniet šķērsstiepni (4), līdz ir iespējams uzstādīt lodveida pēdas gultni (2)
uz lodveida šarnīra sakabes Ø50 mm traktora pusē.
Pievelciet skrūvju savienojumu (3).
Pievienojiet un nostipriniet lodveida šarnīra sakabes cilpu Ø50 mm pie traktora lodveida
sajūga Ø50 mm.
Nobrauciet ar traktoru ar piekabi taisni.
Izslēdziet traktora dzinēju, izņemiet aizdedzes atslēgu un paņemiet to līdzi.
Veicot vizuālo pārbaudi, pārbaudiet, vai traktors ar piekabi ir novietots taisni. Ja traktors ar
piekabi nav novietots taisni, atkārtojiet procesu, līdz tas ir novietots taisni.

Pos: 115.54.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.54.7 /Überschriften/Überschriften 2/A-EGespann (Traktor/ Maschine) für die Kurvenfahrt einstellen @ 332\mod_1428386233659_111462.docx @ 2536749 @ 2 @ 1

6.9

Traktora ar piekabi (traktora/mašīnas) regulēšana braukšanai līkumos

Pos: 115.54.8 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Hinweis Anpassung der Anfahrschutze @ 35\mod_1257749582711_111462.docx @ 329495 @ @ 1

Norādījums
Aizsargu (7) pielāgošana traktoram ir jāveic vienīgi specializētās darbnīcas personālam. Pēc
katras traktora maiņas ir jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāizmaina aizsargu (7) regulējums.
Pos: 115.54.9 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Ausführung hydraulisches Tandemaggregat (TX) @ 171\mod_1370418061022_111462.docx @ 1477291 @ @ 1

Modelis ar hidraulisku tandēmagregātu

Pos: 115.54.10 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Einstellung der Kurvenfahrt Tandemachse Bild @ 117\mod_1341466389691_111462.docx @ 1023965 @ @ 1

Att. 39
Pos: 115.54.11 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Einstellung Kurvenfahrt bei hydraulischem Tandemaggregat: @ 239\mod_1395059749345_111462.docx @ 1885246 @ @ 1

Kreisais pagrieziens
• Sagrieziet traktora stūri līdz galam pa kreisi un ar traktoru ar piekabi uzmanīgi izbrauciet
kreiso pagriezienu.
Šaurākajos līkumos traktora ritenis nedrīkst pieskarties šķērsstiepnim (5).
• Ja traktora ritenis pieskaras šķērsstiepnim (5), uzstādiet aizsargu (7) un paplašinājumus.
Labais pagrieziens
• Sagrieziet traktora stūri līdz galam pa labi un ar traktoru ar piekabi uzmanīgi izbrauciet labo
pagriezienu.
Šaurākajos līkumos šķērsstiepnis (5) nedrīkst pieskarties jūgstienim.
• Ja šķērsstiepnis (5) pieskaras jūgstienim, uzstādiet aizsargu (7) un paplašinājumus.
Pos: 115.54.12 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.54.13.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Einspuren @ 171\mod_1370417452477_111462.docx @ 1477243 @ 2 @ 1

6.10

Ievadīšana joslā

Pos: 115.54.13.2 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Einstellarbeiten / Einstellungen/Gefahr - Einstellarbeiten mit Bedieneinheit @ 0\mod_1199869097987_111462.docx @ 112172 @ @ 1

BĪSTAMI! - Mašīnas negaidīta kustība
Sekas: nāves briesmas, personu traumas vai mašīnas bojājumi.
• Regulēšanas darbus drīkst veikt tikai tad, kad ir izslēgta piedziņa un apstādināts dzinējs!
• Apstādiniet mašīnu.
• Izslēdziet motoru, izņemiet aizdedzes atslēgu un vadības pultī izslēdziet elektrosistēmu.
• Nodrošiniet mašīnu un traktoru pret ripošanu.
Pos: 115.54.13.3 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Warnung Ausrichten Einspuren @ 171\mod_1370418657349_111462.docx @ 1477390 @ @ 1

Brīdinājums!
Sāciet lietot mašīnu tikai ar aizvērtiem slēgvārstiem
Pos: 115.54.13.4 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Ausführung hydraulisches Tandemaggregat (TX) @ 171\mod_1370418061022_111462.docx @ 1477291 @ @ 1

Modelis ar hidraulisku tandēmagregātu

Pos: 115.54.13.5 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Einspuren_Bild_Tandem MX @ 117\mod_1341470403858_111462.docx @ 1024143 @ @ 1

ZX400123

Att. 40
Pos: 115.54.13.6 /BA/Wartung/Ladewagen/Einspuren @ 171\mod_1370351166680_111462.docx @ 1476411 @ @ 1

Šim nolūkam:
• Atveriet slēgvārstus (1), sviras ir novietotas vertikāli.
• Lai iztaisnotu riteņus, nobrauciet ar traktoru ar piekabi taisni apt. 20 m.
• Aizveriet slēgvārstus (1), sviras ir novietotas horizontāli.
Sistēmas spiediena aktivizēšana
• Atveriet galveno vārstu (2), svira ir novietota vertikāli.
• BRĪDINĀJUMS! Savainošanās risks, nažu sija var pārvietoties, izvairieties no bīstamās
zonas.
• Lai aktivizētu sistēmas spiedienu, īslaicīgi aktivizējiet terminālī funkciju "Nažu ievilkšana".
Turiet nospiestu funkcijtaustiņu ne ilgāk par 2 sekundēm.
• Aizveriet galveno vārstu (2), svira ir novietota horizontāli.
• Pārbaudiet sistēmas spiedienu.
Sk. nodaļu Apkope "Sistēmas spiediena pārbaude un regulēšana" vai nodaļu Ekspluatācijas
uzsākšana "Sistēmas spiediena pārbaude un regulēšana".
Pos: 115.54.13.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.54.13.8 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Systemdruck überprüfen und einstellen @ 78\mod_1314165261374_111462.docx @ 695268 @ 2 @ 1

6.11

Sistēmas spiediena pārbaude un regulēšana

Pos: 115.54.13.9 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Ausführung hydraulisches Tandemaggregat (TX) @ 171\mod_1370418061022_111462.docx @ 1477291 @ @ 1

Modelis ar hidraulisku tandēmagregātu

Pos: 115.54.13.10 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Systemdruck überprüfen_Bild Tandem MX @ 117\mod_1341411543312_111462.docx @ 1023575 @ @ 1

a

8

7

1

2

ZX400121

41. att.
Pos: 115.54.13.11 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Systemdruck überprüfung und einstellen Tandemaggregat @ 241\mod_1395239117189_111462.docx @ 1896420 @ @ 1

Sistēmas spiedienu ražotājs ir iepriekš iestatījis ar spiediena ierobežošanas vārstu (8) atbilstoši
80 bar līmenī. Abos vadības kontūros jābūt noregulētam vienādam spiedienam (80 bar), un to
nedrīkst ne pārsniegt, ne arī nesasniegt.
Ja sistēmas spiedienu nesasniedz, sistēmas spiediens atkārtoti jānoregulē.
Sk. nodaļu Apkope "Sistēmas spiediena regulēšana" vai nodaļu Ekspluatācijas uzsākšana
"Sistēmas spiediena regulēšana".
Pos: 115.54.13.12 /BA/Wartung/Ladewagen/Einspuren/Systemdruck einstellen AX/ZX/MX @ 240\mod_1395159073186_111462.docx @ 1892150 @ @ 1

Sistēmas spiediena regulēšana
• Lai iztaisnotu riteņus, nobrauciet ar traktoru ar piekabi taisni pa līdzenu virsmu apt. 20 m.
• Atveriet slēgvārstus (1), sviras ir novietotas vertikāli.
• Atveriet galveno vārstu (2), svira ir novietota vertikāli.
• BRĪDINĀJUMS! Savainošanās risks, nažu sija var pārvietoties, izvairieties no bīstamās
zonas.
• Aktivizējiet terminālī funkciju "Nažu ievilkšana", līdz spiediens ir sasniedzis 80 bar.
• Aizveriet galveno vārstu (2), vienlaikus aktivizējot funkciju "Nažu sijas ievilkšana".
• Aizveriet slēgvārstus (1), sviras ir novietotas horizontāli.
• Nolasiet sistēmas spiedienu manometrā.
Ja sistēmas spiediens ir 80 bar, sistēmas spiediens ir pareizi noregulēts.
Ja sistēmas spiediens nav 80 bar, tad jāatkārto process, kā iepriekš aprakstīts.
Ja sistēmas spiedienu nav iespējams noregulēt uz 80 bar, tad ar spiediena
ierobežošanas vārstu (8) atkārtoti iepriekš jāiestata sistēmas spiediens, sk. nodaļu
Apkope "Spiediena ierobežošanas vārsta regulēšana" vai nodaļu Ekspluatācijas
uzsākšana "Spiediena ierobežošanas vārsta regulēšana".
Pos: 115.54.13.13 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

86

Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.54.13.14 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/D/Druckbegrenzungsventil einstellen @ 117\mod_1341411911041_111462.docx @ 1023587 @ 3 @ 1

6.11.1

Spiediena ierobežošanas vārsta regulēšana

Pos: 115.54.13.15 /BA/Wartung/Ladewagen/Druckbegrenzungsventil Bild Tandem Tridem ZX @ 117\mod_1341412211149_111462.docx @ 1023646 @ @ 1

Att. 42
Pos: 115.54.13.16 /BA/Wartung/Ladewagen/Druckbegrenzungsventil einstellen Text @ 117\mod_1341413121781_111462.docx @ 1023794 @ @ 1

Rūpnīcā spiediena ierobežošanas vārsts (8) ir iepriekš iestatīts uz 80 bar.
Spiediena palielināšana/samazināšana
• Atbrīvojiet fiksācijas sviru (1).
• Palieliniet vai samaziniet sistēmas spiediena iepriekšējo iestatījumu, pagriežot rokriteni.
Griežot pa labi = palielina spiedienu
Griežot pa kreisi = samazina spiedienu
• Noslēdziet fiksācijas sviru (1).
Pos: 115.55 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.56 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Anpassen des Hydrauliksystems @ 1\mod_1201241743588_111462.docx @ 112372 @ 2 @ 1

6.12

Hidrauliskās sistēmas pielāgošana

Pos: 115.57 /BA/Wartung/Load-Sensing/Ladewagen/Bild Load-Sensing Anschluss AX @ 2\mod_1203596775626_111462.docx @ 112747 @ @ 1

Att.43
Pos: 115.58 /BA/Maschinenbeschreibung/BiG PAck/Handlungsanweisung: Hydrauliksysteme Traktor-Maschine drucklos / Maschine stillsetzen und sichern @ 274\mod_1404364138167_111462.docx @ 2065066 @ @ 1

•
•
•

Novietojiet traktora vadības ierīces peldošajā režīmā.
Atbrīvojiet traktora un mašīnas hidraulisko sistēmu no spiediena.
Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet nodaļu Drošība -> Drošības procedūras
"Mašīnas apstādināšana un nodrošināšana".

Pos: 115.59 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Betrieb der Maschine ohne LS (Load-Sensing-Anschluss) @ 91\mod_1326699351886_111462.docx @ 780175 @ 3 @ 1

6.12.1

Mašīnas ekspluatācija bez LS (Load-Sensing sistēmas pieslēguma)

Pos: 115.60 /BA/Wartung/Load-Sensing/Systemschraube (1) ganz herausdrehen @ 63\mod_1299739012796_111462.docx @ 575384 @ @ 1

Izskrūvējiet sistēmas skrūvi (1) līdz galam laukā šajos gadījumos:
• Traktoriem ar atvērtu (pastāvīgas plūsmas) hidraulisko sistēmu (plašāku informāciju skatiet
traktora ražotāja ekspluatācijas instrukcijā)
• Traktoriem ar LS sūkni un neaktivizētu Load-Sensing sistēmu
Pos: 115.61 /BA/Wartung/Load-Sensing/Hinweis Einstellung ist vom Werk aus gegeben @ 63\mod_1299738968068_111462.docx @ 575357 @ @ 1

Norādījums
Šo iestatījumu veic ražotājs.
Pos: 115.62 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Betrieb der Maschine über LS (Load-Sensing-Anschluss) @ 91\mod_1326699464848_111462.docx @ 780203 @ 3 @ 1

6.12.2

Mašīnas ekspluatācija ar LS (Load-Sensing sistēmas pieslēgumu)

Pos: 115.63 /BA/Wartung/Load-Sensing/Systemschraube (1) ganz hereindrehen @ 63\mod_1299738923981_111462.docx @ 575330 @ @ 1

Ieskrūvējiet sistēmas skrūvi (1) līdz galam laukā šajos gadījumos:
• Traktoriem ar slēgtu (pastāvīga spiediena vai Load-Sensing) hidraulisko sistēmu (plašāku
informāciju skatiet traktora ražotāja ekspluatācijas instrukcijā)
• Traktoriem ar LS sūkni un ar pieslēgtu signālu līniju
Pos: 115.64 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 115.65.1 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Gelenkwelle kürzen @ 274\mod_1404372446709_111462.docx @ 2065933 @ 2 @ 1

6.13

Kardānvārpstas saīsināšana

Pos: 115.65.2 /BA/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Ladewagen/Längenanpassung Bild Titan_AX @ 1\mod_1201688513795_111462.docx @ 112404 @ @ 1

Att. 44
Pos: 115.65.3 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Handlungsanweisung: Maschine stillsetzen und sichern @ 274\mod_1404365253849_111462.docx @ 2065164 @ @ 1

•

apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet nodaļu Drošība -> Drošības procedūras "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".

Pos: 115.65.4 /BA/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Ladewagen/Längenanpassung_Text @ 0\mod_1199710526460_111462.docx @ 112117 @ @ 1

Jāpielāgo kardānvārpstas (1) garums.
• Mašīnu piekabiniet pie traktora.
• Ieņemiet visīsāko kardānvārpstas darba stāvokli.
Norādījums
Īsāko darba stāvokli var sasniegt šauros līkumos, kā arī taisnos posmos. (Atkarīgs no traktora
tipa)
Pos: 115.65.5 /BA/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Ladewagen/Hinweis Hub der Deichsel bei Bremsung berücksichtigen @ 115\mod_1339570385367_111462.docx @ 1011279 @ @ 1

Norādījums
Bremzējot ņemiet vērā jūgstieņa celšanos
Pos: 115.65.6 /BA/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Ladewagen/Hinweis Mindestüberlappung der Gelenkwelle auch bei ausgehobener Knickdeichsel gewährleistet sein @ 115\mod_1339570819352_111462.docx @ 1011308 @ @ 1

Norādījums
Mazāko kardānvārpstas pārklāšanos jāievēro arī pie pacelta saliekamā jūgstieņa.
Pos: 115.65.7 /BA/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Ladewagen/Längenanpassung_Text_Ladewagen @ 110\mod_1336475884075_111462.docx @ 984028 @ @ 1

•
•
•
•

Izvelciet kardānvārpstu
Kardānvārpstas pusi (1) uzbīdiet uz traktora jūgvārpstas
Kardānvārpstas pusi ar aizsardzības mehānismu pret pārslodzi (2) uzbīdiet mašīnas pusē
Izmēriet pārsegšanos un garuma pielāgošanos atbilstoši komplektācijā iekļautajai
kardānvārpstas ražotāja ekspluatācijas instrukcijai

Pos: 116 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 117.1 /Überschriften/Überschriften 1/F-J/Inbetriebnahme @ 0\mod_1196327075811_111462.docx @ 111602 @ 1 @ 1

7

Lietošanas sākums

Pos: 117.2 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/WARNUNG - Nichtbeachtung der grundlegenden Sicherheitshinweise alte Form @ 254\mod_1397485793575_111462.docx @ 1953520 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Drošības pamatnorādījumu neievērošana var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
• Lai novērstu negadījumus, izlasiet un ievērojiet drošības pamatnorādījumus drošības
nodaļā "Drošības pamatnorādījumi".
Pos: 117.3 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/WARNUNG - Nichtbeachtung der Sicherheitsroutinen alte Form @ 273\mod_1404117435996_111462.docx @ 2058725 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Drošības procedūru neievērošana var radīt smagu traumu vai nāves risku.
• Lai izvairītos no negadījumiem, izlasiet un ievērojiet drošības procedūras drošības nodaļā;
skatiet drošības nodaļu "Drošības procedūras".
Pos: 117.4 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Prüfungen vor Inbetriebnahme @ 0\mod_1196327145451_111462.docx @ 111603 @ 2 @ 1

7.1

Pārbaude pirms nodošanas ekspluatācijā

Pos: 117.5 /BA/Sicherheit/Ladewagen/Achtung - Traktorwechsel MX/ZX @ 121\mod_1343973393041_111462.docx @ 1109947 @ @ 1

IEVĒRĪBAI!
Mašīnas bojājumi, ko rada traktora nomaiņa.
Ja notiek traktora nomaiņa, jāpārbauda un, ja nepieciešams, atkārtoti jāveic šādas
pielāgošanas darbības:
• Jūgstieņa augstums – sk. nodaļu Ekspluatācijas uzsākšana "Jūgstieņa augstuma
pielāgošana un sakabes cilpas regulēšana".
• Hidrauliskās sistēmas regulēšana – sk. nodaļu Ekspluatācijas uzsākšana "Hidrauliskās
sistēmas pielāgošana".
• Kardānvārpstas garums – sk. nodaļa Ekspluatācijas uzsākšana "Kardānvārpstas" garuma
pielāgošana.
• Pozitīvās stūrēšanas iekārta (brīvizvēles) – sk. nodaļu Ekspluatācijas uzsākšana "Traktora
ar piekabi (traktora/mašīnas) regulēšana kustībai pagriezienos".
Pos: 117.6 /BA/Inbetriebnahme/Ladewagen/Ankuppeln/Ankuppeln (MX) @ 117\mod_1341475883942_111462.docx @ 1024301 @ @ 1

Piekabināšanas procesā jārīkojas šādi:
• Traktoru un mašīnu novietojiet uz līdzenas, drošas un stingras pamatnes.
• Piekabiniet sakabes cilpu Ø 40 mm (DIN 11 026) (standarta aprīkojums).
• Piekabiniet un nostipriniet lodveida sakabes cilpu (Ø80) (brīvizvēles).
• Piekabiniet un nostipriniet lodveida sakabes cilpu (Ø50) (ar opciju pozitīvās stūrēšanas
iekārta).
• Pievienojiet hidrauliskās sistēmas savienotājšļūtenes.
• Pievienojiet kardānvārpstu.
• Pievienojiet apgaismojuma elektriskos pieslēgumus.
• Pievienojiet pneimatiskās šļūtenes.
• Pievirziet balstkāju.
• Izņemiet riteņa paliktņus.
• Izslēdziet stāvbremzi.
Pos: 117.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 117.8 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Anbau an den Traktor @ 0\mod_1199717845194_111462.docx @ 112121 @ 2 @ 1

7.2

Uzkarināšana uz traktora

Pos: 117.9 /BA/Inbetriebnahme/Ladewagen/Ankuppeln/Ankuppeln der Anhängeöse an die Schlepper-Anhängekupplung AX @ 3\mod_1203922702631_111462.docx @ 112768 @ 3 @ 1

7.2.1

Sakabes cilpas piekabināšana pie traktora sakabes ierīces

1
AX000025

Att. 45
Piekabināšanas procesā jārīkojas šādi:
• Izveidojiet elektriskos un hidrauliskos savienojumus (skatiet nodaļu "Hidraulika") un
nododiet ekspluatācijā.
• Ja nepieciešams, iestatiet piekabes augstumu ar funkciju "Saliekamais jūgstienis UZ
AUGŠU/UZ LEJU" pie elektriskās vadības kārbas atbilstoši traktora sakabes cilpai.
• Piekabiniet sakabes cilpu.
• Mazliet paceliet saliekamo jūgstieni, lai atbrīvotu atbalsta kāju (1).
• Paceliet un nostipriniet atbalsta kāju (1).
Pos: 117.10 /BA/Inbetriebnahme/Ladewagen/Hinweis Anhängeöse nach DIN 11026! @ 0\mod_1201012059768_111462.docx @ 112332 @ @ 1

Norādījums
Sakabes cilpa atbilst DIN 11026! Piekabes drīkst piekabināt vilcējam tikai pie tam piemērotas
sakabes ierīces (attiecas tikai uz pneimatiskajām bremzēm). Piekabes augstums — skatiet
nodaļu Ekspluatācijas uzsākšana "Jūgstieņa augstuma pielāgošana un sakabes cilpas
regulēšana"
Pos: 117.11 /BA/Inbetriebnahme/Ladewagen/Bei Ausführung Zwangslenkung Tandemaggregat ZÜ @ 262\mod_1399904118603_111462.docx @ 2001214 @ @ 1

Modelim ar tandēmagregāta pozitīvās stūrēšanas iekārtu

Pos: 117.12 /BA/Inbetriebnahme/Ladewagen/Ankuppeln/Ankuppeln bei Ausführung Zwangslenkung Tandemaggregat Bild @ 263\mod_1400047324549_111462.docx @ 2005068 @ @ 1

46. att.
Pos: 117.13 /BA/Inbetriebnahme/Ladewagen/AnkuppelnAnkuppeln bei Ausführung Zwangslenkung Tandemaggregat/Tridemaggregat Text @ 318\mod_1423652830891_111462.docx @ 2465488 @ @ 1

•
•
•
•
•

Piebrauciet traktoru atpakaļgaitā pie savācējpiekabes jūgstieņa un novietojiet sakabes lodi
Ø 80 mm zem lodveida šarnīra sakabes cilpas Ø 80 mm (1).
Pievienojiet hidrauliskās sistēmas cauruļvadus.
Lai sakabes cilpu nolaistu uz sakabes lodes, aktivizējiet funkciju "Jūgstieņa nolaišana".
Piekabiniet un nostipriniet lodveida šarnīra sakabes cilpu Ø 80 (1).
Piekabiniet un nostipriniet lodveida šarnīra sakabes cilpu Ø 50 (2).

Pos: 117.14 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 117.15 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Hydraulik @ 0\mod_1199776034950_111462.docx @ 112125 @ 2 @ 1

7.3

Hidrauliskā sistēma

Pos: 117.16 /BA/Sicherheit/Hydraulik/WARNUNG - Vertauschen der Hydraulikkleitungen, wenn DW @ 168\mod_1368508723414_111462.docx @ 1456721 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS! Hidrauliskās sistēmas šļūteņu sajaukšana, pievienojot pie traktora
hidrauliskās sistēmas, rada sajauktas funkcijas.
Sekas: savainojumi cilvēkiem, smagi bojājumi mašīnai
• Identificējiet hidrauliskās sistēmas savienojumus.
• Vienmēr pārbaudiet pareizu savienojumu starp mašīnu un traktoru.
• Pievienojot hidrauliskās sistēmas šļūtenes pie traktora hidrauliskās sistēmas un atvienojot
no tās, jāievēro, lai hidrauliskajā sistēmā nebūtu spiediena gan traktora, gan mašīnas pusē.
Pos: 117.17 /BA/Sicherheit/Hydraulik/Achtung - Verschmutzung der Hydraulikanlage @ 2\mod_1202393336803_111462.docx @ 112542 @ @ 1

Uzmanību! - Hidrauliskās sistēmas piesārņošana
Sekas: mašīnas bojājumi.
• Savienojot ātrjaucamos savienojumus, uzmaniet, lai tie būtu tīri un sausi.
• Uzmaniet noberztās un saspiestās vietas.
Pos: 117.18 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulikkupplungen anschließen alle Maschinen/Hinweis Hydraulikanschluss BA Traktor @ 220\mod_1391434710718_111462.docx @ 1782787 @ @ 1

Norādījums
Plašāku informāciju par hidrauliskās sistēmas cauruļvadiem sk. traktora lietošanas instrukcijā.
Pos: 117.19 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulikkupplungen anschließen alle Maschinen/Hinweis Hydraulikaufkleber an der Maschine beac hten @ 204\mod_1386153225929_111462.docx @ 1701924 @ @ 1

Norādījums
Pareizi pievienojiet hidrauliskās šļūtenes.
• Hidrauliskās sistēmas šļūtenes ir marķētas ar cipariem un krāsainiem pretputekļu
aizsargvāciņiem.
Pos: 117.20 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 117.21 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Hydraulikleitungen anschließen @ 0\mod_1199777037794_111462.docx @ 112127 @ 3 @ 1

7.3.1

Hidrauliskās sistēmas savienotājšļūteņu pievienošana

Pos: 117.22 /BA/Maschinenbeschreibung/BiG PAck/Handlungsanweisung: Hydrauliksysteme Traktor-Maschine drucklos / Maschine stillsetzen und sichern @ 274\mod_1404364138167_111462.docx @ 2065066 @ @ 1

•
•
•

Novietojiet traktora vadības ierīces peldošajā režīmā.
Atbrīvojiet traktora un mašīnas hidraulisko sistēmu no spiediena.
Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet nodaļu Drošība -> Drošības procedūras
"Mašīnas apstādināšana un nodrošināšana".

Pos: 117.23 /BA/Inbetriebnahme/EasyCut/Hydraulik/Hydraulikanschluss Bild EC B 1000 @ 97\mod_1329400010401_111462.docx @ 878661 @ @ 1

47. att.
Pos: 117.24 /BA/Inbetriebnahme/Ladewagen/Hydraulik/Hydraulikschläuche ankuppeln Traktor mit Konstant-Strompumpe @ 239\mod_1395068243643_111462.docx @ 1886507 @ @ 1

Traktors ar nemainīgas plūsmas sūkni:
• Pievienojiet spiedvadu (sarkans P) pie traktora vienkāršās darbības vadības ierīces,
nominālais platums 20 / spraudņa izmērs 4.
• Pievienojiet atplūdes cauruļvadu (zils T) pie traktora bezspiediena atplūdes vada,
nominālais platums 25 / uzmavas izmērs 4.
Pos: 117.25 /Abkürzungen /Abkürzungen Beschreibung/oder @ 102\mod_1331035559661_111462.docx @ 902106 @ @ 1

vai

Pos: 117.26 /BA/Inbetriebnahme/Ladewagen/Hydraulik/Hydraulikschläuche ankuppeln Traktor mit Load-Sensing Pumpe und Meldeleitung (LS) @ 239\mod_1395068775481_111462.docx @ 1886759 @ @ 1

Traktors ar Load-Sensing sistēmas sūkni un signālu līniju (LS):
• Pievienojiet spiedvadu (sarkans P) pie traktora Load-Sensing savienojuma, nominālais
platums 20 / spraudņa izmērs 4.
• Pievienojiet atplūdes cauruļvadu (zils T) pie traktora bezspiediena atplūdes vada,
nominālais platums 25 / uzmavas izmērs 4.
• Pievienojiet signālu līniju (zaļš LS) pie Load-Sensing sistēmas vadības sistēmas
savienojuma, nominālais platums 12 / spraudņa izmērs 2.
Pos: 117.27 /Abkürzungen /Abkürzungen Beschreibung/oder @ 102\mod_1331035559661_111462.docx @ 902106 @ @ 1

vai

Pos: 117.28 /BA/Inbetriebnahme/Ladewagen/Hydraulik/Hydraulikschläuche ankuppeln Traktor mit Konstant-Druckpumpe @ 239\mod_1395069027653_111462.docx @ 1886878 @ @ 1

Traktors ar nemaināma tilpuma spiedējsūkni:
• Pievienojiet spiedvadu (sarkans P) pie traktora vienkāršās darbības vadības ierīces,
nominālais platums 20 / spraudņa izmērs 4.
• Pievienojiet atplūdes cauruļvadu (zils T) pie traktora bezspiediena atplūdes vada,
nominālais platums 25 / uzmavas izmērs 4.
• Novietojiet signālu līniju (zaļš LS) mašīnas turētājā.
Pos: 117.29 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 117.30 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Hydraulische Bremse (Export) @ 17\mod_1236332990291_111462.docx @ 204940 @ 2 @ 1

7.4

Hidrauliskā bremze (eksporta variants)

Pos: 117.31 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Handlungsanweisung: Maschine stillsetzen und sichern @ 274\mod_1404365253849_111462.docx @ 2065164 @ @ 1

•

apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet nodaļu Drošība -> Drošības procedūras "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".

Pos: 117.32 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulische Bremse/Hydraulische Bremse (Export) @ 17\mod_1236333662166_111462.docx @ 204965 @ @ 1

Noteiktiem eksporta variantiem ir paredzēta hidrauliskā bremze. Šim variantam traktoram ir
nepieciešams bremžu vārsts. Atbilstošu hidrauliskās sistēmas šļūteni savieno ar bremžu vārstu
traktora pusē. Bremze nostrādā, nospiežot bremžu pedāli.
Pos: 117.33 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 117.34 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Hydraulische Bremse (Export Frankreich) @ 129\mod_1346767988893_111462.docx @ 1155795 @ 2 @ 1

7.5

Hidrauliskā bremze (eksporta variants Francijai)

Pos: 117.35 /BA/Sicherheit/Bremsen/Warnung - hydraulische Bremse Frankreichausstattung Sicherungskette zu kurz @ 289\mod_1410250791418_111462.docx @ 2286008 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Savainošanās risks un nopietni materiālie zaudējumi, ko rada mašīnas nejauša
nobremzēšana.
Pārāk īsā drošības ķēde var noplīst un izraisīt avārijas nobremzēšanu.
• Pārliecinieties, vai drošības ķēdes garums ir pielāgots traktoram.
• Uzticiet specializētai darbnīcai (kvalificētam personālam) veikt drošības ķēdes garuma
pielāgošanu.
• Nomainot traktoru, pārliecinieties, vai drošības ķēdes garums joprojām ir piemērots.
Pos: 117.36 /BA/Sicherheit/Bremsen/Warnung - hydraulische Bremse Frankreichausstattung nicht funktionierendes Sicherheitsventil @ 289\mod_1410252377482_111462.docx @ 2286209 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Savainošanās risks un nopietni materiālie zaudējumi, ko rada hidrauliskās bremzes
nestrādājošs drošības vārsts.
Lai garantētu hidrauliskās avārijas bremzes drošības vārsta darbību,
• drošības ķēdei nenospriegtā veidā jābūt piestiprinātai pie traktora. Drošības ķēde, kas
pārāk stingri aptīta ap hidrauliskās sistēmas šļūteni, traucē drošības vārsta darbību.
• pirms kustības sākšanas darba bremžu sistēmas bremzes pedālis vienreiz jānospiež līdz
galam. Aktivizējot darba bremžu sistēmu, pa drošības vārstu ielaiž spiedienu spiediena
akumulatorā.
Pos: 117.37 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulische Bremse/Hydraulische Bremse (Export Frankreich) Bild BiG PACK @ 129\mod_1346768208301_111462.docx @ 1155854 @ @ 1

2

4

3

2

BPHS0112

1

BPHS0113

48. att.
Pos: 117.38 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/ Handlungsanweisung: Maschine stillsetzen und sichern @ 274\mod_1404365253849_111462.docx @ 2065164 @ @ 1

•

apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet nodaļu Drošība -> Drošības procedūras "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".

Pos: 117.39 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulische Bremse/Hydraulische Bremse (Export Frankreich) Text @ 289\mod_1410252594976_111462.docx @ 2286270 @ @ 1

•
•

Pievienojiet hidrauliskās bremzes hidrauliskās sistēmas šļūteni (1) pie traktora hidrauliskās
bremzes savienojuma.
Droši nostipriniet drošības ķēdi (2) pie traktora.

Drošības ķēde ir aprīkota ar paredzētā lūzuma vietu (vājākais ķēdes posms). Ja notiek mašīnas
negaidīta atkabināšanās, drošības vārsts aktivizē avārijas nobremzēšanu un drošības ķēde
noplīst visvājākā ķēdes posma vietā. Turklāt ķēdes posms tiek sagrauts, un tas ir jānomaina.
Drošības vārsta atbloķēšana:
• Turiet drošības ķēdi (2) nostieptā veidā un atslogojiet drošības vārstu, pavelkot aiz fiksatora
(3), turklāt bloķētāja sviru (4) lēnām ar atsperes atbalstu novietojiet sākuma stāvoklī.
Pos: 117.40 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 117.41.1 /BA/Inbetriebnahme/Ladewagen/Hydraulik/Einfachwirkender Hydraulik Anschluss Nachlauf-Lenkachse Überschrift @ 60\mod_1297780560976_111462.docx @ 560956 @ 2 @ 1

7.6

Atbalstošā vadāmā tilta vienkāršas darbības hidrauliskais savienojums (īpašais
aprīkojums)

Pos: 117.41.2 /BA/Inbetriebnahme/Ladewagen/Hydraulik/Hydraulikanschluss Nachlauf-Lenkachse einfachwirkender Zylinder @ 60\mod_1297780029558_111462.docx @ 560877 @ @ 1

2
1

MX000016

MX000017

Att. 49
Vadāmā tilta bloķēšanas cilindra (2) (vienpusējas darbības) atsevišķo hidrauliskās sistēmas
šļūteni (1) pievienojiet pie traktora vienpusējās darbības vadības ierīces, lai nobloķētu vadāmos
riteņus.
Pos: 117.41.3 /BA/Inbetriebnahme/Ladewagen/Hinweis vorrangig oder gleichrangig sein @ 60\mod_1297780422314_111462.docx @ 560930 @ @ 1

Norādījums
Pieslēdziet traktora hidraulikas savienojumus. Ņemiet vērā traktora ražotāja ekspluatācijas
instrukcijas par paralēlu traktora vadības ierīču ekspluatāciju! Vadāmā tilta bloķēšanas cilindra
pieslēgumam jābūt augstāka vai vienāda ranga apgādei, salīdzinot ar pārējo
savācējpiekabes/izkliedētājpiekabes hidraulisko apgādi!
Pos: 117.42 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Deichselfederung @ 1\mod_1202194032716_111462.docx @ 112509 @ 2 @ 1

7.7

Jūgstieņa amortizācija

Pos: 117.43 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/SSonderausrüstung @ 0\mod_1201161230852_111462.docx @ 112342 @ 3 @ 1

7.7.1

Īpašais aprīkojums

Pos: 117.44 /BA/Inbetriebnahme/Ladewagen/Deichselfederung_Text @ 0\mod_1199784164888_111462.docx @ 112139 @ @ 1

Jūgstieņa amortizāciju veido hidrauliskais akumulators, kas absorbē saliekamā jūgstieņa
spiediena pīķus. Lai nodrošinātu jūgstieņa amortizācijas darbību, saliekamā jūgstieņa cilindrs
jāizvelk par aptuveni 20 mm.
Norādījums
Pēc vajadzības pielāgojiet jūgstieņa augstumu; skatiet nodaļu "Jūgstieņa augstuma
pielāgošana un sakabes cilpas regulēšana".
Pos: 117.45 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 117.46 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Elektrische Anschlüsse @ 17\mod_1236579932558_111462.docx @ 205188 @ 2 @ 1

7.8

Elektriskais pieslēgums

Pos: 117.47 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Handlungsanweisung: Maschine stillsetzen und sichern @ 274\mod_1404365253849_111462.docx @ 2065164 @ @ 1

•

apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet nodaļu Drošība -> Drošības procedūras "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".

Pos: 117.48 /BA/Inbetriebnahme/Ladewagen/Elektrische Anschlüsse Ladewagen @ 83\mod_1317371055355_111462.docx @ 729184 @ @ 1

3

1

2

ZX400108

50. att.
Mašīnai ir nepieciešams sprieguma avots, lai nodrošinātu termināļa un apgaismojuma
elektroapgādi. Ilgstošas slodzes kontaktligzda (DIN 9680) montāžai traktorā ir iekļauta piegādes
komplektācijā.
•
•
•

Komplektācijā iekļautā ilgstošās slodzes kontaktligzda, ja nepieciešams, jāpievieno tieši pie
traktora 12V akumulatora.
Savienojuma vadus ievietojiet un nostipriniet mašīnas atbilstošajās kontaktligzdās.
Ja nepieciešams, pirms ievietošanas noņemiet aizsargvāciņu.

Pos: 117.49 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Elektrikanschlüsse HS Baureihe @ 64\mod_1300272380792_111462.docx @ 582737 @ @ 1

Kontaktligzda (1):
7-kontaktu kontaktligzda savienojuma vadam starp termināli un mašīnu.
Kontaktligzda (2):
2-kontaktu kontaktligzda elektroapgādes vadam starp mašīnu un traktora ilgstošās slodzes
kontaktligzdu (nepieciešams tiešs akumulatora savienojums ilgstošas slodzes strāvai).
Kontaktligzda (3):
7-kontaktu standarta kontaktligzda apgaismojumam.
Pos: 117.50 /BA/Inbetriebnahme/Ladewagen/Hinweis Dauersteckdose @ 83\mod_1317371369574_111462.docx @ 729222 @ @ 1

Norādījums
Komplektācijā iekļautā ilgstošās slodzes kontaktligzda (12V) (DIN 9680) ir nodrošināta ar 25
ampēru drošinātāju.
Ja elektroapgādes vadu pievieno pie traktora pusē esošās ilgstošās slodzes kontaktligzdas
(DIN 9680), tad arī tai jābūt aizsargātai ar 25 ampēru drošinātāju.
Pos: 117.51 /BA/Inbetriebnahme/Ladewagen/Anschluss des Terminals siehe Kapitel @ 83\mod_1317373521935_111462.docx @ 729249 @ @ 1

Termināļa savienojumu sk. nodaļā KRONE vadības terminālis Gamma "Termināļa
pievienošana" vai nodaļā KRONE ISOBUS terminālis CCI "Termināļa pievienošana".

Pos: 117.52 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 117.53 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Druckluftanschlüsse bei Druckluftbremse @ 0\mod_1201161304258_111462.docx @ 112343 @ 2 @ 1

7.9

Pneimatiskās bremzes saspiestā gaisa pieslēgumi

Pos: 117.54 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/SSonderausrüstung @ 0\mod_1201161230852_111462.docx @ 112342 @ 3 @ 1

7.9.1

Īpašais aprīkojums

Pos: 117.55 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Handlungsanweisung: Maschine stillsetzen und sichern @ 274\mod_1404365253849_111462.docx @ 2065164 @ @ 1

•

apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet nodaļu Drošība -> Drošības procedūras "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".

Pos: 117.56 /BA/Inbetriebnahme/Druckluftbremse/Druckluftanschlüsse bei Druckluftbremse @ 0\mod_1199781319294_111462.docx @ 112133 @ @ 1

ZX400003

Att. 51
Pneimatisko šļūteņu (1) krāsainās savienojuma galvas pieslēdziet traktora atbilstoši
krāsainajiem savienojumiem.
Norādījums
Vispirms pieslēdziet dzelteno, tad sarkano savienojuma galvu. Atvienošanu veic pretējā secībā.
Pos: 117.57 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 117.58 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Gelenkwelle @ 0\mod_1199781879794_111462.docx @ 112136 @ 2 @ 1

7.10

Kardānvārpsta

Pos: 117.59 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Handlungsanweisung: Maschine stillsetzen und sichern @ 274\mod_1404365253849_111462.docx @ 2065164 @ @ 1

•

apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet nodaļu Drošība -> Drošības procedūras "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".

Pos: 117.60 /BA/Sicherheit/Gelenkwelle/Achtung - Gelenkwelle nicht richtig aufgesteckt ohne Schwungrad @ 159\mod_1365508875524_111462.docx @ 1410523 @ @ 1

IEVĒRĪBAI! Kardānvārpsta nav pareizi uzmaukta.
Sekas: bojājumi kardānvārpstai vai mašīnai
• Pārliecinieties, vai kardānvārpstas aizturis pēc montāžas ir nofiksējies.
• Izmantojiet tikai rūpnīcas komplektācijā iekļauto kardānvārpstu.
Pos: 117.61 /BA/Inbetriebnahme/Ladewagen/Anbau Gelenkwelle @ 0\mod_1199781972653_111462.docx @ 112137 @ @ 1

Att.52
• Paceliet kardānvārpstu (1) ar aizsardzību pret pārslodzi mašīnas pusē, līdz aizturis (skatiet
kardānvārpstas ražotāja ekspluatācijas instrukciju) nofiksējas.
• Iekabiniet kardānvārpstas aizsarga ķēdes (2).
• Par traktora garuma pielāgošanu skatiet Ekspluatācijas uzsākšana nodaļu
"Kardānvārpsta"..
Sekojiet, lai ķēdes savienojums būtu ideāls:
• Ķēdes vadotnei jābūt pēc iespējas taisnā leņķī pret kardānvārpstu. (skatiet attēlu (a))
• Nekādā gadījumā nenovietojiet ķēdes vadotni diagonāli pāri aizsargčaulai. (skatiet attēlu
(b))

Att. 53
• Nodrošiniet pietiekamu brīvo telpu kardānvārpstas nolieces zonā visos ekspluatācijas
stāvokļos. Saskare ar traktora daļām vai ierīcēm var iznīcināt ietaisi.
Pos: 117.62 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 117.63.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Sicherungskette verwenden @ 6\mod_1214542336632_111462.docx @ 113293 @ 2 @ 1

7.11

Drošības ķēdes izmantošana

Pos: 117.63.2 /BA/Inbetriebnahme/Sicherungskette USA/WARNUNG - Falsch dimensionierte Sicherungskette verwendet mit Variante @ 180\mod_1376576652355_111462.docx @ 1547886 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Izmantojot nepareiza izmēra drošības ķēdi, mašīnas nejaušas atvienošanās gadījumā
drošības ķēde var saplīst. Tādējādi var notikt smagi nelaimes gadījumi.
• Vienmēr izmantojiet drošības ķēdi ar minimālu plīsumuizturību, ko nodrošina 267 kN
(60.000 lbf).
Pos: 117.63.3 /BA/Inbetriebnahme/Sicherungskette USA/Hinweis Sicherungskette Länderabhängig @ 6\mod_1214999654856_111462.docx @ 113357 @ @ 1

Norādījums
Drošības ķēdes izmantošana
Drošības ķēdes uzstādīšana nav obligāti noteikta visās valstīs.
Pos: 117.63.4 /BA/Inbetriebnahme/Sicherungskette USA/Sicherungskette verwenden @ 207\mod_1386742973026_111462.docx @ 1714848 @ @ 1

Drošības ķēde ir paredzēta velkamo ierīču papildu nodrošināšanai, ja tās transportēšanas laikā
atvienotos no sakabes ierīces. Nostipriniet drošības ķēdi ar atbilstošām stiprināšanas daļām pie
traktora sakabes ierīces vai pie kādas citas norādītās šarnīrsavienojuma vietas. Drošības ķēdei
jābūt tik lielai brīvkustībai, lai varētu izbraukt līkumus.
Pos: 117.63.5 /Beipacks/Sonstige/Sicherungskette 89kN/Sicherheitskette an Ladewagen/Traktor montieren Bild @ 179\mod_1374127311582_111462.docx @ 1527452 @ @ 1

2

1
ZBBP1224

54. att.
Pos: 117.63.6 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Handlungsanweisung: Maschine stillsetzen und sichern @ 274\mod_1404365253849_111462.docx @ 2065164 @ @ 1

•

apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet nodaļu Drošība -> Drošības procedūras "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".

Pos: 117.63.7 /Beipacks/Sonstige/Sicherungskette 89kN/Sicherheitskette an Ladewagen montieren Text @ 179\mod_1374127419891_111462.docx @ 1527481 @ @ 1

•
•
Pos: 117.64 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Uzstādiet drošības ķēdi (1) ar saisteni (2) uz traktora.
Uzstādiet drošības ķēdi (1) uz savācējpiekabes.

Lietošanas sākums
Pos: 117.65 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Stützfüß in Transportstellung schwenken @ 38\mod_1266570711105_111462.docx @ 353211 @ 2 @ 1

7.12

Balstkājas pagriešana transportēšanas stāvoklī

Pos: 117.66 /BA/Inbetriebnahme/Stützfuss/Stützfuß in Transportstellung schwenken Bild AX/MX @ 294\mod_1411642348019_111462.docx @ 2313688 @ @ 1

2
2
1
AX000078

55. att.
Pos: 117.67 /BA/Inbetriebnahme/Stützfuss/Stützuß in Transportstellung schwenken Text ZX II @ 291\mod_1410418245346_111462.docx @ 2294045 @ @ 1

Pēc mašīnas pievienošanas paceliet uz augšu balstkāju.
Šim nolūkam:
• Lai atslogotu balstkāju, izmantojot vadības termināli, paceliet jūgstieni, līdz balstkāju var
pacelt uz augšu.
• Atstādiniet un nodrošiniet mašīnu, sk. nodaļu Drošība -> Drošības pasākumi "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".
• Izvelciet sprosttapu (2) no balstkājas (1) un pagrieziet balstkāju transportēšanas stāvoklī.
• Nostipriniet balstkāju ar sprosttapu (2).
Pos: 117.68 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Standbremse / Feststellbremse @ 17\mod_1236322437416_111462.docx @ 204767 @ 2 @ 1

7.13

Stāvbremze

Pos: 117.69 /BA/Inbetriebnahme/Feststellbremse/Feststellbremse Bild ZX 430_470_560 @ 250\mod_1396951580531_111462.docx @ 1936976 @ @ 1

1
ZX400154

56. att.
Pos: 117.70 /BA/Inbetriebnahme/Feststellbremse/Feststellbremse lösen @ 111\mod_1336987597641_111462.docx @ 988754 @ @ 1

Stāvbremzes izslēgšana:
• Grieziet kloķi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz bremzes trosīte mazliet ieliecas.
Pos: 118 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Kustība un transportēšana
Pos: 119.1 /Überschriften/Überschriften 1/F-J/Fahren und Transport @ 0\mod_1196330049217_111462.docx @ 111608 @ 1 @ 1

8

Kustība un transportēšana

Pos: 119.2 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/WARNUNG - Nichtbeachtung der grundlegenden Sicherheitshinweise alte Form @ 254\mod_1397485793575_111462.docx @ 1953520 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Drošības pamatnorādījumu neievērošana var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
• Lai novērstu negadījumus, izlasiet un ievērojiet drošības pamatnorādījumus drošības
nodaļā "Drošības pamatnorādījumi".
Pos: 119.3 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/WARNUNG - Nichtbeachtung der Sicherheitsroutinen alte Form @ 273\mod_1404117435996_111462.docx @ 2058725 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Drošības procedūru neievērošana var radīt smagu traumu vai nāves risku.
• Lai izvairītos no negadījumiem, izlasiet un ievērojiet drošības procedūras drošības nodaļā;
skatiet drošības nodaļu "Drošības procedūras".
Pos: 119.4 /BA/Sicherheit/Fahren und Transport/Warnung - Straßenfahrt Unfallgefahr durch nicht verriegelte Steuerventile des Traktors @ 274\mod_1404213302399_111462.docx @ 2060718 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Negadījuma risks, ko rada nenobloķēts traktora vadības ventilis.
Nenobloķēta traktora vadības ventilis var izraisīt mašīnas daļu negaidītu kustību. Tādējādi var
rasties nopietni negadījumi.
• Lai nepieļautu funkciju kļūdainu aktivizēšanu, transportēšanas un kustības pa ceļu laikā
traktora vadības vārstiem jāatrodas neitrālā stāvoklī un nobloķētiem.
Pos: 119.5 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/Warnung - Gefahren bei Kurvenfahrten mit angehängter Maschine @ 273\mod_1403678392890_111462.docx @ 2053915 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Bīstamība, braucot pagriezienos ar piekabinātu mašīnu
Braucot pagriezienos, piekabinātā mašīna griežas vairāk nekā traktors. Tādējādi var izraisīt
negadījumus.
• Ņemiet vērā lielo pagrieziena zonu.
• Nogriežoties ņemiet vērā cilvēkus, pretimbraucējus un šķēršļus.
Pos: 119.6 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/Warnung - Lenkachse sperren @ 287\mod_1409666618988_111462.docx @ 2273170 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Nenobloķēts vadāmais tilts var ietekmēt mašīnas stabilitāti. Tādējādi mašīna var
apgāzties un smagi savainot vai nonāvēt personas.
Noteikti nobloķējiet vadāmo tiltu:
• kustība slīpumā.
• uz nelīdzenas un nenostiprinātas pamatnes.
• atslogojot 1. tiltu ar saliekamā jūgstieņa lietošanu
• pirms pārbraukšanas pār silo tranšeju.
• braucot ar kustības ātrumu ātrāk par 30 km/h.
• atpakaļgaitas kustības laikā.
Pos: 119.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Kustība un transportēšana
Pos: 119.8 /BA/Fahren und Transport/Ladewagen/Prüfen Sie vor der Straßenfahrt, dass Ladewagen AX,MX,ZX @ 287\mod_1409667766086_111462.docx @ 2273231 @ @ 1

Pirms kustības pa ceļu pārbaudiet, vai
– jūgvārpsta ir izslēgta.
– mašīna ir pilnīgi un pareizi piekabināta pie traktora, sk. nodaļu "Lietošanas sākums".
– visi aizsargi ir aizvērti un nobloķēti.
– iekāpšanas kāpnes ir atlocītas uz augšu un nostiprinātas ar iekāpšanas lūku.
– aizmugurējā lūka ir aizvērta.
– saliekamais jūgstienis ir nolaists.
– savācējs ir izcelts.
– griezējaparāts ir pacelts
– balstkāja ir pacelta augšā.
– stāvbremze ir izslēgta, sk. nodaļu Kustība un transportēšana "Stāvbremze".
– traktora vadības vārsti atrodas neitrālā stāvoklī un ir nobloķēti.
– bremze nevainojami darbojas.
– apgaismojums nevainojami darbojas
– riepām nav griezumu un plīsumu.
– riepām ir pareizais gaisa spiediens riepās.
Pos: 119.9 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Kustība un transportēšana
Pos: 119.10 /BA/Fahren und Transport/Ladewagen/Handhabung der Zwangslenkung (Sonderausstattung) @ 0\mod_1201167641731_111462.docx @ 112348 @ 2 @ 1

8.1

Pozitīvās stūrēšanas iekārtas (īpašais aprīkojums) lietošana
Ražotājs piegādā pozitīvās stūrēšanas iekārtas sistēmu ar pretspiedienu 80 bar. Ja
pretspiediens kustībai taisnvirzienā nokrītas zem 80 bar, vai stūres iekārta darbojas mīksti, proti,
traktora pagrieziena kustības netiek nodotas uz vadāmā tilta stūres pastiprinātāja cilindriem, ir
jāpārbauda pretspiediens (80 bar) vai jāatgaiso hidrauliskā sistēma. Atgaisošanu un citus
regulējumus skatiet nodaļā Apkope "Pozitīvās stūrēšanas iekārtas atgaisošana"

Pos: 119.11 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Handhabung der Nachlauf-Lenkachse (Sonderausstattung) @ 0\mod_1201167915356_111462.docx @ 112349 @ 2 @ 1

8.2

Atbalstošā vadāmā tilta (īpašais aprīkojums) lietošana

Pos: 119.12 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauflenkachse AX und MX Ladewagen/Vor Rückwärtsfahrt Nachlauf-Lenkachse in Geradeausstellung bringen und verriegeln @ 60\mod_1297781900981_111462.docx @ 561036 @ @ 1

Pirms kustības atpakaļgaitā atbalstošo vadāmo tiltu novietojiet taisnā pozīcijā un
nobloķējiet.
Pos: 119.13 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauflenkachse AX und MX Ladewagen/Hinweis Bei kritischen Fahrsituationen das einlenken der Räder unterbinden @ 60\mod_1297786543427_111462.docx @ 561386 @ @ 1

Norādījums
Atbalstošam vadāmajam tiltam aizmugurējie riteņi pagriežas, jo notiek berze starp riteni un
pamatni. Kritiskajās kustības situācijās (piem., silo tranšejas pārbraukšana, kustība
atpakaļgaitā vai kustība slīpumā), kad nav iespējams noturēt sliedi, ir jāpārtrauc riteņu
pagriešanās, nobloķējot bloķēšanas cilindru.
Pos: 119.14 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauflenkachse AX und MX Ladewagen/Kritische Fahrsituationen können sein Ladewagen @ 60\mod_1297786505193_111462.docx @ 561360 @ @ 1

Kritiskas kustības situācijas var būt šādas:
• kustība slīpumā
• uz nenostiprinātas pamatnes
• silo tranšejas pārbraukšana
• braucot ātrāk par 30 km/h ar piekrautu piekabi.

Pos: 119.15 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Kustība un transportēšana
Pos: 119.16 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Bei Option hydraulischer Anschluss (Medium) @ 2\mod_1203579453767_111462.docx @ 112736 @ 3 @ 1

8.2.1

Ar opciju hidrauliskais pieslēgums (Medium)

Pos: 119.17 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauflenkachse AX und MX Ladewagen/Verriegeln der Nachlauf-Lenkachse @ 60\mod_1297786258507_111462.docx @ 561307 @ @ 1

Atbalstošā vadāmā tilta bloķēšana
Lai nobloķētu atbalstošo vadāmo tiltu, rīkojieties šādi:
Pos: 119.18 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauflenkachse AX und MX Ladewagen/Verriegeln der Nachlauf-Lenkachse bei einfachwirkendem Hydraulik-Anschluss @ 60\mod_1297838187149_111462.docx @ 561445 @ @ 1

Ja ir vienpusējas darbības hidrauliskais savienojums
• Pievadiet spiedienu vienpusējas darbības vadības ierīcei un nobrauciet ar traktoru īsu ceļa
posmu taisnā virzienā, līdz vadāmie riteņi atrodas taisnā pozīcijā
• Atstājiet spiedienu atbalstošā vadāmā tilta vienpusējas darbības vadības ierīcei
(bloķēšanas cilindrs bloķē riteņu pagriešanos)
Pos: 119.19 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauflenkachse AX und MX Ladewagen/Hinweis Durch eine Kontroll-Leuchte wird angezeigt Lenkachse gesperrt @ 60\mod_1297786172508_111462.docx @ 561281 @ @ 1

Norādījums
Ar kontrollampiņu vadības terminālī tiek signalizēts, ka bloķēšanas cilindrs ir noslogots ar
spiedienu un tādējādi vadāmais tilts ir bloķēts.
Pos: 119.20 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauflenkachse AX und MX Ladewagen/Entriegeln der Nachlauf-Lenkachse bei einachwirkendem Hydraulik-Anschluss @ 60\mod_1297785948415_111462.docx @ 561255 @ @ 1

Atbalstošā vadāmā tilta atbloķēšana, ja ir vienkāršas darbības hidrauliskais savienojums
Kustībai turpgaitā atbalstošā vadāmā tilta bloķēšanas cilindrs var būt atbrīvots, šim nolūkam:
• Atbalstošā vadāmā tilta vienkāršas darbības vadības ierīci (bloķēšanas cilindrs) atbrīvojiet
no spiediena un hidraulikas vadības sviru novietojiet stāvoklī „Nolaišana“
Tādējādi var izvairīties no riepu nodiluma pagriešanās laikā.
Pos: 119.21 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Kustība un transportēšana
Pos: 119.22 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Bei Option hydraulischer Anschluss (Komfort) @ 117\mod_1341479362347_111462.docx @ 1024389 @ 3 @ 1

8.2.2

Ar opciju hidrauliskais pieslēgums (Komfort)

Pos: 119.23 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauf-Lenkachse Ladewagen ZX/Nachlauf-Lenkachse Vorwärtsfahrt ZX @ 51\mod_1288701772281_111462.docx @ 479401 @ 3 @ 1

8.2.3

Kustība turpgaitā ar atbalstošo vadāmo tiltu
Braucot turpgaitā, atbrīvojiet atbalstošo vadāmo tiltu, izmantojot termināli.
Pašreizējo stāvokli parāda displejā augšējā rindiņā.
Tilts bloķēts
Tilts atbrīvots
Norādījums
Ir ieteicams, braucot turpgaitā, nobloķēt vadāmo tiltu, ja, piem., vairs nepietiek ar nevadāmā
priekšējā tilta sāniski vērstajiem spēkiem. Tas var būt:
• slīpumā
• uz nenostiprinātas pamatnes
• atslogojot 1. tiltu ar saliekamā jūgstieņa lietošanu
• pārbraukšanas pār silo tranšeju laikā
• braucot taisnvirzienā ātrāk par 30 km/h ar piekrautu piekabi pa sliktiem ceļiem

Pos: 119.24 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauf-Lenkachse Ladewagen ZX/Nachlauf-Lenkachse Rückwärtsfahrt ZX @ 51\mod_1288700684500_111462.docx @ 479349 @ 3 @ 1

8.2.4

Kustība atpakaļgaitā ar atbalstošo vadāmo tiltu
Pirms kustības atpakaļgaitā vispirms aizmugurējā tilta vadāmos riteņus novietojiet taisnā
pozīcijā. Šajā procesā var būt nepieciešams nobraukt īsu distanci taisni uz priekšu.
Kustības atpakaļgaitā laikā nobloķējiet atbalstošo vadāmo tiltu.
Pašreizējo stāvokli parāda displejā augšējā rindiņā.
Tilts bloķēts
Tilts atbrīvots
Norādījums
Tik ilgi, kamēr bloķēšanas cilindrā izveidojas spiediens, daudzfunkciju taustiņš mirgo
. Tiklīdz
spiediens ir izveidojies, daudzfunkciju taustiņš pazūd un atbalstošais vadāmais tilts ir bloķēts.

Pos: 120 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.1 /Überschriften/Überschriften 1/K-O/KRONE Bedienterminal Alpha @ 51\mod_1288788599828_111462.docx @ 497455 @ 1 @ 1

9

KRONE vadības terminālis Alpha

Pos: 121.2 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Achtung - Bedieneinheit schützen @ 0\mod_1200308247867_111462.docx @ 112257 @ @ 1

UZMANĪBU! - sargājiet vadības bloku
Sekas: vadības bloka bojājumi
• Vadības bloku jāsargā no ūdens.
• Ja mašīna tiek ilgāku laiku (piemēram, ziemā) netiek lietota, vadības bloks jāglabā sausā
telpā.
• Montāžas un remontdarbu laikā, sevišķi, veicot metināšanas darbus uz mašīnas,
pārtrauciet barošanas padevi vadības blokam. Pārspriegums var bojāt vadības bloka
elektroniku.
Pos: 121.3 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Allgemeine Beschreibung (Die elektronische Ausstattung der Maschine ........) Medium AX/MX @ 141\mod_1355477178109_111462.docx @ 1252498 @ @ 1

57 att.
1

Uzdevumu dators

2

Vadības bloks

Mašīnas elektroniskais aprīkojums sastāv no uzdevumu datora, vadības bloka un vadības un
funkcionālajiem elementiem.
Uzdevumu dators atrodas mašīnas priekšā labajā pusē pie rāmja zem aizsarga.
Uzdevumu datora funkcijas:
– Mašīnā uzstādīto izpildelementu vadība.
– Avārijas ziņojumu pārraide.
– Sensortehnikas/izpildelementu diagnostika.
Vadības bloks sniedz informāciju vadītājam, un ar to izdara regulējumus, kuri nepieciešami
mašīnas darbībai un kurus uztver un tālāk apstrādā uzdevumu dators.
Pos: 121.4 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.5 /BA/Info-Center/Schwader/Bedieneinheit - Medium/Anbau @ 36\mod_1260880356866_111462.docx @ 337147 @ 2 @ 1

9.1

Uzstādīšana

Att.58
• Stiprinājumu (1) nostipriniet, izmantojot esošos caurumus (2).
• Vadības bloku (3) nofiksē pie stiprinājuma (1) ar magnēta plāksnes (4) palīdzību.
Pos: 121.6 /BA/Info-Center/Hinweis Bedieneinheit muss problemlos vom Fahresitz aus bedient werden @ 36\mod_1260363833832_111462.docx @ 336481 @ @ 1

Norādījums
Uzstādiet vadības bloku turētājā (1) tā, lai vadības bloka lietošanu varētu netraucēti veikt no
traktora vadītāja sēdekļa.
Pos: 121.7 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Anbau Bedieneinheit @ 141\mod_1355477800914_111462.docx @ 1252557 @ @ 1

Vadības bloks

59 att.
• Pievienojiet pieslēguma vadu pie vadības bloka (2) ligzdas (3).
• Piestipriniet vadības bloku pie turētāja kabīnē.
Uzmaniet noberztās un saspiestās vietas. Savienojuma vads nedrīkst nospriegoties vai nonākt
saskarē ar traktora riteņiem.
Pos: 121.8 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.9 /BA/Info-Center/Schwader/Bedieneinheit - Medium/Spannungsversorgung @ 2\mod_1203072066010_111462.docx @ 112689 @ 2 @ 1

9.2

Elektroapgāde
BĪSTAMI! – vadības bloka atteice
Sekas: nāves briesmas, savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai.
Veicot montāžu, uzmaniet, lai savienojuma vads nenostieptos vai nesaskartos ar traktora
riteņiem.

1
2

SW1000007

Att. 60
Elektroapgādes vadu (12 V) pievienojiet pie 3-kontaktu spraudligzdas (DIN 9680) traktora un
mašīnas pusē.
Pos: 121.10 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.11 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Übersicht Bedieneinheit @ 141\mod_1355478329620_111462.docx @ 1252586 @ 2 @ 1

9.3

Vadības bloka īss pārskats

AX000033_2

61 att.
Pos: 121.12 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.13 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Übersicht Beschreibung der Tasten und Kontrollleuchten @ 141\mod_1355478511296_111462.docx @ 1252645 @ @ 1

Taustiņi

Kontrollampiņas

Taustiņš IESL./IZSL.

1

IESL./IZSL. un ziņojumi/avārijas
ziņojumi

Darba lukturis IESL./IZSL.

2

Darba lukturis

Izvirziet nažus (3)
Ievirziet nažus (4)

3

Naži tiek izvirzīti

4

Naži tiek ievirzīti

Aizveriet aizmugurējo lūku (5)
Atveriet aizmugurējo lūku (6)

5

Aizmugurējā lūka tiek aizvērta

6

Aizmugurējā lūka tiek atvērta

Nolaidiet saliekamo jūgstieni (7)
Paceliet saliekamo jūgstieni (8)

7

Saliekamais jūgstienis tiek nolaists

8

Saliekamais jūgstienis tiek pacelts

Nolaidiet savācēju (9)
Paceliet savācēju (10)

9

Savācējs tiek nolaists

10

Savācējs tiek pacelts

Transportiera grīdas atpakaļgaita (11)

11

Transportiera grīdas atpakaļgaita ir
aktīva

Transportiera grīdas turpgaita (12)

12

Transportiera grīdas turpgaita ir aktīva

"–" mīnuss taustiņš

16

Joslu diagramma (transportiera grīdas
ātrums)

"+" pluss taustiņš

17

Pozīcijas mērītājs

18

Ass ir bloķēta (kontrollampiņa ieslēgta)
Ass ir brīva (kontrollampiņa izslēgta)

19

Pozīcija "Automašīna pilna"
(kontrollampiņa ieslēgta)
Pozīcija "Automašīna tukša"
(kontrollampiņa izslēgta)

20

Aizmugurējās lūkas pozīcija

Transportiera grīdas ātrais
pārnesums (13)

Pos: 121.14 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.15 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Bedienenheit ein- /ausschalten @ 141\mod_1355479288253_111462.docx @ 1252794 @ 2 @ 1

9.4

Vadības bloka ieslēgšana/izslēgšana

AX000035_2

62 att.
Ieslēgšana
• Nospiediet taustiņu
.
Veic īsu pašpārbaudi:
– Visas gaismas diodes uz īsu brīdi iedegas.
– Atskan skaņas signāls.
– Visas gaismas diodes nodziest.
Kontrollampiņa (1) nepārtraukti iedegas, vadības bloks ir ieslēgts.
Izslēgšana
.
• Nospiediet taustiņu
Kontrollampiņa (1) nodziest, vadības bloks ir izslēgts.
Pos: 121.16 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.17 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Arbeitsscheinwerfer ein-/ausschalten @ 141\mod_1355479893882_111462.docx @ 1252823 @ 2 @ 1

9.5

Darba lukturu ieslēgšana/izslēgšana

63 att.
Ieslēgšana
• Nospiediet taustiņu
.
Kontrollampiņa (2) deg, darba lukturis ir ieslēgts.
Izslēgšana
.
• Nospiediet taustiņu
Kontrollampiņa (2) nodziest, darba lukturis ir izslēgts.
Pos: 121.18 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.19 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Messer ein- /ausklappen @ 141\mod_1355480352008_111462.docx @ 1252852 @ 2 @ 1

9.6

Nažu ievilkšana/izvilkšana

64 att.
Kontrollampiņa (17) nepārtraukti deg:

Naži ir ievilkti.

Kontrollampiņa (17) mirgo:

Naži ir izvilkti.

Kontrollampiņa (17) ir izslēgta:

Naži atrodas apkopes pozīcijā.

Nažu izvilkšana
.
• Nospiediet un noturiet taustiņu (3)
Ja kontrollampiņa (17) mirgo un kontrollampiņa (3) nodziest, naži ir izvilkti.
Nažu novietošana apkopes pozīcijā
•

Nospiediet un noturiet taustiņu (3)

, līdz naži ir izvilkti.

• Atkārtoti nospiediet un noturiet taustiņu (3)
.
Pēc apt. 3 sekundēm naži sāk turpināt virzīties uz apkopes pozīciju.
Ja kontrollampiņa (17) un kontrollampiņa (3) nodziest, naži atrodas apkopes pozīcijā.
Nažu ievilkšana
• Nospiediet un noturiet taustiņu (4)
.
Ja kontrollampiņa (17) nepārtraukti deg, naži ir ievilkti.
Pos: 121.20 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.21 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Heckklappe öffnen/schließen @ 141\mod_1355483830423_111462.docx @ 1252971 @ 2 @ 1

9.7

Aizmugurējās lūkas atvēršana/aizvēršana

65 att.
Kontrollampiņas modeļiem D, GD un GL
Kontrollampiņa (20) nepārtraukti deg:

Aizmugurējā lūka ir aizvērta.

Kontrollampiņa (20) mirgo:

Aizmugurējā lūka ir mazliet atvērta vai nav
pilnīgi atvērta.

Kontrollampiņa (20) ir izslēgta:

Aizmugurējā lūka ir pilnīgi atvērta.

Kontrollampiņas modelim L
Kontrollampiņa (20) nepārtraukti deg:

Aizmugurējā lūka ir aizvērta.

Kontrollampiņa (20) ir izslēgta:

Aizmugurējā lūka ir atvērta.

Aizmugurējās lūkas atvēršana modeļiem D, GD un GL
• Nospiediet un noturiet taustiņu (6)
.
Ja kontrollampiņa (20) nodziest, aizmugurējā lūka ir pilnīgi atvērta.
Aizmugurējās lūkas atvēršana modelim L
• Nospiediet un noturiet taustiņu (6)
.
Aizmugurējā lūka atveras tik ilgi, kamēr ir nospiests taustiņš (6).
Aizmugurējās lūkas aizvēršana
• Nospiediet un 3 sekundes noturiet taustiņu (5)
.
Kamēr aizmugurējā lūka aizveras, mirgo kontrollampiņa (20).
Ja kontrollampiņa (20) nepārtraukti deg, aizmugurējā lūka ir aizvērta.
Pos: 121.22 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.23 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Knickdeichsel heben/senken @ 141\mod_1355484887426_111462.docx @ 1253090 @ 2 @ 1

9.8

Saliekamā jūgstieņa pacelšana/nolaišana

66 att.
Saliekamā jūgstieņa pacelšana
.
• Nospiediet un noturiet taustiņu (8)
Saliekamais jūgstienis paceļas tik ilgi, kamēr ir nospiests taustiņš (8).
Kontrollampiņa (8) deg tik ilgi, kamēr ir nospiests taustiņš (8).
Saliekamā jūgstieņa nolaišana
• Nospiediet un noturiet taustiņu (7)
.
Saliekamais jūgstienis nolaižas tik ilgi, kamēr ir nospiests taustiņš (7).
Kontrollampiņa (7) deg tik ilgi, kamēr ir nospiests taustiņš (7).
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.25 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Pick-up heben/senken @ 141\mod_1355485181397_111462.docx @ 1253119 @ 2 @ 1

9.9

Savācēja pacelšana/nolaišana

67 att.
Savācēja pacelšana
.
• Nospiediet un noturiet taustiņu (10)
Savācējs paceļas tik ilgi, kamēr ir nospiests taustiņš (10).
Kontrollampiņa (10) deg tik ilgi, kamēr ir nospiests taustiņš (10).
Savācēja nolaišana
• Nospiediet taustiņu (9)
.
Ja kontrollampiņa (9) nepārtraukti deg, savācējs atrodas peldošajā režīmā.
Pos: 121.26 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.27.1 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Kratzbodenvorlauf ÜS mit Bild @ 141\mod_1355485504147_111462.docx @ 1253148 @ 2 @ 1

9.10

Transportiera grīdas turpgaita

68 att.
Pos: 121.27.2 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Kratzbodenvorlauf aktivieren beim Ladevorgang @ 141\mod_1355485655083_111462.docx @ 1253177 @ @ 1

Transportiera grīdas turpgaitas aktivizēšana iekraušanas procesā
• Lai kraujamā materiāla statni pavirzītu mazliet uz aizmuguri, nospiediet un noturiet
.
taustiņu (12)
Kontrollampiņa (12) deg tik ilgi, kamēr ir nospiests taustiņš.
Pos: 121.27.3 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Taste 12 ist im Lade_Modus tastend @ 28\mod_1249994432895_111462.docx @ 273117 @ @ 1

Transportiera grīdas padeves ātrums kraušanas režīmā vienmēr ir 100%. Ja taustiņš (12)
tiek atlaists, transportiera grīda apstājas. Ātro pārnesumu nevar ieslēgt kraušanas
režīmā.
Pos: 121.27.4 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Taste 13 hat gleiche Funktion wie Taste 12 @ 28\mod_1249994755286_111462.docx @ 273142 @ @ 1

Taustiņam (13)
ātrajā pārnesumā ir tā pati funkcija (transportiera grīdas
padeve), kas taustiņam (12). Taustiņš (11) transportiera grīdas atpakaļgaita kraušanas režīmā
nedarbojas.
Pos: 121.27.5 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Kratzboden- Anfangsgeschwindigkeit @ 141\mod_1355485966449_111462.docx @ 1253206 @ @ 1

Palieliniet vai samaziniet transportiera grīdas izkraušanas procesa sākuma ātrumu.
Aizmugurējai lūkai jābūt aizvērtai.
Izmainīto vērtību saglabā atmiņā.
Samazināšana
• Nospiediet taustiņu
.
Izmainītā vērtība jānolasa joslu diagrammā (21), un to saglabā atmiņā.
Palielināšana
• Nospiediet taustiņu
.
Izmainītā vērtība jānolasa joslu diagrammā (21), un to saglabā atmiņā.
Pos: 121.27.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.27.7 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Kratzbodenvorlauf aktivieren beim Entladevorgang @ 141\mod_1355735414679_111462.docx @ 1253721 @ @ 1

Transportiera grīdas turpgaitas aktivizēšana vai deaktivizēšana izkraušanas procesā
Aktivizēšana
• Nospiediet taustiņu (12)
.
Transportiera grīdas turpgaita tiek aktivizēta, deg kontrollampiņa (12).
Deaktivizēšana
• Nospiediet taustiņu (12)
.
Transportiera grīdas turpgaita tiek deaktivizēta, nodziest kontrollampiņa (12).
Transportiera grīdas ātruma samazināšana vai palielināšana
Izmainīto vērtību nesaglabā atmiņā.
Samazināšana
• Nospiediet taustiņu
.
Izmainītā vērtība jānolasa joslu diagrammā (21), un to nesaglabā atmiņā.
Palielināšana
• Nospiediet taustiņu
.
Izmainītā vērtība jānolasa joslu diagrammā (21), un to nesaglabā atmiņā.
Pos: 121.27.8 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Kratzbodenvorlauf Eilgang einschalten (D/GD_Ausführung) @ 141\mod_1355735926373_111462.docx @ 1253780 @ @ 1

Ātrā pārnesuma ieslēgšana/izslēgšana izkraušanas procesā
Ieslēgšana
• Nospiediet taustiņu (13)
.
Ātrais pārnesums tiek aktivizēts, mirgo kontrollampiņa (12).
Izslēgšana
• Nospiediet taustiņu (13)
.
Ātrais pārnesums tiek deaktivizēts, nodziest kontrollampiņa (12).
Pos: 121.27.9 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.27.10 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Kratzbodenrücklauf (nur bei D/GD-Ausführung) @ 141\mod_1355724957735_111462.docx @ 1253298 @ 2 @ 1

9.11

Transportiera grīdas atpakaļgaita (tikai D/GD modelim)
IEVĒRĪBAI!
Materiālie bojājumi, ko rada transportiera grīdas pārslodze.
Lai nepieļautu transportiera grīdas pārslodzi, transportiera grīdas atpakaļgaitu aktivizējiet tikai
īslaicīgi.

69 att.
Ja izkliedēšanas veltņi saķeras, īslaicīgi jāieslēdz transportiera grīdas atpakaļgaita.
Šim nolūkam:
• Nospiediet taustiņu (11)
.
Transportiera grīdas atpakaļgaita ir aktivizēta tik ilgi, kamēr ir nospiests taustiņš (11) (ar
nospiestu taustiņu).
Deg kontrollampiņa (11).
Pos: 121.28 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.29 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Ladeautomatik ein- ausschalten (optional) @ 179\mod_1375701929506_111462.docx @ 1539734 @ 2 @ 1

9.12

Kraušanas automātikas ieslēgšana/izslēgšana (brīvizvēles)

70. att.
Priekšnosacījums ir tāds, ka parametrs "Kraušanas automātika" ir aktivizēts, sk. nodaļu KRONE
vadības terminālis Alpha "Parametra Kraušanas automātika aktivizēšana / deaktivizēšana".
Kraušanas automātikas ieslēgšana
Kraušanas automātika automātiski aktivizē transportiera grīdu pēc tam, kad ir sasniegts
kraušanas materiāla padeves augstums un ir pagājis noregulētais gaidīšanas laiks.
•

Lai ieslēgtu kraušanas automātiku, nospiediet taustiņu (11)
kontrollampiņa (11) mirgo.
Kamēr darbojas transportiera grīda, deg kontrollampiņa (12).

,

•

,

Lai izslēgtu kraušanas automātiku, nospiediet taustiņu (11)
kontrollampiņa (11) nodziest.

Gaidīšanas laika regulēšana
• Ieslēdziet sensoru pārbaudi (sk. nodaļu KRONE vadības terminālis Alpha "Sensoru
pārbaude").
• Lai palielinātu gaidīšanas laiku, nospiediet taustiņu
.
Izmainītā vērtība jānolasa joslu diagrammā (21), un to saglabā atmiņā.
• Lai samazinātu gaidīšanas laiku, nospiediet taustiņu
.
Izmainītā vērtība jānolasa joslu diagrammā (21), un to saglabā atmiņā.
Viena diode joslu diagrammā atbilst apm. 1 sekundei gaidīšanas laika.
Pos: 121.30 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

121

KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.31 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Sensortest @ 179\mod_1375705820745_111462.docx @ 1539762 @ 2 @ 1

9.13

Sensoru pārbaude

AX000034_2

71. att.
Sensoru pārbaudes laikā pārbauda, vai mašīnā uzstādītajiem sensoriem nav kļūdu.
Ja bija nomainīts uzdevumu dators, tad jāpārbauda mašīnas parametri sensoru pārbaudē un, ja
nepieciešams, jāizmaina.
Sensoru pārbaudes ieslēgšana.
Vadības blokam jābūt izslēgtam.
un nospiediet taustiņu
.
• Nospiediet un noturiet taustiņu
Vadības bloks pārslēdzas uz sensoru pārbaudi, mirgo kontrollampiņa (2).
Iespējamie sensori (atkarībā no mašīnas aprīkojuma)
Nr.

Sensoru apzīmējumi

Statusa iespējas

11

Jūgvārpstas sensors, modelim bez
kraušanas automātikas

1,2,3

Kraušanas automātikas sensors, modelim ar
kraušanas automātiku

1,2,3

17

Naža sensors

1,2,3

18

Sensors Tilts bloķēts

*1

19

Sensors Piekabe pilna

1,2,3

20

Aizmugurējās lūkas sensors

1,2,3

*1 Tilts bloķēts, deg kontrollampiņa (18): spiediens lielāks par 100 bar.
Tilts nav bloķēts, kontrollampiņa (18) nedeg: spiediens mazāks par 100 bar
Statusa iespējas
1 gaismas diode deg: vājināts (dzelzs sensoram priekšā)
2 gaismas diode nedeg: nav vājināts (dzelzs nav sensoram priekšā)
3 gaismas diode mirgo: sensors bojāts (piem., vada pārrāvums vai īsslēgums)
Pos: 121.32 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.33 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Einstellung der Kratzbodengeschwindigkeit 100 % @ 141\mod_1355727032231_111462.docx @ 1253366 @ 3 @ 1

9.13.1

Transportiera grīdas ātruma regulēšana
Sakarā ar to, ka eļļas ražīgums dažādiem traktoriem var būt atšķirīgs, iespējams ir jāpieregulē
transportiera grīdas maksimālais ātrums (100%) un sākuma ātrums (0%).

72 att.
•

Ieslēdziet sensoru pārbaudi (skatiet nodaļu KRONE vadības terminālis Alpha „Sensoru
pārbaude“).

Transportiera grīdas maksimālā ātruma (100%) regulēšana
.
• Nospiediet taustiņu (4)
Kontrollampiņa (2) nodziest un kontrollampiņa (4) mirgo.
•
•

Aktivizējiet traktora hidraulisko sistēmu.
Palieliniet traktora motora apgriezienu skaitu līdz nominālajai vērtībai .

•

Spiediet taustiņu (10)
tik ilgi, līdz transportiera grīdas ātrums vairs
nepalielinās.
Joslu diagrammā ir redzams regulējums.
Pos: 121.34 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.35 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Einstellung der Kratzbodengeschwindigkeit 0 % @ 141\mod_1355729085674_111462.docx @ 1253415 @ @ 1

73 att.
Transportiera grīdas sākuma ātruma (0%) regulēšana
• Nospiediet taustiņu (3)
.
Kontrollampiņa (2) nodziest un kontrollampiņa (3) mirgo.
•
•

Aktivizējiet traktora hidraulisko sistēmu.
Palieliniet traktora motora apgriezienu skaitu līdz nominālajai vērtībai.

• Nospiediet taustiņu (9) vai (10)
Joslu diagrammā ir redzams regulējums.
Vadības bloka izslēgšana
•
Pos: 121.36 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Nospiediet taustiņu

.

, līdz transportiera grīda uzsāk kustību.

KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.37 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Jobrechner auf Bedieneinheit programmieren @ 141\mod_1355730943266_111462.docx @ 1253444 @ 2 @ 1

9.14

Uzdevumu dators ir nomainīts

74 att.
Kad uzdevumu dators ir nomainīts, nepieciešams nomainīto uzdevumu datoru pārprogrammēt
uz izmantoto vadības bloku (L/GL modeļa vai D/GD modeļa vadības bloks).
•

Ieslēdziet sensoru pārbaudi (skatiet nodaļu KRONE vadības terminālis Alpha „Sensoru
pārbaude“).

• Nospiediet taustiņu (5)
.
Kontrollampiņa (2) nodziest un kontrollampiņa (5) mirgo.
D/GD modeļa izvēle
•

.

Nospiediet taustiņu (9)

L/GL modeļa izvēle
Nospiediet taustiņu (10)

.

Vadības bloka izslēgšana
Nospiediet taustiņu

.

Pos: 121.38 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.39 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Parameter Load-Sensing aktivieren/deaktivieren @ 141\mod_1355741493405_111462.docx @ 1253867 @ 2 @ 1

9.15

Parametra „Load-Sensing“ regulēšana

75 att.
Joslu
diagramma
deg:

parametrs „Load-Sensing“ aktivizēts (hidrauliskajam blokam ir pieejams
Load-Sensing).

Joslu
parametrs „Load-Sensing“ deaktivizēts (hidrauliskajam blokam nav pieejams
diagramma
Load-Sensing).
nedeg:
Atkarībā no hidrauliskā bloka (Load-Sensing pieejams/nav pieejams) parametrs „Load-Sensing“
jāaktivizē (jā) vai jādeaktivizē (nē). Rūpnīcā parametrs „Load-Sensing“ ir noregulēts aktivizētā
veidā.
Parametrs nosaka tikai to, vai hidrauliskais bloks Load-Sensing ir pieejams vai nav. Netiek
noteikts, vai Load-Sensing tiek lietots.
Skatiet arī nodaļu Apkope „Load-Sensing pieslēgums“ un „Hidrauliskās sistēmas pielāgošana“.
Vadības blokam jābūt izslēgtam.
•

Ieslēdziet sensoru pārbaudi (skatiet nodaļu KRONE vadības terminālis Alpha „Sensoru
pārbaude“).

• Nospiediet taustiņu (6)
.
Kontrollampiņa (2) nodziest un kontrollampiņa (6) mirgo.
Parametra „Load-Sensing“ deaktivizēšana
• Nospiediet taustiņu (9)
.
Parametrs „Load-Sensing“ ir deaktivizēts, joslu diagramma nedeg.
Parametra „Load-Sensing“ aktivizēšana
• Nospiediet taustiņu (10)
.
Parametrs „Load-Sensing“ ir aktivizēts, joslu diagramma deg.
Vadības bloka izslēgšana
•
Pos: 121.40 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Nospiediet taustiņu

.

KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.41 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Parameter Querförderband aktivieren/deaktivieren @ 141\mod_1355742154906_111462.docx @ 1253896 @ 2 @ 1

9.16

Parametrs „Šķērstransportieris“ brīvizvēles (tikai GD modelim)

76 att.
Joslu
diagramma deg:

Parametrs „Šķērstransportieris“ aktivizēts.

Joslu
Parametrs „Šķērstransportieris“ deaktivizēts.
diagramma
nedeg:
Ja automašīna rūpnīcā ir aprīkota ar šķērstransportieri, parametrs „Šķērstransportieris“ ir
noregulēts rūpnīcā.
Ja šķērstransportieris tiek uzstādīts ārpus rūpnīcas vai ir mainīts uzdevumu dators, parametrs
„Šķērstransportieris“ vienreiz jāaktivizē.
Parametra „Šķērstransportieris“ pārbaude un, ja nepieciešams, regulēšana
• Ieslēdziet sensoru pārbaudi (skatiet nodaļu KRONE vadības terminālis Alpha „Sensoru
pārbaude“).
• Nospiediet taustiņu (8)
.
Kontrollampiņa (2) nodziest un kontrollampiņa (8) mirgo.
Parametra „Šķērstransportieris“ deaktivizēšana:
• Nospiediet taustiņu (9)
.
Parametrs „Šķērstransportieris“ ir deaktivizēts, joslu diagramma nedeg.
Parametra „Šķērstransportieris“ aktivizēšana:
• Nospiediet taustiņu (10)
.
Parametrs „Šķērstransportieris“ ir aktivizēts, joslu diagramma deg.
Ja parametrs ir aktivizēts, notiek šķērstransportiera vadība ar traktora vadības ierīci (atsevišķs
hidrauliskais pieslēgums).
Vadības bloka izslēgšana
•

Nospiediet taustiņu

Pos: 121.42 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.43 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Parameter Heckklappensensor (nur GL-Ausführung) @ 141\mod_1355742564240_111462.docx @ 1253925 @ 2 @ 1

9.17

Parametrs „Aizmugurējās lūkas sensors“ (tikai GL modelim)

77 att.
Joslu
diagramma deg:

parametrs „Sensors augšā“ (sensors uzstādīts augšā pie
aizmugurējās lūkas)

Joslu
diagramma
nedeg:

parametrs „Sensors apakšā“ (sensors uzstādīts apakšā pie
aizmugurējās lūkas)

Ja bija nomainīts uzdevumu dators, tad jāpārbauda aizmugurējās lūkas sensora parametrs un,
ja nepieciešams, jāizmaina.
Parametra „Aizmugurējās lūkas sensora“ pārbaude, ja nepieciešams, regulēšana
• Ieslēdziet sensoru pārbaudi (skatiet nodaļu KRONE vadības terminālis Alpha „Sensoru
pārbaude“).
• Nospiediet taustiņu (7)
.
Kontrollampiņa (2) nodziest un kontrollampiņa (7) mirgo.
Parametra noregulēšana uz „Sensors apakšā“
• Nospiediet taustiņu (9)
.
Parametrs „Sensors apakšā“ ir noregulēts, joslu diagramma nedeg.
Parametra noregulēšana uz „Sensors augšā“
• Nospiediet taustiņu (10)
.
Parametrs „Sensors augšā“ ir noregulēts, joslu diagramma deg.
Vadības bloka izslēgšana
•
Pos: 121.44 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Nospiediet taustiņu

.

KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.45 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Parameter Heckklappenhydraulik @ 141\mod_1355733351844_111462.docx @ 1253624 @ 2 @ 1

9.18

Parametrs „Aizmugurējās lūkas hidrauliskā sistēma“

78 att.
Ja bija nomainīts uzdevumu dators, tad ir jānoregulē parametrs „Aizmugurējās lūkas hidrauliskā
sistēma“.
Norādījums
Joslu diagramma deg: Parametrs „Aizmugurējās lūkas hidrauliskā sistēma“ (mašīnas bez
pārslodzes strāvas hidrauliskās sistēmas)
Joslu diagramma nedeg: Parametrs „Aizmugurējās lūkas hidrauliskā sistēma“ (mašīnas ar
pārslodzes strāvas hidraulisko sistēmu)
•

Ieslēdziet sensoru pārbaudi (skatiet nodaļu KRONE vadības terminālis Alpha „Sensoru
pārbaude“).

• Nospiediet taustiņu (11)
.
Kontrollampiņa (2) nodziest un kontrollampiņa (11) mirgo.
Ja joslu diagramma nedeg, parametrs „Aizmugurējās lūkas hidrauliskā sistēma“ ir pareizi
noregulēts.
Ja joslu diagramma deg, parametrs ir jāmaina.
Parametra „Aizmugurējās lūkas hidrauliskā sistēma“ regulēšana
• Nospiediet taustiņu (9)
Joslu diagramma nedeg.

.

Vadības bloka izslēgšana
Nospiediet taustiņu

.

Pos: 121.46 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.47 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Parameter Ladeautomatik aktivieren/deaktivieren @ 179\mod_1375694772655_111462.docx @ 1539188 @ 2 @ 1

9.19

Parametra "Kraušanas automātika" aktivizēšana / deaktivizēšana (brīvizvēles)

79. att.
Joslu
diagramma deg:

parametrs "Kraušanas automātika" aktivizēts.

Joslu
parametrs "Kraušanas automātika" deaktivizēts.
diagramma
nedeg:
Ja piekabe ir aprīkota ar kraušanas automātiku, tad parametrs "Kraušanas automātika" ir
noregulēts rūpnīcā.
Ja kraušanas automātiku uzstāda ārpus rūpnīcas, vai bija mainīts uzdevumu dators, parametrs
"Kraušanas automātika" vienreiz jāaktivizē.
Parametra "Kraušanas automātika" pārbaude, ja nepieciešamas, regulēšana
• Ieslēdziet sensoru pārbaudi (sk. nodaļu KRONE vadības terminālis Alpha "Sensoru
pārbaude").
• Nospiediet taustiņu (12)
.
Kontrollampiņa (2) nodziest un kontrollampiņa (12) mirgo.
Parametra "Kraušanas automātika" deaktivizēšana:
• Nospiediet taustiņu (9)
.
Parametrs "Kraušanas automātika" ir deaktivizēts, joslu diagramma nedeg.
Parametra "Kraušanas automātika" aktivizēšana:
• Nospiediet taustiņu (10)
.
Parametrs "Kraušanas automātika" ir aktivizēts, joslu diagramma deg.
Vadības bloka izslēgšana
•
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Nospiediet taustiņu

KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.49 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Meldungen @ 141\mod_1355732627557_111462.docx @ 1253483 @ 2 @ 1

9.20

Ziņojumi
Automašīna pilna
Norādījums
Ja automašīna ir pilna un taustiņš (12)
nospiests, atskan nepārtraukts skaņas signāls.

"Transportiera grīdas turpgaita" ir

Pos: 121.50 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Meldung Messer raus @ 173\mod_1371116705259_111462.docx @ 1486337 @ @ 1

Naži ārā
Norādījums
Izbīdiet nažus uz āru no ievilktas pozīcijas (darba pozīcija), 2 sekundes skan skaņas signāls
(augstas frekvences).
Pos: 121.51 /BA/Info-Center/Schwader/Bedieneinheit - Medium/Swadro 1000/Alarmmeldungen @ 2\mod_1203324713152_111462.docx @ 112708 @ 2 @ 1

9.21

Avārijas ziņojumi
Ja mašīnas elektronikai rodas traucējums, par to signalizē atbilstošs taustiņa gaismas diodes
mirgojošs signāls. Papildus zumers dod tā paša kļūmes koda 5 ciklu signālu.

Pos: 121.52 /BA/Info-Center/Schwader/Bedieneinheit - Medium/Swadro 1000/Beispiel Sensorfehler @ 2\mod_1203324866121_111462.docx @ 112709 @ @ 1

Piemērs: sensora kļūme (11) (kļūmes kods „21“)
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Att. 80
Laika intervāli:
impulsa ilgums 200 ms, impulsa pauze 200 ms, pauze starp divām signālu sērijām 2 s, pauze
starp vienas signālu sērijas skaitļiem 800 ms
Pos: 121.53 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

131

KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.54 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Störungen - Ursachen und Behebung @ 2\mod_1203325826011_111462.docx @ 112711 @ 2 @ 1

9.22

Traucējumi – cēloņi un novēršana

Pos: 121.55 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Störungen_Ursache_Behebung Ladewagen @ 3\mod_1204177714249_111462.docx @ 112795 @ @ 1

Nr.
11

Apraksts
Pārspriegums /
nepietiekams
spriegums

Iespējamais cēlonis
Bojāts traktora akumulators

Novēršana
Pārbaudiet akumulatoru

Traktora ģenerators bojāts / par vāju.

Pārbaudiet ģeneratoru

12 V barošana no traktora par vāju vai
nav pareizi saslēgta ar akumulatoru.

Pievienojiet KRONE pieslēguma kabeli
tieši traktora akumulatoram

13

KOPNES kļūme

KOPNE starp vadības sistēmu un mašīnu
bija pārtraukta > vaļīgs kontakts līnijā uz
displeju

Pārbaudiet displeja līnijas.

14

Nepareizā
spaile

Ir pieslēgta nepareiza spaile.

Izmantojiet mašīnai atbilstošo spaili.

15

Nepareiza
spailes
programmatūra

Spailes programmatūra un uzdevumu
dators nav saderīgi

Instalējiet pareizo programmatūru.

16

Vadības bloka
taustiņš bojāts

Ieslēdzot taustiņš nosprostojas.

Pārbaudiet taustiņus.

21

Sensora kļūme

Kabeļa lūzums / īsslēgums pie viena
sensora.

Pārbaudiet sensorus

Pos: 121.56 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 121.57 /BA/Info-Center/Schwader/Bedieneinheit - Medium/Swadro 1000/Alarmmeldungen beheben @ 2\mod_1203325910168_111462.docx @ 112712 @ 2 @ 1

9.23

Avārijas ziņojumu atcelšana
Ja ir atpazīta elektronikas kļūme, tad tā ir jānovērš. Ja pēc nosacījuma izslēgšanas un
ieslēgšanas avārijas signāls vairs neparādās, par to signalizē ilgstoši degošs taustiņš
(simbols IESL/IZSL).

Pos: 121.58 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Anzeigen der Software-Version @ 2\mod_1203326630699_111462.docx @ 112714 @ 2 @ 1

9.24

Programmatūras versijas rādījums

Pos: 121.59 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Anzeigen der Software-Version Bild_Ladewagen @ 141\mod_1355732727744_111462.docx @ 1253512 @ @ 1

81 att.
Pos: 121.60 /BA/Info-Center/Ladewagen/Medium/Anzeigen der Software-Version Text Ladewagen @ 3\mod_1204609973381_111462.docx @ 112825 @ @ 1

jānospiež 10 reizes.
Lai izsauktu mašīnas programmatūras versiju, taustiņš
I ) Pozīcija (I) parāda programmatūras versijas desmitu soli.
Piemēram, programmatūras versijai 20 deg divas gaismas diodes, bet programmatūras versijai
40 deg četras gaismas diodes.
II) Pozīcija (I) parāda programmatūras versijas vienu soli.
Piemēram, programmatūras versijai 2 deg divas gaismas diodes, bet programmatūras versijai 5
deg piecas gaismas diodes.
Turpmāk programmatūras versijas rādījuma piemērs.
Programmatūras versija 25
= pozīcija (I) (deg 2 gaismas diodes) + pozīcija (II) (deg 5 gaismas diodes)
= (programmatūras versija 20) + (programmatūras versija 5)
Norādījums
Tiklīdz tiek nospiests kāds cits taustiņš, mašīnas programma tiek atkal mainīta un izpildīta
attiecīgā funkcija.
Pos: 122 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE vadības terminālis Alpha
Pos: 123 /Layout Module /Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_111462.docx @ 112426 @ @ 1

Pos: 124 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Šī lappuse ir apzināti atstāta brīva.

KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 125.1 /Überschriften/Überschriften 1/K-O/KRONE ISOBUS-Terminal @ 185\mod_1379578612990_111462.docx @ 1598092 @ 1 @ 1

10

KRONE ISOBUS terminālis

Pos: 125.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Hinweis Im weiteren Verlauf Terminal auch als Bedieneinheit bezeichnet @ 46\mod_1281680416671_111462.docx @ 445478 @ @ 1

Norādījums
Šajā ekspluatācijas instrukcijā terminālis tiek apzīmēts arī ar jēdzienu „vadības bloks“.
Pos: 125.3 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Achtung - Bedieneinheit schützen @ 0\mod_1200308247867_111462.docx @ 112257 @ @ 1

UZMANĪBU! - sargājiet vadības bloku
Sekas: vadības bloka bojājumi
• Vadības bloku jāsargā no ūdens.
• Ja mašīna tiek ilgāku laiku (piemēram, ziemā) netiek lietota, vadības bloks jāglabā sausā
telpā.
• Montāžas un remontdarbu laikā, sevišķi, veicot metināšanas darbus uz mašīnas,
pārtrauciet barošanas padevi vadības blokam. Pārspriegums var bojāt vadības bloka
elektroniku.
Pos: 125.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Allgemeine Beschreibung (Die elektronische Ausstattung der Maschine ........) Text/Bild AX/MX/ZX @ 51\mod_1288079279484_111462.docx @ 477534 @ @ 1
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Att. 82
Mašīnas elektroniskais aprīkojums būtībā sastāv no uzdevumu datora (1), svēršanas ierīces
elektronikas (2) (brīvizvēles) un termināļa (3), kā arī vadības un funkcionālajiem elementiem.
Uzdevumu dators (1) un svēršanas ierīces elektronika (2) (brīvizvēles) atrodas mašīnas
priekšpusē pa kreisi (ZX modelim), pa labi (AX-MX modelim) zem priekšējā pārsega. Tiem ir
šādas funkcijas:
• iekraušanas un izkraušanas procesu vadība
• piekabju skaitītājs
• mašīnā uzstādīto izpildelementu vadība
• avārijas ziņojumu pārraide
• sensortehnikas/izpildelementu diagnostika
Terminālis (3) sniedz informāciju vadītājam, un ar to izdara regulējumus, kas nepieciešami
mašīnas darbībai, kurus uztver un tālāk apstrādā uzdevumu dators.
Pos: 125.5 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 125.6 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Terminal in Kabine einbauen @ 47\mod_1285163419265_111462.docx @ 455868 @ 2 @ 1

10.1

Termināļa iebūvēšana kabīnē

Pos: 125.7 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Hinweis für den Anbau des Terminals, in die Traktorkabine... @ 47\mod_1285163596984_111462.docx @ 455894 @ @ 1

Norādījums
Iebūvējot termināli traktora kabīnē, ievērojiet norādījumus, kas minēti komplektācijā iekļautajā
termināļa ekspluatācijas instrukcijā.

Betriebsanleitung
Ver sion: 1.0

CC-ISOBUS
ISOBUS-Terminal CCI 100/200

Att. 83
Pos: 125.8 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 125.9.1 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/ISOBUS Short Cut Button @ 47\mod_1285564773000_111462.docx @ 456423 @ 2 @ 1

10.2

ISOBUS īsinājumpoga

Pos: 125.9.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Module für Beipack/ISOBUS Short Cut Button/ISOBUS Short Cut Button_2 Gefahr @ 46\mod_1282643782875_111462.docx @ 447389 @ @ 1

BĪSTAMI! Savainošanās risks mašīnas darbības dēļ!
Šī mašīna atbalsta ISOBUS īsinājumpogas darbību.
• Izmantojot ISOBUS īsinājumpogu (1), tiek izslēgtas mašīnas funkcijas, lai bīstamās
situācijās radītu drošu mašīnas stāvokli. Iesāktās darbības tiek izpildītas līdz galam, tādēļ
pēc ISOBUS īsinājumpogas nospiešanas mašīnas detaļas var turpināt darbību. Tādējādi
var rasties savainojumi.
• ISOBUS īsinājumpoga neietekmē traktora funkcijas, t.i., kardānvārpstas un hidraulikas
darbību, tādēļ pēc ISOBUS īsinājumpogas nospiešanas mašīna var turpināt darbību.
Tādējādi var rasties savainojumi.
Pos: 125.9.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Module für Beipack/ISOBUS Short Cut Button/ISOBUS short Cut Button_wird betätigt_Ladewagen AX/MX/ZX @ 51\mod_1288624240265_111462.docx @ 479219 @ @ 1

Nospiežot termināļa kā piesitiena taustiņu izveidoto ISOBUS Short Cut Button (1), tiek
pārraidīta apstādināšanas komanda uz ISOBUS. Šo komandu izvērtē jūsu pievienotā ISOBUS
ierīce, lai bīstamajā situācijā, ja nepieciešams, aktivizētu atbilstošas automātiskas darbības.
Ja tiek nospiests ISOBUS Short Cut Button, displejā parādās atbilstoša avārijas ziņojuma
maska:
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Att. 84
Uzdevumu dators bloķē mašīnas pusē zemāk minētās funkcijas.
• Transportiera grīdas turpgaita/atpakaļgaita
• Savācēja pacelšana/nolaišana
• Aizmugurējās lūkas pacelšana/nolaišana
• Saliekamā jūgstieņa pacelšana/nolaišana
• Nažu sijas pacelšana/nolaišana
• Šķērstransportieris
• Apgaismojums
• Silosa masa
• Vadāmā tilta bloķēšana/atbrīvošana
Pos: 125.9.4 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 125.9.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Module für Beipack/ISOBUS Short Cut Button/ISOBUS Short Cut Button_wird gelöst @ 120\mod_1342516466580_111462.docx @ 1088237 @ @ 1

Ja atkal atbrīvo ISOBUS Short Cut Button, termināļa displejā parādās zemāk norādīts ziņojums:
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Att. 85
Nospiežot funkcijtaustiņu
, iziet no avārijas ziņojumu veidnes. Tikai tagad atkal ir
pieejamas visas mašīnas funkcijas.
Pos: 125.10 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Module für Beipack/Display / Touchscreen @ 43\mod_1273666402484_111462.docx @ 384237 @ 3 @ 1

10.2.1

Displejs/skārienekrāns
Izvēlnes navigācijai un ērtai vērtību un tekstu ievadei terminālis ir aprīkots ar augstvērtīgu
skārienekrānu. Pieskaroties ekrānam, var tieši atvērt funkcijas un mainīt vērtības.

Pos: 125.11 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Module für Beipack/Hinweis Scrollrad @ 79\mod_1315289332812_111462.docx @ 701898 @ @ 1

Norādījums
Izmantojot ritināšanas ritentiņu (2) var izpildīt tās pašas funkcijas, kā izmantojot skārienekrānu.
Pos: 125.12 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 125.13 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Terminal anschließen (vorgerüsteteter ISO Schlepper) @ 172\mod_1370518477799_111462.docx @ 1480583 @ 3 @ 1

10.2.2

Termināļa pieslēgšana (traktoros ar integrētu ISOBUS sistēmu)
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86. att.
Termināļa savienošana ar traktoru
Norādījums
Termināļa savienošanai ar traktoru tiek izmantots īpašs kabeļu komplekts (5), kuru var pasūtīt,
norādot Krone preces nr. 20 081 223 0.
•
•
•

Savienojiet kabeļu komplekta (5) spraudni (2) ar termināļa kontaktligzdu (1) (CAN1-IN).
Savienojiet kabeļu komplekta (5) spraudni (4) ar termināļa kontaktligzdu (3) (CAN1-OUT).
Savienojiet kabeļu komplekta (5) 9 kontaktu ISO spraudni (6) ar 9 kontaktu ISO
kontaktligzdu (7) traktora kabīnē.
Traktora savienošana ar mašīnu
Norādījums
Traktora savienošanai ar mašīnu tiek izmantots kabeļu komplekts (14), kuru var pasūtīt,
norādot Krone preces nr. 20 080 384 0.
•
•
•

Savienojiet kabeļu komplekta (14) 9 kontaktu ISO spraudni (9) ar ārējo traktora 9 kontaktu
ISO kontaktligzdu (8).
Savienojiet kabeļu komplekta (14) 7 kontaktu spraudni (10) ar mašīnas 7 kontaktu
kontaktligzdu (11).
Savienojiet kabeļu komplekta (14) 2 kontaktu spraudni (12) ar mašīnas 2 kontaktu
kontaktligzdu (13).

Pos: 125.14 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 125.15 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Terminal anschließen (ohne ISO Schlepper) @ 43\mod_1274882231640_111462.docx @ 387938 @ 3 @ 1

10.2.3

Termināļa pieslēgšana (traktoros bez ISOBUS sistēmas)

Att. 87
Termināļa savienošana ar mašīnu
Norādījums
Termināļa savienošanai ar mašīnu tiek izmantots komplektācijā iekļautais kabeļu komplekts (5)
(preces nr. 20 081 224 0).
•
•

Savienojiet kabeļu komplekta (5) spraudni (2) ar termināļa kontaktligzdu (1) (CAN1-IN).
Savienojiet kabeļu komplekta (5) 7 kontaktu spraudni (6) ar mašīnas 7 kontaktu
kontaktligzdu (7).
• Savienojiet gala spraudni (4) (preces nr. 00 302 300 0, iekļauts komplektācijā) ar termināļa
kontaktligzdu (3) (CAN1-out).
Traktora savienošana ar mašīnu
Norādījums
Traktora savienošanai ar mašīnu tiek izmantots komplektācijā iekļautais elektroapgādes
kabelis (8) (preces nr. 20 080 601 0).

•
•
Pos: 125.16 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Savienojiet elektroapgādes kabeļa (8) spraudni (9) ar traktora pastāvīgās strāvas
kontaktligzdu (10).
Savienojiet elektroapgādes kabeļa (8) 2 kontaktu spraudni (11) ar mašīnas 2 kontaktu
kontaktligzdu (12).

KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 125.17 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Multifunktionshebel an CCI Terminal anschließen (Traktor mit integriertem ISOBUS System) @ 119\mod_1342175250190_111462.docx @ 1077378 @ 3 @ 1

10.2.4

Daudzfunkciju sviras pievienošana pie CCI termināļa (traktoriem ar integrētu ISOBUS
sistēmu)
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88. att.
Norādījums
Termināļa savienošanai ar traktoru tiek izmantots īpašs kabeļu komplekts (5), kuru var pasūtīt,
norādot Krone precesNr. 20 081 223 0.
•
•
•
•

Savienojiet kabeļu komplekta (5) spraudni (2) ar termināļa kontaktligzdu (1) (CAN1-IN).
Savienojiet kabeļu komplekta (5) spraudni (4) ar termināļa kontaktligzdu (3) (CAN1-out).
Savienojiet kabeļu komplekta (5) ISO spraudni (6) (9-kontaktu) ar daudzfunkciju sviras ISO
kontaktligzdu (6) (9-kontaktu).
Savienojiet daudzfunkciju sviras ISO spraudni (7) (9-kontaktu) ar ISO kontaktligzdu (7) (9kontaktu) traktora kabīnē.

Pos: 125.18 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 125.19 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Multifunktionshebel an CCI Terminal anschließen (Traktor ohne ISOBUS System) @ 150\mod_1361884898237_111462.docx @ 1341108 @ 3 @ 1

10.2.5

Daudzfunkciju sviras pievienošana pie CCI termināļa (traktoriem bez ISOBUS sistēmas)

Pos: 125.20 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Multifunktionshebel an CCI Terminal anschließen (Traktor ohne ISOBUS System) Bild @ 150\mod_1361884200857_111462.docx @ 1341015 @ @ 1
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89. att.
Pos: 125.21 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Multifunktionshebel an CCI Terminal anschließen (Traktor ohne ISOBUS System) Hinweis @ 150\mod_1361884381393_111462.docx @ 1341044 @ @ 1

Norādījums
Termināļa savienošanai ar daudzfunkciju sviru tiek izmantots īpašs kabeļu komplekts (9), kuru
var pasūtīt, norādot Krone precesNr. 20 081 676 0.
Pos: 125.22 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Multifunktionshebel an CCI Terminal anschließen (Traktor ohne ISOBUS System) Text @ 150\mod_1361884014200_111462.docx @ 1340986 @ @ 1

•
•
•
•

Pos: 125.23 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Savienojiet kabeļu komplekta (9) spraudni (2) ar termināļa kontaktligzdu (1) (CAN1-IN).
Savienojiet kabeļu komplekta (9) kontaktligzdu (3) ar kabeļu komplekta (5) spraudni (4).
Savienojiet kabeļu komplekta (9) ISO spraudni (8) (9-kontaktu) ar daudzfunkciju sviras ISO
kontaktligzdu (7) (9kontaktu).
Savienojiet kabeļu komplekta (5) spraudni (6) (7-kontaktu) ar mašīnas kontaktligzdu
(7kontaktu).

KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 125.24 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/E/Ein- Ausschalten des Terminals bei nicht angeschlossener Maschine @ 43\mod_1275290766562_111462.docx @ 389848 @ 3 @ 1

10.2.6

Termināļa ieslēgšana un izslēgšana, ja mašīna nav pievienota

Pos: 125.25 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Ein- Ausschalten Bild mit nicht angeschlossener Maschine @ 43\mod_1275291241781_111462.docx @ 389873 @ @ 1

Att. 90
Pos: 125.26 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal´s/Hinweis Bevor Sie das Terminal zum ersten Mal... @ 43\mod_1273657536203_111462.docx @ 384021 @ @ 1

Norādījums
Pirms termināļa pirmās ekspluatācijas reizes pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi un stingri
pievienota.
Nospiediet un turiet (apm. 2 sekundes) taustiņu (1)
izslēgtu termināli.

(IESLĒGT/IZSLĒGT), lai ieslēgtu vai

Pos: 125.27 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal´s/Hinweis Für weitere Angaben zur Funktionsweise Handbuch beachten @ 47\mod_1285155240781_111462.docx @ 455832 @ @ 1

Norādījums
Lai uzzinātu plašāku informāciju par ISOBUS termināļa CCI darbību, skatiet komplektācijā
iekļauto termināļa ekspluatācijas instrukciju.

Betriebsanleitung
Ver sion: 1.0

CC-ISOBUS
ISOBUS-Terminal CCI 100/200

Att. 91
Pos: 125.28 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 125.29 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/E/Ein- Ausschalten des Terminals bei angeschlossener Maschine @ 43\mod_1274866210140_111462.docx @ 387737 @ 3 @ 1

10.2.7

Termināļa ieslēgšana un izslēgšana, ja mašīna ir pievienota

Pos: 125.30 /Überschriften/Überschriften 4/P-T/Startbild @ 50\mod_1287737794484_111462.docx @ 475259 @ 4 @ 1

10.2.7.1

Sākuma attēls

Pos: 125.31 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Ein- Ausschalten Bild mit angeschlossener Maschine AX/MX/ZX @ 268\mod_1401111587382_111462.docx @ 2027601 @ @ 1
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1

F5
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CC000401

CC000400_1

92. att.
Sākuma attēls ar deaktivizētu svara uzskaiti
un ar svara uzskaiti automātiskajā režīmā

Sākuma attēls ar aktivizētu svara uzskaiti
manuālajā režīmā

Pos: 125.32 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal´s/Hinweis Bevor Sie das Terminal zum ersten Mal... @ 43\mod_1273657536203_111462.docx @ 384021 @ @ 1

Norādījums
Pirms termināļa pirmās ekspluatācijas reizes pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi un stingri
pievienota.
Nospiediet un turiet (apm. 2 sekundes) taustiņu (1)
izslēgtu termināli.

(IESLĒGT/IZSLĒGT), lai ieslēgtu vai

Pos: 125.33 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal´s/Hinweis Vor der Erstbenutzung @ 43\mod_1274852823031_111462.docx @ 387628 @ @ 1

Norādījums — pirms ekspluatācijas sākšanas
Pirmajā ieslēgšanas reizē terminālī tiek ielādēta mašīnas specifisko izvēļņu konfigurācija.
Ielāde var ilgt vairākas minūtes. Konfigurācija tiek saglabāta termināļa atmiņā.
Pos: 125.34 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal´s/Ein- Ausschalten nach dem Ladevorgang wird im Display das „Straßenbild“ angezeigt. @ 43\mod_1274853526062_111462.docx @ 387652 @ @ 1

Pos: 125.35 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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• Pēc ielādes displejā tiek attēlots sākuma attēls.
Terminālis ir sagatavots darbībai.

KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 125.36 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal´s/Hinweis Für weitere Angaben zur Funktionsweise Handbuch beachten @ 47\mod_1285155240781_111462.docx @ 455832 @ @ 1

Norādījums
Lai uzzinātu plašāku informāciju par ISOBUS termināļa CCI darbību, skatiet komplektācijā
iekļauto termināļa ekspluatācijas instrukciju.

Betriebsanleitung
Ver sion: 1.0

CC-ISOBUS
ISOBUS-Terminal CCI 100/200

Att. 93
Pos: 125.37 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Display Aufbau AX/MX/ZX @ 182\mod_1377777020774_111462.docx @ 1565608 @ 2 @ 1

Displeja uzbūve
F7

F1

F8

F2

F9

F3

F10

F4

F11

F5

F12

F6

CC000739

10.3

94. att.
Termināļa displejs iedalās šādās zonās:
Statusa rindiņa (I)
– Mašīnas statusa indikācijas.
Funkcijtaustiņi (II) (no F1 līdz F12)
Mašīnu vada, izmantojot funkcijtaustiņus. Funkcijtaustiņiem piederīgie programmtaustiņi
(grafiskie attēli) ir skārienjutīgi.
Galvenais logs (III)
Galvenajā logā krāsaini attēlotās vērtības (ciparus) var izvēlēties ar pieskāriena funkciju.
Pastāv trīs galvenā loga skati:
– Sākuma attēls.
– Kraušanas režīma pamatattēls.
– Izkraušanas režīma pamatattēls.
Pos: 125.38 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 125.39.1 /Überschriften/Zwischenüberschriften/P-TStatuszeile @ 69\mod_1305099328425_111462.docx @ 633382 @ @ 1

Statusa rindiņa

Pos: 125.39.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Stuszeile (I)/Statuszeile Bild AX/MX/ZX @ 262\mod_1399899178677_111462.docx @ 2000511 @ @ 1
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F8
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F11
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CC000740_1

95. att.
Pos: 125.39.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Stuszeile (I)/Statuszeile (I) oberste Zeile AX/MX/ZX @ 262\mod_1399899317356_111462.docx @ 2000540 @ @ 1

Statusa rindiņa (I)
Displeja augšējā rindiņā (I) parāda pašreizējos mašīnas stāvokļus (atkarībā no aprīkojuma):
Grafiskais
attēls

Nozīme

Informācija
–

Ar pieskāriena funkciju, atveras
veidne ar esošajiem avārijas
ziņojumiem.

Darba lukturis ieslēgts

–
–

Manuālais režīms
Ar pieskāriena funkciju

Darba lukturis izslēgts

–

Režīms "Darba lukturi
automātiskajā režīmā", ja traktora
vadības ierīce (T-ECU) nodrošina
apgaismošanas datus.
Ar pieskāriena funkciju

Ir avārijas ziņojums
Darba lukturis izslēgts

Darba lukturis ieslēgts
–
Savācējpiekabe pilna
Piekraušanas līmenis sasniegts
Skābēšanas līdzekļa padeves iekārta
izslēgta

–

Ar pieskāriena funkciju, atveras
apakšizvēlne "Skābēšanas līdzekļa
padeves iekārta"

–

Ar pieskāriena funkciju

–

Ar pieskāriena funkciju

Skābēšanas līdzekļa padeves iekārta
ieslēgta
Tilts bloķēts
Tilts atbrīvots
Papildu tilts nolaists
Papildu tilts pacelts
Ekspluatācijas stundu skaitītājs
deaktivizēts
Ekspluatācijas stundu skaitītājs
aktivizēts
Izvēlne "Klientu skaitītāji" atvēršana
Pos: 125.39.4 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 125.39.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Stuszeile (I)Statuszeile (I) oberste Zeile Zusatz bei Ausführung elektronische Zwangslenkung @ 175\mod_1371728632170_111462.docx @ 1493978 @ @ 1

Modelim ar pozitīvu stūrēšanas iekārtu
Grafiskais
attēls

Nozīme

Informācija

Kustības pa ceļu režīms

Kustības pa ceļu režīmā
elektroniskā sistēma vada
tandēmasis tā, lai tās sekotu
traktora sliedēm turpgaitā un
atpakaļgaitā.

Darbs lauka režīmā

Darbam lauka režīmā var veikt
manuālas izmaiņas pozitīvās
stūrēšanas iekārtas stūres rata
pagrieziena leņķim.

Pozitīvās stūrēšanas iekārtai nav eļļas
apgādes
Pozitīvās stūrēšanas iekārtas kļūda
Notiek kustības taisnvirzienā kalibrēšana
Pos: 125.39.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Stuszeile (I)Statuszeile (I) oberste Zeile Zusatz bei Ausführung Laderaumabdeckung @ 334\mod_1429253856313_111462.docx @ 2549392 @ @ 1

Modelim ar kravas nodalījuma pārsegu
Grafiskais
attēls

Nozīme

Informācija

Kravas nodalījuma pārsegs
Kravas nodalījuma pārsegs ir atvērts
Kravas nodalījuma pārsegs ir aizvērts
Kravas nodalījuma pārsegu atver
Kravas nodalījuma pārsegu aizver
Pos: 125.40 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 125.41.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Softkeys für die Funktionstasten/Beschreibung der Grafiken (II) für Funktonstasten (F1 bis F12) @ 49\mod_1287391403187_111462.docx @ 466069 @ @ 1

Funkcijtaustiņu (no F1 līdz F12) grafisko attēlu (II) apraksts

Pos: 125.41.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Softkeys für die Funktionstasten/Funktionstasten beschreiben Bild AX/MX/ZX @ 182\mod_1377782928034_111462.docx @ 1565957 @ @ 1
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96. att.
Pos: 125.41.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Die folgenden dargestgellten Grafiken/Softkey sind nicht immer verfügbar für die Funktionstasten. @ 182\mod_1377695346763_111462.docx @ 1564533 @ @ 1

Norādījums
Pieejamie programmtaustiņi (grafiskie attēli), kas paredzēti funkcijtaustiņiem, ir atkarīgi no
mašīnas aprīkojuma. Turpmāk attēlotie programmtaustiņi ne vienmēr ir pieejami.
Pos: 125.41.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Softkeys für die Funktionstasten/Beschreibung aller Funktionstasten AX/MX/ZX T1 @ 265\mod_1400223469597_111462.docx @ 2010911 @ @ 1

Program
mtaustiņš

Nozīme

Informācija

Vadāmā tilta bloķēšana

Vadāmais tilts ir atbrīvots.

Vadāmā tilta atbrīvošana

Vadāmais tilts ir bloķēts.

Papildu tilta pacelšana

Papildu tilts ir nolaists.

Papildu tilta nolaišana

Papildu tilts ir pacelts.

Izvēlnes "Elektroniskā pozitīvās
stūrēšanas iekārta" atvēršana
Sākuma attēla atvēršana
Kraušanas režīma pamatattēla atvēršana
Izkraušanas režīma pamatattēla
atvēršana
Izvēlnes "Pilnā svara saglabāšana"
atvēršana
Izvēlnes "Tukšas mašīnas svara
saglabāšana" atvēršana
Jūgstieņa automātikas deaktivizēšana
Jūgstieņa automātikas aktivizēšana
Jūgstieņa pacelšana

Nospiežot un noturot, atver izvēlni
"Jūgstieņa automātika"
–

Priekšnosacījums ir tāds, ka
jūgstieņa automātika ir
deaktivizēta.

–

Priekšnosacījums ir tāds, ka
jūgstieņa automātika ir
deaktivizēta.

–

Priekšnosacījums ir tāds, ka
jūgstieņa automātika ir aktivizēta.

Jūgstieņa nolaišana
Savācēja pacelšana
Savācēja nolaišana
Virzīšanās uz apgriešanās stāvokli
Virzīšanās uz darba stāvokli
Mašīnas izvēlņu kopas atvēršana
Pos: 125.41.5 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 125.41.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Softkeys für die Funktionstasten/Beschreibung aller Funktionstasten AX/MX/ZX T2 @ 265\mod_1400226328287_111462.docx @ 2011000 @ @ 1

Program
mtaustiņš

Nozīme

Informācija

Darba luktura izslēgšana

Ja no traktora vadības ierīces
(T-ECU) ir pieejami apgaismošanas
dati, var ieslēgt režīmu "Darba lukturu
automātiskais režīms".

Darba luktura ieslēgšana
/

Režīma "Darba lukturu automātiskais
režīms" izslēgšana

Mašīnas darba lukturus ieslēdz vai
izslēdz no traktora.

Kravas nodalījuma pārsega pacelšana
Kravas nodalījuma pārsega nolaišana
Izgrūdēja izvirzīšana
Izgrūdēja ievirzīšana
Smalcināšanas lūkas / kraušanas lūkas
pacelšana
Smalcināšanas lūkas / kraušanas lūkas
nolaišana
Priekšējās sienas atvirzīšana piekabē
Priekšējās sienas pievirzīšana piekabē
Nažu ievilkšana
Nažu izvilkšana
Transportiera grīdas automātikas
deaktivizēšana

Nospiežot un noturot, atver izvēlni
"Transportiera grīdas automātika"

Transportiera grīdas automātikas
aktivizēšana
Transportiera grīdas atpakaļgaitas
aktivizēšana
Transportiera grīdas turpgaitas
aktivizēšana
Ātrā pārnesuma ieslēgšana / izslēgšana

Ātrais pārnesums ir pieejams tikai
tādā gadījumā, ja ir ieslēgta
transportiera grīdas turpgaita.

Pos: 125.41.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 125.41.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Softkeys für die Funktionstasten/Funktionstasten beschreiben Bild AX/MX/ZX @ 182\mod_1377782928034_111462.docx @ 1565957 @ @ 1
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97. att.
Pos: 125.41.9 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Softkeys für die Funktionstasten/Beschreibung aller Funktionstasten AX/MX/ZX T3 @ 262\mod_1399900050045_111462.docx @ 2000719 @ @ 1

Program
mtaustiņš

Nozīme

Informācija

Izkraušanas automātika aktivizēta
Izkraušanas automātika deaktivizēta
Aizmugurējās lūkas atvēršana

–

Priekšnosacījums ir tāds, ka
izkraušanas automātika ir
deaktivizēta.

–

Priekšnosacījums ir tāds, ka
izkraušanas automātika ir
aktivizēta.

Aizmugurējās lūkas aizvēršana
Izkraušanas procesa palaišana
Izkraušanas procesa pabeigšana
Šķērstransportiera kreisās puses
novietnes aktivizēšana
Šķērstransportiera labās puses
novietnes aktivizēšana
Izkliedēšanas veltņu ieslēgšana
Izkliedēšanas veltņu izslēgšana
Pos: 125.42 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 125.43 /Layout Module /Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_111462.docx @ 112426 @ @ 1

Pos: 125.44 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

Šī lappuse ir apzināti atstāta brīva.
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KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 125.45.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Anzeigen im Hauptfenster/Anzeigen im Hauptfenster @ 49\mod_1287401716750_111462.docx @ 468340 @ 3 @ 1

10.3.1

Indikācijas galvenajā logā

Pos: 125.45.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Anzeigen im Hauptfenster/Anzeigen im Hauptfenster (III) Bild AX/MX/ZX @ 262\mod_1399964278665_111462.docx @ 2001983 @ @ 1

CC000403_2

4
5

1

2

3
98. att.
Pos: 125.45.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Anzeigen im Hauptfenster/Beschreibung aller Anzeigen im Hauptfenster AX/MX/ZX @ 262\mod_1399964421130_111462.docx @ 2002042 @ @ 1

Grafiskais
attēls

Nozīme

1)

Gaidīšanas laiks, līdz aktivizē transportiera grīdu

2)

Atbalsta slodze

3)

Kravas svars

4)

Padeves augstums

5)

Pašreizējais spēks pie priekšējā borta
Kraušanas režīms, blakus izvietotais skaitlis norāda pašreizējo klienta skaitītāju.
Smalcināšanas režīms, blakus izvietotais skaitlis norāda pašreizējo klienta
skaitītāju.
Ekspluatācijas stundu skaitītājs, blakus izvietotais skaitlis norāda pašreizējo
klienta skaitītāju.
Kraušanas automātika deaktivizēta
Kraušanas automātika aktivizēta
Izkraušanas automātika deaktivizēta
Izkraušanas automātika aktivizēta
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KRONE ISOBUS terminālis
Grafiskais attēls

Nozīme
Jūgstieņa stūres rata pagrieziena leņķis
Pozitīvās stūrēšanas iekārtas / mašīnas ar trim tiltiem stūres rata
pagrieziena leņķis
Papildu tilta (mašīnas ar trim tiltiem) stūres rata pagrieziena leņķis
Transportiera grīdas turpgaitas
ātrums

–
–
–

Nominālais spēks kraušanas
režīma pamatattēlā

–
–

Transportiera grīdas pieslēgšanas
gaidīšanas laiks

–
–

Tikai izkraušanas režīma
pamatattēlā.
Vērtība ir ar pieskāriena
funkciju.
Tikai kraušanas režīma
pamatattēlā ar kraušanas
automātiku "PowerLoad"
režīmā 2 un režīmā 3.
Vērtība ir ar pieskāriena
funkciju.
Tikai kraušanas režīma
pamatattēlā ar kraušanas
automātiku režīmā 1.
Var regulēt no 0 līdz 30
sekundēm.
Vērtība ir ar pieskāriena
funkciju.

Vērtības palielināšana
Vērtības samazināšana
Savācējs neatrodas peldošajā režīmā
Savācējs atrodas peldošajā režīmā
Naži ir ievilkti
Naži ir izvilkti
Naži atrodas apkopes pozīcijā

/

Izvēlētā funkcija tiek izpildīta
Transportiera grīdas turpgaitas darbība
Transportiera grīdas atpakaļgaitas darbība
Ātrais pārnesums ir aktivizēts

AUTO

Kraušanas automātika aktivizēta
Priekšējās sienas stāvokļi

a) b) c)

a) Priekšējā siena priekšā
b) Priekšējās sienas kraušanas
pozīcija

–
–

Starppozīcijas parāda
mirgojošā veidā.
Kraušanas automātikai un
izkraušanas automātikai
sistēma vada priekšējo sienu.

c) Priekšējās sienas izkraušanas
pozīcija
Pos: 125.46 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 125.47 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Grundbilder aufrufen @ 183\mod_1378197123777_111462.docx @ 1570075 @ 2 @ 1

10.4

Pamatattēlu atvēršana

Pos: 125.48 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Ein- Ausschalten Bild mit angeschlossener Maschine AX/MX/ZX @ 268\mod_1401111587382_111462.docx @ 2027601 @ @ 1
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99. att.
Sākuma attēls ar deaktivizētu svara uzskaiti
un ar svara uzskaiti automātiskajā režīmā

Sākuma attēls ar aktivizētu svara uzskaiti
manuālajā režīmā

Pos: 125.49 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbilder aufrufen AX/MX/ZX @ 182\mod_1378098599451_111462.docx @ 1568098 @ @ 1

•

Lai atvērtu pamatattēlu "Kraušanas režīms", nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst

•

programmtaustiņam "
".
Lai atvērtu pamatattēlu "Izkraušanas režīms", nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst

•

programmtaustiņam "
".
Lai atvērtu "Sākuma attēlu", nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam

•

"
".
Lai atvērtu izvēlni "Pilnas mašīnas svara saglabāšana", nospiediet funkcijtaustiņu, kas
atbilst programmtaustiņam "

".

Norādījums
Pamatattēlu "Kraušanas režīms" vai "Izkraušanas režīms" atvēršanu vienmēr veic, izmantojot
"Sākuma attēlu"
Pos: 125.50 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbilder aufrufen: Achtung Infomeldung 35 beachten AX/MX/ZX @ 267\mod_1400743224821_111462.docx @ 2022096 @ @ 1

Informācijas ziņojums 35:
Informatīvais ziņojums 35 parādās vienmēr tad, kad aizver sākuma attēlu.
35

Pos: 125.51 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lai nepieļautu mašīnas bojājumus, pārbaudiet, vai kravas nodalījuma pārsegs ir
atlocīts uz leju.

KRONE ISOBUS termināļa kraušanas režīms
Pos: 125.52.1 /Überschriften/Überschriften 1/K-O/KRONE ISOBUS-Terminal - Ladebetrieb @ 264\mod_1400144889413_111462.docx @ 2009043 @ 1 @ 1

11

KRONE ISOBUS termināļa kraušanas režīms

Pos: 125.52.2 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Ladebetrieb @ 182\mod_1377692519753_111462.docx @ 1564420 @ 2 @ 1

11.1

Kraušanas režīms

Pos: 125.52.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Voraussetzung ist, dass das Grundbild „Ladebetrieb“ aufgerufen ist. @ 183\mod_1378133751884_111462.docx @ 1569046 @ @ 1

– Priekšnosacījums ir tāds, ka ir atvērts pamatattēls "Kraušanas režīms".
Pos: 125.52.4 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Lenkachse sperren / lösen @ 183\mod_1378103869006_111462.docx @ 1568296 @ 3 @ 1

11.1.1

Vadāmā tilta bloķēšana / atbrīvošana

Pos: 125.52.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Seite 1/2 F4 Nachlauf- Lenkachse sperren/lösen @ 183\mod_1378194590723_111462.docx @ 1570018 @ @ 1

Atbrīvošana
• Lai atbrīvotu atbalstošo vadāmo tiltu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
.
programmtaustiņam
Līdz brīdim, kad atbalstošais vadāmais tilts ir atbrīvots, programmtaustiņš mirgo. Indikācijā
programmtaustiņš mainās no

uz

.

Bloķēšana
• Lai bloķētu atbalstošo vadāmo tiltu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
.
programmtaustiņam
Līdz brīdim, kad atbalstošais vadāmais tilts ir bloķēts, programmtaustiņš mirgo. Indikācijā
programmtaustiņš mainās no

uz

.

Pos: 125.52.6 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Liftachse heben / senken @ 183\mod_1378193146412_111462.docx @ 1569921 @ 3 @ 1

11.1.2

Papildu tilta pacelšana / nolaišana

Pos: 125.52.7 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Liftachse heben / senken @ 183\mod_1378192864502_111462.docx @ 1569893 @ @ 1

Pacelšana
.
• Lai paceltu papildu tiltu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
Līdz brīdim, kad papildu tilts ir pacelts, programmtaustiņš mirgo. Indikācijā programmtaustiņš
mainās no

uz

.

Nolaišana
• Lai nolaistu papildu tiltu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
.
Līdz brīdim, kad papildu tilts ir nolaists, programmtaustiņš mirgo. Indikācijā programmtaustiņš
mainās no

uz

.

Pos: 125.52.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Menü Zwangslenkung aufrufen Schnellzugriff @ 183\mod_1378193890270_111462.docx @ 1569980 @ 3 @ 1

11.1.3

Izvēlnes "Elektroniskā pozitīvās stūrēšanas iekārta" atvēršana
•

Lai atvērtu izvēlni "Elektroniskā pozitīvās stūrēšanas iekārta", nospiediet funkcijtaustiņu, kas

, un parāda izvēlni "Pozitīvās stūrēšanas iekārta".
atbilst programmtaustiņam
Regulējumus sk. izvēlnē "Elektroniskā pozitīvās stūrēšanas iekārta".
Pos: 125.52.9 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS termināļa kraušanas režīms
Pos: 125.52.10 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/SStartbild aufrufen @ 183\mod_1378186809923_111462.docx @ 1569655 @ 3 @ 1

11.1.4

Sākuma attēla atvēršana

Pos: 125.52.11 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Softkeys für die Funktionstasten/Startbild aufrufen aus Grundbild Ladebtrieb @ 182\mod_1377851421138_111462.docx @ 1567217 @ @ 1

•

Lai atvērtu sākuma attēlu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
.

Pos: 125.52.12 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Zweite Seite / Erste Seite der Funktionstasten aufrufen @ 183\mod_1378197867045_111462.docx @ 1570223 @ 33 @ 1

11.1.5

Funkcijtaustiņu otrās lapas atvēršana
•

Lai atvērtu mašīnas turpmākās funkcijas, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
programmtaustiņam

11.1.6

.

Funkcijtaustiņu pirmās lapas atvēršana
•

Lai atvērtu mašīnas iepriekšējās funkcijas, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
programmtaustiņam

.

Pos: 125.52.13 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Menüebene aufrufen @ 33\mod_1255076738228_111462.docx @ 321588 @ 3 @ 1

11.1.7

Izvēlņu kopas atvēršana

Pos: 125.52.14 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Menüebene der Maschine aufrufen Schnellzugriff @ 183\mod_1378199150489_111462.docx @ 1570251 @ @ 1

•

Lai atvērtu mašīnas izvēlņu kopu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam

, un parāda mašīnas izvēlņu kopu.
Plašāku informāciju sk. nodaļā "Izvēlņu kopas atvēršana".
Pos: 125.52.15 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS termināļa kraušanas režīms
Pos: 125.52.16 /Überschriften/Überschriften 3/K-OLadebetrieb Pick-up heben senken @ 263\mod_1400055927515_111462.docx @ 2005777 @ 3 @ 1

11.1.8

Savācēja pacelšana/nolaišana

Pos: 125.52.17 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladebetrieb Pick-up heben senken: Bild @ 263\mod_1400055782155_111462.docx @ 2005719 @ @ 1

B

A

CC000404_1

100. att.
Pos: 125.52.18 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladebetrieb Pick-up heben senken: Anzeigebereich @ 263\mod_1400055962193_111462.docx @ 2005806 @ @ 1

Indikācijas diapazons
Grafiskais
attēls

Nozīme
Savācējs neatrodas peldošajā režīmā.
Savācējs atrodas peldošajā režīmā.
Funkcija tiek izpildīta.

/
Pos: 125.52.19 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Softkeys für die Funktionstasten/Pick-up heben/senken @ 263\mod_1400056543918_111462.docx @ 2005835 @ @ 1

Savācēja pacelšana
•

Lai paceltu savācēju, nospiediet

.

Savācēja nolaišana (peldošais režīms)
•

Lai nolaistu savācēju, nospiediet

.

Pos: 125.52.20 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS termināļa kraušanas režīms
Pos: 125.52.21 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Messer aus- /einklappen @ 112\mod_1337772892901_111462.docx @ 997405 @ 3 @ 1

11.1.9

Nažu ievilkšana/izvilkšana

Pos: 125.52.22 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladebetrieb Messer aus- /einklappen: Bild @ 263\mod_1400057514704_111462.docx @ 2006006 @ @ 1

CC000406_1

101. att.
Pos: 125.52.23 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladebetrieb Messer aus- /einklappen: Anzeigebereich @ 263\mod_1400057254499_111462.docx @ 2005977 @ @ 1

Indikācijas diapazons
Grafiskais
attēls

Nozīme
Naži ir ievilkti.
Naži ir izvilkti.
Naži atrodas apkopes pozīcijā.
Funkcija tiek izpildīta.

/
Pos: 125.52.24 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Softkeys für die Funktionstasten/Messer ein- ausklappen @ 263\mod_1400057668182_111462.docx @ 2006035 @ @ 1

Nažu ievilkšana
•

Lai ievilktu nažus, nospiediet

.

Nažu izvilkšana
•

Lai izvilktu nažus, nospiediet

.

Pos: 125.52.25 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Messer in Wartungsposition @ 263\mod_1400057863255_111462.docx @ 2006094 @ @ 1

Nažu novietošana apkopes pozīcijā
Priekšnosacījums:
– Naži ir izvilkti.
• Lai nažus novietotu apkopes pozīcijā, nospiediet un noturiet
.
Pēc apt. 3 sekundēm naži sāk turpināt virzīties uz apkopes pozīciju. Displejā parādās simbols
.
Pos: 125.52.26 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS termināļa kraušanas režīms
Pos: 125.52.27 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/D/Deichsel heben/senken @ 263\mod_1400059222712_111462.docx @ 2006182 @ 3 @ 1

11.1.10

Jūgstieņa pacelšana/nolaišana

Pos: 125.52.28 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladebetrieb Deichsel heben/senken: Bild @ 263\mod_1400059346103_111462.docx @ 2006211 @ @ 1

CC000407_1

102. att.
Pos: 125.52.29 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladebetrieb Deichsel/Heckklappe heben/senken: Anzeigebereich @ 263\mod_1400059737709_111462.docx @ 2006363 @ @ 1

Indikācijas diapazons
Grafiskais
attēls

Nozīme
Funkcija tiek izpildīta.

/
Pos: 125.52.30 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Softkeys für die Funktionstasten/Deichsel heben/senken @ 263\mod_1400059828333_111462.docx @ 2006392 @ @ 1

Jūgstieņa pacelšana
•

Lai paceltu jūgstieni, nospiediet

.

Jūgstieņa nolaišana
•

Lai nolaistu jūgstieni, nospiediet

.

Pos: 125.52.31 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Kratzbodenvorlauf aktivieren @ 263\mod_1400060143787_111462.docx @ 2006571 @ 3 @ 1

11.1.11

Transportiera grīdas turpgaitas aktivizēšana

Pos: 125.52.32 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladebetrieb Kratzbodenvorlauf betätigen: Bild @ 263\mod_1400061096157_111462.docx @ 2006630 @ @ 1

CC000409_1

103. att.
Pos: 125.52.33 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladebetrieb Kratzbodenvorlauf betätigen: Anzeigebereich @ 263\mod_1400061467653_111462.docx @ 2006744 @ @ 1

Indikācijas diapazons
Grafiskais
attēls

Nozīme
Funkcija tiek izpildīta.

Pos: 125.52.34 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Softkeys für die Funktionstasten/Kratzbodenvorlauf aktivieren @ 263\mod_1400061564456_111462.docx @ 2006773 @ @ 1

Transportiera grīdas turpgaita
• Lai aktivizētu transportiera grīdu, nospiediet un noturiet
.
Transportiera grīda darbojas tik ilgi, kamēr ir nospiests taustiņš.
Pos: 125.52.35 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS termināļa kraušanas režīms
Pos: 125.52.36.1 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Ladeautomatik @ 183\mod_1378120564907_111462.docx @ 1568608 @ 3 @ 1

11.1.12

Kraušanas automātika

Pos: 125.52.36.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladeautomatik Power Load/Ladeautomatik aktivieren/deaktivieren Bild @ 264\mod_1400072524406_111462.docx @ 2007444 @ @ 1

1
3

A

CC000895

1

2

2

3
B

4

B

CC000482_1

104. att.
Režīms 1

Režīms 2/Režīms 3

Pos: 125.52.36.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladeautomatik Power Load/Ladeautomatik aktivieren/deaktivieren Einführtext CCI @ 264\mod_1400074548177_111462.docx @ 2007503 @ @ 1

Kad ir aktivizēta kraušanas automātika, sistēma automātiski aktivizē transportiera grīdu.
Atkarībā no mašīnas aprīkojuma izvēlnē "Kraušanas automātika" var noregulēt dažādus
režīmus.
Atkarībā no mašīnas aprīkojuma kraušanas automātiku vada, izmantojot uz kraušanas lūkas
izvietoto sensoru "B2" un/vai uz priekšējā borta izvietoto spēka sensoru "B15".
Sensoru vadīšana ir atkarīga no izvēlnē "Kraušanas automātika" noregulētā režīma.
Pos: 125.52.36.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladeautomatik Power Load/Ladeautomatik aktivieren/deaktivieren Einführtext Modus 1 @ 266\mod_1400653102920_111462.docx @ 2019384 @ @ 1

Režīms 1 (sienam)
Gaidīšanas laiku attēlo kā joslu diagrammu (1) un kā vērtību (2) pamatattēlā. Gaidīšanas laiku
(2) var palielināt vai samazināt tieši displejā.
Kraušanas automātika automātiski aktivizē transportiera grīdu pēc tam, kad ir sasniegts
kraušanas materiāla padeves augstums un ir pagājis gaidīšanas laiks.
Displejā parādās norādījums (B). Norādījums signalizē, ka transportiera grīda darbojas.
Pos: 125.52.36.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladeautomatik Power Load/Ladeautomatik aktivieren/deaktivieren Einführtext Modus 2 @ 266\mod_1400653072494_111462.docx @ 2019355 @ @ 1

Režīmā 2 (mitrai skābbarībai)
Robežspēku attēlo kā joslu diagrammu (1) un kā vērtību (2) pamatattēlā. Robežspēku (2) var
palielināt vai samazināt tieši displejā. Vērtība (4) pamatattēlā parāda pašreizējo spēku pie
priekšējā borta.
Kraušanas automātika aktivizē transportiera grīdu īsu brīdi, pirms ir sasniegts robežspēks.
Transportiera grīda sāk darboties ar ļoti mazu ātrumu. Kraušanas automātika pielāgo
transportiera grīdas ātrumu attiecībai starp noregulēto robežspēku un nepārtraukti noteikto
spēku. Tādējādi panāk vienmērīgu piepildījumu. Noregulētais gaidīšanas laiks netiek ņemts
vērā.
Displejā parādās norādījums (B). Norādījums signalizē, ka transportiera grīda darbojas.
Pos: 125.52.36.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladeautomatik Power Load/Ladeautomatik aktivieren/deaktivieren Einführtext Modus 3 @ 266\mod_1400653029032_111462.docx @ 2019326 @ @ 1

Režīms 3 (skābbarībai)
Robežspēku attēlo kā joslu diagrammu (1) un kā vērtību (2) pamatattēlā. Robežspēku (2) var
palielināt vai samazināt tieši displejā.
Augšējais zaļais aplis (3) parādās, kad ir sasniegts kraujamā materiāla padeves augstums.
Vērtība (4) pamatattēlā parāda pašreizējo spēku pie priekšējā borta.
Kraušanas automātika aktivizē transportiera grīdu, kad ir sasniegts kraušanas materiāla
padeves augstums. Kraušanas automātika pielāgo transportiera grīdas ātrumu attiecībai starp
noregulēto robežspēku un nepārtraukti noteikto spēku vai sasniegto padeves augstumu.
Tādējādi panāk vienmērīgu piepildījumu. Displejā parādās norādījums (B). Norādījums
signalizē, ka transportiera grīda darbojas.
Pos: 125.52.36.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS termināļa kraušanas režīms
Pos: 125.52.36.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladeautomatik Power Load/Hinweis zum Nullen @ 264\mod_1400081681821_111462.docx @ 2007767 @ @ 1

Norādījums
Ja vērtība (4) mašīnas nepiekrautā stāvoklī parāda spēku (± 5), tad spēka sensors ir
"jānonullē". Spēka sensora atiestate notiek galvenajā izvēlnē "Kraušanas automātika
PowerLoad".
Pos: 125.52.36.9 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladeautomatik Power Load/Grenzkraft erhöhen / verringern ZÜ @ 264\mod_1400076770329_111462.docx @ 2007592 @ @ 1

Robežspēka palielināšana/samazināšana

Pos: 125.52.36.10 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Wert über Plus / Minus einstellen @ 262\mod_1399980340495_111462.docx @ 2003617 @ @ 1

Izmantojot plusu / mīnusu
•
•

Lai palielinātu vērtību, nospiediet
Lai samazinātu vērtību, nospiediet

Pos: 125.52.36.11 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladeautomatik Power Load/Wartezeit einstellen ZÜ @ 264\mod_1400081501955_111462.docx @ 2007739 @ @ 1

Gaidīšanas laika regulēšana

Pos: 125.52.36.12 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Wert über Plus / Minus einstellen @ 262\mod_1399980340495_111462.docx @ 2003617 @ @ 1

Izmantojot plusu / mīnusu
•
•

Lai palielinātu vērtību, nospiediet
Lai samazinātu vērtību, nospiediet

Pos: 125.52.36.13 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladeautomatik/Ladeautomatik aktivieren @ 264\mod_1400067100135_111462.docx @ 2006973 @ @ 1

Kraušanas automātikas aktivizēšana
•

Lai aktivizētu kraušanas automātiku, nospiediet

Galvenajā logā parādās indikācija

. Indikācija

.
mainās uz

.

Pos: 125.52.36.14 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladeautomatik/Ladeautomatik deaktivieren @ 264\mod_1400067334297_111462.docx @ 2007002 @ @ 1

Kraušanas automātikas deaktivizēšana
•

Lai deaktivizētu kraušanas automātiku, nospiediet

Galvenajā logā parādās indikācija

. Indikācija

.
mainās uz

.

Pos: 125.52.36.15 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladeautomatik Power Load/ Menü „Ladeautomatik“ aufrufen Schnellzugriff @ 264\mod_1400077011707_111462.docx @ 2007650 @ @ 1

Izvēlnes "Kraušanas automātika" atvēršana
• Lai atvērtu izvēlni "Kraušanas automātika", nospiediet un noturiet
Parāda izvēlni "Kraušanas automātika".
Plašāku informāciju sk. izvēlnē "Kraušanas automātika".

vai

.

Pos: 125.52.37 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS termināļa kraušanas režīms
Pos: 125.52.38 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Deichselautomatik/Ladebetrieb Deichselautomatik / Vorgewendestellung @ 183\mod_1378125248070_111462.docx @ 1568841 @ 3 @ 1

11.1.13

Jūgstieņa automātika (brīvizvēles)
Jūgstieņa automātikas aktivizēšana
• Lai aktivizētu jūgstieņa automātiku, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
programmtaustiņam

.

Indikācijā programmtaustiņš mainās no

uz

.

Jūgstieņa automātikas deaktivizēšana
• Lai deaktivizētu jūgstieņa automātiku, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
programmtaustiņam

.

Indikācijā programmtaustiņš mainās no

uz

.

Virzīšanās uz apgriešanās stāvokli
– Priekšnosacījums ir tāds, ka jūgstieņa automātika ir aktivizēta.
• Lai virzītos uz apgriešanās stāvokli, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
programmtaustiņam

.

Šādas funkcijas vadības sistēma izpilda automātiski:
Savācējs pilnīgi paceļas. Pēc tam jūgstienis paceļas saglabātajā jūgstieņa apgriešanās stāvoklī.
Virzīšanās uz darba stāvokli
– Priekšnosacījums ir tāds, ka jūgstieņa automātika ir aktivizēta.
• Lai virzītos uz darba stāvokli, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
.
Šādas funkcijas vadības sistēma izpilda automātiski:
Savācējs nolaižas un paliek tur peldošajā režīmā. Pēc tam jūgstienis nolaižas saglabātajā
jūgstieņa darba stāvoklī.
Izvēlnes "Jūgstieņa automātika" atvēršana

Pos: 125.52.39 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Deichselautomatik/Menü „Deichselautomatik“ aufrufen Schnellzugriff @ 263\mod_1400052125450_111462.docx @ 2005357 @ @ 1

• Lai atvērtu izvēlni "Jūgstieņa automātika", nospiediet un noturiet
Parāda izvēlni "Jūgstieņa automātika".
Plašāku informāciju sk. izvēlnē "Jūgstieņa automātika".
Pos: 125.52.40 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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vai

.

KRONE ISOBUS termināļa kraušanas režīms
Pos: 125.52.41 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü Kundenzähler“ aufrufen Schnellzugriff @ 183\mod_1378132069617_111462.docx @ 1569018 @ 3 @ 1

11.1.14

Izvēlnes "Klientu skaitītāji" atvēršana
Lai atvērtu izvēlni "Klientu skaitītāji", nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
, un parāda izvēlni "Klientu skaitītāji".
Regulējumus sk. izvēlnē 2-1 "Klientu skaitītāji".

Pos: 125.52.42 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Arbeitsscheinwerfer ein- /ausschalten @ 183\mod_1378131463155_111462.docx @ 1568990 @ 3 @ 1

11.1.15

Darba lukturu ieslēgšana / izslēgšana

Pos: 125.52.43 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Arbeitsscheinwerfer ein- ausschalten TECU-gesendet Einführtext @ 268\mod_1401113699098_111462.docx @ 2028650 @ @ 1

Ja traktora vadības ierīce (T-ECU) nodrošina apgaismošanas datus, tad mašīnas darba
lukturus ir iespējams ieslēgt-/ vai izslēgt no traktora režīma "Darba lukturu automātiskais
režīms". Joprojām ir pieejama darba lukturu manuālā vadība.
Pos: 125.52.44 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Arbeitsscheinwerfer ein- ausschalten TECU-gesendet automatik @ 267\mod_1400759588440_111462.docx @ 2023559 @ @ 1

Darba lukturu automātiskā režīma aktivizēšana:
– Priekšnosacījums ir tāds, ka traktora vadības ierīce (T-ECU) nodrošina apgaismošanas
datus.
•

Lai aktivizētu darba lukturu automātiku, nospiediet

Displejā redzams vai nu programmtaustiņš

.

vai arī programmtaustiņš

.

Darba lukturu automātiskā režīma deaktivizēšana:
•

Lai deaktivizētu darba lukturu automātiku, nospiediet

Displejā redzams vai nu programmtaustiņš

vai

vai arī programmtaustiņš

.
.

Pos: 125.52.45 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Laderaumabdeckung aufklappen / zuklappen @ 183\mod_1378133870033_111462.docx @ 1569130 @ 3 @ 1

11.1.16

Kravas nodalījuma pārsega atvēršana / aizvēršana
Atvēršana
• Lai atvērtu kravas nodalījuma pārsegu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
programmtaustiņam
.
Aizvēršana
• Lai aizvērtu kravas nodalījuma pārsegu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
programmtaustiņam

.

Pos: 125.52.46 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS termināļa kraušanas režīms
Pos: 125.52.47 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Auswerfer ausfahren / einfahren @ 183\mod_1378134823536_111462.docx @ 1569102 @ 3 @ 1

11.1.17

Izgrūdēja izvirzīšana / ievirzīšana
Izvirzīšana
• Lai izvirzītu izgrūdēju, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
Ievirzīšana

.

•

.

Lai ievirzītu izgrūdēju, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam

Pos: 125.52.48 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Häckselklappe heben / senken @ 183\mod_1378134720301_111462.docx @ 1569074 @ 3 @ 1

11.1.18

Smalcināšanas lūkas pacelšana / nolaišana
Pacelšana
• Lai paceltu smalcināšanas lūku, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
.
Nolaišana
• Lai nolaistu smalcināšanas lūku, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
.

Pos: 125.52.49 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Vorderwand ausschwenken / einschwenken @ 247\mod_1396437070010_111462.docx @ 1926818 @ 3 @ 1

11.1.19

Priekšējās sienas pievirzīšana/atvirzīšana
Pievirzīšana
• Lai pievirzītu priekšējo sienu piekabē, nospiediet
Atvirzīšana
•

Pos: 125.52.50 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lai atvirzītu priekšējo sienu no piekabes, nospiediet

.
.

KRONE ISOBUS termināļa kraušanas režīms
Pos: 125.52.51.1 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Menü „Elektronische Zwangslenkung“ @ 228\mod_1392818548694_111462.docx @ 1832849 @ 2 @ 1

11.2

Izvēlne "Elektroniskā pozitīvās stūrēšanas iekārta"

Pos: 125.52.51.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Elektronische Zwangslenkung/Menü „Elektronische Zwangslenkung“ Bild AX/MX/ZX @ 266\mod_1400651231574_111462.docx @ 2018592 @ @ 1

ESC

CC000705_1

105. att.
Pos: 125.52.51.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Elektronische Zwangslenkung/Menü „Elektronische Zwangslenkung“ Softkeys @ 228\mod_1392820919484_111462.docx @ 1833417 @ @ 1

Programmtaustiņš

Apraksts
Aizver atvērto izvēlni
Pāriet izvēlnē "Pozitīvā stūrēšanas iekārta darbam lauka režīmā"
Pāriet izvēlnē "Kustības taisnvirzienā kalibrēšana"

Pos: 125.52.51.4 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS termināļa kraušanas režīms
Pos: 125.52.51.5 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Menü „Geradeausfahrt kalibrieren @ 228\mod_1392821791282_111462.docx @ 1833536 @ 2 @ 1

11.3

Izvēlne "Kustības taisnvirzienā kalibrēšana"

Pos: 125.52.51.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Elektronische Zwangslenkung/Menü „Geradeausfahrt kalibrieren Bild AX/MX/ZX @ 266\mod_1400651723331_111462.docx @ 2019247 @ @ 1

DEF
CC000707_1

DEF
CC000706_1

106. att.
Pos: 125.52.51.7 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Elektronische Zwangslenkung/Menü „Geradeausfahrt kalibrieren Softkeys und Text @ 228\mod_1392824262256_111462.docx @ 1833834 @ @ 1

Programmtaustiņš

Apraksts
Pāriet izvēlnē "Elektroniskā pozitīvās stūrēšanas iekārta"
Pārslēdzas uz atbalstošo vadāmo tiltu
Izvēlnes aizvēršana bez saglabāšanas
Kalibrēšanas saglabāšana
Atiestate uz ražotāja iestatījumiem

Traktora ar piekabi kalibrēšana kustībai taisnvirzienā:
•
•

Nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam .
Līdz brīdim, kad savācējpiekabe novietojas taisni aiz traktora, pārvietojiet traktoru ar piekabi
ātrumā, kas mazāks par 5 km/h.

•

Lai saglabātu kalibrēšanu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam

•
•

Lai nesaglabātu kalibrēšanu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam .
Lai atvērtu ražotāja iestatījumus, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
.

Norādījums
Ja nav iespējams saglabāt kalibrēšanu, jānoregulē šķērsstiepnis.
Pos: 125.52.51.8 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS termināļa kraušanas režīms
Pos: 125.52.51.9 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Menü „Zwangslenkung Feldmodus" @ 228\mod_1392876730076_111462.docx @ 1833998 @ 2 @ 1

11.4

Izvēlne "Pozitīvās stūrēšanas iekārta darbam lauka režīmā"

Pos: 125.52.51.10 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Elektronische Zwangslenkung/Menü „Zwangslenkung Feldmodus" Bild AX/MX/ZX @ 266\mod_1400592134596_111462.docx @ 2018392 @ @ 1

ESC

CC000708_2

107. att.
Pos: 125.52.51.11 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Elektronische Zwangslenkung/Menü „Zwangslenkung Feldmodus" Softkey @ 266\mod_1400580374272_111462.docx @ 2017312 @ @ 1

Progra
mmtau
stiņš

Apraksts

Informācija

Pāriet izvēlnē "Elektroniskā pozitīvās
stūrēšanas iekārta"
Pozitīvās stūrēšanas iekārtas
"Manuālais režīms"

Riteņi paliet noregulētajā stāvoklī un
vairs neseko traktora sliedei.

Pozitīvā stūrēšanas iekārta nogāzē

Riteņi seko traktora sliedei ar izmainīto
stūres rata pagrieziena leņķi.

Pozitīvās stūres iekārtas bloķēšana

Riteņi iztaisnojas kustības laikā atkarībā
no to izvietojuma un pēc tam, kad tie ir
iztaisnojušies, vairs neseko traktora
sliedei.

Stūres rata pagrieziena leņķa
noregulēšana pa kreisi
Stūres rata pagrieziena leņķa
noregulēšana pa labi
Aizver atvērto izvēlni

Pos: 125.52.51.12 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Elektronische Zwangslenkung/Menü „Zwangslenkung Feldmodus" Text @ 266\mod_1400580550442_111462.docx @ 2017371 @ @ 1

Pozitīvās stūrēšanas iekārtas manuālais režīms
•
•
•

Lai aktivizētu pozitīvās stūrēšanas iekārtas "Manuālo režīmu", nospiediet
Lai pārregulētu stūres rata pagrieziena leņķi pa labi, nospiediet
.
Lai pārregulētu stūres rata pagrieziena leņķi pa kreisi, nospiediet
.

.

Pozitīvā stūrēšanas iekārta nogāzē
• Lai aktivizētu pozitīvās stūrēšanas iekārtu nogāzē, nospiediet
Programmtaustiņš mirgo.
• Lai pārregulētu stūres rata pagrieziena leņķi pa labi, nospiediet
• Lai pārregulētu stūres rata pagrieziena leņķi pa kreisi, nospiediet

.
.
.

Pozitīvās stūres iekārtas bloķēšana
• Lai nobloķētu pozitīvās stūrēšanas iekārtu, nospiediet
Programmtaustiņš mirgo.

.

Pos: 125.53 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS termināļa izkraušanas režīms
Pos: 125.54.1 /Überschriften/Überschriften 1/K-O/KRONE ISOBUS-Terminal - Entladebetrieb @ 264\mod_1400139036137_111462.docx @ 2008654 @ 1 @ 1

12

KRONE ISOBUS termināļa izkraušanas režīms

Pos: 125.54.2 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Entladebetrieb @ 183\mod_1378186259685_111462.docx @ 1569488 @ 2 @ 1

12.1

Izkraušanas režīms

Pos: 125.54.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Voraussetzung ist, dass das Grundbild „Entladebetrieb“ aufgerufen ist. @ 183\mod_1378186894912_111462.docx @ 1569683 @ @ 1

Priekšnosacījums ir tāds:
– pamatattēlā ir atvērts pamatattēls "Izkraušanas režīms".
Pos: 125.54.4 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Lenkachse sperren / lösen @ 183\mod_1378103869006_111462.docx @ 1568296 @ 3 @ 1

12.1.1

Vadāmā tilta bloķēšana / atbrīvošana

Pos: 125.54.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Seite 1/2 F4 Nachlauf- Lenkachse sperren/lösen @ 183\mod_1378194590723_111462.docx @ 1570018 @ @ 1

Atbrīvošana
• Lai atbrīvotu atbalstošo vadāmo tiltu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
.
programmtaustiņam
Līdz brīdim, kad atbalstošais vadāmais tilts ir atbrīvots, programmtaustiņš mirgo. Indikācijā
programmtaustiņš mainās no

uz

.

Bloķēšana
• Lai bloķētu atbalstošo vadāmo tiltu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
.
programmtaustiņam
Līdz brīdim, kad atbalstošais vadāmais tilts ir bloķēts, programmtaustiņš mirgo. Indikācijā
programmtaustiņš mainās no

uz

.

Pos: 125.54.6 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Liftachse heben / senken @ 183\mod_1378193146412_111462.docx @ 1569921 @ 3 @ 1

12.1.2

Papildu tilta pacelšana / nolaišana

Pos: 125.54.7 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Liftachse heben / senken @ 183\mod_1378192864502_111462.docx @ 1569893 @ @ 1

Pacelšana
• Lai paceltu papildu tiltu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
.
Līdz brīdim, kad papildu tilts ir pacelts, programmtaustiņš mirgo. Indikācijā programmtaustiņš
mainās no

uz

.

Nolaišana
• Lai nolaistu papildu tiltu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
.
Līdz brīdim, kad papildu tilts ir nolaists, programmtaustiņš mirgo. Indikācijā programmtaustiņš
mainās no

uz

.

Pos: 125.54.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Menü Zwangslenkung aufrufen Schnellzugriff @ 183\mod_1378193890270_111462.docx @ 1569980 @ 3 @ 1

12.1.3

Izvēlnes "Elektroniskā pozitīvās stūrēšanas iekārta" atvēršana
•

Lai atvērtu izvēlni "Elektroniskā pozitīvās stūrēšanas iekārta", nospiediet funkcijtaustiņu, kas

atbilst programmtaustiņam
, un parāda izvēlni "Pozitīvās stūrēšanas iekārta".
Regulējumus sk. izvēlnē "Elektroniskā pozitīvās stūrēšanas iekārta".
Pos: 125.54.9 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS termināļa izkraušanas režīms
Pos: 125.54.10 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/SStartbild aufrufen @ 183\mod_1378186809923_111462.docx @ 1569655 @ 3 @ 1

12.1.4

Sākuma attēla atvēršana

Pos: 125.54.11 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Softkeys für die Funktionstasten/Startbild aufrufen aus Grundbild Ladebtrieb @ 182\mod_1377851421138_111462.docx @ 1567217 @ @ 1

•

Lai atvērtu sākuma attēlu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
.

Pos: 125.54.12 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Zweite Seite / Erste Seite der Funktionstasten aufrufen @ 183\mod_1378197867045_111462.docx @ 1570223 @ 33 @ 1

12.1.5

Funkcijtaustiņu otrās lapas atvēršana
•

Lai atvērtu mašīnas turpmākās funkcijas, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
programmtaustiņam

12.1.6

.

Funkcijtaustiņu pirmās lapas atvēršana
•

Lai atvērtu mašīnas iepriekšējās funkcijas, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
programmtaustiņam

.

Pos: 125.54.13 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Menüebene aufrufen @ 33\mod_1255076738228_111462.docx @ 321588 @ 3 @ 1

12.1.7

Izvēlņu kopas atvēršana

Pos: 125.54.14 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Menüebene der Maschine aufrufen Schnellzugriff @ 183\mod_1378199150489_111462.docx @ 1570251 @ @ 1

•

Lai atvērtu mašīnas izvēlņu kopu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam

, un parāda mašīnas izvēlņu kopu.
Plašāku informāciju sk. nodaļā "Izvēlņu kopas atvēršana".
Pos: 125.54.15 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü Kundenzähler“ aufrufen Schnellzugriff @ 183\mod_1378132069617_111462.docx @ 1569018 @ 3 @ 1

12.1.8

Izvēlnes "Klientu skaitītāji" atvēršana
Lai atvērtu izvēlni "Klientu skaitītāji", nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
, un parāda izvēlni "Klientu skaitītāji".
Regulējumus sk. izvēlnē 2-1 "Klientu skaitītāji".
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KRONE ISOBUS termināļa izkraušanas režīms
Pos: 125.54.17 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/D/Deichsel heben/senken @ 263\mod_1400059222712_111462.docx @ 2006182 @ 3 @ 1

12.1.9

Jūgstieņa pacelšana/nolaišana

Pos: 125.54.18 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladebetrieb Deichsel heben/senken: Bild @ 263\mod_1400059346103_111462.docx @ 2006211 @ @ 1

CC000407_1

108. att.
Pos: 125.54.19 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladebetrieb Deichsel/Heckklappe heben/senken: Anzeigebereich @ 263\mod_1400059737709_111462.docx @ 2006363 @ @ 1

Indikācijas diapazons
Grafiskais
attēls

Nozīme
Funkcija tiek izpildīta.

/
Pos: 125.54.20 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Softkeys für die Funktionstasten/Deichsel heben/senken @ 263\mod_1400059828333_111462.docx @ 2006392 @ @ 1

Jūgstieņa pacelšana
•

Lai paceltu jūgstieni, nospiediet

.

Jūgstieņa nolaišana
•
Pos: 125.54.21 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lai nolaistu jūgstieni, nospiediet

.

KRONE ISOBUS termināļa izkraušanas režīms
Pos: 125.54.22 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/E/Entladeautomatik aktivieren / deaktivieren @ 264\mod_1400132698928_111462.docx @ 2008141 @ 3 @ 1

12.1.10

Izkraušanas automātikas aktivizēšana/deaktivizēšana

Pos: 125.54.23 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Entladeautomatik Beschreibung aktiviert / deaktiviert. @ 286\mod_1409571892385_111462.docx @ 2269519 @ @ 1

Ar aktivizētu izkraušanas automātiku
Sākot izkraušanas procesu, atkarībā no mašīnas aprīkojuma sistēma vada turpmākos
procesus:
GL modelis
– Bloķē atbalstošo vadāmo tiltu, brīvizvēles.
– Pieslēdz ātro pārnesumu, ja transportiera grīdas ātrums ir noregulēts uz 100 procentiem,
brīvizvēles.
– Aktivizē izgrūdēju, brīvizvēles.
– Aktivizē priekšējo sienu, brīvizvēles.
Tikai ražošanas kārtai AX / MX.
– Tiklīdz aizmugurējā lūka ir pilnīgi atvērta, palaiž transportiera grīdu
GD modelis
– Bloķē atbalstošo vadāmo tiltu, brīvizvēles.
– Aktivizē transportiera grīdu pēc jūgvārpstas pieslēgšanas.
– Aktivizē izgrūdēju, brīvizvēles.
– Aktivizē priekšējo sienu, brīvizvēles.
– Pieslēdz ātro pārnesumu, ja transportiera grīdas ātrums ir noregulēts uz 100 procentiem,
brīvizvēles.
Pabeidzot izkraušanas procesu, atkarībā no mašīnas aprīkojuma sistēma vada turpmākos
procesus:
– Izslēdz transportiera grīdu.
– Izslēdz ātro pārnesumu, brīvizvēles.
– Atbrīvo atbalstošo vadāmo tiltu, brīvizvēles.
– Pārvieto priekšējo sienu kraušanas pozīcijā.
Smalcināšanas režīms: priekšējo sienu pilnīgi pagriež uz priekšu.
– Pārvieto jūgstieni apgriešanās stāvoklī.
Ar deaktivizētu izkraušanas automātiku
Visi aktivizētai izkraušanas automātikai minētie automātiskie procesi manuāli jāizpilda
izkraušanas procesa sākumā un beigās.
Pos: 125.54.24 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Entladeautomatik aktivieren @ 264\mod_1400134010637_111462.docx @ 2008330 @ @ 1

Izkraušanas automātikas aktivizēšana
•

Lai aktivizētu izkraušanas automātiku, nospiediet

Indikācija mainās no

uz

.

.

Pos: 125.54.25 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Entladeautomatik deaktivieren @ 264\mod_1400134300883_111462.docx @ 2008358 @ @ 1

Izkraušanas automātikas deaktivizēšana
•

Lai deaktivizētu izkraušanas automātiku, nospiediet

Indikācija mainās no

uz

.

.

Pos: 125.54.26 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Entladevorgang starten @ 264\mod_1400134376428_111462.docx @ 2008387 @ @ 1

Izkraušanas procesa palaišana
•

Lai palaistu izkraušanas automātiku, nospiediet

.

Pos: 125.54.27 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Entladevorgang beenden @ 264\mod_1400134477567_111462.docx @ 2008446 @ @ 1

Izkraušanas procesa pabeigšana
•

Lai pabeigtu izkraušanas procesu, nospiediet

.

Pos: 125.54.28 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

171

KRONE ISOBUS termināļa izkraušanas režīms
Pos: 125.54.29 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Heckklappe öffnen / schließen bei deaktivierter Entladeautomatik @ 112\mod_1337758303602_111462.docx @ 996358 @ 3 @ 1

12.1.11

Aizmugurējās lūkas atvēršana/aizvēršana, ja ir deaktivizēta izkraušanas automātika

Pos: 125.54.30 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Nur bei Ausführung ZX GD @ 50\mod_1287477756718_111462.docx @ 470669 @ @ 1

(Tikai ZX GD modelim)

Pos: 125.54.31 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Entladebetrieb Heckklappe öffnen schließen GD_Ausführung Bild @ 264\mod_1400131827034_111462.docx @ 2008024 @ @ 1

CC000411_1

109. att.
Pos: 125.54.32 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladebetrieb Deichsel/Heckklappe heben/senken: Anzeigebereich @ 263\mod_1400059737709_111462.docx @ 2006363 @ @ 1

Indikācijas diapazons
Grafiskais
attēls

Nozīme
Funkcija tiek izpildīta.

/
Pos: 125.54.33 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Heckklappe öffnen ZX GD @ 264\mod_1400082385778_111462.docx @ 2007796 @ @ 1

Aizmugurējās lūkas atvēršana
Līdz vidējai pozīcijai
• Lai atvērtu aizmugurējo lūku, 3 sekundes nospiediet
Aizmugurējā lūka atveras līdz vidējai pozīcijai.

.

Pilnīga atvēršana
Priekšnosacījums:
– Aizmugurējā lūka ir atvērta līdz vidējai pozīcijai.
•

Līdz aizmugurējā lūka ir pilnīgi atvērta, nospiediet un noturiet

Pos: 125.54.34 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Heckklappe schließen @ 264\mod_1400082862960_111462.docx @ 2007825 @ @ 1

Aizmugurējās lūkas aizvēršana
•
Pos: 125.54.35 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lai aizvērtu aizmugurējo lūku, nospiediet

.

.

KRONE ISOBUS termināļa izkraušanas režīms
Pos: 125.54.36 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Heckklappe öffnen / schließen bei deaktivierter Entladeautomatik @ 112\mod_1337758303602_111462.docx @ 996358 @ 3 @ 1

12.1.12

Aizmugurējās lūkas atvēršana/aizvēršana, ja ir deaktivizēta izkraušanas automātika

Pos: 125.54.37 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Bei allen Ausführungen außer ZX GD @ 50\mod_1287477875921_111462.docx @ 470694 @ @ 1

(Visiem modeļiem, izņemot ZX GD)

Pos: 125.54.38 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Entladebetrieb Heckklappe öffnen schließen GL_Ausführung Bild @ 264\mod_1400131948985_111462.docx @ 2008053 @ @ 1

CC000412_1

CC000411_1

110. att.
Pos: 125.54.39 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladebetrieb Deichsel/Heckklappe heben/senken: Anzeigebereich @ 263\mod_1400059737709_111462.docx @ 2006363 @ @ 1

Indikācijas diapazons
Grafiskais
attēls

Nozīme
Funkcija tiek izpildīta.

/
Pos: 125.54.40 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Heckklappe öffnen ausser bei ZX GD @ 264\mod_1400132087129_111462.docx @ 2008082 @ @ 1

Aizmugurējās lūkas atvēršana
Lai atvērtu aizmugurējo lūku, 3 sekundes nospiediet un noturiet

.

Pos: 125.54.41 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Heckklappe schließen @ 264\mod_1400082862960_111462.docx @ 2007825 @ @ 1

Aizmugurējās lūkas aizvēršana
•

Lai aizvērtu aizmugurējo lūku, nospiediet

.

Pos: 125.54.42 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS termināļa izkraušanas režīms
Pos: 125.54.43 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Kratzbodenvorlauf ein- ausschalten @ 50\mod_1287480310046_111462.docx @ 470954 @ 3 @ 1

12.1.13

Transportiera grīdas turpgaitas ieslēgšana/izslēgšana

Pos: 125.54.44 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Entladebetrieb Kratzboden- vorlauf/rücklauf Bild @ 262\mod_1399980263790_111462.docx @ 2003558 @ @ 1

A
B

CC000413_1

111. att.
Pos: 125.54.45 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Entladebetrieb Kratzbodenvorlauf einschalten Text @ 262\mod_1399970762823_111462.docx @ 2002512 @ @ 1

Transportiera grīdas turpgaitas ieslēgšana
• Lai ieslēgtu transportiera grīdas turpgaitu, nospiediet
Bultiņa (B) norāda, ka funkcija tiek izpildīta.

.

Pos: 125.54.46 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Entladebetrieb Kratzbodenvorlauf-Geschwindigkeit einstellen Einführtext @ 263\mod_1399980677685_111462.docx @ 2003793 @ @ 1

Transportiera grīdas turpgaitas ātruma regulēšana
Transportiera grīdas turpgaitas ātrumu var noregulēt ar ritināšanas ritentiņu, nospiežot
vērtību (A) vai nospiežot grafiskos attēlus

/

.

Pos: 125.54.47 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Wert über Scroll-Rad einstellen @ 263\mod_1399980550150_111462.docx @ 2003734 @ @ 1

Izmantojot ritināšanas ritentiņu
• Ar ritināšanas ritentiņu izvēlieties vajadzīgo izvēli (A).
Izvēles lauciņš kļūst krāsains.
• Nospiediet ritināšanas ritentiņu.
Atveras ievades veidne.
• Lai palielinātu vai samazinātu vērtību, grieziet ritināšanas ritentiņu.
• Lai saglabātu vērtību, nospiediet ritināšanas ritentiņu.
Pieņem regulējumu un iziet no izvēles lauciņa.
Pos: 125.54.48 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Wert über antippen einstellen @ 262\mod_1399980418230_111462.docx @ 2003646 @ @ 1

Izmantojot vērtību (A)
• Viegli pieskarieties vērtībai (A).
Atveras ievades veidne.
• Palieliniet vai samaziniet vērtību.
• Lai saglabātu vērtību, nospiediet OK.
Pos: 125.54.49 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Wert über Plus / Minus einstellen @ 262\mod_1399980340495_111462.docx @ 2003617 @ @ 1

Izmantojot plusu / mīnusu
•
•

Lai palielinātu vērtību, nospiediet
Lai samazinātu vērtību, nospiediet

Pos: 125.54.50 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Entladebetrieb Kratzbodenvorlauf ausschalten Text @ 262\mod_1399980228224_111462.docx @ 2003500 @ @ 1

Transportiera grīdas turpgaitas izslēgšana
• Lai izslēgtu transportiera grīdas turpgaitu, nospiediet
Bultiņa (B) vairs nav redzama.
Pos: 125.54.51 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS termināļa izkraušanas režīms
Pos: 125.54.52 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Entladebetrieb Kratzbodenrücklauf einschalten @ 266\mod_1400654585992_111462.docx @ 2019413 @ 3 @ 1

12.1.14

Transportiera grīdas atpakaļgaitas ieslēgšana
Atkarībā no mašīnas aprīkojuma
• Lai ieslēgtu transportiera grīdas atpakaļgaitu, nospiediet un noturiet
Transportiera grīda darbojas, kamēr ir nospiests programmtaustiņš.

.

Pos: 125.54.53 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Entladebetrieb Eilgang @ 266\mod_1400565428098_111462.docx @ 2015721 @ 3 @ 1

12.1.15

Ātrā pārnesuma ieslēgšana

B

CC000415_1

112. att.
Programmtaustiņš
(ātrā pārnesuma ieslēgšana) ir pieejams tikai tādā gadījumā, ja bija
ieslēgta transportiera grīdas turpgaita.
Ātrā pārnesuma ieslēgšana
– Priekšnosacījums ir tāds, ka transportiera grīdas turpgaita ir ieslēgta.
•

Lai ieslēgtu ātro pārnesumu, nospiediet

.

Simbols un bultiņa (B) norāda, ka funkcija tiek izpildīta. Transportiera grīda darbojas ar
maksimālo turpgaitas ātrumu.
Ātrā pārnesuma izslēgšana
•
Pos: 125.54.54 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

Lai izslēgtu ātro pārnesumu, nospiediet

.

Transportiera grīda apstājas; simbols un bultiņa (B) vairs nav redzami.

175

KRONE ISOBUS termināļa izkraušanas režīms
Pos: 125.54.55 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Messer aus- /einklappen @ 112\mod_1337772892901_111462.docx @ 997405 @ 3 @ 1

12.1.16

Nažu ievilkšana/izvilkšana

Pos: 125.54.56 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladebetrieb Messer aus- /einklappen: Bild @ 263\mod_1400057514704_111462.docx @ 2006006 @ @ 1

CC000406_1

113. att.
Pos: 125.54.57 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Ladebetrieb Messer aus- /einklappen: Anzeigebereich @ 263\mod_1400057254499_111462.docx @ 2005977 @ @ 1

Indikācijas diapazons
Grafiskais
attēls

Nozīme
Naži ir ievilkti.
Naži ir izvilkti.
Naži atrodas apkopes pozīcijā.
Funkcija tiek izpildīta.

/
Pos: 125.54.58 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Softkeys für die Funktionstasten/Messer ein- ausklappen @ 263\mod_1400057668182_111462.docx @ 2006035 @ @ 1

Nažu ievilkšana
•

Lai ievilktu nažus, nospiediet

.

Nažu izvilkšana
•

Lai izvilktu nažus, nospiediet

.

Pos: 125.54.59 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Messer in Wartungsposition @ 263\mod_1400057863255_111462.docx @ 2006094 @ @ 1

Nažu novietošana apkopes pozīcijā
Priekšnosacījums:
– Naži ir izvilkti.
• Lai nažus novietotu apkopes pozīcijā, nospiediet un noturiet
.
Pēc apt. 3 sekundēm naži sāk turpināt virzīties uz apkopes pozīciju. Displejā parādās simbols
.
Pos: 125.54.60 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS termināļa izkraušanas režīms
Pos: 125.54.61 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Laderaumabdeckung aufklappen / zuklappen @ 183\mod_1378133870033_111462.docx @ 1569130 @ 3 @ 1

12.1.17

Kravas nodalījuma pārsega atvēršana / aizvēršana
Atvēršana
• Lai atvērtu kravas nodalījuma pārsegu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
.
programmtaustiņam
Aizvēršana
• Lai aizvērtu kravas nodalījuma pārsegu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
programmtaustiņam

.

Pos: 125.54.62 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Auswerfer ausfahren / einfahren @ 183\mod_1378134823536_111462.docx @ 1569102 @ 3 @ 1

12.1.18

Izgrūdēja izvirzīšana / ievirzīšana
Izvirzīšana
• Lai izvirzītu izgrūdēju, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
Ievirzīšana

.

•

.

Lai ievirzītu izgrūdēju, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam

Pos: 125.54.63 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Vorderwand ausschwenken / einschwenken @ 247\mod_1396437070010_111462.docx @ 1926818 @ 3 @ 1

12.1.19

Priekšējās sienas pievirzīšana/atvirzīšana
Pievirzīšana
• Lai pievirzītu priekšējo sienu piekabē, nospiediet
Atvirzīšana
•

Lai atvirzītu priekšējo sienu no piekabes, nospiediet

.
.

Pos: 125.54.64 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Häckselklappe heben / senken @ 183\mod_1378134720301_111462.docx @ 1569074 @ 3 @ 1

12.1.20

Smalcināšanas lūkas pacelšana / nolaišana
Pacelšana
• Lai paceltu smalcināšanas lūku, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
.
Nolaišana
• Lai nolaistu smalcināšanas lūku, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
.

Pos: 125.54.65 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS termināļa izkraušanas režīms
Pos: 125.54.66 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Arbeitsscheinwerfer ein- /ausschalten @ 183\mod_1378131463155_111462.docx @ 1568990 @ 3 @ 1

12.1.21

Darba lukturu ieslēgšana / izslēgšana

Pos: 125.54.67 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Arbeitsscheinwerfer ein- ausschalten TECU-gesendet Einführtext @ 268\mod_1401113699098_111462.docx @ 2028650 @ @ 1

Ja traktora vadības ierīce (T-ECU) nodrošina apgaismošanas datus, tad mašīnas darba
lukturus ir iespējams ieslēgt-/ vai izslēgt no traktora režīma "Darba lukturu automātiskais
režīms". Joprojām ir pieejama darba lukturu manuālā vadība.
Pos: 125.54.68 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Arbeitsscheinwerfer ein- ausschalten TECU-gesendet automatik @ 267\mod_1400759588440_111462.docx @ 2023559 @ @ 1

Darba lukturu automātiskā režīma aktivizēšana:
– Priekšnosacījums ir tāds, ka traktora vadības ierīce (T-ECU) nodrošina apgaismošanas
datus.
•

Lai aktivizētu darba lukturu automātiku, nospiediet

Displejā redzams vai nu programmtaustiņš

.

vai arī programmtaustiņš

.

Darba lukturu automātiskā režīma deaktivizēšana:
•

Lai deaktivizētu darba lukturu automātiku, nospiediet

Displejā redzams vai nu programmtaustiņš
Pos: 125.55 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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vai

vai arī programmtaustiņš

.
.

KRONE ISOBUS termināļa izkraušanas režīms
Pos: 125.56.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb mit QFB/Grundbild Entladebetrieb mit QFB @ 183\mod_1378389820298_111462.docx @ 1575827 @ 2 @ 1

12.2

Izkraušanas režīma ar šķērstransportieri pamatattēls (brīvizvēles)
(brīvizvēles AX / MX ražošanas kārtai)

Pos: 125.56.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Voraussetzung ist, dass das Grundbild „Entladebetrieb“ aufgerufen ist. @ 183\mod_1378186894912_111462.docx @ 1569683 @ @ 1

Priekšnosacījums ir tāds:
– pamatattēlā ir atvērts pamatattēls "Izkraušanas režīms".
Pos: 125.56.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb mit QFB/Allgemeines zum Entladen mit QFB @ 184\mod_1378796100010_111462.docx @ 1579248 @ @ 1

Turpmāk tiek aprakstītas tikai tās funkcijas, kas attiecas uz izkraušanu, izmantojot
šķērstransportieri.
Pos: 125.56.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Softkeys für die Funktionstasten/Beschreibung der Grafiken (II) für Funktonstasten (F1 bis F12) @ 49\mod_1287391403187_111462.docx @ 466069 @ @ 1

Funkcijtaustiņu (no F1 līdz F12) grafisko attēlu (II) apraksts

Pos: 125.56.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb mit QFB/QFB ein bzw. ausschalten @ 50\mod_1287487775640_111462.docx @ 471625 @ @ 1

Šķērstransportiera ieslēgšana vai izslēgšana
Novietošana kreisajā pusē (šķērstransportiera kustības virziens pa kreisi)
•

Nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
(novietošana kreisajā pusē))

(šķērstransportieris virzās pa kreisi

•

Vēlreiz nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst

, izslēdz šķērstransportieri.

Novietošana labajā pusē (šķērstransportiera kustības virziens pa labi)
•

Nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
(novietošana labajā pusē))

(šķērstransportieris virzās pa labi

•

Vēlreiz nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst

, izslēdz šķērstransportieri.

Pos: 125.56.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb mit QFB/Hinweis Komfort-QFB / Medium-QFB @ 82\mod_1316760530117_111462.docx @ 723040 @ @ 1

Norādījums
Šķērstransportiera ieslēgšana/izslēgšana no pamatattēla "Izkraušanas režīms" ir iespējama
tikai modelim ar Komfort šķērstransportieri. Modelim ar Medium šķērstransportieri tā vadīšanu
nodrošina, izmantojot traktora hidrauliku.
Pos: 125.56.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS termināļa izkraušanas režīms
Pos: 125.56.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb mit QFB/Dosierwalzen ein bzw. ausschalten @ 269\mod_1401177759630_111462.docx @ 2029752 @ 3 @ 1

12.2.1

Izkliedēšanas veltņu ieslēgšana vai izslēgšana

CC000417_1

CC000418_1

114. att.
Izkliedēšanas veltņi izslēgti

Izkliedēšanas veltņi ieslēgti

Izkliedēšanas veltņu ieslēgšana
•

Lai ieslēgtu izkliedēšanas veltņus, nospiediet

.

Grafiskais attēls pārslēdzas no
zilā krāsā uz
sarkanā krāsā, vienlaicīgi grafiskais attēls
pārslēdzas no
sarkanā krāsā uz
zilā krāsā.
Izkliedēšanas veltņu izslēgšana
•

Lai izslēgtu izkliedēšanas veltņus, nospiediet

.

Grafiskais attēls pārslēdzas no
zilā krāsā uz
sarkanā krāsā, vienlaicīgi grafiskais attēls
pārslēdzas no
sarkanā krāsā uz
zilā krāsā.
Pos: 125.57 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS termināļa izkraušanas režīms
Pos: 125.58 /BA/Info-Center/Ladewagen/Grundbild Endladebetrieb/Taster an der Maschine Ladewagen @ 49\mod_1286868169625_111462.docx @ 463444 @ 2 @ 1

12.3

Taustiņi, kas izvietoti uz mašīnas
BRĪDINĀJUMS! – Neparedzētas darbības, ko veic mašīnai
Sekas: savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai.
• Nospiežot nažu sijas pacelšanas/nolaišanas taustiņu, uzmanieties, lai neviens neatrastos
nažu sijas kustības zonā.
• Nospiežot jūgstieņa pacelšanas/nolaišanas taustiņu, uzmanieties, lai neviens neatrastos
jūgstieņa kustības zonā.
• Tehniskās uzturēšanas, kopšanas, apkopes un tīrīšanas darbus drīkst veikt vienīgi tad, kad
mašīna ir apstādinātā stāvoklī.
• Izslēdziet motoru, izņemiet aizdedzes atslēgu un izslēdziet elektrību pie vadības kārbas.
• Nodrošiniet mašīnu un traktoru pret ripošanu.

Att. 115
Mašīnai ir daži taustiņi, kas atrodas ārpusē, ar kuriem var izpildīt mašīnas funkcijas.
1. Nažu sijas pacelšana/nolaišana
Mašīnas priekšā pa kreisi (rāmī) atrodas divi taustiņi, kuriem ir šādas funkcijas:
(1) Pacelt nažu siju
(2) Nolaist nažu siju
2. Jūgstieņa pacelšana/nolaišana (brīvizvēles)
Priekšā pa kreisi zem aizsarga atrodas divi taustiņi, kuriem ir šādas funkcijas:
(3) Pacelt jūgstieni
(4) Nolaist jūgstieni
Pos: 125.59 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.60 /Überschriften/Überschriften 1/K-O/KRONE ISOBUS-Terminal - Menüs @ 264\mod_1400144961624_111462.docx @ 2009132 @ 1 @ 1

13

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes

Pos: 125.61 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Menüebene @ 80\mod_1315900872940_111462.docx @ 708330 @ 2 @ 1

13.1

Izvēlņu kopa

Pos: 125.62 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Menüebene Kurzüberblick CCI AX/MX/ZX @ 293\mod_1411397840534_111462.docx @ 2305277 @ @ 1

Galvenā
izvēlne

Apakšizvēlne

1

Nosaukums

Kraušanas automātika

1

Kraušanas funkcijas
1-1

1-2
2

Kraušanas automātika
Jūgstieņa automātika
Izkraušanas automātika

3
Skābēšanas līdzekļa padeves iekārta
4
Transportiera grīdas ātrums
5

Šķērstransportieris, tikai AX / MX ražošanas kārtai

6
Centrālā eļļošanas sistēma
7
Svara uzskaite
13

Skaitītāji
13-1

n
13-2

all

182

Klientu skaitītāji

Kopējie skaitītāji

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne

Nosaukums

14
ISOBUS regulējumi
14-1

14-2

14-3
14-7

14-9
15

Palīgierīces (AUX) diagnostika
Kustības ātruma / kustības virziena indikācijas
diagnostika
Fona krāsas regulēšana
Virtuālais terminālis (VT)

Pārslēgšanās starp termināļiem

Regulējumi
15-1
15-2
15-4
1
2
:

15-5
15-6

Sensoru pārbaude
Izpildelementu pārbaude
Kļūdu saraksts
Informācija
Montieris

Pos: 125.63 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.64 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Menüebene aufrufen @ 44\mod_1275977054046_111462.docx @ 394189 @ 3 @ 1

13.1.1

Izvēļņu kopas izsaukšana

Pos: 125.65 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Menüebene aufrufen Bild AX/MX/ZX @ 215\mod_1390808653765_111462.docx @ 1760261 @ @ 1

F7

F1

F8

F2

F9

F3

F10

F4

F11

F5

F12

F6

CC000420_1

CC000150

116. att.
Pos: 125.66 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Menüebene aufrufen (Hauptmenüs) @ 215\mod_1390820039664_111462.docx @ 1762611 @ @ 1

•

Lai atvērtu izvēlņu kopu pamatattēlā, nospiediet

.

Pos: 125.67 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenüs Auflistung AX/MX/ZX @ 266\mod_1400661039000_111462.docx @ 2019832 @ @ 1

Galvenā izvēlņu kopa atkarībā no mašīnas aprīkojuma ir iedalīta šādās galvenajās izvēlnēs:
Galvenā
izvēlne

Apraksts
Galvenā izvēlne 1 "Kraušanas
automātika"

Atkarībā no mašīnas modeļa

Galvenā izvēlne 1 "Kraušanas funkcijas"
Galvenā izvēlne 2 "Izkraušanas automātika"
Galvenā izvēlne 3 "Silosa masa"
Galvenā izvēlne 4 "Transportiera grīdas ātrums"
Galvenā izvēlne 5 "Šķērstransportieris (tikai AX / MX ražošanas kārtai)"
Galvenā izvēlne 6 "Centrālā eļļošanas sistēma"
Galvenā izvēlne 7 "Svara uzskaite"
Galvenā izvēlne 13 "Skaitītāji"
Galvenā izvēlne 14 "ISOBUS regulējumi"
Galvenā izvēlne 15 "Regulējumi"
Pos: 125.68 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.69 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Menüebene Beschreibung Symbole für Funktionstasten @ 219\mod_1391148067937_111462.docx @ 1778228 @ @ 1

Simbols

Nozīme
Iepriekšējās izvēlnes izvēle
Nākamās izvēlnes izvēle
Izvēlnes atvēršana
Izvēlnes aizvēršana

Pos: 125.70 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.71.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladeautomatik Power Load /Hauptmenü 1 "Ladeautomatik" ÜS @ 266\mod_1400661482553_111462.docx @ 2019861 @ 2 @ 1

13.2

Galvenā izvēlne 1 "Kraušanas automātika"

1-1
43°

1

1

CC000480_4

Pos: 125.71.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladeautomatik Power Load /Hauptmenü 1 Ladeautomatik Power Load optional CCI Bild @ 263\mod_1399982626943_111462.docx @ 2004037 @ @ 1

3/3

CC000150

117. att.
Pos: 125.71.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladeautomatik Power Load /Hauptmenü 1 "Ladeautomatik" aufrufen @ 266\mod_1400661581221_111462.docx @ 2019890 @ @ 1

Priekšnosacījums: Izvēlņu kopa ir atvērta.
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Kraušanas automātika".
Pos: 125.71.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladeautomatik Power Load /Ladeautomatik: Sensor B2 an der Ladeklappe und dem Kraftsensor B15 an der Stirnwand gesteuert. @ 266\mod_1400661672860_111462.docx @ 2019919 @ @ 1

Kraušanas automātiku atkarībā no mašīnas aprīkojuma vada, izmantojot uz kraušanas lūkas
izvietoto sensoru "B2" un/vai uz priekšējā borta izvietoto spēka sensoru "B15".

Pos: 125.71.5 /Überschriften/Zwischenüberschriften/F-JFunktionstasten @ 266\mod_1400568093335_111462.docx @ 2015988 @ @ 1

Funkcijtaustiņi

Pos: 125.71.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladeautomatik Power Load /Hauptmenü 1 Ladeautomatik Power Load Beschreibung Symbole für Funktionstasten @ 263\mod_1399985906204_111462.docx @ 2004215 @ @ 1

Programmta
ustiņš

Informācija

Nozīme
Priekšējās sienas pozīcijas
saglabāšana

Parādās tikai tad, kad var saglabāt
pozīciju.
–

Spēka sensora nullēšana

–

Spēka sensoru var atiestatīt uz nulli
režīmā 2 un režīmā 3.
Veiciet atiestati tikai tad, kad
priekšējais borts nav noslogots.

Priekšējās sienas pievirzīšana
Priekšējās sienas atvirzīšana
Pos: 125.71.7 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Funktionstasten alle MaschinenBeschreibung der Softkeys für Funktionstasten_1 Diskette/ESC @ 262\mod_1399979219261_111462.docx @ 2003358 @ @ 1

Program
mtaustiņš

Nozīme

Informācija

Saglabāšana
Izvēlnes aizvēršana

–

Bez saglabāšanas

Pos: 125.71.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Beschreibung Symbol für Funktionstasten Sensortest / Aktortest aufrufen @ 220\mod_1391167609069_111462.docx @ 1778830 @ @ 1

Simbols

Pos: 125.71.9 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Nozīme

Informācija

Izvēlnes "Sensoru pārbaude"
parādīšana

Izvēlnē "Sensoru pārbaude" parāda tikai
šai izvēlnei piederīgos sensorus.

Izvēlnes "Izpildelementu pārbaude"
parādīšana

Izvēlnē "Izpildelementu pārbaude"
parāda tikai šai izvēlnei piederīgos
izpildelementus.

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.71.10 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-EAnzeigebereich @ 266\mod_1400566976302_111462.docx @ 2015870 @ @ 1

Indikācijas diapazons

Pos: 125.71.11 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladeautomatik Power Load /Menü 1-1-1 Modus für Power Load Beschreibung Anzeigebereich @ 263\mod_1399982979006_111462.docx @ 2004066 @ @ 1

Grafiskais
attēls

Informācija

Nozīme
Kraušanas pozīcija

–

Parāda pašreizējo vērtību

Spēka sensors "B15"

–
–

Parāda pašreiz esošo spēku.
Parādās režīmā 2 un režīmā 3.

Pos: 125.71.12 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Funktionstasten alle MaschinenBeschreibung der Softkeys für Anzeigebereich_1 Pfeil @ 265\mod_1400480142413_111462.docx @ 2012175 @ @ 1

Program
mtaustiņš

Informācija

Nozīme
Nākamā režīma parādīšana

–

Ar pieskāriena funkciju

Iepriekšējā režīma parādīšana

–

Ar pieskāriena funkciju

Pos: 125.71.13 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladeautomatik Power Load /Hauptmenü 1 Ladeautomatik Power Load: Beschreibun g der Modi 1 bis 3 @ 263\mod_1399981717065_111462.docx @ 2003978 @ @ 1

Var izvēlēties starp 3 režīmiem.
Atkarībā no izvēlētā režīma sensorus "B2" un "B15" izmanto pa vienam vai abus kopā.
Grafiskais
attēls

Nozīme
Režīms
1/3

Sienam
Kraušanas automātika automātiski aktivizē transportiera grīdu pēc
tam, kad ir sasniegts kraušanas materiāla padeves augstums un ir
pagājis gaidīšanas laiks.

Režīms
2/3

Mitrai skābbarībai
Kraušanas automātika aktivizē transportiera grīdu īsu brīdi, pirms ir
sasniegts robežspēks. Transportiera grīda sāk darboties ar ļoti
mazu ātrumu. Kraušanas automātika pielāgo transportiera grīdas
ātrumu attiecībai starp noregulēto robežspēku un nepārtraukti
noteikto spēku. Tādējādi panāk vienmērīgu piepildījumu.
Noregulētais gaidīšanas laiks netiek ņemts vērā.

Režīms
3/3

Skābbarībai
Kraušanas automātika aktivizē transportiera grīdu, kad ir sasniegts
kraušanas materiāla padeves augstums. Kraušanas automātika
pielāgo transportiera grīdas ātrumu attiecībai starp noregulēto
robežspēku un nepārtraukti noteikto spēku vai sasniegto padeves
augstumu. Tādējādi panāk vienmērīgu piepildījumu.

Pos: 125.71.14 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
CC000480_4

Pos: 125.71.15 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladeautomatik Power Load /Ladeautomatik Power Load Bild @ 263\mod_1399987305529_111462.docx @ 2004595 @ @ 1

1-1

1

43°

1

3/3

118. att.
Pos: 125.71.16 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladeautomatik Power Load /Untermenü 1-1 Modus für Power Load: Kraftsensor nullen im Modus Power Load @ 263\mod_1399987900338_111462.docx @ 2004682 @ @ 1

Spēka sensora nullēšana
Spēka sensora nullēšana ir nepieciešama, ja nenoslogotam priekšējam bortam pamatattēlā
parāda spēku. Atiestatīšanu drīkst veikt tikai nenoslogotam priekšējam bortam.
Ja rindiņa (1) mašīnas nepiekrautā stāvoklī parāda spēku (lielāku par +5 vai mazāku par -5), tad
spēka sensors ir "jānullē".
•

.

Lai nullētu spēka sensoru, nospiediet

Pos: 125.71.17 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Modus aufrufen speichern @ 263\mod_1399988240202_111462.docx @ 2004711 @ @ 1

Režīma atvēršana un saglabāšana atmiņā
augšējā rindiņā norāda, ka parādītais režīms ir saglabāts atmiņā.
Simbols
• Lai atvērtu nākamo režīmu, nospiediet
.
• Lai atvērtu iepriekšējo režīmu, nospiediet
.
Augšējā rindiņā nodziest simbols

.

•

Lai saglabātu, nospiediet

.

•

Noregulētais režīms tiek saglabāts atmiņā, un augšējā rindiņā parādās simbols

•

Lai izietu no izvēlnes, nospiediet

.

.

Pos: 125.71.18 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladeautomatik Power Load Beschreibung Ladeposition der Vorderwand ändern @ 263\mod_1399987450340_111462.docx @ 2004653 @ @ 1

Priekšējās sienas kraušanas pozīcijas izmainīšana
• Līdz priekšējā siena ir sasniegusi jauno kraušanas pozīciju, displejā parādās grafiskais
attēls
•
Pos: 125.72 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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, nospiediet

vai

.

Lai saglabātu kraušanas pozīciju, nospiediet

.

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.73.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladefunktionen/Hauptmenü 1 "Ladefunktionen" ÜS @ 216\mod_1390892014491_111462.docx @ 1765108 @ 2 @ 1

13.3

Galvenā izvēlne 1 "Kraušanas funkcijas"

Pos: 125.73.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladefunktionen/Hauptmenü 1 Ladefunktionen Bild_1 AX/MX/ZX @ 217\mod_1390892149888_111462.docx @ 1765167 @ @ 1

CC000151

CC000152

119. att.
Pos: 125.73.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladefunktionen/Hauptmenü 1 "Ladefunktionen" aufrufen @ 216\mod_1390828804191_111462.docx @ 1764079 @ @ 1

Priekšnosacījums: Izvēlņu kopa ir atvērta.
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Kraušanas funkcijas".
Pos: 125.73.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladefunktionen/Hauptmenü 1 Ladefunktionen 2 Untermenüs AX/MX/ZX @ 234\mod_1394029174814_111462.docx @ 1863613 @ @ 1

Galvenā izvēlne "Kraušanas funkcijas" atkarībā no mašīnas aprīkojuma ir iedalīta turpmākajās
apakšizvēlnēs:
Apakšizvēln
e

Apraksts
Apakšizvēlne 1-1 "Kraušanas automātika Power Load"
Apakšizvēlne 1-2 "Jūgstieņa automātika (jūgstieņa apgriešanās stāvoklis)"

Pos: 125.73.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladefunktionen/Untermenü 1-1 Ladeautomatik ÜS @ 266\mod_1400662824627_111462.docx @ 2019977 @ 3 @ 1

13.3.1

Apakšizvēlne 1-1 "Kraušanas automātika"

1-1
43°

CC000152

1

1

CC000480_4

Pos: 125.73.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladefunktionen/Hauptmenü 1 Ladefunktionen Bild_2 AX/MX/ZX @ 268\mod_1401089935586_111462.docx @ 2025876 @ @ 1

3/3

120. att.
Pos: 125.73.7 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladefunktionen/Untermenü 1-1 "Ladeautomatik Power Load" aufrufen @ 266\mod_1400662908657_111462.docx @ 2020006 @ @ 1

Priekšnosacījums: Ir atvērta galvenā izvēlne 1 "Kraušanas funkcijas".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Kraušanas automātika".
Pos: 125.73.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladefunktionen/Nähere Informationen siehe Kapitel "Ladeautomatik" @ 266\mod_1400662969699_111462.docx @ 2020035 @ @ 1

Plašāku informāciju sk. nodaļā Galvenā izvēlne 1 "Kraušanas automātika".
Pos: 125.74 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.75.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladefunktionen/Untermenü 1-2 Deichselautomatik/Untermenü 1-2 Deichselautomatik ÜS @ 219\mod_1391150666541_111462.docx @ 1778369 @ 3 @ 1

13.3.2

Apakšizvēlne 1-2 "Jūgstieņa automātika / brīvizvēles"

Pos: 125.75.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladefunktionen/Untermenü 1-2 Deichselautomatik/Untermenü 1-2 Deichselautomatik: Bild @ 262\mod_1399974309636_111462.docx @ 2002886 @ @ 1

1-2

1
-49 °

2
18 °
CC000486_4

CC000152

121. att.
Šajā apakšizvēlnē regulē jūgstieņa apgriešanās stāvokļa pozīciju un jūgstieņa darba stāvokļa
pozīciju.

Pos: 125.75.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladefunktionen/Untermenü 1-2 Deichselautomatik/Untermenü 1-2 Deichselautomatik: Einführtext @ 220\mod_1391150941340_111462.docx @ 1778456 @ @ 1

Pos: 125.75.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladefunktionen/Untermenü 1-2 Deichselautomatik/Untermenü 1-2 Deichselautomatik: aufrufen @ 217\mod_1390900115126_111462.docx @ 1765744 @ @ 1

Priekšnosacījums: Ir atvērta galvenā izvēlne 1 "Kraušanas funkcijas".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Jūgstieņa automātika".
Pos: 125.75.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladefunktionen/Untermenü 1-2 Deichselautomatik/Untermenü 1-2 Deichselautomatik: Auflistung der Symbole @ 286\mod_1409570407179_111462.docx @ 2269398 @ @ 1

Program
mtaustiņš

Nozīme

Informācija

Jūgstieņa pozīcijas palielināšana
Jūgstieņa pozīcijas samazināšana
Jūgstieņa apgriešanās stāvokļa
pozīcijas saglabāšana
Jūgstieņa darba stāvokļa pozīcijas
saglabāšana

–
–

–

Īsi nospiežot: Saglabā atmiņā
jūgstieņa darba stāvokļa vērtību.
Ilgi nospiežot: Notiek virzīšanās uz
noteikto, optimālo jūgstieņa darba
stāvokli, turklāt savācējs nolaižas un
paliek peldošajā režīmā.
Priekšlaicīgi atlaižot, saglabājas
jūgstieņa darba stāvokļa vērtība.

Indikācijas diapazons
1. Jūgstieņa stāvokļa pašreizējais leņķis
2. Savācēja stāvokļa pašreizējais leņķis paredzēts kā sākumpunkts, lai iestatītu jūgstieņa
darba stāvokļa leņķi.
Pos: 125.75.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Funktionstasten alle MaschinenBeschreibung der Grafiken Anzeigebereich Diskette Wert @ 184\mod_1378733811745_111462.docx @ 1578011 @ @ 1

Grafiskais
attēls

Nozīme
Saglabātā vērtība

Pos: 125.75.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Informācija

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.75.8 /Überschriften/Zwischenüberschriften/F-JFunktionstasten @ 266\mod_1400568093335_111462.docx @ 2015988 @ @ 1

Funkcijtaustiņi

Pos: 125.75.9 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Beschreibung Symbol für Funktionstasten Sensortest / Aktortest aufrufen @ 220\mod_1391167609069_111462.docx @ 1778830 @ @ 1

Simbols

Nozīme

Informācija

Izvēlnes "Sensoru pārbaude"
parādīšana

Izvēlnē "Sensoru pārbaude" parāda tikai
šai izvēlnei piederīgos sensorus.

Izvēlnes "Izpildelementu pārbaude"
parādīšana

Izvēlnē "Izpildelementu pārbaude"
parāda tikai šai izvēlnei piederīgos
izpildelementus.

Pos: 125.75.10 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 1 Ladefunktionen/Untermenü 1-2 Deichselautomatik/Untermenü 1-2 Deichselautomatik Deichsel-Vorgewendeposition erhöhen / verringern @ 262\mod_1399974992017_111462.docx @ 2003138 @ @ 1

Jūgstieņa apgriešanās stāvokļa palielināšana/samazināšana
Norādījums
Vērtības izmaiņa šajā izvēlnē izraisa jūgstieņa tiešu pārregulēšanos.
Jūgstieņa apgriešanās stāvokļa pozīcijas izmainīšana
•

Lai palielinātu vērtību, nospiediet

•

Lai samazinātu vērtību, nospiediet

•

Lai saglabātu vērtību, nospiediet

.
.
.

Jūgstieņa darba stāvokļa vērtības izmainīšana
Vai nu
•

Lai palielinātu vērtību, nospiediet

•

Lai samazinātu vērtību, nospiediet

• Lai saglabātu, nospiediet
vai
•

Nospiediet un noturiet

.
.

.
, līdz ir sasniegts darba stāvoklis.

Pos: 125.76 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.77 /Layout Module /Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_111462.docx @ 112426 @ @ 1

Pos: 125.78 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Šī lappuse ir apzināti atstāta brīva.

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.79.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 2 Entladeautomatik/Hauptmenü 2 Entladeautomatik ÜS @ 217\mod_1390902973067_111462.docx @ 1766147 @ 2 @ 1

13.4

Galvenā izvēlne 2 "Izkraušanas automātika"

Pos: 125.79.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 2 Entladeautomatik/Hauptmenü 2 Entladeautomatik Bild_1 @ 264\mod_1400146869755_111462.docx @ 2009417 @ @ 1

2

A

3

2/2
CC000430_4

CC000150

122. att.
Pos: 125.79.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 2 Entladeautomatik/Hauptmenü 2 "Entladeautomatik" aufrufen @ 217\mod_1390904006768_111462.docx @ 1766438 @ @ 1

Priekšnosacījums: Izvēlņu kopa ir atvērta.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Izkraušanas automātika".
Pos: 125.79.4 /Überschriften/Zwischenüberschriften/F-JFunktionstasten @ 266\mod_1400568093335_111462.docx @ 2015988 @ @ 1

Funkcijtaustiņi

Pos: 125.79.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Beschreibung Symbol für Funktionstasten Sensortest / Aktortest aufrufen @ 220\mod_1391167609069_111462.docx @ 1778830 @ @ 1

Simbols

Nozīme

Informācija

Izvēlnes "Sensoru pārbaude"
parādīšana

Izvēlnē "Sensoru pārbaude" parāda tikai
šai izvēlnei piederīgos sensorus.

Izvēlnes "Izpildelementu pārbaude"
parādīšana

Izvēlnē "Izpildelementu pārbaude"
parāda tikai šai izvēlnei piederīgos
izpildelementus.

Pos: 125.79.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Funktionstasten alle MaschinenBeschreibung der Softkeys für Funktionstasten_1 Diskette/ESC @ 262\mod_1399979219261_111462.docx @ 2003358 @ @ 1

Program
mtaustiņš

Nozīme

Informācija

Saglabāšana
Izvēlnes aizvēršana

–

Bez saglabāšanas

Pos: 125.79.7 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-EAnzeigebereich @ 266\mod_1400566976302_111462.docx @ 2015870 @ @ 1

Indikācijas diapazons

Pos: 125.79.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 2 Entladeautomatik/Hauptmenü 2 Entladeautomatik Beschreibung Anzeigebereich @ 222\mod_1391765771066_111462.docx @ 1803952 @ @ 1

Simbols

Nozīme

Informācija

Izgrūdējs

–

Gājienu skaitu var regulēt no 0 līdz 10.

–

Mainiet aiztures laiku starp
transportiera grīdas palaišanu un
priekšējo sienu.
Aiztures laiku var regulēt no 1 līdz 60
sekundēm.

Priekšējā siena

–

Pos: 125.79.9 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Funktionstasten alle MaschinenBeschreibung der Softkeys für Anzeigebereich @ 265\mod_1400478087493_111462.docx @ 2012116 @ @ 1

Program
mtaustiņš

Nozīme

Informācija

Vērtības palielināšana
Vērtības samazināšana
Nākamā režīma parādīšana
Iepriekšējā režīma parādīšana
Pos: 125.79.10 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.79.11 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 2 Entladeautomatik/Hauptmenü 2 Entladeautomatik Bild_2 mit Legende @ 264\mod_1400147481889_111462.docx @ 2009509 @ @ 1

2

2

3

A

A

11 s

2/2

1/2
CC000430_4

CC000896

123. att.
Modelis ar izgrūdēju

Modelis ar priekšējo sienu

Pos: 125.79.12 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 2 Entladeautomatik/Beschreibung der Nachlauflenkachse Modi 1 und 2 @ 264\mod_1400147975561_111462.docx @ 2009687 @ @ 1

Var izvēlēties starp 2 režīmiem:
Simbols
Režīms
1/2

Nozīme

Informācija

–

Nobloķējiet atbalstošo vadāmo
tiltu.
Nobloķējiet elektronisko
pozitīvās stūrēšanas iekārtu.

–

Kad ir aktivizēta izkraušanas
automātika, sistēma nobloķē vadāmo
tiltu.

Nenobloķējiet atbalstošo
vadāmo tiltu.
Nenobloķējiet elektronisko
pozitīvās stūrēšanas iekārtu.

–

Kad ir aktivizēta izkraušanas
automātika, sistēma nenobloķē
vadāmo tiltu.

–
–

Režīms
2/2

–

Pos: 125.79.13 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Modus aufrufen speichern @ 263\mod_1399988240202_111462.docx @ 2004711 @ @ 1

Režīma atvēršana un saglabāšana atmiņā
augšējā rindiņā norāda, ka parādītais režīms ir saglabāts atmiņā.
Simbols
• Lai atvērtu nākamo režīmu, nospiediet
.
• Lai atvērtu iepriekšējo režīmu, nospiediet
.
Augšējā rindiņā nodziest simbols

.

•

Lai saglabātu, nospiediet

.

•

Noregulētais režīms tiek saglabāts atmiņā, un augšējā rindiņā parādās simbols

•

Lai izietu no izvēlnes, nospiediet

.

Pos: 125.79.14 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 2 Entladeautomatik/Anzahl der Hübe einstellen @ 264\mod_1400148640913_111462.docx @ 2009746 @ @ 1

Modelis ar izgrūdēju
Gājienu skaita regulēšana
Pos: 125.79.15 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Wert über Scroll-Rad einstellen @ 263\mod_1399980550150_111462.docx @ 2003734 @ @ 1

Izmantojot ritināšanas ritentiņu
• Ar ritināšanas ritentiņu izvēlieties vajadzīgo izvēli (A).
Izvēles lauciņš kļūst krāsains.
• Nospiediet ritināšanas ritentiņu.
Atveras ievades veidne.
• Lai palielinātu vai samazinātu vērtību, grieziet ritināšanas ritentiņu.
• Lai saglabātu vērtību, nospiediet ritināšanas ritentiņu.
Pieņem regulējumu un iziet no izvēles lauciņa.
Pos: 125.79.16 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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.

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.79.17 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Wert über antippen einstellen @ 262\mod_1399980418230_111462.docx @ 2003646 @ @ 1

Izmantojot vērtību (A)
• Viegli pieskarieties vērtībai (A).
Atveras ievades veidne.
• Palieliniet vai samaziniet vērtību.
• Lai saglabātu vērtību, nospiediet OK.
Pos: 125.79.18 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Wert über Plus / Minus einstellen @ 262\mod_1399980340495_111462.docx @ 2003617 @ @ 1

Izmantojot plusu / mīnusu
•
•

Lai palielinātu vērtību, nospiediet
Lai samazinātu vērtību, nospiediet

Pos: 125.79.19 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 2 Entladeautomatik/Verzögerungszeit einstellen @ 264\mod_1400148729059_111462.docx @ 2009774 @ @ 1

Modelis ar priekšējo sienu
Aiztures laika regulēšana
Pos: 125.79.20 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Wert über Scroll-Rad einstellen @ 263\mod_1399980550150_111462.docx @ 2003734 @ @ 1

Izmantojot ritināšanas ritentiņu
• Ar ritināšanas ritentiņu izvēlieties vajadzīgo izvēli (A).
Izvēles lauciņš kļūst krāsains.
• Nospiediet ritināšanas ritentiņu.
Atveras ievades veidne.
• Lai palielinātu vai samazinātu vērtību, grieziet ritināšanas ritentiņu.
• Lai saglabātu vērtību, nospiediet ritināšanas ritentiņu.
Pieņem regulējumu un iziet no izvēles lauciņa.
Pos: 125.79.21 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Wert über antippen einstellen @ 262\mod_1399980418230_111462.docx @ 2003646 @ @ 1

Izmantojot vērtību (A)
• Viegli pieskarieties vērtībai (A).
Atveras ievades veidne.
• Palieliniet vai samaziniet vērtību.
• Lai saglabātu vērtību, nospiediet OK.
Pos: 125.79.22 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Wert über Plus / Minus einstellen @ 262\mod_1399980340495_111462.docx @ 2003617 @ @ 1

Izmantojot plusu / mīnusu
•
•

Lai palielinātu vērtību, nospiediet
Lai samazinātu vērtību, nospiediet

Pos: 125.80 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.81.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 3 Silagemittel / Siiermittel/Hauptenü 3 Siliermittelanlage ÜS @ 266\mod_1400504256576_111462.docx @ 2015327 @ 2 @ 1

13.5

Galvenā izvēlne 3 "Skābēšanas līdzekļa padeves iekārta"

Pos: 125.81.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 3 Silagemittel / Siiermittel/Hauptmenü 3 Silagemittel Bild @ 265\mod_1400228483949_111462.docx @ 2011111 @ @ 1

3

3/3

CC000150

CC000424_2

124. att.
Pos: 125.81.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 3 Silagemittel / Siiermittel/Hinweis: Der Anschlussbefindet...... @ 217\mod_1390905769247_111462.docx @ 1766702 @ @ 1

Norādījums
Silosa masas ierīces pieslēgums (maks. 2 ampēri) atrodas uzdevumu datora tuvumā (apt. 0,5
m kabeļu kūlī 1X1).
Pos: 125.81.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 3 Silagemittel / Siiermittel/Hauptmenü 3 Siliermittelanlage aufrufen @ 266\mod_1400504514393_111462.docx @ 2015366 @ @ 1

Priekšnosacījums: Izvēlņu kopa ir atvērta.
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Skābēšanas līdzekļa padeves iekārta".
Pos: 125.81.5 /Überschriften/Zwischenüberschriften/F-JFunktionstasten @ 266\mod_1400568093335_111462.docx @ 2015988 @ @ 1

Funkcijtaustiņi

Pos: 125.81.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Funktionstasten alle MaschinenBeschreibung der Softkeys für Funktionstasten_1 Diskette/ESC @ 262\mod_1399979219261_111462.docx @ 2003358 @ @ 1

Program
mtaustiņš

Nozīme

Informācija

Saglabāšana
Izvēlnes aizvēršana

–

Bez saglabāšanas

Pos: 125.81.7 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Beschreibung Softkeys für Funktionstasten Aktortest aufrufen @ 220\mod_1391168833382_111462.docx @ 1778918 @ @ 1

Simbols

Nozīme

Informācija

Izvēlnes "Izpildelementu pārbaude"
parādīšana

Izvēlnē "Izpildelementu pārbaude"
parāda tikai šai izvēlnei piederīgos
izpildelementus.

Pos: 125.81.8 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-EAnzeigebereich @ 266\mod_1400566976302_111462.docx @ 2015870 @ @ 1

Indikācijas diapazons

Pos: 125.81.9 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Funktionstasten alle MaschinenBeschreibung der Softkeys für Anzeigebereich_1 Pfeil @ 265\mod_1400480142413_111462.docx @ 2012175 @ @ 1

Program
mtaustiņš

Pos: 125.81.10 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Nozīme

Informācija

Nākamā režīma parādīšana

–

Ar pieskāriena funkciju

Iepriekšējā režīma parādīšana

–

Ar pieskāriena funkciju

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.81.11 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 3 Silagemittel / Siiermittel/Beschreibung der Modi 1 bis 3 @ 266\mod_1400505620727_111462.docx @ 2015395 @ @ 1

Var izvēlēties starp 3 režīmiem:
Simbols

Nozīme

Informācija

Režīms
1/3

Skābēšanas līdzekļa
padeves iekārta
izslēgta

Režīms
2/3

Skābēšanas līdzekļa
padeves iekārta
ieslēgta

Ilgstoša lietošana

Režīms
3/3

Skābēšanas līdzekļa
padeves iekārtas
automātiskais režīms

Skābēšanas līdzekļa iekārtu ieslēdz,
tiklīdz savācējs atrodas peldošajā režīmā.

Pos: 125.81.12 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Modus aufrufen speichern @ 263\mod_1399988240202_111462.docx @ 2004711 @ @ 1

Režīma atvēršana un saglabāšana atmiņā
Simbols
augšējā rindiņā norāda, ka parādītais režīms ir saglabāts atmiņā.
• Lai atvērtu nākamo režīmu, nospiediet
.
.
• Lai atvērtu iepriekšējo režīmu, nospiediet
Augšējā rindiņā nodziest simbols

.

•

Lai saglabātu, nospiediet

.

•

Noregulētais režīms tiek saglabāts atmiņā, un augšējā rindiņā parādās simbols

•

Lai izietu no izvēlnes, nospiediet

.

.

Pos: 125.82 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.83.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 4 Kratzbodengeschwindigkeit/Hauptmenü 4 Kratzbodengeschwindigkeit ÜS @ 217\mod_1390906985331_111462.docx @ 1767009 @ 2 @ 1

13.6

Galvenā izvēlne 4 "Transportiera grīdas ātruma regulēšana"

Pos: 125.83.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 4 Kratzbodengeschwindigkeit/Hauptmenü 4 Kratzbodengeschwindigkeit einstellen Bild @ 265\mod_1400229231441_111462.docx @ 2011262 @ @ 1

4
5000 mA

850 mA
CC000150

2600 mA

CC000426_3

125. att.
Pos: 125.83.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 4 Kratzbodengeschwindigkeit/Hauptmenü 4 Kratzbodengeschwindigkeit: Einführtext @ 217\mod_1390910730814_111462.docx @ 1767331 @ @ 1

Tā kā dažādiem traktoriem eļļas ražīgums var būt atšķirīgs, var būt nepieciešama
transportiera grīdas maksimālā ātruma pieregulēšana.
Pos: 125.83.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 4 Kratzbodengeschwindigkeit/Hauptmenü 4 Kratzbodengeschwindigkeit aufrufen @ 217\mod_1390911189061_111462.docx @ 1767360 @ @ 1

Priekšnosacījums: Izvēlņu kopa ir atvērta.
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Transportiera grīdas regulēšana".
Pos: 125.83.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 4 Kratzbodengeschwindigkeit/Hauptmenü 4 Kratzbodengeschwindigkeit einstellen Balkendiagramm/Diskette @ 217\mod_1390906577825_111462.docx @ 1766924 @ @ 1

Joslu indikācija parāda noregulēto transportiera grīdas ātrumu.
Simbols

augšējā rindiņā norāda, ka parādītā vērtība ir saglabāta atmiņā.

Pos: 125.83.6 /Überschriften/Zwischenüberschriften/F-JFunktionstasten @ 266\mod_1400568093335_111462.docx @ 2015988 @ @ 1

Funkcijtaustiņi

Pos: 125.83.7 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Beschreibung Symbol für Funktionstasten Sensortest / Aktortest aufrufen @ 220\mod_1391167609069_111462.docx @ 1778830 @ @ 1

Simbols

Nozīme

Informācija

Izvēlnes "Sensoru pārbaude"
parādīšana

Izvēlnē "Sensoru pārbaude" parāda tikai
šai izvēlnei piederīgos sensorus.

Izvēlnes "Izpildelementu pārbaude"
parādīšana

Izvēlnē "Izpildelementu pārbaude"
parāda tikai šai izvēlnei piederīgos
izpildelementus.

Pos: 125.83.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Funktionstasten alle MaschinenBeschreibung der Softkeys für Funktionstasten_1 Diskette/ESC @ 262\mod_1399979219261_111462.docx @ 2003358 @ @ 1

Program
mtaustiņš

Nozīme

Informācija

Saglabāšana
Izvēlnes aizvēršana

–

Bez saglabāšanas

Pos: 125.83.9 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 4 Kratzbodengeschwindigkeit/Beschreibung der Softkeys für Funktionstasten_ON/OFF @ 265\mod_1400480964074_111462.docx @ 2012314 @ @ 1

Program
mtaustiņš

Nozīme

Informācija

Transportiera grīdas aktivizēšana

Indikācija mainās no ON uz OFF.

Transportiera grīdas deaktivizēšana

Indikācija mainās no OFF uz ON.

Pos: 125.83.10 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-EAnzeigebereich @ 266\mod_1400566976302_111462.docx @ 2015870 @ @ 1

Indikācijas diapazons

Pos: 125.83.11 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Funktionstasten alle MaschinenBeschreibung der Softkeys für Anzeigebereich_PLUS/MINUS Wert @ 265\mod_1400480842838_111462.docx @ 2012285 @ @ 1

Program
mtaustiņš

Nozīme
Vērtības palielināšana
Vērtības samazināšana

Pos: 125.83.12 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Informācija

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.83.13 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 4 Kratzbodengeschwindigkeit/Kratzbodengeschwindigkeit einstellen @ 265\mod_1400229284740_111462.docx @ 2011291 @ @ 1

Transportiera grīdas ātruma regulēšana
• Aktivizējiet traktora hidraulisko sistēmu.
• Palieliniet traktora motora apgriezienu skaitu līdz nominālajai vērtībai.
• Lai aktivizētu transportiera grīdu, nospiediet
.
, līdz transportiera grīdas ātrums jūtami samazinās.
• Nospiediet
Joslu diagrammas indikācija samazinās.
•

Nospiediet

, līdz transportiera grīdas ātrums vairs neturpina palielināties.

•

Lai saglabātu vērtību, nospiediet

.

.
Augšējā rindiņā parādās simbols
• Lai deaktivizētu transportiera grīdu, nospiediet

.

Pos: 125.84 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.85 /Layout Module /Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_111462.docx @ 112426 @ @ 1

Pos: 125.86 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Šī lappuse ir apzināti atstāta brīva.

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.87.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 5 Querförderband AX/MX/Hauptmenü 5 Querförderband ÜS @ 217\mod_1390911732234_111462.docx @ 1767447 @ 2 @ 1

13.7

Galvenā izvēlne 5 "Šķērstransportieris"

Pos: 125.87.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 5 Querförderband AX/MX/Nur für AX/MX-Baureihe @ 221\mod_1391528768205_111462.docx @ 1788656 @ @ 1

Tikai AX / MX ražošanas kārtai

Pos: 125.87.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 5 Querförderband AX/MX/Hauptmenü 5 Querförderband Bild @ 217\mod_1390911869098_111462.docx @ 1767476 @ @ 1

5

1/2

CC000428_1

CC000150

126. att.
Izkraušanas procesa regulēšana ar šķērstransportieri vai bez šķērstransportiera.

Pos: 125.87.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 5 Querförderband AX/MX/Hauptmenü 5 Querförderband: Einführtext @ 217\mod_1390912152884_111462.docx @ 1767618 @ @ 1

Pos: 125.87.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 5 Querförderband AX/MX/Hauptmenü 5 Querförderband aufrufen @ 217\mod_1390912760505_111462.doc x @ 1767677 @ @ 1

Priekšnosacījums: Izvēlņu kopa ir atvērta.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Šķērstransportieris".
Pos: 125.87.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Funktionstasten alle MaschinenBeschreibung der Softkeys für Funktionstasten @ 183\mod_1378454694561_111462.docx @ 1576584 @ @ 1

Grafiskais
attēls

Informācija

Nozīme
Nākamā režīma parādīšana
Iepriekšējā režīma parādīšana
Saglabātais režīms
Izvēlētā regulējuma saglabāšana
Izvēlnes aizvēršana bez
saglabāšanas

Pos: 125.87.7 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Beschreibung Symbol für Funktionstasten Sensortest / Aktortest aufrufen @ 220\mod_1391167609069_111462.docx @ 1778830 @ @ 1

Simbols

Nozīme

Informācija

Izvēlnes "Sensoru pārbaude"
parādīšana

Izvēlnē "Sensoru pārbaude" parāda tikai
šai izvēlnei piederīgos sensorus.

Izvēlnes "Izpildelementu pārbaude"
parādīšana

Izvēlnē "Izpildelementu pārbaude"
parāda tikai šai izvēlnei piederīgos
izpildelementus.

Pos: 125.87.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 5 Querförderband AX/MX/Beschreibung der Modi 1 und 2 @ 217\mod_1390912933998_111462.docx @ 1767756 @ @ 1

Var izvēlēties starp 2 režīmiem:
Simbols

Nozīme

Informācija

Režīms
1/2

Izkraušanas process
bez šķērstransportiera

Režīms
2/2

Izkraušanas process ar
šķērstransportieri

Pos: 125.87.9 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 5 Querförderband AX/MX/Hinweis: Nähere Informationen zum Umgang mit dem Querförderband entnehmen Sie bitte dem Kapitel @ 217\mod_1390911677455_111462.docx @ 1767390 @ @ 1

Norādījums
Plašāku informāciju par darbu ar šķērstransportieri skatiet nodaļā "Pārbūve izkraušanas
režīmam ar šķērstransportieri"
Pos: 125.89.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 6 Zentralschmierung / Zentralschmieranlage/Hauptjmenü 6 Zentralschmieranlage ÜS @ 266\mod_1400505928092_111462.docx @ 2015424 @ 2 @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
13.8

Galvenā izvēlne 6 "Centrālā eļļošanas sistēma"

Pos: 125.89.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 6 Zentralschmierung / Zentralschmieranlage/Hauptmenü 6 Zentralschmierung Bild @ 265\mod_1400229842383_111462.docx @ 2011495 @ @ 1

6

7

CC000150

CC000742_2

127. att.
Pos: 125.89.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 6 Zentralschmierung / Zentralschmieranlage/Hauptmenü 6 Zentralschmierung: Einführtext @ 217\mod_1390913849617_111462.docx @ 1768046 @ @ 1

Šajā izvēlnē var noregulēt centrālās eļļošanas sistēmas eļļošanas intensitāti no 1 līdz 10.
Turklāt šajā izvēlnē var palaist starpeļļošanu.
Pos: 125.89.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 6 Zentralschmierung / Zentralschmieranlage/Hauptmenü 6 Zentralschmieranlage a ufrufen @ 266\mod_1400506019886_111462.docx @ 2015453 @ @ 1

Priekšnosacījums: Izvēlņu kopa ir atvērta.
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Centrālā eļļošanas sistēma".
Pos: 125.89.5 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-EAnzeigebereich @ 266\mod_1400566976302_111462.docx @ 2015870 @ @ 1

Indikācijas diapazons

Pos: 125.89.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Funktionstasten alle MaschinenBeschreibung der Grafiken Anzeigebereich Diskette Wert @ 184\mod_1378733811745_111462.docx @ 1578011 @ @ 1

Grafiskais
attēls

Nozīme

Informācija

Saglabātā vērtība
Pos: 125.89.7 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Funktionstasten alle MaschinenBeschreibung der Softkeys für Anzeigebereich_PLUS/MINUS Wert @ 265\mod_1400480842838_111462.docx @ 2012285 @ @ 1

Program
mtaustiņš

Nozīme

Informācija

Vērtības palielināšana
Vērtības samazināšana
Pos: 125.89.8 /Überschriften/Zwischenüberschriften/F-JFunktionstasten @ 266\mod_1400568093335_111462.docx @ 2015988 @ @ 1

Funkcijtaustiņi

Pos: 125.89.9 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 6 Zentralschmierung / Zentralschmieranlage/Beschreibung der Softkeys für Funktionstasten @ 265\mod_1400229944964_111462.docx @ 2011524 @ @ 1

Program
mtaustiņš

Nozīme

Informācija

Saglabāšana
Pārlikšana uz nepārtrauktu eļļošanu
–
Nepārtraukta eļļošana

Izvēlnes aizvēršana
Pos: 125.89.10 /WHB/-------------------Seitenumbruch-------------------- @ 97\mod_1329398299871_111462.docx @ 878598 @ @ 1

202

–

Kamēr ir pārlikts uz nepārtrauktu
eļļošanu, darbojas centrālā eļļošanas
sistēma, un notiek eļļošana.
Aizverot izvēlni, automātiski atkal tiek
aktivizēta centrālā eļļošanas sistēma.

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.89.11 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Beschreibung Symbol für Funktionstasten Sensortest / Aktortest aufrufen @ 220\mod_1391167609069_111462.docx @ 1778830 @ @ 1

Simbols

Nozīme

Informācija

Izvēlnes "Sensoru pārbaude"
parādīšana

Izvēlnē "Sensoru pārbaude" parāda tikai
šai izvēlnei piederīgos sensorus.

Izvēlnes "Izpildelementu pārbaude"
parādīšana

Izvēlnē "Izpildelementu pārbaude"
parāda tikai šai izvēlnei piederīgos
izpildelementus.

Pos: 125.89.12 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 6 Zentralschmierung / Zentralschmieranlage/Schmieriintensität erhöhen verringern @ 265\mod_1400230104063_111462.docx @ 2011553 @ @ 1

Eļļošanas intensitātes palielināšana/samazināšana

Pos: 125.89.13 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Wert über Scroll-Rad einstellen @ 263\mod_1399980550150_111462.docx @ 2003734 @ @ 1

Izmantojot ritināšanas ritentiņu
• Ar ritināšanas ritentiņu izvēlieties vajadzīgo izvēli (A).
Izvēles lauciņš kļūst krāsains.
• Nospiediet ritināšanas ritentiņu.
Atveras ievades veidne.
• Lai palielinātu vai samazinātu vērtību, grieziet ritināšanas ritentiņu.
• Lai saglabātu vērtību, nospiediet ritināšanas ritentiņu.
Pieņem regulējumu un iziet no izvēles lauciņa.
Pos: 125.89.14 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Wert über antippen einstellen @ 262\mod_1399980418230_111462.docx @ 2003646 @ @ 1

Izmantojot vērtību (A)
• Viegli pieskarieties vērtībai (A).
Atveras ievades veidne.
• Palieliniet vai samaziniet vērtību.
• Lai saglabātu vērtību, nospiediet OK.
Pos: 125.89.15 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Wert über Plus / Minus einstellen @ 262\mod_1399980340495_111462.docx @ 2003617 @ @ 1

Izmantojot plusu / mīnusu
•
•

Lai palielinātu vērtību, nospiediet
Lai samazinātu vērtību, nospiediet

Pos: 125.89.16 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 6 Zentralschmierung / Zentralschmieranlage/Dauerschmierung starten @ 265\mod_1400230147455_111462.docx @ 2011582 @ @ 1

Nepārtrauktās eļļošanas palaišana
•

Lai palaistu nepārtraukto eļļošanu, nospiediet

Indikācija mainās no

uz

.

.

Nepārtrauktās eļļošanas pabeigšana
•

Lai pabeigtu nepārtraukto eļļošanu, nospiediet

Indikācija mainās no

uz

.

.

vai
•

Lai pabeigtu nepārtraukto eļļošanu, nospiediet

.

Pos: 125.90 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.91.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 7 Gewichtserfassung/Hauptmenü 7 Gewichtserfassung ÜS @ 217\mod_1390914546804_111462.docx @ 1768124 @ 2 @ 1

13.9

Galvenā izvēlne 7 "Svara uzskaite"
7

1

A
CC000150

15000 Kg

300 Kg

3/3

128. att.
Pos: 125.91.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 7 Gewichtserfassung/Hauptmenü 7 Gewichtserfassung aufrufen @ 218\mod_1390914880372_111462.docx @ 1768265 @ @ 1

Priekšnosacījums: Izvēlņu kopa ir atvērta.
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Svara uzskaite".
Pos: 125.91.4 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-EAnzeigebereich @ 266\mod_1400566976302_111462.docx @ 2015870 @ @ 1

Indikācijas diapazons

Pos: 125.91.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Funktionstasten alle MaschinenBeschreibung der Grafiken Anzeigebereich Diskette Modus @ 183\mod_1378455475701_111462.docx @ 1576613 @ @ 1

Grafiskais
attēls

Nozīme

Informācija

Saglabātais režīms
Pos: 125.91.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Funktionstasten alle MaschinenBeschreibung der Softkeys für Anzeigebereich @ 265\mod_1400478087493_111462.docx @ 2012116 @ @ 1

Program
mtaustiņš

Nozīme

Informācija

Vērtības palielināšana
Vērtības samazināšana
Nākamā režīma parādīšana
Iepriekšējā režīma parādīšana
Pos: 125.91.7 /Überschriften/Zwischenüberschriften/F-JFunktionstasten @ 266\mod_1400568093335_111462.docx @ 2015988 @ @ 1

Funkcijtaustiņi

Pos: 125.91.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 7 Gewichtserfassung/Hauptmenü 7 Gewichtserfassung: Beschreibung der Softkeys für Funktionstasten AX/MX/ZX/TX @ 265\mod_1400482109828_111462.docx @ 2012393 @ @ 1

Program
mtaustiņš

Nozīme
Piekraušanas līmeņa nullēšana

Brīdinājuma ziņojuma aktivizēšana
Brīdinājuma ziņojuma
deaktivizēšana
Atveriet izvēlni "Svara uzskaites
kalibrēšana".
Pos: 125.91.9 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

204

Informācija
Pašreizējais piekraušanas līmenis tiek
iestatīts uz nulli.
–
–

Var aktivizēt visos režīmos.
Sasniedzot piekraušanas svaru,
displejā parādās brīdinājuma
ziņojums.

–

Var deaktivizēt visos režīmos.

CC000434_4

Pos: 125.91.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 7 Gewichtserfassung/Hauptmenü 7 Gewichtserfassung Bild_1 AX/MX/ZX @ 265\mod_1400233744967_111462.docx @ 2011752 @ @ 1

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.91.10 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Funktionstasten alle MaschinenBeschreibung der Softkeys für Funktionstasten_1 Diskette/ESC @ 262\mod_1399979219261_111462.docx @ 2003358 @ @ 1

Program
mtaustiņš

Informācija

Nozīme
Saglabāšana
Izvēlnes aizvēršana

–

Bez saglabāšanas

Pos: 125.91.11 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Beschreibung Symbol für Funktionstasten Sensortest aufrufen @ 220\mod_1391169250949_111462.docx @ 1778947 @ @ 1

Simbols

Nozīme

Informācija

Izvēlnes "Sensoru pārbaude"
parādīšana

Izvēlnē "Sensoru pārbaude" parāda tikai
šai izvēlnei piederīgos sensorus.

Pos: 125.91.12 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 7 Gewichtserfassung/Menü 1-1 Gewichtserfassung Beschreibung der Modi 1 bis 3 @ 222\mod_1391769479023_111462.docx @ 1804491 @ @ 1

Var izvēlēties starp 3 režīmiem:
Grafiskai
s attēls

Nozīme

Informācija

Režīms
1/3

Svara uzskaite
deaktivizēta

Režīms
2/3

Svara uzskaites
manuālais režīms

Režīms
3/3

Svara uzskaites
automātiskais režīms

Pos: 125.91.13 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Modus aufrufen speichern @ 263\mod_1399988240202_111462.docx @ 2004711 @ @ 1

Režīma atvēršana un saglabāšana atmiņā
Simbols
augšējā rindiņā norāda, ka parādītais režīms ir saglabāts atmiņā.
• Lai atvērtu nākamo režīmu, nospiediet
.
• Lai atvērtu iepriekšējo režīmu, nospiediet
.
Augšējā rindiņā nodziest simbols

.

•

Lai saglabātu, nospiediet

.

•

Noregulētais režīms tiek saglabāts atmiņā, un augšējā rindiņā parādās simbols

•

Lai izietu no izvēlnes, nospiediet

.

.

Pos: 125.91.14 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 125.91.15 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 7 Gewichtserfassung/Hauptmenü 7 Gewichtserfassung Bild_2 AX/MX/ZX @ 265\mod_1400477318576_111462.docx @ 2012077 @ @ 1

3/3

129. att.
Pos: 125.91.16 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 7 Gewichtserfassung/Hauptmenü 7 Gewichtserfassung: Warnmeldung aktivieren/deaktivieren @ 228\mod_1392817128623_111462.docx @ 1832702 @ @ 1

Brīdinājuma ziņojuma aktivizēšana
•

.

Lai aktivizētu brīdinājuma ziņojumu, nospiediet

Indikācijā simbols mainās no

uz

.

Brīdinājuma ziņojuma deaktivizēšana
•

Lai deaktivizētu brīdinājuma ziņojumu, nospiediet

Indikācijā simbols mainās no

uz

.

.

Pos: 125.91.17 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 7 Gewichtserfassung/Hauptmenü 7 Gewichtserfassung: Maximale Zuladung einstellen @ 228\mod_1392817309526_111462.docx @ 1832761 @ @ 1

Piekraušanas līmeņa regulēšana
Norādījums
Maksimālo piekraušanas līmeni noregulējiet tikai tā, lai netiktu pārsniegta mašīnas pieļaujamā
pilnā masa, ievērojot pieļaujamās tilta slodzes.
Pieļaujamās pilnās masas un pieļaujamās tilta slodzes dati atrodas mašīnas datu plāksnītē
(sk. arī nodaļu "Apzīmējumi").
–

Priekšnosacījums ir tāds, ka brīdinājuma ziņojums ir aktivizēts.

• Lai izmainītu piekraušanas līmeni, nospiediet vērtību (A) skārienekrānā.
Atveras ievades veidne.
• Palieliniet vai samaziniet vērtību (A).
• Apstipriniet ievadi ar OK.
Piekraušanas līmeņa nullēšana
• Lai nullētu piekraušanas līmeni, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
.
Pos: 125.92 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 125.95 /BA/Info-Center/Ladewagen/Gewichtserfassug/Gewichtserfassung im Handbetrieb Überschrift @ 50\mod_1287730250765_111462.docx @ 475198 @ 3 @ 1

13.9.1

Svara uzskaite manuālajā režīmā

Pos: 125.96 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Das Erfassen des Gewichtes einer Fuhre besteht immer aus dem Zyklus... @ 120\mod_1343124283504_111462.docx @ 1097680 @ @ 1

Piekabes svara uzskaite vienmēr sastāv no cikla – pilnā svara saglabāšana un tukšas mašīnas
svara saglabāšana.
Pos: 125.97 /BA/Info-Center/Ladewagen/Gewichtserfassug/Vollgewicht speichern im Handbetrieb Überschrift @ 50\mod_1287728156140_111462.docx @ 475172 @ 4 @ 1

13.9.1.1

Pilnā svara saglabāšana

Pos: 125.98 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Funktion der Tasten bei Menü Gewichtserfassung (Vollgewicht speichern) (nach dem Laden) @ 120\mod_1343035836064_111462.docx @ 1095775 @ @ 1

Taustiņu funkcijas izvēlnē Svara uzskaite (pilnā svara saglabāšana) (pēc kraušanas)
Iziet no svara uzskaites un pārslēdzas uz sākuma attēlu (bez saglabāšanas)
Iziet no svara uzskaites, saglabājot svaru
Iziet no svara uzskaites un pārslēdzas uz izkraušanas režīma pamatattēlu (bez
saglabāšanas)
Pārlec izvēlnē 2-1 Klientu skaitītājs
Pos: 125.99 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Gewichtserfassung (Vollgewicht speichern) Vorraussetung @ 120\mod_1343114932117_111462.docx @ 1096947 @ @ 1

CC000436_1

Att. 130
Norādījums
Lai pareizi saglabātu piekabes svaru, jāievēro šādi punkti.
•
•
•
•
•

Saliekamā jūgstieņa cilindriem jābūt izvirzītiem par vismaz 1–3 cm
Atlaidiet savācējpiekabes un traktora bremzes
Vienmēr saglabājiet svaru piekrautā stāvoklī
Ja tiek izmantota mašīna ar trim tiltiem, papildu tiltam jābūt nolaistam (atstājiet vārstu
peldošajā režīmā)
Izvēlieties klientu skaitītāju (skatiet izvēlnē 2-1 „Klientu skaitītājs“)

Svara uzskaite norāda aktuālo piekraušanas līmeni pirmajā rindiņā (1).
Pos: 125.100 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 125.101 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Gewichtserfassung Tasten Beschreibung @ 120\mod_1343119212873_111462.docx @ 1097197 @ @ 1

•

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst
pāriet uz pamatattēlu.

•

, iziet no svara indikācijas bez saglabāšanas un
Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst
pāriet uz izkraušanas režīma pamatattēlu.

, iziet no svara indikācijas bez saglabāšanas un

•

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst
, pāriet uz izvēlni 2-1 "Klientu skaitītāji" (lai
izvēlētos klientu skaitītāju, kurā jāsaglabā svars).
Ja traktors ar piekabi stāv:
•

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst
, aptuveni 3 sekundes, saglabājiet
svaru, un notiek pāreja uz izkraušanas režīma pamatattēlu.
Ja traktors ar piekabi kustas:
•

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst
, aptuveni 0,5 sekundes, sistēma
sāk noteikt svaru.
Kamēr sistēma nosaka svaru, aptuveni 20 sekundes parādās simbols (2). Pēc aptuveni 20
sekundēm noteikto svaru saglabā atmiņā, un notiek pāreja uz izkraušanas režīma pamatattēlu.
Pos: 125.102 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 125.103 /BA/Info-Center/Ladewagen/Gewichtserfassug/Leergewicht speichern Überschrift @ 28\mod_1250151524696_111462.docx @ 274240 @ 3 @ 1

13.9.2

Saglabāt tukšas mašīnas svaru

Pos: 125.104 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Kurzüberblick über die Tasten Leergewicht speichern @ 50\mod_1287666367578_111462.docx @ 474770 @ @ 1

Taustiņu funkcijas izvēlnē Svara uzskaite (tukšas mašīnas svara saglabāšana) (pēc
izkraušanas)

Pārlec skaitītāju izvēlnē

Pārlec pie kalibrēšanas iestatījumiem un svara uzskaites
Iziet no svara uzskaites, saglabājot svaru un piekabes svara indikāciju
Iziet no svara uzskaites un pārslēdzas uz sākuma attēlu (iesp. bez saglabāšanas)
Iziet no svara uzskaites un pārslēdzas uz izkraušanas režīma pamatattēlu (bez
saglabāšanas)
Pos: 125.105 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Leergewicht speichern @ 268\mod_1401115011330_111462.docx @ 2028847 @ @ 1

Pēc pabeigtas piekabes izkraušanas, jāsaglabā tukšas mašīnas svars.
Norādījums
Ievērojiet, ka pēc saglabāšanas svēršanas ierīce tiek atkal iestatīta uz nulli neatkarīgi no tā, vai
uz kravas platformas vēl atrodas atlikuma krava. Tādēļ pirms saglabāšanas pārbaudiet, vai
kravas platforma bija pilnīgi iztukšota, jo pretējā gadījumā radīsies piekraušanas līmeņa
atšķirības.
Šim nolūkam:
Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst
, izsauciet no izkraušanas režīma pamatattēla
izvēlni Tukšas mašīnas svara saglabāšana.
Norādījums
Lai pareizi saglabātu pēdējās piekabes piekraušanas līmeni, jāievēro šādi punkti.
•
•
•
•
•

Pos: 125.106 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

210

Saliekamā jūgstieņa cilindriem jābūt izvirzītiem par vismaz 1 – 3 cm.
Atlaidiet savācējpiekabes un traktora bremzes.
Tukšas mašīnas svars vienmēr jāsaglabā uzreiz pēc piekraujamā stāvokļa saglabāšanas.
Ja tiek izmantota mašīna ar trim tiltiem, papildu tiltam jābūt nolaistam (atstājiet vārstu
peldošajā režīmā).
Izvēlieties klientu skaitītāju (skatiet izvēlnē 2-1 "Klientu skaitītājs").

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.107 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Leergewicht speichern Bild @ 120\mod_1343122071613_111462.docx @ 1097415 @ @ 1

CC000440_1

CC000437_1

131. att.
Svara uzskaite piedāvā pēdējo saglabāto pilno svaru (1) pirmajā rindiņā, bet momentāno tukšas
mašīnas svaru (2) otrajā rindiņā. Izkraušanas svaru (3) parāda trešajā rindiņā.
Pos: 125.108 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Leergewichtserfassung Tasten Beschreibung @ 120\mod_1343120929437_111462.docx @ 1097326 @ @ 1

•

, iziet no svara indikācijas bez saglabāšanas un
Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst
pāriet uz izkraušanas režīma pamatattēlu.

•

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst
, pāriet uz izvēlni 2-1 "Klientu skaitītāji" (lai
izvēlētos klientu skaitītāju, kurā jāsaglabā svars).

•

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst
"Kalibrēšana").

, pāriet uz kalibrēšanas izvēlni (skatiet nodaļu

Ja traktors ar piekabi stāv:
•

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst

, aptuveni 3 sekundes, saglabājiet

izkraušanas svaru. Displejā parādās simbols
, un svēršanas ierīce tiek
iestatīta uz nulli.
Svēršanas process tagad ir pabeigts, un var sākties jauns mērījums.
•

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst
pamatattēlu.

, iziet no svara indikācijas un pāriet uz

Ja traktors ar piekabi kustas:
•

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst

, aptuveni 0,5 sekundes, sistēma

sāk noteikt izkraušanas svaru. Displejā parādās simbols
.
Kamēr sistēma nosaka izkraušanas svaru, aptuveni 20 sekundes parādās simbols (4). Pēc
aptuveni 20 sekundēm noteikto izkraušanas svaru saglabā atmiņā, un svēršanas ierīce tiek
iestatīta uz nulli.
Svēršanas process tagad ir pabeigts, un var sākties jauns mērījums.
•

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst
pamatattēlu.

, iziet no svara indikācijas un pāriet uz

Pos: 125.109 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 125.110 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Gewichtserfassung im Automatikbetrieb / Lademodus @ 50\mod_1287730797953_111462.docx @ 475234 @ 3 @ 1

13.9.3

Svara uzskaite automātiskajā režīmā
Svara uzskaitē automātiskajā režīmā pilnīgi automātiski notiek visu piekabju pilnās masas svara
uzskaite vienam klientu skaitītājam. Vienas piekabes pilnās masas uzskaite ir pabeigta, pēc
tam, kad ir pagājis piekabes „iekraušanas/izkraušanas“ cikls.
Lai pareizi saglabātu piekabes svaru, jāievēro šādi punkti.
• iestatiet vajadzīgo skaitītāja režīmu (kraušanas režīmu vai smalcināšanas režīmu)
• starp iekraušanu un izkraušanu jāpaiet vismaz vienai minūtei
• kraušanas laikā aizmugurējai lūkai jābūt aizvērtai
• saliekamā jūgstieņa cilindriem jābūt izvirzītiem par vismaz 1–3 cm (izņemot tiešas
iekraušanas/izkraušanas procesā)
• ja tiek izmantota mašīna ar trim tiltiem (brīvizvēles), papildu tilts pēc kraušanas procesa, kā
arī pirms un pēc izkraušanas vismaz uz 1 minūti jānolaiž peldošajā režīmā
• savācējpiekabes un traktora bremzēm pēc izkraušanas procesa pabeigšanas
(aizmugurējās lūkas aizvēršanas) jābūt atlaistām apt. 1 minūti (pretējā gadījumā mērīšanas
rezultāts tiks falsificēts)
Skaitītāja režīmā I (kraušanas režīms)
• Kraušanas režīmā svēršanas sākas uzreiz pēc kraušanas procesa pabeigšanas. Tādēļ
savācējpiekabes un traktora bremzēm pēc kraušanas procesa pabeigšanas jābūt atlaistām
apt. 1 minūti (pretējā gadījumā mērīšanas rezultāts tiks falsificēts).
Pēc izkraušanas procesa
• Pēc izkraušanas svēršanas ierīce pēc vienas minūtes tiek atiestatīta uz nulli. Turklāt
displeja indikācijā var rasties svārstības.
Norādījums
Svēršanas rezultāts tiek piesaistīts klientu skaitītājam, pēc tam, kad sistēma svēršanas ierīci ir
atiestatījusi uz nulli.

Pos: 125.111 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Gewichtserfassung im Automatikbetrieb / Häckselmodus @ 174\mod_1371451269077_111462.docx @ 1487758 @ @ 1

Skaitītāja režīmā II (smalcināšanas režīms)
Svara reģistrāciju (svēršanu) veic nepārtraukti iekraušanas laikā līdz aizmugurējās lūkas
atvēršanai. Tādējādi rodas laika posms. Pēc aizmugurējās lūkas atvēršanas pēdējo reģistrēto
laika posmu pieņem kā mērījuma rezultātu. Lai nefalsificētu mērījuma rezultātu, traktoru ar
piekabi līdz aizmugurējās lūkas atvēršanai neapstādiniet ar ieslēgtām bremzēm, bet gan
vispirms pabeidziet izkraušanas procesu.
Pēc izkraušanas procesa
• Pēc izkraušanas svēršanas ierīce pēc vienas minūtes tiek atiestatīta uz nulli. Turklāt
displeja indikācijā var rasties svārstības.
Norādījums
Svēršanas rezultāts tiek piesaistīts klientu skaitītājam, pēc tam, kad sistēma svēršanas ierīci ir
atiestatījusi uz nulli.
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Pos: 125.115 /BA/Info-Center/Ladewagen/Gewichtserfassug/Kalibrierung Überschrift @ 28\mod_1250151679446_111462.docx @ 274264 @ 3 @ 1

13.9.4

Kalibrēšana

Pos: 125.116 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Kurzüberblick über die Tasten Kalibrieren @ 50\mod_1287669290421_111462.docx @ 474955 @ @ 1

Taustiņu funkcijas izvēlnē Kalibrēšana

Pieņemiet noklusējuma vērtības (ražotāja iestatītas) par korekcijas
vērtībām
Korekcijas vērtību saglabāšana
Atbalsta slodzes/tilta slodzes atsevišķa svēršana
Traktora ar piekabi kopējā svēršana

Pos: 125.117 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Kalibrierung Gesamtgewicht allgemeine Beschreibung @ 120\mod_1343292848848_111462.docx @ 1099527 @ @ 1

Pilnās masas kalibrēšana
Lai sasniegtu lielu svara uzskaites (pilnās masas) precizitāti, nepieciešams, lai sistēma tiktu
kalibrēta pirmajā lietošanas reizē vai, ja rodas pastāvīga mērīšanas atšķirība (svaru displeja
indikācija). Turklāt tilta slodzes sensoru korekcijas vērtības pielāgo savācējpiekabei.
Kalibrēšanu veiciet vismaz vienreiz gadā pirms ražas novākšanas.
Pos: 125.118 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Vorgehensweise Kalibrierung "Gewichtserfassung Handbetrieb" @ 268\mod_1401115188961_111462.docx @ 2028886 @ @ 1

Kalibrēšanas metode, ja ir izvēlēta izvēlne "Svara uzskaites manuālais režīms".
F7

F1

F8

F2

F9

F3

F10

F4

F11

F5

F12

F6

CC000441_1

CC000437_1

132. att.
• Piekabes izkraušanas svaru nosaka ar kontroles svēršanu.
• Atveriet izkraušanas režīma pamatattēlā izvēlni "Tukšas mašīnas svara saglabāšana
(
)"
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•

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst

•

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst

, saglabājiet izkraušanas svaru.
, atveriet kalibrēšanas izvēlni.

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.120 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Kalibrieungsmenü Bild @ 120\mod_1343285023561_111462.docx @ 1099166 @ @ 1

133. att. Kalibrēšanas izvēlne
Pos: 125.121 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Kalibrierungmenü Korrekturwert ändern @ 120\mod_1343292150206_111462.docx @ 1099468 @ @ 1

•
•

vai
, palieliniet vai samaziniet displejā parādāmo vērtību,
Nospiežot funkcijtaustiņu
līdz displejā ir iestatīta pierakstītā izkraušanas svara vērtība
Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst

, saglabājiet jauno korekcijas vērtību

•

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst
saglabāšanas pie svara uzskaites

, atgriežas bez korekcijas vērtības

•

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst

, vērtības atgriežas pie ražotāja iestatījumiem

Pos: 125.122 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Hinweis Sensoren Stützlast / Achslast kalibrieren @ 120\mod_1343196337794_111462.docx @ 1098256 @ @ 1

Norādījums
Retos gadījumos pilnās masas kalibrēšana nav pietiekama, lai korekcijas vērtību koriģētu ar
svēršanas izmērītajām vērtībām (pastāvīga mērīšanas atšķirība (svaru displeja indikācija)). Tad
sensoru korekcijas vērtības (atbalsta slodze (1) un tilta slodze (2)) jāpielāgo savācējpiekabei
(skatiet nodaļu „Atbalsta slodzes un tilta slodzes sensoru kalibrēšana“).
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.124 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Vorgehensweise Kalibrierung "Gewichtserfassung Automatikbetrieb" @ 265\mod_1400484411020_111462.docx @ 2012791 @ @ 1

7

1

A

15000 Kg

300 Kg

CC000434_4

Kalibrēšanas metode, ja ir izvēlēta izvēlne "Svara uzskaites automātiskais režīms".

3/3

134. att.

Kalibrēšanas izvēlne

•
•

Piekabes izkraušanas svaru nosaka ar kontroles svēršanu.
Atveriet galveni izvēlni 7 "Svara uzskaite".

•

Lai atvērtu kalibrēšanas izvēlni, nospiediet

.

Pos: 125.125 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Kalibrieungsmenü Bild @ 120\mod_1343285023561_111462.docx @ 1099166 @ @ 1

135. att. Kalibrēšanas izvēlne
Pos: 125.126 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Kalibrierungmenü Korrekturwert ändern @ 120\mod_1343292150206_111462.docx @ 1099468 @ @ 1

•
•
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Nospiežot funkcijtaustiņu
vai
, palieliniet vai samaziniet displejā parādāmo vērtību,
līdz displejā ir iestatīta pierakstītā izkraušanas svara vērtība
Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst

, saglabājiet jauno korekcijas vērtību

•

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst
saglabāšanas pie svara uzskaites

, atgriežas bez korekcijas vērtības

•

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst

, vērtības atgriežas pie ražotāja iestatījumiem

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.128 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Hinweis Sensoren Stützlast / Achslast kalibrieren @ 120\mod_1343196337794_111462.docx @ 1098256 @ @ 1

Norādījums
Retos gadījumos pilnās masas kalibrēšana nav pietiekama, lai korekcijas vērtību koriģētu ar
svēršanas izmērītajām vērtībām (pastāvīga mērīšanas atšķirība (svaru displeja indikācija)). Tad
sensoru korekcijas vērtības (atbalsta slodze (1) un tilta slodze (2)) jāpielāgo savācējpiekabei
(skatiet nodaļu „Atbalsta slodzes un tilta slodzes sensoru kalibrēšana“).
Pos: 125.129 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.130 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Kalibrierung Kraftmeßbolzen Achse / Kraftmeßbolzen Deichsel @ 83\mod_1317204020223_111462.docx @ 727902 @ 4 @ 1

13.9.4.1

Atbalsta slodzes un tilta slodzes spēka mērīšanas pirksta kalibrēšana
Norādījums
Atbalsta slodzes/tilta slodzes atsevišķā svēršana ir nepieciešama tikai gadījumā, ja nav
kalibrēts jūgstieņa spēka mērīšanas pirksts.

Pos: 125.131 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Kalibrierung Achslast und Stützlast Seite2 @ 268\mod_1401115286725_111462.docx @ 2028935 @ @ 1

Kalibrēšanas metode:
• Jābūt izvēlētai izvēlnei "Svara uzskaite" manuālajā režīmā (sk. nodaļu "Svara uzskaites
regulēšana").
• Piepildiet savācējpiekabi.
ESC

F7

F1

F8

F2

F9

F3

F10

F4

F11
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1
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CC000436_1

136. att.

)".

•

Atveriet no sākuma attēla izvēlni "Pilnā svara saglabāšana (

•
•

Saglabājiet parādīto pilno svaru (
).
Papildus piebrauciet pie svariem un nosakiet atbalsta slodzi (1) (pilnais svars) un tilta slodzi
(2) (pilnais svars). (Pierakstiet atbalsta slodzes un tilta slodzes vērtības).
Pilnīgi izkraujiet savācējpiekabi.
Papildus piebrauciet pie svariem un vēlreiz izmēriet atbalsta slodzi (1) (tukšas mašīnas
svars) un tilta slodzi (2) (tukšas mašīnas svars). (Pierakstiet atbalsta slodzes un tilta
slodzes vērtības).
Nosakiet un pierakstiet starpību starp atbalsta slodzi (1) (pilnais svars) un atbalsta slodzi (1)
(tukšas mašīnas svars).
Nosakiet un pierakstiet starpību starp tilta slodzi (2) (pilnais svars) un tilta slodzi (2) (tukšas
mašīnas svars).

•

•
•
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137. att.
• Atveriet izkraušanas režīma pamatattēlā izvēlni "Tukšas mašīnas svara saglabāšana
)"
(
•
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Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst

, pāriet uz kalibrēšanas izvēlni.

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.133 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-9 Gewichtserfassung /Kalibrierung Achslast und Stützlast Seite3 @ 50\mod_1287670115703_111462.docx @ 475085 @ @ 1

1

2

3
CC000439

Att. 138
• Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst
slodzes un tilta slodzes sensoru kalibrēšana“.

, pāriet uz kalibrēšanas izvēlni „Atbalsta

Tilta slodzes (2) korekcijas vērtības iestatīšana:
• Ar ritināšanas ritentiņu izvēlieties vajadzīgo iestatījumu; izvēles lauciņš kļūst krāsains.
• Nospiežot ritināšanas ritentiņu, pāriet uz izvēles lauciņu.
• Ar ritināšanas ritentiņu iestatiet vajadzīgo vērtību.
• Nospiežot ritināšanas ritentiņu, pieņem iestatījumu un atkal iziet no izvēles lauciņa.
•

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst
saglabāšanas pie svara uzskaites.

, atgriežas bez korekcijas vērtības

Atbalsta slodzes (1) korekcijas vērtības iestatīšana:
• Ar ritināšanas ritentiņu izvēlieties vajadzīgo iestatījumu; izvēles lauciņš kļūst krāsains.
• Nospiežot ritināšanas ritentiņu, pāriet uz izvēles lauciņu.
• Ar ritināšanas ritentiņu iestatiet vajadzīgo vērtību.
• Nospiežot ritināšanas ritentiņu, pieņem iestatījumu un atkal iziet no izvēles lauciņa.
•

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst
saglabāšanas pie svara uzskaites.

, atgriežas bez korekcijas vērtības

•

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst

, vērtības atgriežas pie ražotāja iestatījumiem.
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.135.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 13 Zähler/Hauptmenü 13 Zähler ÜS @ 218\mod_1390916280761_111462.docx @ 1768784 @ 2 @ 1

13.10

Galvenā izvēlne 13 "Skaitītāji"

Pos: 125.135.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 13 Zähler/Hauptmenü 13 Zähler Bild AX/MX/ZX @ 218\mod_1390916666655_111462.docx @ 1768922 @ @ 1

CC000150

139. att.
Pos: 125.135.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 13 Zähler/Hauptmenü 13 Zähler aufrufen @ 218\mod_1391000156104_111462.docx @ 1771671 @ @ 1

Priekšnosacījums: Izvēlņu kopa ir atvērta.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Skaitītāji".

.

Pos: 125.135.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 13 Zähler/Hauptmenü 13 Zähler 2 Untermenüs @ 218\mod_1391000152573_111462.docx @ 1771642 @ @ 1

Galvenā izvēlne "Skaitītāji" atkarībā no mašīnas aprīkojuma ir iedalīta turpmākajās
apakšizvēlnēs:
Apakšizvēln
e
n
all
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Apraksts
Apakšizvēlne 13-1 "Klientu skaitītāji"
Apakšizvēlne 13-2 "Kopējie skaitītāji"

CC000153

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.137.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 13 Zähler/Untermenü 13-1 Kundenzähler/Untermenü 13-1 Kundenzähler ÜS @ 218\mod_1390978414754_111462.docx @ 1769934 @ 3 @ 1

13.10.1

Apakšizvēlne 13-1 "Klientu skaitītāji"

Pos: 125.137.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 13 Zähler/Untermenü 13-1 Kundenzähler/Untermenü 13-1 Kundenzähler Bild @ 265\mod_1400492289951_111462.docx @ 2013408 @ @ 1

13-1
n

1
1
2
:

2
3
4
5

CC000153

CC000443_4

140. att.
Pos: 125.137.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 13 Zähler/Untermenü 13-1 Kundenzähler/Untermenü 13-1 Kundenzähler aufrufen @ 218\mod_1390978688938_111462.docx @ 1769992 @ @ 1

Priekšnosacījums: Ir atvērta galvenā izvēlne 13 "Skaitītāji".
• Lai atvērtu izvēlni n, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Klientu skaitītāji".
Pos: 125.137.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 13 Zähler/Untermenü 13-1 Kundenzähler/Untermenü 13-1 Kundenzähler Beschreibung der Anzeige AX/MX/ZX @ 265\mod_1400497220775_111462.docx @ 2013957 @ @ 1

Programmta
ustiņš

Nozīme
Klientu skaitītāji

Informācija
–
–
–
–
–
–

No 1 līdz 20 klientu skaitītājiem.
Aktivizētais klientu skaitītājs ir
pagaismots pelēkā krāsā.
Izvēlētais klientu skaitītājs ir tas, kurš
atrodas starp līnijām.
Izvēlētajam klientu skaitītājam nav
jābūt aktivizētam.
Nosaukums līdzās klientu skaitītājam
ir ar pieskāriena funkciju; atveras
ievades veidne.
Viegli pieskaroties
programmtaustiņam, atver sīkas
informācijas skaitītāju.
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.137.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 13 Zähler/Untermenü 13-1 Kundenzähler/Untermenü 13-1 Kundenzähler / Detailzähler ZÜ @ 268\mod_1400772676644_111462.docx @ 2024117 @ @ 1

Sīkas informācijas skaitītājs

Pos: 125.137.7 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 13 Zähler/Untermenü 13-1 Kundenzähler/Untermenü 13-1 Kundenzähler / Detailzähler Bild @ 268\mod_1400772617349_111462.docx @ 2024088 @ @ 1

13-1

13-1
n

n

Name
1
1
2
:

1
2
:

2
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4
5

CC000443_4

CC000492_3

141. att.
Pos: 125.137.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 13 Zähler/Untermenü 13-1 Kundenzähler/Untermenü 13-1 Kundenzähler / Detailzähler aufrufen @ 265\mod_1400492781628_111462.docx @ 2013556 @ @ 1

Priekšnosacījums: Ir atvērta apakšizvēlne 13-1 "Klientu skaitītāji".
•

Lai atvērtu sīkas informācijas skaitītāju, nospiediet

•

Lai atvērtu klientu skaitītāju, nospiediet

1
2
:

1
2
:

.

.

Pos: 125.137.9 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 13 Zähler/Untermenü 13-1 Kundenzähler/Menü 13-1 Detailzähler Beschreibung Anzeigebereich AX/MX/ZX @ 265\mod_1400493332585_111462.docx @ 2013676 @ @ 1

Grafiskais attēls

Nozīme

Informācija

Aktivizētais klientu skaitītājs

–

Šajā gadījumā klientu skaitītājs 1

Kopējais piekabju skaitītājs

–

Sasummētas piekabju kravas no
kraušanas režīma un smalcināšanas
režīma.
Piekabju skaitīšana ir atkarīga no
noregulētā skaitītāja režīma.

–

t

Nosaukums

Kraušanas režīma skaitītājs

–

Sasummētās piekabju kravas

Smalcināšanas režīma skaitītājs

–

Sasummētās piekabju kravas

Pļaujas materiāla svars

Ar brīvizvēli Svara uzskaite
– Sasummēts no kraušanas režīma un
smalcināšanas režīma

Ekspluatācijas stundu skaitītājs

–

Ekspluatācijas stundu skaitītājs
skaita, kad tiek ieslēgta elektronika
un tiek aktivizēts ekspluatācijas
stundu skaitītājs.

Iekraušanas laika skaitītājs (sasummēts
piekabes iekraušanas laiks)
Iekraušanas laika skaitītājs skaita, kad
savācējs atrodas peldošajā režīmā un
aizmugurējā lūka ir aizvērta.

–

Sasummēts piekabes iekraušanas
laiks.
Iekraušanas laika skaitītājs skaita,
kad savācējs atrodas peldošajā
režīmā un aizmugurējā lūka ir
aizvērta.

Izkraušanas laika skaitītājs (sasummēts
piekabes izkraušanas laiks)
Izkraušanas laika skaitītājs skaita, kad
aizmugurējā lūka ir atvērta un
transportiera grīda darbojas.

–

Klientu skaitītāja nosaukuma izveidošana

–

–

–

–
–

Sasummēts piekabes izkraušanas
laiks.
Izkraušanas laika skaitītājs skaita,
kad aizmugurējā lūka ir atvērta un
transportiera grīda darbojas.
Katram klientu skaitītājam var
izveidot vienu nosaukumu.
Ievade ir ierobežota ar 15 zīmēm.
Ar pieskāriena funkciju

Pos: 125.137.11 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 13 Zähler/Untermenü 13-1 Kundenzähler/Untermenü 13-1 Kundenzähler Beschreibung der Softkeys für die Funktionstasten @ 265\mod_1400493946563_111462.docx @ 2013705 @ @ 1

Programmta
222

Nozīme

Informācija

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
ustiņš
Šķirstīšana uz priekšu
Šķirstīšana atpakaļ
Izvēles apstiprināšana
h on

Ekspluatācijas stundu skaitītāja
deaktivizēšana

–

Ekspluatācijas stundu skaitītājs ir
aktivizēts.

h off

Ekspluatācijas stundu skaitītāja
aktivizēšana

–

Ekspluatācijas stundu skaitītājs ir
deaktivizēts.

Izvēlnes aizvēršana

–

Ilgāk nospiežot, atver pamatattēlu.

–

Izmantojot savācējpiekabi lopbarības
materiālu (siena, salmu un zāles
skābbarības) savākšanai,
transportēšanai un izkraušanai.
Piekabe tiek pieskaitīta, kad ar
aizvērtu aizmugurējo lūku
transportiera grīda ir aktivizēta
vismaz 5 sekundes un papildus ar
atvērtu aizmugurējo lūku
transportiera grīda ir aktivizēta
vismaz 5 sekundes.

Izvēlētā klientu skaitītāja vērtību
dzēšana.
Kraušanas režīms

–

Smalcināšanas režīms

–
–

–

1
2
:

1
2
:

Izmantojot savācējpiekabi kā
skābbarības transportieri (zāles un
kukurūzas skābbarībai).
Piekabe tiek pieskaitīta, kad ar
atvērtu aizmugurējo lūku
transportiera grīda ir aktivizēta
vismaz 5 sekundes.
Ja smalcināšanas režīmā ar
neiztukšotu mašīnu tiek aizvērta
aizmugurējā lūka un izkraušanas
process tiek veikts vēlāk, tiek
saskaitītas divas piekabes.

Sīkas informācijas skaitītāja
parādīšana

–

Parāda papildu informāciju
izvēlētajam klientu skaitītājam.

Klientu skaitītāju parādīšana

–

Parāda visu klientu sarakstu.
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.137.13 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 13 Zähler/Untermenü 13-1 Kundenzähler/Untermenü 13-1 Kundenzähler / Detailzähler Bild @ 268\mod_1400772617349_111462.docx @ 2024088 @ @ 1

13-1

13-1
n

n

Name
1
1
2
:

1
2
:

2
3
4
5

CC000443_4

CC000492_3

142. att.
Pos: 125.137.14 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 2 Zähler/Zählermodus einstellen @ 265\mod_1400497608423_111462.docx @ 2013976 @ @ 1

Skaitītāja režīma iestatīšana
Izmantojot skaitītāja režīmu, atkarībā no savācējpiekabes pielietojuma var pielāgot piekabju
skaitītāju.
Kraušanas režīms
•

Lai atvērtu kraušanas režīmu, nospiediet

Programmtaustiņš mainās no
Smalcināšanas režīms
•

uz

.

Lai atvērtu kraušanas režīmu, nospiediet

Programmtaustiņš mainās no

uz

.

.

.

Pos: 125.137.15 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 2 Zähler/Kundenzähler aktivieren @ 183\mod_1378457875532_111462.docx @ 1576758 @ @ 1

Klientu skaitītāja aktivizēšana
•

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
vai , izvēlieties vajadzīgo
klientu skaitītāju.
• Lai aktivizētu klientu skaitītāju, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
.
Jaunais aktivizētais klientu skaitītājs tiek pagaismots pelēkā krāsā.
Ekspluatācijas stundu skaitītāja aktivizēšana
• Lai aktivizētu ekspluatācijas stundu skaitītāju, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
programmtaustiņam

h off .

Programmtaustiņš indikācijā mainās no

h off uz

h on.

Ekspluatācijas stundu skaitītāja deaktivizēšana
• Lai deaktivizētu ekspluatācijas stundu skaitītāju, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
programmtaustiņam

h on .

Programmtaustiņš indikācijā mainās no
Pos: 125.137.16 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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h on uz

h off.

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.137.17 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 2 Zähler/Kundenzähler löschen @ 265\mod_1400498114280_111462.docx @ 2014045 @ @ 1

Klientu skaitītāja dzēšana
Klientu skaitītājam, kurš jāizdzēš, nav jābūt aktivizētam.
•

Lai izvēlētos dzēšamo klientu skaitītāju, nospiediet

•

Lai klientu skaitītāju atiestatītu uz nulli, nospiediet

vai

.

.

Pos: 125.137.18 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 13 Zähler/Untermenü 13-1 Kundenzähler/Name für Kundenzähler eingeben @ 220\mod_1391408541890_111462.docx @ 1779077 @ @ 1

Klientu skaitītāja jauna nosaukuma izveidošana vai izmainīšana
• Spiediet uz "Nosaukums".
Parādās ievades dialoglodziņš.
• Ievadiet nosaukumu, izmantojot taustiņu paneli.
•

Lai saglabātu nosaukumu, nospiediet

.

•

Lai aizvērtu ievades dialoglodziņu bez saglabāšanas, nospiediet

.

Pos: 125.138 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.139.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 13 Zähler/Untermenü 13-2 Gesamtzähler/Untermenü 13-2 Gesamtzähler ÜS @ 218\mod_1390978524194_111462.docx @ 1769963 @ 3 @ 1

13.10.2

Apakšizvēlne 13-2 "Kopējie skaitītāji"

Pos: 125.139.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 13 Zähler/Untermenü 13-2 Gesamtzähler/Untermenü 13-2 Gesamtzähler Bild @ 265\mod_1400498851175_111462.docx @ 2014208 @ @ 1

13-2
all

1

1
2
CC000446_2

CC000153

143. att.
Pos: 125.139.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 13 Zähler/Untermenü 13-2 Gesamtzähler/Untermenü 13-2 Gesamtzähler aufrufen @ 218\mod_1390998131442_111462.docx @ 1771378 @ @ 1

Priekšnosacījums: Ir atvērta galvenā izvēlne 13 "Skaitītāji".
• Lai atvērtu izvēlni all, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Kopējie skaitītāji".

.

Pos: 125.139.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 2 Zähler/Menü 2-2 Gesamtzähler Symbolbedeutung @ 265\mod_1400498919269_111462.docx @ 2014247 @ @ 1

Indikācijas diapazons
Grafiskais
attēls

Apraksts
Kopējais piekabju skaits
Ekspluatācijas stundu skaitītājs

h

Kopējais piekabju skaitītājs (nav dzēšams)
1
2

Sezonālais skaitītājs 1 (ir dzēšams)
Dienu skaitītājs 2 (ir dzēšams)

Pos: 125.139.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 2 Zähler/Menü 2-2 Gesamtzähler Saisonzähler/Tageszähler @ 265\mod_1400499215478_111462.docx @ 2014276 @ @ 1

Sezonālā skaitītāja dzēšana
• Lai izdzēstu sezonālo skaitītāju, nospiediet
Sezonālo skaitītāju atiestata uz nulli.

1.

Dienu skaitītāja atiestate
• Lai izdzēstu dienu skaitītāju, nospiediet
Dienu skaitītāju atiestata uz nulli.

2.

Pos: 125.139.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 13 Zähler/Untermenü 13-2 Gesamtzähler/Hinweis: Der Gesamt-Betriebsstundenzähler ist nicht löschbar @ 265\mod_1400499897366_111462.docx @ 2014445 @ @ 1

Norādījums
Kopējo ekspluatācijas stundu skaitītājs (1) sāk darboties, tiklīdz tiek ieslēgta elektronika. Kopējo
ekspluatācijas stundu skaitītājs (1) nav dzēšams.
Pos: 125.140 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.141.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Hauptmenü 14 ISOBUS-EinstellungenHauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen ÜS @ 218\mod_1390998806069_111462.docx @ 1771438 @ 2 @ 1

13.11

Galvenā izvēlne 14 "ISOBUS regulējumi"

Pos: 125.141.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Hauptmenü 14 ISOBUS-EinstellungenHauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen Bild_Ladewagen @ 293\mod_1411399104600_111462.docx @ 2305340 @ @ 1

CC000150

CC000154_1

144. att.
Pos: 125.141.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Hauptmenü 14 ISOBUS-EinstellungenHauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen aufrufen @ 218\mod_1390975953795_111462.docx @ 1769688 @ @ 1

Priekšnosacījums: Izvēlņu kopa ir atvērta.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "ISOBUS regulējumi".
Pos: 125.141.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Hauptmenü 14 ISOBUS-EinstellungenHauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen Untermenüs @ 293\mod_1411388476965_111462.docx @ 2304682 @ @ 1

Galvenā izvēlne "ISOBUS regulējumi" atkarībā no mašīnas aprīkojuma ir iedalīta turpmākajās
apakšizvēlnēs:
Apakšizvēl
ne

Apraksts

Apakšizvēlne 14-1 "Palīgierīces (AUX)
diagnostika"
Apakšizvēlne 14-2 "Kustības
ātruma/kustības virziena indikācijas
diagnostika"

Informācija
–

Sk. nodaļu Ārēji pieslēgts ISOBUS
vadības terminālis "Apakšizvēlne
14-1 Palīgierīces diagnostika
(AUX)".

–

Sk. nodaļu Ārēji pieslēgts ISOBUS
vadības terminālis "Apakšizvēlne
14-2 Kustības ātruma/kustības
virziena indikācijas diagnostika".

–

Sk. nodaļu Ārēji pieslēgts ISOBUS
vadības terminālis "Apakšizvēlne
14-7 Virtuālais terminālis (VT)".

–

Sk. nodaļu Ārēji pieslēgts ISOBUS
vadības terminālis "Apakšizvēlne
14-9 Pārslēgšanās starp
termināļiem".

Apakšizvēlne 14-3 "Fona krāsas
regulēšana"
Apakšizvēlne 14-7 "Virtuālais
terminālis (VT)"
Apakšizvēlne 14-9 "Pārslēgšanās
starp termināļiem"

Pos: 125.142 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.143.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-1 Diagnose Auxiliary (AUX)/Untermenü 14-1 Diagnose Auxiliary (AUX) ÜS @ 218\mod_1391001106347_111462.docx @ 1772046 @ 3 @ 1

13.11.1

Apakšizvēlne 14-1 "Palīgierīces (AUX) diagnostika"

Pos: 125.143.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-1 Diagnose Auxiliary (AUX)Untermenü 14-1 Diagnose Auxiliary (AUX) Bild @ 318\mod_1423571870580_111462.docx @ 2463954 @ @ 1

14-1

CC000154_1

CC000156

145. att.
Pos: 125.143.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-1 Diagnose Auxiliary (AUX)/Untermenü 14-1 Diagnose Auxiliary aufrufen @ 218\mod_1391001403606_111462.docx @ 1772184 @ @ 1

Priekšnosacījums: Ir atvērta galvenā izvēlne 14 "ISOBUS".
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Palīgierīces (AUX) diagnostika".
Pos: 125.143.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-1 Diagnose Auxiliary (AUX)/Untermenü 14-1 Diagnose Auxillary: Einführtext @ 218\mod_1391000987358_111462.docx @ 1771959 @ @ 1

Displejā parādās daudzfunkciju sviras attēls. Ja ar daudzfunkciju sviru aktivizē kādu funkciju,
displejā parādās tikai piešķirtais simbols. Pati par sevi funkcija netiek izpildīta.
Pos: 125.144 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.145.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-2 Diagnose Fahrgeschwindigkeit-/ Fahrtrichtungsanzeige/Untermenü 14-2 Diagnose Fahrgeschwindigkeit-/ Fahrtrichtungsanzeige ÜS @ 218\mod_1391002654204_111462.docx @ 1772381 @ 3 @ 1

13.11.2

Apakšizvēlne 14-2 "Kustības ātruma/kustības virziena indikācijas diagnostika" "

Pos: 125.145.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-2 Diagnose Fahrgeschwindigkeit-/ FahrtrichtungsanzeigeUntermenü 14-2 Diagnose Fahrgeschwindigkeit-/ Fahrtrichtungsanzeige Bild @ 318\mod_1423573908870_111462.docx @ 2464015 @ @ 1

14-2

0
5,0 km/h
546 m
0
2,4 km/h
267 m

CC000154_1

CC000155_1

146. att.
Pos: 125.145.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-2 Diagnose Fahrgeschwindigkeit-/ Fahrtrichtungsanzeige/Untermenü 14-2 Diagnose Fahrgeschwindigkeit-/ Fahrtrichtungsanzeige: aufrufen @ 219\mod_1391003550850_111462.docx @ 1772679 @ @ 1

Priekšnosacījums: Ir atvērta galvenā izvēlne 14 "ISOBUS".
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Kustības ātruma/kustības virziena indikācijas diagnostika".
Pos: 125.145.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-2 Diagnose Fahrgeschwindigkeit-/ Fahrtrichtungsanzeige/Untermenü 14-2 Diagnose Fahrgeschwindigkeits- /Fahrtrichtungsanzeige Symbolerklärung @ 267\mod_1400671770707_111462.docx @ 2020656 @ @ 1

Simbols

Nozīme

Informācija

Riteņiem noteiktais ātrums
Pamatnei noteiktais ātrums
<--- 0

Kustība turpgaitā

0 --->

Kustība atpakaļgaitā
Parametrs izvēlēts

ISO kopnes izmantošana

Parametrs nav izvēlēts
Pos: 125.146 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.147.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-3 Hintergrundfarbe ändern (Kontrast)/Untermenü 14-3 Hintergrundfarbe einstellen: ÜS @ 293\mod_1411393666358_111462.docx @ 2305064 @ 3 @ 1

13.11.3

Apakšizvēlne 14-3 "Fona krāsas regulēšana"

Pos: 125.147.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-3 Hintergrundfarbe ändern (Kontrast)/Untermenü 14-3 Hintergrundfarbe einstellen: Bild @ 293\mod_1411393744706_111462.docx @ 2305095 @ @ 1

14-3

1/2

CC000154_1

CC000915

147. att.
Pos: 125.147.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-3 Hintergrundfarbe ändern (Kontrast)/Untermenü 14-3 Hintergrundfarbe einstellen: Voraussetzung @ 293\mod_1411393951119_111462.docx @ 2305126 @ @ 1

Priekšnosacījums: Ir atvērta galvenā izvēlne 14 "ISOBUS regulējumi".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Fona krāsas regulēšana".
Pos: 125.147.4 /Überschriften/Zwischenüberschriften/F-JFunktionstasten @ 266\mod_1400568093335_111462.docx @ 2015988 @ @ 1

Funkcijtaustiņi

Pos: 125.147.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Funktionstasten alle MaschinenBeschreibung der Softkeys für Funktionstasten_1 Diskette/ESC @ 262\mod_1399979219261_111462.docx @ 2003358 @ @ 1

Program
mtaustiņš

Informācija

Nozīme
Saglabāšana
Izvēlnes aizvēršana

–

Bez saglabāšanas

Pos: 125.147.6 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-EAnzeigebereich @ 266\mod_1400566976302_111462.docx @ 2015870 @ @ 1

Indikācijas diapazons

Pos: 125.147.7 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Funktionstasten alle MaschinenBeschreibung der Softkeys für Anzeigebereich_1 Pfeil @ 265\mod_1400480142413_111462.docx @ 2012175 @ @ 1

Program
mtaustiņš

Informācija

Nozīme
Nākamā režīma parādīšana

–

Ar pieskāriena funkciju

Iepriekšējā režīma parādīšana

–

Ar pieskāriena funkciju

Pos: 125.147.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-3 Hintergrundfarbe ändern (Kontrast)/Untermenü 14-3 Hintergrundfarben einstellen: Beschreibung der Modi 1 und 2 @ 293\mod_1411392722513_111462.docx @ 2304973 @ @ 1

Var izvēlēties starp diviem režīmiem.
Grafiskai
s attēls

Nozīme

Informācija

Balta fona krāsa

–

Ieteicama darbam dienā.

Pelēka fona krāsa

–

Ieteicama darbam naktī.

Pos: 125.147.9 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Modus aufrufen speichern @ 263\mod_1399988240202_111462.docx @ 2004711 @ @ 1

Režīma atvēršana un saglabāšana atmiņā
Simbols
augšējā rindiņā norāda, ka parādītais režīms ir saglabāts atmiņā.
• Lai atvērtu nākamo režīmu, nospiediet
.
• Lai atvērtu iepriekšējo režīmu, nospiediet
.
Augšējā rindiņā nodziest simbols
•

Lai saglabātu, nospiediet

•

Noregulētais režīms tiek saglabāts atmiņā, un augšējā rindiņā parādās simbols

•

Lai izietu no izvēlnes, nospiediet

Pos: 125.149.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-7 Virtual Terminal/Untermenü 14-7 Virtual Terminal: ÜS @ 219\mod_1391062313154_111462.docx @ 1774116 @ 3 @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
13.11.4

Apakšizvēlne 14-7 "Virtuālais terminālis (VT)"

Pos: 125.149.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-7 Virtual TerminalUntermenü 14-7 Virtual Terminal: Bild @ 318\mod_1423577709778_111462.docx @ 2464048 @ @ 1

14-7

CC000159

CC000154_1

148. att.
Pos: 125.149.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-7 Virtual Terminal/Untermenü 14-7 Virtual Terminal: aufrufen @ 219\mod_1391062874750_111462.docx @ 1774242 @ @ 1

Priekšnosacījums: Ir atvērta galvenā izvēlne 14 "ISOBUS".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Virtuālais terminālis (VT)".
Pos: 125.149.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-7 Virtual Terminal/Untermenü 14-7 ISO-Terminal aufrufen mit weniger als 8Tasten @ 220\mod_1391411887336_111462.docx @ 1779664 @ @ 1

Norādījums
Šī izvēlne parādās tikai ISO termināļiem ar mazāk nekā 8 taustiņiem.
ISO termināļiem ar mazāk nekā 8 taustiņiem ērtai piekabinātas mašīnas vadībai ieteicams
izmantot papildu ISO vadības sviru. Vadības sviras sadalījumu skatiet nodaļā "Vadības sviras
sadalījuma piemērs".
ISO terminālis ar mazāk nekā 8 taustiņiem
Šajā izvēlnē pamatattēlu noregulē uz 5 programmtaustiņiem vai 8 programmtaustiņiem.
Pārstatot uz 8 programmtaustiņiem, tiek virtuāli saglabāti papildu programmtaustiņi, un tos var
sasniegt ar šķirstīšanu.
Pos: 125.149.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Funktionstasten alle MaschinenBeschreibung der Softkeys für Funktionstasten @ 183\mod_1378454694561_111462.docx @ 1576584 @ @ 1

Grafiskais
attēls

Nozīme

Informācija

Nākamā režīma parādīšana
Iepriekšējā režīma parādīšana
Saglabātais režīms
Izvēlētā regulējuma saglabāšana
Izvēlnes aizvēršana bez
saglabāšanas
Pos: 125.149.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-7 Virtual Terminal/Untermenü 14-7 Virtual Terminal: Aktuelle Status wird als Grafik angezeigt @ 222\mod_1392015211745_111462.docx @ 1805309 @ @ 1

Pašreizējais statuss parādās kā grafiskais attēls
Grafiskai
s attēls

Nozīme
Terminālis ar 5 programmtaustiņiem bez virtuālajiem programmtaustiņiem
Terminālis ar mazāk nekā 8 taustiņiem un virtuālo programmtaustiņu lietošanu

Pos: 125.149.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.149.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Status ändern und speichern mit + und - @ 189\mod_1380725906960_111462.docx @ 1619289 @ @ 1

Statusa izmaiņas un saglabāšana atmiņā
•

Lai izmainītu statusu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam

vai

Simbols
augšējā rindiņā nodziest.
• Lai saglabātu atmiņā statusu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
.
Simbols
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parādās augšējā rindiņā.

•

Lai aizvērtu izvēlni, nospiediet funkcijtaustiņu

.

•

Lai atvērtu pamatattēlu, vairākas reizes secīgi nospiediet funkcijtaustiņu

.

.

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.151.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-9 Umschalten zwischen Terminals/Untermenü 14-9 Umschalten zwischen Terminals: ÜS @ 219\mod_1391063686587_111462.docx @ 1774330 @ 3 @ 1

13.11.5

Apakšizvēlne 14-9 "Pārslēgšanās starp termināļiem"

Pos: 125.151.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-9 Umschalten zwischen TerminalsUntermenü 14-9 Umschalten zwischen Terminals: Bild @ 318\mod_1423578689377_111462.docx @ 2464169 @ @ 1

CC000154_1

149. att.
Pos: 125.151.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-9 Umschalten zwischen Terminals/Untermenü 14-9 Umschalten zwischen Terminals: aufrufen @ 219\mod_1391062318821_111462.docx @ 1774145 @ @ 1

Priekšnosacījums: Ir atvērta galvenā izvēlne 14 "ISOBUS".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Pārslēgšanās starp termināļiem".
Pos: 125.151.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-9 Umschalten zwischen Terminals/Hinweis: Das Untermenü erscheint nur @ 219\mod_1391064705088_111462.docx @ 1774537 @ @ 1

Norādījums
• Apakšizvēlne parādās tikai tad, ja ir pievienoti vairāki ISO termināļi.
• Izmantojot termināli, var pārslēgties uz nākamo pievienoto termināli atkarībā no tā, cik
termināļi ir pievienoti.
• Pirmajā pārslēgšanas reizē mašīnas konfigurāciju ielādē nākamajā terminālī. Ielādes
process var ilgt vairākas minūtes. Konfigurācija tiek saglabāta nākamā termināļa atmiņā.
Pos: 125.151.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-9 Umschalten zwischen Terminals/Hinweis: Bis zum nächsten Aufruf @ 219\mod_1391064786123_111462.docx @ 1774566 @ @ 1

Norādījums
Līdz nākamai atvēršanas reizei mašīna vairs nav pieejama iepriekšējā terminālī.
Pos: 125.151.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-9 Umschalten zwischen Terminals/Hinweis Beim Neustart @ 119\mod_1342085621507_111462.docx @ 1069725 @ @ 1

Norādījums
Atkārtotas palaides laikā sistēma mēģina vispirms palaist pēdējo izmantoto termināli. Ja
pēdējais izmantotais terminālis vairs nav pieejams (piem., ja tas ir demontēts), aizkavējas
atkārtotā palaide, jo sistēma meklē jaunu termināli un ielādē terminālī specifiskās
izvēlnes. Ielādes process var ilgt vairākas minūtes.
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.153.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Hauptmenü 15 Einstellungen: ÜS @ 219\mod_1391067733576_111462.docx @ 1774625 @ 2 @ 1

13.12

Galvenā izvēlne 15 "Regulējumi"

Pos: 125.153.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Hauptmenü 15 Einstellungen Bild AX/MX/ZX @ 265\mod_1400502313017_111462.docx @ 2014787 @ @ 1

1
2
:

CC000150

150. att.
Pos: 125.153.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Hauptmenü 15 Einstellungen aufrufen @ 219\mod_1391070608369_111462.docx @ 1774718 @ @ 1

Priekšnosacījums: Izvēlņu kopa ir atvērta.
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Regulējumi".
Pos: 125.153.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Hauptmenü 15 Einstellungen Untermenüs @ 265\mod_1400502585204_111462.docx @ 2014816 @ @ 1

Galvenā izvēlne "Regulējumi" atkarībā no mašīnas aprīkojuma ir iedalīta turpmākajās
apakšizvēlnēs:
Apakšizvēln
e

Apraksts
Apakšizvēlne 15-1 "Sensoru pārbaude"
Apakšizvēlne 15-2 "Izpildelementu pārbaude"

1
2
:

Apakšizvēlne 15-4 "Kļūdu saraksts"
Apakšizvēlne 15-5 "Informācija"
Apakšizvēlne 15-6 "Montieris"
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CC000157_1

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.155.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-1 Sensortest/Untermenü 15-1 Sensortest: ÜS @ 219\mod_1391071042847_111462.docx @ 1774836 @ 3 @ 1

13.12.1

Apakšizvēlne 15-1 "Sensoru pārbaude"

Pos: 125.155.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-1 Sensortest/Untermenü 15-1 Sensortest: Bild AX/MX/ZX @ 267\mod_1400682167648_111462.docx @ 2021645 @ @ 1

15-1

1
2
:

B4

B5

1

1
2
:

2

B6

B8

CLOSE
3

CC000157_1

OPEN
4

CC000158_1

151. att.
Pos: 125.155.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-1 Sensortest/Untermenü 15-1 Sensortest aufrufen @ 219\mod_1391075399350_111462.docx @ 1775182 @ @ 1

Priekšnosacījums: Ir atvērta galvenā izvēlne 15 "Regulējumi".
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Sensoru pārbaude".
Pos: 125.155.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-1 Sensortest/Untermenü 15-1 Sensortest: Einführtext @ 219\mod_1391075684788_111462.docx @ 1775329 @ @ 1

Sensoru pārbaudē tiek pārbaudīts, vai mašīnai uzstādītajiem sensoriem nav kļūdu, turklāt
sensoru pārbaudes laikā sensorus var pareizi noregulēt. Tikai pēc sensoru noregulēšanas ir
nodrošināta mašīnas pareizā darbība.

Pos: 125.155.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-1 Sensortest/Beschreibung der Symbole für Funktionstasten Sensortest @ 219\mod_1391076418261_111462.docx @ 1775627 @ @ 1

Simboli

Nozīme

Informācija

Šķirstīšana uz priekšu
Šķirstīšana atpakaļ
Sensoru pārbaudes veidnes
atvēršana

–

Nospiediet grafisko attēlu, atveras
veidne "Sensoru pārbaude".

Izvēlnes aizvēršana
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.155.7 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/ Untermenü 15-1 Sensortest/Sensor testen @ 220\mod_1391418342157_111462.docx @ 1780491 @ @ 1

Sensora pārbaude
• Lai pārbaudītu sensoru, spiediet uz sensora simbolu.
Parādās veidne "Sensoru pārbaude".
Pos: 125.155.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-1 Sensortest/Sensortest Bild AX/MX/ZX @ 267\mod_1400682042132_111462.docx @ 2021616 @ @ 1

15-1

15-1

B4

B5
1

1

1
2
:

2

1
2
:

B1
B6

B8

CLOSE
3

B2

OPEN

AUTO

4

CC000158_1

1

CC000448_2

152. att.
Pos: 125.155.9 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-1 Sensortest/Untermenü 15-1 Sensortest: Achtung @ 219\mod_1391075798151_111462.docx @ 1775388 @ @ 1

Ievērībai!
Sensoru pārbaudes laikā jūgvārpsta nedrīkst rotēt.
Pos: 125.155.10 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-1 Sensortest/Untermenü 15-1 Beschreibung der Symbole für Funktionstasten Aktortest @ 221\mod_1391525674685_111462.docx @ 1788457 @ @ 1

Simboli

Nozīme

Informācija

Nākamā sensora izvēle
Iepriekšējā sensora izvēle
Sensoru pārbaudes veidnes
aizvēršana

Atveras apakšizvēlne "Sensoru pārbaude".

Izvēlnes aizvēršana
Pos: 125.155.11 /BA/Info-Center/Schwader/Bedieneinheit - Komfort/Swadro 1400/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Einstellwerte Sensor allgemeiner Text @ 6\mod_1215416779856_111462.docx @ 113422 @ @ 1
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Uzstādāmās vērtības:
Joslu indikācijas augšējā daļā parādīta minimālā un maksimālā uzstādāmā vērtība, kad sensors
ir vājināts (metāls ir sensoram priekšā). Pašreiz uzstādītā vērtība (faktiskā vērtība) parādīta zem
joslu indikācijas.
Sensora attālumam līdz metālam jābūt iestatītam tā, lai vājinātā stāvoklī josla atrodas pret
augšējo marķējumu. Papildus pārbaudiet, vai nevājinātā stāvoklī josla atrodas apakšējā
marķējuma zonā.

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.155.13 /BA/Info-Center/Sensoren/Mögliche Sensoren (je nach Ausstattung der Maschine) @ 19\mod_1238071336628_111462.docx @ 214017 @ @ 1

Iespējamie sensori (atkarībā no mašīnas aprīkojuma)

Pos: 125.155.14 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-1 Sensortest/Auflistung der möglichen Namursensoren AX/MX/ZX @ 220\mod_1391425126584_111462.docx @ 1781510 @ @ 1

Nr.
B1

Simbols
B1

Apraksts
Naži aktīvi

Nr.
B2

Simbols
B2

Apraksts

AUTO

1

B3

B3

B5

B5

FULL

Transportiera grīdas
izslēgšana

B4

B4

Jūgvārpstas apgriezienu
skaits (GD)

B6

B6

B8

B8

Kraušanas automātika
augšā
Izkliedēšanas veltņi (GD)

CLOSE

Aizmugurējā lūka
aizvērta

OPEN

Aizmugurējā lūka atvērta
(ZX GD)

B7

B7

B11

B11

Jūgstieņa spēka
mērīšanas pirksts

B10

B10

B13

B13

Izkliedēšanas veltņu
sajūga rokas svira
(brīvizvēles
šķērstransportieris)

B12

B12 L/R

B15

B15

Kraušanas automātikas
apakšējais spēka sensors

B20

B20

Transportiera grīdas
spiediena apgāde

B26

B26

Savācēja apgriezienu
skaits

B25

Tilts bloķēts

AUTO

Savācējs augšā

B28

Jūgstieņa pozīcija

B33

B33

B37

B37

B39

B39

B51

B51

B53

B53
L

Papildu tilts
Tilta spēku mērīšanas
pirksts

B29

Savācēja pozīcija

B32

B32

B38

B38

Priekšējās sienas
slīpuma leņķis

Centrālā eļļošanas
sistēma

B52

B52

Pakaļējā tilta stūres rata
pagrieziena leņķis

Jūgstieņa stūres rata
pagrieziena leņķis

B54

B54

Labās puses riteņa
ātrums

S1

S51

BM2

BM2

Izgrūdējs
Priekšējā siena priekšā

Kreisās puses riteņa
ātrums

B55

B55

Priekšējā tilta stūres rata
pagrieziena leņķis

BM1

BM1

Asināšanas ripu attālums
līdz nažiem

Asināšanas mehānisms

R

Pozitīvās stūrēšanas
iekārtas spiediena
apgāde

Asināšanas ripu pozīcija
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.155.16 /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeigen/Statusanzeigen Sensor (1,2,3,4) farbig @ 189\mod_1380721227163_111462.docx @ 1618879 @ @ 1

Statuss (state):
1

vājināts (metāls)

3

Vada pārrāvums

2

nav vājināts (nav metāla)

4

Īssavienojums

Pos: 125.155.17 /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeigen/Statusanzeigen Kraftmessbolzen @ 28\mod_1250080387213_111462.docx @ 273848 @ @ 1

Spēka mērīšanas pirksta statuss (state):
Sensors kārtībā

Savienojums ar spēka mērīšanas
pastiprinātāju (KMV) pārtrūcis.
Datu pārraides ar spēka mērīšanas
pastiprinātāju (KMV) kļūme

Noticis sensora vada
pārrāvums/īsslēgums
Pos: 125.155.18 /BA/Info-Center/Sensoren/StatusanzeigenKommunikationfehler mir Rechnern @ 310\mod_1418034985926_111462.docx @ 2403088 @ @ 1

ME

PE/IO1

PE/IO2

Datu pārraides ar vadības sistēmas datoru (ME) kļūda
Datu pārraides ar Krone-PIC-IO1 datoru kļūda
Datu pārraides ar Krone-PIC-IO2 datoru kļūda

Pos: 125.155.19 /BA/Info-Center/Sensoren/Diagnose Drucksensor @ 115\mod_1339653067227_111462.docx @ 1011917 @ @ 1

Spiediena sensoru diagnostika

Pos: 125.155.20 /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeigen/Statusanzeige Drucksensor Achse @ 120\mod_1342618393636_111462.docx @ 1092847 @ @ 1

Statuss (state):
1

2

p>100bar

Tilts bloķēts

p<100bar

Tilts brīvs

Pos: 125.155.21 /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeigen/Statusanzeigen Sensor (1,2) Druckschwelle @ 118\mod_1341997099732_111462.docx @ 1048455 @ @ 1

Statuss (state):
Spiediena slieksnis nav sasniegts

Pos: 125.155.22 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Spiediena slieksnis ir sasniegts

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.155.23 /BA/Info-Center/Sensoren/Diagnose Taster @ 19\mod_1238078012972_111462.docx @ 214759 @ @ 1

Diagnostikas taustiņš

Pos: 125.155.24 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-1 Sensortest/Diagnose Taster Bild @ 267\mod_1400673460905_111462.docx @ 2021317 @ @ 1

15-1
S1

5

1
2
:

S2

S3

CC000449_2

153. att.
Pos: 125.155.25 /BA/Info-Center/Sensoren/Einstellwerte Tastertest Hand @ 19\mod_1238078727722_111462.docx @ 214819 @ @ 1

Uzstādāmās vērtības:
Ar nospiestu taustiņu joslai jāatrodas apakšējā marķējuma zonā, ar atlaistu taustiņu augšējā
zonā.
Pos: 125.155.26 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-1 Sensortest/Diagnose Taster Tabelle @ 220\mod_1391429072616_111462.docx @ 1781668 @ @ 1

Nr.

Simbols

Apraksts

S1

S1

Nažu ievilkšanas taustiņš

S2

S2

Nažu izvilkšanas taustiņš

S3

S3

Jūgstieņa pacelšanas taustiņš

S4

S4

Jūgstieņa nolaišanas taustiņš

S5

S5

Asināšanas mehānisma taustiņš

Pos: 125.155.27 /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeigen/Statusanzeigen Taster (3,4,5,6)_farbig @ 220\mod_1391429219271_111462.docx @ 1781728 @ @ 1

Statuss (state):
3
5

Vada pārrāvums
5

nospiests

4
6

Īssavienojums
6

nav nospiests
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.155.29 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-1 SensortestUntermenü 15-1 Diagnose Versorgungsspannungen @ 335\mod_1429601481502_111462.docx @ 2552370 @ @ 1

Barošanas spriegumu diagnostika
15-1

U1

1
2
:

CC000045_2

154. att.
Nr.
U1

Simbols
U1

Apraksts
Barošanas spriegums

Nominālie spriegumi

Pos: 125.156 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Nosaukums

Funkcija

Aizsargs

Nominālā
vērtība

Mērījuma
vieta

12V Ges

Galvenā
elektroapgāde

Kūstošais drošinātājs
30 A

12 - 14,5 V

Ieeja
X1_28

12V Term

Termināļa
elektroapgāde

Pašģeneratīvs
drošinātājs

12 - 14,5 V

Izeja
X1_14

12V Si

Iekšējā elektroapgāde

Pašģeneratīvs
drošinātājs

12 - 14,5 V

Izeja
X1_31

12V ana

Analogo sensoru
elektroapgāde

Pašģeneratīvs
drošinātājs

12 - 14,5 V

Analogo
sensoru
ieejas

8V dig

Digitālo sensoru
elektroapgāde

Pašģeneratīvs
drošinātājs

8,5 - 9,1 V

Digitālo
sensoru
ieejas

12V Pow2

Pow2 elektroapgāde

Pašģeneratīvs
drošinātājs

12 - 14,5 V

Izeja
X2_28

12V Pow3

Pow3 elektroapgāde

Pašģeneratīvs
drošinātājs

12 - 14,5 V

Izeja
X2_25

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.157.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-2 Aktortest/Untermenü 15-2 Aktortest: ÜS @ 219\mod_1391077513769_111462.docx @ 1776123 @ 3 @ 1

13.12.2

Apakšizvēlne 15-2 "Izpildelementu pārbaude"

Pos: 125.157.2 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise altWARNUNG - Aktortest @ 301\mod_1413441650591_111462.docx @ 2349594 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Pievadot spriegumu izpildelementiem, funkcijas tiek tieši izpildītas. Tādējādi mašīnas
daļas var negaidīt sākt kustēties, satvert un smagi savainot personas.
• Izslēdziet jūgvārpstu.
• Deaktivizējiet traktora hidraulisko sistēmu.
• Izpildelementu pārbaudi drīkst veikt tikai personas, kas pārzina mašīnu.
• Šīm personām jāzina, kuras mašīnas daļas tiek aktivizētas ar izpildelementiem. Ja
nepieciešams, vadāmās mašīnas detaļas jānodrošina pret nejaušu nolaišanu.
• Veiciet izpildelementu pārbaudi tikai no drošas pozīcijas ārpus kustīgo mašīnas daļu zonas.
• Uzmaniet, lai bīstamajā zonā neatrodas neviena persona.
Pos: 125.157.3 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Menü 4-4 Aktortest Hand Einführungstext @ 44\mod_1275637366437_111462.docx @ 393418 @ @ 1

Izpildelementu pārbaude ir paredzēta mašīnā uzstādīto izpildelementu pārbaudei.
Izpildelementu var pārbaudīt tikai tad, kad tam ir pievadīta strāva. Tādēļ manuālās
izpildelementu pārbaudes laikā izpildelements uz īsu brīdi manuāli jāvada, lai šādā veidā varētu
konstatēt iespējamās kļūmes izpildelementos.
Pos: 125.157.4 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Menü 4-4 Aktortest Hand Achtung @ 44\mod_1275637929203_111462.docx @ 393468 @ @ 1

UZMANĪBU! Neparedzētas darbības pie mašīnas.
Izpildelementu pārbaudes laikā jūgvārpsta nedrīkst rotēt. Traktora hidraulikai jābūt
deaktivizētai.
Pos: 125.157.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-2 Aktortest/Untermenü 15-2 Aktortest: Bild AX/MX/ZX @ 266\mod_1400503233290_111462.docx @ 2014962 @ @ 1

15-2

1
2
:

PWM:
I=
CC000157_1

300
0mA
CC000160

155. att.
Pos: 125.157.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-2 Aktortest/Untermenü 15-2 Aktortest aufrufen @ 219\mod_1391077501936_111462.docx @ 1776007 @ @ 1

Priekšnosacījums: Ir atvērta galvenā izvēlne 15 "Regulējumi".
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Izpildelementu pārbaude".
Pos: 125.157.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.157.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-2 Aktortest/Untermenü 15-2 Beschreibung derSymbole für Funktionstasten Aktortest @ 220\mod_1391431388580_111462.docx @ 1782103 @ @ 1

Simboli

Nozīme

Informācija

Nākamā izpildelementa izvēle
Iepriekšējā izpildelementa izvēle
ON

Izpildelementa aktivizēšana

OFF

Izpildelementa deaktivizēšana
Vērtības palielināšana
Vērtības samazināšana
Izvēlnes aizvēršana

Pos: 125.157.9 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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– Digitālie izpildelementi
Funkcija tiek tieši izpildīta.
–
–

Analogie izpildelementi
Motori, motoriem motora funkcija tiek
tieši izpildīta.

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.157.10 /BA/Info-Center/Sensoren/Mögliche Aktoren (je nach Ausstattung der Maschine) @ 222\mod_1392018589114_111462.docx @ 1805508 @ @ 1

Iespējamie izpildelementi (atkarībā no mašīnas aprīkojuma)

Pos: 125.157.11 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-2 Aktortest/Untermenü 15-2: Auflistung aller Aktoren T1 AX/MX/ZX @ 220\mod_1391446044797_111462.docx @ 1784196 @ @ 1

Nr.

Simbols

Y01
Y03

2

Y11
2

Y13

Saliekamais jūgstienis 2
Nažu sija 2
Aizmugurējās lūkas
drošības vārsts

Y15

Tilta bloķētājs

Y17

Y35

Y02

Aizmugurējā lūka 2

Y09

Y33

Transportiera grīdas
TURPGAITA

Savācējs 1

Y07

Y21

Nr.

Funkcijas vārsts 1

Y05

Y19

Apraksts

Šķērstransportieris 2
Y19

Papildu tilts
Savācējs
Izgrūdējs
Kravas nodalījuma
pārsegs

Simbols

Transportiera grīdas
ATPAKAĻGAITA (GD)

Y04

Funkcijas vārsts 2

Y06

Aizmugurējā lūka 1

Y08

1

Y10
1

Y12
Y14
Y16
Y18
Y20
Y30
Y32
H1

Apraksts

Saliekamais jūgstienis 1
Nažu sija 1
Ātrais pārnesums
Izkliedēšanas veltņu sajūgs
(GD)
Šķērstransportieris 1
Savācējs 2
Tilta bloķētājs 2
Smalcināšanas vārsts
Asināšanas mehānisms
Mašīnas apgaismojums

Pos: 125.157.12 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.157.13 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-2 Aktortest/Untermenü 15-2: Auflistung aller Aktoren T2 AX/MX/ZX @ 223\mod_1392028749576_111462.docx @ 1806881 @ @ 1

Nr.

Simbols

Y37

Apraksts

Nr.

Apraksts

Priekšējā siena

Y39

Centrālā eļļošanas
sistēma

A1

Y51

Pakaļējā tilta 1
atbrīvošana

Y52

Y53

Pakaļējā tilta 1
vadības sistēma

Y54

Y55

Priekšējā tilta 1
atbrīvošana

Y56

Y57

Priekšējā tilta 1
vadības sistēma

Y58

M1

Simbols

M1

Asināšanas ripu
aksiālā nobīde

M

M2.1

Silosa masa
Pakaļējā tilta 2 atbrīvošana
Pakaļējā tilta 2 vadības
sistēma
Priekšējā tilta 2 atbrīvošana
Priekšējā tilta 2 vadības
sistēma
M2 1/2

M

Asināšanas ripu
pacelšana/nolaišana 1

Pos: 125.157.14 /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeigen/Statusanzeigen Sensor (1,2,3) farbig analoge Aktoren @ 220\mod_1391495771629_111462.docx @ 1784459 @ @ 1

Statuss (state):
1 ON
3
Pos: 125.157.15 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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izpildelements ieslēgts

/

2 OFF

izpildelements izslēgts

nav barošanas sprieguma, iespējams, ir bojāts drošinātājs

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.157.16 /BA/Info-Center/Sensoren/Diagnose digitale Aktoren ÜS @ 222\mod_1392021878120_111462.docx @ 1805897 @ @ 1

Digitālo izpildelementu diagnostika

Pos: 125.157.17 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-2 Aktortest/Untermenü 15-2 Diagnose digitale Aktoren Bild @ 223\mod_1392026372408_111462.docx @ 1806673 @ @ 1

15-2

CC000165

156. att.
Pos: 125.157.18 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Diagnose digitale Aktoren ein- ausschalten @ 223\mod_1392026708132_111462.docx @ 1806702 @ @ 1

Digitālo izpildelementu diagnostika
Kļūdas tiek parādītas tikai gadījumā, ja izpildelements ir ieslēgts, un ir iespējams veikt
izpildelementa pārbaudi. Ir iespējams pārbaudīt spraudņa gaismas diodi tieši uz izpildelementa.
•
•

Lai ieslēgtu izpildelementu, nospiediet
Lai izslēgtu izpildelementu, nospiediet

.
.

Pos: 125.157.19 /BA/Info-Center/Sensoren/Diagnose analoge Aktoren ÜS @ 220\mod_1391496250713_111462.docx @ 1784577 @ @ 1

Analogo izpildelementu diagnostika

Pos: 125.157.20 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-2 Aktortest/Untermenü 15-2 Diagnose analoge Aktoren Bild @ 220\mod_1391496308346_111462.docx @ 1784605 @ @ 1

15-2

PWM:
I=

300
0mA
CC00045-_1

157. att.
Pos: 125.157.21 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-2 Aktortest/Untermenü 15-2 Diagnose analoge Aktoren Einführtext @ 220\mod_1391496665611_111462.docx @ 1784634 @ @ 1

Ar vērtību PWM (tūkstošdaļās) var noregulēt strāvu (mA).
Ar vērtību PWM = 500 strāvai jābūt no 500 mA līdz 3000 mA (atkarībā no izmantotā vārsta un
darba temperatūras).
Pos: 125.157.22 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.157.23 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-2 Aktortest/Motoren/Mögliche Motoren @ 221\mod_1391530579971_111462.docx @ 1788755 @ @ 1

Motori
15-2

M1

M
M2 1/2

M

CC000163

158. att.
•
•
Pos: 125.158 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Nospiežot funkcijtaustiņu
Nospiežot funkcijtaustiņu

, funkcija tiek tieši izpildīta.
, funkcija tiek tieši izpildīta.

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.159.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-4 Fehlerliste/Untermenü 15-4 Fehlerliste ÜS @ 221\mod_1391596321024_111462.docx @ 1790746 @ 3 @ 1

13.12.3

Apakšizvēlne 15-4 "Kļūdu saraksts"

Pos: 125.159.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-4 Fehlerliste/Untermenü 15-4 Fehlerliste: Bild @ 266\mod_1400503578563_111462.docx @ 2015105 @ @ 1

15-4

1

57
56
55
54
53
52
51
50

1
2
:

23
28
138
14
23
14
126
14

27
27
26
21
20
20
16
15

:
:
:
:
:
:
:
:

h

06
05
48
51
32
31
05
23

h
h
h
h
h
h
h
h

CC000164_1

159. att.
Pos: 125.159.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-4 Fehlerliste/Untermenü 15-4 Fehlerliste aufrufen @ 266\mod_1400503637236_111462.docx @ 2015134 @ @ 1

Priekšnosacījums: Ir atvērta galvenā izvēlne 15 "Regulējumi".
• Lai atvērtu apakšizvēlni 15-4 "Kļūdu saraksts", nospiediet
Displejā redzama izvēlne 15-4 "Kļūdu saraksts".

1
2
:

.

Pos: 125.159.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-4 Fehlerliste/Fehlerliste Beschreibung der Softkeys für die Funktionstasten @ 221\mod_1391598498404_111462.docx @ 1791142 @ @ 1

Programmta
ustiņš

Nozīme

Informācija

Šķirstīšana uz priekšu
Šķirstīšana atpakaļ
Izvēlnes aizvēršana
Pos: 125.159.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-4 Fehlerliste/Untermenü 15-4 Fehlerliste Beschreibung Anzeigebereich @ 266\mod_1400503717003_111462.docx @ 2015163 @ @ 1

Grafiskais
attēls

Nozīme

1)

Numerācija pēc kārtas

h

Informācija

Kļūdas numurs

–

Kļūdu apraksts, skatiet "Avārijas
ziņojumi".

Saņemšanas laiks

–

Saskaņā ar kopējo ekspluatācijas
stundu skaitītāju

Pos: 125.160 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.161.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-5 Ino/Untermenü 15-5 Info: ÜS @ 219\mod_1391078599732_111462.docx @ 1776615 @ 3 @ 1

13.12.4

Apakšizvēlne 15-5 "Informācija"

Pos: 125.161.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-5 Ino/Untermenü 15-5 Info: Bild AX/MX/ZX @ 266\mod_1400503905241_111462.docx @ 2015221 @ @ 1

15-2

1
2
:

SW:
CC000157_1

160. att.
Pos: 125.161.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-5 Ino/Untermenü 15-5 Info aufrufen @ 219\mod_1391079238902_111462.docx @ 1776869 @ @ 1

Priekšnosacījums: Ir atvērta galvenā izvēlne 15 "Regulējumi".
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Informācija".
Pos: 125.161.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-5 Ino/Untermenü 15-5 Info: Gesamt-Softwareversionen an der Maschine @ 219\mod_1391079496379_111462.docx @ 1776957 @ @ 1

SW

Mašīnas kopējās programmatūras versija
Uzdevumu datora versija

ISO
Pos: 125.162 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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ISO programmatūras versija

200812423
ISO

1:150200085_17
2:150200088_12

CC000453_1

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.163.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-6 Monteur/Untermenü 15-6 Monteur: ÜS @ 219\mod_1391080184123_111462.docx @ 1777016 @ 3 @ 1

13.12.5

Apakšizvēlne 15-6 "Montieris"

Pos: 125.163.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-6 Monteur/Untermenü 15-6 Monteur: Bild @ 266\mod_1400503980180_111462.docx @ 2015250 @ @ 1

15-6

1
2
:

0000
054536
CC000157_1

CC000052_1

161. att.
Pos: 125.163.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-6 Monteur/Untermenü 15-6 Monteur aufrufen @ 219\mod_1391080365258_111462.docx @ 1777074 @ @ 1

Priekšnosacījums: Ir atvērta galvenā izvēlne 15 "Regulējumi".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Montieris".

.

Pos: 125.163.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 15 Einstellungen/Untermenü 15-6 Monteur/Untermenü 15-6 Monteur: Text @ 219\mod_1391096845374_111462.docx @ 1777886 @ @ 1

Apakšizvēlne "Montieris" ir aizsargāta ar paroli.
Displejā redzams paroles vaicājums.
Pos: 125.164 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.165 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Alarmmeldungen/Alarmeldung allgemein @ 189\mod_1381224126492_111462.docx @ 1622630 @ 2 @ 1

13.13

Avārijas ziņojums
F7
F8
F9

F1

A03

F10
F11

F2
F3
F4

KBT

F12

F5
F6

CC000053_1

162. att.
Avārijas ziņojums
Ja mašīnai rodas kāds traucējums, displejā parādās avārijas ziņojums, vienlaicīgi atskan
skaņas signāls (nepārtraukts skaņas signāls). Aprakstu, iespējamos cēloņus un to novēršanu
skatiet nodaļā "Avārijas ziņojumi".
Norādījums
Visas pārklātās izvēlnes funkcijas paliek aktivizētas. Avārijas ziņojuma aizklātie
programmtaustiņi ir deaktivizēti.
Avārijas ziņojuma apstiprināšana:
• Lai apstiprinātu avārijas ziņojumu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
programmtaustiņam
, skaņas signāls tiek apturēts.
Ja traucējums atkārtojas, avārijas ziņojums parādās no jauna.
Pos: 125.166 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Alarmmeldungen/Alarmmeldung: Beschreibung der Softkeys @ 267\mod_1400682339813_111462.docx @ 2021674 @ @ 1

Progra
mmtau
stiņš

Pos: 125.167 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apraksts

Informācija

Avārijas ziņojuma apstiprināšana

–

Ja traucējums atkārtojas, avārijas
ziņojums parādās no jauna.

Ziņojuma dzēšana

–

Līdz nākamai vadības termināļa
palaidei ziņojums vairs netiek
parādīts.

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.168 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Alarmmeldungen @ 34\mod_1255441373066_111462.docx @ 323578 @ 3 @ 1

13.13.1

Avārijas ziņojumi

Pos: 125.169 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Alarmmeldungen1) Allgemeine Alarme A01 bis A16_CCI @ 328\mod_1426681287756_111462.docx @ 2514530 @ @ 1

Nr.
501

502

503

504

511
512
513
514
515

Attēls
501

Iespējamais cēlonis

Novēršana

–

Iespraužamais drošinātājs uzdevumu
datorā ir bojāts.
Īssavienojums sprieguma izejās
+12V2FU_L

– Pārbaudiet, vai
pieslēgumam nav
īssavienojuma un
nomainiet drošinātāju.

–

Bojāts uzdevumu datora drošinātājs

–

Īssavienojums sprieguma izejās
+12V3FU_L

– Pārbaudiet, vai
pieslēgumam nav
īssavienojuma.

FUSE

12V Pow2

502

FUSE

–

12V Pow3

–
–

503
KBT

–
–

504

–
–
–

511
KMV1

CAN kļūda
Bija pārtraukta CAN kopne starp vadības
sistēmu un mašīnu.
Vaļīgs kontakts savienojumā ar displeju.
Savienojums ar daudzfunkciju sviru ir
pārtraukts.
Daudzfunkciju svira nav pareizi
pievienota.
CAN kļūda
Spēka mērīšanas pastiprinātāja (KMV)
savienojums ar mašīnu ir pārtraukts.

512
KMV

Low

513
KMV1

514

–
–
–
–

Pazemināts spriegums
Traktora akumulators ir bojāts.
Traktora ģenerators ir par vāju.
12V energoapgāde traktora pusē par vāju
vai nav pareizi savienota ar akumulatoru.

–
–

Pārspriegums
Traktora ģenerators ir bojāts.

U1

– Drošinātājs patstāvīgi
atjaunojas pēc
atdzišanas.
– Pārbaudiet displeja vadu.

– Pārbaudiet daudzfunkciju
sviras vadu
savienojumus.
– Pārbaudiet vadu
savienojumus.
– Pievienojiet KRONE
pieslēguma kabeli tieši
pie traktora akumulatora.

LOW

515
U1

High

– Pārbaudiet ģeneratoru.

Pos: 125.170 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.171 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Alarmmeldungen1) Allgemeine Alarme A17 bis A32_CCI AX/MX/ZX @ 328\mod_1426688793432_111462.docx @ 2515621 @ @ 1

Nr.
517

Attēls

Iespējamais cēlonis

Novēršana

517

–
–

CAN kļūda
Spēka mērīšanas pastiprinātāja
(KMV) savienojums ar mašīnu ir
pārtraukts.

–

–
–

–
Pazemināts spriegums
Traktora akumulators ir bojāts vai
traktora ģenerators ir par vāju.
12V energoapgāde traktora pusē
par vāju vai nav pareizi savienota
ar akumulatoru.

Pievienojiet KRONE pieslēguma
kabeli tieši pie traktora
akumulatora.

CAN savienojums starp
–
uzdevumu datoru un Krone-PIC
I/2 datoru ir pārtraukts.
–
CAN vadu savienojumi ir bojāti.
Krone-PIC-I02 dators ir neaktīvs.

Pārbaudiet CAN vadu
savienojumus.
Nomainiet Krone-PIC-I02 datoru.

–
–

CAN kļūda
Savienojums starp pozitīvās
stūrēšanas iekārtas datoru (ME)
un mašīnu ir pārtraukts.

–
–

Pārbaudiet vadu savienojumus.
Pārbaudiet drošinātāju pozitīvās
stūrēšanas iekārtas datorā.

–

Kļūda stūres iekārtā

–

Pierakstiet numurus un
sazinieties ar KRONE servisa
dienestu.

–
–
–
–

–
Nepareizs spriegums
Traktora akumulators ir bojāts.
Traktora ģenerators ir par vāju.
12V energoapgāde traktora pusē
par vāju vai nav pareizi savienota
ar akumulatoru.

KMV2

518

518

KMV2

Low

–

519

519

KMV2

–
522

530

531

532
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522

–
–

PIC-I02

530
ME

531
100

532
ME

ME
200

300

Pārbaudiet vadu savienojumus.

Pievienojiet KRONE pieslēguma
kabeli tieši pie traktora
akumulatora.

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.173 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Alarmmeldungen/2) Logische Alarme 01 bis 11_CCI @ 185\mod_1379398171666_111462.docx @ 1592536 @ @ 1

Nr.

Attēls

1

1

2

2

FULL

Iespējamais cēlonis
– Piekabe ir pilna.
– Aizmugurējā lūka ir noslēgta, un
transportiera grīdas izslēgšanas sensors
ir nostrādājis.
–

-1

min

–

–

–

3

–

3
-1

min

0

–

Novēršana
– Iztukšojiet piekabi.

Izkliedēšanas veltņu apgriezienu skaits ir – Pārbaudiet izkliedēšanas
par mazu, vai izkliedēšanas veltņi
veltņu piedziņu.
nekustās.
Piekabe ir pilna, aizmugurējā lūka ir
atvērta, transportiera grīdas turpgaita ir
aktivizēta, un izkliedēšanas veltņu
apgriezienu skaits ir par mazu.
Modelim ZX:
Piekabe ir pilna, aizmugurējā lūka ir
atvērta, transportiera grīdas turpgaita ir
aktivizēta, un izkliedēšanas veltņu
apgriezienu skaits ir par mazu
Aizmugurējā lūka ir atvērta, transportiera
grīdas turpgaita ir aktivizēta, un
jūgvārpsta nav aktivizēta

– Pārbaudiet izkliedēšanas
veltņu piedziņu.
– Ieslēdziet jūgvārpstu.

Jūgvārpstas apgriezienu skaits ir par
lielu.
Jūgvārpsta nav nekustīga, un notika
mēģinājums atvērt aizmugurējo lūku.

– Izslēdziet jūgvārpstu un
tikai tad atveriet
aizmugurējo lūku.

4

4

–
–

Vadāmais tilts nav bloķēts.
Aizmugurējā lūka tika atvērta, un
vadāmais tilts nebija bloķēts.

– Nobloķējiet vadāmo tiltu
uz skābbarības kaudzes
pirms aizmugurējās lūkas
atvēršanas.

6

6

–

Piekraušanas līmenis ir sasniegts.

– Pabeidziet kraušanas
procesu.

11

11

–

Naži nav ieslēgtā stāvoklī (nažu
kontrole).
Naži ir izkustējušies no pozīcijas "Naži
iekšā".

– Atkārtoti ieslēdziet nažus.

–
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Pos: 125.175 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Alarmmeldungen2) Logische Alarme 12 bis 28_CCI @ 335\mod_1429706987744_111462.docx @ 2554900 @ @ 1

Nr. Attēls

Iespējamais cēlonis

Novēršana

12

–

Jūgvārpstas sensors nav pareizi
noregulēts vai ir bojāts.
Pagrieziet izkliedēšanas veltņus,
taču jūgvārpstas sensors neraida
nekādus impulsus.
Aizmugurējā lūka ir atvērta.
Aizmugurējā lūka ir atvērusies, lai
gan nebija nospiests
"Aizmugurējās lūkas atvēršanas"
taustiņš.
Tilts nav bloķēts.
Tilts nav bloķēts, lai gan bija
nospiests "Tilta bloķēšanas"
taustiņš.
Izkliedēšanas veltņu sajūga rokas
svira nav nospiesta.
Aizmugures vadība ir ieslēgta, bet
izkliedēšanas veltņu sajūga rokas
svira nebija pārslēgta nulles
pozīcijā.
Pārslēgkrāns šķērstransportiera
atbrīvošanai nebija nospiests.
Ir ieslēgta aizmugures vadība, bet
pārslēgkrāns šķērstransportiera
atbrīvošanai nebija nospiests.
Aizmugurējā lūka nepietiekami
ātri aizveras.
Aizvēršanas laiks ir pārsniegts.

–

Pārbaudiet jūgvārpstas sensora
regulējumu.

–

Aizveriet aizmugurējo lūku.

–
–

Pārbaudiet hidraulisko sistēmu.
Pārbaudiet spiediena releju.

–

Nospiediet rokas sviru.

–

Nospiediet pārslēgkrānu.

–
–
–

–

Kravas nodalījuma pārsegs nav
atvērts.

–

Pārbaudiet mehānismus.
Izvāciet pļaujas materiālu.
Hidrauliskās eļļas darba
temperatūra vēl nav sasniegta.
Atveriet kravas nodalījuma
pārsegu.

–

Kraušanas pozīcija ir izvēlēta
pārāk tālu aizmugurē.

–

12
ERROR

–

14

14

–
–

15

15

–
–

16

16

–
–

17

17

–
–

18

18

–
–

20
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22

22

23

23

–

Priekšējā siena nepārvietojas,
laika kļūda.

–
–
–

Pagrieziet priekšējo sienu uz
priekšu.
Aktivizējiet kraušanas automātiku.
Pārbaudiet mehānismus.
Izvāciet pļaujas materiālu pie
izgrūdēja.

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Nr. Attēls
24 24

Iespējamais cēlonis
– Izgrūdējs nav ievirzīts.

Novēršana
– Ievirziet izgrūdēju.

25

25

–

Izgrūdējs nepārvietojas, laika
kļūda.

–
–

26

26

–

Savācējs negriežas.

–
–

28

Pārbaudiet mehānismus.
Izvāciet pļaujas materiālu pie
izgrūdēja.
Savācējs ir aizsprostots, likvidējiet
aizsprostojumus.
Noregulējiet augstāk kopējošos
riteņus.

Centrālā eļļošanas sistēma,
– nav smērvielas.
– ir nosprostota.
– Sūknis nedarbojas.

–
–
–

Nr. Attēls

Iespējamais cēlonis

Novēršana

29

29

Asināšanas ierīce nedarbojas, laika
kļūda.

–

Pārbaudiet mehānismus.

30

30

31

31

–

–

Izveidojiet spiediena apgādi.

–

Lai nepieļautu mašīnas
bojājumus, pārbaudiet, vai kravas
nodalījuma pārsegs ir atlocīts uz
augšu.

28

Papildiniet smērvielu.
Iztīriet centrālo eļļošanas sistēmu.
Pārbaudiet elektroiekārtu un
sūkni.
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–
35

35

–

Pozitīvās stūrēšanas iekārtai nav
spiediena apgādes.
Pārāk ātra kustība, tādējādi nav
spiediena apgādes.
Informācija parādās tad, kad
aizver sākuma attēlu.
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Pos: 125.178 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Alarmmeldungen/3) Physikalische Alarme 101 bis 114 @ 185\mod_1379333150734_111462.docx @ 1591221 @ @ 1

Nr.

Attēls

101

101

102

102

Sensors

Iespējamais cēlonis Novēršana

Nazis

B1

B2

AUTO

Kraušanas automātika augšā

1

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

B3

FULL

Transportiera grīdas
izslēgšana
Izkliedēšanas veltņu kontrole

B4

Jūgvārpsta

B5

Aizmugurējā lūka

B6

CLOS E

108

Tilts bloķēts

B7

Modelim ZX:

108
B8

Aizmugurējā lūka atvērta

OPEN

109

109
B9

AUTO

2
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Kraušanas automātika
apakšā

110

110
B10

Papildu tilts

111

111

Jūgstieņa spēka mērīšanas
pirksts (brīvizvēles)

112

112

Tilta spēka mērīšanas pirksts
(brīvizvēles)

113

113

Izkliedēšanas veltņu sajūga
rokas svira

114

114

B11

B12 L/R

B13

B14

Pārslēgšanas krāns
(aizmugurējās lūkas
bloķēšana)

Sensors vai pievads
bojāts

- Veiciet sensora
pārbaudi
- Pārbaudiet, vai
sensors un tā
pievadi nav bojāti

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.180 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Alarmmeldungen3) Physikalische Alarme 115 bis 138 Sensoren @ 318\mod_1423474343444_111462.docx @ 2460920 @ @ 1

Nr.

Attēls

115

115
B15

Sensors
AUTO

%

Spēka sensors

120

120

125

125

126

126
B26

Savācēja apgriezienu skaits

128

128

Jūgstieņa rotācijas leņķa
sensors

B20

B25

B28

Transportiera grīdas
spiediena apgāde
Savācējs augšā

129

129

132

132

133

133

137

137
B37

Priekšējā siena priekšā

138

138

Priekšējās sienas slīpuma
leņķis

B29

B32

B33

B38

Iespējamais cēlonis Novēršana

Savācēja rotācijas leņķa
sensors

Sensors vai pievads
bojāts

- Veiciet sensora
pārbaudi
- Pārbaudiet, vai
sensors un tā
pievadi nav bojāti

Asināšanas ierīce pievirzīta
Izgrūdējs
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Pos: 125.182 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Alarmmeldungen3) Physikalische Alarme 150 bis 155 Sensoren @ 318\mod_1423477773840_111462.docx @ 2461818 @ @ 1

Nr.

Attēls

Sensors

Iespējamais cēlonis Novēršana

150
S51

151

151

Jūgstieņa stūres rata
pagrieziena leņķis

152

152

Pakaļējā tilta stūres rata
pagrieziena leņķis

153

B51

B52

153

Kreisās puses riteņa ātrums

B53

L

154

154

Labās puses riteņa ātrums

B54

R

155
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155
B55

Priekšējā tilta stūres rata
pagrieziena leņķis

Sensors vai pievads
bojāts

- Veiciet sensora
pārbaudi
- Pārbaudiet, vai
sensors un tā
pievadi nav bojāti

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 125.184 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Alarmmeldungen3) Physikalische Alarme 161 bis 172 Aktoren @ 328\mod_1426690275682_111462.docx @ 2516256 @ @ 1

Nr.

Attēls

351

351

352

352

353

353

354

354

Y51

Y52

Y53

Y54

Izpildelements

1

Pakaļējā tilta 1 atbrīvošana

2

Pakaļējā tilta 2 atbrīvošana

1

Pakaļējā tilta 1 vadības
sistēma

2

Pakaļējā tilta 2 vadības
sistēma

355

355

356

356

357

357

Priekšējā tilta 1 vadības
sistēma

358

358

Priekšējā tilta 2 vadības
sistēma

Nr.

Attēls

Sensors

171

172

Y55 1

Y56 2

Y57 1

Y58 2

Priekšējā tilta 1 atbrīvošana

Iespējamais cēlonis Novēršana

Izpildelements vai
pievads bojāts

- Veiciet
izpildelementa
pārbaudi
- Pārbaudiet, vai
izpildelements un tā
pievads nav bojāts

Priekšējā tilta 2 atbrīvošana

Iespējamais cēlonis Novēršana
- Veiciet
Asināšanas ripu attālums līdz
izpildelementa
nažiem
pārbaudi
Izpildelements vai
pievads bojāts
- Pārbaudiet, vai
Asināšanas ripu pozīcija
izpildelements un tā
pievads nav bojāts
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Pos: 125.186 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Alarmmeldungen/3) Physikalische Alarme Taster 121 bis 124 @ 221\mod_1391691094166_111462.docx @ 1798993 @ @ 1

Nr. Attēls
121 121
S1
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Apraksts
Nažu sijas ievilkšanas
taustiņš

122

122

123

123

124

124
S4

Jūgstieņa nolaišanas taustiņš

145

145

Asināšanas mehānisma
taustiņš

S2

S3

S5

Iespējamais cēlonis Novēršana

Nažu sijas izvilkšanas
taustiņš
Jūgstieņa pacelšanas
taustiņš

Taustiņš vai pievads
ir bojāts

- Veiciet sensora
pārbaudi
- Pārbaudiet, vai
taustiņš vai tā
pievads nav bojāts

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pos: 127.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Task Controller (optional) @ 130\mod_1347254572418_111462.docx @ 1159816 @ 2 @ 1

13.14

Uzdevumu vadāmierīce (brīvizvēles)

Pos: 127.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/TaskController Schnittstelle/TaskController Einführtext @ 130\mod_1347254403834_111462.docx @ 1159787 @ @ 1

Uzdevumu vadāmierīce ir vadības ierīce ISOBUS terminālī ar nosaukumu uzdevumu
vadāmierīce (TC). Tā padara iespējamu informācijas un datu apmaiņu starp saimniecības
datoru un Krone mašīnu. Uzdevumu vadāmierīce apkopo datus, ko saņem no mašīnas
uzdevumu datora, lai turpmāk pārraidītu uz saimniecības datoru.
Tam, kādā veidā dati nokļūst no saimniecības datora uz mašīnu vai otrādi, ir atšķirīgi risinājumi.
Piemēram, datu pārraidi var veikt, ierakstot datni zibatmiņā vai arī ar Interneta palīdzību.
Pos: 127.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/TaskController Schnittstelle/TaskController Tabelle Ladewagen @ 329\mod_1427101314066_111462.docx @ 2520519 @ @ 1

Šādus datus mašīna nodrošina uzdevumu vadāmierīcei:
Nosaukums
Piekabju skaits

Vērtību diapazons/
mērvienība
0, 1, 2, 3 …

Pēdējais kravas svars

Kilogramos

Kopējā raža

Kilogramos

Iekraušanas laiks

Minūtēs

Izkraušanas laiks
Aktīvs darba laiks

Minūtēs

Neaktīvs darba laiks
Aktuālais darba
stāvoklis

0 vai 1

Aktuālais apstrādes
veids

9 vai 10

Darbmūža
ekspluatācijas stundas

Stundās

Aktīvs kustības
maršruts

Kilometros

Neaktīvs kustības
maršruts
Maksimālais
piekraušanas līmenis

Kilogramos

Sasniegta
piekraušanas līmeņa
robeža

0, 1, 2 vai 3

Apraksts
Aktuālajā uzdevumā iekrauto un
izkrauto piekabju skaits. Atkarībā no
skaitītāja režīma (režīms I vai
režīms II).
Modelim ar svēršanas ierīci:
Pēdējās izkrautās piekabes kravas
kopējais svars.
Modelim ar svēršanas ierīci:
Aktuālajā uzdevumā kopējā savāktā
raža.
Viss laiks uzdevuma laikā, kuru
mašīna pavadījusi pļaujas materiāla
uzkraušanai.
Viss laiks uzdevuma laikā, kuru
mašīna pavadījusi visu kravu
izkraušanai.
Viss laiks uzdevuma laikā, kurā
darba stāvoklis bija "aktīvs".
Viss laiks uzdevuma laikā, kurā
darba stāvoklis bija "neaktīvs".
0 = Mašīna neatrodas darba
stāvoklī.
1 = Mašīna atrodas darba stāvoklī:
– jūgvārpsta griežas (GD) vai
– savācējs ir peldošajā režīmā vai
– transportiera grīda darbojas
Aktuālais mašīnas izpildītais darbs:
9 = ražas novākšana (režīms I)
10 = apturēšana (režīms II)
Vērtība apraksta visu laiku, kurā
mašīna kopš ekspluatācijas
uzsākšanas ir aktīvi darbojusies.
Viss kustības maršruts, kas
uzdevuma laikā bija nobraukts
darba stāvoklī.
Viss kustības maršruts, kas
uzdevuma laikā bija nobraukts
ārpus darba stāvokļa.
Modelim ar svēršanas ierīci:
Svars, sākot ar kuru, vadītājs
saņem parādītu pārslodzes
brīdinājumu.
Modelim ar svēršanas ierīci:
0 = nav sasniegts
1 = ir sasniegts
2 = kļūda
3 = deaktivizēts
261

KRONE ISOBUS terminālis — izvēlnes
Pašreizējais kravas
svars
Svaru statuss

Kilogramos

Darbmūža kopējā raža

Kilogramos

Darbmūža piekabju
skaits

0, 1, 2, 3 …

Darbmūža kopējais
maršruts

Kilometros

0, 1 vai 2

Darbmūža neaktīvais
maršruts
Aktīvais darbmūžs
Neaktīvais darbmūžs
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Stundās

Modelim ar svēršanas ierīci:
Aktuāli savācējpiekabē esošs svars.
Modelim ar svēršanas ierīci:
0 = izsl./neprecīzi
1 = iesl./precīzāk
2 = kļūda
Modelim ar svēršanas ierīci:
Mašīnas kopējā raža kopš
ekspluatācijas uzsākšanas.
Iekrauto un izkrauto piekabju
kopējais skaits kopš mašīnas
ekspluatācijas uzsākšanas.
Viss kustības maršruts, ko mašīna
nobraukusi kopš ekspluatācijas
uzsākšanas.
Viss kustības maršruts, ko mašīna
nobraukusi kopš ekspluatācijas
uzsākšanas darba statusā
"neaktīvs".
Viss laiks, kurā mašīna atradusies
kopš ekspluatācijas uzsākšanas
darba statusā "aktīvs".
Viss laiks, kurā mašīna atradusies
kopš ekspluatācijas uzsākšanas
darba statusā "neaktīvs".

Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis
Pos: 129.1 /Überschriften/Überschriften 1/F-J/Fremd ISOBUS Bedienterminal @ 269\mod_1401167228385_111462.docx @ 2029158 @ 1 @ 1

14

Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis

Pos: 129.2 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Allgemeines zu ISOBUS Systemen_Einführtext @ 311\mod_1418624289076_111462.docx @ 2406968 @ @ 1

Vispārīga informācija
Sistēma ISOBUS ir starptautiskiem standartiem atbilstoša komunikāciju sistēma, kas paredzēta
lauksaimniecības mašīnām un sistēmām. Tā atbilst standartu grupai ISO 11783.
Lauksaimniecības sistēma ISOBUS ļauj pārsūtīt informāciju un datus starp dažādu ražotāju
traktoriem un ierīcēm. Lai tas būtu iespējams, standartiem atbilst gan nepieciešamie
spraudsavienojumi, gan signāli, kas nepieciešami komunikācijai un komandu pārsūtīšanai.
Izmantojot šo sistēmu, mašīnas var vadīt ar vadības blokiem (termināļiem), kas jau pieejami
traktoros, t.i., uzstādīti traktoru kabīnēs. Attiecīgā informācija ir norādīta vadības tehniskajā
dokumentācijā vai uz iekārtām.
Uzņēmuma KRONE mašīnas, kas aprīkotas ar ISOBUS, ir pielāgotas šai sistēmai.
Pos: 129.3 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Allgemeines zu ISOBUS Systemen_Hinweis Kompatibilitätstest @ 311\mod_1418624318076_111462.docx @ 2406999 @ @ 1

Norādījums
KRONE ISOBUS sistēmām regulāri tiek veikta ISOBUS SADERĪBAS PĀRBAUDE (DLG/VDMA
pārbaude). Lai izmantotu šo mašīnu, nepieciešams vismaz 3. ISOBUS sistēmas lietošanas
līmenis (Implementation Level).
Pos: 129.4 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Gefahr durch nicht von KRONE gelieferte Terminals / Bedieneinheiten @ 48\mod_1286197403750_111462.docx @ 459779 @ @ 1

BĪSTAMI!
Izmantojot termināļus un citus vadības blokus, kurus nav piegādājis uzņēmums KRONE,
ņemiet vērā, ka lietotājam:
• jāuzņemas atbildība par KRONE mašīnu izmantošanu, lietojot mašīnu ar vadības blokiem
(termināļiem/citiem vadības elementiem), kurus nav piegādājis uzņēmums KRONE;
• pirms mašīnas lietošanas jāpārbauda, vai visas mašīnas funkcijas tiek izpildītas tā, kā tās ir
aprakstītas komplektācijā iekļautajā ekspluatācijas instrukcijā;
• ja iespējams, jāsavieno tikai tādas sistēmas, kam iepriekš veikta DLG/VCMA pārbaude (tā
sauktā ISOBUS SADERĪBAS PĀRBAUDE);
• jāievēro ISOBUS vadības bloka (piem., termināļa) piegādātāja lietošanas un drošības
norādījumi;
• jāpārliecinās, ka izmantotajiem vadības blokiem un mašīnu vadības iekārtām ir saderīgi IL
(IL — Implementations Level (lietošanas līmenis), tas norāda dažādu programmatūru
saderības līmeņus) (nosacījums: IL jābūt vienādam vai lielākam).
Pos: 129.5 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis
Pos: 129.6 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/BigPack/ISO-Bedienung_Anbau @ 252\mod_1397068204319_111462.docx @ 1943567 @ 233 @ 1

14.1

ISOBUS termināļa uzstādīšana

3

1

6
4

2

5

7

163. att.
IEVĒRĪBAI!
Vadības bloka atteice.
Montāžas laikā uzmaniet, lai, braucot līkumos, savienojuma kabelis nenostieptos vai
nesaskartos ar traktora riteņiem vai citām traktora vai mašīnas daļām.
14.1.1

Termināļa savienošana ar traktoru
Norādījums
Lai iegūtu plašāku informāciju par uzstādīšanu, skatiet ISOBUS termināļa ražotāja piegādāto
lietošanas instrukciju.

14.1.2

Traktora savienojums ar mašīnu
•
•
•

Pos: 129.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Savienojiet kabeļu komplekta (1) (9 kontaktu) ISO spraudni (3) ar ārējo traktora puses
(9 kontaktu) ISO kontaktligzdu (2).
Savienojiet kabeļu komplekta (1) (7 kontaktu) spraudni (4) ar mašīnas (7 kontaktu)
kontaktligzdu (5).
Savienojiet kabeļu komplekta (1) (2 kontaktu) spraudni (6) ar mašīnas (2 kontaktu)
kontaktligzdu (7).

Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis
Pos: 129.8 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/BigPack/Abweichende Funktionen zum KRONE ISOBUS-Termina CCI @ 47\mod_1285223499328_111462.docx @ 456006 @ 2 @ 1

14.2

Funkcijas, kas atšķiras no KRONE ISOBUS termināļa CCI funkcijām
Izmantojot ISOBUS vadības bloku un pievienoto iekārtu, ISOBUS termināļa displejā tiek attēlota
informācija un vadības funkcijas. Vadība ar ISOBUS termināli ir tāda pati kā vadība ar KRONE
ISOBUS termināļa CCI. Pirms lietošanas izlasiet KRONE ISOBUS termināļa CCI vadības
funkcijas, kas norādītas ekspluatācijas instrukcijā.
Ievērojama atšķirība no KRONE ISOBUS termināļa CCI ir daudzfunkciju taustiņu izkārtojumā,
kurus var definēt, izmantojot izvēlēto ISOBUS termināli.
Turpmāk ir aprakstītas tikai funkcijas, kas atšķiras no KRONE ISOBUS termināļa funkcijām.

Pos: 129.9 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Abweichende Funktionen CCI_TermKontrast und akustische Signale @ 268\mod_1401118180313_111462.docx @ 2029067 @ @ 1

Norādījums
KRONE vadības termināļa kontrastu nepieprasa citi ISO termināļi. Iestatījumu veic, tieši
izmantojot ISO termināli, sk. ISO termināļa ražotāja lietošanas instrukciju.
Ja nepieciešams, terminālī jāaktivizē skaņas signālu darbība (sk. ISO termināļa ražotāja
lietošanas instrukciju).
Pos: 129.10 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/ISOBUS Short Cut Button @ 46\mod_1282642881609_111462.docx @ 447338 @ 3 @ 1

14.2.1

ISOBUS īsinājumpoga

Pos: 129.11 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/ISOBUS Short Cut Button nicht vorhanden Ladewagen_Bild @ 293\mod_1411453435189_111462.docx @ 2305783 @ @ 1

ISB

ISB

1

CC000916

164. att.
Pos: 129.12 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 129.13 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Module für Beipack/ISOBUS Short Cut Button/Hinweis kein ISOBUS Short Cut Button vorhanden @ 271\mod_1402929015966_111462.docx @ 2045903 @ @ 1

Norādījums
Ja citu ražotāju ISOBUS termināļiem nav pieejama ISOBUS Short Cut Button, displejā
parādās simbols (1).
Mašīnas funkciju izslēgšana, izmantojot ISOBUS Short Cut Button, vairs nav pieejama.
Pos: 129.14 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis
Pos: 129.15 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Ladewagen/Bei Option elektronisch gesteuerte Nachlauf-Lenkachse (Bedieneinheit-Komfort) @ 268\mod_1401118530349_111462.docx @ 2029096 @ 3 @ 1

14.2.2

Ar opciju elektroniski vadīts atbalstošais vadāmais tilts (komforta vadības bloks)
Ar opciju automātiskais atbalstošais vadāmais tilts atpakaļgaitā atbalstošā vadāmā tilta
elektronika automātiski bloķē tiltu. Arī, kad displejā tika izvēlēta funkcija "Vadāmā tilta
atbrīvošana". Kad braukšana atpakaļgaitā ir pabeigta, vadāmā tilta elektronika turpgaitā
automātiski atbrīvo tiltu, kad displejā tiek izvēlēta funkcija "Vadāmā tilta atbrīvošana", un
aizmugurējā lūka ir aizvērta. Ar izvēlētu funkciju "Vadāmais tilts bloķēts" vadāmais tilts turpgaitā
un atpakaļgaitā paliek bloķēts.
Braucot ar ātrumu virs 30 km/h:
Braucot ar ātrumu virs 30 km/h, elektronika automātiski bloķē atbalstošo vadāmo tiltu. Arī, kad
displejā tika izvēlēta funkcija "Vadāmā tilta atbrīvošana". Kad kustības ātrums krītas zem 30
km/h, vadāmā tilta elektronika automātiski atbrīvo tiltu, kad displejā tiek izvēlēta funkcija
"Vadāmā tilta atbrīvošana". Ar izvēlētu funkciju "Vadāmais tilts bloķēts" vadāmais tilts paliek
bloķēts neatkarīgi no ātruma.
Jābūt izpildītiem šādiem nosacījumiem:
– Traktoram jāpārnes kustības ātrums un kustības virziens ISO kopnē.
– Parametram (ISO kopnes apstrāde) jābūt aktivizētam, drīkst veikt tikai Krone speciālists.
Norādījums
Vai parametrs (ISO kopnes apstrāde) ir aktivizēts, var pārbaudīt izvēlnē "Kustības
ātruma/kustības virziena indikācijas diagnostika".

Pos: 129.16 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis
Pos: 129.17 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Ladewagen/Arbeitsscheinwerfer ein- ausschalten TECU-gesendet @ 268\mod_1400772898052_111462.docx @ 2024146 @ 2 @ 1

14.3

Darba lukturu automātiskais režīms
Ja traktora vadības ierīce (T-ECU) nodrošina apgaismošanas datus, tad mašīnas darba
lukturus ir iespējams ieslēgt-/ vai izslēgt no traktora režīma "Darba lukturu automātiskais
režīms". Joprojām ir pieejama darba lukturu manuālā vadība.

ISB

CC000773

165. att.
Statusa rindiņa (I):
Darba lukturi izslēgti (manuālajā režīmā)
Darba lukturi ieslēgti (manuālajā režīmā)
Darba lukturi izslēgti (darba lukturu automātiskajā režīmā)
Darba lukturi ieslēgti (darba lukturu automātiskajā režīmā)
Pos: 129.18 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Arbeitsscheinwerfer ein- /ausschalten @ 183\mod_1378131463155_111462.docx @ 1568990 @ 3 @ 1

14.3.1

Darba lukturu ieslēgšana / izslēgšana

Pos: 129.19 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Arbeitsscheinwerfer ein- ausschalten TECU-gesendet Einführtext @ 268\mod_1401113699098_111462.docx @ 2028650 @ @ 1

Ja traktora vadības ierīce (T-ECU) nodrošina apgaismošanas datus, tad mašīnas darba
lukturus ir iespējams ieslēgt-/ vai izslēgt no traktora režīma "Darba lukturu automātiskais
režīms". Joprojām ir pieejama darba lukturu manuālā vadība.
Pos: 129.20 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Arbeitsscheinwerfer ein- ausschalten TECU-gesendet automatik @ 267\mod_1400759588440_111462.docx @ 2023559 @ @ 1

Darba lukturu automātiskā režīma aktivizēšana:
– Priekšnosacījums ir tāds, ka traktora vadības ierīce (T-ECU) nodrošina apgaismošanas
datus.
•

Lai aktivizētu darba lukturu automātiku, nospiediet

Displejā redzams vai nu programmtaustiņš

.

vai arī programmtaustiņš

.

Darba lukturu automātiskā režīma deaktivizēšana:
•

Lai deaktivizētu darba lukturu automātiku, nospiediet

Displejā redzams vai nu programmtaustiņš

vai

vai arī programmtaustiņš

.
.

Pos: 129.21 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis
Pos: 129.22 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Entladebetrieb/Arbeitsscheinwerfer ein- ausschalten TECU-gesendet manuell @ 269\mod_1401192349507_111462.docx @ 2030588 @ @ 1

Manuālā ieslēgšana / izslēgšana
Priekšnosacījums:
– Darba lukturu automātiskais režīms ir deaktivizēts.
– Vai traktora vadības ierīce (T-ECU) nenodrošina apgaismošanas datus.
Ieslēgšana
•

Lai ieslēgtu darba lukturus, nospiediet

.

Izslēgšana
•
Pos: 129.23 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lai izslēgtu darba lukturus, nospiediet

.

Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis
Pos: 129.24.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-1 Diagnose Auxiliary (AUX)/Untermenü 14-1 Diagnose Auxiliary (AUX) ÜS @ 218\mod_1391001106347_111462.docx @ 1772046 @ 3 @ 1

14.3.2

Apakšizvēlne 14-1 "Palīgierīces (AUX) diagnostika"

Pos: 129.24.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-1 Diagnose Auxiliary (AUX)Untermenü 14-1 Diagnose Auxiliary (AUX) Bild @ 318\mod_1423571870580_111462.docx @ 2463954 @ @ 1

14-1

CC000154_1

CC000156

166. att.
Pos: 129.24.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-1 Diagnose Auxiliary (AUX)/Untermenü 14-1 Diagnose Auxiliary aufrufen @ 218\mod_1391001403606_111462.docx @ 1772184 @ @ 1

Priekšnosacījums: Ir atvērta galvenā izvēlne 14 "ISOBUS".
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Palīgierīces (AUX) diagnostika".
Pos: 129.24.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-1 Diagnose Auxiliary (AUX)/Untermenü 14-1 Diagnose Auxillary: Einführtext @ 218\mod_1391000987358_111462.docx @ 1771959 @ @ 1

Displejā parādās daudzfunkciju sviras attēls. Ja ar daudzfunkciju sviru aktivizē kādu funkciju,
displejā parādās tikai piešķirtais simbols. Pati par sevi funkcija netiek izpildīta.
Pos: 129.25 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis
Pos: 129.26.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-2 Diagnose Fahrgeschwindigkeit-/ Fahrtrichtungsanzeige/Untermenü 14-2 Diagnose Fahrgeschwindigkeit-/ Fahrtrichtungsanzeige ÜS @ 218\mod_1391002654204_111462.docx @ 1772381 @ 3 @ 1

14.3.3

Apakšizvēlne 14-2 "Kustības ātruma/kustības virziena indikācijas diagnostika" "

Pos: 129.26.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-2 Diagnose Fahrgeschwindigkeit-/ FahrtrichtungsanzeigeUntermenü 14-2 Diagnose Fahrgeschwindigkeit-/ Fahrtrichtungsanzeige Bild @ 318\mod_1423573908870_111462.docx @ 2464015 @ @ 1

14-2

0
5,0 km/h
546 m
0
2,4 km/h
267 m

CC000154_1

167. att.
Pos: 129.26.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-2 Diagnose Fahrgeschwindigkeit-/ Fahrtrichtungsanzeige/Untermenü 14-2 Diagnose Fahrgeschwindigkeit-/ Fahrtrichtungsanzeige: aufrufen @ 219\mod_1391003550850_111462.docx @ 1772679 @ @ 1

Priekšnosacījums: Ir atvērta galvenā izvēlne 14 "ISOBUS".
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Kustības ātruma/kustības virziena indikācijas diagnostika".
Pos: 129.26.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-2 Diagnose Fahrgeschwindigkeit-/ Fahrtrichtungsanzeige/Untermenü 14-2 Diagnose Fahrgeschwindigkeits- /Fahrtrichtungsanzeige Symbolerklärung @ 267\mod_1400671770707_111462.docx @ 2020656 @ @ 1

Simbols

Nozīme

Informācija

Riteņiem noteiktais ātrums
Pamatnei noteiktais ātrums
<--- 0

Kustība turpgaitā

0 --->

Kustība atpakaļgaitā
Parametrs izvēlēts
Parametrs nav izvēlēts
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ISO kopnes izmantošana

CC000155_1

Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis
Pos: 129.28.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-7 Virtual Terminal/Untermenü 14-7 Virtual Terminal: ÜS @ 219\mod_1391062313154_111462.docx @ 1774116 @ 3 @ 1

14.3.4

Apakšizvēlne 14-7 "Virtuālais terminālis (VT)"

Pos: 129.28.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-7 Virtual TerminalUntermenü 14-7 Virtual Terminal: Bild @ 318\mod_1423577709778_111462.docx @ 2464048 @ @ 1

14-7

CC000159

CC000154_1

168. att.
Pos: 129.28.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-7 Virtual Terminal/Untermenü 14-7 Virtual Terminal: aufrufen @ 219\mod_1391062874750_111462.docx @ 1774242 @ @ 1

Priekšnosacījums: Ir atvērta galvenā izvēlne 14 "ISOBUS".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Virtuālais terminālis (VT)".
Pos: 129.28.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-7 Virtual Terminal/Untermenü 14-7 ISO-Terminal aufrufen mit weniger als 8Tasten @ 220\mod_1391411887336_111462.docx @ 1779664 @ @ 1

Norādījums
Šī izvēlne parādās tikai ISO termināļiem ar mazāk nekā 8 taustiņiem.
ISO termināļiem ar mazāk nekā 8 taustiņiem ērtai piekabinātas mašīnas vadībai ieteicams
izmantot papildu ISO vadības sviru. Vadības sviras sadalījumu skatiet nodaļā "Vadības sviras
sadalījuma piemērs".
ISO terminālis ar mazāk nekā 8 taustiņiem
Šajā izvēlnē pamatattēlu noregulē uz 5 programmtaustiņiem vai 8 programmtaustiņiem.
Pārstatot uz 8 programmtaustiņiem, tiek virtuāli saglabāti papildu programmtaustiņi, un tos var
sasniegt ar šķirstīšanu.
Pos: 129.28.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Funktionstasten alle MaschinenBeschreibung der Softkeys für Funktionstasten @ 183\mod_1378454694561_111462.docx @ 1576584 @ @ 1

Grafiskais
attēls

Nozīme

Informācija

Nākamā režīma parādīšana
Iepriekšējā režīma parādīšana
Saglabātais režīms
Izvēlētā regulējuma saglabāšana
Izvēlnes aizvēršana bez
saglabāšanas
Pos: 129.28.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-7 Virtual Terminal/Untermenü 14-7 Virtual Terminal: Aktuelle Status wird als Grafik angezeigt @ 222\mod_1392015211745_111462.docx @ 1805309 @ @ 1

Pašreizējais statuss parādās kā grafiskais attēls
Grafiskai
s attēls

Nozīme
Terminālis ar 5 programmtaustiņiem bez virtuālajiem programmtaustiņiem
Terminālis ar mazāk nekā 8 taustiņiem un virtuālo programmtaustiņu lietošanu

Pos: 129.28.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis
Pos: 129.28.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Status ändern und speichern mit + und - @ 189\mod_1380725906960_111462.docx @ 1619289 @ @ 1

Statusa izmaiņas un saglabāšana atmiņā
•

Lai izmainītu statusu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam

vai

Simbols
augšējā rindiņā nodziest.
• Lai saglabātu atmiņā statusu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
.
Simbols

Pos: 129.29 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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parādās augšējā rindiņā.

•

Lai aizvērtu izvēlni, nospiediet funkcijtaustiņu

.

•

Lai atvērtu pamatattēlu, vairākas reizes secīgi nospiediet funkcijtaustiņu

.

.

Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis
Pos: 129.30.1 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-9 Umschalten zwischen Terminals/Untermenü 14-9 Umschalten zwischen Terminals: ÜS @ 219\mod_1391063686587_111462.docx @ 1774330 @ 3 @ 1

14.3.5

Apakšizvēlne 14-9 "Pārslēgšanās starp termināļiem"

Pos: 129.30.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 2014/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-9 Umschalten zwischen TerminalsUntermenü 14-9 Umschalten zwischen Terminals: Bild @ 318\mod_1423578689377_111462.docx @ 2464169 @ @ 1

CC000154_1

169. att.
Pos: 129.30.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-9 Umschalten zwischen Terminals/Untermenü 14-9 Umschalten zwischen Terminals: aufrufen @ 219\mod_1391062318821_111462.docx @ 1774145 @ @ 1

Priekšnosacījums: Ir atvērta galvenā izvēlne 14 "ISOBUS".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Pārslēgšanās starp termināļiem".
Pos: 129.30.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-9 Umschalten zwischen Terminals/Hinweis: Das Untermenü erscheint nur @ 219\mod_1391064705088_111462.docx @ 1774537 @ @ 1

Norādījums
• Apakšizvēlne parādās tikai tad, ja ir pievienoti vairāki ISO termināļi.
• Izmantojot termināli, var pārslēgties uz nākamo pievienoto termināli atkarībā no tā, cik
termināļi ir pievienoti.
• Pirmajā pārslēgšanas reizē mašīnas konfigurāciju ielādē nākamajā terminālī. Ielādes
process var ilgt vairākas minūtes. Konfigurācija tiek saglabāta nākamā termināļa atmiņā.
Pos: 129.30.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-9 Umschalten zwischen Terminals/Hinweis: Bis zum nächsten Aufruf @ 219\mod_1391064786123_111462.docx @ 1774566 @ @ 1

Norādījums
Līdz nākamai atvēršanas reizei mašīna vairs nav pieejama iepriekšējā terminālī.
Pos: 129.30.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Hauptmenü 14 ISOBUS-Einstellungen/Untermenü 14-9 Umschalten zwischen Terminals/Hinweis Beim Neustart @ 119\mod_1342085621507_111462.docx @ 1069725 @ @ 1

Norādījums
Atkārtotas palaides laikā sistēma mēģina vispirms palaist pēdējo izmantoto termināli. Ja
pēdējais izmantotais terminālis vairs nav pieejams (piem., ja tas ir demontēts), aizkavējas
atkārtotā palaide, jo sistēma meklē jaunu termināli un ielādē terminālī specifiskās
izvēlnes. Ielādes process var ilgt vairākas minūtes.
Pos: 129.31 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis
Pos: 129.32 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/ISOBUS „Auxiliary“-Funktion (AUX) @ 48\mod_1286278825265_111462.docx @ 460521 @ 2 @ 1

14.4

ISOBUS „Palīgierīces“ funkcija (AUX)

Pos: 129.33 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Hinweis Terminal die Auxilliary unterstützen @ 48\mod_1286278420671_111462.docx @ 460496 @ @ 1

Norādījums
Ir termināļi, kas atbalsta papildfunkciju „Palīgierīce“ (AUX). Izmantojot šo funkciju, ir iespējams
perifērijas ierīču (piem., daudzfunkciju svira ...) programmējamajiem taustiņiem piešķirt
pievienoto uzdevumu datoru funkcijas. Programmējamajam taustiņam var piešķirt arī vairākas
atšķirīgas funkcijas. Ja taustiņu funkciju piešķiršana ir saglabāta, ieslēdzot termināli, ekrānā
parādīsies atbilstošas izvēlnes.
Pos: 129.34 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Je nach Ausstattung folgende Auxiliary zur Verfügung @ 117\mod_1341220429561_111462.docx @ 1021477 @ @ 1

Atkarībā no mašīnas aprīkojuma izvēlnē Palīgierīce (AUX) ir pieejamas šādas funkcijas:
Pos: 129.35 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Ladewagen/Folgende Funktionen stehen im Menü Auxiliary (AUX) zur Verfügung T1 @ 267\mod_1400757996073_111462.docx @ 2023284 @ @ 1

Palīgierīces funkcijas:

Funkcija kraušanas režīmā:

Funkcija izkraušanas režīmā:

–
–

Savācēja pacelšana
Kad ir aktivizēta jūgstieņa
automātika, virzieties uz
apgriešanās stāvokli.

Transportiera grīda ātrāk

–
–

Savācēja nolaišana
Kad ir aktivizēta jūgstieņa
automātika, virzieties uz
darba stāvokli.

Transportiera grīda lēnāk

Grafiskais attēls

1

Transportiera grīdas turpgaita

2

Transportiera grīdas turpgaita
Nav darbības
1
2

1
2

Pos: 129.36 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Saliekamā jūgstieņa
pacelšana
Saliekamā jūgstieņa
pacelšana
Saliekamā jūgstieņa
nolaišana

Transportiera grīda
izslēgta/turpgaita/ātrais
pārnesums
Transportiera grīda
izslēgta/turpgaita/ātrais
pārnesums
Transportiera grīda
izslēgta/atpakaļgaita
Saliekamā jūgstieņa pacelšana
Saliekamā jūgstieņa pacelšana
Saliekamā jūgstieņa nolaišana

Saliekamā jūgstieņa
nolaišana

Saliekamā jūgstieņa nolaišana

Nažu sijas pacelšana

Nažu sijas pacelšana

Nažu sijas nolaišana

Nažu sijas nolaišana

Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis
Pos: 129.37 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Ladewagen/Folgende Funktionen stehen im Menü Auxi liary (AUX) zur Verfügung T2 @ 268\mod_1400823504778_111462.docx @ 2024238 @ @ 1

Palīgierīces funkcijas:

Funkcija kraušanas režīmā:

Funkcija izkraušanas režīmā:

Grafiskais attēls
–
Nav darbības

–
–

Aizmugurējās lūkas
pacelšana
Ar opciju šķērstransportieris
izkliedēšanas veltņi ieslēgti.
Kad ir aktivizēta
izkraušanas automātika,
sāciet izkraušanas procesu.

–

Nav darbības

1
2

Vadāmā tilta
bloķēšana/atbrīvošana
Vadāmā tilta
bloķēšana/atbrīvošana

Aizmugurējās lūkas
nolaišana
– Ar opciju šķērstransportieris
izkliedēšanas veltņi izslēgti.
– Kad ir aktivizēta
izkraušanas automātika,
pabeidziet izkraušanas
procesu.
Vadāmā tilta
bloķēšana/atbrīvošana
Vadāmā tilta
bloķēšana/atbrīvošana

Pos: 129.38 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis
Pos: 129.39 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Ladewagen/Folgende Funktionen stehen im Menü Auxiliary (AUX) zur Verfügung T3 @ 267\mod_1400751407997_111462.docx @ 2022600 @ @ 1

Palīgierīces funkcijas:

Funkcija kraušanas režīmā:

Funkcija izkraušanas režīmā:

Nav darbības

Transportiera grīda ātrāk

Nav darbības

Transportiera grīda lēnāk

Nav darbības

Šķērstransportiera pa kreisi
ieslēgšana/izslēgšana

Nav darbības

Šķērstransportiera pa labi
ieslēgšana/izslēgšana

Izgrūdēja ievirzīšana

Izgrūdēja ievirzīšana

Grafiskais attēls

Izgrūdēja izvirzīšana
Smalcināšanas lūkas /
kraušanas lūkas pacelšana

Smalcināšanas lūkas /
kraušanas lūkas pacelšana

Smalcināšanas lūkas /
kraušanas lūkas nolaišana

Smalcināšanas lūkas /
kraušanas lūkas nolaišana

Priekšējās sienas atvirzīšana
piekabē

Priekšējās sienas atvirzīšana
piekabē

Priekšējās sienas
pievirzīšana piekabē

Priekšējās sienas pievirzīšana
piekabē

Robežspēka samazināšana,
kad darbojas transportiera
grīdas automātika
Robežspēka palielināšana,
kad darbojas transportiera
grīdas automātika
Kravas nodalījuma pārsega
nolaišana

Kravas nodalījuma pārsega
nolaišana

Kravas nodalījuma pārsega
pacelšana

Kravas nodalījuma pārsega
pacelšana

1

Papildu tilta
pacelšana/nolaišana

Papildu tilta
pacelšana/nolaišana

2

Papildu tilta
pacelšana/nolaišana

Papildu tilta
pacelšana/nolaišana

Darba apgaismojuma
ieslēgšana/izslēgšana

Darba apgaismojuma
ieslēgšana/izslēgšana

Pos: 129.40 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Hinweis Für weitere Vorgaben bitte die Betriebsanleitung des verwendeten Terminals beachten @ 87\mod_1321000865882_111462.docx @ 750015 @ @ 1

Norādījums
Lai saņemtu plašāku informāciju, ievērojiet izmantotā termināļa lietošanas instrukciju.
Pos: 129.41 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis
Pos: 129.42 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Ladewagen/Joystick-Belegung bei Fendt (Default-Einstellung) Ladewagen @ 48\mod_1286286728734_111462.docx @ 460978 @ 3 @ 1

14.4.1

Funkciju piešķiršanas piemērs vadības svirai ar Fendt (noklusējuma iestatījums)
Norādījums
Lai saņemtu plašāku informāciju, ievērojiet izmantotā termināļa lietošanas instrukciju.

1

1
1

Att. 170
Pos: 129.43 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis
Pos: 129.44 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Ladewagen/Joystick-Belegung WTK Laden Ladewagen @ 48\mod_1286346917265_111462.docx @ 461152 @ 34 @ 1

14.4.2

Ieteicamā funkciju piešķiršana WTK daudzfunkciju svirai
Norādījums
Lai saņemtu plašāku informāciju, ievērojiet izmantotā termināļa lietošanas instrukciju.

14.4.2.1

Kraušana
Slēdzis (1) mugurpusē augšējā stāvoklī (gaismas diode (2) deg sarkanā krāsā)

1

1
2

1

1

1
ZX000036

Att. 171
Pos: 129.45 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis
Pos: 129.46 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Ladewagen/Joystick-Belegung WTK Entladen GD Ladewagen @ 48\mod_1286347749734_111462.docx @ 461188 @ 4 @ 1

14.4.2.2

Izkraušana GD modelis
Slēdzis (1) mugurpusē apakšējā stāvoklī (gaismas diode (2) deg zaļā krāsā)

2

1
2

2

2
ZX000037

Att. 172
Pos: 129.47 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

279

Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis
Pos: 129.48 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Ladewagen/Joystick-Belegung WTK Entladen GL Ladewagen @ 48\mod_1286348023484_111462.docx @ 461214 @ 4 @ 1

14.4.2.3

Izkraušana GL modelis
Slēdzis (1) mugurpusē apakšējā stāvoklī (gaismas diode (2) deg zaļā krāsā)

2

1
2

2

2

2
ZX000038

Att. 173
Pos: 129.49 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis
Pos: 129.50 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Ladewagen/Joystick-Belegung WTK Be-/ Entladen @ 185\mod_1379490586381_111462.docx @ 1596458 @ 4 @ 1

14.4.2.4

Iekraušana/izkraušana
Slēdzis (1) mugurpusē vidējā stāvoklī (gaismas diode (2) deg dzeltenā krāsā)

1
2

ZX000040

174. att.
Pos: 129.51 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ārēji pieslēgts ISOBUS vadības terminālis
Pos: 129.52 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Ladewagen/Joystick-Belegung WTK Entladen GD mit QFB Ladewagen @ 48\mod_1286348104937_111462.docx @ 461240 @ 4 @ 1

14.4.2.5

Izkraušana GD modelis ar šķērstransportieri
Slēdzis (1) mugurpusē apakšējā stāvoklī (gaismas diode (2) deg zaļā krāsā)

1
2

2

ZX000039

Att. 175
Pos: 130 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 131 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Bedienung @ 0\mod_1199789505403_111462.docx @ 112143 @ 1 @ 1

15

Vadība

Pos: 132 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/WARNUNG - Nichtbeachtung der grundlegenden Sicherheitshinweise alte Form @ 254\mod_1397485793575_111462.docx @ 1953520 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Drošības pamatnorādījumu neievērošana var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
• Lai novērstu negadījumus, izlasiet un ievērojiet drošības pamatnorādījumus drošības
nodaļā "Drošības pamatnorādījumi".
Pos: 133 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/WARNUNG - Nichtbeachtung der Sicherheitsroutinen alte Form @ 273\mod_1404117435996_111462.docx @ 2058725 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Drošības procedūru neievērošana var radīt smagu traumu vai nāves risku.
• Lai izvairītos no negadījumiem, izlasiet un ievērojiet drošības procedūras drošības nodaļā;
skatiet drošības nodaļu "Drošības procedūras".
Pos: 134 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Ladevorgang/Vorbereiten des Ladevorgangs @ 0\mod_1199789367497_111462.docx @ 112144 @ 2 @ 1

15.1

Kraušanas procedūras sagatavošana
•
•
•

Iestatiet nažu skaiti, kas nosaka arī griešanas garumu: skatiet nodaļu Iestatījumi
"Griezējaparāts".
Savācēja darba augstuma iestatījums: skatiet nodaļu Iestatījumi "Savācējs".
Cilindriskā piespiedēja pamatpozīcija: "skatiet nodaļu Iestatījumi "Cilindriskais piespiedējs".

Pos: 135 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Ladevorgang/Hinweis das Schwad sollte gleichmäßig und locker sein @ 1\mod_1201788295639_111462.docx @ 112428 @ @ 1

Norādījums
Vālam jābūt vienmērīgam un brīvam.
Pos: 136.1 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Ladevorgang/Der Ladevorgang/ Überfüllung vermeiden @ 13\mod_1225265378447_111462.docx @ 154619 @ 2 @ 1

15.2

Kraušanas procedūra
Bīstami! - Gaitas īpašības mainās
Sekas: nāves briesmas, savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai.
Braucot pa ielām, jāņem vērā, ka iekraušanas telpā masai jābūt gareniski vienmērīgi izkārtotai.
Citas slodzes aspekti var mainīt gaitas īpašības.

Pos: 136.2 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Ladevorgang/Allgemeines zum Laden @ 13\mod_1225890985296_111462.docx @ 164752 @ 3 @ 1

15.2.1

Vispārīgi par kraušanu
•
•

Izvairieties no pārāk ciešas presēšanas. Laicīgi ieslēdziet turpgaitu vai iestatiet kraušanas
automātikai mazu laika aizkavi (skatiet nodaļu Vadības bloks Komfort „Kraušanas
automātika“).
Pielāgojiet braukšanas ātrumu vālu blīvumam, kraujamai masai un uzstādīto nažu skaitam.

Pos: 136.3 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/SStarke Bodenunebenheiten @ 79\mod_1315294664122_111462.docx @ 702075 @ 3 @ 1

15.2.2

Lieli virsmas nelīdzenumi

Pos: 136.4 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Ladevorgang/ACHTUNG! Starke Bodenunebenheiten @ 79\mod_1315292316371_111462.docx @ 702048 @ @ 1

UZMANĪBU! Lieli virsmas nelīdzenumi
Sekas: savācēja riteņu atbalststieņu bojājumi
Lielu virsmas nelīdzenumu gadījumā gadās, ka savācējs pārāk stipri atsitas pašsvara dēļ. Tā
rezultātā var notikt riteņu atbalststieņu bojājumi.
Lai lielu virsmas nelīdzenumu gadījumā pasargātu savācēju, mašīnas iekraušanas laikā
savācējs jāpieregulē, izmantojot saliekamo jūgstieni.
Pos: 136.5 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 136.6 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Überladung vermeiden @ 264\mod_1400135531385_111462.docx @ 2008551 @ 3 @ 1

15.2.3

Izvairieties no pārlādēšanas

Pos: 136.7 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Ladevorgang/Überladung vermeiden ZX/TX @ 264\mod_1400136652811_111462.docx @ 2008610 @ @ 1

Kraujot savācējpiekabē, jāņem vērā, ka ne visām kraušanas masām ir vienāds blīvums.
Lai izvairītos no savācējpiekabes pārslodzes ar smagu lopbarību, jārīkojas šādi:
1 Piekraušanas svara noteikšana

Pos: 136.8 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Ladevorgang/Zuladegewicht bestimmen ZX @ 289\mod_1410267433418_111462.docx @ 2288216 @ @ 1

I

II
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
Heinrich-Krone-Str. 10 D-48480 Spelle
Made in
Germany

2

1

ZX400079

Att. 176
Piekraušanas svars = pieļaujamais kopējais svars (1) – tilta slodze (tukša) (2)
• Pēdējā kopējā svara rādījumi (1) atrodas datu plāksnītē (II) (skatiet arī nodaļu Priekšvārds
„Apzīmējumi“).
• Tilta (tukša) slodzes rādījums (2) atrodas datu plāksnītē ALB (I) (skatiet arī nodaļu
Priekšvārds „Apzīmējumi“).
Pos: 136.9 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Ladevorgang/Spezifisches Gewicht des Ladegutes ermitteln ZX @ 13\mod_1225890815015_111462.docx @ 164686 @ @ 1

2 Kraujamās masas specifiskā svara mērīšana
Turpmāko tabulu vērtības piedāvā orientējošos punktus parasto kraujamo materiālu
speciālajam svaram.
Zāles skābbarība
„sausa“

Zāles skābbarība
„mitra“

Kukurūzas
skābbarība

TS saturs

apt.40%

pat. 30%

pat. 30%

Kraujamās masas
specifiskais svars

apt. 250 kg/m³

apt. 400 kg/m³

apt. 400 kg/m³

TS= kraujamās masas sausā substance
Pos: 136.10 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Ladevorgang/Zulässiges Ladevolumen errechnen ZX @ 13\mod_1225890762968_111462.docx @ 164664 @ @ 1

3 Pieļaujamā kraušanas apjoma aprēķins
Maks. pieļaujamais kraušanas apjoms = piekraušanas svars: Kraujamās masas
specifiskais svars
Norādījums
Attiecīgās mašīnas tipa (pēc DIN) kraušanas apjomu atradīsiet nodaļā Priekšvārds „Tehniskie
dati“.

Pos: 137 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pēc tam, kad esat aprēķinājis pieļaujamo kraušanas apjomu, uzpildiet savācējpiekabi maksimāli
līdz šim kraušanas apjomam.
Šajā procesā ievērojiet arī citus ierobežojošos nosacījumus (traktora izmērs, slīpums, pamatne
utt.).

Vadība
Pos: 138 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Mediumelektronik @ 51\mod_1288785574593_111462.docx @ 497185 @ 2 @ 1

15.3

Ar informācijas nesēja elektroniku

Pos: 139 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Ladevorgang/Mediumelektronik_AX_MX @ 121\mod_1343812626669_111462.docx @ 1108538 @ @ 1

Iekraušanas procesā jārīkojas šādi:
• Ja nav pievienota Load-Sensing signālu līnija, ieslēdziet spiedienu hidrauliskajā sistēmā un
ieķīlējiet pārslēgšanas sviru.
• Nolaidiet savācēju.
Paceliet savācēju lauka malā, un kad veicat kustību asos pagriezienos.
• Ieslēdziet jūgvārpstu un uzsāciet iekraušanu.
Norādījums – nepieļaujiet pirmās kraujamā materiāla kolonnas apgāšanos!
Tiklīdz pirmā kraujamā materiāla kolonna ir sasniegusi aptuveni 3/4 no kopējā kraušanas
augstuma, aktivizējiet transportiera grīdu tik ilgi, līdz kraujamā materiāla kolonna būs
pavirzījusies uz aizmuguri par aptuveni 0,5 m.

•

Tiklīdz nākamā kraujamā materiāla kolonna sasniedz kraušanas augstumu, vai smaga
kraujamā materiāla gadījumā kraušanas agregāts darbojas nemierīgi, transportiera grīdu
aktivizējiet tik ilgi, līdz kraujamā materiāla kolonna kādu gabalu būs pārvietota uz aizmuguri.

Pos: 140 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Komfortelektronik ohne Ladeautomatik @ 51\mod_1288785583890_111462.docx @ 497239 @ 2 @ 1

15.4

Komforta elektronika bez kraušanas elektronikas

Pos: 141 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Ladevorgang/Komfortelektronik ohne Ladeautomatik @ 121\mod_1343815511876_111462.docx @ 1108567 @ @ 1

•
•

Terminālī atveriet kraušanas režīma pamatattēlu.
Ja nav pievienota Load-Sensing signālu līnija, ieslēdziet spiedienu hidrauliskajā sistēmā un
ieķīlējiet pārslēgšanas sviru.
• Nolaidiet savācēju.
Paceliet savācēju lauka malā, un kad veicat kustību asos pagriezienos.
• Ieslēdziet jūgvārpstu un uzsāciet iekraušanu.
Norādījums – nepieļaujiet pirmās kraujamā materiāla kolonnas apgāšanos!
Tiklīdz pirmā kraujamā materiāla kolonna ir sasniegusi aptuveni 3/4 no kopējā kraušanas
augstuma, aktivizējiet transportiera grīdu tik ilgi, līdz kraujamā materiāla kolonna būs
pavirzījusies uz aizmuguri par aptuveni 0,5 m.
•

Tiklīdz nākamā kraujamā materiāla kolonna sasniedz kraušanas augstumu, vai smaga
kraujamā materiāla gadījumā kraušanas agregāts darbojas nemierīgi, transportiera grīdu
aktivizējiet tik ilgi, līdz kraujamā materiāla kolonna kādu gabalu būs pārvietota uz aizmuguri.

Pos: 142 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 143 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Komfortelektronik mit Ladeautomatik @ 51\mod_1288787509703_111462.docx @ 497320 @ 2 @ 1

15.5

Komforta elektronika ar kraušanas elektroniku

Pos: 144 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Ladevorgang/Komfortelektronik mit Ladeautomatik @ 121\mod_1343818815191_111462.docx @ 1108596 @ @ 1

•
•

Terminālī atveriet kraušanas režīma pamatattēlu.
Ja nav pievienota Load-Sensing signālu līnija, ieslēdziet spiedienu hidrauliskajā sistēmā un
ieķīlējiet pārslēgšanas sviru.
• Nolaidiet savācēju.
Paceliet savācēju lauka malā, un kad veicat kustību asos pagriezienos.
• Ieslēdziet kraušanas automātiku (laika aizturi pielāgojiet kraujamam materiālam) (sk. nodaļu
KRONE vadības terminālis Gamma vai KRONE ISOBUS terminālis izvēlne 1‑ 1 Kraušanas
automātika / laika aizture).
Sausa – liela laika aizture
Mitra – maza laika aizture
• Ieslēdziet jūgvārpstu un uzsāciet iekraušanu.
Norādījums – nepieļaujiet pirmās kraujamā materiāla kolonnas apgāšanos!
Tiklīdz pirmā kraujamā materiāla kolonna ir sasniegusi aptuveni 3/4 no kopējā kraušanas
augstuma, aktivizējiet transportiera grīdu tik ilgi, līdz kraujamā materiāla kolonna būs
pavirzījusies uz aizmuguri par aptuveni 0,5 m.
Katrreiz, kad tiek sasniegts kraušanas augstums, pieslēdzas transportiera grīdas padeve, līdz
displejā parādās "Piekabe pilna", un vienlaicīgi atskan īss skaņas signāls.
Pos: 145 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 146 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Ladevorgang/Beenden des Ladevorgangs Medium/Komfort @ 2\mod_1203580314361_111462.docx @ 112738 @ 2 @ 1

15.6

Kraušanas procedūras pabeigšana
Norādījums
Jāuzmanās, lai datu plāksnītē dotais pieļaujamais svars netiek pārsniegts.
Pabeidziet kraušanu, kad:
a) ar Medium:
• iedegas sarkanā transportiera grīdas kontrollampiņa (ar ieslēgtu transportiera grīdu).
b) Ar Komfort versiju:
• displejā parādās “Pilns“, un vienlaicīgi atskan īss skaņas signāls
Pēc kraušanas procedūras pabeigšanas izpildiet funkcijas citu pēc citas:
• Ļaujiet padeves agregātam turpināt darbu.
• Paceliet savācēju.
• Izslēdziet jūgvārpstu.
• Izslēdziet hidrauliku.

Pos: 147.1 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Vorbereiten des Entladevorgangs @ 0\mod_1201169595747_111462.docx @ 112354 @ 2 @ 1

15.7

Izkraušanas procedūras sagatavošana

Pos: 147.2 /BA/Sicherheit/Ladewagen/Gefahr - Befahren von Fahrsilos @ 0\mod_1201169531216_111462.docx @ 112353 @ @ 1

Bīstami! - Piebraukšana silo tranšejai
Sekas: nāves briesmas, savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai.
Vadāmajam tiltam piebraukšanas laikā jābūt bloķētam.
Neviens nedrīkst atrasties bīstamajā zonā.
Pos: 147.3 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Entladevorgang AX/MX/Einführtext Heckklappe (L /GL+D/GD Ausführung) @ 116\mod_1340364712017_111462.docx @ 1016414 @ @ 1

Izkraušanu veic pa atvērtu aizmugurējo lūku.
Mašīnām bez izkliedēšanas veltņiem (L un GL modeļi) aizmugurējā lūka atveras pilnīgi.
Mašīnām ar izkliedēšanas veltņiem (D un GD modeļi) atverot aizmugurējo lūku, padeves
agregāta piedziņa pārslēdzas uz izkliedēšanas mehānisma piedziņu, un otrādi – aizverot
aizmugurējo lūku, izkliedēšanas mehānisma piedziņa pārslēdzas uz padeves agregāta
piedziņu.
Pos: 147.4 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Voraussetzungen für den Entladevorgang @ 199\mod_1384942495381_111462.docx @ 1676279 @ @ 1

Jābūt izpildītiem šādiem priekšnosacījumiem:
– Traktora hidrauliskā sistēma ir ieslēgta.
– Terminālis ir ieslēgts.
– Izkraušanas procesa pamatattēls ir atvērts, modelim ar ISOBUS termināli.
Sk. nodaļu "Pamatattēlu atvēršana".
– Saliekamais jūgstienis ir izvirzīts, ciktāl tas ir nepieciešams.
– Atbalstošais vadāmais tilts ir bloķēts, tikai modelim ar atbalstošo vadāmo tiltu.
Pos: 147.5 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Entladevorgang Nachlauf-Lenkachse muss gesperrt sein (Fahrsilo) Hinweis @ 199\mod_1384943205507_111462.docx @ 1676308 @ @ 1

Norādījums
Silo tranšeju pārbraukšanas laikā modelim ar atbalstošo vadāmo tiltu jābūt bloķētam
atbalstošajam vadāmajam tiltam.
Pos: 147.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 147.7.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Der Entladevorgang @ 0\mod_1199797085544_111462.docx @ 112152 @ 2 @ 1

15.8

Izkraušanas process

Pos: 147.7.2 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/GL-Ausführung Mediumelektronik / L-Ausführung Mediumelektronik @ 199\mod_1384956728057_111462.docx @ 1678160 @ 3 @ 1

15.8.1

GL modelis ar informācijas nesēja elektroniku / L modelis ar informācijas nesēja
elektroniku

Pos: 147.7.3 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Ladewagen/Warnung - Heckklappe öffnen @ 0\mod_1199796821294_111462.docx @ 112151 @ @ 1

Brīdinājums! - Aizmugurējās lūkas atvēršana
Sekas: savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai
• Atverot aizmugurējo lūku, tās kustības zonā nedrīkst atrasties neviena persona.
Pos: 147.7.4 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Entladevorgang AX/MX/Entladevorgang Medium AX/MX L/ GL und AX L Komfort @ 199\mod_1384872757177_111462.docx @ 1674914 @ @ 1

•
•
•

Atveriet aizmugurējo lūku, izmantojot termināli.
Pieslēdziet transportiera grīdas turpgaitu, izmantojot termināli, un darbiniet to turpgaitā tik
ilgi, līdz izkraujamais materiāls brīvi nokrīt.
Pieslēdziet ātro pārnesumu, izmantojot termināli, atlikuma izkraušanai.

Pos: 147.7.5 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Entladevorgang AX/MX/Nach dem Entladen Medium GL @ 51\mod_1288771051890_111462.docx @ 479982 @ 2 @ 1

15.9

Pēc izkraušanas
•
•

Aizveriet aizmugurējo lūku (transportiera grīda automātiski izslēdzas)
Atbrīvojiet atbalstošo vadāmo tiltu (brīvizvēles)

Pos: 147.7.6 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Hinweis nach dem Überfahren eines Fahrsilos Knickdeichsel wieder absenken @ 51\mod_1288771163796_111462.docx @ 480008 @ @ 1

Norādījums
Pēc pārbraukšanas pāri silo tranšejai atkal nolaidiet saliekamo jūgstieni.
Pos: 147.8 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 147.9.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Der Entladevorgang @ 0\mod_1199797085544_111462.docx @ 112152 @ 2 @ 1

15.10

Izkraušanas process

Pos: 147.9.2 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/GD-Ausführung mit Mediumelektronik / D-Ausführung mit Mediumelektronik @ 199\mod_1384956525350_111462.docx @ 1678131 @ 3 @ 1

15.10.1

GD modelis ar informācijas nesēja elektroniku / D modelis ar informācijas nesēja
elektroniku

Pos: 147.9.3 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Ladewagen/Warnung - Heckklappe öffnen @ 0\mod_1199796821294_111462.docx @ 112151 @ @ 1

Brīdinājums! - Aizmugurējās lūkas atvēršana
Sekas: savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai
• Atverot aizmugurējo lūku, tās kustības zonā nedrīkst atrasties neviena persona.
Pos: 147.9.4 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Entladevorgang AX/MX/Entladevorgang Medium AX/MX D/GD D-Komfort @ 199\mod_1384875888387_111462.docx @ 1675003 @ @ 1

•
•
•
•
•

Atveriet aizmugurējo lūku, izmantojot termināli.
Ieslēdziet jūgvārpstu un palieliniet apgriezienu skaitu, ieslēdzot jūgvārpstu, sāk darboties
izkliedēšanas veltņi.
Ieslēdziet transportiera grīdu, izmantojot termināli.
Pielāgojiet transportiera grīdas ātrumu kraujamajam materiālam, presēšanai vai kraušanas
augstumam.
Pieslēdziet ātro pārnesumu, izmantojot termināli, tikai atlikuma izkraušanai.

Pos: 147.9.5 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Nach dem Entladen @ 116\mod_1340107395844_111462.docx @ 1013927 @ @ 1

Pēc izkraušanas

Pos: 147.9.6 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Entladevorgang AX/MX/GD Nach dem Entladen Medium @ 116\mod_1340603915645_111462.docx @ 1016786 @ @ 1

•
•
•

Izslēdziet jūgvārpstu (izslēdzot jūgvārpstu, pārstāj darboties izkliedēšanas veltņi).
Kad jūgvārpsta nedarbojas, aizveriet aizmugurējo lūku, izmantojot termināli (transportiera
grīda automātiski izslēdzas).
Atbrīvojiet atbalstošo vadāmo tiltu (brīvizvēles).

Pos: 147.9.7 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Hinweis nach dem Überfahren eines Fahrsilos Knickdeichsel wieder absenken @ 51\mod_1288771163796_111462.docx @ 480008 @ @ 1

Norādījums
Pēc pārbraukšanas pāri silo tranšejai atkal nolaidiet saliekamo jūgstieni.
Pos: 147.9.8 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Kratzbodenrücklauf @ 116\mod_1340344066067_111462.docx @ 1016175 @ @ 1

Transportiera grīdas atpakaļgaita

Pos: 147.9.9 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/ACHTUNG - Kratzbodenrücklauf zu lange betätigt @ 116\mod_1340343807735_111462.docx @ 1016147 @ @ 1

IEVĒRĪBAI! Transportiera grīdas atpakaļgaita aktivizēta pārāk ilgi
Sekas: transportiera grīdas pārslodze
Lai nepieļautu transportiera grīdas pārslodzi, transportiera grīdas atpakaļgaitu aktivizējiet tikai
īslaicīgi.
Pos: 147.9.10 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Kratzbodenrücklauf bei Verstopfungen betätigen @ 116\mod_1340344816291_111462.docx @ 1016203 @ @ 1

Ja rodas aizsprostojumi (iestrēguši izkliedēšanas veltņi), transportiera grīdu aktivizējiet
īslaicīgi.
• Izslēdziet jūgvārpstu.
• Īslaicīgi ieslēdziet transportiera grīdas atpakaļgaitu, izmantojot termināli.
• Ieslēdziet jūgvārpstu un turpiniet izkraušanas procesu.
Pos: 147.10 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 147.11.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Der Entladevorgang bei deaktivierter Entladeautomatik @ 116\mod_1340105673348_111462.docx @ 1013838 @ 2 @ 1

15.11

Izkraušanas process, ja ir deaktivizēta izkraušanas automātika

Pos: 147.11.2 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/GL-Ausführung Komfortelektronik @ 51\mod_1288774702546_111462.docx @ 480173 @ 3 @ 1

15.11.1

GL modelis ar komforta elektroniku

Pos: 147.11.3 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Ladewagen/Warnung - Heckklappe öffnen @ 0\mod_1199796821294_111462.docx @ 112151 @ @ 1

Brīdinājums! - Aizmugurējās lūkas atvēršana
Sekas: savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai
• Atverot aizmugurējo lūku, tās kustības zonā nedrīkst atrasties neviena persona.
Pos: 147.11.4 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Entladevorgang AX/MX/Entladevorgang bei deaktivierter Entladeautomatik MX GL @ 199\mod_1384952500684_111462.docx @ 1676522 @ @ 1

•
•
•
•

Atveriet aizmugurējo lūku, izmantojot termināli, transportiera grīda sāk darboties automātiski
pēc tam, kad aizmugurējā lūka ir pilnīgi atvērta.
Aktivizējiet izgrūdēju, izmantojot termināli, tikai modelim ar izgrūdēju.
Savācējpiekabi laideni darbiniet turpgaitā tik ilgi, līdz izkraujamais materiāls brīvi nokrīt.
Pieslēdziet ātro pārnesumu, izmantojot termināli, tikai atlikuma izkraušanai.

Pos: 147.11.5 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Nach dem Entladen @ 116\mod_1340107395844_111462.docx @ 1013927 @ @ 1

Pēc izkraušanas

Pos: 147.11.6 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Entladevorgang ZX/GL Nach dem Entladen bei deaktivierter Entladeautomatik @ 116\mod_1340112210050_111462.docx @ 1013998 @ @ 1

•
•
•

Izslēdziet transportiera grīdu
Aizveriet aizmugurējo lūku
Atbrīvojiet atbalstošo vadāmo tiltu (brīvizvēles)

Pos: 147.11.7 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Hinweis nach dem Überfahren eines Fahrsilos Knickdeichsel wieder absenken @ 51\mod_1288771163796_111462.docx @ 480008 @ @ 1

Norādījums
Pēc pārbraukšanas pāri silo tranšejai atkal nolaidiet saliekamo jūgstieni.
Pos: 147.11.8 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Entladevorgang ZX/Startbild aufrufen @ 51\mod_1288767328953_111462.docx @ 479748 @ @ 1

•
Pos: 147.12 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Izmantojot termināli, izsauciet sākuma attēlu

Vadība
Pos: 147.13.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Der Entladevorgang bei aktivierter Entladeautomatik @ 116\mod_1340105727068_111462.docx @ 1013867 @ 2 @ 1

15.12

Izkraušanas process, ja ir aktivizēta izkraušanas automātika

Pos: 147.13.2 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/GL-Ausführung Komfortelektronik @ 51\mod_1288774702546_111462.docx @ 480173 @ 3 @ 1

15.12.1

GL modelis ar komforta elektroniku

Pos: 147.13.3 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Ladewagen/Warnung - Heckklappe öffnen @ 0\mod_1199796821294_111462.docx @ 112151 @ @ 1

Brīdinājums! - Aizmugurējās lūkas atvēršana
Sekas: savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai
• Atverot aizmugurējo lūku, tās kustības zonā nedrīkst atrasties neviena persona.
Pos: 147.13.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-7 Entladeautomatik/Hinweis Heckklappe öffnen bei aktivierter Entladeautomatik @ 253\mod_1397469132482_111462.docx @ 1950177 @ @ 1

Norādījums
Kad ir aktivizēta izkraušanas automātika, atverot aizmugurējo lūku, sistēma automātiski
pieslēdz vai atslēdz procesus, sk. nodaļu KRONE ISOBUS terminālis "Galvenā izvēlne 2
Izkraušanas automātikas režīms 2/2".
Pos: 147.13.5 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Entladevorgang AX/MX/Entladevorgang bei aktivierter Entladeautomatik MX GL @ 199\mod_1384877040163_111462.docx @ 1675149 @ @ 1

•
•

Atveriet aizmugurējo lūku, izmantojot termināli, transportiera grīda sāk darboties automātiski
pēc tam, kad aizmugurējā lūka ir pilnīgi atvērta.
Traktoru ar piekabi laideni darbiniet turpgaitā tik ilgi, līdz izkraujamais materiāls brīvi nokrīt.

Pos: 147.13.6 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Entladevorgang ZX/Entladevorgang Restentladung MX/ZX GL/GD @ 199\mod_1384940487739_111462.docx @ 1676191 @ @ 1

Atlikuma izkraušana bez ātrā pārnesuma automātikas
• Pieslēdziet ātro pārnesumu, izmantojot termināli, atlikuma izkraušanai.
Atlikuma izkraušana ar ātrā pārnesuma automātiku un transportiera grīdas ātrums
noregulēts uz 100 %.
Atlikuma izkraušanai nav nepieciešams pieslēgt ātro pārnesumu. Sistēma automātiski pieslēdz
ātro pārnesumu.
Atlikuma izkraušana ar ātrā pārnesuma automātiku un transportiera grīdas ātrums
noregulēts mazāk par 100 %.
• Pieslēdziet ātro pārnesumu, izmantojot termināli, atlikuma izkraušanai.
Pos: 147.13.7 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Nach dem Entladen @ 116\mod_1340107395844_111462.docx @ 1013927 @ @ 1

Pēc izkraušanas

Pos: 147.13.8 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Entladevorgang ZX/GL Nach dem Entladen bei aktivierter Entladeauto matik @ 116\mod_1340107092484_111462.docx @ 1013898 @ @ 1

•

Aizveriet aizmugurējo lūku, izmantojot termināli (aptuveni 3 sekundes turiet nospiestu
taustiņu).

Pos: 147.13.9 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-7 Entladeautomatik/Hinweis Heckklappe schließen bei aktivierter Entladeauto AX/MX/ZX (GL/GD Ausführung) @ 253\mod_1397468848349_111462.docx @ 1950088 @ @ 1

Norādījums
Kad ir aktivizēta izkraušanas automātika, aizverot aizmugurējo lūku, sistēma automātiski
pieslēdz vai atslēdz procesus, sk. nodaļu KRONE ISOBUS terminālis "Galvenā izvēlne 2
Izkraušanas automātikas režīms 2/2".
Pos: 147.13.10 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Hinweis nach dem Überfahren eines Fahrsilos Knickdeichsel wieder absenken @ 51\mod_1288771163796_111462.docx @ 480008 @ @ 1

Norādījums
Pēc pārbraukšanas pāri silo tranšejai atkal nolaidiet saliekamo jūgstieni.
Pos: 147.13.11 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Entladevorgang ZX/Startbild aufrufen @ 51\mod_1288767328953_111462.docx @ 479748 @ @ 1

•

Izmantojot termināli, izsauciet sākuma attēlu

Pos: 147.14 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 147.15.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Der Entladevorgang bei deaktivierter Entladeautomatik @ 116\mod_1340105673348_111462.docx @ 1013838 @ 2 @ 1

15.13

Izkraušanas process, ja ir deaktivizēta izkraušanas automātika

Pos: 147.15.2 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/GD-Ausführung Komfortelektronik @ 116\mod_1340177773807_111462.docx @ 1014428 @ 3 @ 1

15.13.1

GD modelis ar komforta elektroniku

Pos: 147.15.3 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Ladewagen/Warnung - Heckklappe öffnen @ 0\mod_1199796821294_111462.docx @ 112151 @ @ 1

Brīdinājums! - Aizmugurējās lūkas atvēršana
Sekas: savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai
• Atverot aizmugurējo lūku, tās kustības zonā nedrīkst atrasties neviena persona.
Pos: 147.15.4 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Entladevorgang ZX/Entladevorgang bei deaktivierter Entladeautomatik MX/ZX GD @ 199\mod_1384862616220_111462.docx @ 1673855 @ @ 1

•
•
•
•
•
•

Atveriet aizmugurējo lūku, izmantojot termināli.
Ieslēdziet jūgvārpstu un palieliniet apgriezienu skaitu, ieslēdzot jūgvārpstu, sāk darboties
izkliedēšanas veltņi.
Ieslēdziet transportiera grīdu, izmantojot termināli.
Aktivizējiet izgrūdēju, izmantojot termināli, tikai modelim ar izgrūdēju.
Pielāgojiet transportiera grīdas ātrumu kraujamajam materiālam, presēšanai vai kraušanas
augstumam.
Pieslēdziet ātro pārnesumu, izmantojot termināli, tikai atlikuma izkraušanai.

Pos: 147.15.5 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Nach dem Entladen @ 116\mod_1340107395844_111462.docx @ 1013927 @ @ 1

Pēc izkraušanas

Pos: 147.15.6 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Entladevorgang ZX/GD Nach dem Entladen bei deaktivierter Entladeau tomatik (AX/MX/ZX) @ 116\mod_1340342020353_111462.docx @ 1016088 @ @ 1

•
•
•
•

Izslēdziet transportiera grīdu.
Izslēdziet jūgvārpstu (izslēdzot jūgvārpstu, pārstāj darboties izkliedēšanas veltņi).
Kad jūgvārpsta nedarbojas, aizveriet aizmugurējo lūku, izmantojot termināli.
Atbrīvojiet atbalstošo vadāmo tiltu (brīvizvēles).

Pos: 147.15.7 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Hinweis nach dem Überfahren eines Fahrsilos Knickdeichsel wieder absenken @ 51\mod_1288771163796_111462.docx @ 480008 @ @ 1

Norādījums
Pēc pārbraukšanas pāri silo tranšejai atkal nolaidiet saliekamo jūgstieni.
Pos: 147.15.8 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Entladevorgang ZX/Startbild aufrufen @ 51\mod_1288767328953_111462.docx @ 479748 @ @ 1

•

Izmantojot termināli, izsauciet sākuma attēlu

Pos: 147.15.9 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Kratzbodenrücklauf @ 116\mod_1340344066067_111462.docx @ 1016175 @ @ 1

Transportiera grīdas atpakaļgaita

Pos: 147.15.10 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/ACHTUNG - Kratzbodenrücklauf zu lange betätigt @ 116\mod_1340343807735_111462.docx @ 1016147 @ @ 1

IEVĒRĪBAI! Transportiera grīdas atpakaļgaita aktivizēta pārāk ilgi
Sekas: transportiera grīdas pārslodze
Lai nepieļautu transportiera grīdas pārslodzi, transportiera grīdas atpakaļgaitu aktivizējiet tikai
īslaicīgi.
Pos: 147.15.11 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Kratzbodenrücklauf bei Verstopfungen betätigen @ 116\mod_1340344816291_111462.docx @ 1016203 @ @ 1

Ja rodas aizsprostojumi (iestrēguši izkliedēšanas veltņi), transportiera grīdu aktivizējiet
īslaicīgi.
• Izslēdziet jūgvārpstu.
• Īslaicīgi ieslēdziet transportiera grīdas atpakaļgaitu, izmantojot termināli.
• Ieslēdziet jūgvārpstu un turpiniet izkraušanas procesu.
Pos: 147.16 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

292

Vadība
Pos: 147.17.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Der Entladevorgang bei aktivierter Entladeautomatik @ 116\mod_1340105727068_111462.docx @ 1013867 @ 2 @ 1

15.14

Izkraušanas process, ja ir aktivizēta izkraušanas automātika

Pos: 147.17.2 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/GD-Ausführung Komfortelektronik @ 116\mod_1340177773807_111462.docx @ 1014428 @ 3 @ 1

15.14.1

GD modelis ar komforta elektroniku

Pos: 147.17.3 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Ladewagen/Warnung - Heckklappe öffnen @ 0\mod_1199796821294_111462.docx @ 112151 @ @ 1

Brīdinājums! - Aizmugurējās lūkas atvēršana
Sekas: savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai
• Atverot aizmugurējo lūku, tās kustības zonā nedrīkst atrasties neviena persona.
Pos: 147.17.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-7 Entladeautomatik/Hinweis Heckklappe öffnen bei aktivierter Entladeautomatik @ 253\mod_1397469132482_111462.docx @ 1950177 @ @ 1

Norādījums
Kad ir aktivizēta izkraušanas automātika, atverot aizmugurējo lūku, sistēma automātiski
pieslēdz vai atslēdz procesus, sk. nodaļu KRONE ISOBUS terminālis "Galvenā izvēlne 2
Izkraušanas automātikas režīms 2/2".
Pos: 147.17.5 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Entladevorgang ZX/Entladevorgang bei aktivierter Entladeautomatik MX/ZX GD @ 199\mod_1384863474864_111462.docx @ 1674151 @ @ 1

•
•
•

Atveriet aizmugurējo lūku, izmantojot termināli.
Ieslēdziet jūgvārpstu un palieliniet apgriezienu skaitu, ieslēdzot jūgvārpstu, sāk darboties
izkliedēšanas veltņi un sistēma pieslēdz transportiera grīdu.
Pielāgojiet transportiera grīdas ātrumu kraujamajam materiālam, presēšanai vai kraušanas
augstumam, izmantojot termināli.

Pos: 147.17.6 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Entladevorgang ZX/Entladevorgang Restentladung MX/ZX GL/GD @ 199\mod_1384940487739_111462.docx @ 1676191 @ @ 1

Atlikuma izkraušana bez ātrā pārnesuma automātikas
• Pieslēdziet ātro pārnesumu, izmantojot termināli, atlikuma izkraušanai.
Atlikuma izkraušana ar ātrā pārnesuma automātiku un transportiera grīdas ātrums
noregulēts uz 100 %.
Atlikuma izkraušanai nav nepieciešams pieslēgt ātro pārnesumu. Sistēma automātiski pieslēdz
ātro pārnesumu.
Atlikuma izkraušana ar ātrā pārnesuma automātiku un transportiera grīdas ātrums
noregulēts mazāk par 100 %.
• Pieslēdziet ātro pārnesumu, izmantojot termināli, atlikuma izkraušanai.
Pos: 147.17.7 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Nach dem Entladen @ 116\mod_1340107395844_111462.docx @ 1013927 @ @ 1

Pēc izkraušanas

Pos: 147.17.8 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Entladevorgang ZX/GD Nach dem Entladen bei aktivierter Entladeautomatik @ 116\mod_1340351280931_111462.docx @ 1016317 @ @ 1

•
•

Izslēdziet jūgvārpstu (izslēdzot jūgvārpstu, pārstāj darboties izkliedēšanas veltņi).
Kad jūgvārpsta nedarbojas, aizveriet aizmugurējo lūku, izmantojot termināli (aptuveni 3
sekundes turiet nospiestu taustiņu).

Pos: 147.17.9 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Bis 2013/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-7 Entladeautomatik/Hinweis Heckklappe schließen bei aktivierter Entladeauto AX/MX/ZX (GL/GD Ausführung) @ 253\mod_1397468848349_111462.docx @ 1950088 @ @ 1

Norādījums
Kad ir aktivizēta izkraušanas automātika, aizverot aizmugurējo lūku, sistēma automātiski
pieslēdz vai atslēdz procesus, sk. nodaļu KRONE ISOBUS terminālis "Galvenā izvēlne 2
Izkraušanas automātikas režīms 2/2".
Pos: 147.17.10 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Hinweis nach dem Überfahren eines Fahrsilos Knickdeichsel wieder absenken @ 51\mod_1288771163796_111462.docx @ 480008 @ @ 1

Norādījums
Pēc pārbraukšanas pāri silo tranšejai atkal nolaidiet saliekamo jūgstieni.
Pos: 147.17.11 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Entladevorgang ZX/Startbild aufrufen @ 51\mod_1288767328953_111462.docx @ 479748 @ @ 1

•

Izmantojot termināli, izsauciet sākuma attēlu

Pos: 147.17.12 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

293

Vadība
Pos: 147.17.13 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Kratzbodenrücklauf @ 116\mod_1340344066067_111462.docx @ 1016175 @ @ 1

Transportiera grīdas atpakaļgaita

Pos: 147.17.14 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/ACHTUNG - Kratzbodenrücklauf zu lange betätigt @ 116\mod_1340343807735_111462.docx @ 1016147 @ @ 1

IEVĒRĪBAI! Transportiera grīdas atpakaļgaita aktivizēta pārāk ilgi
Sekas: transportiera grīdas pārslodze
Lai nepieļautu transportiera grīdas pārslodzi, transportiera grīdas atpakaļgaitu aktivizējiet tikai
īslaicīgi.
Pos: 147.17.15 /BA/Bedienung /Ladewagen/Lade/Entladevorgang/Kratzbodenrücklauf bei Verstopfungen betätigen @ 116\mod_1340344816291_111462.docx @ 1016203 @ @ 1

Ja rodas aizsprostojumi (iestrēguši izkliedēšanas veltņi), transportiera grīdu aktivizējiet
īslaicīgi.
• Izslēdziet jūgvārpstu.
• Īslaicīgi ieslēdziet transportiera grīdas atpakaļgaitu, izmantojot termināli.
• Ieslēdziet jūgvārpstu un turpiniet izkraušanas procesu.
Pos: 148 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 149.1 /BA/Bedienung /Ladewagen/Querförderband/AX/MX_Baureihe/Umbau für den Entladebetrieb mit Querförderband (optional nur bei GD) AX/MX @ 288\mod_1409913081004_111462.docx @ 2280902 @ 2 @ 1

15.15

Pārbūve izkraušanas režīmam ar šķērstransportieri (brīvizvēles tikai GD modelim)

I

II

2
1
AX000052

177. att.
• Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu, sk. nodaļu Drošība -> Drošības pasākumi "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".
Uzmanību! Savainošanās risks, ko rada aizmugurējās lūkas automātiska atliekšana uz leju.
Atbrīvojot 2. šarnīra elementu, aizmugurējā lūka automātiski atliecas uz leju. Tādējādi var
savainoties. Tādēļ šarnīra elementus (1) atbrīvojiet tikai no sāniem.
• Pārlieciet šarnīra elementu (1) no pozīcijas (I) pozīcijā. (II) un nostipriniet ar tapu (2)
mašīnas labajā un kreisajā pusē.

8

7
8

TRD00056

178. att.
• Atskrūvējiet skrūvi (7) no apgaismojuma turētāja (8).
• Piespiediet apgaismojuma turētāju (8) pie aizmugurējās lūkas un pievelciet skrūvi (7).

295

Vadība

11

9

10
AX000053

Pos: 149.2 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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179. att.
• Pilnīgi atveriet aizmugurējo lūku, izmantojot termināli.
• Demontējiet esošo plāksni (9) mašīnas labajā un kreisajā pusē.
• Pielieciet plāksni (10) un nostipriniet ar atsperes aizbāzni (11).
Ievērojiet, lai plāksne (10) tajā pusē, kur novieto pļaujas materiālu, būtu svārstīga.

Vadība
Pos: 149.3 /BA/Bedienung /Ladewagen/Querförderband/AX/MX_Baureihe/Querförderband herausziehen AX/MX @ 4\mod_1211892050931_111462.docx @ 113035 @ 3 @ 1

15.15.1

Šķērstransportiera izvilkšana

13

12
14

AX000055

Att. 180
Šim nolūkam:
• Pavelkot aiz auklas roktura (12), mašīnas labajā un kreisajā pusē atbrīvojiet fiksatorus (13)
un izvelciet līdz galam šķērstransportieri (14).
Pos: 149.4 /BA/Bedienung /Ladewagen/Querförderband/AX/MX_Baureihe/Querförderband sichern AX/MX @ 4\mod_1211892929900_111462.docx @ 113036 @ 3 @ 1

15.15.2

Šķērstransportiera nostiprināšana

16 17

15

AX000054

Att. 181
Šim nolūkam:
• Izmantojot vadības bloku, aizmugurējo lūku uzmanīgi nolaidiet tik tālu, lai varētu uzstādīt
atbalstus (15).
• Atbalstus (15) uzmauciet uz vītņotiem elementiem un nostipriniet ar paplāksni (16) un
uzgriežņiem (17).
Pos: 149.5 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 149.6 /BA/Bedienung /Ladewagen/Querförderband/Handhebel Dosierwalzenkupplung (nur bei Ausführung GD) @ 4\mod_1211362449656_111462.docx @ 113017 @ 2 @ 1

15.16

Izkliedēšanas veltņu sajūga rokas svira (tikai GD modelim)

1

II
I

1

ZX000058_1

Att. 182
Ja izkraušanas procesam jānotiek, izmantojot aizmugures vadību, modelim ar izkliedēšanas
veltņiem rokas sviru (1) pārslēdz pozīcijā II (nulles pozīcija). Tādējādi nodrošina, ka izkraušanas
procesa laikā nebūs iespējama kraušanas agregāta pieslēgšana.
Kraušanas procesā rokas svira jāpārslēdz atpakaļ pozīcijā (I), lai būtu iespējams pieslēgt
kraušanas agregātu.
Izkraušanas process:
Rokas sviru (1) pārslēdziet pozīcijā (II).
Kraušanas process:
Rokas sviru (1) pārslēdziet pozīcijā (I).
Pos: 149.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 149.8 /BA/Bedienung /Ladewagen/Querförderband/AX/MX_Baureihe/Grundbild Entladen mit Querförderband AX @ 4\mod_1211362864093_111462.docx @ 113022 @ 2 @ 1

15.17

Izkraušanas ar šķērstransportieri pamatattēls
FULL

3
3

8
2,5

OFF

OFF

P

ON

50 %
OFF

TRD00062

Att. 183
Ja piekabe ir aprīkota ar šķērstransportieri un arī šķērstransportieris ir aktivizēts klienta
iestatījumos (izvēlne 1-6), tad izkraušanas režīmā parādās blakus attēlotais pamatattēls. Tagad
ar taustiņiem 1 un 2 var ieslēgt vai izslēgt izkliedēšanas veltņus. Taustiņus nospiediet tik ilgi,
līdz parādās IESL. vai IZSL. Lai aktivizētu šķērstransportieri tam vajadzīgā darbības virzienā,
atbilstoši nospiediet taustiņu A vai B. Šķērstransportieri izslēdz, atkārtoti nospiežot to pašu
taustiņu.
Pos: 149.9 /BA/Bedienung /Ladewagen/Querförderband/Komfort-Bedienung auf Betrieb Querförderband umstellen AX @ 4\mod_1211362923937_111462.docx @ 113023 @ 2 @ 1

15.18

Komforta vadības pārstatīšana šķērstransportiera režīmā

Att. 184
• Izsauciet izvēlņu kopu 1-6 (skatiet nodaļu Vadības bloks "Izvēlņu kopa").
Regulēšana:
= šķērstransportieris ir uzstādīts
•

= šķērstransportieris nav uzstādīts
Atbilstoši saglabājiet regulējumu.

Norādījums
Izkraušanas režīmam bez šķērstransportiera vadība ir jāatiestata atpakaļ.
Pos: 149.10 /BA/Bedienung /Ladewagen/Querförderband/AX/MX_Baureihe/Heckbedienung Anbau AX/MX @ 4\mod_1211896992009_111462.docx @ 113037 @ 23 @ 1
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Vadība
15.19

Aizmugures vadība

15.19.1

Aizmugures vadības uzstādīšana

3
2

1
AX000056

Att. 185
Mašīnas labajā un kreisajā pusē atrodas attiecīgi viens elektriskais pieslēgums (1), pie kura var
pievienot aizmugures vadību (2).
• Ja aizmugures vadību neizmanto, to novieto stiprinājumā (3)
Pos: 149.11 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 149.12 /BA/Bedienung /Ladewagen/Querförderband/AX/MX_Baureihe/Verwenden der Heckbedienung AX @ 4\mod_1211362586671_111462.docx @ 113019 @ 3 @ 1

15.19.2

Aizmugures vadības izmantošana

TRD00065

Att. 186
Uzmanību!
Pirms izkraušanas sākuma, izmantojot šķērstransportieri, vienmēr jāuzmana, vai rokas svira
"Izkliedēšanas veltņu sajūgs" atrodas pozīcijā II (izkraušanas process).
Aizmugures vadības izmantošana ir iespējama tikai kopā ar komforta vadību.
Komforta vadībai jābūt ieslēgtai, lai arī aizmugures vadībai būtu pievadīta strāva! Pēc komforta
vadības pārstatīšanas šķērstransportiera režīmā un aizmugures vadības ieslēgšanas komforta
vadības displejā parādās blakus attēlotais attēls. Komforta vadības izmantošana vairs nav
iespējama.
Pos: 149.13 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 149.14 /BA/Bedienung /Ladewagen/Querförderband/Anzeige der Kratzbodengeschwindigkeit @ 4\mod_1211362370109_111462.docx @ 113016 @ 2 @ 1

15.20

Transportiera grīdas ātruma indikācija

1

1

TRD00066

Att. 187
4 gaismas diodes (1) rāda aktuālo transportiera grīdas ātrumu.
Transportiera grīdas ātrums:

Pos: 149.15 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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0%

Visas gaismas diodes nedeg

1-24%

Gaismas diode 1 mirgo

25%

Gaismas diode 1 deg

26-49

Gaismas diode 1 deg, 2 mirgo

50%

Gaismas diode 1, 2 deg

51-74%

Gaismas diode 1, 2, 3 deg

51-74%

Gaismas diode 1, 2, 3 deg

76-99%

Gaismas diode 1, 2, 3 deg, 4 mirgo

100%

Gaismas diode 1, 2, 3, 4 deg

Vadība
Pos: 149.16 /BA/Bedienung /Ladewagen/Querförderband/Funktionsbeschreibung der Tasten @ 4\mod_1211362292546_111462.docx @ 113015 @ 2 @ 1

15.21
Nr.

Taustiņu funkciju apraksts
Taustiņš

Funkcija

1

Elektronikas gaismas diodes ieslēgšana un izslēgšana: kontrollampiņa
IESL./IZSL./ziņojumi

2

Mīnusa taustiņš: transportiera grīdas ātruma samazināšana

3

Plusa taustiņš: transportiera grīdas ātruma palielināšana

4

Ar šo taustiņu aktivizē transportiera grīdas atpakaļgaitu . Funkcija tiek izpildīta, kamēr ir
nospiests taustiņš; gaismas diode deg: transportiera grīdas atpakaļgaitas vārsts ir
aktivizēts; gaismas diode nedeg: transportiera grīdas atpakaļgaitas vārsts nav
aktivizēts

5

Ar šo taustiņu aktivizē transportiera grīdas turpgaitu. Ja transportiera grīdas turpgaita ir
aktivizēta, to var deaktivizēt, atkārtoti nospiežot taustiņu. Gaismas diode deg:
transportiera grīdas turpgaitas vārsts ir aktivizēts; gaismas diode nedeg: transportiera
grīdas turpgaitas vārsts nav aktivizēts

6

Ar šo taustiņu izslēdz izkliedēšanas veltņus. Gaismas diode deg: izkliedēšanas veltņi
izslēgti; gaismas diode nedeg: iespējams izkliedēšanas veltņi ieslēgti

7

Ar šo taustiņu ieslēdz izkliedēšanas veltņus. Gaismas diode deg: izkliedēšanas veltņi
ieslēgti; gaismas diode nedeg: iespējams izkliedēšanas veltņi izslēgti

8

Ar šo taustiņu aktivizē funkciju Šķērstransportieris pa kreisi. Gaismas diode deg:
šķērstransportiera pa kreisi vārsts ir aktivizēts; gaismas diode nedeg:
šķērstransportiera pa kreisi vārsts nav aktivizēts

9

Ar šo taustiņu aktivizē funkciju Šķērstransportieris pa labi. Gaismas diode deg:
šķērstransportiera pa labi vārsts ir aktivizēts; gaismas diode nedeg: šķērstransportiera
pa labi vārsts nav aktivizēts

10

Ar šo taustiņu aktivizē transportiera grīdas ātro pārnesumu. Ja transportiera grīdas
turpgaita vēl nav aktivizēta, tā arī tiek ieslēgta. Ja transportiera grīdas ātrais
pārnesums ir aktivizēts, to var deaktivizēt, atkārtoti nospiežot taustiņu. Tādā gadījumā
transportiera grīdas turpgaita paliek aktivizēta un to var deaktivizēt ar atbilstošu
taustiņu. Gaismas diode deg: funkcija tiek izpildīta; gaismas diode nedeg: funkcija
netiek izpildīta

11

nav piešķirta

12

Ar šo taustiņu var apturēt visas funkcijas. Gaismas diode deg: funkcija tiek izpildīta;
gaismas diode nedeg: funkcija netiek izpildīta
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Vadība
Pos: 149.18.1 /BA/Info-Center/Schwader/Bedieneinheit - Medium/Swadro 1000/Alarmmeldungen @ 2\mod_1203324713152_111462.docx @ 112708 @ 2 @ 1

15.22

Avārijas ziņojumi
Ja mašīnas elektronikai rodas traucējums, par to signalizē atbilstošs taustiņa gaismas diodes
mirgojošs signāls. Papildus zumers dod tā paša kļūmes koda 5 ciklu signālu.

Pos: 149.18.2 /BA/Info-Center/Schwader/Bedieneinheit - Medium/Swadro 1000/Beispiel Sensorfehler @ 2\mod_1203324866121_111462.docx @ 112709 @ @ 1

Piemērs: sensora kļūme (11) (kļūmes kods „21“)
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Att. 188
Laika intervāli:
impulsa ilgums 200 ms, impulsa pauze 200 ms, pauze starp divām signālu sērijām 2 s, pauze
starp vienas signālu sērijas skaitļiem 800 ms
Pos: 149.18.3 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Störungen - Ursachen und Behebung @ 2\mod_1203325826011_111462.docx @ 112711 @ 2 @ 1

15.23

Traucējumi – cēloņi un novēršana

Pos: 149.18.4 /BA/Bedienung /Ladewagen/Querförderband/AX/MX_Baureihe/Störungen_Ursache_Behebung Querförderband AX @ 4\mod_1211367685843_111462.docx @ 113030 @ @ 1

Nr.
31

Apraksts
Izkliedēšanas
veltņu sajūga
rokas svira nav
ieslēgta.

Iespējamais cēlonis
Aizmugures vadība ir ieslēgta, bet
izkliedēšanas veltņu sajūga rokas svira
netika pārslēgta izkraušanas procesa
pozīcijā (II).

Novēršana
Pārslēdziet izkliedēšanas veltņu sajūga
rokas sviru izkraušanas procesa pozīcijā.

Pos: 149.18.5 /BA/Bedienung /Ladewagen/Querförderband/Alarmmeldungen beheben Heckbedienung @ 4\mod_1211364064156_111462.docx @ 113029 @ 2 @ 1

15.24

Avārijas ziņojumu novēršana
Ja ir atpazīta elektronikas kļūme, tad tā ir jānovērš. Ja avārijas signāls vairs neparādās, par to
signalizē ilgstoši degošs taustiņš
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(simbols IESL./IZSL.).

Vadība
Pos: 151.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Abstellen @ 0\mod_1199801980622_111462.docx @ 112166 @ 2 @ 1

15.25

Izslēgšana

Pos: 151.2 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Ladewagen/Warnung - Maschine nur entladen auf Stützfuß abstellen @ 173\mod_1371018724152_111462.docx @ 1484306 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS! Briesmas dzīvībai, ko rada negaidīta mašīnas kustība
Ja mašīnu piekrautā stāvoklī novieto uz balstkājas, pastāv risks, ka balstkāja neizturēs, un
apgāzušās mašīna savainos cilvēkus.
• Novietojiet mašīnu uz balstkājas tikai izkrautā stāvoklī.
Pos: 151.3 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/Warnung - Maschine sicher abstellen ohne Traktor_Feststellbremse, Unterlegkeile @ 287\mod_1409664457896_111462.docx @ 2272848 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Nenodrošinātas mašīnas ripošanas izraisīts traumu risks!
Ja mašīna pēc apturēšanas nav nodrošināta pret ripošanu, pastāv risks, ka nekontrolēti
ripojoša mašīna var savainot cilvēkus.
• Mašīna tiek nodrošināta pret ripošanu ar stāvbremzi un riteņa paliktņiem.
Pos: 151.4 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 151.5 /BA/Bedienung /Ladewagen/Abstellen/Bild Abstellen AX @ 3\mod_1203937011460_111462.docx @ 112772 @ @ 1
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Att. 189
Pos: 151.6 /BA/Bedienung /Ladewagen/Abstellen/Abstellen der Maschine MX @ 294\mod_1411540675677_111462.docx @ 2309650 @ @ 1

•
•
•
•
•
•

Paceliet saliekamo jūgstieni tik augstu, lai varētu nolaist balstkāju.
Nolaidiet un nostipriniet balstkāju (1).
Uzmanīgi nolaidiet saliekamo jūgstieni, līdz balstkāja (1) balstās uz zemes.
Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu, skatiet nodaļu Drošība => Drošības procedūras
"Mašīnas apstādināšana un nodrošināšana".
Palieciet riteņa paliktņus.
Atvienojiet apgaismošanas ierīces kabeli.

Modelim ar pozitīvās stūrēšanas iekārtu:
• Atvienojiet sakabes cilpu, kas paredzēta lodveida sakabes cilpai Ø50.
• Atvienojiet lodveida sakabes cilpas Ø80 fiksatoru.
• Iedarbiniet traktora dzinēju.
• Nolaidiet saliekamo jūgstieni, līdz lodveida sakabes cilpa Ø80 ir pilnīgi nocelta no traktora
lodveida šarnīra.
• Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu, skatiet nodaļu Drošība => Drošības procedūras
"Mašīnas apstādināšana un nodrošināšana".
•
•
•

Atbrīvojiet hidraulisko sistēmu no spiediena.
Atvienojiet termināļa elektroapgādes kabeli.
Atvienojiet hidrauliskās sistēmas cauruļvadus un piestipriniet pie mašīnas turētāja.

Modelim ar pneimatisko bremzi:
• Atvienojiet sarkano savienotājgalvu un piestipriniet pie mašīnas turētāja.
• Atvienojiet dzelteno savienotājgalvu un piestipriniet pie mašīnas turētāja.
Modelim ar hidraulisko bremzi (eksporta variants):
• Atvienojiet hidrauliskās bremzes savienojumu un piestipriniet pie mašīnas turētāja.
Modelim ar hidraulisko bremzi (eksporta variants Francijai):
• Atbrīvojiet drošības ķēdi traktora pusē.
• Atvienojiet hidrauliskās bremzes savienojumu un piestipriniet pie mašīnas turētāja.
Modelim ar sakabes cilpu:
• Atvienojiet sakabes cilpu no traktora.
Pos: 152 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 153 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Unterlegkeile @ 33\mod_1254202555660_111462.docx @ 318458 @ 3 @ 1

15.25.1

Apakšā pieliekamie ķīļi

Pos: 154 /BA/Sicherheit/Ladewagen/Unterlegkeile Bild MX @ 294\mod_1411622902478_111462.docx @ 2312458 @ @ 1

1
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190. att.
Pos: 155 /BA/Sicherheit/Ladewagen/Unterlegkeile Text TX @ 172\mod_1370847295886_111462.docx @ 1481848 @ @ 1

Riteņa paliktņi (1) atrodas pa vidu pirms priekšējā tilta.
• Lai nodrošinātu mašīnu pret ripošanu, ievietojiet pa vienam riteņa paliktnim pirms un aiz
priekšējā tilta riteņa.
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307

Regulējumi
Pos: 157 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Einstellungen @ 0\mod_1199868783862_111462.docx @ 112171 @ 1 @ 1

16

Regulējumi

Pos: 158 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/WARNUNG - Nichtbeachtung der grundlegenden Sicherheitshinweise alte Form @ 254\mod_1397485793575_111462.docx @ 1953520 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Drošības pamatnorādījumu neievērošana var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
• Lai novērstu negadījumus, izlasiet un ievērojiet drošības pamatnorādījumus drošības
nodaļā "Drošības pamatnorādījumi".
Pos: 159 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/WARNUNG - Nichtbeachtung der Sicherheitsroutinen alte Form @ 273\mod_1404117435996_111462.docx @ 2058725 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Drošības procedūru neievērošana var radīt smagu traumu vai nāves risku.
• Lai izvairītos no negadījumiem, izlasiet un ievērojiet drošības procedūras drošības nodaļā;
skatiet drošības nodaļu "Drošības procedūras".
Pos: 160.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Pick up @ 1\mod_1201791975201_0.docx @ 113646 @ 2 @ 1

16.1

Pick-up

Pos: 160.2 /BA/Sicherheit/Pick-up / Rollenniederhalter/Warnung - Arbeiten an bzw. unter der Pick-up ohne Absperrhahn @ 288\mod_1410162247367_111462.docx @ 2282451 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Neparedzētas savācēja kustības izraisītu traumu risks.
Ja savācējs nav nodrošināts, ir iespējama negaidīta savācēja kustība. Tādējādi personas var
tikt smagi savainotas.
• Veicot darbus savācējā vai zem tā, vienmēr nodrošiniet savācēju pret nejaušu nolaišanos.
Pos: 160.3 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Grundeinstellung (Einstellen der Arbeitshöhe) @ 195\mod_1383656035807_111462.docx @ 1652755 @ 3 @ 1

16.1.1

Pamatregulējums (darba augstuma regulēšana)

Pos: 160.4 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Pick-up Grundeinstellung Bild AX @ 294\mod_1411712780465_111462.docx @ 2314986 @ @ 1
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Att. 191
Pos: 160.5 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Handlungsanweisung: Maschine stillsetzen und sichern @ 274\mod_1404365253849_111462.docx @ 2065164 @ @ 1

•

apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet nodaļu Drošība -> Drošības procedūras "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".
Darba augstuma iestatīšana notiek ar kopējošajiem riteņiem (3) abās savācēja pusēs. Lai veiktu
regulēšanu, paceliet un nodrošiniet savācēju. Pavelciet atvāžamo aizsargtapu (2) un iestatiet
kopējošo riteņu vēlamo pozīciju perforētajā sliedē (1). Nodrošiniet kopējošos riteņus ar
atvāžamajām aizsargtapām.

Pos: 160.6 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Pick-up Grundeinstellung Text mit Klappstecker @ 294\mod_1411712413360_111462.docx @ 2314955 @ @ 1

Norādījums
Nodrošiniet, lai kopējošie riteņi abās savācēja pusēs atrodas vienādā pozīcijā uz perforētajām
sliedēm
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Regulējumi
Pos: 160.8 /BA/Einstellungen/Ladewagen/Pick-up/Überlastsicherung des Pick-up-Antriebes @ 1\mod_1202105009491_111462.docx @ 112480 @ 3 @ 1

16.1.2

Savācēja piedziņas pārslodzes aizsardzība
Aiz ķēžu aizsarga (4) atrodas piedziņas ķēžrats ar drošības sajūgu.

Pos: 160.9 /BA/Einstellungen/Ladewagen/Pick-up/Pick-up-Tasträder hinten (Sonderwunsch) @ 0\mod_1199871138971_111462.docx @ 112175 @ 3 @ 1

16.1.3

Savācēja kopējošie riteņi aizmugurē (speciāli pasūtāmi)
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Att. 192
Purvainām augsnēm savācēju var aprīkot ar papildu kopējošiem riteņiem, kas tiek uzstādīti
aizmugurē ārpus traktora sliedes. Uz līdzenas virsmas ar nolaistu savācēju kopējošo riteņu
augstumam jābūt iestatītam tā, lai aizmugurējie kopējošie riteņi augstumā ir iestatīti tā, lai tie
būtu vienādi augsti vai mazliet augstāk par sānos uzstādītajiem kopējošajiem riteņiem, lai
galvenais spiediens būtu uz sānu kopējošajiem riteņiem. Kopējošo riteņu iestatīšana notiek ar
perforēto plāksni (5) kreisajā un labajā pusē.
Pos: 160.10 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 160.11 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Rollenniederhalter @ 0\mod_1201163046930_111462.docx @ 112344 @ 2 @ 1

16.2

Cilindriskais piespiedējs

Pos: 160.12 /BA/Sicherheit/Pick-up / Rollenniederhalter/Warnung! - Abbau des Rollenniederhalters @ 274\mod_1404216918043_111462.docx @ 2060902 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks, izmantojot mašīnu bez cilindriskā piespiedēja!
Ja mašīna tiek izmantota bez cilindriskā piespiedēja, cilvēki var gūt smagas vai nāvējošas
traumas.
• Cilindriskais piespiedējs ir drošības tehnikas mehānisms, kuru darba laikā noņemt nedrīkst.
Pos: 160.13 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Rollenniederhalter Bild MX @ 294\mod_1411711588998_111462.docx @ 2314824 @ @ 1
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193. att.
Pos: 160.14 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Hand lungsanweisung: Maschine stillsetzen und sichern @ 274\mod_1404365253849_111462.docx @ 2065164 @ @ 1

•

apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet nodaļu Drošība -> Drošības procedūras "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".

Pos: 160.15 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Rollenniederhalter Höheneinstellung @ 20\mod_1238588056307_111462.docx @ 223097 @ @ 1

Cilindriskais piespiedējs (1) nodrošina regulēšanu pļaujas materiāla transportēšanas laikā. Tas
nodrošina, lai savācējs regulāri satvertu pļaujas materiālu.
Cilindrisko piespiedēju (1) augstumu noregulējiet tā, lai piespiedēja rullis (2) pastāvīgi virzītos
pāri vālam.
Cilindriskā piespiedēja (1) augstuma regulēšanu veic ar ķēdēm (3), kas iekabinātas turētājos (4)
mašīnas abās pusēs.
Norādījums
Ievērojiet, lai ķēdes stiprinājumos būtu vienādā garumā.
Pos: 161 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 162.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Schnittlänge einstellen @ 275\mod_1404396419814_111462.docx @ 2067721 @ 2 @ 1

16.3

Griešanas garuma regulēšana

Pos: 162.2 /BA/Einstellungen/Ladewagen/Schneidwerk/Hinweis Messerzahl anwälbar, wenn Schneidwerk eingefahren ist. AX @ 14\mod_1229678138207_111462.docx @ 171563 @ @ 1

Norādījums
Nažu skaits (griešanas garums) tagad ir iestatāms, jo griezējaparāts ir ievilkts.
Pos: 162.3 /BA/Einstellungen/Ladewagen/Schneidwerk/Schnittlänge einstellen AX_MX @ 2\mod_1203583248798_111462.docx @ 112741 @ 3 @ 1

16.3.1

Griešanas garuma regulēšana

4
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Att. 194
Regulēšana notiek centralizēti kreisajā automašīnas pusē.
• Griezējaparāts atrodas darba pozīcijā.
• Izņemiet aizdedzes atslēgu un izslēdziet elektrību pie vadības kārbas.
• ar universālo atslēgu (4) ieslēdziet vai izslēdziet nažu grupas, līdz tiek sasniegts vajadzīgais
nažu skaits un attiecīgi arī vajadzīgais griešanas garums.
• Kārtīgi iekariniet universālo atslēgu transportēšanas turētājā.
• Pieslēdziet elektrību.
Pos: 163 /BA/Einstellungen/Ladewagen/Beseitigung von Verstopfungen @ 1\mod_1201794144405_111462.docx @ 112432 @ 2 @ 1

16.4

Nosprostojumu novēršana
•
•
•
•
•

Mazliet paceliet salokāmo jūgstieni.
Līdz galam nolaidiet savācēju. Tādā veidā tiek paplašināta padeves kanāla zona, un
nosprostojumu var viegli novērst, pieslēdzot kardānvārpstu.
Nolaidiet griezējaparātu, izmantojot vadības pulti.
Novērsiet nosprostojumu, pieslēdzot jūgvārpstu.
Papildus uz īsu laiku jāieslēdz transportiera grīdas padeve, lai samazinātu slodzi uz
padeves agregātu.

Pos: 164 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 165.1 /BA/Einstellungen/Ladewagen/Schneidwerk/Messerbalken justieren @ 3\mod_1204268799103_111462.docx @ 112804 @ 2 @ 1

16.5

Nažu sijas regulēšana
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Att. 195
Nažu sijas darbībai ievirzīšanas laikā jābūt tādai, lai dakšas (1) kustētos virs pirkstiem (2)
nepieskaroties.
Lielas noslodzes un daļu uzstādīšanas nažu sijā dēļ var būt nepieciešama nažu sijas
pieregulēšana.
Tam jāievēro šādi darba soļi.
Pos: 165.2 /BA/Einstellungen/Ladewagen/Höheneinstellung der Gabelstücke @ 3\mod_1204275005931_111462.docx @ 112805 @ 3 @ 1

16.5.1

Dakšu augstuma regulēšana labajā un kreisajā mašīnas pusē
•
•
•

Pilnībā nolaidiet nažu sijas, izmantojot vadības bloku (apkopes pozīcija).
Atvienojiet kreiso un labo cilindru (4).
Pagriežot skrūvi (3) (labajā un kreisajā mašīnas pusē) pie svārstīgās galvas iestatiet dakšas
tā, lai vērtība a= 2–3 mm būtu starp dakšu (1) un atbalstkakliņu (2).

Pos: 165.3 /BA/Einstellungen/Ladewagen/Neigung des Messerbalkens einstellen @ 3\mod_1204275078431_111462.docx @ 112808 @ 2 @ 1

16.6

Nažu sijas slīpuma leņķa iestatīšana
•
•
•

Pos: 165.4 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Griezējaparāta abiem cilindriem (4) jābūt pilnībā izvirzītiem.
Nažu sijas dakšas (1) jāsagāž līdz galam uz priekšu un jātur šajā pozīcijā.
Izmantojot skrūves (5) pie pagriežamās galvas, noregulējiet griezējaparāta slīpuma leņķi tik
tālu, lai kreiso cilindru (4) varētu izstiept mazliet pāri uzstādīšanas pirkstam (6).

Regulējumi
Pos: 165.5 /BA/Einstellungen/Ladewagen/Verriegelungbolzen justieren @ 3\mod_1204284340228_111462.docx @ 112809 @ 2 @ 1

16.7

Noregulējiet labo cilindru pie bloķēšanas skrūves
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Att. 196
• Nažu sijas dakšas (1) jāsagāž līdz galam uz priekšu un jātur šajā pozīcijā.
• Izmantojot skrūvi (7), iestatiet hidraulisko cilindru (4) tā, lai bloķēšanas skrūve (8) netraucēti
nofiksētos cilindra skrūves ietvarā.
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Regulējumi
Pos: 165.7 /BA/Einstellungen/Ladewagen/Einstellen der Einzelmessersicherung (Ansprechschwelle) AX/MX @ 3\mod_1204285406353_111462.docx @ 112810 @ 2 @ 1

Atsevišķo nažu aizsardzības iestatīšana (nostrādes slieksnis)

3

A

A

16.8

2
1
2
Att. 197
Katra atsevišķā naža aizsardzības sistēma novērš nažu bojāšanu ar svešķermeņiem. Atsevišķo
nažu aizsardzības sistēma ir optimāli iestatīta rūpnīcā (pamatvērtība A=0-2mm). Ja sevišķā
gadījumā nepieciešama speciāla iestatīšana, nostrādes slieksni var palielināt vai samazināt,
pārvietojot aizmugurējās nažu siju puses (1).
Šim nolūkam:
• Palaidiet vaļīgāk skrūves (2)
• Palaidiet vaļīgāk skrūvi (3) (pagrieziena punkts)
• Pārvietojot aizmugurējās nažu siju puses, palieliniet vai samaziniet nostrādes slieksni.
Palielināt vērtību A = palielināt nostrādes slieksni
Samazināt vērtību A = samazināt nostrādes slieksni

Pos: 165.8 /BA/Einstellungen/Ladewagen/Hinweis Ansprechschwelle verändert @ 14\mod_1229685998895_111462.docx @ 171586 @ @ 1

Norādījums
Pēc nostrādes sliekšņa noregulēšanas jāpārbauda nažu sijas (skatiet nodaļu „Nažu sijas
slīpuma leņķa iestatīšana“) un labā cilindra slīpuma leņķis attiecībā pret bloķēšanas pirkstu
(skatiet nodaļu „Noregulējiet labo cilindru pie bloķēšanas skrūves“) un, ja nepieciešams,
pieregulējiet.
Pos: 166 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

314

Apkope
Pos: 167.1 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung @ 0\mod_1199883581050_111462.docx @ 112186 @ 1 @ 1

17

Apkope

Pos: 167.2 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/WARNUNG - Nichtbeachtung der grundlegenden Sicherheitshinweise alte Form @ 254\mod_1397485793575_111462.docx @ 1953520 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Drošības pamatnorādījumu neievērošana var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
• Lai novērstu negadījumus, izlasiet un ievērojiet drošības pamatnorādījumus drošības
nodaļā "Drošības pamatnorādījumi".
Pos: 167.3 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/WARNUNG - Nichtbeachtung der Sicherheitsroutinen alte Form @ 273\mod_1404117435996_111462.docx @ 2058725 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Drošības procedūru neievērošana var radīt smagu traumu vai nāves risku.
• Lai izvairītos no negadījumiem, izlasiet un ievērojiet drošības procedūras drošības nodaļā;
skatiet drošības nodaļu "Drošības procedūras".
Pos: 167.4 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Ersatzteile @ 0\mod_1196782991234_111462.docx @ 111805 @ 2 @ 1

17.1

Rezerves daļas

Pos: 167.5 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/MähwerkeWARNUNG - Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen @ 308\mod_1417011577394_111462.docx @ 2392938 @ @ 1

Brīdinājums! - Neatļauto rezerves daļu izmantošana.
Sekas: nāves briesmas, smagi savainojumi un garantijas prasības zaudēšana, kā arī atbildības
anulēšana
• Izmantojiet tikai "KRONE "oriģinālās rezerves daļas un ražotāja atļautos piederumus. Ja
izmanto rezerves daļas, piederumus un papildu aparatūru, kuru nav ražojis, pārbaudījis vai
atļāvis "KRONE", tiek anulēta atbildība par bojājumiem, kas rodas šādas izmantošanas dēļ.
Pos: 167.6 /BA/Wartung/Hinweis Verschleiß verringern @ 0\mod_1199953505303_111462.docx @ 112201 @ @ 1

Norādījums
Lai nodrošinātu mašīnas nevainojamu darbību un mazinātu nodilumu, jāņem vērā noteikti
apkopes un kopšanas intervāli. Tie attiecas uz detaļu un komponentu tīrīšanu, ieziešanu un
eļļošanu.
Pos: 167.7 /BA/Wartung/Umwelt/Hinweis Entsorgen / Lagern von Öle und Ölfilter Umwelt @ 32\mod_1253101375171_111462.docx @ 311777 @ @ 1

Apkārtējā vide! – Nolietoto eļļu un eļļas filtru utilizācija un glabāšana
Sekas: kaitējumi apkārtējai videi
Nolietotās eļļas un eļļas filtrus uzglabājiet vai utilizējiet saskaņā ar likumdošanas normām.
Pos: 167.8 /BA/Wartung/UmweltHinweis Umwelt Betriebsstoffe entsorgen und lagern @ 313\mod_1421247863386_111462.docx @ 2418638 @ @ 1

Apkārtējā vide! – Ekspluatācijas materiālu utilizācija un glabāšana
Rezultāts: kaitējumi apkārtējai videi
• Glabājiet ekspluatācijas materiālus piemērotos traukos saskaņā ar likumdošanas normām.
• Utilizējiet nolietotos ekspluatācijas materiālus saskaņā ar likumdošanas normām.
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Apkope
Pos: 167.10 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Wartungstabelle @ 65\mod_1300369413064_111462.docx @ 583979 @ 2 @ 1

17.2

Apkopes tabula

Pos: 167.11 /BA/Wartung/Ladewagen/Wartungstabelle AX T1 @ 141\mod_1355898224322_111462.docx @ 1255438 @ @ 1

Skrūvju/uzgriežņu papildu pievilkšana
Visas skrūves

X

X

X

X

Galvenais reduktors
Eļļas pārbaude
Eļļas maiņa

X

X

Transportiera grīdas piedziņa
Eļļas pārbaude

X

X

Eļļas maiņa

X

X

Priekšējā izkliedēšanas veltņa piedziņa (GD)
Eļļas pārbaude

X

X

Eļļas maiņa

X

X

Aizmugurējā izkliedēšanas veltņa piedziņa
(GD)
Eļļas pārbaude

X

X

Eļļas maiņa

X

X

Riepas
Riteņa stiprinājuma uzgriežņu pievilkšana

X

X

X

Spiediena riepā pārbaude

X

X

X

Vizuāla pārbaude, vai riepām nav griezumu un
plīsumu

X

Bremze
Bremžu iekārtas darbības pārbaude

X

Ūdens izlaišana no saspiestā gaisa balona

X

Atsperes iekļāvuma pārbaude

X

Regulēšanas sviras pārbaude

X

X
Ik pēc 2 gadiem

Bremžu uzliku pārbaudes uzticēšana specializētai
darbnīcai
Cauruļvadu gaisa filtra pārbaude
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X
X

Pneimatiskie bremžu cilindri

Atsperes pirksta pārbaude

X

X
X

X
X

X

Pēc katras sezonas

Ik pēc 200 stundām

Ik pēc 100 stundām

Ik pēc 50 stundām

Pirmoreiz pēc 50 stundām

Ik pēc 10 stundām, taču
vismaz 1 reizi dienā

Pirmoreiz pēc 10 stundām

Pirms sezonas sākuma

Apkopes intervāls

Apkopes darbi

Apkope
Pos: 167.13 /BA/Wartung/LadewagenWartungstabelle Teil 2 AX @ 332\mod_1428411423768_111462.docx @ 2538776 @ @ 1

Pēc katras sezonas

Ik pēc 200 stundām

Ik pēc 100 stundām

Ik pēc 50 stundām

Pirms sezonas sākuma
X

Pirmoreiz pēc 50 stundām

Pirmoreiz pēc 10 stundām
X

Ik pēc 10 stundām, taču
vismaz 1 reizi dienā

Apkopes intervāls

Apkopes darbi

Hidrauliskā sistēma
Hidrauliskās sistēmas šļūteņu pārbaude
Augstspiediena filtra ieliktņa nomaiņa

X

Sakabes cilpa
Nodiluma robežas pārbaude

X

Dzenošo ķēžu pārbaude/papildu
nospriegošana
Padeves agregāts

X

X

X

Savācējs

X

X

X

Transportiera grīdas turpgaita

X

X

X

Izkliedes mehānisms

X

X

X

Nažu pārbaude/nomaiņa

X

Atsevišķo nažu aizsardzības sistēmas drošības
rullīšu pārbaude

X

Katrā nažu maiņas reizē

Detaļas pārbaude
Noņēmēja nodilums

X

Noņēmēja attāluma pārbaude līdz trumulim
Automātiskās transportiera grīdas izslēgšanas
pārbaude
Eļļošana
Izciļņu ieslēgšanas sajūga (Walterscheid)
eļļošana

X
X

X

X

saskaņā ar eļļošanas shēmu, sk. nodaļu
Apkope "Eļļošanas shēma"
X
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Apkope
Pos: 167.15.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Anziehdrehmomente @ 202\mod_1385711894606_111462.docx @ 1693136 @ 2 @ 1

17.3

Pievilkšanas griezes momenti (gremdgalvas skrūvēm)

Pos: 167.15.2 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Metrische Gewindeschrauben mit Regelgewinde @ 322\mod_1424945442462_111462.docx @ 2484609 @ 3 @ 1

17.3.1

Metriskās skrūves ar pamatvītni

Pos: 167.15.3 /BA/Wartung/Drehmomente / Anziehdrehmomente/Anziehdrehmomente Metrische Gewindeschrauben mit Regelgewinde Tabelle @ 321\mod_1424760222607_111462.docx @ 2477738 @ @ 1

NORĀDĪJUMS
Tabula neattiecas uz gremdgalvas skrūvēm ar iekšējo sešstūri, ja gremdgalvas skrūvi pievelk,
izmantojot iekšējo sešstūri.

Pievilkšanas griezes moments Nm (ja
nav norādīts citādi)
Stiprības klase
A
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5.6

8.8

10.9

12.9

Pievilkšanas griezes
moments (Nm)

M4

3,0

4,4

5,1

M5

5,9

8,7

10

M6

10

15

18

M8

25

36

43

M10

29

49

72

84

M12

42

85

125

145

M14

135

200

235

M16

210

310

365

M20

425

610

710

M22

571

832

972

M24

730

1050

1220

M27

1100

1550

1800

M30

1450

2100

2450

A = vītnes izmērs
(stiprības klase ir redzama uz skrūves
galvas)

Apkope
Pos: 167.15.5 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Metrische Gewindeschrauben mit Feingewinde @ 322\mod_1424945855944_111462.docx @ 2484740 @ 3 @ 1

17.3.2

Metriskās skrūves ar smalko vītni

Pos: 167.15.6 /BA/Wartung/Drehmomente / Anziehdrehmomente/Anziehdrehmomente Metrische Gewindeschrauben mit Feingewinde Tabelle @ 321\mod_1424845229172_111462.docx @ 2480239 @ @ 1

Pievilkšanas griezes moments Nm (ja
nav norādīts citādi)

A = vītnes izmērs
(stiprības klase ir redzama uz skrūves
galvas)

Stiprības klase
A

5.6

8.8

10.9

12.9

Pievilkšanas griezes
moments (Nm)

M12x1,5

88

130

152

M14x1,5

145

213

249

M16x1,5

222

327

382

M18x1,5

368

525

614

M20x1,5

465

662

775

M24x2

787

1121

1312

M27x2

1148

1635

1914

M30x1,5

800

2100

2650

Pos: 167.15.7 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Metrische Gewindeschrauben mit Senkkopf und Innensechskant @ 323\mod_1424945970760_111462.docx @ 2484831 @ 3 @ 1

17.3.3

Metriskās skrūves ar gremdgalvu un iekšējo sešstūri

Pos: 167.15.8 /BA/Wartung/Drehmomente / Anziehdrehmomente/Anziehdrehmomente Metrische Gewindeschrauben mit Senkkopf und Innensechskant Tabelle @ 321\mod_1424843938347_111462.docx @ 2480168 @ @ 1

NORĀDĪJUMS
Tabula attiecas tikai uz gremdgalvas skrūvēm ar iekšējo sešstūri un metrisko vītni, kuru pievelk,
izmantojot iekšējo sešstūri.

Pievilkšanas griezes moments Nm (ja
nav norādīts citādi)

A = vītnes izmērs
(stiprības klase ir redzama uz skrūves
galvas)

Stiprības klase
A

5.6

8.8

10.9

12.9

Pievilkšanas griezes
moments (Nm)

M4

2,5

3,5

4,1

M5

4,7

7

8

M6

8

12

15

M8

20

29

35

M10

23

39

58

67

M12

34

68

100

116

M14

108

160

188

M16

168

248

292

M20

340

488

568

A

BM 400 0234
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Apkope
Pos: 167.17 /BA/Wartung/Ladewagen/Pick-up-Antrieb AX/MX @ 3\mod_1203942287835_111462.docx @ 112776 @ 3 @ 1

17.3.4

Savācēja piedziņa

a

1
AX000031

Att. 198
Ķēdes spriegojuma pārbaude
Nospriegotās atsperes garums a= 70–75 mm.
Norādījums
Mērot līdz starplikas augšmalai
Ķēdes spriegojuma koriģēšana
Palieliniet vai samaziniet piespiedējatsperes (1) spriegojumu, līdz būs noregulēts attālums a=
65–70 mm.
Pos: 167.18 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos: 167.19 /BA/Wartung/Ladewagen/Kratzboden-Vorschub AX/MX @ 45\mod_1277904389015_111462.docx @ 441447 @ 2 @ 1

17.4

Transportiera grīdas padeve

3

1 2

3

a

4

4

=
=

1
2

AX000018_1

Att. 199
Transportiera grīdas ķēdes spriegojuma vieta atrodas virs griezējaparāta zem transportiera
grīdas. Pirms darba sākuma pārbaudiet savācējpiekabes transportiera grīdas ķēdes
spriegojumu un, ja nepieciešams, pieregulējiet.
Transportiera grīdas ķēdes spriegojuma pārbaude:
Pārbaudiet transportiera ķēdes spriegojumu ar iespiešanu, ja iespiešanās dziļums ir „a ≥ apt.
30-60 mm“ spriegojums ir pareizs, ja nepieciešams, koriģējiet spriegojumu.
Transportiera grīdas ķēdes spriegojuma koriģēšana:
Šim nolūkam:
• Atskrūvējiet visas skrūves (4) pie gala plāksnēm (3) (savācējpiekabes priekšpusē).
• Atskrūvējiet uzgriežņus (1).
• Ieskrūvējot skrūves (2), palieliniet transportiera grīdas spriegojumu.
• Pievelciet uzgriežņus (1).
• Pievelciet visas skrūves (4) pie gala plāksnēm (3).
Norādījums
Transportiera grīdas ķēdi nedrīkst nospriegot pārāk stipri. Transportiera grīdas ķēdes
iespiešanas dziļumam jābūt vismaz a=30 mm.
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Apkope
Pos: 167.21 /BA/Wartung/Ladewagen/Kratzbodenkette kürzen @ 0\mod_1200034449903_111462.docx @ 112228 @ 3 @ 1

17.4.1

Saīsiniet transportiera grīdas ķēdi

3

2

1

KDW05060

Att. 200
• Izņemiet drošinātāju (1) no ķēdes slēdzenes (3).
• Noņemiet slēdzeni (2).
• Saīsiniet ķēdi par 2 vai 4 posmiem.
• Savienojiet ķēdi ar ķēdes slēdzeni (3).
• Nodrošiniet slēdzeni (2) un drošinātāju (1).
Norādījums
Abas transportiera grīdas ķēdes jāsaīsina par vienu garumu. Dubultām transportieru grīdām
jāsaīsina attiecīgie saderīgie ķēžu pāri.
•
•
Pos: 167.22 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pievelciet stiepes atsperi (3), līdz var izlikt cauri skrūvi (5).
Izņemiet no urbuma (7) vītņstieni un skrūvi.

Apkope
Pos: 167.23 /BA/Wartung/Ladewagen/Dosierwerk AX @ 3\mod_1203604892798_111462.docx @ 112762 @ 2 @ 1

17.5

Izkliedes mehānisms

1
2

AX000019

Pos: 167.24 /BA/Wartung/Ladewagen/Abstreifer @ 0\mod_1200035326185_111462.docx @ 112230 @ 2 @ 1

Att. 201
Izkliedes veltņu ķēžu pievads atrodas automašīnas aizmugurējā kreisajā daļā aiz apšuvuma.
Izkliedes veltņu piedziņas ķēdes tiek automātiski nospriegotas ar stiepes atsperi. Ja ķēžu
spriegojums mazinās, palaidiet vaļīgāk pretuzgriezni (1) un ar uzgriezni (2) spriegojiet stiepes
atsperi, līdz ķēdes atkal ir pietiekami nospriegotas. Atkārtoti pievelciet pretuzgriezni (1).

17.6

Noņēmēji

1

KLW09030
Att. 202
• Pēc katras sezonas pārbaudiet noņēmēja muguriņas (1) nodilumu un, ja nepieciešams,
nomainiet.
Norādījums
Noņēmējs atrodas iekraušanas kameras priekšpusē pie padeves veltņa.
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Apkope
Pos: 167.26 /BA/Wartung/Ladewagen/Abstand Messer - Trommel @ 0\mod_1200035920778_111462.docx @ 112231 @ 2 @ 1

17.7

Attālums starp nazi un veltni

2
1
KDW04040

Att. 203
Norādījums
Attālums starp nazi un veltni ir optimāli iestatīts rūpnīcā, izmantojot regulēšanas skrūvi (2) un
pretuzgriezni (1), un to nedrīkst mainīt.
Pos: 167.27 /BA/Wartung/Ladewagen/Anschlagleiste (AX/MX) @ 14\mod_1231400723366_111462.docx @ 171884 @ @ 1

XXL00004

Att. 204
Sezonas beigās pārbaudiet atdurplāksnes (1) nodilumu.
Pos: 167.28 /BA/Wartung/Ladewagen/Anschlagleiste Hinweis (MX) @ 14\mod_1231400999897_111462.docx @ 171930 @ @ 1

Norādījums
Ja atdurplāksnes biezums (t=6 mm) (RD Nr. 20 052 676 0) ir samazinājies par pusi, tā ir
jānomaina.
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Apkope
Pos: 167.30 /BA/Wartung/Ladewagen/Abstand Abstreifer-Trommel @ 188\mod_1380615537009_111462.docx @ 1616059 @ 2 @ 1

17.8

Attālums starp noņēmēju un veltni

Att. 205
Noņēmējiem (2) jāatrodas attālumā „A=20 - 25 mm “ no rotējošā padeves veltņa (3).
Attāluma starp noņēmēju un veltni regulēšana
• Palaidiet vaļīgāk visus noņēmējsijas skrūvsavienojumus (1) labajā un kreisajā pusē.
• Palaidiet vaļīgāk ķīļa (5) skrūvsavienojumu (4) (labajā un kreisajā pusē).
• Izmantojot ķīli (5), pagrieziet visu noņēmējsiju tā, lai sasniegtu vērtību A=20 - 25 mm.
• Pievelciet skrūvsavienojumus (1) un (4).
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Apkope
Pos: 167.32 /BA/Wartung/Ladewagen/Kontrolle der Sicherungsrollen der Einzelmessersicherung @ 141\mod_1355835697183_111462.docx @ 1255165 @ 2 @ 1

17.9

Atsevišķo nažu aizsardzības sistēmas drošības rullīšu pārbaude

1

2

AX000062

206 att.
Atsevišķo nažu aizsardzības sistēma novērš nažu bojāšanu, nonākot saskarē ar
svešķermeņiem. Lai atsevišķo nažu aizsardzības sistēma nevainojami darbotos, drošības
rullīšiem jāspēj griezties ar vieglu gaitu.
Tādēļ pēc katras nažu maiņas pārbaudiet, vai drošības rullīši darbojas ar vieglu gaitu.
Ja drošības rullīši darbojas ar stingru gaitu, drošības rullīši ir jāieeļļo.
Šim nolūkam:
• Ieslēdziet nažu grupu (I) un izslēdziet nažu grupu (II).
• Pilnīgi nolaidiet griezējaparātu (skatiet nodaļu „Nažu ievilkšana/izvilkšana“).
• Izslēdziet traktora dzinēju, izņemiet aizdedzes atslēgu, nodrošiniet traktoru un mašīnu pret
ripošanu.
• Uzstādiet komplektā iekļauto uzgali (2) uz ziedes spiedni.
• Ieeļļojiet katru otro drošības rullīti (1).
• Paceliet griezējaparātu.
• Ieslēdziet nažu grupu (II) un izslēdziet nažu grupu (I).
• Pilnīgi nolaidiet griezējaparātu (skatiet nodaļu „Nažu ievilkšana/izvilkšana“).
• Izslēdziet traktora dzinēju, izņemiet aizdedzes atslēgu, nodrošiniet traktoru un mašīnu pret
ripošanu.
• Ieeļļojiet katru otro drošības rullīti (1).
• Paceliet griezējaparātu.
Pos: 167.33 /BA/Wartung/Ladewagen/Hinweis EP Langzeitfett NLGI2 verwenden @ 13\mod_1225287158244_111462.docx @ 154958 @ @ 1

Norādījums
Drošības ruļļu eļļošanai izmantojiet EP noturīgu ziedi NLGI 2 Pasūt. Nr. 926 045 0 (400 g).
Pos: 167.34 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos: 167.35 /BA/Wartung/Ladewagen/Messerwelle und Anschlagleiste prüfen @ 54\mod_1290771234250_111462.docx @ 511282 @ 3 @ 1

17.9.1

Nažu vārpstas un atbalstbrusas nodiluma pārbaude

2
a
1

3

MX000013

Att. 207
Vienreiz gadā jāpārbauda nažu vārpstas (1) un atbalstbrusas (2) nodiluma līmenis.
Ja nepieciešams, nažu vārpsta vai atbalstbrusa jāpārvieto vai jāaizvieto ar jaunām.
Nažu vārpsta:
Ja veidojas apm. 5 mm dziļas rievas, nažu vārpsta (2) jāpārvieto vai jānomaina.
• Izņemiet nostiprinātājčaulas (3) mašīnas labajā un kreisajā pusē un pārbīdiet nažu vārpstu
(1) līdz nākamajam urbumam.
• Nostipriniet nažu vārpstu ar nostiprinātājčaulām mašīnas labajā un kreisajā pusē.
Norādījums
Nažu vārpstu var pārvietot tikai vienreiz. Pēc tam nažu vārpsta jānomaina ar jaunu.
Atbalstbrusa:
Ja veidojas apm. 3 mm dziļas rievas, atbalstbrusa (2) jāpārvieto vai jānomaina.
• Izārdiet metināšanas šuvi (a) mašīnas labajā un kreisajā pusē un pēc atbalstbrusas (2)
pārbīdes apm. 10 mm sametiniet to vēlreiz.
Norādījums
Atbalstbrusu var pārvietot tikai vienreiz. Pēc tam atbalstbrusa jānomaina ar jaunu.
Pos: 168 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos: 169.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Reifen @ 0\mod_1197357995667_111462.docx @ 111923 @ 2 @ 1

17.10

Riepas

Pos: 169.2 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Warnung - Falsche Reifenmontage @ 0\mod_1197358162433_111462.docx @ 111926 @ @ 1

Brīdinājums! - Nepareizi veikta riepu montāža
Sekas: savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai.
• Lai montētu riepas, jābūt pietiekamām zināšanām un noteikumiem atbilstošiem montāžas
instrumentiem.
• Nepareizas montāžas dēļ riepas var sprādzienveidīgi plīst piepumpēšanas laikā. Plīšanas
dēļ var gūt smagus savainojumus. Tādēļ gadījumā, ja nav pietiekamu zināšanu šajā jomā,
riepu montāža būtu jāveic "KRONE" tirgojošā uzņēmuma vai kvalificētā riepu montāžas
uzņēmuma darbiniekiem.
• Montējot riepu uz loka, nekad nedrīkst pārsniegt riepu ražotāja norādīto maksimāli
pieļaujamo spiedienu, citādi riepa vai pat loks var sprādzienveidīgi plīst.
• Ja, sasniedzot maksimāli pieļaujamo spiedienu, riepas uzmalas nav pareizā pozīcijā,
izlaidiet gaisu, izlīdziniet riepu, ieeļļojiet riepas uzmalas un atkārtoti piepumpējiet riepu.
• Detalizētu informatīvo materiālu par lauksaimniecības transportlīdzekļu riepu montāžu varat
iegādāties pie riepu ražotājiem.
Pos: 169.3 /BA/Wartung/Reifen/Anziehdrehmoment @ 0\mod_1199955905460_111462.docx @ 112204 @ @ 1

Pievilkšanas griezes moments
Vītne

Pos: 169.4 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Atslēgas
izmērs mm

Bultskrūvju skaits
katrai rumbai

Maks. pievilkšanas griezes
moments
melns

cinkots

M12 x 1,5

19

4/5

95 Nm

95 Nm

M14 x 1,5

22

5

125 Nm

125 Nm

M18 x 1,5

24

6

290 Nm

320 Nm

M20 x 1,5

27

8

380 Nm

420 Nm

M20 x 1,5

30

8

380 Nm

420 Nm

M22 x 1,5

32

8/10

510 Nm

560 Nm

M22 x 2

32

10

460 Nm

505 Nm

Apkope
Pos: 169.5 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/RReifen prüfen und pflegen @ 0\mod_1197358037214_111462.docx @ 111924 @ 3 @ 1

17.10.1

Riepu pārbaude un kopšana

Pos: 169.6 /BA/Wartung/Reifen/Reihenfolge Bild 10-Loch @ 4\mod_1213086574585_111462.docx @ 113087 @ @ 1
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208. att.
Pos: 169.7 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Handlungsanweisung: Maschine stillsetzen und sichern @ 274\mod_1404365253849_111462.docx @ 2065164 @ @ 1

•

apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet nodaļu Drošība -> Drošības procedūras "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".

Pos: 169.8 /BA/Wartung/Reifen/Reifen prüfen und pflegen nach Wartungstabelle @ 134\mod_1350480797454_111462.docx @ 1187917 @ @ 1

Atskrūvējot un pievelkot riteņa stiprinājuma uzgriežņus, ņemiet vērā attēlā redzamo secību.
Riteņa stiprinājuma uzgriežņu pārbaude: saskaņā ar apkopes tabulu
Gaisa spiediena riepās pārbaude: saskaņā ar apkopes tabulu
Pos: 170 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos: 171.1 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Zugösen an der Deichsel @ 80\mod_1315459878752_111462.docx @ 704535 @ 2 @ 1

17.11

Jūgstieņa sakabes cilpas

Pos: 171.2 /BA/Wartung/Zugösen/Zugösen an der Deichsel Bild @ 80\mod_1315461178371_111462.docx @ 704619 @ @ 1

a

KDW02330
Att. 209
Pos: 171.3 /BA/Wartung/Zugösen/Achtung: Ist die Verschleißgrenze der Buchse in der Zugöse erreicht @ 80\mod_1315460679424_111462.docx @ 704591 @ @ 1

Uzmanību!
Ja ir sasniegta sakabes cilpas ieliktņa nodiluma robeža, ieliktnis ir jānomaina. Darbus ar
jūgstieni drīkst veikt tikai specializētas darbnīcas personāls.
Pos: 171.4 /BA/Wartung/Zugösen/Zugösen a=41,5 an der Deichsel Text @ 80\mod_1315461600416_111462.docx @ 704674 @ @ 1

Sakabes cilpas (1) ieliktņa nodiluma robeža atbilst a = 41,5 mm. Ja šī vērtība tiek pārsniegta,
ieliktnis ir jānomaina. Lai mazinātu nodilumu, ieliktnis un sakabes cilpa katru dienu jātīra un
jāieziež ar smērvielu.
Pos: 171.5 /BA/Wartung/Zugösen/Hinweis: Anhängehöhe des Zugmauls so einstellen @ 80\mod_1315460345157_111462.docx @ 704563 @ @ 1

Norādījums
Sakabes atveres piekabināšanas augstums jānoregulē tā, lai sakabes cilpa pamatstāvoklī būtu
horizontāli saslēgta ar sakabes atveri. Ievērojiet, lai tiek izmantota pareizā sakabes cilpas un
sakabes atveres kombinācija (ņemiet vērā informāciju traktora sakabes atveres datu plāksnītē).
Pos: 172 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos: 173 /BA/Einstellungen/Ladewagen/Schneidwerk/Wartung - Messerwechsel AX/MX/ZX @ 121\mod_1343823751547_111462.docx @ 1108745 @ 2 @ 1

17.12

Nažu maiņa
Brīdinājums!
Smagi savainojumi pirkstiem un plaukstām, ko rada asi naži.
• Lai izņemtu/ievietotu nažus, lietojiet aizsargcimdus!
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210. att.
Nažu izņemšana jāveic kreisajā mašīnas pusē. Vienkāršākai nažu maiņai izvelciet nažu siju
kreisajā mašīnas pusē.
Griezējaparāta pilnīga nolaišana
• Novietojiet nažus apkopes pozīcijā (sk. nodaļu "Nažu ievilkšana/izvilkšana")
Norādījums
Izņemiet aizdedzes atslēgu un izslēdziet vadības termināli.
Atsevišķo nažu aizsardzības atbrīvošana
• Ar universālo atslēgu (4) pagrieziet abas sadales vārpstas (7) tā, lai to izciļņi (8) un (9) būtu
vērsti uz leju pozīcijā "IZSL".
• Novietojiet cilindru (3) cilpā pie rāmja.
• Atkabiniet atsperi (1) no sviras (2).
• Lai atbloķētu griezējaparātu, izvelciet sviru (2), pārvietojiet bultiņas virzienā, un vienlaikus
izvelciet griezējaparātu sāņus līdz galam.
• Izņemiet nažus (5)
Pos: 174 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos: 175 /BA/Einstellungen/Ladewagen/Schneidwerk/Wartung - Messer schleifen AX_MX_ZX @ 0\mod_1199876628846_111462.docx @ 112182 @ 3 @ 1

17.12.1

Slīpēt nazi
Brīdinājums! - Slīpēt nazi
Sekas: smagas acu traumas
• Slīpējot nažus, vienmēr valkājiet aizsargcimdus un aizsargbrilles

KRS-1-062

Att. 211
Katru dienu pārbaudiet nažu (2) asumu. Ja nepieciešams, asiniet demontēto nažu griezējmalas
(1) otru pusi. Asiniet tikai nerievoto pusi. Asinot uzmanieties, lai zonā (3) nerastos robi.
Norādījums
• Asi naži mazina spēka patēriņu ielādēšanas procesā (attiecīgi samazinās degvielas
patēriņš).
• Uzasināšanai pēc iespējas izmantojiet KRONE asināšanas palīgierīci. ET Pasūt. Nr. nažu
turētājs KRONE nažu asinātājam 940 003-0.
• Asinot nažus, jāizvairās no nažu pārliekas sakarsēšanas. Pārāk liela sakarsēšana ir
atpazīstama pēc naža iekrāsošanās un mazina nažu kalpošanas laiku.
• Naži (2) pirms montāžas jāpārbauda, vai zonā (3) (atdurvieta) nav nosēdumu, un pēc
nepieciešamības kārtīgi jānotīra, jo citādi nažu siju vairs nevarēs pilnībā ievilkt.
Pos: 176 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos: 177 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Messer einbauen @ 2\mod_1203587802845_111462.docx @ 112744 @ 3 @ 1

17.12.2

Nažu uzstādīšana

Pos: 178 /BA/Sicherheit/Schneidwerk/Warnung - Einbau der Messer Ladewagen @ 2\mod_1203587872611_111462.docx @ 112745 @ @ 1

Brīdinājums! - Nažu uzstādīšana nav pārbaudīta
Sekas: bojājumi mašīnai
Jāuzmanās, lai:
• Naži pareizi sēdētu uz pirkstiem (1) pagrieziena punktā un drošības rullīšos (2). Lai sēža
būtu pareiza, naži jāpārbauda šajā zonā (3), vai te nav nosēdušies netīrumi, un tie jānotīra.
• Mazliet pagrieziet drošības rullīšus (2) ar universālo atslēgu (4) drošības sviras
pievilkšanas laikā.
Tādā veidā tiks nodrošināts,
• ka pārslēgšanai ar universālo atslēgu (4) būs vajadzīga tikai neliela spēka pielikšana
• ka atsevišķo nažu aizsardzības sistēmas nostrādes slieksnis darbojas pareizi. (skatiet
nodaļu Apkope "Atsevišķo nažu aizsardzības sistēmas drošības rullīšu pārbaude)
Pos: 179 /BA/Einstellungen/Ladewagen/Schneidwerk/Messer einbau Bild AX_MX @ 2\mod_1203587971283_111462.docx @ 112746 @ @ 1

Att. 212
Pos: 180 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos: 181 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Ladewagen/Gefahr - Schneidwerk muss eingeschwenkt und angehoben sein @ 3\mod_1204097634291_111462.docx @ 112791 @ @ 1

Bīstami! - Kustība pa ceļu un lietošanas sākums
Sekas: nāves briesmas, savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai.
Pirms kustības pa ceļu vai lietošanas uzsākšanas pārliecinieties, ka griezējaparāts ir pareizi
ievirzīts un nodrošināts.
Griezējaparātam jābūt paceltam (darba pozīcijā).
Pos: 182 /BA/Einstellungen/Ladewagen/Schneidwerk/Messer einbauen AX @ 2\mod_1203586735283_111462.docx @ 112743 @ @ 1
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Att. 213
• Ievietojiet nazi (5).
• Iebīdiet griezējaparātu
Norādījums
Gādājiet, lai griezējaparāts ir kārtīgi nobloķēts.
•
•

Ievelciet sviru (2) un nodrošiniet ar atsperi (1).
Piestipriniet cilindru (3) pie griezējaparāta un nodrošiniet ar atvāžamo aizsargtapu (4).

Norādījums
Pirms griezējaparāts tiek ievilkts, pārbaudiet, vai visi naži (5) ir sarindoti vienā līnijā un līdz ar to
pareizi iemontēti.
•
•
•
Pos: 183 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Izmantojot vadību, paceliet griezējaparātu.
Izslēdziet dzinēju un izvelciet aizdedzes atslēgu.
iestatiet vajadzīgo nažu skaitu (griešanas garumu) (skatiet nodaļu "Griešanas garuma
iestatīšana").

Apkope – hidrauliskā sistēma
Pos: 184 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung - Hydraulik @ 2\mod_1203057943713_111462.docx @ 112682 @ 1 @ 1

18

Apkope – hidrauliskā sistēma

Pos: 185 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/Warnung - Flüssigkeiten unter Druck / Umgang mit Leckagen @ 273\mod_1403616315353_111462.docx @ 2053234 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks, ko izraisa nepareiza rīcība ar šķidrumiem, kuriem ir augsts spiediens.
Sekas: Šķidrumi, kas izplūst zem augsta spiediena, var izspiesties cauri ādai un izraisīt smagus
savainojumus.
• Hidraulisko sistēmu remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarotie KRONE specializēto
darbnīcu darbinieki.
• Pirms līniju atvienošanas atbrīvojiet sistēmu no spiediena.
• Meklējot sūces, izmantojiet piemērotus palīglīdzekļus un uzlieciet aizsargbrilles.
• No mazām atverēm izplūstošie šķidrumi zem augsta spiediena ir tikko saskatāmi. Tāpēc,
meklējot sūces, izmantojiet, piemēram, kartonu. Sargājiet rokas un ķermeni.
• Ja šķidrums ir izspiedies cauri ādai, nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību. Šķidrums ir pēc
iespējas ātrāk jāizņem no ķermeņa. Inficēšanās risks! Ārstiem, kuri nav speciālisti šajā
jomā, jāsaņem atbilstoša informācija no kompetentas medicīnas iestādes.
• Regulāri pārbaudiet hidrauliskās sistēmas savienotājšļūtenes, bojājuma un novecojuma
gadījumā nomainiet. Nomaināmajām līnijām jāatbilst agregāta ražotāja tehniskajām
prasībām.
• Pirms sistēmā atjaunot spiedienu, pārliecinieties, vai visi līniju savienojumi ir blīvi.
Pos: 186 /BA/Sicherheit/Hydraulik/WARNUNG - Hydraulikschlauchleitungen unterliegen einer Alterung @ 256\mod_1397735975770_111462.docx @ 1965113 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS! Hidrauliskās sistēmas savienotājšļūtenes ir pakļautas novecošanai
Sekas: briesmas dzīvībai vai smagi savainojumi
Šļūteņu īpašības mainās spiediena, termiskās slodzes un ultravioleto staru iedarbības dēļ.
Uz hidrauliskās sistēmas šļūtenēm ir uzdrukāts izgatavošanas datums. Tādējādi ir viegli noteikt
to vecumu.
Likumā noteikts, ka hidrauliskās sistēmas savienotājšļūtenes jānomaina pēc sešu gadu
ekspluatācijas ilguma.
Savienotājšļūteņu nomaiņai izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas!
Pos: 187 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – hidrauliskā sistēma
Pos: 188 /BA/Wartung/Load-Sensing/Ladewagen/Schaubild Hydraulikblock-Komfort AX/MX/ZX @ 332\mod_1428387706458_111462.docx @ 2536849 @ 2 @ 1

18.1

Hidrauliskās sistēmas bloka Komfort shēma

Funktionsschaubild
Magnetv entile

Y1

Fkt.1Fkt.2

Y1 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y14 Y15 Y18

Funktionen

ON
OFF

Y4

Y3

1.)
Y6

Not-Handbetätigung

2.)

3.)

Y7
Y5

Y15
Y10

Y11

Y8

Y9

Y14

Y18

27 005 706 0

214. att.
Vārsts

Darbība

Vārsts

Darbība

Y1

Transportiera grīda uz priekšu

Y6/Y7

Aizmugurējā lūka 1 / aizmugurējā
lūka 2

Y3

Funkcijas vārsts 1

Y8,Y9

Saliekamais jūgstienis 1 /
saliekamais jūgstienis 2

Y4

Funkcijas vārsts 2

Y10/Y11

Nažu sija 1 / nažu sija 2

Y5/Y18

Savācējs 1 / savācējs 2

Y14

Izkliedēšanas veltņa sajūgs

Y15

Vadāmais tilts

Pos: 189 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – hidrauliskā sistēma
Pos: 190 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Not-Handbetätigung @ 38\mod_1267440251396_111462.docx @ 355387 @ 2 @ 1

18.2

Avārijas manuālā vadība

Pos: 191 /BA/Wartung/Load-Sensing/Ladewagen/Not-Handbetätigung AX/MX @ 54\mod_1290674032515_111462.docx @ 510620 @ @ 1

Elektromagnētisko vārstu bloks standarta un Komfort vadībai atrodas priekšā pa kreisi un
automašīnas priekšpusē zem aizsargkārbas.
Gadījumā, ja notiek pilnīga elektriskās sistēmas atteice, vārsti ir aprīkoti ar <<Avārijas manuālo
vadību>>.
•
•

Vārsti (Y5 līdz Y18) tiek darbināti, ieskrūvējot ķēžrata skrūvi.
Vārsti Y1, Y3 un Y4 tiek darbināti, izmantojot asu priekšmetu, ar dūrienu pie vārsta.

Pos: 192 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – hidrauliskā sistēma
Pos: 193 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Beispiele zur Not-Hand-Betätigung @ 0\mod_1199946148163_111462.docx @ 112195 @ 2 @ 1

18.3

Avārijas manuālās vadības piemēri

Pos: 194 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Ladewagen/WARNUNG! Bedienung der Maschine über die Not-Hand-Betätigung @ 274\mod_1404217792675_111462.docx @ 2061061 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Paaugstināts traumu risks, izmantojot mašīnu ar avārijas manuālo vadību.
Izmantojot mašīnu ar avārijas manuālo vadību, sistēma tiek izmantota bez drošības ierīcēm.
Tāpēc ļoti augsts traumu gūšanas risks.
• Avārijas manuālo vadību drīkst veikt tikai personas, kuras pārzina mašīnu.
• Darba izpildītājam personai jāzina, kuras mašīnas daļas tiek vadītas ar vārstiem.
• Veiciet vārstu vadību tikai no drošas pozīcijas, kas atrodas ārpus darba zonas, kur
aizsniedzas izpildelementu kustinātās mašīnas daļas.
• Uzmanieties, lai bīstamajā zonā neatrastos personas, dzīvnieki vai objekti.
Pos: 195 /BA/Wartung/Load-Sensing/Ladewagen/Not-Hand-Betätigung Beispiele AX/MX @ 332\mod_1428469272107_111462.docx @ 2539148 @ @ 1

Lai izpildītu funkciju (piemēram, paceltu savācēju), jādarbina atbilstoši vārsti.
Pārslēdzamie vārsti jāskatās atbilstošajās (hidrauliskās sistēmas bloka Medium,
hidrauliskās sistēmas bloka Komfort) shēmās. Turpmāk, izmantojot Medium versiju tiks
aprakstīti vairāki piemēri. Ar Komfort versiju jāpārvietojas atbilstoši shēmām.
Savācēja pacelšana
• Ieskrūvējiet ķēžrata skrūvi pie vārsta (Y18) "Savācējs".
• Ar asu priekšmetu iespiediet un turiet nospiestu funkcijas vārsta (Y3) magnētisko kātu, līdz
savācējs ir pacelts.
• Izskrūvējiet līdz galam ķēžrata skrūvi pie vārsta (Y18).
Aizmugurējās lūkas pacelšana/nolaišana
• Ieskrūvējiet ķēžrata skrūvi pie vārsta (Y06,Y07) "Aizmugurējā lūka".
Pacelšana:
• Ar asu priekšmetu iespiediet un turiet nospiestu funkcijas vārsta (Y3) magnētisko kātu, līdz
aizmugurējā lūka ir pacelta.
Nolaišana:
• Ar asu priekšmetu iespiediet un turiet nospiestu funkcijas vārsta (Y4) magnētisko kātu, līdz
aizmugurējā lūka ir nolaista.
• Izskrūvējiet līdz galam ķēžrata skrūvi pie vārsta (Y6, Y7).
Norādījums
Pēc avārijas manuālās vadības veikšanas avārijas manuālās vadības ķēžrati atkal līdz galam
jāizskrūvē!
Pos: 196 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – hidrauliskā sistēma
Pos: 197.1 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Hochdruckfilter @ 26\mod_1245836423991_111462.docx @ 264139 @ 2 @ 1

18.4

Augstspiediena filtrs

Pos: 197.2 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Alle Maschine mit Komfort_Hydraulik @ 26\mod_1245836809632_111462.docx @ 264164 @ @ 1

Visas mašīnas ar Komfort hidrauliku ir aprīkotas ar augstspiediena filtru spiedvadā uz vadības
bloku.
Pos: 197.3 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Hinweis Filtereinsatz nach jeder Saison wechseln @ 26\mod_1245837416929_111462.docx @ 264189 @ @ 1

Norādījums
Mainiet filtra ieliktni (3) pēc katras sezonas!
Pos: 197.4 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Filterelement wechseln @ 26\mod_1245841608710_111462.docx @ 264218 @ @ 1

Filtrēšanas elementa maiņa

Pos: 197.5 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Hochdruckfilter bei Komfort_Hydraulik Bild_Ladewagen @ 26\mod_1245842017257_111462.docx @ 264243 @ @ 1

1
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Att.215
Pos: 197.6 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Hochdruckfilter Text @ 26\mod_1245842560960_111462.docx @ 264268 @ @ 1

• Atbrīvojiet hidraulisko sistēmu no spiediena.
Norādījums
Palieciet apakšā pietiekami lielu trauku, lai savāktu izlīstošo eļļu.
•
•
•
•
•
•

Palaidiet filtra apakšdaļu (4) vaļīgāk ar uzgriežņu atslēgu SW27.
Noņemiet filtra apakšdaļu (4) un izkratiet eļļas atlikumus.
Notīriet filtra apakšdaļu (4).
Izvelciet veco filtru (3).
Uzvelciet jauno filtrēšanas elementu (3) uz vārsta čaulas (5).
Pārbaudiet filtra apakšdaļas (4) blīvgredzenu (2).

Norādījums
Bojāti blīvgredzeni jānomaina ar jauniem.
•
•
•

Uzlieciet filtra apakšdaļu (4) un ieskrūvējiet.
Pievelciet līdz galam ar filtra augšdaļu (1).
Nodrošiniet hidrauliskajā sistēmā spiedienu un pārbaudiet hermētiskumu.

Pos: 198 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – hidrauliskā sistēma
Pos: 199 /BA/Wartung/Ladewagen/Hydraulikschaltpläne/150 100 425 01 Hydraulikschaltplan Medium AX/MX @ 89\mod_1322641712938_111462.docx @ 765150 @ 23 @ 1

18.5

216. att.

340

Medium elektronikas hidrauliskās sistēmas shēma

Apkope – hidrauliskā sistēma
18.5.1

Medium elektronikas paskaidrojums
Nr.

Nosaukums

1

Traktora hidraulika

2

Bezspiediena atplūdes vads

3

Saliekams režģis

4

Hidraulisks tilta agregāts 16 t

5

Hidraulisks tilta agregāts 20 t

6

Hidraulisks tilta agregāts 18 t

7

-

8

Aizmugurējā lūka

9

Savācējs

9a

Savācēja nolaišana

9b

Savācēja pacelšana

10

Nažu ieslēgšanas slēdzis

11

Saliekamais jūgstienis

12

Komfort vārstu bloks

13

-

14

Izkliedēšanas veltņi

15

Transportiera grīdas piedziņa

15.1

Ātrā pārnesuma vārsts

15.2

Virzienmaiņa vārsts (Y2) tikai GD un D modelim

16

Ātrā pārnesuma/virzienmaiņas vārstu bloks

18

Pilnīgi izskrūvējiet nemainīgas strāvas sistēmas skrūvi
Pilnīgi ieskrūvējiet Power Beyond (LS) sistēmas skrūvi

Pos: 200 /BA/Wartung/Ladewagen/Hydraulikschaltpläne/150 100 426 01 Hydraulikschaltplan Komfort AX/MX @ 89\mod_1322643648451_111462.docx @ 765266 @ 23 @ 1
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Apkope – hidrauliskā sistēma
18.6

217. att.

342

Komfort elektronikas hidrauliskās sistēmas shēma

Apkope – hidrauliskā sistēma
18.6.1

Komfort elektronikas paskaidrojums
Nr.

Nosaukums

1

Traktora hidraulika

2

Bezspiediena atplūdes vads

3

2 ceļu 2 pozīciju vārsta ligzda

4

Hidraulisks tilta agregāts 16 t

5

Hidraulisks tilta agregāts 20 t

6

Hidraulisks tilta agregāts 18 t

7

-

8

Aizmugurējā lūka

9

Savācējs

9a

Savācēja nolaišana

9b

Tilta bloķētājs

9c

Savācēja pacelšana

9d

Izkliedēšanas veltnis

10

Nažu ieslēgšanas slēdzis

11

Saliekamais jūgstienis

12

Komfort vārstu bloks

13

-

14

Izkliedēšanas veltnis (tikai GD un D modelim)

15

Transportiera grīdas piedziņa

15.1

Ātrā pārnesuma vārsts

15.2

Virzienmaiņas vārsts

16

Ātrā pārnesuma/virzienmaiņas vārstu bloks

17

Pēc izvēles pie vienpusējas darbības vadības ierīces

18

Pilnīgi izskrūvējiet nemainīgas strāvas sistēmas skrūvi
Pilnīgi ieskrūvējiet Power Beyond (LS) sistēmas skrūvi

Pos: 201 /BA/Wartung/Ladewagen/Hydraulikschaltpläne/150 100 442 00 hydraulikschaltplan QFB Medium AX/MX @ 54\mod_1291799164890_111462.docx @ 515787 @ 23 @ 1
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Apkope – hidrauliskā sistēma
18.7

Att. 218

344

Šķērstransportiera Medium elektronikas hidrauliskās sistēmas shēma

Apkope – hidrauliskā sistēma
18.7.1

Šķērstransportiera Medium elektronikas paskaidrojums
Nr.

Nosaukums

1

Traktora hidraulika

2

Brīva atpakaļgaita

3

Šķērstransportiera Medium elektronika (traktora tiešais pieslēgums)

4

Iespējams paralēlas ieslēgšanas režīms ar transportiera grīdas piedziņu

5

-

6

-

7

-

8

Aizmugurējā lūka

9a

Savācēja nolaišana

9b

Savācēja pacelšana

10

Nažu pārslēgšana

11

Saliekamais jūgstienis

12

Komfort vārstu bloks

13

Pilnīgi izskrūvējiet nemainīgas strāvas sistēmas skrūvi
Pilnīgi ieskrūvējiet Power Beyond (LS) sistēmas skrūvi

Pos: 202 /BA/Wartung/Ladewagen/Hydraulikschaltpläne/150 100 441 00 hydraulikschaltplan QFB Komfort AX/MX @ 54\mod_1291799724531_111462.docx @ 515814 @ 23 @ 1

345

Apkope – hidrauliskā sistēma
18.8

Att. 219

346

Šķērstransportiera Komfort elektronikas hidrauliskās sistēmas shēma

Apkope – hidrauliskā sistēma
18.8.1

Šķērstransportiera Komfort elektronikas paskaidrojums
Nr.

Nosaukums

1

Traktora hidraulika

2

Brīva atpakaļgaita

3

Šķērstransportiera Komfort elektronika

4

Iespējams paralēlas ieslēgšanas režīms ar transportiera grīdas piedziņu

5

-

6

-

7

-

8

Aizmugurējā lūka

9a

Savācēja nolaišana

9b

Savācēja pacelšana

10

Nažu pārslēgšana

11

Saliekamais jūgstienis

12

Komfort vārstu bloks

13

Pilnīgi izskrūvējiet nemainīgas strāvas sistēmas skrūvi
Pilnīgi ieskrūvējiet Power Beyond (LS) sistēmas skrūvi

Pos: 203 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – hidrauliskā sistēma
Pos: 204 /BA/Wartung/Ladewagen/Hydraulikschaltpläne/Hydraulikschaltplan (Ausgleich - Tandemachse) ÜS @ 115\mod_1339580881340_111462.docx @ 1011616 @ 2 @ 1

18.9

Hidrauliskās sistēmas shēma (tandēmass izlīdzināšana)

Pos: 205 /BA/Wartung/Ladewagen/Hydraulikschaltpläne/Hydraulikschaltplan Ausgleich Tandemachs (16 to.) @ 85\mod_1319183847478_111462.docx @ 737855 @ @ 1

4) Betriebstellung:
Kugelhähne 1 bis 3 geschlossen
Kugelhahn 4 geöffnet

220. att.
1a) Nažu sijas nolaišana
2) Kustības virziens
3) Mērīšanas pieslēgums - maza izmēra mērierīce modelēšanas pieslēgumam, lai pārbaudītu
ALB regulējumu
4) Darba stāvoklis:
Lodveida krāni 1 līdz 3 aizvērti
Lodveida krāns 4 atvērts
5) Labā puse
6) Kreisā puse
Pos: 206 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – hidrauliskā sistēma
Pos: 207 /BA/Wartung/Ladewagen/Hydraulikschaltpläne/Hydraulikschaltplan (Ausgleich - Tandemachse) ÜS @ 115\mod_1339580881340_111462.docx @ 1011616 @ 2 @ 1

18.10

Hidrauliskās sistēmas shēma (tandēmass izlīdzināšana)

Pos: 208 /BA/Wartung/Ladewagen/Hydraulikschaltpläne/150 351 184 00 Hydraulikschaltplan Ausgleich Tandemachse @ 115\mod_1339401567968_111462.docx @ 1009805 @ @ 1

4) Betriebstellung:
Kugelhähne 1 bis 6 geschlossen
Kugelhahn 7 geöffnet

150 351 184 00

221. att.
1a) Nažu sijas nolaišana
1b) Nažu sijas pacelšana
2) Kustības virziens
3) Mērīšanas pieslēgums – maza izmēra mērierīce modelēšanas pieslēgumam, lai
pārbaudītu ALB regulējumu
4) Darba stāvoklis:
Lodveida krāni 1 līdz 6 aizvērti
Lodveida krāns 7 atvērts
5) Labā puse
6) Kreisā puse
Pos: 209 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

349

Apkope – pārvadmehānisms
Pos: 210 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung - Getriebe @ 2\mod_1203058202823_111462.docx @ 112683 @ 1 @ 1

19

Apkope – pārvadmehānisms

Pos: 211.1 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Hauptgetriebe @ 0\mod_1197005740033_111462.docx @ 111822 @ 2 @ 1

19.1

Galvenais reduktors

Pos: 211.2 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ladewagen/Bild_Hauptgetriebe MX @ 332\mod_1428398598261_111462.docx @ 2537388 @ @ 1

3

1

2

MX000023

222. att.
Pos: 211.3 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel / Ölkontrolle:Legende zu Grafik Kontrollschraube / Ablassschraube / Einfüllschraube @ 194\mod_1383288259662_111462.docx @ 1647796 @ @ 1

1)

kontroles atveres aizgrieznis/kontroles
atvere

3)

iepildīšanas atveres aizgrieznis/eļļas
iepildīšanas atvere

2)

notecināšanas atveres aizgrieznis

Pos: 211.4 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle / Ölwechsel Intervall: siehe Kapitel Wartung „Wartungstabelle“ @ 134\mod_1350483605921_111462.docx @ 1188127 @ @ 1

Eļļas pārbaudes un eļļas maiņas intervāls: sk. nodaļu Apkope „Apkopes tabula“
Pos: 211.5 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölqualität /Ölmenge: siehe Kapitel Technische Daten @ 134\mod_1350483480921_111462.docx @ 1188098 @ @ 1

Eļļas kvalitāte/eļļas daudzums: sk. nodaļu Tehniskie rādītāji "Smērvielas"
Pos: 211.6 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Handlungsanweisung: Maschine stillsetzen und sichern @ 274\mod_1404365253849_111462.docx @ 2065164 @ @ 1

•

apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet nodaļu Drošība -> Drošības procedūras "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".

Pos: 211.7 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Altölentsorgung: siehe Kapitel Sicherheit „Betriebsstoffe“ @ 280\mod_1405428392269_111462.docx @ 2152778 @ @ 1

Veco eļļu likvidācija: skatiet nodaļu par drošību "Ražošanas materiāli".
Pos: 211.8 /BA/Wartung/Ölkontrolle_WechselÖlkontrolle NEU über Kontrollschraube @ 140\mod_1355141753680_111462.docx @ 1244595 @ @ 1

Eļļas pārbaude:
• Izskrūvējiet kontroles atveres aizgriezni.
• Eļļas līmenis līdz kontroles atverei.
Ja eļļa sniedzas līdz kontroles atverei:
• Ieskrūvējiet un blīvi pievelciet kontroles atveres aizgriezni.
Ja eļļa nesniedzas līdz kontroles atverei:
• Izskrūvējiet iepildīšanas atveres aizgriezni.
• Papildiniet eļļu līdz kontroles atverei caur eļļas iepildīšanas atveri.
• Ieskrūvējiet un blīvi pievelciet kontroles atveres aizgriezni un iepildīšanas atveres aizgriezni.
Pos: 211.9 /BA/Wartung/Ölkontrolle_WechselÖlwechsel NEU @ 140\mod_1355142057277_111462.docx @ 1244623 @ @ 1

Eļļas maiņa:
Izplūstošu eļļu savāciet piemērotā traukā.
• Izskrūvējiet eļļas notecināšanas atveres aizgriezni un noteciniet eļļu.
• Izskrūvējiet kontroles atveres aizgriezni un iepildīšanas atveres aizgriezni.
• Ieskrūvējiet un blīvi pievelciet eļļas notecināšanas atveres aizgriezni.
• Uzpildiet jaunu eļļu caur eļļas iepildīšanas atveri līdz kontroles atverei.
• Ieskrūvējiet un blīvi pievelciet kontroles atveres aizgriezni un iepildīšanas atveres aizgriezni.
Pos: 212 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

350

Apkope – pārvadmehānisms
Pos: 213.1 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Fördertrommel @ 1\mod_1201253167760_111462.docx @ 112388 @ 2 @ 1

19.2

Padeves veltnis

Pos: 213.2 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ladewagen/Fördertrommel Ort @ 290\mod_1410341121378_111462.docx @ 2289906 @ @ 1

Priekšā savācējpiekabes kreisajā pusē aiz aizsargpārsegiem atrodas kontroles atveres
aizgrieznis (1) padeves veltnim (4) un priekšējā izkliedēšanas veltņa piedziņai (5).
Pos: 213.3 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Dosierwalzengetriebe vorne (GD) @ 0\mod_1199975429710_111462.docx @ 112222 @ 2 @ 1

19.3

Priekšējā izkliedēšanas veltņa piedziņa (GD)

Pos: 213.4 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ladewagen/Bild_Fördertrommel Dosierwalzengetriebe vorne MX 350 GD @ 38\mod_1267086556212_111462.docx @ 354703 @ @ 1

4

3

1

5

2

2
MX000008

Att. 223
Pos: 213.5 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel / Ölkontrolle:Legende zu Grafik Kontrollschraube / Ablassschraube / Einfüllschraube @ 194\mod_1383288259662_111462.docx @ 1647796 @ @ 1

1)

kontroles atveres aizgrieznis/kontroles
atvere

3)

iepildīšanas atveres aizgrieznis/eļļas
iepildīšanas atvere

2)

notecināšanas atveres aizgrieznis

Pos: 213.6 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle / Ölwechsel Intervall: siehe Kapitel Wartung „Wartungstabelle“ @ 134\mod_1350483605921_111462.docx @ 1188127 @ @ 1

Eļļas pārbaudes un eļļas maiņas intervāls: sk. nodaļu Apkope „Apkopes tabula“
Pos: 213.7 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölqualität /Ölmenge: siehe Kapitel Technische Daten @ 134\mod_1350483480921_111462.docx @ 1188098 @ @ 1

Eļļas kvalitāte/eļļas daudzums: sk. nodaļu Tehniskie rādītāji "Smērvielas"
Pos: 213.8 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Altölentsorgung: siehe Kapitel Sicherheit „Betriebsstoffe“ @ 280\mod_1405428392269_111462.docx @ 2152778 @ @ 1

Veco eļļu likvidācija: skatiet nodaļu par drošību "Ražošanas materiāli".
Pos: 213.9 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Handlungsanweisung: Maschine stillsetzen und sichern @ 274\mod_1404365253849_111462.docx @ 2065164 @ @ 1

•

apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet nodaļu Drošība -> Drošības procedūras "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".

Pos: 213.10 /BA/Wartung/Ölkontrolle_WechselÖlkontrolle NEU über Kontrollschraube @ 140\mod_1355141753680_111462.docx @ 1244595 @ @ 1

Eļļas pārbaude:
• Izskrūvējiet kontroles atveres aizgriezni.
• Eļļas līmenis līdz kontroles atverei.
Ja eļļa sniedzas līdz kontroles atverei:
• Ieskrūvējiet un blīvi pievelciet kontroles atveres aizgriezni.
Ja eļļa nesniedzas līdz kontroles atverei:
• Izskrūvējiet iepildīšanas atveres aizgriezni.
• Papildiniet eļļu līdz kontroles atverei caur eļļas iepildīšanas atveri.
• Ieskrūvējiet un blīvi pievelciet kontroles atveres aizgriezni un iepildīšanas atveres aizgriezni.
Pos: 213.11 /BA/Wartung/Ölkontrolle_WechselÖlwechsel NEU @ 140\mod_1355142057277_111462.docx @ 1244623 @ @ 1

Eļļas maiņa:
Izplūstošu eļļu savāciet piemērotā traukā.
• Izskrūvējiet eļļas notecināšanas atveres aizgriezni un noteciniet eļļu.
• Izskrūvējiet kontroles atveres aizgriezni un iepildīšanas atveres aizgriezni.
• Ieskrūvējiet un blīvi pievelciet eļļas notecināšanas atveres aizgriezni.
• Uzpildiet jaunu eļļu caur eļļas iepildīšanas atveri līdz kontroles atverei.
• Ieskrūvējiet un blīvi pievelciet kontroles atveres aizgriezni un iepildīšanas atveres aizgriezni.
Pos: 214 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – pārvadmehānisms
Pos: 215.1 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Kratzbodenantrieb @ 0\mod_1199971985366_111462.docx @ 112218 @ 2 @ 1

19.4

Transportiera grīdas piedziņa

Pos: 215.2 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ladewagen/Bild Kratzbodenantrieb MX @ 295\mod_1412081696752_111462.docx @ 2318458 @ @ 1

1
2
3
MX000007_1

Att. 224
Pos: 215.3 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel / Ölkontrolle: Legende mit Schauglas @ 255\mod_1397640310584_111462.docx @ 1960767 @ @ 1

1)

Iepildīšanas atveres
aizgrieznis/iepildīšanas atvere

3)

Notecināšanas atveres aizgrieznis

2)

Kontrollodziņš

Pos: 215.4 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle / Ölwechsel Intervall: siehe Kapitel Wartung „Wartungstabelle“ @ 134\mod_1350483605921_111462.docx @ 1188127 @ @ 1

Eļļas pārbaudes un eļļas maiņas intervāls: sk. nodaļu Apkope „Apkopes tabula“
Pos: 215.5 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölqualität /Ölmenge: siehe Kapitel Technische Daten @ 134\mod_1350483480921_111462.docx @ 1188098 @ @ 1

Eļļas kvalitāte/eļļas daudzums: sk. nodaļu Tehniskie rādītāji "Smērvielas"
Pos: 215.6 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Altölentsorgung: siehe Kapitel Sicherheit „Betriebsstoffe“ @ 280\mod_1405428392269_111462.docx @ 2152778 @ @ 1

Veco eļļu likvidācija: skatiet nodaļu par drošību "Ražošanas materiāli".
Pos: 215.7 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Handlungsanweisung: Maschine stillsetzen und sichern @ 274\mod_1404365253849_111462.docx @ 2065164 @ @ 1

•

apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet nodaļu Drošība -> Drošības procedūras "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".

Pos: 215.8 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle NEU über Schauglas @ 140\mod_1355143186009_111462.docx @ 1244768 @ @ 1

Eļļas pārbaude:
• Eļļas līmenis līdz kontrollodziņa vidum.
Ja eļļa nesniedzas līdz kontrollodziņa vidum:
• Izskrūvējiet iepildīšanas atveres aizgriezni.
• Uzpildiet eļļu caur eļļas iepildīšanas atveri līdz kontrollodziņa vidum.
• Ieskrūvējiet un blīvi pievelciet iepildīšanas atveres aizgriezni.
Pos: 215.9 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel NEU wenn Schauglas @ 140\mod_1355143515970_111462.docx @ 1244828 @ @ 1

Eļļas maiņa:
Izplūstošu eļļu savāciet piemērotā traukā.
• Izskrūvējiet iepildīšanas atveres aizgriezni.
• Izskrūvējiet eļļas notecināšanas atveres aizgriezni un noteciniet eļļu.
• Ieskrūvējiet un blīvi pievelciet eļļas notecināšanas atveres aizgriezni.
• Uzpildiet jaunu eļļu caur eļļas iepildīšanas atveri līdz kontrollodziņa vidum.
• Ieskrūvējiet un blīvi pievelciet iepildīšanas atveres aizgriezni.
Pos: 216 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – pārvadmehānisms
Pos: 217.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Dosierwalzengetriebe hinten (GD) @ 0\mod_1199975492178_111462.docx @ 112223 @ 2 @ 1

19.5

Aizmugurējā izkliedēšanas veltņa piedziņa (GD)

Pos: 217.2 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ladewagen/Bild_Dosierwalzengetriebe hinten AX @ 3\mod_1203603977189_111462.docx @ 112760 @ @ 1

1

2

AX000017

Att. 225
Pos: 217.3 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel / Ölkontrolle:Legende zu Grafik Kontrollschraube / Ablassschraube @ 194\mod_1383299451132_111462.docx @ 1648058 @ @ 1

kontroles atveres aizgrieznis/kontroles
atvere

1)

2)

notecināšanas atveres aizgrieznis

Pos: 217.4 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle / Ölwechsel Intervall: siehe Kapitel Wartung „Wartungstabelle“ @ 134\mod_1350483605921_111462.docx @ 1188127 @ @ 1

Eļļas pārbaudes un eļļas maiņas intervāls: sk. nodaļu Apkope „Apkopes tabula“
Pos: 217.5 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölqualität /Ölmenge: siehe Kapitel Technische Daten @ 134\mod_1350483480921_111462.docx @ 1188098 @ @ 1

Eļļas kvalitāte/eļļas daudzums: sk. nodaļu Tehniskie rādītāji "Smērvielas"
Pos: 217.6 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Altölentsorgung: siehe Kapitel Sicherheit „Betriebsstoffe“ @ 280\mod_1405428392269_111462.docx @ 2152778 @ @ 1

Veco eļļu likvidācija: skatiet nodaļu par drošību "Ražošanas materiāli".
Pos: 217.7 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Handlungsanweisung: Maschine stillsetzen und sichern @ 274\mod_1404365253849_111462.docx @ 2065164 @ @ 1

•

apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet nodaļu Drošība -> Drošības procedūras "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".

Pos: 217.8 /BA/Wartung/Ölkontrolle_WechselÖlkontrolle NEU über Kontrollschraube @ 140\mod_1355141753680_111462.docx @ 1244595 @ @ 1

Eļļas pārbaude:
• Izskrūvējiet kontroles atveres aizgriezni.
• Eļļas līmenis līdz kontroles atverei.
Ja eļļa sniedzas līdz kontroles atverei:
• Ieskrūvējiet un blīvi pievelciet kontroles atveres aizgriezni.
Ja eļļa nesniedzas līdz kontroles atverei:
• Izskrūvējiet iepildīšanas atveres aizgriezni.
• Papildiniet eļļu līdz kontroles atverei caur eļļas iepildīšanas atveri.
• Ieskrūvējiet un blīvi pievelciet kontroles atveres aizgriezni un iepildīšanas atveres aizgriezni.
Pos: 217.9 /BA/Wartung/Ölkontrolle_WechselÖlwechsel NEU ohne Einfüllschraube @ 158\mod_1364483760090_111462.docx @ 1391783 @ @ 1

Eļļas maiņa:
Izplūstošu eļļu savāciet piemērotā traukā.
• Izskrūvējiet eļļas notecināšanas atveres aizgriezni un noteciniet eļļu.
• Izskrūvējiet kontroles atveres aizgriezni.
• Ieskrūvējiet un blīvi pievelciet eļļas notecināšanas atveres aizgriezni.
• Iepildiet eļļu līdz kontroles atverei caur kontroles atveri.
• Ieskrūvējiet un blīvi pievelciet kontroles atveres aizgriezni.
Pos: 218 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – bremžu iekārta
Pos: 219.1 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung-Bremsanlage @ 0\mod_1200990675284_111462.docx @ 112324 @ 1 @ 1

20

Apkope – bremžu iekārta

Pos: 219.2 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/WARNUNG - Nichtbeachtung der grundlegenden Sicherheitshinweise alte Form @ 254\mod_1397485793575_111462.docx @ 1953520 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Drošības pamatnorādījumu neievērošana var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
• Lai novērstu negadījumus, izlasiet un ievērojiet drošības pamatnorādījumus drošības
nodaļā "Drošības pamatnorādījumi".
Pos: 219.3 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/WARNUNG - Nichtbeachtung der Sicherheitsroutinen alte Form @ 273\mod_1404117435996_111462.docx @ 2058725 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Drošības procedūru neievērošana var radīt smagu traumu vai nāves risku.
• Lai izvairītos no negadījumiem, izlasiet un ievērojiet drošības procedūras drošības nodaļā;
skatiet drošības nodaļu "Drošības procedūras".
Pos: 219.4 /BA/Sicherheit/Bremsen/WARNUNG - Bremsanlage @ 273\mod_1403676268419_111462.docx @ 2053708 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Bremžu iekārtas izraisītu traumu risks
Bremžu iekārtas bojājumi var ietekmēt mašīnas lietošanas drošību un izraisīt negadījumus.
Cilvēki var gūt smagas vai nāvējošas traumas.
• Bremžu sistēmas regulēšanas un remonta darbus drīkst veikt tikai pilnvarotos
specializētajos servisos vai sertificētos bremžu servisos.
• Bremzes regulāri uzticiet pārbaudīt specializētā darbnīcā.
• Bojāta vai nodilusi bremžu šļūtene pēc iespējas drīzāk jānomaina specializētā darbnīcā.
• Bremžu iekārtas neregulāra darbība vai traucējumi ir nekavējoties jānovērš specializētā
darbnīcā.
• Darbam uz lauka vai kustībai pa ceļu drīkst izmantot tikai mašīnas ar strādājošu bremžu
iekārtu.
• Nedrīkst modificēt bremžu iekārtu bez uzņēmuma Fa. KRONE atļaujas.
• Fa. KRONE neuzņemas nekādu atbildību par bremžu iekārtas dabisku nodilšanu un
pārslodzes vai modifikāciju radītiem trūkumiem.
Pos: 219.5 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Bremseinstellung @ 286\mod_1409218701375_111462.docx @ 2263678 @ 2 @ 1

20.1

Bremžu regulēšana

Pos: 219.6 /BA/Wartung/Bremsanlage/Bremseneinstellung @ 286\mod_1409217803707_111462.docx @ 2263634 @ @ 1

Bremžu nodilums un darbība regulāri jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāpieregulē.
Pieregulēšana ir jāveic, ja pilnas bremzēšanas laikā tiek izmantotas apt. 2/3 no maksimālā
cilindra pacēluma.
Lai to izdarītu, bloķējiet tiltu un nodrošiniet pret nejaušu kustību.
Pos: 219.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – bremžu iekārta
Pos: 219.8 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Übertragungseinrichtung einstellen @ 275\mod_1404391929258_111462.docx @ 2067603 @ 2 @ 1

20.2

Pārneses regulējuma iestatīšana

Pos: 219.9 /BA/Wartung/Druckluftbehälter/Erhöhte Unfallgefahr bei ungenügenden technische Kenntnisse für Einstell- und Reparaturarbeiten. @ 275\mod_1404380923105_111462.docx @ 2066899 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Veicot apkopes un remonta darbus, pastāv palielināts negadījumu risks nepietiekamu tehnisko
zināšanu dēļ.
Bremžu iekārtas nepietiekama pārzināšana var ietekmēt mašīnas lietošanas drošību un
izraisīt negadījumus. Cilvēki var gūt smagas vai nāvējošas traumas.
• Bremžu sistēmas regulēšanas un remonta darbus drīkst veikt tikai pilnvarotos
specializētajos servisos.
Pos: 219.10 /BA/Wartung/Bremsanlage/Gestängesteller_Ladewagen @ 288\mod_1409839322537_111462.docx @ 2278119 @ @ 1

TRD00071

226. att.
Bremžu nodilums un darbība regulāri jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāpieregulē.
Pēc pirmajiem braukšanas kilometriem pārvads un bremžu iekārta ir salāgojušies. Šajā procesā
radušos spēli jāizlīdzina.

Pos: 219.11 /BA/Wartung/Bremsanlage/Übertragungseinrichtung einstellen @ 275\mod_1404392540031_111462.docx @ 2067631 @ @ 1

Pos: 219.12 /BA/Wartung/Druckluftbehälter/Die Einstellung darf nur von autorisierten Fachwerkstätten durchgeführt werden. @ 275\mod_1404391090294_111462.docx @ 2067575 @ @ 1

Pos: 219.13 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

Iestatīšanu drīkst veikt tikai pilnvarotās specializētās darbnīcas.
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Apkope – bremžu iekārta
Pos: 219.14 /BA/Wartung/Bremsanlage/Luftfilter/Luftfilter für Rohrleitung @ 0\mod_1200292918226_111462.docx @ 112247 @ 2 @ 1

20.3

Cauruļvadu gaisa filtrs

Att. 227
(1) Atspere

(4) Atspere

(2) Filtrs

(5) Blīvgredzens

(3) Distanceris

(6) Vāciņš

(7) Atsperu sprostgredzens ar
atliektiem galiem

Gaisa filtrs ir iebūvēts pirms bremžu vārsta. Tas attīra saspiesto gaisu un tādējādi pasargā
bremžu iekārtu no traucējumiem.
Norādījums
Bremžu sistēma turpina darboties abos plūsmas virzienos arī tad, ja filtra ieliktnis ir
aizsprostots.
Gaisa filtra demontāža
• Atskrūvējiet uzgriezni (2).
• Pagrieziet gaisa filtru (1).
• Atskrūvējiet atsperu sprostgredzenu ar atliektiem galiem (3).
• Izņemiet filtra ieliktni.
Gaisa filtra apkope
Iztīriet gaisa filtru pirms sezonas sākuma.
Gaisa filtra montāža
Montāža notiek pretējā secībā demontāžai.
Norādījums
Pievērsiet uzmanību pareizajai darbību secībai filtra ieliktņa montāžas laikā.
Pos: 219.15 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – bremžu iekārta
Pos: 219.16 /BA/Wartung/Bremsanlage/Federeinbindung @ 1\mod_1201498752957_111462.docx @ 112396 @ @ 1

Atsperu satvarojums

2
ZX400066

Pos: 219.17 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

Att. 228
• ik pēc 200 darba stundām, pirmoreiz pēc pirmā slodzes brauciena.
Pārbaudiet atsperoto stīpu sprostuzgriežņu (2) nekustīgo sēžu.
Ja ir atbrīvots skrūvju savienojums, pamīšus un vairākos piegājienos pievelciet uzgriežņus. Pie
vilcējstieņa atsperes metināt nedrīkst! Pievilkšanas griezes moments ar dinamometrisko
atslēgu:
M 24 M = 650 Nm (605 - 715 Nm)
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Apkope – bremžu iekārta
Pos: 219.18 /BA/Wartung/Bremsanlage/Federbolzen @ 1\mod_1201498902473_111462.docx @ 112397 @ @ 1

Atsperes pirksts

3

2

3

2

3
1a

1b

ZX400067

Att. 229
• ik pēc 500 darba stundām, vēlākais reizi gadā, pirmoreiz pēc pirmā slodzes brauciena
Pārbaudiet ieliktņus, mazliet pakustiniet uz priekšu un atpakaļ transportlīdzekli ar ieslēgtu
bremzi, vai ar montāžas sviru pakustiniet atsperes caurumus. Turklāt atsperes caurumā
nedrīkst būt brīvkustības. Nenostiprināta stiprinājuma gadījumā var būt bojāts atsperes pirksts
(3).
• Pārbaudiet sānu dilstošās paplāksnes balstā.
• Pārbaudiet sprostuzgriežņa M 30 nekustīgo sēžu uz atsperes pirksta (3).
Pievilkšanas griezes momenti ar dinamometrisko atslēgu:
M 30 M = 900 Nm (840 - 990 Nm)
No iekšējā tērauda ieliktņa nekustīgās sēžas ir atkarīgs gumijas-tērauda ieliktņu gultņu sistēmas
darbmūžs.
1a nenostiprināta dilstošā paplāksne
1b sānu dilstošā paplāksne
2 paplāksne
3 atsperes pirksts ar vērpes bloķētāja gropi
Pos: 219.19 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – bremžu iekārta
Pos: 219.20 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Druckluftbehälter @ 12\mod_1224144256075_111462.docx @ 150978 @ 2 @ 1

20.4

Saspiestā gaisa balons

Pos: 219.21 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/Warnung - Druckluftbehälter beschädigte oder korrodiert - Alte Form @ 275\mod_1404385710309_111462.docx @ 2066939 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks, ko izraisa korodēts vai bojāts saspiestā gaisa balons.
Bojāti vai korodēti saspiestā gaisa baloni var eksplodēt un izraisīt smagas traumas.
• Pārbaudes intervālus ievērojiet saskaņā ar apkopes tabulu; skatiet apkopes nodaļu
"Apkopes tabula".
• Bojāts vai nodilis saspiesta gaisa balons pēc iespējas drīzāk jānomaina specializētā
darbnīcā.
Pos: 219.22 /BA/Wartung/Druckluftanlage/Druck abbauen außer Selbstfahrer @ 275\mod_1404386459686_111462.docx @ 2067115 @ @ 1

Spiediena izlaišana
•
•

Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet nodaļu Drošība -> Drošības procedūras
"Mašīnas apstādināšana un nodrošināšana".
Izmantojiet atūdeņošanas vārstu pie saspiestā gaisa balona, līdz ir izveidojies zems
spiediens.

Pos: 219.23 /BA/Wartung/Druckluftanlage/Druckluftbehälter kontrollieren @ 257\mod_1398158474882_111462.docx @ 1968266 @ @ 1

Saspiestā gaisa balona pārbaude
Saspiestā gaisa balona iekšpuse ir jāpārbauda atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ieteicams to
darīt ik pēc 2 gadiem.

Pos: 219.24 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/E/Entwässerungsventil kontrollieren @ 52\mod_1289391310593_111462.docx @ 503404 @ 3 @ 1

20.4.1

Atūdeņošanas vārsta pārbaude

Pos: 219.25 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/Achtung - Wasser in der Anlage - ALTE FORM @ 275\mod_1404390143372_111462.docx @ 2067378 @ @ 1

IEVĒRĪBAI!
Iekārtā nonācis ūdens var izraisīt bojājumus ar korozijas palīdzību.
• Atūdeņošanas vārstu pārbaudiet un notīriet saskaņā ar apkopes tabulu; skatiet apkopes
nodaļu "Apkopes tabula".
• Bojātu atūdeņošanas vārstu nekavējoties nomainiet.
Pos: 219.26 /BA/Wartung/Druckluftbehälter/Spannbänder nachziehen @ 52\mod_1289385925093_111462.docx @ 503211 @ 3 @ 1

20.4.2

Spriegotājlentas pievelciet
•
•

Pārbaudiet, vai saspiestā gaisa tvertņu nospriegošanas lentas(3) ir stingras
Ja nepieciešams, spriegotājlentes pievelciet ar uzgriežņiem (4)

Pos: 219.27 /BA/Wartung/Druckluftbehälter/Druckluftbehälter_Text 20 Betriebsstunden @ 0\mod_1200293406164_111462.docx @ 112248 @ @ 1

Saspiestā gaisa balons uzkrāj no kompresora padoto saspiesto gaisu. Darba laikā saspiestā
gaisa balonā var uzkrāties kondensāts. Saspiestā gaisa balons regulāri jāiztukšo:
• Ziemā katru dienu (ja notiek ekspluatācija),
• citādi ik pēc nedēļas un
• ne retāk kā ik pēc 20 ekspluatācijas stundām.
Atūdeņošana notiek ar ūdens atūdeņošanas vārstu, kas atrodas saspiestā gaisa balona
apakšā.
• Atbalstiet un nodrošiniet mašīnu.
• Atveriet atūdeņošanas vērstu un ļaujiet ūdenim iztecēt.
• Pārbaudiet atūdeņošanas vārstu, iztīriet un atkal ieskrūvējiet to.
Norādījums
Ļoti piesārņots vai neblīvs atūdeņošanas vārsts jānomaina ar jaunu.
Pos: 220 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – eļļošanas shēma
Pos: 221 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung - Schmierplan @ 0\mod_1197359304198_111462.docx @ 111929 @ 1 @ 1

21

Apkope – eļļošanas shēma

Pos: 222 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Ladewagen/Warnung - Wartung allgemein @ 277\mod_1404832194758_111462.docx @ 2079826 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS! Mašīnai veicot remontdarbus, apkopes un tīrīšanas darbus vai tehniskas
darbības, var sākt kustēties piedziņas elementi.
Sekas: briesmas dzīvībai, savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai.
• Izslēdziet traktora dzinēju, izņemiet un paņemiet līdzi aizdedzes atslēgu.
• Nodrošiniet mašīnu un traktoru pret ripošanu.
• Izslēdziet jūgvārpstu.
• Pabeidzot remonta, apkopes un tīrīšanas darbus vai tehniskās darbības, pienācīgi
uzstādiet atpakaļ visus aizsargpārsegus un aizsargmehānismus.
• Izvairieties no eļļu, smērvielu, tīrīšanas līdzekļu un šķīdinātāju saskarsmes ar ādu.
• Ja gūti savainojumi vai ķīmiskie apdegumi ar eļļām, tīrīšanas līdzekļiem vai šķīdinātājiem,
nekavējoties vērsieties pie ārsta.
• Jāievēro arī visi pārējie drošības norādījumi, lai izvairītos no savainojumiem un
negadījumiem.
Pos: 223 /BA/Wartung/Schmierung alle Maschinen/Schmierung Allgemein @ 242\mod_1395331737623_111462.docx @ 1899844 @ @ 1

Norādot apkopes intervālu datus, par pamatu ņemts mašīnas vidējais noslogojums. Lielāka
noslogojuma un ekstremālu darba apstākļu gadījumā laika intervāli jāsaīsina.
Eļļošanas veidi ir marķēti ar simboliem eļļošanas shēmā, nozīmi sk. tabulā.
Eļļošanas
veids

Smērviela

Piezīme

Ieziešana

Universāla plastiskā
smērviela

–
–

Eļļošana

Eļļošana

Pos: 224 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Eļļas uz augu bāzes, ja
nav norādīts citādi.

–

Ziežvārsts/apt. divi gājieni no smērvielu
spiednes.
Lieko plastisko smērvielu noņemiet no
ziežvārsta.

–

Slīdvirsma/uzklājiet plānā kārtiņā ar otu vai
aerosola baloniņu.
Noņemiet nolietoto un lieko eļļu.

–

Vienmērīgi sadaliet.

Apkope – eļļošanas shēma
Pos: 225 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Gelenkwelle @ 0\mod_1199781879794_111462.docx @ 112136 @ 2 @ 1

21.1

Kardānvārpsta

Pos: 226 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Walterscheid @ 332\mod_1428401135592_0.docx @ 2537594 @ @ 1

Walterscheid

Pos: 227 /BA/Wartung/Gelenkwelle schmierenAbschmieren Gelenkwelle Ladewagen @ 0\mod_1200048739138_111462.docx @ 112236 @ @ 1

Att. 230
Visus ziežvārstus uz kardānvārpstas jāieziež atbilstoši attēlam.
Pos: 228 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/BONDIOLI & PAVESI @ 332\mod_1428401177810_0.docx @ 2537714 @ @ 1

BONDIOLI & PAVESI

Pos: 229 /BA/Wartung/Gelenkwelle schmieren/Schmierung Gelenkwelle in Gramm Bild Ladewagen @ 316\mod_1422945995736_111462.docx @ 2447768 @ @ 1

A 80° A

B

A

C

A 80°

A

B

A

B

A

C
ZX400172

231. att.
Kardānvārpsta GD

Kardānvārpsta GL

Pos: 230 /BA/Wartung/Gelenkwelle schmieren/Abschmieren Gelenkwelle in Gramm @ 92\mod_1326795585781_111462.docx @ 782219 @ @ 1

Kardānvārpstas ik pēc 50 stundām marķētajās eļļošanas vietās jāieeļļo ar universālu smērvielu.
Turpmākā tabula sniedz ziņas par gramu skaitu katrai eļļošanas vietai. Ievērojiet
kardānvārpstas ražotāja lietošanas instrukciju.

Pos: 231 /BA/Wartung/Gelenkwelle schmieren/Schmierung Gelenkwelle in Gramm Tabelle Ladewagen @ 317\mod_1423045647866_111462.docx @ 2450329 @ @ 1

A
B
C
D
80°

Kopskaits katrai eļļošanas vietai
22 g
6g
32 g
7g
80 g

Pos: 232 /BA/Wartung/Gelenkwelle schmieren/Hinweis Hub Fettpresse @ 302\mod_1413986156018_111462.docx @ 2354888 @ @ 1

Norādījums
Ziedes spiednes 1 gājiens atbilst apt. 3 g ziedes.
Pos: 233 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

361

Apkope – eļļošanas shēma
Pos: 234 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Walterscheid Nockenschaltkupplung K64/12 bis K64/24 und EK 64/22 bis 24 @ 294\mod_1411551224633_111462.docx @ 2311511 @ 2 @ 1

21.2

WALTERSCHEID izciļņu ieslēgšanas sajūgs K64/12 līdz K64/24, EK64/22 līdz EK64/24

Pos: 235 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/_Zur Prüfung/ACHTUNG! – Arbeiten durch Fachwerkstatt ausführen @ 212\mod_1389781577868_111462.docx @ 1742339 @ @ 1

IEVĒRĪBAI!
Darbi, ko veic nekvalificēta specializētā darbnīcā, var radīt mašīnas bojājumus!
Kvalificētai specializētai darbnīcai ir nepieciešamās profesionālās zināšanas, kvalifikācija un
instrumenti nepieciešamo darbu lietpratīgai veikšanai.
• Darbu veikšanu vienmēr uzticiet kvalificētai specializētajai darbnīcai.
Pos: 236 /BA/Wartung/Nockenschaltkupplung/Wartung - Nockenschaltkupplung Bild mit Legende @ 291\mod_1410844160164_111462.docx @ 2298102 @ @ 1

1

2

a

3

4

b

6

7

5

8

7

9

ZX400170

232. att.
a)

Modelis ar 4 fiksatoriem

b)

Modelis ar 2 fiksatoriem

1)

Blīvgredzens

2)

Sprostgredzens

3)

Atbalsta paplāksne

4)

Iestatīšanas paplāksne

5)

Sajūga korpuss ar rumbu

6)

Sajūga korpuss

7)

Fiksators

8)

Rumba

9)

Atsperu komplekts

Pos: 237 /BA/Wartung/Nockenschaltkupplung/Wartungsintervall: siehe Kapitel Wartung „Wartungstabelle“ @ 292\mod_1410960610206_111462.docx @ 2300020 @ @ 1

Apkopes intervāls: sk. nodaļā Apkope "Apkopes tabula"
Pos: 238 /BA/Wartung/Nockenschaltkupplung/Wartung - Nockenschaltkupplung Voraussetzung @ 291\mod_1410844087653_111462.docx @ 2298040 @ @ 1

Priekšnosacījums:
– Mašīna ir apstādināta un nodrošināta.
– Izciļņu ieslēgšanas sajūgs ir demontēts no mašīnas.
Pos: 239 /BA/Wartung/Nockenschaltkupplung/Wartung- Nockenschaltkupplung zerlegen @ 291\mod_1410844021931_111462.docx @ 2298009 @ @ 1

Izciļņu ieslēgšanas sajūga izjaukšana
• Izmantojot palīginstrumentu (piem., skrūvgriezi), izņemiet blīvgredzenu no sajūga korpusa.
• Noņemiet sprostgredzenu.
• Noņemiet atbalsta paplāksni un iestatīšanas paplāksnes.
• Izvelciet rumbu no sajūga korpusa.
Ievērībai! Izvelkot fiksatorus, noteikti ievērojiet fazītes stāvokli uz fiksatoriem.
• Izvelciet fiksatorus no rumbas.
• Notīriet visas daļas.
362

Apkope – eļļošanas shēma
• Ieziediet visas daļas ar Walterscheid smērvielu, izmantojot otu.
Ieziešanai izmantojiet Agraset 116 (pasūtījuma numurs 304291) vai Agraset 147 (pasūtījuma
numurs 102966). Smērviela jāiegādājas uzņēmumā Walterscheid.
• Aizpildiet padziļinājumu sajūga korpusā ar smērvielu.
Pos: 240 /BA/Wartung/Nockenschaltkupplung/Wartung - Nockenschaltkupplung zusammenbauen ÜS @ 293\mod_1411458863722_111462.docx @ 2306117 @ @ 1

Izciļņu ieslēgšanas sajūga salikšana

Pos: 241 /BA/Wartung/Nockenschaltkupplung/Wartung - Nockenschaltkupplung zusammenbauen: Bild @ 293\mod_1411459475712_111462.docx @ 2306208 @ @ 1

a

b

ZX400171

233. att.
Pos: 242 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 243 /BA/Wartung/Nockenschaltkupplung/Wartung - Nockenschaltkupplung zusammenbauen: Text @ 291\mod_1410843953059_111462.docx @ 2297978 @ @ 1

Ievērībai! Iebīdot fiksatorus, noteikti ievērojiet fazītes stāvokli uz fiksatoriem.
– Fiksators a) = pareizi
– Fiksators b) = nepareizi
• Iebīdiet fiksatorus rumbā.
• Iepriekš samontēto rumbu ievietojiet sajūga korpusā.
• Ievietojiet iestatīšanas paplāksnes un atbalsta paplāksni, un nostipriniet ar sprostgredzenu.
• Vēlreiz uzklājiet smērvielu uz iestatīšanas paplāksnēm, atbalsta paplāksnes un
sprostgredzena.
• Ievietojiet blīvgredzenu.
Pos: 244 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – eļļošanas shēma
Pos: 245 /BA/Wartung/Ladewagen/Schmierpläne/Schmierplan MX (GL) @ 14\mod_1232003507301_111462.docx @ 172872 @ 2 @ 1

21.3

Ieziešanas shēma (GL)

MX000005

Att. 234
Pos: 246 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – eļļošanas shēma
Pos: 247 /BA/Wartung/Ladewagen/Schmierpläne/Schmierstellen Tabelle Titan_MX (GL) @ 51\mod_1289198678125_111462.docx @ 498118 @ 2 @ 1

21.4

Ieziešanas vietas (GL)
Sekojošajā tabulā minēti ieziešanas punkti, kas atrodas uz mašīnas, kā arī ziežvārstu skaits.
Eļļošanas punkti
1) Gultnis padeves veltnim pa labi + pa kreisi (MX320/MX350)

Ziežvārstu
skaits
2/1

2) Stāvbremzes svira

1

3) Vadāmā tilta (īpašais aprīkojums) grozāmā ass

4

4) Vadāmā tilta (īpašais aprīkojums) bloķēšanas cilindrs

2

5) Transportiera grīdas vārpsta, aizmugurējā

4

6) Balansieris (labā puse / kreisā puse) (tikai gareniskajiem vadības
agregātiem)

2

7) Tandēmass – bremžu vārpsta / automāt. Svirstieņu pozicionētājs

8/4

8) Transportiera grīdas vārpsta, priekšējā

4

9) Savācēja kopēšanas riteņu kāja

2

10) Savācēja kopējošais ritenis

2

11)
12) Galvenās piedziņas pārvadmehānisms

8

13) Sakabes cilpa (tikai pagriežamai sakabes cilpai)

1

14) Ķēdes eļļošana, rotora piedziņas ķēde (tikai MX 320)

1

Pos: 248 /BA/Wartung/Ladewagen/Schmierpläne/Schmierplan MX (GD) @ 14\mod_1232004044395_111462.docx @ 172920 @ 2 @ 1
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Apkope – eļļošanas shēma
21.5

Ieziešanas shēma (GD)

MX000006

Att. 235
Pos: 249 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – eļļošanas shēma
Pos: 250 /BA/Wartung/Ladewagen/Schmierpläne/Schmierstellen Tabelle MX (GD) @ 51\mod_1289200330203_111462.docx @ 498145 @ 2 @ 1

21.6

Ieziešanas vietas (GD)
Sekojošajā tabulā minēti ieziešanas punkti, kas atrodas uz mašīnas, kā arī ziežvārstu skaits.
Eļļošanas punkti
1) Gultnis padeves veltnim pa labi + pa kreisi (MX 320 / MX 350)

Ziežvārstu
skaits
2/1

2) Stāvbremzes svira

1

3) Vadāmā tilta (īpašais aprīkojums) grozāmā ass

4

4) Vadāmā tilta (īpašais aprīkojums) bloķēšanas cilindrs

2

5) Izkliedēšanas veltņu ķēžu eļļošana

1

6) Gultnis apakšējam izkliedēšanas veltnim / transportiera grīdas pievadam

1

7) Transportiera grīdas vārpsta, aizmugurējā

4

8) Balansieris (labā puse / kreisā puse) (tikai gareniskajiem vadības
agregātiem)

2

9) Tandēmass – bremžu vārpsta / automāt. Svirstieņu pozicionētājs

8/4

10) Transportiera grīdas vārpsta, priekšējā

4

11) Savācēja kopēšanas riteņu kāja

2

12) Savācēja kopējošais ritenis

2

13) Galvenās piedziņas pārvadmehānisms

8

14) Sakabes cilpa (tikai pagriežamai sakabes cilpai)

1

15) Ķēdes eļļošana, rotora piedziņas ķēde (tikai MX 320)

1

16) Priekšējā izkliedēšanas veltņa sajūgs

2

Pos: 251 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

367

Apkope – pozitīvā stūrēšanas iekārta
Pos: 252 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung-Zwangslenkung @ 13\mod_1225208314288_111462.docx @ 154464 @ 1 @ 1

22

Apkope – pozitīvā stūrēšanas iekārta

Pos: 253 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Einspuren @ 171\mod_1370417452477_111462.docx @ 1477243 @ 2 @ 1

22.1

Ievadīšana joslā

Pos: 254 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Einstellarbeiten / Einstellungen/Gefahr - Einstellarbeiten mit Bedieneinheit @ 0\mod_1199869097987_111462.docx @ 112172 @ @ 1

BĪSTAMI! - Mašīnas negaidīta kustība
Sekas: nāves briesmas, personu traumas vai mašīnas bojājumi.
• Regulēšanas darbus drīkst veikt tikai tad, kad ir izslēgta piedziņa un apstādināts dzinējs!
• Apstādiniet mašīnu.
• Izslēdziet motoru, izņemiet aizdedzes atslēgu un vadības pultī izslēdziet elektrosistēmu.
• Nodrošiniet mašīnu un traktoru pret ripošanu.
Pos: 255 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Warnung Ausrichten Einspuren @ 171\mod_1370418657349_111462.docx @ 1477390 @ @ 1

Brīdinājums!
Sāciet lietot mašīnu tikai ar aizvērtiem slēgvārstiem
Pos: 256 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Ausführung hydraulisches Tandemaggregat (TX) @ 171\mod_1370418061022_111462.docx @ 1477291 @ @ 1

Modelis ar hidraulisku tandēmagregātu

Pos: 257 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Einspuren_Bild_Tandem MX @ 117\mod_1341470403858_111462.docx @ 1024143 @ @ 1

ZX400123

Att. 236
Pos: 258 /BA/Wartung/Ladewagen/Einspuren @ 171\mod_1370351166680_111462.docx @ 1476411 @ @ 1

Šim nolūkam:
• Atveriet slēgvārstus (1), sviras ir novietotas vertikāli.
• Lai iztaisnotu riteņus, nobrauciet ar traktoru ar piekabi taisni apt. 20 m.
• Aizveriet slēgvārstus (1), sviras ir novietotas horizontāli.
Sistēmas spiediena aktivizēšana
• Atveriet galveno vārstu (2), svira ir novietota vertikāli.
• BRĪDINĀJUMS! Savainošanās risks, nažu sija var pārvietoties, izvairieties no bīstamās
zonas.
• Lai aktivizētu sistēmas spiedienu, īslaicīgi aktivizējiet terminālī funkciju "Nažu ievilkšana".
Turiet nospiestu funkcijtaustiņu ne ilgāk par 2 sekundēm.
• Aizveriet galveno vārstu (2), svira ir novietota horizontāli.
• Pārbaudiet sistēmas spiedienu.
Sk. nodaļu Apkope "Sistēmas spiediena pārbaude un regulēšana" vai nodaļu Ekspluatācijas
uzsākšana "Sistēmas spiediena pārbaude un regulēšana".
Pos: 259 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – pozitīvā stūrēšanas iekārta
Pos: 260 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Systemdruck überprüfen und einstellen @ 78\mod_1314165261374_111462.docx @ 695268 @ 2 @ 1

22.2

Sistēmas spiediena pārbaude un regulēšana

Pos: 261 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Ausführung hydraulisches Tandemaggregat (TX) @ 171\mod_1370418061022_111462.docx @ 1477291 @ @ 1

Modelis ar hidraulisku tandēmagregātu

Pos: 262 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Systemdruck überprüfen_Bild Tandem MX @ 117\mod_1341411543312_111462.docx @ 1023575 @ @ 1

a

8

7

1

2

ZX400121

237. att.
Pos: 263 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Zwangslenkung/Systemdruck überprüfung und einstellen Tandemaggregat @ 241\mod_1395239117189_111462.docx @ 1896420 @ @ 1

Sistēmas spiedienu ražotājs ir iepriekš iestatījis ar spiediena ierobežošanas vārstu (8) atbilstoši
80 bar līmenī. Abos vadības kontūros jābūt noregulētam vienādam spiedienam (80 bar), un to
nedrīkst ne pārsniegt, ne arī nesasniegt.
Ja sistēmas spiedienu nesasniedz, sistēmas spiediens atkārtoti jānoregulē.
Sk. nodaļu Apkope "Sistēmas spiediena regulēšana" vai nodaļu Ekspluatācijas uzsākšana
"Sistēmas spiediena regulēšana".
Pos: 264 /BA/Wartung/Ladewagen/Einspuren/Systemdruck einstellen AX/ZX/MX @ 240\mod_1395159073186_111462.docx @ 1892150 @ @ 1

Sistēmas spiediena regulēšana
• Lai iztaisnotu riteņus, nobrauciet ar traktoru ar piekabi taisni pa līdzenu virsmu apt. 20 m.
• Atveriet slēgvārstus (1), sviras ir novietotas vertikāli.
• Atveriet galveno vārstu (2), svira ir novietota vertikāli.
• BRĪDINĀJUMS! Savainošanās risks, nažu sija var pārvietoties, izvairieties no bīstamās
zonas.
• Aktivizējiet terminālī funkciju "Nažu ievilkšana", līdz spiediens ir sasniedzis 80 bar.
• Aizveriet galveno vārstu (2), vienlaikus aktivizējot funkciju "Nažu sijas ievilkšana".
• Aizveriet slēgvārstus (1), sviras ir novietotas horizontāli.
• Nolasiet sistēmas spiedienu manometrā.
Ja sistēmas spiediens ir 80 bar, sistēmas spiediens ir pareizi noregulēts.
Ja sistēmas spiediens nav 80 bar, tad jāatkārto process, kā iepriekš aprakstīts.
Ja sistēmas spiedienu nav iespējams noregulēt uz 80 bar, tad ar spiediena
ierobežošanas vārstu (8) atkārtoti iepriekš jāiestata sistēmas spiediens, sk. nodaļu
Apkope "Spiediena ierobežošanas vārsta regulēšana" vai nodaļu Ekspluatācijas
uzsākšana "Spiediena ierobežošanas vārsta regulēšana".
Pos: 265 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – pozitīvā stūrēšanas iekārta
Pos: 266 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/D/Druckbegrenzungsventil einstellen @ 117\mod_1341411911041_111462.docx @ 1023587 @ 3 @ 1

22.2.1

Spiediena ierobežošanas vārsta regulēšana

Pos: 267 /BA/Wartung/Ladewagen/Druckbegrenzungsventil Bild Tandem Tridem ZX @ 117\mod_1341412211149_111462.docx @ 1023646 @ @ 1

Att. 238
Pos: 268 /BA/Wartung/Ladewagen/Druckbegrenzungsventil einstellen Text @ 117\mod_1341413121781_111462.docx @ 1023794 @ @ 1

Rūpnīcā spiediena ierobežošanas vārsts (8) ir iepriekš iestatīts uz 80 bar.
Spiediena palielināšana/samazināšana
• Atbrīvojiet fiksācijas sviru (1).
• Palieliniet vai samaziniet sistēmas spiediena iepriekšējo iestatījumu, pagriežot rokriteni.
Griežot pa labi = palielina spiedienu
Griežot pa kreisi = samazina spiedienu
• Noslēdziet fiksācijas sviru (1).
Pos: 269 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – elektroiekārta
Pos: 270 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung - Elektrik @ 0\mod_1197362427261_111462.docx @ 111936 @ 1 @ 1

23

Apkope – elektroiekārta

Pos: 271.1 /BA/Wartung/Ladewagen/Sensoren/Lage der Sensoren linke Maschinenseite MX (Ausführung GL) @ 332\mod_1428479476069_111462.docx @ 2539476 @ 2 @ 1

23.1

Sensoru izvietojums (GL) (mašīnas kreisā puse)

239. att.
Poz.

Sensora nosaukums

M=Medium
K=Komfort

Pievilkšanas griezes
moments

1

Vadāmais tilts bloķēts (B7)

M/K
(brīvizvēles)

10 Nm

2

Ir sasniegts kraušanas augstums priekšā (B2)

K (brīvizvēles)

10 Nm

3

Priekšējās sienas spēka mērīšana (B15)

K (brīvizvēles)

4

Naži sija (pievirzīšana S1/atvirzīšana S2)

K

6 Nm

5

Izgrūdējs (B33)

K (brīvizvēles)

50 Nm

6

Saliekamais jūgstienis
(pacelšana S3/nolaišana S2)

K (brīvizvēles)

6 Nm

7

Jūgvārpstas apgriezienu skaits (B5)

M/K

10 Nm

Pos: 271.2 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – elektroiekārta
Pos: 271.3 /BA/Wartung/Ladewagen/Sensoren/Lage der Sensoren rechte Maschinenseite MX (Ausführung GL) @ 332\mod_1428479856643_111462.docx @ 2539508 @ 2 @ 1

23.2

Sensoru izvietojums (GL) (mašīnas labā puse)

1

2
3
4

5

7
6
8
MX000026

240. att.

Pos: 271.4 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pievilkšanas griezes
moments

Poz.

Sensora nosaukums

M=Medium
K=Komfort

1

Piekabe pilna (B3)

M/K

2

Transportiera grīdas eļļas spiediens (B20)

K
(brīvizvēles)

3

Uzdevumu dators

M/K

4

Saliekamā jūgstieņa slīpuma leņķis (B28)

K
(brīvizvēles)

10 Nm

5

Augšējais savācējs (B25)

K
(brīvizvēles)

50 Nm

6

Savācēja slīpuma leņķis (B29)

K
(brīvizvēles)

10 Nm

7

Nažu sijas pozīcija (B1)

M/K

10 Nm

8

Aizmugurējā lūka aizvērta (B6)

M/K

10 Nm

10 Nm

Apkope – elektroiekārta
Pos: 271.5 /BA/Wartung/Ladewagen/Sensoren/Lage der Sensoren linke Maschinenseite MX (Ausführung GD) @ 332\mod_1428416150574_111462.docx @ 2539042 @ 2 @ 1

23.3

Sensoru izvietojums (GD) (mašīnas kreisā puse)

2

1

7

3

8

6

5

4

MX000024

241. att.
Poz.

Sensora nosaukums

M=Medium
K=Komfort

Pievilkšanas griezes
moments

1

Vadāmais tilts bloķēts (B7)

M/K
(brīvizvēles)

10 Nm

2

Ir sasniegts kraušanas augstums priekšā (B2)

K (brīvizvēles)

10 Nm

3

Izgrūdējs (B33)

K (brīvizvēles)

50 Nm

4

Naži sija (pievirzīšana S1/atvirzīšana S2)

K

6 Nm

5

Šķērstransportiera sajūgs (B13)

K (brīvizvēles)

10 Nm

Izkliedēšanas veltņa sajūgs (B62)

M
(brīvizvēles)

10 Nm

6

Saliekamais jūgstienis
(pacelšana S3/nolaišana S2)

K (brīvizvēles)

6 Nm

7

Jūgvārpstas apgriezienu skaits (B5)

M/K

10 Nm

8

Priekšējās sienas spēka mērīšana (B5)

K (brīvizvēles)

Pos: 271.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – elektroiekārta
Pos: 271.7 /BA/Wartung/Ladewagen/Sensoren/Lage der Sensoren rechte Maschinenseite MX (Ausführung GD) @ 332\mod_1428417715529_111462.docx @ 2539109 @ 2 @ 1

23.4

Sensoru izvietojums (GD) (mašīnas labā puse)

1

2

3

4
9

8

7

5
6
MX000025

242. att.
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Pievilkšanas griezes
moments

Poz.

Sensora nosaukums

M=Medium
K=Komfort

1

Aizmugurējā lūka aizvērta (B6)

M/K

10 Nm

2

Izkliedēšanas veltņa apgriezienu skaits (B4)

K

10 Nm

3

Uzdevumu dators

M/K

4

Saliekamā jūgstieņa slīpuma leņķis (B28)

K
(brīvizvēles)

10 Nm

5

Augšējais savācējs (B25)

K
(brīvizvēles)

50 Nm

6

Savācēja slīpuma leņķis (B29)

K
(brīvizvēles)

10 Nm

7

Nažu sijas pozīcija (B1)

M/K

10 Nm

8

Piekabe pilna (B3)

M/K

10 Nm

9

Transportiera grīdas eļļas spiediens (B20)

K
(brīvizvēles)

Apkope – elektroiekārta
Pos: 271.9 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/E/Einstellung der Sensoren @ 0\mod_1199962173428_111462.docx @ 112210 @ 3 @ 1

23.4.1

Sensoru regulēšana

Pos: 271.10 /BA/Wartung/Sensoren/Namursensor d = 12 mm @ 0\mod_1199962247038_111462.docx @ 112211 @ 4 @ 1

23.4.1.1

NAMUR sensors d = 12 mm

3

1

a

2

BP-VFS-088-1

Att. 243
Lielumam starp raidītāju (2) un sensoru (1) jābūt "a" = 2 mm.
Regulēšana
• Atskrūvējiet uzgriežņus sensora abās pusēs.
• Pagrieziet uzgriežņus, līdz būs sasniegts lielums "a" = 2 mm.
• Atkal pievelciet uzgriežņus.
Pos: 271.11 /BA/Wartung/Sensoren/Namursensor d = 30 mm a= 5mm @ 0\mod_1199962520100_111462.doc x @ 112212 @ 4 @ 1

23.4.1.2

NAMUR sensors d = 30 mm

3

1
2

a
BPXC0172

Att. 244
Lielumam starp raidītāju (2) un sensoru (1) jābūt "a" = 5 mm.
Regulēšana
• Atskrūvējiet uzgriežņus sensora abās pusēs.
• Pagrieziet uzgriežņus, līdz būs sasniegts lielums "a" = 5 mm.
• Atkal pievelciet uzgriežņus.
Pos: 272 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – elektroiekārta
Pos: 273 /BA/Wartung/Ladewagen/Sensoren/Sensors Kratzbodenabschaltung 1 @ 1\mod_1201249263963_111462.docx @ 112384 @ 2 @ 1

23.5

Sensora iestatīšana automātiskai transportiera grīdas izslēgšanai (GL)
Uzmanību! - Saspiešanas risks!
Neiet zem atvērtas aizmugurējās lūkas, kamēr traktors kustās.

Pos: 274 /BA/Wartung/Ladewagen/Sensoren/Bild Sensor Kratzbodenabschaltung Titan @ 1\mod_1201797802030_111462.docx @ 112437 @ @ 1

1

A

B

2
TR000004

TR000003

Att. 245
Pos: 275 /BA/Wartung/Ladewagen/Sensoren/Sensors Kratzbodenabschaltung 2 @ 0\mod_1199966426163_111462.docx @ 112214 @ @ 1

Kad automašīna ir piepildīta, ielādētā krava spiežas uz sensora plāksni aizmugurējā sienā,
nostrādā sensors, un transportiera grīdas padeve tiek izslēgta.
Pirms pirmās ekspluatācijas un tās laikā, kā arī pēc 250 darba stundām, jāpārbauda šīs
izslēgšanās darbība. Attālumam A starp sensoru (1) un pretplāksni (2) jāsastāda a = 2 mm.
Nenoslogotā stāvoklī attālumam B starp sensoru un pretplāksni jābūt 25-30 mm.
Pos: 276 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – elektroiekārta
Pos: 277 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Abschaltung des Kratzbodens (GD) @ 1\mod_1201250360479_111462.docx @ 112385 @ 2 @ 1

23.6

Transportiera grīdas izslēgšana (GD)

Pos: 278 /BA/Wartung/Ladewagen/Abschaltung des Kratzbodens Bild AX (GD) @ 3\mod_1203601649283_111462.docx @ 112755 @ @ 1

50h

2

1

AX000013

Att. 246
Pos: 279 /BA/Wartung/Ladewagen/Abschaltung des Kratzbodens (GD) @ 0\mod_1199967309756_111462.docx @ 112215 @ @ 1

Apakšējā izkliedēšanas veltņa labās puses gultnis ir montēts kustīgi. Kustības sensors (1)
atrodas gultņa apakšpusē. Tas reģistrē izkliedēšanas veltņa nobīdi.
Nesēja kustība
Sensora izslēgšanas aizkavi nosaka spriegotājatspere (2).
• Palielināt spriegotājatsperes (2) spriegojumu = lielāka izslēgšanās aizkave = lielāks spēks
uz izkliedēšanas veltni
• Samazināt spriegotājatsperes (2) spriegojumu = mazāka izslēgšanās aizkave = mazāks
spēks uz izkliedēšanas veltni
Norādījums
Jānodrošina gultņa kustīgums. Tādēļ tas regulāri jāeļļo ar smērvielu spiedni ne retāk kā ik pēc
50 darba stundām.
Pos: 280 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – elektroiekārta
Pos: 281 /BA/Wartung/Ladewagen/Hinweis - Pflege nach der täglichen Benutzung @ 0\mod_1200294132476_111462.docx @ 112249 @ 2 @ 1

23.7

Kopšana pēc ikdienas lietošanas
Norādījums
Pēc ikdienas lietošanas padeves un griezējaparāta zonas, kā arī blakus esošo rāmju zonas
jānotīra un regulāri jākonservē.

Pos: 282 /BA/Wartung/Ladewagen/Wartungs.- und Reparaturarbeiten auf der Ladefläche @ 0\mod_1200294242414_111462.docx @ 112250 @ 2 @ 1

23.8

Savākšanas zonas apkopes un remontdarbi
Ja apkopes vai remontdarbu laikā jātuvojas savākšanas zonai, atvērtā aizmugurējā lūka
jānodrošina pret nolaišanos un jāizmanto piemērots uzkāpšanas palīglīdzeklis.

Pos: 283 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Gefahr - Unvorhergesehene Inbetriebnahme (2012-08-13 11:36:55) @ 0\mod_1196317459889_111462.docx @ 111593 @ @ 1

BĪSTAMI! - Neparedzēta darbības sākšana un mašīnas ripošana.
Sekas: nāves briesmas, savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai.
• Izslēdziet dzinēju un izvelciet aizdedzes atslēgu.
• Nodrošiniet mašīnu pret ripošanu.
Pos: 284 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Glabāšana noliktavā
Pos: 285.1 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Einlagerung @ 0\mod_1197385459120_111462.docx @ 111971 @ 1 @ 1

24

Glabāšana noliktavā

Pos: 285.2 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/WARNUNG - Nichtbeachtung der grundlegenden Sicherheitshinweise alte Form @ 254\mod_1397485793575_111462.docx @ 1953520 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Drošības pamatnorādījumu neievērošana var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
• Lai novērstu negadījumus, izlasiet un ievērojiet drošības pamatnorādījumus drošības
nodaļā "Drošības pamatnorādījumi".
Pos: 285.3 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/WARNUNG - Nichtbeachtung der Sicherheitsroutinen alte Form @ 273\mod_1404117435996_111462.docx @ 2058725 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Drošības procedūru neievērošana var radīt smagu traumu vai nāves risku.
• Lai izvairītos no negadījumiem, izlasiet un ievērojiet drošības procedūras drošības nodaļā;
skatiet drošības nodaļu "Drošības procedūras".
Pos: 285.4 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Glabāšana noliktavā
Pos: 285.5 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Am Ende der Erntesaison @ 0\mod_1197385501276_111462.docx @ 111972 @ 2 @ 1

24.1

Ražas novākšanas sezonas beigās

Pos: 285.6 /BA/Einlagerung/Ladewagen/Einlagerung allgemein @ 265\mod_1400485978488_111462.docx @ 2012867 @ @ 1

Pirms novietošanas ziemas glabāšanā pamatīgi notīriet mašīnu no iekšpuses un no ārpuses. Ja
šim nolūkam izmanto augstspiediena ūdens strūklas tīrīšanas aparātu, ūdens strūklu nevirziet
tieši uz gultņu ligzdām. Pēc tīrīšanas ieeļļojiet visus ziežvārstus. Nenoslaukiet smērvielu, kas
izplūst no gultņu ligzdām. Smērvielas vainags veido papildu aizsardzību pret mitrumu.
Pārbaudiet ķēžu un ķēdes ratu nodilumu. Notīrītās ķēdes ieeļļojiet un nospriegojiet.
Pārbaudiet visu kustīgo detaļu, piemēram, virziena rullīšu, locīklu, spriegotājrullīšu utt. gaitas
vieglumu. Ja nepieciešams, demontējiet, notīriet un ieeļļotas uzstādiet atpakaļ. Ja
nepieciešams, nomainiet ar jaunajām detaļām.
Izmantojiet tikai oriģinālās KRONE rezerves daļas.
Kardānvārpstu atvelciet uz pretējām pusēm. Iekšējās caurules un aizsargcaurules ieziediet ar
smērvielu. Ieziediet ziežvārstus pie kardānsavienojuma, kā arī pie aizsargcauruļu gultņu
gredzeniem.
Mašīnu novietojiet sausā vietā, taču ne mākslīgo mēslu vai kūts tuvumā. Izlabojiet lakas
bojājumus, pulētās virsmas iekonservējiet, pamatīgi noklājot ar pretkorozijas aizsarglīdzekli.
Ievērībai!
Mašīnas novietošanai uz balstiem izmantojiet piemērotu automobiļu domkratu. Uzmaniet, lai uz
balstiem novietotā mašīna būtu stabila.
Lai atslogotu riepas, mašīnu novietojiet uz balstiem. Pasargājiet riepas no ārējām iedarbībām,
piemēram, eļļas, smērvielas, saules starojuma utt.
Uzticiet nepieciešamos tehniskās uzturēšanas darbus izpildīt laikā tieši pēc ražas novākšanas
sezonas. Sastādiet visu nepieciešamo rezerves daļu kopsarakstu. Jūs tādējādi atvieglosit
"KRONE" pārstāvim jūsu pasūtījumu apstrādi, un jums būs pārliecība, ka jaunās sezonas
sākumā mašīna būs gatava ekspluatācijai.
Pos: 285.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Glabāšana noliktavā
Pos: 285.8 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Vor Beginn der neuen Saison @ 0\mod_1197386024448_111462.docx @ 111976 @ 2 @ 1

24.2

Darbi, kas veicami pirms jaunās sezonas

Pos: 285.9 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/WARNUNG - Nichtbeachtung der grundlegenden Sicherheitshinweise alte Form @ 254\mod_1397485793575_111462.docx @ 1953520 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Drošības pamatnorādījumu neievērošana var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
• Lai novērstu negadījumus, izlasiet un ievērojiet drošības pamatnorādījumus drošības
nodaļā "Drošības pamatnorādījumi".
Pos: 285.10 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/WARNUNG - Nichtbeachtung der Sicherheitsroutinen alte Form @ 273\mod_1404117435996_111462.docx @ 2058725 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Drošības procedūru neievērošana var radīt smagu traumu vai nāves risku.
• Lai izvairītos no negadījumiem, izlasiet un ievērojiet drošības procedūras drošības nodaļā;
skatiet drošības nodaļu "Drošības procedūras".
Pos: 285.11 /BA/Einlagerung/Ladewagen/Vor der Saisaon @ 0\mod_1200296568148_111462.docx @ 112252 @ @ 1

•
•
•
•
•
•
•
•

Ieziediet visus eļļošanas punktus un ieeļļojiet ķēdes. Noslaukiet smērvielu, kas izplūst
eļļošanas punktos.
Pārbaudiet eļļas līmeni pārvadmehānismā(-os) un, ja nepieciešams, papildiniet.
Pārbaudiet hidrauliskās sistēmas šļūteņu un savienotājšļūteņu hermētiskumu, ja
nepieciešams, tās nomainiet.
Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās, ja nepieciešams papildiniet.
Pārbaudiet visu skrūvju nostiprinājumu, ja nepieciešams, pievelciet.
Pārbaudiet visus elektriskos savienojuma vadus un apgaismojumu, ja nepieciešams,
salabojiet vai nomainiet.
Pārbaudiet visus mašīnas mezglus.
Pārbaudiet visus mašīnas regulējumus, ja nepieciešams, izlabojiet.

Pos: 286 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Traucējumi – cēloņi un novēršana
Pos: 287.1 /Überschriften/Überschriften 1/P-T/Störungen - Ursachen und Behebung @ 0\mod_1200296925180_111462.docx @ 112253 @ 1 @ 1

25

Traucējumi – cēloņi un novēršana

Pos: 287.2 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/WARNUNG - Nichtbeachtung der grundlegenden Sicherheitshinweise alte Form @ 254\mod_1397485793575_111462.docx @ 1953520 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Drošības pamatnorādījumu neievērošana var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
• Lai novērstu negadījumus, izlasiet un ievērojiet drošības pamatnorādījumus drošības
nodaļā "Drošības pamatnorādījumi".
Pos: 287.3 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/WARNUNG - Nichtbeachtung der Sicherheitsroutinen alte Form @ 273\mod_1404117435996_111462.docx @ 2058725 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Drošības procedūru neievērošana var radīt smagu traumu vai nāves risku.
• Lai izvairītos no negadījumiem, izlasiet un ievērojiet drošības procedūras drošības nodaļā;
skatiet drošības nodaļu "Drošības procedūras".
Pos: 287.4 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Ladewagen/Tabellarische Auflistung Teil1 Ladewagen @ 116\mod_1339745332562_111462.docx @ 1012880 @ @ 1

Traucējums

Iespējamais cēlonis

Novēršana

Aizsprostojumi padeves zonā.

nevienmērīgi augsts vai pārāk
liels vāls

ņemiet mazākus, vienmērīgākus
vālus

pārāk liels kustības ātrums

Samaziniet kustības ātrumu

Savācēja cilindriskais piespiedējs
pārāk zemu

Noregulējiet cilindrisko
piespiedēju augstāk

pārāk maza ieplūdes kanāla
caurplūde

saglabājiet piekabes augstumu

Nekavējoties
apstājieties un
izslēdziet jūgvārpstu!

Iekraušanas procesā nostrādā
drošības sajūgs.

Pie padeves veltņa atskan trokšņi.

Jebkurā gadījumā izslēgt jūgvārpstu. Nosakiet traucējumu cēloni un
novērsiet to, papildus pieslēdziet jūgvārpstu.
Pārāk liels kustības ātrums

Samaziniet kustības ātrumu

Truls nazis

demontējiet trulus nažus un
noasiniet vai nomainiet tos

Kraujamā masa tiek pārāk spēcīgi
sapresēta augšējā kanālā

Laicīgi ieslēdziet padevi uz
priekšu

naži bojāti

nomainiet bojātos nažus

noņēmēji nav izlīdzināti

nomainiet vai noregulējiet
noņēmējus

izliekts padeves veltņa zars

Iztaisnojiet zaru

Izmantoti nepareizi naži

Izmantojiet citus nažus (sk.
nodaļu Regulējumi "Nažu
varianti").

Pos: 287.5 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Ladewagen/Tabellarische Auflistung Messerbruch Ladewagen @ 116\mod_1339745933702_111462.docx @ 1012909 @ @ 1

Paaugstināts naža lūzums

Pos: 287.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Traucējumi – cēloņi un novēršana
Pos: 287.7 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/LadewagenTabellarische Auflistung Teil2 Ladewagen @ 317\mod_1423058148479_111462.docx @ 2450803 @ @ 1

Traucējums

Iespējamais cēlonis

Novēršana

Pārāk bieža nažu lūšana; pārāk
liels spēka patēriņš nažu
ieslēgšanas slēdzim

Atsevišķo nažu aizsardzības
sistēmas drošības rullīši smagi
kustās

Drošības rullīšiem pārslēgšanas
laikā mazliet jāgriežas (skatiet
nodaļu Apkope "Atsevišķo nažu
aizsardzības sistēmas drošības
rullīšu pārbaude")

Nažu aizsardzība iestatīta pārāk
cieti.

Noregulējiet vājāku nostrādes
slieksni (skatiet nodaļu
Griezējaparāts "Atsevišķo nažu
aizsardzības sistēmas (nostrādes
sliekšņa) regulēšana")

Sistēmas skrūve pie hidrauliskā
bloka nav pareizi iestatīta.

Pārbaudiet iestatījumu un, ja
nepieciešams, izmainiet.

Barošanas padeve pārtraukta

Elektromagnētisko vārstu
pārbaude un vārstu pārbaude ar
hidraulikas avārijas slēdzi

Truli naži

Uzasiniet vai atjaunojiet nažus

Jūgvārpstas apgriezieni pārāk
augsti

Samaziniet jūgvārpstas
apgriezienu skaitu.
Neliela apjoma vāliem, izmantojot
540 E-jūgvārpstu ar spēku
taupošu 750 apgr./min.
jūgvārpstas apgriezienu skaitu,
var panākt labāku rotora
piepildījumu.

Pārāk mazs vāla izmērs

Palieliniet vālu lielumu vai
braukšanas ātrumu

Pēc pļaušanas stiebru materiāls
guļ braukšanas virzienā

Ar jauno vālošanu izkārtojiet
stiebru materiālu šķērsām
braukšanas virzienam.

Nažu aizsardzība ir iestatīta pārāk
mīksti (naži pārāk ātri padodas).

Palieliniet nostrādes slieksni
(skatiet nodaļu Griezējaparāts
"Atsevišķo nažu aizsardzības
sistēmas regulēšana (nostrādes
slieksnis)")

Traucējums

Iespējamais cēlonis

Novēršana

Izkraušanas režīmā ar aktivizētu
šķērstransportieri transportiera
grīdas padeve uz priekšu
neaktivizējas, vienreiz nospiežot
taustiņu (12), taustiņš (12) ir
momentnospiešanas tipa.

Parametrs „Šķērstransportieris“
nepareizi iestatīts.

Izsauciet sensora testu un
pārbaudiet parametru
„Šķērstransportieris“, un, ja
nepieciešams, iestatiet.

Ar aktivizētu hidrauliku uzkrājas
spiediens, bet netiek veiktas
nekādas funkcijas, nospiežot
Medium taustiņu.

Parametrs „Load-Sensing“
nepareizi iestatīts.

Izsauciet sensora testu un
pārbaudiet parametru „LoadSensing“, un, ja nepieciešams,
iestatiet.

Hidrauliskā sistēma nedarbojas

Slikta pļaušanas kvalitāte
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Mašīnas apkope
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Mašīnas apkope
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26.1

Mašīnas apkope
Kalpošanas laika beigās mašīnas atsevišķās sastāvdaļas ir atbilstoši jāutilizē. Šim nolūkam ir
jāievēro valsts specifiskie, spēkā esošie priekšraksti par atkritumu likvidāciju un attiecīgie spēkā
esošie likumi.
Metāla detaļas
Visas metāla daļas ir jānogādā metāla pārstrādes vietā.
Detaļas pirms nodošanas ir jāattīra no ekspluatācijas un smērvielām (piemēram, motoreļļas,
hidrauliskās sistēmas eļļas).
Ekspluatācijas un smērvielām ir nepieciešama apkārtējai videi nekaitīga un pareiza utilizācija.
Ekspluatācijas un smērvielas
Ekspluatācijas un smērvielas (piemēram, dīzeļdegviela, dzesēšanas šķidrumi, motoreļļa,
hidrauliskās sistēmas eļļas) ir jānogādā izlietoto eļļu savākšanas vietā.
Plastmasas daļas
Visas plastmasas daļas ir jānogādā plastmasas pārstrādes vietā.
Gumijas
Gumijas daļas (piemēram, šļūtenes, riepas) ir jānogādā gumijas pārstrādes vietā.
Elektronikas atkritumi
Elektroniskās daļas ir jānogādā elektropiederumu pārstrādes vietā.

Pos: 291 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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26.2

Elektroshēma
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Atbalstošā vadāmā tilta atbrīvošana.........155, 168
Atbalstošā vadāmā tilta bloķēšana ...........155, 168
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Atsevišķo nažu aizsardzības iestatīšana
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386
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Augstspiediena filtrs ......................................... 339
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Balstkājas pagriešana transportēšanas stāvoklī
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D
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Darba lukturis ................................................... 267
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Displejs ............................................................ 138
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Drošība .............................................................. 15
Drošības ķēdes izmantošana .......................... 100
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Drošības procedūras.......................................... 31
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....................................................................... 42
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Drošības uzlīmes uz mašīnas ............................35
E
Ekspluatācijas materiāli ......................................25
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elektroapgāde ...................................................109
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Elektroshēma ....................................................385
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Galvenā izvēlne 14 ...........................................227
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Galvenā izvēlne 2 .............................................193
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Galvenā izvēlne 4 .............................................198
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Galvenā izvēlne 6 .............................................202
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Galvenais logs ..................................................152
Galvenais reduktors ..........................................350
Glabāšana noliktavā .........................................379
Griešanas garuma regulēšana .........................311
Griezējaparāts ....................................................52
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Hidrauliskā bremze (eksporta variants) ..............94
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Hidrauliskās sistēmas savienotājšļūteņu
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Informācija ....................................................... 248
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ISOBUS termināļa uzstādīšana ....................... 264
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Izkliedes mehānisms........................................ 323
Izkliedēšanas veltņu ieslēgšana vai izslēgšana180
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nesēja elektroniku ........................................ 289
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Izkraušanas režīma ar šķērstransportieri
pamatattēls .................................................. 179
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Kardānvārpstas saīsināšana ..............................89
Klientu skaitītāja aktivizēšana ...........................224
Klientu skaitītāja dzēšana .................................225
Klientu skaitītāji .................................................221
Klientu skaitītāju atvēršana .......................163, 169
Kļūdu saraksts ..................................................247
Komfort elektronikas hidrauliskās sistēmas shēma
......................................................................342
Komforta vadības pārstatīšana šķērstransportiera
režīmā ...........................................................299
Kontaktpersona...................................................42
Kopējie skaitītāji ................................................226
Kraušanas automātika ......................................160
Kraušanas automātikas aktivizēšana ...............161
Kraušanas automātikas deaktivizēšana ...........161
Kraušanas automātikas ieslēgšana ..................121
Kraušanas automātikas izslēgšana ..................121
Kraušanas procedūra .......................................283
Kraušanas procedūras pabeigšana ..................287
Kraušanas process ar komforta elektroniku ar
kraušanas elektroniku ...................................286
Kraušanas process ar komforta elektroniku bez
kraušanas elektronikas .................................285
Kraušanas režīms .............................................155
Kravas nodalījuma pārsega aizvēršana ...163, 177
Kravas nodalījuma pārsega atvēršana .....163, 177
KRONE ISOBUS termināļa izkraušanas režīms
......................................................................168
KRONE ISOBUS termināļa kraušanas režīms .155
KRONE vadības terminālis Alpha.....................107
Kustība atpakaļgaitā ar atbalstošo vadāmo tiltu
......................................................................106
Kustība turpgaitā ar atbalstošo vadāmo tiltu ....106
Kustība un transportēšana ...............................102
Kustības ātruma/kustības virziena indikācijas
diagnostika ............................................229, 270
Kustības augstuma regulēšana ..........................71
Kustības augstuma regulēšana tandēmagregātam
16 tonnas ........................................................71
Kustības augstuma regulēšana tandēmagregātam
18 vai 20 tonnas .............................................76
Kustības augstuma regulēšana X+120 mm .......72
Kustības augstuma regulēšana X+140 mm .......77
Kustības taisnvirzienā kalibrēšana ...................166
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L
Lieli virsmas nelīdzenumi ................................. 283
Lietošanas instrukcijas nozīme .......................... 16
Lietošanas mērķis .............................................. 15
Lietošanas sākums ............................................ 90
M
Marķējums ......................................................... 48
Mašīnas apkope............................................... 384
Mašīnas droša ekspluatācijas uzsākšana ......... 33
Mašīnas ekspluatācija ar LS (Load-Sensing
sistēmas pieslēgumu) .................................... 88
Mašīnas ekspluatācija bez LS (Load-Sensing
sistēmas pieslēguma) .................................... 88
Mašīnas lietošanas termiņš ............................... 15
Mašīnas nolaišana ....................................... 75, 80
Mašīnas pārskats ............................................... 46
Mašīnas sagatavošana, uzturēšanas, remonta,
apkopes un iestatīšanas darbu veikšanai ...... 33
Mašīnas struktūras izmaiņas ............................. 17
Mašīnu droši atkabiniet ...................................... 32
Mašīnu piekabiniet droši .................................... 32
Medium elektronikas hidrauliskās sistēmas shēma
..................................................................... 340
Metriskās skrūves ar gremdgalvu un iekšējo
sešstūri ......................................................... 319
Metriskās skrūves ar pamatvītni ...................... 318
Metriskās skrūves ar smalko vītni .................... 319
Montieris .......................................................... 249
N
Nažu ievilkšana/izvilkšana ....................... 158, 176
Nažu maiņa ...................................................... 331
Nažu sijas regulēšana...................................... 312
Nažu uzstādīšana ............................................ 333
Nažu varianti ...................................................... 52
Nažu vārpstas nodilums .................................. 327
Noņēmēji .......................................................... 323
Norādījumu apzīmēšana ekspluatācijas instrukcijā
....................................................................... 14
Noregulējiet labo cilindru pie bloķēšanas skrūves
..................................................................... 313
Nosprostojumu novēršana ............................... 311
Noteikumiem atbilstoša lietošana ...................... 15
Novietojiet mašīnu droši .................................... 24
P
Palīgierīces diagnostika ........................... 228, 269
Palīgierīces funkcija (AUX) .............................. 274
Pamatattēlu atvēršana ..................................... 154
Papildaprīkojums un rezerves daļas .................. 18
Papildu tilta nolaišana .............................. 155, 168

Papildu tilta pacelšana ..............................155, 168
Pārbaude pirms nodošanas ekspluatācijā ..........90
Pārbaudiet aizsargmehānismu funkcionalitāti ....22
Pārbūve izkraušanas režīmam ar
šķērstransportieri (brīvizvēles tikai GD
modelim) .......................................................295
Pārneses regulējuma iestatīšana .....................355
Pārslēgšanās starp termināļiem ...............233, 273
Pārvadmehānismu iepildes daudzums un
smērvielas apzīmējums ..................................58
Personāla kvalifikācija ........................................16
Pick-up ..............................................................308
Piekraušanas līmeņa regulēšana .....................206
Piekraušanas svara noteikšana........................284
Pievilkšanas griezes momenti (gremdgalvas
skrūvēm) .......................................................318
Pilnā svara saglabāšana ..................................208
Pilnās masas kalibrēšana .................................214
Pneimatiskās bremzes saspiestā gaisa pieslēgumi
........................................................................98
Pozitīvās stūrēšanas iekārta darbam lauka režīmā
......................................................................167
Pozitīvās stūrēšanas iekārtas regulēšana ..........82
Priekšējās sienas atvirzīšana ...................164, 177
Priekšējās sienas kraušanas pozīcijas
izmainīšana ...................................................188
Priekšējās sienas pievirzīšana .................164, 177
Programmatūras versijas rādījums ...................133
R
Ražas novākšanas sezonas beigās .................380
Regulējumi ........................................................308
Rezerves daļas .................................................315
Riepas .........................................................59, 328
Riepu pārbaude un kopšana ............................329
Robežspēka palielināšana ................................161
Robežspēka samazināšana .............................161
S
Saglabāt tukšas mašīnas svaru........................210
Saīsiniet transportiera grīdas ķēdi ....................322
Sakabes cilpas leņķa regulēšana .......................70
Sakabes cilpas piekabināšana pie traktora
sakabes ierīces ...............................................91
Sākuma attēla atvēršana ..........................156, 169
Sākuma attēls ...................................................144
Saspiestā gaisa balons .....................................359
Satiksmes drošība ..............................................24
Savācēja kopējošie riteņi aizmugurē ..........50, 309
Savācēja pacelšana/nolaišana .........................157
Savācēja piedziņa.............................................320

Sensoru izvietojums (GD) (mašīnas kreisā puse)
..................................................................... 373
Sensoru izvietojums (GD) (mašīnas labā puse)
..................................................................... 374
Sensoru izvietojums (GL) (mašīnas kreisā puse)
..................................................................... 371
Sensoru izvietojums (GL) (mašīnas labā puse)372
Sensoru pārbaude ........................................... 235
Sensoru regulēšana ................................... 67, 375
Šī dokumenta mērķgrupa .................................. 13
Sīkas informācijas skaitītājs ............................. 222
Sistēmas spiediena pārbaude un regulēšana .. 86,
369
Sistēmas spiediena regulēšana ................. 86, 369
Skaitītāja režīma iestatīšana ............................ 224
Skārienekrāns .................................................. 138
Šķērstransportiera izvilkšana ........................... 297
Šķērstransportiera Komfort elektronikas
hidrauliskās sistēmas shēma ....................... 346
Šķērstransportiera Medium elektronikas
hidrauliskās sistēmas shēma ....................... 344
Šķērstransportiera nostiprināšana ................... 297
Slīpēt nazi ........................................................ 332
Smalcināšanas lūkas nolaišana............... 164, 177
Smalcināšanas lūkas pacelšana.............. 164, 177
Smērvielas ......................................................... 58
Spēkā esamība .................................................. 13
Spēka mērīšanas pirksta kalibrēšana .............. 218
Spēka mērīšanas pirksts ................................. 238
Spiediena ierobežošanas vārsta regulēšana .... 87,
370
Spiediena sensori ............................................ 238
Spriegotājlentas ............................................... 359
Statusa rindiņa ................................................. 146
Stāvbremze ................................................ 43, 101
Svara uzskaite automātiskajā režīmā .............. 212
Svara uzskaite manuālajā režīmā.................... 208
T
Taustiņi, kas izvietoti uz mašīnas .................... 181
Tehniskie rādītāji ................................................ 54
Tehniskie rādītāji – aizsardzība pret pārslodzi . 55,
57
Termināļa iebūvēšana kabīnē.......................... 136
Termināļa ieslēgšana un izslēgšana, ja mašīna ir
pievienota..................................................... 144
Termināļa ieslēgšana un izslēgšana, ja mašīna
nav pievienota .............................................. 143
Termināļa pieslēgšana ar ISOBUS .................. 139
Termināļa pieslēgšana, ja nav pieejama ISOBUS
sistēma ......................................................... 140
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Traktora ar piekabi (traktora/mašīnas) regulēšana
braukšanai līkumos .........................................84
Traktoram nepieciešamais aprīkojums ...............61
Transportiera grīdas atpakaļgaitas ieslēgšana .175
Transportiera grīdas izslēgšana (GD) ..............377
Transportiera grīdas padeve ............................321
Transportiera grīdas turpgaitas aktivizēšana ...159
Transportiera grīdas turpgaitas
ieslēgšana/izslēgšana...................................174
Traucējumi – cēloņi un novēršana... 132, 304, 382
U
Ūdens izlaišanas vārsts ....................................359
Uzdevumu vadāmierīce ....................................261
Uzkarināšana uz traktora ....................................91
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V
Vadāmā tilta atbrīvošana ......................... 155, 168
Vadāmā tilta bloķēšana ........................... 155, 168
Vadība .............................................................. 283
Vadības bloka Alpha īss pārskats.................... 110
Vadības bloka ieslēgšana ................................ 112
Vadības bloka izslēgšana ................................ 112
Virsbūvju montāža ............................................. 64
Virtuālais terminālis (VT) .......................... 231, 271
Virziena dati ....................................................... 13
W
WALTERSCHEID izciļņu ieslēgšanas sajūgs
K64/12 līdz K64/24, EK 64/22 līdz EK64/24 362
WTK daudzfunkciju svira ................................. 278
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