Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija

Lielpaku prese
BiG Pack 890
BiG Pack 890 XC
BiG Pack 1270
BiG Pack 1270 XC

BiG Pack 1290
BiG Pack 1290 XC
BiG Pack 1290 HDP
BiG Pack 1290 HDP XC

(sâkot ar maðînas: 931 687)
Pasut. Nr.: 150 000 137 05 lv

06.01.2016

Satura rādītājs
Pos: 1 /BA/Konformitätserklärungen/Großpackenpressen/NEU ab 2010/Big Pack 890_1270_1290_HS Baureihe @ 92\mod_1326889553779_111462.docx @ 783182 @ @ 1
CV0

EK atbilstības deklarācija
Mēs,

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
Heinrich-Krone-Str. 10, D-48480 Spelle,

ar šo kā turpmāk minētā izstrādājuma ražotājs, uzņemoties pilnu atbildību, paziņojam,
ka

mašīna:
tips/tipi:

Krone lielpaku prese

Big Pack 890; Big Pack 1270; Big Pack 1290; Big Pack 1290 HDP
Big Pack 890 XC; Big Pack 1270 XC; Big Pack 1290 XC;
Big Pack 1290 HDP XC

uz kuru attiecas šī deklarācija, atbilst

EK Direktīvas Nr. 2006/42/EK (mašīnas) un EK Direktīvas Nr. 2004/108/EK
(elektromagnētiskā saderība)
attiecīgajiem noteikumiem.
Par tehniskās dokumentācijas sastādīšanas pilnvaroto personu ir nozīmēts šo deklarāciju parakstījušais
izpilddirektors.
Spelle, 23.01.2012
Dr. inž. Josef Horstmann
(Konstruēšanas un izstrādes nodaļas vadītājs)
Izgatavošanas gads:
Pos: 2 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

2

Mašīnas Nr.:

Satura rādītājs
Pos: 3 /Überschriften/Überschriften 1/F-J/Inhaltsverzeichnis @ 31\mod_1251969952727_111462.docx @ 302178 @ 1 @ 1

1

Satura rādītājs

Pos: 4 /BA/Inhaltsverzeichnis Sprachenneutral @ 10\mod_1221574899104_0.docx @ 135489 @ @ 1

1

Satura rādītājs......................................................................................................................................... 3

2

Par šo dokumentu ................................................................................................................................ 12
2.1
Spēkā esamība ................................................................................................................................ 12
2.2
Papildu pasūtīšana ........................................................................................................................... 12
2.3
Pielietojamie dokumenti ................................................................................................................... 12
2.4
Šī dokumenta mērķgrupa ................................................................................................................. 12
2.5
Izmantojiet šo dokumentu šādi......................................................................................................... 13
2.5.1
Rādītāji un norādes ................................................................................................................... 13
2.5.2
Virziena dati .............................................................................................................................. 13
2.5.3
Jēdziens "Mašīna"..................................................................................................................... 13
2.5.4
Attēli .......................................................................................................................................... 13
2.5.5
Dokumenta apjoms ................................................................................................................... 14
2.5.6
Attēlojuma līdzekļi ..................................................................................................................... 14

3

Drošība .................................................................................................................................................. 18
3.1
Lietošanas mērķis ............................................................................................................................ 18
3.2
Noteikumiem atbilstoša lietošana..................................................................................................... 18
3.3
Mašīnas lietošanas termiņš .............................................................................................................. 18
3.4
Drošības pamatnorādījumi ............................................................................................................... 19
3.4.1
Lietošanas instrukcijas nozīme ................................................................................................. 19
3.4.2
Personāla kvalifikācija ............................................................................................................... 19
3.4.3
Bērni briesmās .......................................................................................................................... 20
3.4.4
Mašīnas pievienošana pie traktora ........................................................................................... 20
3.4.5
Mašīnas struktūras izmaiņas .................................................................................................... 20
3.4.6
Papildaprīkojums un rezerves daļas ......................................................................................... 20
3.4.7
Darba vieta un līdzbraucēji ....................................................................................................... 20
3.4.8
Darbības drošība: Tehniski nevainojams stāvoklis ................................................................... 21
3.4.9
Apdraudējuma zonas ................................................................................................................ 22
3.4.10
Pārbaudiet aizsargmehānismu funkcionalitāti .......................................................................... 24
3.4.11
Individuālie aizsarglīdzekļi ........................................................................................................ 24
3.4.12
Drošības marķējumi uz mašīnas............................................................................................... 25
3.4.13
Satiksmes drošība..................................................................................................................... 25
3.4.14
Novietojiet mašīnu droši ............................................................................................................ 26
3.4.15
Ekspluatācijas materiāli ............................................................................................................ 26
3.4.16
Apkārtējās vides ietekmes risks ................................................................................................ 26
3.4.17
Ar mašīnu saistītie riska avoti ................................................................................................... 27
3.4.18
Bīstamība, veicot noteiktus darbus: Iekāpšana un izkāpšana .................................................. 28
3.4.19
Bīstamība, veicot noteiktus darbus: Darbi ar mašīnu ............................................................... 28
3.4.20
Bīstamība, veicot noteiktus darbus: Darbi ar riteņiem un riepām ............................................. 29
3.4.21
Izturēšanās bīstamās un negadījumu situācijās ....................................................................... 29
3.5
Drošības procedūras ........................................................................................................................ 30
3.5.1
Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu ............................................................................................ 30
3.5.2
Droši atbalstīta pacelta mašīna un tās daļas ............................................................................ 30
3.5.3
Mašīnu piekabiniet droši ........................................................................................................... 31
3.5.4
Mašīnu droši atkabiniet ............................................................................................................. 31
3.5.5
Mašīnas sagatavošana, uzturēšanas, remonta, apkopes un iestatīšanas darbu veikšanai..... 32
3.5.6
Mašīnas droša ekspluatācijas uzsākšana ................................................................................ 32
3

Satura rādītājs
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.8
3.9
3.10
3.11

Drošības uzlīmes uz mašīnas .......................................................................................................... 33
Drošības un norādes uzlīmju papildu pasūtīšana ..................................................................... 44
Drošības un norādes uzlīmju piestiprināšana ........................................................................... 44
Kontaktpersona ......................................................................................................................... 44
Drošības aprīkojums ........................................................................................................................ 45
Kāpnes ...................................................................................................................................... 45
Ugunsdzēsības aparāts ............................................................................................................ 46
Apakšā pieliekamie ķīļi .............................................................................................................. 47
Stāvbremze ...................................................................................................................................... 47
Spararata bremze............................................................................................................................. 48
Balstkāja ........................................................................................................................................... 48
Savācēja noslēdzošais krāns ........................................................................................................... 50

4

Atmiņas ierīce ....................................................................................................................................... 51

5

Mašīnas apraksts ................................................................................................................................. 52
5.1
Mašīnas pārskats ............................................................................................................................. 52
5.1.1
Lielpaku preses Big Pack ar tandēmasi kreisā puse ................................................................ 52
5.1.2
Lielpaku preses BiG Pack ar tandēmasi labā puse .................................................................. 54
5.2
Marķējums ........................................................................................................................................ 55
5.3
Informācija par pieprasījumiem un pasūtījumiem ............................................................................ 55
5.3.1
Kontaktpersona ......................................................................................................................... 55
5.4
Presēšanas procesa apraksts .......................................................................................................... 56
5.5
Lielizmēra ķīpas saspiešana ............................................................................................................ 57
5.6
Modelis MultiBale ............................................................................................................................. 58
5.7
Piedziņas .......................................................................................................................................... 60
5.7.1
Galvenā piedziņa ...................................................................................................................... 60
5.8
Aizsardzība pret pārslodzi uz mašīnas ............................................................................................ 62
5.8.1
Galvenā piedziņa ...................................................................................................................... 62
5.8.2
Grābēja piedziņa ....................................................................................................................... 63
5.8.3
Griezējaparāta piedziņa modelim ar griezējaparātu (XC) ......................................................... 64
5.8.4
Savācēja piedziņa ..................................................................................................................... 64
5.8.5
Adatas svārstīgā kulise ............................................................................................................. 65
5.9
Pick-up ............................................................................................................................................. 65
5.10
Cilindriskais piespiedējs ................................................................................................................... 66
5.11
Griezējaparāts .................................................................................................................................. 67
5.11.1
Vispārīgā daļa ........................................................................................................................... 67
5.11.2
Griešanas garums ..................................................................................................................... 67
5.12
Hidrauliskā sistēma .......................................................................................................................... 68
5.13
Spiediena ierobežošanas vārstu bloks (borta hidrauliskā sistēma) ................................................. 69
5.14
Ķīpu siešanas aukla ......................................................................................................................... 70
5.14.1
Apakšējās auklas trūkuma elektriskā indikācija ........................................................................ 73
5.14.2
Augšējā diega gaitas indikācija (dubultais mezglu sējējs) ........................................................ 74
5.14.3
Elektriskā mezglu sējēju kontrole.............................................................................................. 74
5.15
Mezglu sējēju pārvadmehānisms ..................................................................................................... 75
5.16
Ķīpu izgrūdējs / ķīpu tekne ............................................................................................................... 76
5.16.1
Medium elektronikas modelis .................................................................................................... 76
5.16.2
Modelim ar Komfort elektroniku: ............................................................................................... 77
5.17
Saspiestā gaisa balons .................................................................................................................... 78

6

Mašīnas tehniskie rādītāji .................................................................................................................... 80

4

Satura rādītājs
6.1
Tehniskie rādītāji .............................................................................................................................. 80
6.2
Riepas .............................................................................................................................................. 84
6.3
Gaisa akustiskā emisija .................................................................................................................... 84
6.4
Apkārtējā temperatūra ...................................................................................................................... 84
6.5
Riepas .............................................................................................................................................. 89
6.6
Gaisa akustiskā emisija .................................................................................................................... 89
6.7
Apkārtējā temperatūra ...................................................................................................................... 89
6.8
Riepas .............................................................................................................................................. 94
6.9
Gaisa akustiskā emisija .................................................................................................................... 94
6.10
Apkārtējā temperatūra ...................................................................................................................... 94
6.11
Riepas .............................................................................................................................................. 99
6.12
Gaisa akustiskā emisija .................................................................................................................... 99
6.13
Apkārtējā temperatūra ...................................................................................................................... 99
6.14
Ekspluatācijas materiāli ..................................................................................................................100
6.14.1
Pārvadmehānismu iepildes daudzums un smērvielas apzīmējums .......................................100
6.14.2
Traktora hidrauliskās sistēmas iepildes daudzums un eļļas apzīmējums ..............................101
6.14.3
Kompresora iepildes daudzums un eļļas apzīmējums............................................................101
7
7.1
7.2

Vadības un indikācijas elementi .......................................................................................................102
Traktora vadības ierīces .................................................................................................................102
Vadības terminālis ..........................................................................................................................103

8

Ekspluatācijas uzsākšana .................................................................................................................104
8.1
Hidrauliskās balstkājas uzstādīšana ..............................................................................................105
8.2
elektroapgāde.................................................................................................................................107
8.3
Jūgstieņa augstuma pielāgošana...................................................................................................108
8.4
Spēka agregāta augstuma pielāgošana ........................................................................................109
8.5
Kardānvārpstas saīsināšana ..........................................................................................................110
8.6
Hidrauliskās sistēmas pielāgošana ................................................................................................115
8.6.1
Mašīnas ekspluatācija bez LS (Load-Sensing sistēmas pieslēguma) ....................................115
8.6.2
Mašīnas ekspluatācija ar LS (Load-Sensing sistēmas pieslēgumu) ......................................115
8.7
Paku teknes regulēšana .................................................................................................................116
8.7.1
Modelim ar ķīpu svariem .........................................................................................................116
8.7.1.1
Ķīpu bremze.....................................................................................................................117

9

Lietošanas sākums ............................................................................................................................118
9.1
Mašīnas pievienošana pie traktora ................................................................................................119
9.1.1
Kardānvārpstas montāža ........................................................................................................120
9.2
Hidrauliskā sistēma ........................................................................................................................122
9.2.1
Hidrauliskās sistēmas savienotājšļūteņu pievienošana ..........................................................123
9.3
ISO spraudņa novietošana .............................................................................................................125
9.4
Hidrauliskā bremze (eksporta variants)..........................................................................................125
9.5
Hidrauliskā bremze (eksporta variants Francijai) ...........................................................................126
9.6
Pneimatiskās bremzes saspiestā gaisa pieslēgumi .......................................................................127
9.7
KRONE ISOBUS termināļa pievienošana ......................................................................................128
9.8
Ārēji pieslēgta ISOBUS termināļa pievienošana ............................................................................132
9.9
Vadības sviras pievienošana .........................................................................................................133
9.10
Apgaismojums ................................................................................................................................136
9.11
Drošības ķēdes izmantošana .........................................................................................................136

10
Kustība un transportēšana ................................................................................................................138
10.1
Sagatavošanas darbi kustībai pa ceļu ...........................................................................................139
5

Satura rādītājs
10.1.1
Hidrauliski darbināta ķīpu tekne ..............................................................................................140
10.1.2
Apgaismošanas ierīces pārbaude...........................................................................................141
10.1.3
Stāvbremze .............................................................................................................................141
10.2
Atbalstošā vadāmā tilta (īpašais aprīkojums) lietošana .................................................................143
10.2.1
Mašīnas ekspluatācija ar LS (Load-Sensing sistēmas pieslēgumu) ......................................145
10.2.2
Mašīnas ekspluatācija bez LS (Load-Sensing sistēmas pieslēguma) ....................................145
10.2.3
Mašīnas manevrēšana bez hidrauliskās sistēmas savienojuma ............................................146
10.3
Manevrēšana..................................................................................................................................147
10.4
Mašīnas apstādināšana .................................................................................................................148
10.4.1
Stāvbremze .............................................................................................................................149
10.4.2
Apakšā pieliekamie ķīļi ............................................................................................................149
10.4.3
Pneimatisko šļūteņu stiprinājumi.............................................................................................150
10.5
Mašīnas sagatavošana transportēšanai ........................................................................................151
10.5.1
Sānu aizsargu nostiprināšana.................................................................................................151
10.5.2
Kopējošo riteņu nostiprināšana...............................................................................................152
11
KRONE ISOBUS terminālis................................................................................................................153
11.1
ISOBUS īsinājumpoga ...................................................................................................................154
11.2
Displejs ar pieskāriena funkciju ......................................................................................................155
11.3
Termināļa ieslēgšana vai izslēgšana .............................................................................................156
11.4
Displeja uzbūve ..............................................................................................................................157
12
Ārēji pieslēgts ISOBUS terminālis ....................................................................................................158
12.1
Vispārīga informācija par ISOBUS .................................................................................................158
12.2
ISOBUS īsinājumpoga nav pieejama .............................................................................................159
12.3
Funkcijas, kas atšķiras no KRONE ISOBUS termināļa funkcijām .................................................159
13
Terminālis: mašīnas funkcijas ..........................................................................................................160
13.1
Statusa rindiņa ...............................................................................................................................160
13.2
Taustiņi ...........................................................................................................................................162
13.3
Indikācijas darba attēlā ..................................................................................................................164
13.4
Darba attēlu atvēršana ...................................................................................................................168
13.5
Pārslēgšanās uz automātisko režīmu ............................................................................................168
13.6
Pārslēgšanās uz manuālo režīmu ..................................................................................................168
13.7
Kustības pa ceļu attēla atvēršana ..................................................................................................169
13.8
Bākuguns ieslēgšana/izslēgšana ...................................................................................................170
13.9
Turpmāko funkciju atvēršana .........................................................................................................170
13.10 Darba lukturu ieslēgšana / izslēgšana ...........................................................................................170
13.11 Vadāmā tilta bloķēšana / atbrīvošana ............................................................................................171
13.12 Iedarbināšanas palīgierīces ieslēgšana/izslēgšana .......................................................................171
13.13 Preses aizvaru atvēršana/aizvēršana ............................................................................................172
13.14 Ķīpu teknes nolaišana ....................................................................................................................173
13.15 Ķīpu izgrūdēja automātiskais režīms .............................................................................................173
13.16 Izvēlnes "Skaitītāji/sīkas informācijas skaitītāji" atvēršana ............................................................173
13.17 Pārslēgšanās uz automātisko režīmu ............................................................................................173
13.18 Pārslēgšanās uz manuālo režīmu ..................................................................................................173
13.19 Ķīpas garuma atiestatīšana uz nulli ...............................................................................................174
13.20 Mezglu sējēju palaišana .................................................................................................................174
13.21 Nažu sijas pacelšana/nolaišana .....................................................................................................174
13.22 Nominālā preses aizvaru spiediena regulēšana (manuālais režīms) ............................................175
13.23 Nominālā presēšanas spēka regulēšana (automātiskais režīms) .................................................176
6

Satura rādītājs
13.24 Ķīpas garuma regulēšana (manuālais un automātiskais režīms) ..................................................177
13.25 MultiBale skaita regulēšana ...........................................................................................................178
13.26 Mašīnas vadība, izmantojot vadības sviru .....................................................................................179
13.26.1 Palīgierīces funkcijas (AUX) ...................................................................................................179
13.26.2 Funkciju piešķiršanas piemērs vadības svirai ar Fendt (noklusējuma iestatījums) ................180
13.26.3 Ieteicamā funkciju piešķiršana WTK daudzfunkciju svirai ......................................................181
14
Terminālis: izvēlnes ...........................................................................................................................182
14.1
Izvēlnes struktūra ...........................................................................................................................182
14.2
Periodiskie simboli..........................................................................................................................184
14.3
Izvēļņu kopas izsaukšana ..............................................................................................................185
14.4
Vērtības izmainīšana ......................................................................................................................186
14.5
Režīma mainīšana .........................................................................................................................187
14.6
Izvēlne 1 "Mezglu sējējs"................................................................................................................188
14.6.1
Izvēlne 1-1 "Ķīpas garuma korekcijas vērtība" .......................................................................189
14.6.2
Izvēlne 1-2 "Mezglu sējēju signāls".........................................................................................190
14.6.3
Izvēlne 1-3 "Mezglu sējēju kontrole" .......................................................................................191
14.6.4
Izvēlne 1-4 "Izpūšanas intervāls" ............................................................................................192
14.6.5
Izvēlne 1-5 "Izpūšanas laiks" ..................................................................................................193
14.7
Izvēlne 2 "Virziena rādītāja jutīgums".............................................................................................194
14.8
Izvēlne 3 "Centrālā eļļošanas sistēma" ..........................................................................................195
14.9
Izvēlne 4 "Ķīpu svari" .....................................................................................................................196
14.10 Izvēlne 5 "Mitruma mērīšana" ........................................................................................................198
14.10.1 Izvēlne 5-1 "Mitruma mērīšanas avārijas ziņojums" ...............................................................199
14.10.2 Izvēlne 5-2 "Mitruma mērīšanas korekcijas vērtība" ...............................................................200
14.11 Izvēlne 6 "Skābēšanas līdzekļa padeves iekārta" ..........................................................................201
14.12 Izvēlne 13 "Skaitītāji" ......................................................................................................................202
14.12.1 Izvēlne 13-1 "Klientu skaitītāji" ................................................................................................203
14.12.1.1 Izvēlne 13-1 "Sīkas informācijas skaitītāji/klientu skaitītāji" atvēršana ............................205
14.12.2 Izvēlne 13-2 "Kopējie skaitītāji" ...............................................................................................208
14.13 Izvēlne 14 "ISOBUS regulējumi" ....................................................................................................209
14.13.1 Izvēlne 14-1 "Palīgierīces (AUX) diagnostika" ........................................................................209
14.13.2 Izvēlne 14-2 "Kustības ātruma/virziena rādītāja diagnostika" .................................................210
14.13.3 Izvēlne 14-8 "Galvenā loga konfigurēšana" ............................................................................211
14.13.4 Izvēlne 14-9 "Pārslēgšanās starp termināļiem" ......................................................................214
14.14 Izvēlne 15 "Regulējumi" .................................................................................................................215
14.14.1 Izvēlne 15-1 "Sensoru pārbaude" ...........................................................................................216
14.14.1.1 Sensora B22 "Ķīpas uz teknes" pārbaude/regulēšana....................................................223
14.14.1.2 Sensora B38 "Paātrinājuma sensors" regulēšana ...........................................................225
14.14.1.3 Sensora B55 "Ķīpu tekne aizmugurē"/sensora B56 "Ķīpu tekne priekšpusē" regulēšana226
14.14.2 Izvēlne 15-2 "Izpildelementu pārbaude" .................................................................................227
14.14.3 Izvēlne 15-5 "Informācija par programmatūru" .......................................................................231
14.14.4 Izvēlne 15-6 "Montiera līmenis" ..............................................................................................232
14.15 Avārijas ziņojumi ............................................................................................................................233
14.15.1 Avārijas ziņojumi .....................................................................................................................234
14.15.2 Loģiskie avārijas ziņojumi .......................................................................................................236
14.15.3 Fizikālie avārijas ziņojumi .......................................................................................................240
15
Vadība ..................................................................................................................................................245
15.1
Sagatavošanās presēšanai ............................................................................................................245
15.2
Siešanas ierīce ...............................................................................................................................247
7

Satura rādītājs
15.2.1
Siešanas auklu ievietošana ....................................................................................................247
15.2.2
Apakšējā diega ievēršana .......................................................................................................249
15.2.3
Apakšējā diega ievēršana .......................................................................................................252
15.2.4
Augšējā diega ievēršana .........................................................................................................253
15.2.5
Apakšējā diega ievēršana .......................................................................................................258
15.2.6
Augšējā diega ievēršana .........................................................................................................259
15.3
Pick-up ...........................................................................................................................................261
15.4
Ķīpu teknes pacelšana/nolaišana ..................................................................................................262
15.4.1
Modelis ar Medium elektroniku ...............................................................................................262
15.4.2
Modelis ar Komfort elektroniku ...............................................................................................263
15.5
Ķīpu izgrūdēja vadība ....................................................................................................................264
15.6
Balstkāja .........................................................................................................................................267
15.7
Hidrauliskā balstkāja ......................................................................................................................268
15.8
Darba lukturis .................................................................................................................................269
15.9
Siešanas procesa manuālā palaišana ...........................................................................................270
15.10 Siešanas procesa manuālā pabeigšana ........................................................................................270
15.11 Nosprostojumu novēršana .............................................................................................................271
16
Regulējumi ..........................................................................................................................................272
16.1
Pick-up ...........................................................................................................................................273
16.2
Pamatregulējums (darba augstuma regulēšana) ...........................................................................273
16.2.1
Kopējošo riteņu piespiešanas spēka regulēšana ...................................................................274
16.2.2
Kustība ar nofiksētu savācēju .................................................................................................275
16.3
Cilindriskais piespiedējs .................................................................................................................276
16.4
Adatu regulēšana ...........................................................................................................................277
16.4.1
Adatu sāniskā regulēšana .......................................................................................................277
16.4.2
Adatu augstuma regulēšana pie mezglu sējēja ......................................................................278
16.4.3
Adatu augstākais maiņas punkts ............................................................................................279
16.5
MultiBale regulēšana ......................................................................................................................280
16.5.1
Otrās adatas svārstīgās kulises pozīcijas regulēšana ............................................................280
16.5.2
Atbalsta regulēšana ................................................................................................................280
16.5.3
Adatas svārstīgās kulises bremzes augstuma regulēšana .....................................................280
16.5.4
Fiksatora regulēšana (rāmis) ..................................................................................................281
16.5.5
Adatas svārstīgo kulišu fiksatoru regulēšana .........................................................................281
16.5.6
Gumijas amortizatora regulēšana starp adatas svārstīgajām kulisēm ...................................282
16.5.7
Iespējamas regulēšanas kļūdas un to novēršana (MultiBale) ................................................282
16.6
Adatas svārstīgās kulises bremzes pārbaude/regulēšana ............................................................284
16.7
Adatu – preses virzuļa pozīcijas pārbaude/regulēšana .................................................................286
16.8
Augšējo adatu pārbaude/regulēšana .............................................................................................287
16.9
Auklu aizbīdņa pārbaude/regulēšana.............................................................................................288
16.9.1
Auklu aizbīdņa pārbaude/iestatīšana attiecībā uz apakšējām adatām...................................288
16.10 Auklu aizbīdņa pret kanāla spraugu pārbaude/regulēšana ...........................................................289
16.11 Auklu aizbīdņu vārpstas nospriegošana/atspriegošana.................................................................291
16.12 Mezglu sējēju vārpstas bremzes regulēšana .................................................................................291
16.13 Auklu aizbīdnis ...............................................................................................................................292
16.13.1 Auklu aizbīdņa regulēšana (vienpusējs mezglu sējējs) ..........................................................292
16.14 Auklas bremzes regulēšana ...........................................................................................................293
16.14.1 Auklas spriegojuma regulēšana augšējam auklas posmam (divpusējs mezglu sējējs) .........294
16.14.2 Auklas spriegojuma regulēšana apakšējam auklas posmam (divpusējs mezglu sējējs) .......295
16.15 Mezglu sējējs..................................................................................................................................296
8

Satura rādītājs
16.15.1 Siešanas procesa bloķēšana/atbloķēšana .............................................................................296
16.15.2 Lietošanas sākums .................................................................................................................297
16.15.3 Vienpusēji mezglu sējēji ..........................................................................................................297
16.15.4 Mezglotāja āķis (vienpusējs mezglu sējējs) ............................................................................297
16.15.5 Auklas stiprinājuma regulēšana ..............................................................................................298
16.15.5.1 Auklas turētāja (6) noturēšanas spēka regulēšana .........................................................299
16.15.6 Nažu sviras regulēšana (vienpusējs mezglu sējējs) ...............................................................300
16.15.7 Divpusēji mezglu sējēji ............................................................................................................301
16.15.8 Mezglotāja āķis (divpusējs mezglu sējējs) ..............................................................................301
16.15.9 Auklas stiprinājuma regulēšana ..............................................................................................302
16.15.9.1 Auklas turētāja (6) noturēšanas spēka regulēšana .........................................................303
16.15.10 Nažu sviras regulēšana (divpusējs mezglu sējējs) .................................................................304
16.16 Mezglu sējēju pūtējs .......................................................................................................................305
16.16.1 Gaisa plūsmas regulēšana .....................................................................................................305
16.17 Preses virzuļa regulēšana ..............................................................................................................306
16.17.1 Preses virzuļa nažu regulēšana ..............................................................................................306
16.17.2 Vadošās sliedes tīrīšana .........................................................................................................309
16.17.3 Virzuļa sāniskā regulēšana .....................................................................................................309
16.18 Grābēja noregulēšana pret preses virzuli ......................................................................................310
16.18.1 Mezglu apraksts ......................................................................................................................310
16.18.2 Grābēja sajūga pārbaude .......................................................................................................312
16.18.3 Grābēja līstes novietošana pozīcijā ........................................................................................312
16.18.4 Preses virzuļa novietošana pozīcijā ........................................................................................313
16.19 Maināmas iepildes sistēmas (VFS) mezglu apraksts ....................................................................314
16.19.1 Iepriekšiestatījums: vītņotais stienis / aizturis taustkulisēm ....................................................315
16.19.2 Nulles stāvoklis (VFS sistēma) ...............................................................................................316
16.19.3 Nulles stāvokļa regulatora regulēšana ....................................................................................317
16.19.4 Gumijas bufera iestatīšana pie nulles stāvokļa regulatora .....................................................318
16.19.5 Atsperes nulles stāvokļa regulatora regulēšana .....................................................................318
16.19.6 Atspriegošanas jutīguma regulēšana......................................................................................319
16.19.7 Taustkulišu novirze .................................................................................................................320
16.19.8 Atdura taustkulišu iestatīšana .................................................................................................321
16.19.9 Svārstību slāpēšanas ierīce ....................................................................................................323
16.20 Spararata tīrīšanas regulēšana (tikai modelim BigPack 890) ........................................................324
16.21 Lenšu bremzes pamatregulējums (spararats) ...............................................................................324
16.22 Griešanas garuma regulēšana .......................................................................................................326
17
Apkope ................................................................................................................................................333
17.1
Rezerves daļas...............................................................................................................................333
17.2
Apkopes tabula...............................................................................................................................334
17.3
Pievilkšanas griezes momenti (gremdgalvas skrūvēm) .................................................................336
17.3.1
Metriskās skrūves ar pamatvītni .............................................................................................336
17.3.2
Metriskās skrūves ar smalko vītni ...........................................................................................337
17.3.3
Metriskās skrūves ar gremdgalvu un iekšējo sešstūri ............................................................337
17.4
Nažu maiņa ....................................................................................................................................338
17.5
Pacelšana.......................................................................................................................................340
17.5.1
Pacelšanas gredzeni ...............................................................................................................340
17.5.2
Pacelšana ...............................................................................................................................340
17.6
Tīrīšana ..........................................................................................................................................341
17.7
Dzenošās ķēdes .............................................................................................................................342
9

Satura rādītājs
17.7.1
Padeves veltnis (I)...................................................................................................................342
17.7.2
Savācēja piedziņa (II)..............................................................................................................342
17.7.3
Savācēja piedziņa (III) ............................................................................................................343
17.8
Riepas ............................................................................................................................................344
17.8.1
Riepu pārbaude un kopšana ...................................................................................................345
18

Apkope – hidrauliskā sistēma ...........................................................................................................346
18.1.1
Borta hidrauliskā sistēma ........................................................................................................347
18.2
Augstspiediena filtrs .......................................................................................................................348
18.3
Avārijas manuālā vadība ................................................................................................................349
18.4
Hidrauliskās sistēmas bloka Komfort shēma .................................................................................350
18.5
Avārijas manuālās vadības piemēri ...............................................................................................351
18.5.1
Rullīšu teknes pacelšana/nolaišana........................................................................................351
18.6
Presēšanas spēka regulēšana (ar avārijas manuālo vadību) ........................................................352
18.6.1
Presēšanas spiediena regulēšana ..........................................................................................352
18.6.2
Presēšanas kanāla atbrīvošana (Komfort) .............................................................................352

19
Apkope – pārvadmehānisms.............................................................................................................353
19.1
Galvenais reduktors .......................................................................................................................353
19.2
Grābēja pārvadmehānisms ............................................................................................................354
19.3
Sadalītāja kārba .............................................................................................................................355
19.4
Savācēja pārvadmehānisms ..........................................................................................................356
19.5
Griezējaparāta piedziņas pārvadmehānisms .................................................................................357
20
Apkope – bremžu iekārta ...................................................................................................................359
20.1
Saspiestā gaisa balons ..................................................................................................................360
20.1.1
Atūdeņošanas vārsta pārbaude ..............................................................................................361
20.1.2
Spriegotājlentas pievelciet ......................................................................................................361
20.2
Pārneses regulējuma iestatīšana ...................................................................................................362
20.2.1
Pneimatiskie bremžu cilindri ...................................................................................................363
20.3
Pneimatiskā cilindra gaisa filtrs (tikai Multibale) .............................................................................364
20.4
Gaitas rullīšu vai vadošo rullīšu nomaiņa ......................................................................................364
21
Apkope – kompresors........................................................................................................................365
21.1
Kompresors ....................................................................................................................................365
22
Apkope – eļļošana ..............................................................................................................................367
22.1
Smērvielas......................................................................................................................................368
22.2
Vispārīgā daļa ................................................................................................................................368
22.3
Kardānvārpstas ieeļļošana .............................................................................................................369
22.4
Nažu sviras gaitas rullīšu ieeļļošana ..............................................................................................370
22.5
Mašīnas manuālās eļļošanas vietas ..............................................................................................371
23

Apkope – centrālā eļļošanas sistēma ..............................................................................................375
23.1.1
Automātiskā centrālā eļļošanas sistēma (brīvizvēles) ............................................................375

24
Apkope – elektroiekārta .....................................................................................................................376
24.1
Sensoru izvietojums (mašīnas labā puse) .....................................................................................376
24.2
Sensoru izvietojums (mašīnas kreisā puse) ..................................................................................378
24.2.1
Sensoru regulēšana ................................................................................................................380
24.2.1.1
NAMUR sensors d = 8 mm ..............................................................................................380
24.2.1.2
NAMUR sensors d = 30 mm ............................................................................................381
25
Traucējumi – cēloņi un novēršana ...................................................................................................383
25.1
Vispārīgie darbības traucējumi.......................................................................................................384
10

Satura rādītājs
25.2
Mezglu sējēja darbības traucējumi.................................................................................................388
25.2.1
Vienpusēji mezglu sējēji ..........................................................................................................388
25.2.2
Divpusēji mezglu sējēji ............................................................................................................391
25.3
Trūkumu noteikšana centrālajā eļļošanas sistēmā ........................................................................402
26
Glabāšana noliktavā ...........................................................................................................................403
26.1
Ražas novākšanas sezonas beigās ...............................................................................................404
26.2
Darbi, kas veicami pirms jaunās sezonas ......................................................................................405
26.2.1
Spararata drošības sajūgs ......................................................................................................406
27
Mašīnas apkope ..................................................................................................................................407
27.1
Mašīnas apkope .............................................................................................................................407
28
Pielikums .............................................................................................................................................408
28.1
Elektrisko savienojumu shēma.......................................................................................................408
28.2
Medium elektronikas borta hidrauliskā sistēma .............................................................................408
28.3
Komfort elektronikas borta hidrauliskā sistēma .............................................................................409
28.4
Medium elektronikas darba hidrauliskā sistēma ............................................................................410
28.5
Komfort elektronikas darba hidrauliskā sistēma ............................................................................411
28.6
Principiālā elektriskā shēma ...........................................................................................................412
29

Indeksu rādītājs ..................................................................................................................................413

Pos: 5 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

11

Par šo dokumentu
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Par šo dokumentu

Pos: 6.2 /BA/Einleitung/Gültigkeit/Grosspackenpresse/Gültigkeit BiG Pack 890_1270_1290 High Speed @ 91\mod_1326696370112_111462.docx @ 780063 @ 2 @ 1

2.1

Spēkā esamība
Šī ekspluatācijas instrukcija ir derīga šādu tipu lielpaku presēm:
BiG PACK 890
BiG PACK 890 XC

BiG PACK 1270
BiG PACK 1270 XC

BiG PACK 1290
BiG PACK 1290 XC

BiG PACK 1290 HDP
BiG PACK 1290 HDP XC

Modelim "HighSpeed".

Pos: 6.3.1 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/N/Nachbestellung (Nachbestellung dieses Dokuments) @ 349\mod_1436355974813_111462.docx @ 2625878 @ 2 @ 1

2.2

Papildu pasūtīšana

Pos: 6.3.2 /BA/Zu diesem Dokument/Nachbestellung_Text @ 349\mod_1436355830140_111462.docx @ 2625848 @ @ 1

Ja šis dokuments kļūst pilnīgi vai daļēji nelietojams, jūs varat pieprasīt rezerves dokumentu,
uzrādot seglapā norādīto pasūtījuma Nr.
Pos: 6.4 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/M/Mitgeltende Dokumente @ 187\mod_1380113031071_111462.docx @ 1609677 @ 2 @ 1

2.3

Pielietojamie dokumenti

Pos: 6.5 /BA/Zu diesem Dokument/Mitgeltende Dokumente_Einführungssatz_alle Maschinen @ 187\mod_1380113940483_111462.docx @ 1609953 @ @ 1

Lai garantētu drošu un noteikumiem atbilstošu lietošanu, tad jāievēro šādi pielietojamie
dokumenti:
Pos: 6.6 /BA/Zu diesem Dokument/Mitgeltende Dokumente_BiG Pack @ 338\mod_1430907310499_111462.docx @ 2568091 @ @ 1

–
–

kardānvārpstas(u) lietošanas instrukcija(s)
priekšā uzstādāmā smalcinātāja PreChop lietošanas instrukcija, KRONE (brīvizvēles)

Pos: 6.7 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/ZZielgruppe dieses Dokuments @ 187\mod_1380113123454_111462.docx @ 1609736 @ 2 @ 1

2.4

Šī dokumenta mērķgrupa

Pos: 6.8 /BA/Zu diesem DokumentZielgruppe @ 345\mod_1434348246902_111462.docx @ 2606948 @ @ 1

Šis dokuments ir orientēts uz mašīnas operatoriem, kuri izpilda personāla kvalifikācijas
minimālās prasības, sk. nodaļu Drošība "Personāla kvalifikācija".
Pos: 6.9 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 6.10.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/SSo benutzen Sie dieses Dokument @ 188\mod_1380548350021_111462.docx @ 1614378 @ 2 @ 1

2.5

Izmantojiet šo dokumentu šādi

Pos: 6.10.2 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Verzeichnisse und Verweise @ 336\mod_1429854437094_111462.docx @ 2556428 @ 3 @ 1

2.5.1

Rādītāji un norādes

Pos: 6.10.3 /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: 6.10.4 /BA/Zu diesem Dokument/Richtungsangaben_mit Überschrift 3. Ebene @ 311\mod_1418209262291_111462.docx @ 2405510 @ 3 @ 1

2.5.2

Virziena dati
Virziena dati šajā dokumentā, piem., priekšā, aizmugurē, labajā pusē un kreisajā pusē vienmēr
ir spēkā, skatoties kustības virzienā.

Pos: 6.10.5 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Begriff "Maschine" @ 337\mod_1430721887716_111462.docx @ 2563582 @ 3 @ 1

2.5.3

Jēdziens "Mašīna"

Pos: 6.10.6 /BA/Zu diesem Dokument/Begriff Maschine_Großpackenpressen @ 338\mod_1430897487586_111462.docx @ 2567310 @ @ 1

Turpmāk šajā dokumentā lielpaku presi apzīmē arī ar jēdzienu "Mašīna".
Pos: 6.10.7 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Abbildungen_Darstellungsmittel @ 336\mod_1430133919063_111462.docx @ 2558475 @ 3 @ 1

2.5.4

Attēli

Pos: 6.10.8 /BA/Zu diesem Dokument/Abbildungen_Text @ 336\mod_1430134111209_111462.docx @ 2558506 @ @ 1

Attēli šajā dokumentā ne vienmēr nozīmē precīzo mašīnas tipu. Informācija, kas attiecas uz
attēlu, vienmēr atbilst šī dokumenta mašīnas tipam.
Pos: 6.10.9 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 6.10.10 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Umfang des Dokuments @ 346\mod_1434979896995_111462.docx @ 2611379 @ 3 @ 1

2.5.5

Dokumenta apjoms

Pos: 6.10.11 /BA/Zu diesem Dokument/Umfang des Dokuments_alle Beipacks und Varianten enthalten_Text @ 346\mod_1434979460226_111462.docx @ 2611348 @ @ 1

Šajā dokumentā papildus sērijveida aprīkojumam ir aprakstīts arī mašīnas palīgaprīkojuma
komplekts un varianti. Šī mašīna var no tā atšķirties.

Pos: 6.10.12 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/D/Darstellungsmittel @ 336\mod_1429865448625_111462.docx @ 2556638 @ 3 @ 1

2.5.6

Attēlojuma līdzekļi

Pos: 6.10.13 /Überschriften/Zwischenüberschriften/P-T/Symbole im Text @ 336\mod_1430121354111_111462.docx @ 2557552 @ @ 1

Simboli tekstā

Pos: 6.10.14 /BA/Zu diesem Dokument/Darstellungsmittel_ohne Hinweis und Warnung_BA @ 339\mod_1431002650179_111462.docx @ 2570978 @ @ 1

Šajā dokumentā izmantoti šādi attēlojuma līdzekļi:
Darbības solis
Punkts () apzīmē darbības soli, kas jums jāizpilda, piemēram:
• Noregulējiet kreiso ārējo spoguli.
Darbības secība
Vairāki punkti (), kas izvietoti pirms darbības soļu secības, apzīmē darbības secību, kura jums
jāizpilda soli pa solim, piemēram:
• Atskrūvējiet pretuzgriezni.
• Noregulējiet skrūvi.
• Pievelciet pretuzgriezni.
Uzskaitījums
Domuzīmes (–) apzīmē uzskaitījumu, piemēram:
– bremzes;
– stūres iekārta;
– apgaismojums.
Pos: 6.10.15 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 6.10.16 /Überschriften/Zwischenüberschriften/P-T/Symbole in Abbildungen @ 336\mod_1430121455379_111462.docx @ 2557583 @ @ 1

Simboli attēlos

Pos: 6.10.17 /BA/Zu diesem Dokument/Darstellungsmittel_Übersicht Symbole_BA @ 329\mod_1427193088297_111462.docx @ 2523611 @ @ 1

Detaļu un darbības soļu vizuālai atspoguļošanai izmanto šādus simbolus:
Simbols

Paskaidrojums

1

Detaļas atsauces zīme

I

Detaļas pozīcija (piem., novirze no poz. I uz poz. II)

X

Lielumi (piem., arī P = platums, A = augstums, G = garums)
Darbības solis: Pievelciet skrūves ar dinamometrisko atslēgu ar norādīto
pievilkšanas griezes momentu
Pārvietošanās virziens
Kustības virziens
atvērts
aizvērts
attēla fragmenta palielinājums
Ierāmējumi, mērlīnija, mērlīnijas ierobežojums, redzamo detaļu vai redzamo
montāžas materiālu atskaites līnija
Ierāmējumi, mērlīnija, mērlīnijas ierobežojums, slēpto detaļu vai slēpto montāžas
materiālu atskaites līnija
Ierīkošanas ceļi

LH

Mašīnas kreisā puse

RH

Mašīnas labā puse

Pos: 6.10.18 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 6.10.19 /Überschriften/Zwischenüberschriften/U-Z/Warnhinweise_Zu diesem Dokument @ 337\mod_1430720690194_111462.docx @ 2563469 @ @ 1

Brīdinājuma norādījumi

Pos: 6.10.20 /BA/Zu diesem Dokument/Warnhinweise_Zu diesem Dokument_Text @ 337\mod_1430720301162_111462.docx @ 2563348 @ @ 1

Brīdinājums
BRĪDINĀJUMS! Riska veids un avots!
Rezultāts: savainojumi, nopietni materiālie zaudējumi.
• Pasākumi risku novēršanai.
Ievērībai
IEVĒRĪBAI! Riska veids un avots!
Rezultāts: materiālie zaudējumi.
• Pasākumi zaudējumu novēršanai.
Pos: 6.10.21 /Überschriften/Zwischenüberschriften/F-J/Hinweise mit Informationen und Empfehlungen_Zu diesem Dokument @ 337\mod_1430721734582_111462.docx @ 2563561 @ @ 1

Norādījumi ar informāciju un ieteikumiem
Norādījums
Norādījums
Rezultāts: mašīnas ekonomiskais izdevīgums.
• Izpildāmie pasākumi.

Pos: 6.10.22 /BA/Zu diesem Dokument/Hinweise mit Informationen und Empfehlungen_Text @ 337\mod_1430721371455_111462.docx @ 2563500 @ @ 1
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Šī lappuse ir apzināti atstāta brīva.
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Drošība
Pos: 11 /Überschriften/Überschriften 1/P-T/Sicherheit @ 0\mod_1195566748646_111462.docx @ 111473 @ 3 @ 1

3

Drošība

Pos: 12 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/VVerwendungszweck @ 1\mod_1201707246738_111462.docx @ 112414 @ 2 @ 1

3.1

Lietošanas mērķis

Pos: 13 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Verwendungszweck BiG Pack HS Baureihe @ 93\mod_1327323688288_111462.docx @ 786970 @ @ 1

KRONE lielpaku preses ir mašīnas nopļautā stiebru materiāla (zāles, siena, pākšaugu, salmu)
savākšanai un sapresēšanai lauksaimniecības uzņēmumos. Tās ir izmantojamas
lauksaimniecības traktoru aizmugurē, kuriem ir pietiekama jauda un piemērotas savienojuma
vietas mašīnas uzstādīšanai un ekspluatācijai (sk. nodaļu Ievads "Tehniskie rādītāji" /
"Vispārīgs tehniskais apraksts").
Pļaujas materiālam, lai to savāktu, jābūt novietotam uz lauka vāla veidā; savākšanu drīkst veikt,
tikai pārbraucot pāri vālam ar savācēju.

Pos: 14 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/GroßpackenpressenAufnahme und Pressung nicht genannter Pressgüter @ 341\mod_1432713531296_111462.docx @ 2587523 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS! Šeit neminēto presējamo materiālu satveršana un presēšana!
Sekas: bojājumi mašīnai
Šeit neminēto materiālu savākšana un presēšana ir pieļaujama, tikai saskaņojot ar ražotāju.
Pamata priekšnoteikums katrā gadījumā ir presējamā materiāla vāla novietne un patstāvīga
satveršana, ko veic savācējs, pārbraucot pāri.
Pos: 15.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/BBestimmungsgemäßer Gebrauch (alt) @ 0\mod_1196401545090_111462.docx @ 111645 @ 2 @ 1

3.2

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Pos: 15.2 /BA/Einleitung/Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Grosspackenpresse/Bestimmungsgemäßer Gebrauch BiG Pack @ 93\mod_1327324692481_111462.docx @ 787056 @ @ 1

Lielpaku prese ir konstruēts vienīgi vispārpieņemtai izmantošanai lauksaimniecības darbos (sk.
Ievads "Lietošanas mērķis").
Mašīnu drīkst izmantot tikai personas, kas izpilda prasības, kuras izvirzītas nodaļā Drošība
"Personāla kvalifikācija un apmācības".
Šī lietošanas instrukcija ir mašīnas sastāvdaļa. Mašīna ir paredzēta vienīgi izmantošanai
saskaņā ar šo lietošanas instrukciju.
Mašīnas darbi un izmantošanas veidi, kas nav aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā, var izraisīt
cilvēkiem smagus savainojumus vai nāvi, mašīnas bojājumus un materiālos zaudējumus, līdz ar
to tie ir aizliegti.

Pos: 15.3 /BA/Einleitung/Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Nicht bestimmungsgemäß @ 103\mod_1332171672294_111462.docx @ 940285 @ @ 1

Patvaļīgi izdarītas izmaiņas mašīnā var negatīvi ietekmēt mašīnas īpašības vai drošo
izmantošanu, vai traucēt tās pienācīgo darbību. Tādēļ patvaļīgi izdarītas izmaiņas atbrīvo
ražotāju no jebkādas šādā veidā radušās prasības zaudējumu atlīdzināšanai.
Pos: 16 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/NNutzungsdauer der Maschine @ 318\mod_1423658430909_111462.docx @ 2465757 @ 2 @ 1

3.3

Mašīnas lietošanas termiņš

Pos: 17 /BA/Einleitung/Nutzungsdauer der Maschine_Text @ 318\mod_1423556613022_111462.docx @ 2463158 @ @ 1

–
–
–
–
–
–
Pos: 18 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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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.

Drošība
Pos: 19.1 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/GGrundlegende Sicherheitshinweise @ 186\mod_1380009482364_111462.docx @ 1606598 @ 2 @ 1

3.4

Drošības pamatnorādījumi

Pos: 19.2 /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: 19.3 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Bedeutung der Betriebsanleitung @ 186\mod_1380011391583_111462.docx @ 1606677 @ 3 @ 1

3.4.1

Lietošanas instrukcijas nozīme

Pos: 19.4 /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: 19.5 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/PPersonalqualifikation @ 187\mod_1380011550253_111462.docx @ 1606716 @ 3 @ 1

3.4.2

Personāla kvalifikācija

Pos: 19.6 /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.

Pos: 19.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 19.8 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/KKinder in Gefahr @ 187\mod_1380011650765_111462.docx @ 1606745 @ 3 @ 1

3.4.3

Bērni briesmās

Pos: 19.9 /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: 19.10 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/MMaschine an den Traktor ankuppeln @ 279\mod_1405347497196_111462.docx @ 2150078 @ 3 @ 1

3.4.4

Mašīnas pievienošana pie traktora

Pos: 19.11 /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: 19.12 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Bauliche Änderungen an der Maschine @ 187\mod_1380011874486_111462.docx @ 1606793 @ 3 @ 1

3.4.5

Mašīnas struktūras izmaiņas

Pos: 19.13 /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.

Pos: 19.14 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Zusatzausrüstungen und Ersatzteile @ 187\mod_1380012000801_111462.docx @ 1606832 @ 3 @ 1

3.4.6

Papildaprīkojums un rezerves daļas

Pos: 19.15 /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: 19.16 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Arbeitsplätze und mitfahrende Personen @ 187\mod_1380012130656_111462.docx @ 1606861 @ 3 @ 1

3.4.7

Darba vieta un līdzbraucēji

Pos: 19.17 /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: 19.18 /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: 19.19 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 19.20 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Betriebssicherheit: Technisch einwandfreier Zustand @ 187\mod_1380012216128_111462.docx @ 1606890 @ 3 @ 1

3.4.8

Darbības drošība: Tehniski nevainojams stāvoklis

Pos: 19.21 /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: 19.22 /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: 19.23 /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: 19.24 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 19.25 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Betriebssicherheit - Technische Grenzwerte_Verweis auf Maschbeschr Techn Daten @ 176\mod_1372857251111_111462.docx @ 1506670 @ @ 1

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: 19.26 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/GGefahrenbereiche @ 187\mod_1380012427290_111462.docx @ 1606919 @ 3 @ 1

3.4.9

Apdraudējuma zonas

Pos: 19.27 /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: 19.28 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahrenbereiche rund um Anhängegerät, Anbaugerät o. Anhänger T2 @ 273\mod_1404140364724_111462.docx @ 2059810 @ @ 1
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Drošība
Pos: 19.30 /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: 19.31 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahrenbereich bei eingeschaltetem Antrieb @ 176\mod_1372940161761_111462.docx @ 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: 19.32 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahrenbereich Zapfwelle @ 274\mod_1404279102405_111462.docx @ 2061648 @ @ 1

Jūgvārpstas bīstamā zona
Jūgvārpsta un tai pievienotās daļas var cilvēku aizķert, ievilkt un smagi ievainot.
Pirms jūgvārpstas iedarbināšanas:
• Pārliecinieties, vai visas aizsargiekārtas ir pievienotas un atrodas aizsardzības stāvoklī.
• Pārliecinieties, vai izvēlētie jūgvārpstas apgriezieni un griešanās virziens atbilst pievienotās
mašīnas pieļaujamajiem apgriezieniem un griešanās virzienam.
• Pārliecinieties, vai neviens neatrodas jūgvārpstas un kardānvārpstas bīstamajā zonā.
• Pārāk lielu pagriezienu gadījumā izslēdziet jūgvārpstu. Pretējā gadījumā var sabojāt
mašīnu. Daļas var tikt izsviestas un ievainot cilvēkus.
• Kad jūgvārpsta nav nepieciešama, izslēdziet to.
Pos: 19.33 /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.
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Drošība
Pos: 19.35 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahrenbereich Nachlaufende Maschinenteile - BiG PACK @ 273\mod_1404138597567_111462.docx @ 2059682 @ @ 1

Pēc inerces kustīgo mašīnu daļu bīstamā zona
Kad piedziņa ir atslēgta, pēc inerces kustību turpina šīs mašīnas daļas:
– kardānvārpsta;
– spararats;
– preses virzulis;
– savācējs;
– grābējs;
– griezējaparāts;
– galvenais pievads;
– savienojums;
– piedziņas ķēdes.
Ja mašīnas daļas turpina kustēties pēc inerces, tās var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas.
• Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet drošības nodaļā "Mašīnas apstādināšana un
nodrošināšana".
• Aizskariet tikai nekustīgas mašīnas daļas.
Pos: 19.36 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/SSchutzvorrichtungen funktionsfähig halten @ 187\mod_1380021062004_111462.docx @ 1607118 @ 3 @ 1

3.4.10

Pārbaudiet aizsargmehānismu funkcionalitāti

Pos: 19.37 /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.

Pos: 19.38 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/PPersönliche Schutzeinrichtung @ 187\mod_1380021186541_111462.docx @ 1607147 @ 3 @ 1

3.4.11

Individuālie aizsarglīdzekļi

Pos: 19.39 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweisePersönliche 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.
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Drošība
Pos: 19.41 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Geeignete Kleidung tragen @ 176\mod_1373011520074_111462.docx @ 1508426 @ @ 1

Nēsājiet atbilstošu apģērbu
Saplīsis apģērbs paaugstina risku tikt aizķertam vai ievilktam rotējošās detaļās vai arī aizķerties
aiz izvirzītām daļām. Cilvēki var gūt smagas vai nāvējošas traumas.
• Nēsājiet cieši pieguļošu apģērbu.
• Nenēsājiet gredzenus, ķēdes un citas rotaslietas.
• Gariem matiem lietojiet matu tīkliņu.
• Valkājiet ciešus apavus vai darba aizsargapavus.
Pos: 19.42 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/SSicherheitskennzeichnungen an der Maschine @ 187\mod_1380021311979_111462.docx @ 1607158 @ 3 @ 1

3.4.12

Drošības marķējumi uz mašīnas

Pos: 19.43 /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".

Pos: 19.44 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Verkehrssicherheit @ 187\mod_1380021550886_111462.docx @ 1607205 @ 3 @ 1

3.4.13

Satiksmes drošība

Pos: 19.45 /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: 19.46 /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: 19.47 /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: 19.48 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 19.49 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/MMaschine sicher abstellen @ 187\mod_1380021652951_111462.docx @ 1607234 @ 3 @ 1

3.4.14

Novietojiet mašīnu droši

Pos: 19.50 /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: 19.51 /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".
Pos: 19.52 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Betriebsstoffe @ 187\mod_1380021996500_111462.docx @ 1607263 @ 3 @ 1

3.4.15

Ekspluatācijas materiāli

Pos: 19.53 /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: 19.54 /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: 19.55 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/GGefahren durch die Einsatzumgebung @ 187\mod_1380022686858_111462.docx @ 1607401 @ 3 @ 1

3.4.16

Apkārtējās vides ietekmes risks

Pos: 19.56 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahren durch Einsatzumgebung - Brandgefahr @ 177\mod_1373270833368_111462.docx @ 1509561 @ @ 1

Aizdegšanās risks

Pos: 19.57 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahren durch Einsatzumgebung - Brandgefahr mit Feuerlöscher @ 274\mod_1404225784886_111462.docx @ 2061554 @ @ 1

Lietošanas laikā, kā arī dzīvnieku, piemēram, grauzēju vai putnu, darbības rezultātā mašīnā var
uzkrāties ugunsnedrošs materiāls. It īpaši sausos izmantošanas apstākļos vai virpuļa ietekmē
pastāv sanesu risks.
Putekļi, netīrumi un ražas atlikumi pie karstām virsmām var aizdegties, un cilvēki apdedzinoties
var gūt smagas vai nāvējošas traumas.

•
•
•
Pos: 19.58 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

26

Pārbaudiet un notīriet mašīnu ik dienu pirms pirmās lietošanas.
Regulāri pārbaudiet un notīriet mašīnu darba dienas laikā.
Ugunsdzēšamais aparāts ir vienmēr gatavs darbam.

Drošība
Pos: 19.59 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/GGefahrenquellen an der Maschine @ 187\mod_1380022841201_111462.docx @ 1607490 @ 3 @ 1

3.4.17

Ar mašīnu saistītie riska avoti

Pos: 19.60 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseGefahrenquellen - Lärm (Traktor und Maschine) Verweis auf Maschbeschr. Techn. Daten (2015-12-14 08:49:29) @ 371\mod_1441957844448_111462.docx @ 2710759 @ @ 1

Troksnis var radīt veselības kaitējumus
Ilgstošs darbs ar mašīnu var radīt veselības kaitējumus, piemēram, vājdzirdību, kurlumu vai
džinkstēšanu ausīs. Izmantojot mašīnu ar lielu apgriezienu skaitu, turklāt pieaug trokšņa
līmenis.
• Pirms traktora un mašīnas kombinācijas lietošanas sākuma, novērtējiet trokšņa bīstamību.
Atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem, darba laikiem, mašīnas darba un ekspluatācijas
apstākļiem nosakiet un izmantojiet ausu aizsargus. Turklāt ņemiet vērā gaisa akustisko
emisiju, sk. nodaļu Mašīnas tehniskie dati "Tehniskie dati".
• Nosakiet ausu aizsargu lietošanas un darba laika noteikumus.
• Darba laikā turiet aizvērtus kabīnes logus un durvis.
• Kustībai pa ceļu, noņemiet ausu aizsargus.
Pos: 19.61 /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: 19.62 /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: 19.63 /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: 19.64 /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.
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Drošība
Pos: 19.66 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/GGefahren bei bestimmten Tätigkeiten: Auf- und Absteigen @ 187\mod_1380022928541_111462.docx @ 1607549 @ 3 @ 1

3.4.18

Bīstamība, veicot noteiktus darbus: Iekāpšana un izkāpšana

Pos: 19.67 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahren bei best. Tätigkeiten: 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: 19.68 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/GGefahren bei bestimmten Tätigkeiten: Arbeiten an der Maschine @ 187\mod_1380023025765_111462.docx @ 1607608 @ 3 @ 1

3.4.19

Bīstamība, veicot noteiktus darbus: Darbi ar mašīnu

Pos: 19.69 /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: 19.70 /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: 19.71 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahren bei best. Tätigkeiten: Angehobene Maschinen @ 273\mod_1404141383470_111462.docx @ 2059839 @ @ 1

Pacelta mašīna un mašīnas daļas
Pacelta mašīna var nekontrolēti nolaisties, ripot vai nokrist un saspiest vai nonāvēt cilvēkus.
• Nekad neatrodieties zem paceltas mašīnas. Vispirms apstādiniet mašīnu.
• Pirms visiem darbiem zem mašīnas mašīnu droši atbalstiet; skatiet drošības nodaļā
"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: 19.72 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 19.73 /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: 19.74 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/GGefahren bei bestimmten Tätigkeiten: Arbeiten an Rädern und Reifen @ 187\mod_1380023183993_111462.docx @ 1607666 @ 3 @ 1

3.4.20

Bīstamība, veicot noteiktus darbus: Darbi ar riteņiem un riepām

Pos: 19.75 /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: 19.76 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Verhalten in Gefahrensituationen und bei Unfällen @ 187\mod_1380023393504_111462.docx @ 1607695 @ 3 @ 1

3.4.21

Izturēšanās bīstamās un negadījumu situācijās

Pos: 19.77 /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: 20 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 21.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/SSicherheitsroutinen @ 187\mod_1380089318480_111462.docx @ 1608195 @ 2 @ 1

3.5

Drošības procedūras

Pos: 21.2 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/MMaschine stillsetzen und sichern @ 190\mod_1381323544614_111462.docx @ 1624793 @ 3 @ 1

3.5.1

Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu

Pos: 21.3 /BA/Sicherheit/3. Sicherheitsroutinen/Maschine stillsetzen und sichern -BiG PACK_ALTE FORM @ 273\mod_1403681244258_111462.docx @ 2054122 @ @ 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 un pēc izkāpšanas no traktora kabīnes: Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu un
traktoru.
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.
• Novelciet mašīnas sparararata bremzi.
Pos: 21.4 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Angehobene Maschine und Maschinenteile sicher unterbauen @ 190\mod_1381323662799_111462.docx @ 1624822 @ 3 @ 1

3.5.2

Droši atbalstīta pacelta mašīna un tās daļas

Pos: 21.5 /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: 21.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 21.7 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/MMaschine sicher ankuppeln @ 274\mod_1404282415732_111462.docx @ 2062027 @ 3 @ 1

3.5.3

Mašīnu piekabiniet droši

Pos: 21.8 /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: 21.9 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/MMaschine sicher abkuppeln @ 274\mod_1404282542952_111462.docx @ 2062085 @ 3 @ 1

3.5.4

Mašīnu droši atkabiniet

Pos: 21.10 /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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Pos: 21.11 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 21.12 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/MMaschine für Instandhaltungs-, Reparatur-, Wartungs- und Einstellarbeiten vorbereiten @ 274\mod_1404283183227_111462.docx @ 2062431 @ 3 @ 1

3.5.5

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

Pos: 21.13 /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: 21.14 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/MMaschine sicher in Betrieb nehmen @ 274\mod_1404282899544_111462.docx @ 2062243 @ 3 @ 1

3.5.6

Mašīnas droša ekspluatācijas uzsākšana

Pos: 21.15 /BA/Sicherheit/3. Sicherheitsroutinen/Maschine sicher in Betrieb nehmen - 1000 1/min, mit Elektronik, mit Bremsen, mit Schwungradbremse @ 273\mod_1404115308383_111462.docx @ 2058516 @ @ 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:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pos: 22 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

32

Hidraulikas cauruļvadi ir pievienoti.
Saspiestā gaisa bremzes ir pievienotas (atkarībā no aprīkojuma).
Hidrauliskās bremzes ir pievienotas (atkarībā no aprīkojuma).
Kardanvārpsta 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).
Sparararata bremze ir atbrīvota.
Traktora detaļas nesaskaras ar mašīnas detaļām (it sevišķi, braucot pagriezienos).
Neviens neatrodas mašīnas bīstamajā zonā.

Drošība
Pos: 23 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/SSicherheitsaufkleber an der Maschine @ 190\mod_1381331374791_111462.docx @ 1624969 @ 2 @ 1

3.6

Drošības uzlīmes uz mašīnas

Pos: 24 /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: 25 /BA/Sicherheit/Großpackenpressen/Sicherheit Einführung BiG Pack @ 273\mod_1403690043254_111462.docx @ 2054859 @ @ 1

KRONE lielpaku prese 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: 26 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 27.1 /BA/Sicherheit/Aufkleber/Großpackenpresse/890 / 1270 / 1290 / 1290 HDP/Sicherheitsaufkleber BiG Pack 890_1270_1290 HS Baureihe Bild linke Seite @ 280\mod_1405428814556_111462.docx @ 2152928 @ @ 1
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1. att. Mašīnas kreisā puse
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Drošība
Pos: 27.3 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 471 1 (1x) Bestell-Nr. @ 189\mod_1381220124664_111462.docx @ 1622322 @ @ 1

1) Pasūt. nr. 939 471 1 (1x)
Pos: 27.4 /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: 27.5 /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: 27.6 /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: 27.7 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 520 1 (1x) Bestell-Nr. @ 200\mod_1385457758221_111462.docx @ 1683519 @ @ 1

3) Pasūt. nr. 939 520 1 (1x)
Pos: 27.8 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 520 1 Bild/Text @ 200\mod_1385457791955_111462.docx @ 1683548 @ @ 1
L

Risks, ko rada rotējoša gliemežskrūve.
Rotējoša gliemežskrūve rada ievilkšanas un aizķeršanas risku.
• Neaiztieciet rotējošu gliemežskrūvi.
• Ievērojiet attālumu līdz mašīnas kustīgajām daļām.

9 3 9 5 2 0 -1

Pos: 27.9 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 407 1 (1x) Bestell-Nr. @ 198\mod_1384851380982_111462.docx @ 1672658 @ @ 1

4) Pasūt. nr. 939 407 1 (1x)
Pos: 27.10 /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: 27.11 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 27.12 /BA/Sicherheit/Aufkleber/Großpackenpresse/890 / 1270 / 1290 / 1290 HDP/Sicherheitsaufkleber BiG Pack 890_1270_1290 HS Baureihe Bild linke Seite @ 280\mod_1405428814556_111462.docx @ 2152928 @ @ 1
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2. att. Mašīnas kreisā puse
Pos: 27.13 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

36

Drošība
Pos: 27.14 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 408 2 (1x) Bestell-Nr. @ 198\mod_1384852186096_111462.docx @ 1672894 @ @ 1

5) Pasūt. nr. 939 408 2 (1x)
Pos: 27.15 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939939 408 2 Bild/Text @ 350\mod_1436433066436_111462.docx @ 2626491 @ @ 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.

939 408 2

Pos: 27.16 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /942/942 002 4 (5x) Bestell-Nr. @ 219\mod_1391076373748_111462.docx @ 1775595 @ @ 1

6) Pasūt. nr. 942 002 4 (5x)
Pos: 27.17 /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: 27.18 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /942/942 196 1 (1x) Bestell-Nr. @ 203\mod_1386061414722_111462.docx @ 1698184 @ @ 1

7) Pasūt. nr. 942 196 1 (1x)
Pos: 27.19 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-EBei Ausführung mit Schneidwerk @ 157\mod_1364379388830_111462.docx @ 1387666 @ @ 1

Modelim ar griezējaparātu

Pos: 27.20 /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: 27.21 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /942/942 210 0 (1x) Bestell-Nr. @ 190\mod_1381298003506_111462.docx @ 1623578 @ @ 1

8) Pasūt. nr. 942 210 0 (1x)
Pos: 27.22 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-EBei Ausführung mit Kompressor @ 274\mod_1404300587178_111462.docx @ 2063876 @ @ 1

Modelim ar kompresoru

Pos: 27.23 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /942/942 210 0 Bild/Text @ 190\mod_1381298018264_111462.docx @ 1623607 @ @ 1

Karstu virsmu apdraudējums.
Ja tiek aizskartas karstas virsmas, pastāv apdedzināšanās risks.
• Uzturieties pietiekamā attālumā, kamēr virsmas ir karstas.

Pos: 27.24 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 27.25 /BA/Sicherheit/Aufkleber/Großpackenpresse/890 / 1270 / 1290 / 1290 HDP/Sicherheitsaufkleber BiG Pack 890_1270_1290 HS Baureihe Bild linke Seite @ 280\mod_1405428814556_111462.docx @ 2152928 @ @ 1
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3. att. Mašīnas kreisā puse
Pos: 27.26 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

38

Drošība
Pos: 27.27 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /942/942 459 0 (3x) Bestell-Nr. @ 274\mod_1404299329209_111462.docx @ 2063818 @ @ 1

9) Pasūt. nr. 942 459 0 (3x)
Pos: 27.28 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /942/942 459 0 Bild/Text @ 189\mod_1381214888144_111462.docx @ 1622054 @ @ 1
L

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.
Pos: 27.29 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 529 0 (1x) Bestell-Nr. @ 190\mod_1381300558727_111462.docx @ 1623910 @ @ 1

10) Pasūt. nr. 939 529 0 (1x)
Pos: 27.30 /Abkürzungen /Nur für Frankreich @ 274\mod_1404300705996_111462.docx @ 2063905 @ @ 1

Tikai Francijai
Pos: 27.31 /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: 28 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 29.1 /BA/Sicherheit/Aufkleber/Großpackenpresse/890 / 1270 / 1290 / 1290 HDP/Sicherheitsaufkleber BiG Pack 890_1270_1290 HS Baureihe Bild rechte Seite @ 280\mod_1405429417705_111462.docx @ 2153114 @ @ 1
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4. att. Mašīnas labā puse
Pos: 29.2 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

40

Drošība
Pos: 29.3 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 520 1 (1x) Bestell-Nr. @ 200\mod_1385457758221_111462.docx @ 1683519 @ @ 1

11) Pasūt. nr. 939 520 1 (1x)
Pos: 29.4 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 520 1 Bild/Text @ 200\mod_1385457791955_111462.docx @ 1683548 @ @ 1
L

Risks, ko rada rotējoša gliemežskrūve.
Rotējoša gliemežskrūve rada ievilkšanas un aizķeršanas risku.
• Neaiztieciet rotējošu gliemežskrūvi.
• Ievērojiet attālumu līdz mašīnas kustīgajām daļām.

9 3 9 5 2 0 -1

Pos: 29.5 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 407 1 (1x) Bestell-Nr. @ 198\mod_1384851380982_111462.docx @ 1672658 @ @ 1

12) Pasūt. nr. 939 407 1 (1x)
Pos: 29.6 /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: 29.7 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /942/942 002 4 (4x) Bestell-Nr. @ 219\mod_1391076364640_111462.docx @ 1775566 @ @ 1

13) Pasūt. nr. 942 002 4 (4x)
Pos: 29.8 /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: 29.9 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /942/942 196 1 (1x) Bestell-Nr. @ 203\mod_1386061414722_111462.docx @ 1698184 @ @ 1

14) Pasūt. nr. 942 196 1 (1x)
Pos: 29.10 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-EBei Ausführung mit Schneidwerk @ 157\mod_1364379388830_111462.docx @ 1387666 @ @ 1

Modelim ar griezējaparātu

Pos: 29.11 /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: 29.12 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 29.13 /BA/Sicherheit/Aufkleber/Großpackenpresse/890 / 1270 / 1290 / 1290 HDP/Sicherheitsaufkleber BiG Pack 890_1270_1290 HS Baureihe Bild rechte Seite @ 280\mod_1405429417705_111462.docx @ 2153114 @ @ 1
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5. att. Mašīnas labā puse
Pos: 29.14 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

42

Drošība
Pos: 29.15 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /942/942 459 0 (3x) Bestell-Nr. @ 274\mod_1404299329209_111462.docx @ 2063818 @ @ 1

15) Pasūt. nr. 942 459 0 (3x)
Pos: 29.16 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /942/942 459 0 Bild/Text @ 189\mod_1381214888144_111462.docx @ 1622054 @ @ 1
L

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.
Pos: 29.17 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 469 1 (2x) Bestell-Nr. @ 271\mod_1402898367602_111462.docx @ 2044186 @ @ 1

16) Pasūt. nr. 939 469 1 (2x)
Pos: 29.18 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 469 1 Bild/Text @ 200\mod_1385456794853_111462.docx @ 1683393 @ @ 1

Saspiešanas vai iespiešanas risks
Nolaižot vai samazinot mašīnas daļu augstumu, pastāv dzīvības
briesmas.
• Pārliecinieties, vai mašīnas pagriešanas zonā neatrodas
neviena persona.
• Ievērojiet attālumu līdz mašīnas kustīgajām daļām.
Pos: 29.19 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /942/942 002 4 (1x) Bestell-Nr. @ 189\mod_1381220137082_111462.docx @ 1622351 @ @ 1

17) Pasūt. nr. 942 002 4 (1x)
Pos: 29.20 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-EBei Ausführung mit Knotergebläse @ 274\mod_1404301313798_111462.docx @ 2064051 @ @ 1

Modelim ar mezglu sējēja ventilatoru

Pos: 29.21 /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: 32 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

43

Drošība
Pos: 45 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Hinweis - Nachbestellung/ Anbringung Aufkleber @ 357\mod_1438760742670_111462.docx @ 2656432 @ 33 @ 1

3.6.1

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").

3.6.2

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

Pos: 46 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Ansprechpartner @ 0\mod_1195569394286_111462.docx @ 111478 @ 3 @ 1

3.6.3

Kontaktpersona

Pos: 47 /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: 50 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 51.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/SSicherheitsausstattung @ 17\mod_1236613960651_111462.docx @ 205825 @ 2 @ 1

3.7

Drošības aprīkojums

Pos: 51.2 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Aufstiegsleiter @ 17\mod_1236246728956_111462.docx @ 203801 @ 3 @ 1

3.7.1

Kāpnes

Pos: 51.3 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Aufstiegsleiter BiG Pack Bild 890_1270_1290 HS Baureihe @ 62\mod_1299245584714_111462.docx @ 571363 @ @ 1

1

BPHS0007

6. att.
Mašīnas kreisajā pusē aizmugurē aiz presēšanas kanāla atrodas kāpnes (1), no kurām var veikt
mezglu sējēja mehānisma apkopes darbus.

Pos: 51.4 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Aufstiegsleiter BiG Pack Text @ 17\mod_1236249494878_111462.docx @ 203919 @ @ 1

Pos: 51.5 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Bei Ausführung einschiebbare Aufstiegsleiter @ 192\mod_1381987016868_111462.docx @ 1635328 @ @ 1

Modelim ar ievirzāmām kāpnēm

Pos: 51.6 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Aufstiegsleiter einschiebbar Bild BiG Pack 13 to. Achse @ 192\mod_1381987250766_111462.docx @ 1635347 @ @ 1

1

1
2

BPHS0238

7. att.
a) = kustības pa ceļu pozīcija

b) = uzkāpšanas/nokāpšanas pozīcija

Pos: 51.7 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Hinweis Verriegelung bei Straßen- / Aufstiegs und Abstiegsposition sichern @ 209\mod_1387375184701_111462.docx @ 1725289 @ @ 1

Norādījums
Pārbaudiet, vai kāpņu fiksators katrā pozīcijā ir pienācīgi nofiksēts. Izmantojiet kāpnes ar
nofiksētu uzkāpšanas-nokāpšanas pozīciju.
Pos: 51.8 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Aufstieg HS Baureihen einschiebbare Aufstiegleiter @ 192\mod_1381989250958_111462.docx @ 1635506 @ @ 1

Uzkāpšana
Lai uzkāptu uz mašīnas augšpusi, kāpnēm (1) jābūt novilktām lejā.
• Lai kāpnes novilktu lejā, pavelciet bloķētāja sviru (2), noturiet un novelciet kāpnes lejā līdz
galam.
Pos: 51.9 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

45

Drošība
Pos: 51.10 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Straßenfahrt / Feldarbeit @ 170\mod_1369977700972_111462.docx @ 1472728 @ @ 1

Kustība pa ceļu / darbs laukā
Pos: 51.11 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Aufstiegsleiter einschiebbar Bild BiG Pack 13 to. Achse @ 192\mod_1381987250766_111462.docx @ 1635347 @ @ 1

1

1
2

BPHS0238

8. att.
a) = kustības pa ceļu pozīcija

b) = uzkāpšanas/nokāpšanas pozīcija

Pos: 51.12 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Aufstiegsleiter hochschieben Text Straßenfahrt / Feldarbeit @ 192\mod_1381995949757_111462.docx @ 1635604 @ @ 1

Kustībai pa ceļu un darbam laukā kāpnēm (1) jābūt uzvilktām augšā kustības pa ceļu pozīcijā
(a) un nostiprinātām.
Kāpņu uzvilkšana augšā
• Pavelciet fiksatoru (2).
• Uzvelciet augšā (a) kāpnes, līdz fiksators nofiksējas.

Pos: 51.13 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/FFeuerlöscher @ 17\mod_1236247698456_111462.docx @ 203852 @ 3 @ 1

3.7.2

Ugunsdzēsības aparāts

Pos: 51.14 /BA/Sicherheit/Feuerlöscher/Feuerlöscher Big Pack Bild HS Baureihe @ 62\mod_1299480241001_111462.docx @ 571592 @ @ 1

1

BPHS0008

9. att.
Mašīnu rūpnīcā aprīko ar ugunsdzēsības aparātu (1).
Ugunsdzēsības aparāts (1) atrodas pie jūgstieņa kreisajā priekšējā pusē, skatoties kustības
virzienā.

Pos: 51.15 /BA/Sicherheit/Feuerlöscher/Feuerlöscher Text BiG Pack @ 62\mod_1299479944306_111462.docx @ 571565 @ @ 1

Pos: 51.16 /BA/Sicherheit/Feuerlöscher/Feuerlöscher allgemeiner Text @ 17\mod_1236248193988_111462.docx @ 203871 @ @ 1

•

Pirms lietošanas sākuma ugunsdzēsības aparātu (1) novietojiet mašīnā paredzētajā
pozīcijā.
Lieciet piereģistrēt ugunsdzēsības aparātu. Tikai šādi var garantēt attiecīgi noteiktajā
termiņā (ik pēc diviem gadiem) veicamo pārbaužu izpildi.
Pārbaudes intervāli citās valstīs var būt atšķirīgi. Šajā gadījumā ir spēkā norādījumi uz
ugunsdzēsības aparāta atbilstošajās valstīs.
• Ievērojiet atbilstošo valstu noteikumus.
Pos: 51.17 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

46

Drošība
Pos: 51.18 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Unterlegkeile @ 33\mod_1254202555660_111462.docx @ 318458 @ 3 @ 1

3.7.3

Apakšā pieliekamie ķīļi

Pos: 51.19 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Unterlegkeile Bild BP 890_1270_1290 HS Baureihe @ 63\mod_1299668510278_111462.docx @ 574588 @ @ 1

1

BPHS0024

10. att.
Pos: 51.20 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Unterlegkeile Text BP HS Baureihe @ 71\mod_1305799627493_111462.docx @ 640734 @ @ 1

Riteņu paliktņi (1) atrodas aizmugurē labajā un kreisajā pusē līdzās presēšanas kanālam
• Riteņu paliktņus (1) vienmēr ievietojiet pirms un aiz riepām (tādējādi mašīna būs
nodrošināta pret ripošanu).
Norādījums
Ja ir tandēmass (brīvizvēles) ar atbalsttilta vadību, tad pie priekšējā tilta jāievieto riteņu paliktņi
pret ripošanu.
Pos: 51.21 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/F/Feststellbremse @ 6\mod_1214898864996_111462.docx @ 113333 @ 2 @ 1

3.8

Stāvbremze

Pos: 51.22 /BA/Inbetriebnahme/Feststellbremse/Feststellbremse Bild BiG Pack 890_1270_1290 HS Baureihe @ 92\mod_1326881975736_111462.docx @ 782998 @ @ 1

1
BPHS0009_1

11. att.
Pos: 51.23 /BA/Inbetriebnahme/FeststellbremseFeststellbremse Anbringungsort BiG Pack @ 331\mod_1427803128940_111462.docx @ 2532512 @ @ 1

Stāvbremzes kloķis (1) atrodas lielpaku preses kreisajā aizmugurējā pusē zem presēšanas
kanāla.
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: 51.24 /BA/Inbetriebnahme/FeststellbremseFeststellbremse @ 330\mod_1427721353779_111462.docx @ 2530810 @ @ 1

Pos: 51.25 /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: 51.26 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 51.27 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/SSchwungradbremse @ 71\mod_1305785577816_111462.docx @ 639941 @ 2 @ 1

3.9

Spararata bremze

Pos: 51.28 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Schwungradbremse/Schwungradbremse Bild 890_1270_1290 Big Pack HS Baureihe / beide Ausführungen @ 304\mod_1414585491442_111462.docx @ 2362844 @ @ 1

1

1
12. att.
Poz. a = spararats ar izslēgtu bremzi

Pos: 51.29 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/SchwungradbremseSchwungradbremse Text (2015-11-13 09:31:11) @ 71\mod_1305793488785_111462.docx @ 640117 @ @ 1

BPHS0314

Poz. b = spararats ar ieslēgtu bremzi

Spararata bremze atrodas pie jūgstieņa mašīnas kreisajā pusē.
Spararata bremze (1) novērš negaidītu preses kustīgo detaļu kustības sākumu, veicot tehniskās
uzturēšanas vai apkopes darbus. Spararatu notur bremžu uzlika.
• Lai ieslēgtu spararata bremzi, bremzes sviru (1) pie spararata pārlieciet no pozīcijas
(a = ar izslēgtu bremzi) pozīcijā (b = ar ieslēgtu bremzi). Tagad spararatam ir ieslēgta
bremze.
Kad ir ieslēgta mašīnas elektronika, atskan skaņas signāls.
Pos: 51.30 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/SStützfuß @ 175\mod_1372676754261_111462.docx @ 1502342 @ 2 @ 1

3.10

Balstkāja

Pos: 51.31 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Abstellstütze Standfläche vergrößern_Hinweis @ 302\mod_1413968281921_111462.docx @ 2353770 @ @ 1

Norādījums
Lai palielinātu balstkājas balstvirsmu uz mīkstas pamatnes, izmantojiet piemērotu paliktni.
Pos: 51.32 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Abstellstütze / Hydraulischer Stützfuß Bild BiG PACK @ 304\mod_1414572088821_111462.docx @ 2362610 @ @ 1

1
BPHS0313

13. att.
Modelim ar atvāžamo balstu
Pos: 51.33 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Auf Abstellstütze abgestellt @ 17\mod_1236318204666_111462.docx @ 204368 @ @ 1

Pos: 51.34 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Modelim ar hidraulisko balstkāju (brīvizvēles)

Kamēr mašīna nav piekabināta pie traktora, jūgstienis atbalstās uz atvāžamā balsta.

Drošība
Pos: 51.35 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Medium-Elektronik @ 61\mod_1299223169539_111462.docx @ 570984 @ @ 1

Medium elektronika

Pos: 51.36 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Hydraulischer Stützfuß Medium Elektronik Bild HS Baureihe @ 92\mod_1326870734408_111462.docx @ 782796 @ @ 1

2

BPHS0012

BPHS0014_1

14. att.
Lai aktivizētu hidraulisko balstkāju, iepriekš jānobloķē noslēdzošais krāns (1) mašīnas
aizmugurē.
Hidraulisko balstkāju ievirza un izvirza, izmantojot sviru (2).

Pos: 51.37 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Hydraulischer Stützfuß bei Medium- elektronik allgemein 1290 HDP II Baureihe @ 150\mod_1362046460167_111462.docx @ 1343172 @ @ 1

Pos: 51.38 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Hydraulischer Stützfuß bei Medium- elektronik allgemein 1290 HDP II Baureihe T2 @ 171\mod_1370421411357_111462.docx @ 1477619 @ @ 1

Pos: 51.39 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Komfort-Elektronik @ 61\mod_1299223046976_111462.docx @ 570932 @ @ 1

Komfort elektronika
Hidraulisko balstkāju ievirza un izvirza, izmantojot divkāršās darbības vadības ierīci

Pos: 51.40 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Hydraulischer Stützfuß mit internes Sperrventil @ 356\mod_1438696982834_111462.docx @ 2654657 @ @ 1

(

/

) traktorā.

Pos: 51.41 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 51.42 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/AAbsperrhahn Pick-up @ 155\mod_1363682265328_111462.docx @ 1373804 @ 2 @ 1

3.11

Savācēja noslēdzošais krāns

Pos: 51.43 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Absperrhahn Pick-up Bild mit Legende @ 155\mod_1363682181297_111462.docx @ 1373735 @ @ 1

15. att.
Pozīcija (a) savācējs atbrīvots

Pozīcija (b) savācējs nobloķēts

Pos: 51.44 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Absperrhahn Pick-up sperren Text @ 152\mod_1362738275226_111462.docx @ 1357731 @ @ 1

Transportējot mašīnu vai strādājot zem preses, vienmēr nobloķējiet savācēju, izmantojot
noslēdzošo krānu (1).
Noslēdzošais krāns atrodas mašīnas kreisajā priekšējā pusē pie jūgstieņa.
Pos: 52 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Atmiņas ierīce
Pos: 53 /BA/Datenspeicher/Datenspeicher @ 368\mod_1441604875252_111462.docx @ 2698759 @ 1 @ 1

4

Atmiņas ierīce
Liels skaits mašīnas elektronisko sastāvdaļu satur atmiņas ierīces, kuras īslaicīgi vai ilgstoši
saglabā tehnisko informāciju par mašīnas stāvokli, notikumiem un kļūdām. Vispārīgi šī tehniskā
informācija atspoguļo detaļas, moduļa, sistēmas vai apkārtnes stāvokli:
–

Sistēmas sastāvdaļu darba stāvokļi (piem., piepildījuma līmeņi)

–

Mašīnas un tās atsevišķo sastāvdaļu statusa ziņojumi (piem., riteņu apgriezienu skaits,
riteņu ātrums, kustības palēninājums, šķērspaātrinājums)

–

Kļūdainas darbības un bojājumi svarīgās sistēmas sastāvdaļās (piem., gaismas un
bremzes)

–

Mašīnas reakcijas īpašajās kustības situācijās (piem., gaisa spilvena nostrādāšana,
stabilitātes regulēšanas sistēmas izmantošana)

–

Apkārtnes stāvokļi (piem., temperatūra).

Šiem datiem ir vienīgi tehnisks raksturs, un tie ir paredzēti kļūdu identifikācijai un novēršanai, kā
arī mašīnas funkciju optimizācijai. Pēc šiem datiem nevar izveidot kustības profilus par
nobrauktajiem ceļa posmiem.
Ja izmanto servisa pakalpojumus (piem., remonta pakalpojumos, servisa procesos, garantijas
gadījumos, kvalitātes nodrošināšanai), servisa tīkla (ieskaitot ražotāja) darbinieki spēj šo
tehnisko informāciju nolasīt no notikumu un kļūdu atmiņas ierīcēm, izmantojot īpašas
diagnostikas ierīces. Tur jūs pēc vajadzības saņemsiet papildu informāciju. Pēc kļūdas
novēršanas informāciju bojājumu reģistratorā izdzēš vai nepārtraukti pārraksta.
Lietojot mašīnu, ir iedomājamas situācijas, kurās šos tehniskos datus kopā ar citu informāciju
(nelaimes gadījuma protokols, mašīnas bojājumi, liecinieku liecības utt.), ja nepieciešams,
piesaistot ekspertu, varētu padarīt personisku.
Papildfunkcijas, kas ir atrunātas līgumā ar klientu (piem., attālā apkope), atļauj noteiktu mašīnu
datu pārsūtīšanu no mašīnas.
Pos: 54 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas apraksts
Pos: 55.1 /Überschriften/Überschriften 1/K-O/Maschinenbeschreibung @ 107\mod_1334231806004_111462.docx @ 965214 @ 1 @ 1

5

Mašīnas apraksts

Pos: 55.2 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/MMaschinenübersicht @ 0\mod_1195565731130_111462.docx @ 111469 @ 2 @ 1

5.1

Mašīnas pārskats

Pos: 55.3 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Maschinenübersicht linke Seite mit Tandemachse Bild BP 890_1270_1 290 HS Baureihe @ 190\mod_1381732621836_111462.docx @ 1628871 @ 3 @ 1

5.1.1

Lielpaku preses Big Pack ar tandēmasi kreisā puse
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16. att.
Pos: 55.4 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas apraksts
Pos: 55.5 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Maschinenübersicht linke Seite mit Tandemachse BP 89 0_1270_1290 HS @ 308\mod_1416995805537_111462.docx @ 2391978 @ @ 1

1

Platleņķa kardānvārpsta

2

Hidrauliskās eļļas rezerves tvertne

3

Ugunsdzēsības aparāts

4

Saspiestā gaisa balons modelim ar
pneimatisko bremzi

5

Vadības vārstu bloks (darba hidrauliskā
sistēma)
tikai modelim ar Komfort elektroniku

6

Uzdevumu dators

7

Kreisās puses auklu kaste

8

Auklu bremze

9

Auklas kustības indikators (augšējais
diegs)

10

Siešanas ierīce (divpusējs mezglu
sējējs)

11

Mezglu sējēja un mezglu sējēja
vārpstas bloķēšanas mehānisma
manuālais atbrīvotājs

12

Riteņa paliktnis

13

Mitruma mērīšanas ierīce (brīvizvēles)

14

Ķīpu tekne (brīvizvēles ar ķīpu svariem)

15

Rullīšu teknes
Ķīpu tekne

16

12 voltu kontaktligzda

17

Stāvbremzes kloķis

18

Manuālā vadība:
Komfort elektronika:
Ķīpu tekne un ķīpu izgrūdējs
Medium elektronika:
Ķīpu tekne, ķīpu izgrūdējs un balstkāja

19

Atbalstoša vadāmā tilta tandēmass
agregāts

20

Auklu kontrolierīce un spriegotājierīce
(apakšējais diegs)

21

Grābēja piedziņa, ieskaitot izciļņu
ieslēgšanas sajūgu

22

Griezējaparāts (brīvizvēles)

23

Borta hidrauliskās sistēmas spiediena
ierobežošanas vārsts

24

Savācēja kopējošais ritenis

25

Stāvbremze "Spararats"

26

Padeves veltnis

27

Cilindriskais piespiedējs

28

Balstkāja

29

Starpbalsts

30

Sakabes cilpa

31

Savācēja noslēdzošais krāns

32

Ātrjaucamo savienojumu un spraudņu
turētājs

33

Instrumentu kaste

Pos: 55.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas apraksts
Pos: 55.7 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/RRechte Seite der Großpackenpresse BiG Pack mit Tandemachse @ 312\mod_1420787689918_111462.docx @ 2412549 @ 3 @ 1

5.1.2

Lielpaku preses BiG Pack ar tandēmasi labā puse

Pos: 55.8 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Maschinenübersicht rechte Seite mit Tandemachse Bild BP 890_1270_1290 HS Baureihe @ 309\mod_1417589907632_111462.docx @ 2397326 @ @ 1

1
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7
BPHS0003_3

17. att.
Pos: 55.9 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Maschinenübersicht rechte Seite Nachlauf -Lenkachse Text BP 890_1270_1290 HS 7 4x4 @ 191\mod_1381736499559_111462.docx @ 1629091 @ @ 1

Pos: 55.10 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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1)

Mitruma mērīšanas ierīce (brīvizvēles)

2)

Centrālā eļļošanas sistēma (smērviela)

3)

Auklu bremze

4)

Labās puses auklu kaste

5)

Saspiestā gaisa balons (mezglu sējēju
tīrīšana)

6)

Atbalsttilta noslēdzošais krāns
(brīvizvēles)

7)

Jūgstienis

8)

Savācēja piedziņa

9)

Griezējaparāta piedziņa

10)

Maināma iepildes sistēma (VFS)

11)

Riteņa paliktnis

Mašīnas apraksts
Pos: 55.11 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/KKennzeichnung @ 0\mod_1195564622099_111462.docx @ 111466 @ 2 @ 1

5.2

Marķējums

Pos: 55.12 /BA/Einleitung/Kennzeichnung/BiG Pack/Kennzeichnung BiG PAck @ 17\mod_1236164057449_111462.docx @ 201375 @ @ 1

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
Heinr ich-Kr one-Str . 10 D-48480 Spelle

Made in
Germany

BPXC0100

Att. 18
Mašīnas parametri ir uz datu plāksnītes (1). Tā atrodas mašīnas labajā pusē.
Pos: 55.13 /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: 55.14 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Ansprechpartner @ 0\mod_1195569394286_111462.docx @ 111478 @ 3 @ 1

5.3.1

Kontaktpersona

Pos: 55.15 /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: 55.16 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas apraksts
Pos: 55.17 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Beschreibung Pressvorgang @ 153\mod_1363008350826_111462.docx @ 1359384 @ 2 @ 1

5.4

Presēšanas procesa apraksts
Ieslēdzot termināli, tas vispirms parāda manuālā režīma pamatattēlu.
Sākšana ar tukšu presēšanas kanālu
Manuālajā režīmā iepriekš noregulējiet nominālo preses aizvaru spiedienu uz 50 bar / 725 PSI
(sausiem stiebru materiāliem, piem., salmiem) un uz 25 bar / 362 PSI (skābbarībai). Lai iegūtu
pilnīgu ķīpu un novērstu preses aizvaru saliekšanos, pagaidiet ar vāla satveršanu, līdz terminālī
būs sasniegts noregulētais nominālais preses aizvaru spiediens.
Lai pilnīgi piepildītu presēšanas kanālu, sapresējiet divas ķīpas manuālajā režīmā.
Lai atšķirīgu materiāla īpašību gadījumā (piem., atšķirīga materiāla mitrums laukā) vienmēr
saglabātu vienādu ķīpu stiprību, nobeigumā pārslēdzieties automātiskajā režīmā.
Automātiskajā režīmā noregulējiet nominālo presēšanas spēku tā, lai ķīpa iegūtu vajadzīgo ķīpu
stiprību.
Preses aizvaru piespiešanas spiedienu presēšanas kanālā automātiskajā režīmā automātiski
regulē uzdevumu dators tā, lai tiktu sasniegts iepriekš izvēlētais presēšanas spēks.
Ja materiāls kļūst mitrāks, tad ķīpas ir sliktāk sapresējamas, tādēļ tad arī mazliet samazina
preses aizvaru spiedienu. Ja materiāls kļūst sausāks, preses aizvaru spiedienu atkal palielina.
Tādējādi spiediena indikācija displejā var ievērojami svārstīties. Ķīpu kvalitāte un stiprība paliek
nemainīga.
Sākšana ar pilnu presēšanas kanālu
Pagaidiet ar pārslēgšanos automātiskajā režīmā, līdz manuālajā režīmā būs sasniegts
nominālais preses aizvaru spiediens.
Ja presēšana jāveic manuālajā režīmā, pagaidiet ar vālu satveršanu, līdz būs sasniegts
nominālais preses aizvaru spiediens.

Pos: 55.18 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas apraksts
Pos: 55.19 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Verdichten des Großpackens alle BiG PACK´s @ 151\mod_1362137260923_111462.docx @ 1345228 @ 2 @ 1

5.5

Lielizmēra ķīpas saspiešana
Mašīna ļauj sapresēt sienu un salmus lielizmēra ķīpā ar augstu saspieduma pakāpi
(kvadrātveida ķīpa).
Kvadrātveida ķīpas saspiešanu veic astoņos soļos.
1. Pļaujas materiālu satver ar savācēju.
2. Cilindrisks piespiedējs ar aiz tā esošo padeves veltni nodrošina pļaujas materiāla
netraucētu satveršanu.
Modelim bez griezējaparāta:
• Iebūvēts padeves veltnis transportē pļaujas materiālu uz grābēju trumuli.
Modelim ar griezējaparātu:
• Iebūvēts padeves veltnis transportē pļaujas materiālu uz griezējrotoru un tālāk uz
grābēju trumuli.
3. Grābēju trumulis piepilda grābēju kanālu un padeves kanālu.
4. Sasniedzot noteiktu piepildījuma līmeni, taustkulise tiek atvirzīta, un padevēja grābējs
piepilda presēšanas kanālu ar pļaujas materiālu.
5. Presēšanas kanālā pļaujas materiāls tiek sapresēts par lielizmēra ķīpu ar augstu
saspieduma pakāpi.
6. Pēc tam, kad ir sasniegts noregulētais ķīpas garums, tiek aktivizēts mezglu sējēja
mehānisms un tiek sasieta lielizmēra ķīpa.
7. Nākamā lielizmēra ķīpa transportē lielizmēra ķīpu tālāk uz ķīpu tekni. No ķīpu teknes
lielizmēra ķīpa tiek nolikta uz lauka.
8. Ķīpu izgrūdējs transportē pēdējo lielizmēra ķīpu uz ķīpu tekni.
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Pos: 55.21 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Ausführung MultiBale (optional) HS Baureihe @ 190\mod_1381392160650_111462.docx @ 1625446 @ 2 @ 1

5.6

Modelis MultiBale

I

19. att.
Modelim MultiBale lielizmēra ķīpas satur kopā 4 diegi un mazās ķīpas attiecīgi 2 diegi. Ja ir
izslēgta funkcija MultiBale, parasto lielizmēra ķīpu turpina apsiet ar 6 diegiem.
Ja ir iepriekš izvēlēta funkcija MultiBale, tad mazās ķīpas nosien ar priekšējo adatas svārstīgo
kulisi (1). Ar aizmugurē savienoto adatas svārstīgo kulisi (2) sasien kopējo ķīpu.
Atsevišķo adatas svārstīgo kulišu savienošanu veic ar pneimatisko cilindru (3), kas aktivizē
bloķētāja sprūdu (5). Pneimatiskā cilindra (3) vadības bloku vada tieši ar Komfort elektronikas
palīdzību.
Rūpnīcā modelim MultiBale mazo ķīpu skaits ir ierobežots ar 6 gab. Mazo ķīpu minimālais
garums ir noregulēts uz 45 cm. Tādējādi ar lielizmēra ķīpas maksimālo kopgarumu (270 cm) ir
iegūstams maināms mazo ķīpu garums no 45 cm līdz 135 cm. Līdz ar to mazo ķīpu
regulējamais skaits ir atkarīgs no ķīpas garuma un mazo ķīpu minimālā garuma.
Ja mazo ķīpu skaits jāpalielina līdz maks. 9 gab., lūdzu, sazinieties ar tuvāko KRONE pārstāvi.
9 mazu ķīpu gadījumā ir iegūstams maināms mazo ķīpu garums no 30 cm līdz 135 cm.
Ja noregulē vairāk par 6 mazām ķīpām, pastiprināti var rasties mezglu sējēju problēmas.
Ķīpas garumu un kārtu skaitu noregulē traktora terminālī, sk. nodaļu Terminālis "MultiBale
skaita regulēšana".
Norādījums
• Lai minimizētu nodilumu atsevišķajās detaļās, nofiksējiet abas adatas svārstīgās kulises,
izmantojot caurumoto līsti (4), ja funkcija MultiBale nebūs nepieciešama ilgāku laiku.
• Ja terminālī izvēlas funkciju MultiBale, kad ir nobloķēta adatas svārstīgā kulise, šī funkcija
netiek izpildīta. Termināļa displejā parādās kļūdas ziņojums.
• Tā kā kopējo ķīpu notur 4 diegi, izmantojot mašīnu ar funkciju MultiBale, jāuzmana, lai
izmantotu augstvērtīgu auklu (100-130 m/kg).
• Lai kopējo ķīpu sadalītu mazās ķīpās, atārdiet diegus (a, c, d, f).
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20. att.
a) Lielizmēra ķīpa / lielizmēra b) Maza ķīpa / mazas ķīpas
ķīpas garums
garums

c) Mazās ķīpas kārtas
biezums / kārtu skaits.

Lai iegūtu optimālas mazas ķīpas, ķīpas garumu un mazo ķīpu skaitu (no 2 līdz 9) drīkst
noregulēt tikai ķīpas sākumā. Mazās ķīpas kārtas biezumam jābūt mazās ķīpas garuma
kārtnībai. Kārtas biezums jānolasa displejā vāla satveršanas laikā. Kārtas biezums ir atkarīgs
no kustības ātruma un vāla vienmērības. Jo notiek ātrāka kustība, jo lielāks kļūst kārtas
biezums. Liela kustības ātruma gadījumā ir grūtāk iegūt optimālu mazo ķīpu, nekā mazāka
kustības ātruma gadījumā. Nav jāizvēlas kārtas biezums lielāks par 17 cm / 6,6 collām.
Noteiktais kārtas biezums jāsaglabā visas presēšanas laikā.
Mazās ķīpas garumu iegūst, lielizmēra ķīpas (a) garumu izdalot ar mazo ķīpu skaitu.
Piemērs:
Vajadzīgais ķīpas garums ir 240 cm / 94 collas. Vajadzīgo mazo ķīpu skaits ir 5 gabali.
Mazo ķīpu garuma noteikšana
b = a / 5 (a= 240 cm / 5 = 48 cm)

b = a / 6 (a= 94 collas / 6 = 19 collas)

Optimālā kārtas biezuma noteikšana
Šajā piemērā vadās pēc mazās ķīpas garuma, kas ir 48 cm / 19 collas. Atkarībā no kārtu skaita
iegūst šādu kārtas biezumu.
Kārtas biezumu aprēķina pēc mazās ķīpas garuma, ko izdala ar vajadzīgo kārtu skaitu (z).
c=a/z
Kārtu skaits (z)

Kārtas biezums (c) izteikts
cm/collās

Vērtējums

2

24 cm / 9 collas

-

3

16 cm / 6 collas

o

4

12 cm / 5 collas

++

5

10 cm / 4 collas

+

6

8 cm / 3 collas

++

7

7 cm / 2,7 collas

++

8

6 cm / 2,4 collas

++

9

5 cm / 2 collas

-
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Pos: 55.24 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/AAntriebe @ 20\mod_1238751478183_111462.docx @ 225058 @ 2 @ 1

5.7

Piedziņas

Pos: 55.25 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/HHauptantrieb @ 20\mod_1238751529465_111462.docx @ 225083 @ 3 @ 1

5.7.1

Galvenā piedziņa

Pos: 55.26 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Antriebe/Hauptantrieb allgemein 1000 U/min HS Typen T1 @ 191\mod_1381825794687_111462.docx @ 1631296 @ @ 1

5
4
3
2
1
21. att.
Maksimālais darba apgriezienu skaits nedrīkst pārsniegt 1000 apgr./min.
Piedziņas kardānvārpsta (1) pārvada traktora piedziņas jaudu tālāk uz starpbalstu (2).
Starpbalsts pārvada spēku tālāk uz starpkardānvārpstu (3).
Starpkardānvārpsta darbina spararatu (4).
Spararats darbina galveno reduktoru (5).
Galvenais reduktors
Galvenais reduktors sadala spēku tālāk uz labo un kreiso pusi un darbina šādus
pārvadmehānismus:
Pos: 55.27 /Überschriften/Zwischenüberschriften/K-Olinke Maschinenseite @ 60\mod_1297934981687_111462.docx @ 562728 @ @ 1

Mašīnas kreisā puse

Pos: 55.28 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Antriebe/Hauptantrieb allgemein 1000 U/min HS Typen T2 @ 192\mod_1382020040164_111462.docx @ 1636698 @ @ 1

22. att.
Galvenais reduktors darbina sadales kārbu (1).
Sadales kārba darbina grābēja pārvadmehānismu (2) un mezglu sējēju pārvadmehānismu (3).
Pos: 55.29 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 55.30 /Überschriften/Zwischenüberschriften/P-Trechte Maschinenseite @ 60\mod_1297935179130_111462.docx @ 562754 @ @ 1

Mašīnas labā puse

Pos: 55.31 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-EBei Ausführung mit Schneidwerk @ 157\mod_1364379388830_111462.docx @ 1387666 @ @ 1

Modelim ar griezējaparātu

Pos: 55.32 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Antriebe/Hauptantrieb allgemein 1000 U/min HS Typen T3 @ 192\mod_1382020204775_111462.docx @ 1636727 @ @ 1

23. att.
Galvenais reduktors darbina augšējo stūra pārvadu (1). Augšējais stūra pārvads darbina
starpvārpstu (2). Starpvārpsta pārvada griezes momentu pa drošības sajūgu (3) uz
griezējaparāta pārvadmehānismu (4). Griezējaparāta pārvadmehānisms darbina griezējaparātu.
Pos: 55.33 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-EBei Ausführung ohne Schneidwerk @ 157\mod_1364379318831_111462.docx @ 1387608 @ @ 1

Modelim bez griezējaparāta

Pos: 55.34 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Antriebe/Hauptantrieb allgemein 1000 U/min HS Typen T4 @ 192\mod_1382020424090_111462.docx @ 1636756 @ @ 1

24. att.
Galvenais reduktors darbina augšējo stūra pārvadu (1). Augšējais stūra pārvads darbina
kardānvārpstu (2). Kardānvārpsta pārvada griezes momentu uz savācēja pārvadmehānismu
(3). Savācēja pārvadmehānisms darbina savācēju.
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Pos: 55.36 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/UÜberlastsicherung an der Maschine @ 155\mod_1363674757378_111462.docx @ 1373348 @ 2 @ 1

5.8

Aizsardzība pret pārslodzi uz mašīnas

Pos: 55.37 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherunge n an der Maschine: Nachfolgende Komponenten werden geschützt @ 155\mod_1363346950723_111462.docx @ 1371099 @ @ 1

Turpmākās sastāvdaļas tiek pasargātas no bojājumiem, izmantojot aizsardzību pret pārslodzi.
Pos: 55.38 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/HHauptantrieb @ 20\mod_1238751529465_111462.docx @ 225083 @ 3 @ 1

5.8.1

Galvenā piedziņa

Pos: 55.39 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG Pack 890 HS BiG Pack 890 XC HS @ 190\mod_1381478581743_0.docx @ 1628246 @ @ 1

BiG Pack 890 HS / BiG Pack 890 XC HS

Pos: 55.40 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung am Schwungrad Bild 890 HS Baureihe @ 191\mod_1381829965478_111462.docx @ 1631675 @ @ 1

25. att.
Pos: 55.41 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung am Schwungrad nur BiG PACK 890 @ 191\mod_1381836224357_111462.docx @ 1632045 @ @ 1

Uz spararata atrodas berzes sajūgs (1) un izciļņu ieslēgšanas sajūgs (2).
Berzes sajūgs atrodas spararata priekšpusē.
Izciļņu ieslēgšanas sajūgs atrodas spararata aizmugurē.
Berzes sajūgs (1) pasargā traktoru, piedziņas kardānvārpstu un starpkardānvārpstu no slodzes
maksimumiem.
Izciļņu ieslēgšanas sajūgs (2) pasargā mašīnu no slodzes maksimumiem.
Pos: 55.42 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Antriebe/Hauptantrieb Nockenschaltkupplung Hinweis @ 20\mod_1238753739308_111462.docx @ 225146 @ @ 1

Norādījums
Tiklīdz nostrādā sajūgs, apturiet traktoru, nekavējoties izslēdziet jūgvārpstu un nobremzējiet
spararatu. Pēc darbības traucējuma novēršanas izciļņu ieslēgšanas sajūgs atkal automātiski
ieslēdzas.
Pos: 55.43 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 55.44 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG Pack 1270 HS / 1270 XC HS /1290 HS / 1290 XC HS / 129 0 HDP HS / 1290 HDP XC HS @ 191\mod_1381835593370_0.docx @ 1632006 @ @ 1

BiG Pack 1270 HS (XC) / BiG Pack 1290 HS (XC) / BiG Pack 1290 HDP HS (XC)

Pos: 55.45 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung am Schwungrad Bild 1270/1290/1290 HDP/4x4 HS Baureihe @ 191\mod_1381830017074_111462.docx @ 1631704 @ @ 1

26. att.
Pos: 55.46 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung am Schwungrad @ 155\mod_1363675408463_111462.docx @ 1373551 @ @ 1

Uz spararata atrodas berzes sajūgs (1) un izciļņu ieslēgšanas sajūgs (2).
Berzes sajūgs (1) pasargā traktoru, piedziņas kardānvārpstu un starpkardānvārpstu no slodzes
maksimumiem.
Izciļņu ieslēgšanas sajūgs (2) pasargā mašīnu no slodzes maksimumiem.
Pos: 55.47 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Antriebe/Hauptantrieb Nockenschaltkupplung Hinweis @ 20\mod_1238753739308_111462.docx @ 225146 @ @ 1

Norādījums
Tiklīdz nostrādā sajūgs, apturiet traktoru, nekavējoties izslēdziet jūgvārpstu un nobremzējiet
spararatu. Pēc darbības traucējuma novēršanas izciļņu ieslēgšanas sajūgs atkal automātiski
ieslēdzas.
Pos: 55.48 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/RRafferantrieb @ 155\mod_1363676783571_111462.docx @ 1373609 @ 3 @ 1

5.8.2

Grābēja piedziņa

Pos: 55.49 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung am Raffergetriebe Bild mit gelber Walterscheid Kupplung @ 191\mod_1381831362300_111462.docx @ 1631868 @ @ 1

27. att.
Pos: 55.50 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung am Raffergetriebe @ 155\mod_1363675259453_111462.docx @ 1373493 @ @ 1

Uz grābēja pārvadmehānisma atrodas izciļņu ieslēgšanas sajūgs.
Izciļņu ieslēgšanas sajūgs pasargā grābēja pārvadmehānismu no slodzes maksimumiem.
Pos: 55.51 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Hinweis Überlastkupplung angesprochen @ 136\mod_1353062689925_111462.docx @ 1213836 @ @ 1

Norādījums
Tiklīdz nostrādā drošības sajūgs, apturiet traktoru un samaziniet apgriezienu skaitu, līdz
mašīna atkal automātiski būs atbrīvota. Tagad drošības sajūgs atkal automātiski atjauno savu
darbību.
Vadības bloka displejā parāda kļūdas ziņojumu.
Pos: 55.52 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 55.53 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/SSchneidwerkantrieb @ 192\mod_1382011621479_111462.docx @ 1636007 @ 3 @ 1

5.8.3

Griezējaparāta piedziņa modelim ar griezējaparātu (XC)

Pos: 55.54 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Sc herschraube/Überlastsicherung des Schneidwerks und der Pick-up, Ausführung HS mit Schneidwerk @ 136\mod_1353063267793_111462.docx @ 1213952 @ @ 1

28. att.
Virs griezējaparāta pārvadmehānisma atrodas izciļņu ieslēgšanas sajūgs.
Izciļņu ieslēgšanas sajūgs pasargā griezējaparātu un savācēja ķēdes piedziņu no slodzes
maksimumiem.
Pos: 55.55 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/PPick-up Antrieb @ 155\mod_1363676829227_111462.docx @ 1373637 @ 3 @ 1

5.8.4

Savācēja piedziņa

Pos: 55.56 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung der Pick-up Bild mit Legende HS Maschinen @ 191\mod_1381831704061_111462.docx @ 1631907 @ @ 1

1

1

29. att.
Modelim ar griezējaparātu

Modelim bez griezējaparāta

Pos: 55.57 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung der Pick-up, bei Ausführung mit Schneidwerk @ 155\mod_1363675037552_111462.docx @ 1373405 @ @ 1

Modelim ar griezējaparātu:
Uz savācēja ķēdes piedziņas atrodas izciļņu ieslēgšanas sajūgs, modelis zvaigznes
sprūdmehānisms (1).
Izciļņu ieslēgšanas sajūgs pasargā savācēja ķēdes piedziņu no slodzes maksimumiem.
Pos: 55.58 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung der Pick-up, bei Ausführung ohne Schneidwerk @ 155\mod_1363674948297_111462.docx @ 1373377 @ @ 1

Modelim bez griezējaparāta
Uz apakšējā savācēja pārvadmehānisma uz piedziņas kardānvārpstas apakšējā gala atrodas
izciļņu ieslēgšanas sajūgs, modelis zvaigznes sprūdmehānisms (1).
Izciļņu ieslēgšanas sajūgs pasargā savācēja piedziņu no slodzes maksimumiem.
Pos: 55.59 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Hinweis Überlastkupplung angesprochen @ 136\mod_1353062689925_111462.docx @ 1213836 @ @ 1

Norādījums
Tiklīdz nostrādā drošības sajūgs, apturiet traktoru un samaziniet apgriezienu skaitu, līdz
mašīna atkal automātiski būs atbrīvota. Tagad drošības sajūgs atkal automātiski atjauno savu
darbību.
Vadības bloka displejā parāda kļūdas ziņojumu.
Pos: 55.60 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 55.61 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/NNadelschwinge @ 158\mod_1365140055004_111462.docx @ 1405048 @ 3 @ 1

5.8.5

Adatas svārstīgā kulise

Pos: 55.62 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung der Nadelschwinge / Scherschraube Bild alle HS-Typen außer 1290 HDP II @ 192\mod_1382077992442_111462.docx @ 1637539 @ @ 1

30. att.
Pos: 55.63 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung der Nadelschwinge / Scherschraube alle HS-Typen außer 1290 HDP II @ 191\mod_1381737358783_111462.docx @ 1629230 @ @ 1

Nogriežamā skrūve
Adatas svārstīgās kulises vilcējstienis (1) ir pasargāts ar nogriežamu skrūvi, mašīnas kreisā
puse.
Nogriežamā skrūve pasargā adatas un adatas svārstīgo kulisi no slodzes maksimumiem.
Pos: 55.64 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/PPick up @ 1\mod_1201791975201_0.docx @ 113646 @ 2 @ 1

5.9

Pick-up

Pos: 55.65 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Funktionsweise/Großpackenpressen/Pick-up Funktionsbeschreibung Bild 1290 HDP II ohne XC @ 157\mod_1364315127180_111462.docx @ 1386010 @ @ 1

31. att.
1)

Savācējs

2)

Kopējošais ritenis

3)

Atspere

4)

Dziļuma ierobežotājs

Pos: 55.66 /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: 55.67 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Funktionsweise/GroßpackenpressenPick-up Funktionsbeschreibung T2 @ 355\mod_1438667690021_111462.docx @ 2651038 @ @ 1

Savācēju (1) paceļ un nolaiž, izmantojot vienkāršās darbības vadības ierīci (
) traktorā.
Savācējam ir kopējošie riteņi (2). Izmantojot kopējošos riteņus, noregulē savācēja darba
augstumu.
Savācēja darba augstumu var ierobežot uz leju, izmantojot dziļuma ierobežotājus (4) mašīnas
abās pusēs. Tādējādi ir iespējama mašīnas kustība ar nofiksētu savācēju bez kopējošajiem
riteņiem.
Kopējošo riteņu piespiešanas spēku ar atsperi (3) var pielāgot augsnes īpašībām.
Pos: 55.68 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 55.69 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/RRollenniederhalter @ 0\mod_1201163046930_111462.docx @ 112344 @ 2 @ 1

5.10

Cilindriskais piespiedējs

Pos: 55.70 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Funktionsweise/Großpackenpressen/Rollenniederhalter mit Einzugswalze Funktionsbeschreibung Bild HS Baureihe @ 208\mod_1386843347201_111462.docx @ 1718156 @ @ 1

32. att.
1)

Padeves veltnis

2)

Piespiedēja rullis

3)

Cilindriskais piespiedējs

4)

Ķēde

5)

Atspere

Pos: 55.71 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Funktionsweise/Großpackenpressen/Rollenniederhalter mit Einzugwalze Funktionsbeschreibung @ 152\mod_1362637505506_111462.docx @ 1354028 @ @ 1

Pos: 55.72 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Cilindriskais piespiedējs un padeves veltnis 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
Piespiedēja ruļļa piespiešanas spēku uz vālu noregulē ar atsperi.
Sauss pļaujas materiāla:
palieliniet piespiešanas spēku
Mitrs pļaujas materiāla:
samaziniet piespiešanas spēku

Mašīnas apraksts
Pos: 55.73 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/SSchneidwerk @ 20\mod_1238593156760_111462.docx @ 223573 @ 2 @ 1

5.11

Griezējaparāts

Pos: 55.74 /BA/Maschinenbeschreibung/Schneidwerk/Allgemeines Schneidwerk BigPack ohne Blindmesser @ 91\mod_1326705764014_111462.docx @ 780799 @ 3 @ 1

5.11.1

Vispārīgā daļa
Mašīnai Big Pack XC ir griezējaparāts ar griešanas veltni un nofiksētajiem nažiem. Griešana ir
paredzēta lielpakas labākai turpmākai apstrādei un presēšanas blīvuma palielināšanai.
Iespējamu aizsprostojumu gadījumā nažus var izvilkt no padeves kanāla, hidrauliski vadot no
traktora. Katrs nazis atsevišķi tiek nodrošināts pret pārslodzi. Mašīnu var izmantot arī bez
nažiem. Tādā gadījumā griešanas veltnis uzņemas padeves funkciju starp savācēju un papildu
presēšanas kanālu.

Pos: 55.75 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/SSchnittlänge @ 280\mod_1405513151074_111462.docx @ 2154918 @ 3 @ 1

5.11.2

Griešanas garums

Pos: 55.76 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG Pack 890 HS XC @ 279\mod_1405416487213_0.docx @ 2151747 @ @ 1

BiG Pack 890 HS XC
Griezējaparātu var aprīkot ar maks. 16 nažiem.
Naži ir sadalīti 2 grupās (augšējais nažu ieslēgšanas slēdzis un apakšējais nažu ieslēgšanas
slēdzis).
Tādā gadījumā teorētiskais griešanas garums ar pilnu aprīkojumu ir 44 mm. Griešanas garumu
nosaka izmantoto nažu skaits un nažu ieslēgšanas slēdža stāvoklis.
Izmantojot augšējo un apakšējo nažu ieslēgšanas slēdzi, ir iespējams ar pilnu aprīkojumu pēc
izvēles ieslēgt 0, 8, 8 vai 16 nažus.
BiG Pack 1270 HS XC / BiG Pack 1290 HS XC / BiG Pack 1290 HDP HS XC
Griezējaparātu var aprīkot ar maks. 26 nažiem.
Naži ir sadalīti 2 grupās (augšējais nažu ieslēgšanas slēdzis un apakšējais nažu ieslēgšanas
slēdzis).
Tādā gadījumā teorētiskais griešanas garums ar pilnu aprīkojumu ir 44 mm. Griešanas garumu
nosaka izmantoto nažu skaits un nažu ieslēgšanas slēdža stāvoklis.
Izmantojot augšējo un apakšējo nažu ieslēgšanas slēdzi, ir iespējams ar pilnu aprīkojumu pēc
izvēles ieslēgt 0, 13, 13 vai 26 nažus.

Pos: 55.77 /BA/Maschinenbeschreibung/Schneidwerk/Schnittlänge BigPack BiG PACK 890 HS / 870 HDP mit 16 Messer @ 192\mod_1382080824345_111462.docx @ 1637766 @ @ 1

Pos: 55.78 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG Pack 1270 XC HS / 1290 XC HS / 1290 HDP XC HS @ 192\mod_1382081008983_0.docx @ 1637795 @ @ 1

Pos: 55.79 /BA/Maschinenbeschreibung/Schneidwerk/Schnittlänge BigPack mit 26 Messer @ 192\mod_1382079661221_111462.docx @ 1637737 @ @ 1

Pos: 55.80 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas apraksts
Pos: 55.81 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/HHydrauliksystem @ 274\mod_1404363871846_111462.docx @ 2065008 @ 2 @ 1

5.12

Hidrauliskā sistēma

Pos: 55.82 /BA/Wartung/Load-Sensing/Großpackenpresse/Bild Load-Sensing Anschluss HS Baureihe @ 64\mod_1300278753983_111462.docx @ 582802 @ @ 1

33. att.
Pos: 55.83 /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: 55.84 /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 hidrauliskajai sistēmai notiek ar mašīnas vadības
vārstu bloka sistēmas aizgriezni (1). Vadības vārstu bloks atrodas priekšā kreisajā pusē zem
sānu pārsega līdzās elektronikas kastei.

Pos: 55.85 /BA/Wartung/Load-Sensing/Großpackenpresse/Anpassen des Hydrauliksystems an die Traktorhydraulik @ 151\mod_1362464892689_111462.docx @ 1348978 @ @ 1

Pos: 55.86 /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: 55.87 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 55.88 /BA/Maschinenbeschreibung/BiG PAck/Preßkraftregulierung / Druckbegrenzungsventil-Block 890/1270/1290/1290 HDP (HS) @ 194\mod_1383579575073_111462.docx @ 1650689 @ 2 @ 1

5.13

Spiediena ierobežošanas vārstu bloks (borta hidrauliskā sistēma)

34. att. Modelis Komfort elektronika
Modelis Medium elektronika
Spiediena ierobežošanas vārstu blokā atkarībā no mašīnas aprīkojuma atrodas šādi vārsti:
1)

Manometrs

2)

Spiediena ierobežošanas vārsts
presēšanas spiediena regulēšanai.

3a)

Vārsts preses aizvaru atbrīvošanai

3b)

Noslēdzošais krāns preses aizvaru
atbrīvošanai

Presēšanas spēku presēšanas kanālā regulē elektroniski-hidrauliskā sistēma. Presēšanas
spēka regulēšanu veic tieši traktora terminālī.
Spiedienu var tieši nolasīt termināļa displejā.
Papildu manometrs (1) presēšanas spiediena nolasīšanai atrodas uz spiediena ierobežošanas
vārstu bloka.
Pos: 55.89 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal´s/Hinweis Ausschalten des Terminal Um den Pressdruck aufrecht zu erhalten BiG Pack @ 152\mod_1362639559715_111462.docx @ 1354157 @ @ 1

Norādījums
Lai presēšanas kanālā saglabātu presēšanas spiedienu mašīnas izslēgšanas gadījumā,
termināli izslēdziet tikai tad, kad mašīna vai spararats ir apstādinātā stāvoklī.
Pos: 55.90 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

69

Mašīnas apraksts
Pos: 55.91 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/BBindegarn @ 20\mod_1238751359527_111462.docx @ 225033 @ 2 @ 1

5.14

Ķīpu siešanas aukla

Pos: 55.92 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Alte Ausführungen/Enfachknoter @ 20\mod_1239009990035_111462.docx @ 226954 @ @ 1

Vienpusēji mezglu sējēji

Pos: 55.93 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG Pack 1270 HS BiG Pack 1270 XC HS @ 190\mod_1381479540345_0.docx @ 1628275 @ @ 1

BiG Pack 1270 HS / BiG Pack 1270 XC HS

Pos: 55.94 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Einfachknoter/Bidegarn verbinden im Garnkasten 6 Einfachknoter Bild 16 Rollen 3 Unterfäden @ 208\mod_1386915701434_111462.docx @ 1719732 @ @ 1

3c

3a

2c

2a

1a

1c

3d

3b

2d

2b

1b

1d

35. att.
Pos: 55.95 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Einfachknoter/Bindeeinrichtung allgemein 6 Einfachknoter 16 Rollen @ 191\mod_1381918291783_111462.docx @ 1633422 @ @ 1

Lielpaku prese mašīnas abās pusēs ir aprīkota ar auklu kastēm. Auklu kastēs var iestiprināt pa
16 ķīpu siešanas auklas ruļļiem. No tiem ar (R) marķētie auklas ruļļi ir rezerves ruļļi.
Katram no sešiem mezglu sējējiem pievada pa vienam apakšējam diegam. Attiecīgi katrā pusē
mezglu sējējiem pievada pa 3 apakšējiem diegiem.
Lai garantētu pietiekamu siešanas drošību, jāievēro, lai izmantotu tikai sintētiskas auklas,
kurām diega garums ir 100-130 m/kg.
Pos: 55.96 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Hinweis Verwenden Sie nur KRONE Original Bindegarn @ 32\mod_1253083955561_111462.docx @ 308455 @ @ 1

Norādījums
Izmantojiet tikai oriģinālās KRONE ķīpu siešanas auklas.
Pos: 55.97 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 55.98 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Doppelknoter @ 20\mod_1239010038066_111462.docx @ 226978 @ @ 1

Divpusēji mezglu sējēji

Pos: 55.99 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG Pack 890 HS BiG Pack 890 XC HS @ 190\mod_1381478581743_0.docx @ 1628246 @ @ 1

BiG Pack 890 HS / BiG Pack 890 XC HS

Pos: 55.100 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Bidegarn verbinden im Garnkasten 4 Doppelknoter Bild 16 Rollen 2 Ober-/ Unterfäden @ 208\mod_1386918932285_111462.docx @ 1720026 @ @ 1

2a

1a

2c

2a

1a

1c

2b

1b

2d

2b

1b

1d

36. att.
1)

Augšējā diega auklas ruļļi

2)

Apakšējā diega auklas ruļļi

Pos: 55.101 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Bindeeinrichtung allgemein 4 Doppelknoter 16 Rollen @ 191\mod_1381843730948_111462.docx @ 1632305 @ @ 1

Lielpaku prese mašīnas abās pusēs ir aprīkota ar auklu kastēm. Auklu kastēs var iestiprināt pa
16 ķīpu siešanas auklas ruļļiem. No tiem ar (R) marķētie auklas ruļļi ir rezerves ruļļi.
Katram no četriem mezglu sējējiem pievada pa vienam augšējam diegam. Attiecīgi katrā pusē
mezglu sējējiem pievada pa 2 augšējiem diegiem un pa 2 apakšējiem diegiem.
Apakšējam diegam nodrošina divkārtīgi vairāk auklas ruļļus, jo apakšējam diegam apt. divkārtīgi
nepieciešams auklas daudzums, lai apņemtu ķīpas apakšpusi un abus galus. Taču augšējais
diegs apņem tikai ķīpas augšpusi.
Lai garantētu pietiekamu siešanas drošību, jāievēro, lai izmantotu tikai sintētiskas auklas,
kurām diega garums ir 100-130 m/kg.
Pos: 55.102 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Hinweis Verwenden Sie nur KRONE Original Bindegarn @ 32\mod_1253083955561_111462.docx @ 308455 @ @ 1

Norādījums
Izmantojiet tikai oriģinālās KRONE ķīpu siešanas auklas.
Pos: 55.103 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 55.104 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG Pack 1270 HS / 1270 XC HS /1290 HS / 1290 XC HS / 1290 HDP HS / 1290 HDP XC HS @ 191\mod_1381835593370_0.docx @ 1632006 @ @ 1

BiG Pack 1270 HS (XC) / BiG Pack 1290 HS (XC) / BiG Pack 1290 HDP HS (XC)

Pos: 55.105 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Bidegarn verbinden im Garnkasten6 Doppelknoter Bild 16 Rollen 3 Ober-/ Unterfäden @ 208\mod_1386927926341_111462.docx @ 1720315 @ @ 1

3a

2a

1a

3a

2a

2b

3b

2b

1b

3b

3c

2c

1a

1b

1c

37. att.
1)

Augšējā diega auklas ruļļi

2)

Apakšējā diega auklas ruļļi

Pos: 55.106 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Bindeeinrichtung allgemein 6 Doppelknoter 16 Rollen @ 173\mod_1371027284941_111462.docx @ 1484666 @ @ 1

Lielpaku prese mašīnas abās pusēs ir aprīkota ar auklu kastēm. Auklu kastēs var iestiprināt pa
16 ķīpu siešanas auklas ruļļiem. No tiem ar (R) marķētie auklas ruļļi ir rezerves ruļļi.
Katram no sešiem mezglu sējējiem pievada pa vienam augšējam diegam un vienam apakšējam
diegam. Attiecīgi katrā pusē mezglu sējējiem pievada pa 3 augšējiem diegiem un pa 3
apakšējiem diegiem.
Apakšējam diegam nodrošina divkārtīgi vairāk auklas ruļļus, jo apakšējam diegam apt. divkārtīgi
nepieciešams auklas daudzums, lai apņemtu ķīpas apakšpusi un abus galus. Taču augšējais
diegs apņem tikai ķīpas augšpusi.
Lai garantētu pietiekamu siešanas drošību, jāievēro, lai izmantotu tikai sintētiskas auklas,
kurām diega garums ir 100-130 m/kg.
Pos: 55.107 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Hinweis Verwenden Sie nur KRONE Original Bindegarn @ 32\mod_1253083955561_111462.docx @ 308455 @ @ 1

Norādījums
Izmantojiet tikai oriģinālās KRONE ķīpu siešanas auklas.
Pos: 55.108 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 55.109 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Elektrische Garnfehlanzeige Unterfaden @ 270\mod_1402586863488_111462.docx @ 2042274 @ 3 @ 1

5.14.1

Apakšējās auklas trūkuma elektriskā indikācija

38. att.
Ja ir sasniegts apakšējās auklas gals vai tas ir saplīsis, atsperotās auklas spriegotājierīce (1)
novietojas uz rotācijas leņķa (2). Terminālī atskan skaņas brīdinājuma signāls. Displejā parādās
kļūdas ziņojums.
Norādījums
Lai izslēgtu skaņas brīdinājuma signālu auklas ievēršanas laikā, skatiet nodaļu KRONE
ISOBUS terminālis "Avārijas ziņojums".
Pos: 55.110 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 55.111 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Garnlaufanzeige Oberfaden (Doppelknoter) @ 20\mod_1238741788902_111462.docx @ 224923 @ 3 @ 1

5.14.2

Augšējā diega gaitas indikācija (dubultais mezglu sējējs)

Att. 39
Augšējo auklas gaitu kontrolē atstarotāji (auklas gaitas rādītāji), kas ir uzstādīti virs mašīnas.
Ķīpu veidošanas procesā auklas gaitas rādītājiem jāpārvietojas pulsācijas veidā šurpu turpu.
Parasti visi rādītāji paceļas un nolaižas vienlaikus, izņemot darbības traucējuma gadījumā.
Šādu darba traucējumu atpazīst pēc tā, ka auklas gaitas rādītājs, kam radies darbības
traucējums, neatrodas vienādā pozīcijā ar pārējiem rādītājiem.
Var parādīties šādi darbības traucējumi:
Auklas gaitas rādītājs paliek augšā:
• Aukla ir aptinusies ap mezglu sējēja āķi.
• Adata nav reģistrējusi augšējo auklas posmu (aukla netiek pārgriezta).
• Mezgls ir iestrēdzis mezglu sējēja āķī (pēc siešanas pabeigšanas auklas gaitas rādītājs
ilgāku laiku paliek apakšā, nekā pārējie).
Auklas gaitas rādītājs paliek apakšā:
• Auklas spriegojums ir nepietiekams.
• Augšējais auklas posms ir pārplīsis.
• Mezglu sējēja āķis nav sasējis mezglu.
Pos: 55.112 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/E/Elektrische Knoterkontrolle @ 168\mod_1367993462294_111462.docx @ 1452505 @ 3 @ 1

5.14.3

Elektriskā mezglu sējēju kontrole

Pos: 55.113 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-EAusführung Komfort-Elektronik @ 325\mod_1425550906427_111462.docx @ 2497658 @ @ 1

Modelis ar Komfort elektroniku

Pos: 55.114 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Knoterkontrolle BiG PACK HS Baureihe @ 304\mod_1414574586717_111462.docx @ 2362711 @ @ 1

BPHS0015

Pos: 55.115 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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40. att.
Mašīna ir aprīkota ar elektrisku mezglu sējēju kontroli. Turklāt katru mezglu sējēju kontrolē viens
sensors (1). Ja mezglu sējējam parādās kļūda, vadības termināļa displejā parādās atbilstošs
kļūdas ziņojums.
Mezglu sējēji, skatoties kustības virzienā no kreisās uz labo pusi, ir numurēti no 1 līdz 6 (vai no
1 līdz 4).

Mašīnas apraksts
Pos: 55.116 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Knotergetriebe / Ruhestellung / Bindevorgang von Hand auslösen @ 168\mod_1367993844032_111462.docx @ 1452582 @ 2 @ 1

5.15

Mezglu sējēju pārvadmehānisms

3
a

41. att.
Mezglu sējēju pārvadmehānisms sākuma stāvoklī
Mezglu sējēju pārvadmehānisms atrodas sākuma stāvoklī, kad palaides rullis (1) atrodas
mezglu sējēju pārvadmehānisma diskveida izciļņa (2) padziļinājumā.
Siešanas process
Siešanas process sastāv no diskveida izciļņa (2) viena apgrieziena.
Sistēma automātiski palaiž mezglu sējēju mehānismu pēc noregulētā ķīpas garuma
sasniegšanas. Turklāt diskveida izcilnis griežas, izspiež palaides rulli no padziļinājuma un
turpina griezties, līdz palaides rullis ieslīd atpakaļ padziļinājumā. Diskveida izciļņa griešanās
laikā vispirms tiek sasiets pirmais mezgls (beigu mezgls) un tieši pēc tam otrs mezgls (sākuma
mezgls).
Pirmais mezgls = beigu mezgls sasien sapresēto ķīpu
Otrais mezgls = sākuma mezgls sasien nākamās ķīpas sākuma mezglu
Siešanas procesa manuālā palaišana
Veicot apkopes, regulēšanas un remontdarbus, kad traktors nav piekabināts, siešanas procesu
var manuāli palaist. Pašu siešanas procesu veic, griežot ar roku spararatu (3) darba virzienā
(a), sk. nodaļu Vadība "Siešanas procesa manuālā palaišana".
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Pos: 55.118 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Funktionsweise/Großpackenpressen/Ballenausschieber / Ballenschurre betätigen Einführtext BP 890_1270_1290_1290 HDP_4x4 @ 173\mod_1371025842883_111462.docx @ 1484477 @ 2 @ 1

5.16

Ķīpu izgrūdējs / ķīpu tekne

1

BPHS0252

42. att. Ķīpu izgrūdējs (1)
Ķīpu izgrūdēja vai ķīpu teknes vadība ir atkarīga no mašīnas modeļa (Medium elektronika vai
Komfort elektronika), sk. nodaļu Vadība "Ķīpu teknes vadība".
Pos: 55.119 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Funktionsweise/Großpackenpressen/Ballenausschieber / Rollenschurre betätigen bei Ausführung Medium-Elektronik @ 152\mod_1362724438588_111462.docx @ 1357166 @ 3 @ 1

5.16.1

Medium elektronikas modelis

43. att.
Vadības ierīce atrodas mašīnas aizmugurē kreisajā pusē pie šķērssijas.
Izmantojot noslēdzošos krānus (1,2), atbrīvo vai nobloķē vadības sviras (3,4).
Izmantojot vadības sviru (3), nolaiž vai paceļ ķīpu tekni.
Izmantojot vadības sviru (4), ķīpu izgrūdēju pārvieto uz aizmuguri vai uz priekšu.
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Pos: 55.121 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Funktionsweise/Großpackenpressen/Ballenausschieber / Ballenschurre betätigen bei Ausführung Komfort-Elektronik @ 157\mod_1364316843931_111462.docx @ 1386070 @ 3 @ 1

5.16.2

Modelim ar Komfort elektroniku:

1

2

3

5

4

5

44. att.
Mašīnām ar Komfort elektroniku mašīnas aizmugurē kreisajā pusē ir uzstādīti ārēji taustiņi (1,2).
Izmantojot taustiņus (3,4), manuāli aktivizē ķīpu izgrūdēju. Izmantojot taustiņus (5,6), manuāli
aktivizē ķīpu tekni.
Ķīpu izgrūdēja aktivizēšana
Izmantojot taustiņu (3), ķīpu izgrūdēju pārvieto uz priekšu.
Taustiņam (4) ir vairākas funkcijas.
Ja preses aizvari nav atbrīvoti, nospiežot taustiņu, atbrīvo preses aizvarus.
Ja preses aizvari ir atbrīvoti, nospiežot taustiņu, veic 10 ķīpu izgrūdienus.
Ja preses aizvari ir atbrīvoti, nospiežot un noturot taustiņu, ķīpu izgrūdējs virzās uz aizmuguri.
Ķīpu teknes aktivizēšana
Izmantojot taustiņu (5), ķīpu tekni paceļ transportēšanas stāvoklī.
Izmantojot taustiņu (6), ķīpu tekni nolaiž darba stāvoklī.
Pos: 55.122 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

77

Mašīnas apraksts
Pos: 55.123 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/DDruckluftbehälter @ 12\mod_1224144256075_111462.docx @ 150978 @ 2 @ 1

5.17

Saspiestā gaisa balons

Pos: 55.124 /BA/Wartung/Druckluftbehälter/Druckluftbehälter Bild BP 890/1270/1290 HS Baureihe Maschbeschreibung @ 62\mod_1299662280569_111462.docx @ 574101 @ @ 1

4
2

3

1
BPHS0018

45. att.
Pos: 55.125 /BA/Wartung/Druckluftbehälter/Druckluftbehälter Text Zusatz Big Pack HS Baureihe @ 62\mod_1299662408501_111462.docx @ 574128 @ @ 1

•

Lielpaku presēm, kuras ir aprīkotas ar pneimatisko bremzi, ir divi saspiestā gaisa baloni (1x
saspiestā gaisa balons (2) pneimatiskajai bremzei / 1x saspiestā gaisa balons (4) mezglu
sējēju tīrīšanai).
• Lielpaku presēm, kuras ir aprīkotas ar hidraulisko bremzi, ir viens saspiestā gaisa balons (4)
(1x mezglu sējēju tīrīšanai).
Lielpaku presēm, kas aprīkotas ar pneimatisko bremzi, bremžu iekārtas saspiestā gaisa balons
(2) atrodas mašīnas labajā pusē. Pa spiedvadu (1) tas ir savienots ar saspiestā gaisa balonu (4)
mezglu sējēju tīrīšanai.

Pos: 56 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Saspiestā gaisa balons (4) mezglu sējēju tīrīšanai (pneimatiskā bremze / hidrauliskā bremze)
atrodas labajā pusē virs auklu kastes uz rāmja.

Mašīnas apraksts
Pos: 57 /Layout Module /Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_111462.docx @ 112426 @ @ 1
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Pos: 59 /Überschriften/Überschriften 1/P-T/Technische Daten der Maschine @ 134\mod_1351154219999_111462.docx @ 1195178 @ 1 @ 1

6

Mašīnas tehniskie rādītāji

Pos: 60 /BA/Einleitung/Technische Daten/Technische Daten mit 2. Überschrift @ 0\mod_1195566374865_111462.docx @ 111471 @ 2 @ 1

6.1

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: 61.1 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG Pack 890 HS BiG Pack 890 XC HS @ 190\mod_1381478581743_0.docx @ 1628246 @ @ 1

BiG Pack 890 HS / BiG Pack 890 XC HS

Pos: 61.2 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 890 HS/Technische Daten: Abmessungen in Transportstellung BiG PACK 890 HS @ 136\mod_1353058807299_111462.docx @ 1213641 @ @ 1

Izmēri
Augstums

3075 mm

Transportēšanas stāvokļa garums

7930 mm

Garums darba stāvoklī

9180 mm

Platums ar riepām 710/45-22.5 viena ass

2600 mm

Platums ar riepām 500/50-17 tandēmass

2550 mm

Platums ar riepām 550/45-22,5 tandēmass

2600 mm

Platums ar riepām 620/40- R22,5 tandēmass

2670 mm

Pos: 61.3 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 890 HS/Technische Daten: Gewicht BiG PACK 890 @ 303\mod_1414138500515_111462.docx @ 2357384 @ @ 1

Svars*
Viena ass bez griezējaparāta

7470 kg

Viena ass ar griezējaparātu

8030 kg

Tandēmass bez griezējaparāta

8010 kg

Tandēmass ar griezējaparātu

8560 kg

Maks. pieļaujamā atbalsta slodze

2000 kg*

*) atkarībā no mašīnas aprīkojuma
Pos: 61.4 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 890 HS/Technische Daten: Spurbreite BiG PACK 890 HS @ 136\mod_1353327129264_111462.docx @ 1215680 @ @ 1

Šķērsbāze
Viena ass

1820 mm

Tandēmass

2040 mm

Pos: 61.5 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: zulässige Höchstgeschwindigkeit 870 HDP / 890/1270/1290 HS @ 136\mod_1353327194106_111462.docx @ 1215709 @ @ 1

Maksimāli pieļaujamais ātrums *
Viena ass, pneimatiskā bremze
Tandēmass, pneimatiskā bremze

40 km/h
50 km/h / 60 km/h**

Viena ass, hidrauliskā bremze

40 km/h

Tandēmass, hidrauliskā bremze

50 km/h

*) Maksimālais ātrums ir atkarīgs no attiecīgo valstu likumdošanas normām.
**) Atkarīgs no riepām
Pos: 61.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 61.7 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 890 HS/Technische Daten: Active Pick-up BiG PACK 890 @ 136\mod_1353327394196_111462.docx @ 1215767 @ @ 1

Aktīvais savācējs
Satveršanas platums

1950 mm

Satveršanas platums (savācēja platums brīvizvēles)

2350 mm

Zaru turētājs

5 gab.

Zaru skaits (dubultzaru skaits vienam zaru turētājam)

16 gab.

Padeve

Cilindriskais piespiedējs un
padeves veltnis

Sānu padeve (labā puse / kreisā puse)

Gliemežkonveijers

Augstuma regulēšana, izmantojot balstriteņa caurumoto līsti
Pos: 61.8 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 890 HS/Technische Daten: Schneidwerk (XC) BiG PACK 870 HDP / 890 @ 136\mod_1353327676778_111462.docx @ 1215855 @ @ 1

Griezējaparāts (XC)
Nažu skaits

16

Nažu grupu ieslēgšanas slēdži

0, 8, 8, 16

Minimālais griešanas garums

44 mm

Atsevišķo nažu aizsardzības sistēma

sērijveida

Apgāde ar sānos izvirzāmām griezējaparāta teknēm

sērijveida

Pos: 61.9 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Preßgutzuführung alle HS Maschinen @ 136\mod_1353327509510_111462.docx @ 1215796 @ @ 1

Presējamā materiāla padeve / maināma iepildes sistēma (VFS)
Piespiedu padeve

Caur grābēju trumuli
4x transportēšanas līstes
Grābēju trumulis
1x pārslēdzama padevēja līste
Modelim XC ir papildus iepriekš ieslēdzams griezējaparāts.
Pos: 61.10 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 890 HS/Technische Daten: Preßkolben BiG PACK 890 HS @ 136\mod_1353327847111_111462.docx @ 1215943 @ @ 1

Preses virzulis
Gājiena garums
Virzuļa grūdieni minūtē
Gultņu sistēma (gaitas rullīši)
Naži uz virzuļa
Presēšanas blīvuma regulēšana

750 mm
49
4 gab.
5 gab.
Elektroniski-hidrauliska
spēka regulēšana (attiecīgi
regulējams no traktora).

Pos: 61.11 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 890 HS/Technische Daten: Preßkanal BiG PACK 890 HS @ 136\mod_1353327304941_111462.docx @ 1215738 @ @ 1

Presēšanas kanāls / ķīpas izmēri
Augstums

900 mm

Platums

800 mm

Ķīpas garums (laideni regulējams)

no 1000 mm līdz 2700 mm
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Pos: 61.13 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 890 HS/Technische Daten: Bindeeinrichtung BiG PACK 890 HS @ 136\mod_1353327994949_111462.docx @ 1215972 @ @ 1

Siešanas ierīce
Auklu kaste abās pusēs

Attiecīgi 16 auklas ruļļiem

Siešanas aukla (sintētiskās auklas)

100-130 m/kg

Mezglu sējēju kontrole
Auklas trūkuma indikācija (apakšējais diegs / augšējais diegs)

Elektriskā kontrole ar
skaņas signālu.

Augšējā diega auklas trūkuma indikācija

Vizuāli ar reflektoriem

Siešanas sākums

Automātiski vai manuāli

Mezglu sējēju mehānismu skaits

4

Mezglu sējēju tīrīšana

Saspiestais gaiss

Pos: 61.14 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Überlastsicherung / Scherschraube BiG PACK 890/1270/1290 HS @ 352\mod_1437484663353_111462.docx @ 2636598 @ @ 1

Aizsardzība pret pārslodzi
Piedziņas berzes sajūgs

2.400 Nm

Spararata drošības sajūgs

5.000 Nm

Savācēja bez griezējaparāta drošības sajūgs

1.000 Nm

Savācēja ar griezējaparātu drošības sajūgs

1.200 Nm

Griezējaparāta drošības sajūgs

7.000 Nm

Grābēja drošības sajūgs

14.500 Nm

Nogriežamā skrūve (cilindriskā skrūve) uz kreisās puses
adatas vilcējstieņa

M10 x 60-12.9
DIN EN ISO 4014

Pos: 61.15 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/Technische Daten: Antriebsgelenkwelle Alle HS Typen und 1290 HDP II @ 192\mod_1382338388236_111462.docx @ 1639358 @ @ 1

Kardānvārpsta
Platleņķa (piestipriniet traktora pusē) sērijveida
Platleņķa (piestipriniet traktora pusē) brīvizvēles

1 3/8", Z=6
1 3/8", Z=21
1 3/4", Z=6
1 3/4", Z=20

Pos: 61.16 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Anhängungen Stützlasten 870/890/1270/1290/1290 HDP/ 4x4 @ 190\mod_1381417622769_111462.docx @ 1627261 @ @ 1

Sakabes ierīce

Pieļaujamā atbalsta
slodze

Sakabes cilpa Ø 40 mm ISO 5692-2 / analoģiski DIN 11026

2000 kg

Lodveida šarnīra sakabes ierīce (K 80)

2500 kg

Grozāma sakabes cilpa Ø 76,2 mm CUNA F3 (tikai eksporta
variantam)

2000 kg

Jūgierīce (hitch) Ø 50 mm
ISO 20019 / analoģiski DIN 9678 (tikai eksporta variantam)

2000 kg

Ball Hitch (tikai eksporta variantam)

2500 kg

Pos: 61.17 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Bremsen @ 136\mod_1353328126803_111462.docx @ 1216001 @ @ 1

Bremzes
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Hidrauliskā bremze (atkarībā no valsts)

Nepieciešams hidrauliskās
bremžu iekārtas savienojums
(maks. darba spiediens 120
bar / 1740 PSI)

Pneimatiskā bremze

Divu maģistrāļu bremžu
iekārta

Stāvbremze

Aktivizēšana ar kloķi

Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 61.19 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 890 HS/Technische Daten: Mindestanforderung an den Traktor BiG PACK 890 HS @ 137\mod_1353328597458_111462.docx @ 1216088 @ @ 1

Minimālās prasības traktoram
Jaudas patēriņš bez griezējaparāta

80 kW (109 ZS)

Jaudas patēriņš ar griezējaparātu

95 kW (129 ZS)

Jūgvārpstas apgriezienu skaits

maks. 1000 apgr./min.

Maks. pieļaujamais hidrauliskās iekārtas darba spiediens

200 bar

Pos: 61.20 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Elek trische Anschlüsse Alle HS Typen und HDP II @ 137\mod_1353328670081_111462.docx @ 1216117 @ @ 1

Elektriskais pieslēgums
Apgaismojums

12 volti
7 kontaktu kontaktligzda

Mašīnas elektroapgāde

12 volti
3 kontaktu kontaktligzda

Spējīgs darboties ar ISOBUS

jā

Pos: 61.21 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Hydr aulikanschlüsse Medium-Elektronik 870/ 890 HS/1270 HS/1290 HS @ 192\mod_1382342499575_111462.docx @ 1639626 @ @ 1

Hidrauliskās sistēmas savienojumi Medium elektronikai
Vadības vārstu bloks

1x divkāršas darbības
vadības ierīce

Savācēja pacelšana

1x vienkāršas darbības
vadības ierīce

Modelim ar atbalstošu vadāmo tiltu

1x vienkāršas darbības
vadības ierīce

Pos: 61.22 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HSTechnische Daten: Hydraulikanschlüsse Komfort-Elektronik alle HS Typen und HDP II @ 303\mod_1414130233757_111462.docx @ 2356828 @ @ 1

Hidrauliskās sistēmas savienojumi Komfort elektronikai
1x divkāršas darbības
vadības ierīce

Vadības vārstu bloks
alternatīvais

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

Savācēja pacelšana

1x vienkāršas darbības
vadības ierīce

"Load-Sensing" savienojums mašīnas pusē

sērijveida

Modelim ar hidraulisko balstkāju

1x divkāršas darbības
vadības ierīce

Pos: 61.23 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 61.24 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 1290 HDP II/Technische Daten: Ausrüstung der Maschine (optional) Alle HS Typen außer BiG PACK 1290 HDP II @ 308\mod_1416999695976_111462.docx @ 2392129 @ @ 1

Mašīnas aprīkojums (brīvizvēles)
Papildu darba lukturi
Mitruma mērīšana
Speciālais marķējums (Francijai)
ISOBUS kabelis
Videosistēma
Otrā kamera
CCI terminālis 100
CCI termināļa 100 vadu komplekts
Daudzfunkciju svira ISOBUS AUX
Hidrauliskā balstkāja
Pos: 61.25 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/B/Bereifung @ 0\mod_1199954213053_111462.docx @ 112202 @ 2 @ 1

6.2

Riepas

Pos: 61.26 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 890 HSTechnische Daten: Bereifung 890 HS @ 352\mod_1437385933499_111462.docx @ 2633928 @ @ 1

Riepu marķējums
Kopējošie riteņi:
15x6.00 - 6 10 PR
Viena ass:
710/45-22,5 162 A8
Tandēmass:
500/50-17 149 A8
550/45-22,5 16 PR
560/45 R 22,5 146 D
620/40 R 22,5 148 D

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

Maksimālais
spiediens [bar]

Ieteicamais spiediens
riepās* (bar)

3,7

1,5

1,0

2,5

1,8

1,2
1,2
1,3
1,0

3,5
2,8
3,2
3,2

3,5
2,8
2,8
2,0

Pos: 61.27 /BA/Wartung/Reifen/Reifen-Luftdruck Empfehlung Big Pack @ 24\mod_1241509590008_111462.docx @ 245624 @ @ 1

*)

Ieteikums ir spēkā īpaši parastajam jauktajam režīmam (lauks/ceļš) ar pieļaujamo
maksimālo mašīnas ātrumu.
Vajadzības gadījumā gaisa spiedienu riepās var samazināt līdz norādītajam minimālajam
gaisa spiedienam. Tādā gadījumā šajā sakarā jāievēro pieļaujamais maksimālais ātrums.

Pos: 62 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/L/Luftschallemission @ 146\mod_1360059258874_111462.docx @ 1306420 @ 2 @ 1

6.3

Gaisa akustiskā emisija

Pos: 63 /BA/Einleitung/Technische Daten/Technische Daten: Luftschallemission @ 132\mod_1349850785653_111462.docx @ 1174628 @ @ 1

Gaisa akustiskā emisija
Ekvivalentais ilgstošais skaņas spiediena līmenis

mazāk par 70 dB(A)

Pos: 64 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/U/Umgebungstemperatur @ 349\mod_1436336033553_111462.docx @ 2624989 @ 2 @ 1

6.4

Apkārtējā temperatūra

Pos: 65 /BA/Einleitung/Technische Daten/Technische Daten: Umgebungstemperaturbereich @ 345\mod_1433921295785_111462.docx @ 2603438 @ @ 1

Apkārtējā temperatūra
Temperatūru diapazons mašīnas lietošanai
Pos: 66 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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no -5 līdz +45 °C

Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 67.1 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG Pack 1270 HS BiG Pack 1270 XC HS @ 190\mod_1381479540345_0.docx @ 1628275 @ @ 1

BiG Pack 1270 HS / BiG Pack 1270 XC HS

Pos: 67.2 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1270 HS/Techni sche Daten: Abmessungen in Transportstellung BiG PACK1270 HS @ 190\mod_1381409127594_111462.docx @ 1626504 @ @ 1

Izmēri
Augstums

2875 mm

Transportēšanas stāvokļa garums

7930 mm

Garums darba stāvoklī

9180 mm

Platums

2995 mm

Pos: 67.3 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1270 HS/Technische Daten: Gewicht BiG PACK 1270 HS @ 303\mod_1414138777227_111462.docx @ 2357445 @ @ 1

Svars*
Viena ass bez griezējaparāta

8440 kg

Viena ass ar griezējaparātu

9180 kg

Tandēmass bez griezējaparāta

9020 kg

Tandēmass ar griezējaparātu

9740 kg

Tandēmass (smagais modelis) ar griezējaparātu

10140 kg

Maks. pieļaujamā atbalsta slodze

2500 kg*

*) atkarībā no mašīnas aprīkojuma
Pos: 67.4 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Spurbreite BiG PACK 1270/1290 HS @ 190\mod_1381409343681_111462.docx @ 1626562 @ @ 1

Šķērsbāze
Viena ass

2200 mm

Neregulējama tandēmass

2250 mm

Tandēmass ar atbalsttilta vadību

2350 mm

Tandēmass (smagais modelis) ar atbalsttilta vadību

2370 mm

Pos: 67.5 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: zulässige Höchstgeschwindigkeit 870 HDP / 890/1270/1290 HS @ 136\mod_1353327194106_111462.docx @ 1215709 @ @ 1

Maksimāli pieļaujamais ātrums *
Viena ass, pneimatiskā bremze
Tandēmass, pneimatiskā bremze

40 km/h
50 km/h / 60 km/h**

Viena ass, hidrauliskā bremze

40 km/h

Tandēmass, hidrauliskā bremze

50 km/h

*) Maksimālais ātrums ir atkarīgs no attiecīgo valstu likumdošanas normām.
**) Atkarīgs no riepām
Pos: 67.6 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/Technische Daten: Active Pick-up BiG PACK 1270 HS/1290 HS/129 0HDP HS/1290 HDP II @ 192\mod_1382336866934_111462.docx @ 1639269 @ @ 1

Aktīvais savācējs
Satveršanas platums

2350 mm

Zaru turētājs

5 gab.

Zaru skaits (dubultzaru skaits vienam zaru turētājam)

20 gab.

Padeve

Cilindriskais
piespiedējs un
padeves veltnis

Sānu padeve (labā puse / kreisā puse)

Gliemežkonveijers

Augstuma regulēšana, izmantojot balstriteņa caurumoto līsti
Pos: 67.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 67.8 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Schneidwerk (XC) BiG PACK 1270/1290/1290 HDP HS @ 190\mod_1381411074266_111462.docx @ 1626650 @ @ 1

Griezējaparāts (XC)
Nažu skaits

26

Nažu grupu ieslēgšanas slēdži

0, 13, 13, 26

Minimālais griešanas garums

44 mm

Atsevišķo nažu aizsardzības sistēma

sērijveida

Apgāde ar sānos izvirzāmām griezējaparāta teknēm

sērijveida

Pos: 67.9 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Preßgutzuführung alle HS Maschinen @ 136\mod_1353327509510_111462.docx @ 1215796 @ @ 1

Presējamā materiāla padeve / maināma iepildes sistēma (VFS)
Piespiedu padeve

Caur grābēju trumuli
4x transportēšanas līstes
Grābēju trumulis
1x pārslēdzama padevēja līste
Modelim XC ir papildus iepriekš ieslēdzams griezējaparāts.
Pos: 67.10 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Presskolben BiG PACK 1270/ 1290/1290HDP @ 190\mod_1381411266479_111462.docx @ 1626679 @ @ 1

Preses virzulis
Gājiena garums

750 mm

Virzuļa grūdieni minūtē

45

Gultņu sistēma (gaitas rullīši)
Naži uz virzuļa
Presēšanas blīvuma regulēšana

4 gab.
7 gab.
Elektroniski-hidrauliska
spēka regulēšana (attiecīgi
regulējams no traktora).

Pos: 67.11 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1270 HS/Technische Daten: Preßkanal BiG PACK 1270 @ 190\mod_1381411361335_111462.docx @ 1626708 @ @ 1

Presēšanas kanāls / ķīpas izmēri
Augstums

700 mm

Platums

1200 mm

Ķīpas garums (laideni regulējams)

no 1000 mm līdz 2700 mm

Pos: 67.12 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Bindeeinrichtung BiG PACK 1270/1290/1290HDP HS/4x4 @ 190\mod_1381411465379_111462.docx @ 1626737 @ @ 1

Siešanas ierīce

Pos: 67.13 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

86

Auklu kaste abās pusēs

Attiecīgi 16 auklas ruļļiem

Siešanas aukla (sintētiskās auklas)

100-130 m/kg

Mezglu sējēju kontrole
Auklas trūkuma indikācija (apakšējais diegs / augšējais diegs)

Elektriskā kontrole ar
skaņas signālu.

Augšējā diega auklas trūkuma indikācija

Vizuāli ar reflektoriem

Siešanas sākums

Automātiski vai manuāli

Mezglu sējēju mehānismu skaits

6

Mezglu sējēju tīrīšana

Saspiestais gaiss

Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 67.14 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Überlastsicherung / Scherschraube BiG PACK 890/1270/1290 HS @ 352\mod_1437484663353_111462.docx @ 2636598 @ @ 1

Aizsardzība pret pārslodzi
Piedziņas berzes sajūgs

2.400 Nm

Spararata drošības sajūgs

5.000 Nm

Savācēja bez griezējaparāta drošības sajūgs

1.000 Nm

Savācēja ar griezējaparātu drošības sajūgs

1.200 Nm

Griezējaparāta drošības sajūgs

7.000 Nm

Grābēja drošības sajūgs

14.500 Nm

Nogriežamā skrūve (cilindriskā skrūve) uz kreisās puses
adatas vilcējstieņa

M10 x 60-12.9
DIN EN ISO 4014

Pos: 67.15 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/Technische Daten: Antriebsgelenkwelle Alle HS Typen und 1290 HDP II @ 192\mod_1382338388236_111462.docx @ 1639358 @ @ 1

Kardānvārpsta
Platleņķa (piestipriniet traktora pusē) sērijveida
Platleņķa (piestipriniet traktora pusē) brīvizvēles

1 3/8", Z=6
1 3/8", Z=21
1 3/4", Z=6
1 3/4", Z=20

Pos: 67.16 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Anhängungen Stützlasten 870/890/1270/1290/1290 HDP/ 4x4 @ 190\mod_1381417622769_111462.docx @ 1627261 @ @ 1

Sakabes ierīce

Pieļaujamā atbalsta
slodze

Sakabes cilpa Ø 40 mm ISO 5692-2 / analoģiski DIN 11026

2000 kg

Lodveida šarnīra sakabes ierīce (K 80)

2500 kg

Grozāma sakabes cilpa Ø 76,2 mm CUNA F3 (tikai eksporta
variantam)

2000 kg

Jūgierīce (hitch) Ø 50 mm
ISO 20019 / analoģiski DIN 9678 (tikai eksporta variantam)

2000 kg

Ball Hitch (tikai eksporta variantam)

2500 kg

Pos: 67.17 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Bremsen @ 136\mod_1353328126803_111462.docx @ 1216001 @ @ 1

Bremzes
Hidrauliskā bremze (atkarībā no valsts)

Nepieciešams hidrauliskās
bremžu iekārtas savienojums
(maks. darba spiediens 120
bar / 1740 PSI)

Pneimatiskā bremze

Divu maģistrāļu bremžu
iekārta

Stāvbremze

Aktivizēšana ar kloķi

Pos: 67.18 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

87

Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 67.19 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1270 HS/Technische Daten: Mindestanforderung an den Traktor BiG PACK 1270 HS @ 190\mod_1381411584312_111462.docx @ 1626766 @ @ 1

Minimālās prasības traktoram
Jaudas patēriņš bez griezējaparāta

85 kW (116 ZS)

Jaudas patēriņš ar griezējaparātu

100 kW (136 ZS)

Jūgvārpstas apgriezienu skaits

maks. 1000 apgr./min.

Maks. pieļaujamais hidrauliskās iekārtas darba spiediens

200 bar

Pos: 67.20 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Elek trische Anschlüsse Alle HS Typen und HDP II @ 137\mod_1353328670081_111462.docx @ 1216117 @ @ 1

Elektriskais pieslēgums
Apgaismojums

12 volti
7 kontaktu kontaktligzda

Mašīnas elektroapgāde

12 volti
3 kontaktu kontaktligzda

Spējīgs darboties ar ISOBUS

jā

Pos: 67.21 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Hydr aulikanschlüsse Medium-Elektronik 870/ 890 HS/1270 HS/1290 HS @ 192\mod_1382342499575_111462.docx @ 1639626 @ @ 1

Hidrauliskās sistēmas savienojumi Medium elektronikai
Vadības vārstu bloks

1x divkāršas darbības
vadības ierīce

Savācēja pacelšana

1x vienkāršas darbības
vadības ierīce

Modelim ar atbalstošu vadāmo tiltu

1x vienkāršas darbības
vadības ierīce

Pos: 67.22 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HSTechnische Daten: Hydr aulikanschlüsse Komfort-Elektronik alle HS Typen und HDP II @ 303\mod_1414130233757_111462.docx @ 2356828 @ @ 1

Hidrauliskās sistēmas savienojumi Komfort elektronikai
1x divkāršas darbības
vadības ierīce

Vadības vārstu bloks
alternatīvais

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

Pos: 67.23 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Savācēja pacelšana

1x vienkāršas darbības
vadības ierīce

"Load-Sensing" savienojums mašīnas pusē

sērijveida

Modelim ar hidraulisko balstkāju

1x divkāršas darbības
vadības ierīce

Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 67.24 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 1290 HDP II/Technische Daten: Ausrüstung der Maschine (optional) Alle HS Typen außer BiG PACK 1290 HDP II @ 308\mod_1416999695976_111462.docx @ 2392129 @ @ 1

Mašīnas aprīkojums (brīvizvēles)
Papildu darba lukturi
Mitruma mērīšana
Speciālais marķējums (Francijai)
ISOBUS kabelis
Videosistēma
Otrā kamera
CCI terminālis 100
CCI termināļa 100 vadu komplekts
Daudzfunkciju svira ISOBUS AUX
Hidrauliskā balstkāja
Pos: 67.25 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/B/Bereifung @ 0\mod_1199954213053_111462.docx @ 112202 @ 2 @ 1

6.5

Riepas

Pos: 67.26 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1270 HSTechnische Daten: Bereifung 1270/1290 @ 352\mod_1437386608333_111462.docx @ 2634049 @ @ 1

Riepu marķējums
Kopējošie riteņi:
15x6.00 - 6 10 PR
Viena ass:
710/45-22,5 162 A8
Tandēmass:
500/50-17 149 A8
550/45-22,5 16 PR
560/45 R 22,5 146 D
620/40 R 22,5 148 D
620/50 R 22,5 152 D

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

Maksimālais
spiediens [bar]

Ieteicamais spiediens
riepās* (bar)

3,7

1,5

1,0

2,5

1,8

1,2
1,2
1,3
1,0
1,2

3,5
2,8
3,2
3,2
3,2

3,5
2,8
2,8
3,0
3,0

Pos: 67.27 /BA/Wartung/Reifen/Reifen-Luftdruck Empfehlung Big Pack @ 24\mod_1241509590008_111462.docx @ 245624 @ @ 1

*)

Ieteikums ir spēkā īpaši parastajam jauktajam režīmam (lauks/ceļš) ar pieļaujamo
maksimālo mašīnas ātrumu.
Vajadzības gadījumā gaisa spiedienu riepās var samazināt līdz norādītajam minimālajam
gaisa spiedienam. Tādā gadījumā šajā sakarā jāievēro pieļaujamais maksimālais ātrums.

Pos: 68 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/L/Luftschallemission @ 146\mod_1360059258874_111462.docx @ 1306420 @ 2 @ 1

6.6

Gaisa akustiskā emisija

Pos: 69 /BA/Einleitung/Technische Daten/Technische Daten: Luftschallemission @ 132\mod_1349850785653_111462.docx @ 1174628 @ @ 1

Gaisa akustiskā emisija
Ekvivalentais ilgstošais skaņas spiediena līmenis

mazāk par 70 dB(A)

Pos: 70 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/U/Umgebungstemperatur @ 349\mod_1436336033553_111462.docx @ 2624989 @ 2 @ 1

6.7

Apkārtējā temperatūra

Pos: 71 /BA/Einleitung/Technische Daten/Technische Daten: Umgebungstemperaturbereich @ 345\mod_1433921295785_111462.docx @ 2603438 @ @ 1

Apkārtējā temperatūra
Temperatūru diapazons mašīnas lietošanai

no -5 līdz +45 °C

Pos: 72 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 73.1 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG Pack 1290 HS BiG Pack 1290 XC HS @ 190\mod_1381479610042_0.docx @ 1628304 @ @ 1

BiG Pack 1290 HS / BiG Pack 1290 XC HS

Pos: 73.2 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HS/Techni sche Daten: Abmessungen in Transportstellung BiG PACK1290 HS @ 190\mod_1381411891693_111462.docx @ 1626824 @ @ 1

Izmēri
Augstums

3075 mm

Transportēšanas stāvokļa garums

7930 mm

Garums darba stāvoklī

9180 mm

Platums

2995 mm

Pos: 73.3 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HS/Technische Daten: Gewicht BiG PACK 1290 HS @ 303\mod_1414139138205_111462.docx @ 2357506 @ @ 1

Svars*
Viena ass bez griezējaparāta

8580 kg

Viena ass ar griezējaparātu

9460 kg

Tandēmass bez griezējaparāta

9170 kg

Tandēmass ar griezējaparātu

10020 kg

Tandēmass (smagais modelis) ar griezējaparātu

10420 kg

Maks. pieļaujamā atbalsta slodze

3000 kg*

*) atkarībā no mašīnas aprīkojuma
Pos: 73.4 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Spurbreite BiG PACK 1270/1290 HS @ 190\mod_1381409343681_111462.docx @ 1626562 @ @ 1

Šķērsbāze
Viena ass

2200 mm

Neregulējama tandēmass

2250 mm

Tandēmass ar atbalsttilta vadību

2350 mm

Tandēmass (smagais modelis) ar atbalsttilta vadību

2370 mm

Pos: 73.5 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: zulässige Höchstgeschwindigkeit 870 HDP / 890/1270/1290 HS @ 136\mod_1353327194106_111462.docx @ 1215709 @ @ 1

Maksimāli pieļaujamais ātrums *
Viena ass, pneimatiskā bremze
Tandēmass, pneimatiskā bremze

40 km/h
50 km/h / 60 km/h**

Viena ass, hidrauliskā bremze

40 km/h

Tandēmass, hidrauliskā bremze

50 km/h

*) Maksimālais ātrums ir atkarīgs no attiecīgo valstu likumdošanas normām.
**) Atkarīgs no riepām
Pos: 73.6 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/Technische Daten: Active Pick-up BiG PACK 1270 HS/1290 HS/129 0HDP HS/1290 HDP II @ 192\mod_1382336866934_111462.docx @ 1639269 @ @ 1

Aktīvais savācējs
Satveršanas platums

2350 mm

Zaru turētājs

5 gab.

Zaru skaits (dubultzaru skaits vienam zaru turētājam)

20 gab.

Padeve

Cilindriskais
piespiedējs un
padeves veltnis

Sānu padeve (labā puse / kreisā puse)

Gliemežkonveijers

Augstuma regulēšana, izmantojot balstriteņa caurumoto līsti
Pos: 73.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 73.8 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Schneidwerk (XC) BiG PACK 1270/1290/1290 HDP HS @ 190\mod_1381411074266_111462.docx @ 1626650 @ @ 1

Griezējaparāts (XC)
Nažu skaits

26

Nažu grupu ieslēgšanas slēdži

0, 13, 13, 26

Minimālais griešanas garums

44 mm

Atsevišķo nažu aizsardzības sistēma

sērijveida

Apgāde ar sānos izvirzāmām griezējaparāta teknēm

sērijveida

Pos: 73.9 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Preßgutzuführung alle HS Maschinen @ 136\mod_1353327509510_111462.docx @ 1215796 @ @ 1

Presējamā materiāla padeve / maināma iepildes sistēma (VFS)
Piespiedu padeve

Caur grābēju trumuli
4x transportēšanas līstes
Grābēju trumulis
1x pārslēdzama padevēja līste
Modelim XC ir papildus iepriekš ieslēdzams griezējaparāts.
Pos: 73.10 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Presskolben BiG PACK 1270/1290/1290HDP @ 190\mod_1381411266479_111462.docx @ 1626679 @ @ 1

Preses virzulis
Gājiena garums

750 mm

Virzuļa grūdieni minūtē

45

Gultņu sistēma (gaitas rullīši)
Naži uz virzuļa
Presēšanas blīvuma regulēšana

4 gab.
7 gab.
Elektroniski-hidrauliska
spēka regulēšana (attiecīgi
regulējams no traktora).

Pos: 73.11 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HS/Technische Dat en: Preßkanal BiG PACK 1290 HS @ 190\mod_1381412260005_111462.docx @ 1626882 @ @ 1

Presēšanas kanāls / ķīpas izmēri
Augstums

900 mm

Platums

1200 mm

Ķīpas garums (laideni regulējams)

no 1000 mm līdz 2700 mm

Pos: 73.12 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Bindeeinrichtung BiG PACK 1270/1290/1290HDP HS/4x4 @ 190\mod_1381411465379_111462.docx @ 1626737 @ @ 1

Siešanas ierīce
Auklu kaste abās pusēs

Attiecīgi 16 auklas ruļļiem

Siešanas aukla (sintētiskās auklas)

100-130 m/kg

Mezglu sējēju kontrole
Auklas trūkuma indikācija (apakšējais diegs / augšējais diegs)

Elektriskā kontrole ar
skaņas signālu.

Augšējā diega auklas trūkuma indikācija

Vizuāli ar reflektoriem

Siešanas sākums

Automātiski vai manuāli

Mezglu sējēju mehānismu skaits

6

Mezglu sējēju tīrīšana

Saspiestais gaiss

Pos: 73.13 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 73.14 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Überlastsicherung / Scherschraube BiG PACK 890/1270/1290 HS @ 352\mod_1437484663353_111462.docx @ 2636598 @ @ 1

Aizsardzība pret pārslodzi
Piedziņas berzes sajūgs

2.400 Nm

Spararata drošības sajūgs

5.000 Nm

Savācēja bez griezējaparāta drošības sajūgs

1.000 Nm

Savācēja ar griezējaparātu drošības sajūgs

1.200 Nm

Griezējaparāta drošības sajūgs

7.000 Nm

Grābēja drošības sajūgs

14.500 Nm

Nogriežamā skrūve (cilindriskā skrūve) uz kreisās puses
adatas vilcējstieņa

M10 x 60-12.9
DIN EN ISO 4014

Pos: 73.15 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/Technische Daten: Antriebsgelenkwelle Alle HS Typen und 1290 HDP II @ 192\mod_1382338388236_111462.docx @ 1639358 @ @ 1

Kardānvārpsta
Platleņķa (piestipriniet traktora pusē) sērijveida
Platleņķa (piestipriniet traktora pusē) brīvizvēles

1 3/8", Z=6
1 3/8", Z=21
1 3/4", Z=6
1 3/4", Z=20

Pos: 73.16 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Anhängungen Stützlasten 870/890/1270/1290/1290 HDP/ 4x4 @ 190\mod_1381417622769_111462.docx @ 1627261 @ @ 1

Sakabes ierīce

Pieļaujamā atbalsta
slodze

Sakabes cilpa Ø 40 mm ISO 5692-2 / analoģiski DIN 11026

2000 kg

Lodveida šarnīra sakabes ierīce (K 80)

2500 kg

Grozāma sakabes cilpa Ø 76,2 mm CUNA F3 (tikai eksporta
variantam)

2000 kg

Jūgierīce (hitch) Ø 50 mm
ISO 20019 / analoģiski DIN 9678 (tikai eksporta variantam)

2000 kg

Ball Hitch (tikai eksporta variantam)

2500 kg

Pos: 73.17 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Bremsen @ 136\mod_1353328126803_111462.docx @ 1216001 @ @ 1

Bremzes

Pos: 73.18 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Hidrauliskā bremze (atkarībā no valsts)

Nepieciešams hidrauliskās
bremžu iekārtas savienojums
(maks. darba spiediens 120
bar / 1740 PSI)

Pneimatiskā bremze

Divu maģistrāļu bremžu
iekārta

Stāvbremze

Aktivizēšana ar kloķi

Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 73.19 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HS/Technische Daten: Mindestanforderung an den Traktor BiG PACK 1290 HS @ 190\mod_1381412344708_111462.docx @ 1626911 @ @ 1

Minimālās prasības traktoram
Jaudas patēriņš bez griezējaparāta

90 kW (122 ZS)

Jaudas patēriņš ar griezējaparātu

105 kW (143 ZS)

Jūgvārpstas apgriezienu skaits

maks. 1000 apgr./min.

Maks. pieļaujamais hidrauliskās iekārtas darba spiediens

200 bar

Pos: 73.20 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Elek trische Anschlüsse Alle HS Typen und HDP II @ 137\mod_1353328670081_111462.docx @ 1216117 @ @ 1

Elektriskais pieslēgums
Apgaismojums

12 volti
7 kontaktu kontaktligzda

Mašīnas elektroapgāde

12 volti
3 kontaktu kontaktligzda

Spējīgs darboties ar ISOBUS

jā

Pos: 73.21 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Hydr aulikanschlüsse Medium-Elektronik 870/ 890 HS/1270 HS/1290 HS @ 192\mod_1382342499575_111462.docx @ 1639626 @ @ 1

Hidrauliskās sistēmas savienojumi Medium elektronikai
Vadības vārstu bloks

1x divkāršas darbības
vadības ierīce

Savācēja pacelšana

1x vienkāršas darbības
vadības ierīce

Modelim ar atbalstošu vadāmo tiltu

1x vienkāršas darbības
vadības ierīce

Pos: 73.22 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HSTechnische Daten: Hy draulikanschlüsse Komfort-Elektronik alle HS Typen und HDP II @ 303\mod_1414130233757_111462.docx @ 2356828 @ @ 1

Hidrauliskās sistēmas savienojumi Komfort elektronikai
1x divkāršas darbības
vadības ierīce

Vadības vārstu bloks
alternatīvais

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

Savācēja pacelšana

1x vienkāršas darbības
vadības ierīce

"Load-Sensing" savienojums mašīnas pusē

sērijveida

Modelim ar hidraulisko balstkāju

1x divkāršas darbības
vadības ierīce

Pos: 73.23 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

93

Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 73.24 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 1290 HDP II/Technische Daten: Ausrüstung der Maschine (optional) Alle HS Typen außer BiG PACK 1290 HDP II @ 308\mod_1416999695976_111462.docx @ 2392129 @ @ 1

Mašīnas aprīkojums (brīvizvēles)
Papildu darba lukturi
Mitruma mērīšana
Speciālais marķējums (Francijai)
ISOBUS kabelis
Videosistēma
Otrā kamera
CCI terminālis 100
CCI termināļa 100 vadu komplekts
Daudzfunkciju svira ISOBUS AUX
Hidrauliskā balstkāja
Pos: 73.25 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/B/Bereifung @ 0\mod_1199954213053_111462.docx @ 112202 @ 2 @ 1

6.8

Riepas

Pos: 73.26 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1270 HSTechnische Daten: Bereifung 1270/1290 @ 352\mod_1437386608333_111462.docx @ 2634049 @ @ 1

Riepu marķējums
Kopējošie riteņi:
15x6.00 - 6 10 PR
Viena ass:
710/45-22,5 162 A8
Tandēmass:
500/50-17 149 A8
550/45-22,5 16 PR
560/45 R 22,5 146 D
620/40 R 22,5 148 D
620/50 R 22,5 152 D

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

Maksimālais
spiediens [bar]

Ieteicamais spiediens
riepās* (bar)

3,7

1,5

1,0

2,5

1,8

1,2
1,2
1,3
1,0
1,2

3,5
2,8
3,2
3,2
3,2

3,5
2,8
2,8
3,0
3,0

Pos: 73.27 /BA/Wartung/Reifen/Reifen-Luftdruck Empfehlung Big Pack @ 24\mod_1241509590008_111462.docx @ 245624 @ @ 1

*)

Ieteikums ir spēkā īpaši parastajam jauktajam režīmam (lauks/ceļš) ar pieļaujamo
maksimālo mašīnas ātrumu.
Vajadzības gadījumā gaisa spiedienu riepās var samazināt līdz norādītajam minimālajam
gaisa spiedienam. Tādā gadījumā šajā sakarā jāievēro pieļaujamais maksimālais ātrums.

Pos: 74 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/L/Luftschallemission @ 146\mod_1360059258874_111462.docx @ 1306420 @ 2 @ 1

6.9

Gaisa akustiskā emisija

Pos: 75 /BA/Einleitung/Technische Daten/Technische Daten: Luftschallemission @ 132\mod_1349850785653_111462.docx @ 1174628 @ @ 1

Gaisa akustiskā emisija
Ekvivalentais ilgstošais skaņas spiediena līmenis

mazāk par 70 dB(A)

Pos: 76 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/U/Umgebungstemperatur @ 349\mod_1436336033553_111462.docx @ 2624989 @ 2 @ 1

6.10

Apkārtējā temperatūra

Pos: 77 /BA/Einleitung/Technische Daten/Technische Daten: Umgebungstemperaturbereich @ 345\mod_1433921295785_111462.docx @ 2603438 @ @ 1

Apkārtējā temperatūra
Temperatūru diapazons mašīnas lietošanai
Pos: 78 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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no -5 līdz +45 °C

Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 79.1 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG Pack 1290 HDP HS BiG Pack 1290 HDP XC HS @ 190\mod_1381479648371_0.docx @ 1628333 @ @ 1

BiG Pack 1290 HDP HS / BiG Pack 1290 HDP XC HS

Pos: 79.2 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HDP HS/Technische Daten: Abmessungen in Transportstellung BiG PACK 1290 HDP HS @ 190\mod_1381412556174_111462.docx @ 1627029 @ @ 1

Izmēri
Augstums

3110 mm

Transportēšanas stāvokļa garums

8850 mm

Garums darba stāvoklī

9940 mm

Platums

2995 mm

Pos: 79.3 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HS/Technische Daten: Gewicht BiG PACK 1290 HDP @ 303\mod_1414140961141_111462.docx @ 2357567 @ @ 1

Svars*
Tandēmass bez griezējaparāta

11670 kg

Tandēmass ar griezējaparātu

12630 kg

Maks. pieļaujamā atbalsta slodze

3000 kg*

*) atkarībā no mašīnas aprīkojuma
Pos: 79.4 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HS/Techni sche Daten: Spurbreite BiG PACK 1290 HDP HS @ 190\mod_1381412767857_111462.docx @ 1627087 @ @ 1

Šķērsbāze
Neregulējama tandēmass

2250 mm

Tandēmass ar atbalsttilta vadību bez griezējaparāta

2350 mm

Tandēmass ar atbalsttilta vadību ar griezējaparātu

2370 mm

Pos: 79.5 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HDP HS/Technische Daten: zulässige Höchstgeschwindigkeit 1290 HDP HS @ 190\mod_1381413526802_111462.docx @ 1627116 @ @ 1

Maksimāli pieļaujamais ātrums *
Tandēmass, pneimatiskā bremze

50 km/h / 60 km/h**

Tandēmass, hidrauliskā bremze

50 km/h

*) Maksimālais ātrums ir atkarīgs no attiecīgo valstu likumdošanas normām.
**) Atkarīgs no riepām
Pos: 79.6 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/Technische Daten: Active Pick-up BiG PACK 1270 HS/1290 HS/129 0HDP HS/1290 HDP II @ 192\mod_1382336866934_111462.docx @ 1639269 @ @ 1

Aktīvais savācējs
Satveršanas platums

2350 mm

Zaru turētājs

5 gab.

Zaru skaits (dubultzaru skaits vienam zaru turētājam)

20 gab.

Padeve

Cilindriskais
piespiedējs un
padeves veltnis

Sānu padeve (labā puse / kreisā puse)

Gliemežkonveijers

Augstuma regulēšana, izmantojot balstriteņa caurumoto līsti
Pos: 79.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 79.8 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Schneidwerk (XC) 1270/1290/1290HDP/1290 HDP II / 4x4 @ 166\mod_1367237578206_111462.docx @ 1442392 @ @ 1

Griezējaparāts (XC)
Nažu skaits

26 gab.

Nažu grupu ieslēgšanas slēdži

0, 13, 13, 26 gab.

Minimālais griešanas garums

44 mm

Atsevišķo nažu aizsardzības sistēma

sērijveida

Apgāde ar sānos izvirzāmām griezējaparāta teknēm

sērijveida

Pos: 79.9 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Preßgutzuführung alle HS Maschinen @ 136\mod_1353327509510_111462.docx @ 1215796 @ @ 1

Presējamā materiāla padeve / maināma iepildes sistēma (VFS)
Piespiedu padeve

Caur grābēju trumuli
4x transportēšanas līstes
Grābēju trumulis
1x pārslēdzama padevēja līste
Modelim XC ir papildus iepriekš ieslēdzams griezējaparāts.
Pos: 79.10 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Presskolben BiG PACK 1270/1290/1290HDP @ 190\mod_1381411266479_111462.docx @ 1626679 @ @ 1

Preses virzulis
Gājiena garums

750 mm

Virzuļa grūdieni minūtē

45

Gultņu sistēma (gaitas rullīši)
Naži uz virzuļa
Presēšanas blīvuma regulēšana

4 gab.
7 gab.
Elektroniski-hidrauliska
spēka regulēšana (attiecīgi
regulējams no traktora).

Pos: 79.11 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 1290 HDP II/Technische Daten: Preßkanal 1290 HDP / 1290 HDP II @ 166\mod_1367237939717_111462.docx @ 1442479 @ @ 1

Presēšanas kanāls / ķīpas izmēri
Augstums

900 mm

Platums

1200 mm

Ķīpas garums (laideni regulējams)

no 1000 līdz 3200 mm

Pos: 79.12 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Bindeeinrichtung BiG PACK 1270/1290/1290HDP HS/4x4 @ 190\mod_1381411465379_111462.docx @ 1626737 @ @ 1

Siešanas ierīce

Pos: 79.13 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

96

Auklu kaste abās pusēs

Attiecīgi 16 auklas ruļļiem

Siešanas aukla (sintētiskās auklas)

100-130 m/kg

Mezglu sējēju kontrole
Auklas trūkuma indikācija (apakšējais diegs / augšējais diegs)

Elektriskā kontrole ar
skaņas signālu.

Augšējā diega auklas trūkuma indikācija

Vizuāli ar reflektoriem

Siešanas sākums

Automātiski vai manuāli

Mezglu sējēju mehānismu skaits

6

Mezglu sējēju tīrīšana

Saspiestais gaiss

Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 79.14 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HDP HS/Technische Daten: Überlastsicherung / Scherschraube BiG PACK 1290 HDP HS @ 352\mod_1437484976997_111462.docx @ 2636629 @ @ 1

Aizsardzība pret pārslodzi
Piedziņas berzes sajūgs

3.000 Nm

Spararata drošības sajūgs

9.000 Nm

Savācēja bez griezējaparāta drošības sajūgs

1.000 Nm

Savācēja ar griezējaparātu drošības sajūgs

1.200 Nm

Griezējaparāta drošības sajūgs

7.000 Nm

Grābēja drošības sajūgs

14.500 Nm

Nogriežamā skrūve (cilindriskā skrūve) uz kreisās puses
adatas vilcējstieņa

M10 x 60-12.9
DIN EN ISO 4014

Pos: 79.15 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/Technische Daten: Antriebsgelenkwelle Alle HS Typen und 1290 HDP II @ 192\mod_1382338388236_111462.docx @ 1639358 @ @ 1

Kardānvārpsta
Platleņķa (piestipriniet traktora pusē) sērijveida
Platleņķa (piestipriniet traktora pusē) brīvizvēles

1 3/8", Z=6
1 3/8", Z=21
1 3/4", Z=6
1 3/4", Z=20

Pos: 79.16 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Anhängungen Stützlasten 870/890/1270/1290/1290 HDP/ 4x4 @ 190\mod_1381417622769_111462.docx @ 1627261 @ @ 1

Sakabes ierīce

Pieļaujamā atbalsta
slodze

Sakabes cilpa Ø 40 mm ISO 5692-2 / analoģiski DIN 11026

2000 kg

Lodveida šarnīra sakabes ierīce (K 80)

2500 kg

Grozāma sakabes cilpa Ø 76,2 mm CUNA F3 (tikai eksporta
variantam)

2000 kg

Jūgierīce (hitch) Ø 50 mm
ISO 20019 / analoģiski DIN 9678 (tikai eksporta variantam)

2000 kg

Ball Hitch (tikai eksporta variantam)

2500 kg

Pos: 79.17 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Bremsen @ 136\mod_1353328126803_111462.docx @ 1216001 @ @ 1

Bremzes
Hidrauliskā bremze (atkarībā no valsts)

Nepieciešams hidrauliskās
bremžu iekārtas savienojums
(maks. darba spiediens 120
bar / 1740 PSI)

Pneimatiskā bremze

Divu maģistrāļu bremžu
iekārta

Stāvbremze

Aktivizēšana ar kloķi

Pos: 79.18 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 79.19 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HDP HS/Technische Daten: Mindestanforderung an den Traktor BiG PACK 1290 HDP HS / 4x4 @ 190\mod_1381417967120_111462.docx @ 1627290 @ @ 1

Minimālās prasības traktoram
Jaudas patēriņš bez griezējaparāta

130 kW (177 ZS)

Jaudas patēriņš ar griezējaparātu

145 kW (197 ZS)

Jūgvārpstas apgriezienu skaits

maks. 1000 apgr./min.

Maks. pieļaujamais hidrauliskās iekārtas darba spiediens

200 bar

Pos: 79.20 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Elek trische Anschlüsse Alle HS Typen und HDP II @ 137\mod_1353328670081_111462.docx @ 1216117 @ @ 1

Elektriskais pieslēgums
Apgaismojums

12 volti
7 kontaktu kontaktligzda

Mašīnas elektroapgāde

12 volti
3 kontaktu kontaktligzda

Spējīgs darboties ar ISOBUS

jā

Pos: 79.21 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Hydr aulikanschlüsse Medium-Elektronik 1290 HDP und 4x4 HS @ 192\mod_1382342547481_111462.docx @ 1639655 @ @ 1

Hidrauliskās sistēmas savienojumi Medium elektronikai
Vadības vārstu bloks

1x divkāršas darbības
vadības ierīce

Modelim ar iedarbināšanas palīgierīci (brīvizvēles)

1x divkāršas darbības
vadības ierīce
vai

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

Savācēja pacelšana

1x vienkāršas darbības
vadības ierīce

Modelim ar atbalstošu vadāmo tiltu

1x vienkāršas darbības
vadības ierīce

Pos: 79.22 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HSTechnische Daten: Hydraulikanschlüsse Komfort-Elektronik alle HS Typen und HDP II @ 303\mod_1414130233757_111462.docx @ 2356828 @ @ 1

Hidrauliskās sistēmas savienojumi Komfort elektronikai
1x divkāršas darbības
vadības ierīce

Vadības vārstu bloks
alternatīvais

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

Pos: 79.23 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Savācēja pacelšana

1x vienkāršas darbības
vadības ierīce

"Load-Sensing" savienojums mašīnas pusē

sērijveida

Modelim ar hidraulisko balstkāju

1x divkāršas darbības
vadības ierīce

Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 79.24 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 1290 HDP II/Technische Daten: Ausrüstung der Maschine (optional) Alle HS Typen außer BiG PACK 1290 HDP II @ 308\mod_1416999695976_111462.docx @ 2392129 @ @ 1

Mašīnas aprīkojums (brīvizvēles)
Papildu darba lukturi
Mitruma mērīšana
Speciālais marķējums (Francijai)
ISOBUS kabelis
Videosistēma
Otrā kamera
CCI terminālis 100
CCI termināļa 100 vadu komplekts
Daudzfunkciju svira ISOBUS AUX
Hidrauliskā balstkāja
Pos: 79.25 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/B/Bereifung @ 0\mod_1199954213053_111462.docx @ 112202 @ 2 @ 1

6.11

Riepas

Pos: 79.26 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HDP HSTechnische Daten: Bereif ung 1290 HDP @ 352\mod_1437459422993_111462.docx @ 2635078 @ @ 1

Riepu marķējums
Kopējošie riteņi:
15x6.00 - 6 10 PR
Tandēmass:
550/45-22,5 20 PR
560/45 R22,5 146D
620/40 R 22,5 148 D
620/50 R 22,5 154 D

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

1,2
1,3
1,2
1,2

Maksimālais
spiediens [bar]

Ieteicamais spiediens
riepās* (bar)

3,7

1,5

4,0
3,2
3,2
3,2

3,5
3,2
3,0
3,0

Pos: 79.27 /BA/Wartung/Reifen/Reifen-Luftdruck Empfehlung Big Pack @ 24\mod_1241509590008_111462.docx @ 245624 @ @ 1

*)

Ieteikums ir spēkā īpaši parastajam jauktajam režīmam (lauks/ceļš) ar pieļaujamo
maksimālo mašīnas ātrumu.
Vajadzības gadījumā gaisa spiedienu riepās var samazināt līdz norādītajam minimālajam
gaisa spiedienam. Tādā gadījumā šajā sakarā jāievēro pieļaujamais maksimālais ātrums.

Pos: 80 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/L/Luftschallemission @ 146\mod_1360059258874_111462.docx @ 1306420 @ 2 @ 1

6.12

Gaisa akustiskā emisija

Pos: 81 /BA/Einleitung/Technische Daten/Technische Daten: Luftschallemission @ 132\mod_1349850785653_111462.docx @ 1174628 @ @ 1

Gaisa akustiskā emisija
Ekvivalentais ilgstošais skaņas spiediena līmenis

mazāk par 70 dB(A)

Pos: 82 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/U/Umgebungstemperatur @ 349\mod_1436336033553_111462.docx @ 2624989 @ 2 @ 1

6.13

Apkārtējā temperatūra

Pos: 83 /BA/Einleitung/Technische Daten/Technische Daten: Umgebungstemperaturbereich @ 345\mod_1433921295785_111462.docx @ 2603438 @ @ 1

Apkārtējā temperatūra
Temperatūru diapazons mašīnas lietošanai

no -5 līdz +45 °C

Pos: 84 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 85.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/BBetriebsstoffe @ 174\mod_1371620600320_111462.docx @ 1490584 @ 2 @ 1

6.14

Ekspluatācijas materiāli

Pos: 85.2 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/FFüllmengen und Schmiermittelbezeichnungen der Getriebe @ 33\mod_1254230622207_111462.docx @ 318688 @ 3 @ 1

6.14.1

Pārvadmehānismu iepildes daudzums un smērvielas apzīmējums

Pos: 85.3 /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: 85.4 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 870_890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Betriebsstoffe Getriebe BiG Pack 890_1270_1290 HS Baureihe @ 352\mod_1437480588596_111462.docx @ 2636332 @ @ 1

Nosaukums

Iepildāmais
daudzums

Galvenais reduktors BiG Pack 890
HS

15,5 l

Galvenais reduktors BiG Pack 1270
HS

16,7 l

Galvenais reduktors BiG Pack 1290
HS

16,7 l

Galvenais reduktors
BiG Pack 1290 HDP HS

35 l

Grābēja pārvadmehānisms

4l

Mezglu sējēja/grābēja sadalītāja
kārba

1l

Savācēja pārvadmehānisms augšā
apakšā

0,5 l

Griezējmehānisma
pārvadmehānisms

augšā
apakšā

100

Pirmais pildījums
rūpnīcā

SAE 90 GL 4

Wiolin ML SAE 90

SAE 90 GL 4

Esso Spartan EP 150

2,8 l
1,2 l

Mezglu sējēja pūtēja
pārvadmehānisms

0,4 l

PreChop pārvadmehānisms
(brīvizvēles)

3,7 l

Bioloģiski ekspluatācijas materiāli pēc pieprasījuma.
Pos: 85.5 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

Specifikācija

Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 85.6 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/FFüllmenge und Ölbezeichnung der Bordhydraulik @ 17\mod_1236177374918_111462.docx @ 201875 @ 3 @ 1

6.14.2

Traktora hidrauliskās sistēmas iepildes daudzums un eļļas apzīmējums

Pos: 85.7 /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: 85.8 /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: 85.9 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Technische Daten: Füllmenge und Ölbezeichnung der Bordhydraulik @ 353\mod_1437977550025_111462.docx @ 2642118 @ @ 1

Nosaukums

Iepildāmais
daudzums

Specifikācija

Pirmais pildījums rūpnīcā

Eļļas tvertne

15 l

HVLP 46
(ISO VG 46)
DIN 51524

SRS Wiolan HS 46 AZOLLA
ZS 46 Total

Bioloģiski ekspluatācijas materiāli pēc pieprasījuma.
Pos: 85.10 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/FFüllmenge und Ölbezeichnung des Kompressors @ 17\mod_1236177427355_111462.docx @ 201900 @ 3 @ 1

6.14.3

Kompresora iepildes daudzums un eļļas apzīmējums

Pos: 85.11 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Technische Daten: Füllmenge und Ölbezeichnung des Kompressors @ 368\mod_1441606676979_111462.docx @ 2698858 @ @ 1

Nosaukums
Kompresors starp jūgstieņa
sijām

Iepildāmais
daudzums

Specifikācija

Pirmais pildījums rūpnīcā

0,2 l

Motoreļļa
SAE 10W-40

SRS Cargolub TLA 10W-40

Bioloģiski ekspluatācijas materiāli pēc pieprasījuma.
Pos: 86 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadības un indikācijas elementi
Pos: 87 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Bedien- und Anzeigeelemente @ 107\mod_1334231983896_111462.docx @ 965298 @ 1 @ 1

7

Vadības un indikācijas elementi

Pos: 88 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/S/Steuergeräte des Traktors @ 368\mod_1441699155843_111462.docx @ 2700778 @ 2 @ 1

7.1

Traktora vadības ierīces

Pos: 89 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Medium-Elektronik @ 61\mod_1299223169539_111462.docx @ 570984 @ @ 1

Medium elektronika

Pos: 90 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Hydraulik/Hydraulikanschluss Tabelle Medium-Elektronik BiG Pack HS Baureihe @ 354\mod_1438320827310_111462.docx @ 2647551 @ @ 1

Simbols

Nosaukums

Vadības bloka savienojums
•
•
•
•

Nažu sijas pacelšana
Balstkājas pacelšana/nolaišana
Ķīpu teknes pacelšana/nolaišana
Ķīpu izgrūdēja ievirzīšana/izvirzīšana

•

Nažu sijas nolaišana

Vienkāršās darbības vadības ierīce
•
•

Spiediens: Savācēja pacelšana
Peldošais režīms: Savācēja nolaišana

Vienkāršās darbības vadības ierīce
•
•

Spiediens: Vadāmā tilta bloķēšana
Peldošais režīms: Vadāmā tilta atbrīvošana

Iedarbināšanas palīgierīces savienojums

Pos: 91 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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•

P: Vienkāršās darbības vadības ierīce

•

T: Atplūdes vads

Vadības un indikācijas elementi
Pos: 92 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Komfort-Elektronik @ 61\mod_1299223046976_111462.docx @ 570932 @ @ 1

Komfort elektronika

Pos: 93 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Hydraulik/Hydraulikanschluss Tabelle Komfort-Elektronik BiG Pack HS Baureihe @ 354\mod_1438264367283_111462.docx @ 2646926 @ @ 1

Simbols

Nosaukums

Vadības bloka savienojums
•

P: Spiediena cauruļvads

•

T: Atplūdes vads

•
LS: "Load-Sensing" līnija
Plašāku informāciju sk. traktora ražotāja lietošanas instrukcijā.
Vienkāršās darbības vadības ierīce
•
•

Spiediens: Savācēja pacelšana
Peldošais režīms: Savācēja nolaišana

Divkāršas darbības vadības ierīce
•

Balstkājas pacelšana

•

Balstkājas nolaišana

Pos: 94 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/B/Bedienterminal @ 368\mod_1441699393550_111462.docx @ 2700819 @ 2 @ 1

7.2

Vadības terminālis

Pos: 95 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Siehe die Kapitel zum KRONE ISOBUS_Terminal @ 368\mod_1441700068280_111462.docx @ 2700880 @ @ 1

Pos: 96 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

Sk. nodaļu par KRONE ISOBUS termināli.
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 97.1 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Erstinbetriebnahme @ 0\mod_1196314201498_111462.docx @ 111585 @ 1 @ 1

8

Ekspluatācijas uzsākšana

Pos: 97.2 /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: 97.3 /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: 97.4 /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: 97.5 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/Warnung - Maschine sicher abstellen ohne Traktor_Feststellbremse, Unterlegkeile und Schwungradbremse @ 274\mod_1404214703082_111462.docx @ 2060854 @ @ 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.
• Novelciet mašīnas sparararata bremzi.
Pos: 97.6 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Schwungradbremse/Warnung - Schwungradbremse @ 272\mod_1403527213260_111462.docx @ 2051614 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Paaugstināts traumu risks, ko izraisa nenovilkta spararata bremze.
Ja spararata bremze nav novilkta, detaļas var negaidīti uzsākt kustību. Cilvēki var gūt smagas
vai nāvējošas traumas.
Vienmēr novelciet spararata bremzi, pirms:
• kardānvārpstas pievienošanas vai atvienošanas;
• uzturēšanas, apkopes, iestatīšanas un remonta darbiem;
• funkcionalitātes traucējumu novēršanas;
Pos: 97.7 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Folgende Arbeitsschritte werden in diesem Kapitel beschrieben BiG PACK 1290 HDP II @ 151\mod_1362394831309_111462.docx @ 1347837 @ @ 1

Šajā nodaļā aprakstītas šādas darbības:
– Hidrauliskās balstkājas uzstādīšana.
– Elektroapgādes piestiprināšana pie traktora.
– Jūgstieņa augstuma pielāgošana.
– Spēka agregāta augstuma pielāgošana.
– Kardānvārpstas garuma pielāgošana traktoram.
– Hidrauliskās sistēmas pielāgošana.
– Ķīpu teknes regulēšana.
Pos: 97.8 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 97.9 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/HHydraulischen Stützfuß anbauen @ 193\mod_1383215414302_111462.docx @ 1646698 @ 2 @ 1

8.1

Hidrauliskās balstkājas uzstādīšana

Pos: 97.10 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Bei Ausführung hydraulischer Stützfuß @ 193\mod_1383214866332_111462.docx @ 1646615 @ @ 1

Modelim ar hidraulisko balstkāju.
Pos: 97.11 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Hydraulischen Stützfuß anbauen Bild @ 193\mod_1383214808495_111462.docx @ 1646586 @ @ 1

46. att.
Pos: 97.12 /BA/Erstinbetriebnahme/GroßpackenpressenHydraulischen Stützfuß anbauen Text T1 @ 326\mod_1425977815714_111462.docx @ 2502954 @ @ 1

•
•

Piestipriniet celtni pie jūgstieņa aiz stropēšanas vietas (I).
Lai paceltu balstkāju (2), mazliet paceliet jūgstieni, pavirziet balstkāju uz augšu līdz galam
un nostipriniet ar pulku (3).
• Lai jūgstieni nolaistu uz zemes, novietojiet zem priekšējās jūgstieņa šķērssijas (4)
pietiekama izmēra četrstūra klučus un nolaidiet jūgstieni.
• Izvadiet hidrauliskās sistēmas šļūtenes (5) uz āru.
• Lai demontētu balstkāju, izskrūvējiet četras skrūves (6), izņemiet balstkāju un nolieciet
sāņus.
• Ievietojiet hidraulisko balstkāju (7) tajā pašā pozīcijā.
• Lai paceltu hidraulisko balstkāju, piestipriniet balstkāju ar celtni (II) un paceliet.
• Piestipriniet skrūves (6) un rievotās sprostpaplāksnes, un nostipriniet ar rievotajām
sprostpaplāksnēm un uzgriežņiem.
Pievelciet skrūves ar atbilstošu pievilkšanas griezes momentu.
Pos: 97.13 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 97.14 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Hydraulischen Stützfuß anbauen T2 @ 169\mod_1369381329007_111462.docx @ 1464056 @ @ 1

Piestipriniet hidrauliskās sistēmas šļūtenes.

a b

47. att.
a)

Balstkājas ievirzīšanas pieslēgums

b)

Balstkājas izvirzīšanas pieslēgums

Izplūstošu eļļu savāciet traukā.
• Komplektā iekļautās savienotājīscaurules (8) ieskrūvējiet balstkājā.
• Noskrūvējiet hidrauliskās sistēmas šļūtenes no dubultieliktņa (9).
Norādījums
Modelim ar Komfort elektroniku
Augšējo vadu pieskrūvē pie pieslēguma "a".
Apakšējo vadu pieskrūvē pie pieslēguma "b".
Modelim ar Medium elektroniku
Hidrauliskās sistēmas blokā ar S1 marķētais hidrauliskās sistēmas cauruļvads pieskrūvēts pie
pieslēguma "a".
Hidrauliskās sistēmas blokā ar S2 marķēto hidrauliskās sistēmas cauruļvadu pieskrūvējiet pie
pieslēguma "b".
• Hidrauliskās sistēmas šļūtenes (5) pieskrūvējiet pie savienotājīscaurulēm (8).
• Pievienojiet hidrauliskās sistēmas šļūtenes traktora pusē.
Pārbaudiet jūgstieņa pacelšanas / nolaišanas darbību. Ja pacelšanas/nolaišanas
darbības ir sajauktas, tad jāsamaina hidrauliskās sistēmas šļūtenes (5) pie balstkājas.
• Nolaidiet balstkāju, līdz mašīna novietojas horizontāli.
Pos: 97.15 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 97.16 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/SSpannungsversorgung @ 28\mod_1250578107003_111462.docx @ 275503 @ 2 @ 1

8.2

elektroapgāde

Pos: 97.17 /BA/Erstinbetriebnahme/Spannungsversorgung/Dauerstromsteckdose Bild @ 36\mod_1260454934575_111462.docx @ 336639 @ @ 1

1

2
3

SW2000058

48. att.
Mašīnā borta datora (vadības bloka) energoapgādei ir nepieciešams strāvas avots.
Kontaktligzda (12V DIN 9680) montāžai traktorā ir iekļauta piegādes komplektā.
Kontaktligzda ir jāuzstāda, lai mašīna, uzsākot ekspluatāciju, tiktu apgādāta ar nepieciešamo
strāvu.
Komplektā iekļautā kontaktligzda (1) ir jāpieslēdz tieši pie traktora 12V akumulatora.
• Sarkanā kabeļa (+) pieslēguma spaili (2) pieslēdziet tieši pie traktora akumulatora "+"
spailes.
• Melnā kabeļa (-) pieslēguma spaili (3) pieslēdziet tieši pie traktora akumulatora "-" spailes.

Pos: 97.18 /BA/Erstinbetriebnahme/Spannungsversorgung/Steckdose an die 12V Batterie des Schleppers anschließen @ 36\mod_1260450375075_111462.docx @ 336564 @ @ 1

Pos: 97.19 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 97.20 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/HHöhenanpassung der Deichsel @ 17\mod_1236255816988_111462.docx @ 204074 @ 2 @ 1

8.3

Jūgstieņa augstuma pielāgošana

Pos: 97.21 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Einstellung der Anhängehöhe 4x4 @ 108\mod_1334732430989_111462.docx @ 970151 @ @ 1

49. att.
Mašīnas sakabes ierīci vienmēr pielāgojiet izmantotajam traktoram. Mašīnu vienmēr piekabiniet
horizontāli, tādējādi nodrošinot, ka savācējs regulāri satver pļaujas materiālu. Par sākuma malu
mašīnas ieregulēšanai šajā gadījumā uzskatāma tilta sija (6).
Pirms regulēšanas sākuma:
• Novietojiet mašīnu uz atvāžamā balsta.
• Nodrošiniet mašīnu pret ripošanu.
• Atkabiniet mašīnu no traktora.
• Izmantojot līmeņrādi, horizontāli ieregulējiet mašīnu.
Sakabes cilpas regulēšana:
• Izskrūvējiet skrūves (1).
• Sakabes cilpas (2) augstumu pielāgojiet traktora sakabes ierīces augstumam.
• Uzstādiet un pievelciet skrūves (1).
Ja nepietiek ar sakabes cilpas pārstatīšanu, pārstatiet sānu daļas (4).
Šim nolūkam:
• Izskrūvējiet skrūves (3).
• Jūgstieņa priekšdaļu (4) augstumu pielāgojiet traktora sakabes ierīces augstumam.
• Uzstādiet un pievelciet skrūves (3).
Jūgstieņa sakabes ierīces izmaiņa
Jūgstienis sērijveidā ir noregulēts kā apakšējā piekabināšana (a). Lai noregulētu augšējai
piekabināšanai (b), abas jūgstieņa priekšdaļas (4) pagriež par 180 grādiem.
Šim nolūkam:
• Izskrūvējiet skrūves (3).
• Noņemiet jūgstieņa priekšdaļas (4) un pagrieziet par 180 grādiem.
• Uzstādiet apgrieztās jūgstieņa priekšdaļas starp jūgstieņiem (5), izmantojot skrūves (3), un
pievelciet šīs skrūves.
Pos: 97.22 /BA/WartungHinweis Anziehdrehmomente beachten (siehe Kapitel Wartung „Anziehdrehmomente“). @ 326\mod_1425977305778_111462.docx @ 2502913 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Norādījums
Ievērojiet pievilkšanas griezes momentus (sk. nodaļu Apkope "Pievilkšanas griezes momenti").
Pos: 97.23 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Höhenanpassung des Antriebsstrangs @ 32\mod_1253688399975_111462.docx @ 316240 @ 2 @ 1

8.4

Spēka agregāta augstuma pielāgošana

Att. 50
Piedziņas jūgvārpsta (1) starp vidējo gultni (2) un traktoru pārvada traktora spēku uz vidējo
gultni. Lai veiktu optimālu spēka pārvadi, piedziņas kardānvārpstas izlieces leņķim vidējā gultņa
zonā jābūt iespējami mazam. Pēc tam, kad ir veikta jūgstieņa augstuma pielāgošana,
jāpārbauda piedziņas kardānvārpstas izlieces leņķis, ja nepieciešams, jāpielāgo.
Šim nolūkam:
• Izmantojiet piemērotu palīglīdzekli, lai atbalstītu vidējo gultni visa pielāgošanas procesa
laikā.
• Izskrūvējiet vidējā gultņa skrūves (3).
• Novirziet vidējo gultni (2) caurumu grupā.
• Uzstādiet un pievelciet skrūves (3).
Pos: 97.24 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 97.25 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/GGelenkwelle kürzen @ 274\mod_1404372446709_111462.docx @ 2065933 @ 2 @ 1

8.5

Kardānvārpstas saīsināšana

Pos: 97.26 /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: 97.27 /BA/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Großpackenpressen/Gelenkwelle kürzen T1 @ 170\mod_1369729045894_111462.docx @ 1467976 @ @ 1

Abas kardānvārpstas daļas jāspēj pilnīgi savirzīt kopā šaurākajā stāvoklī (pagriešanās ar
maksimālu vadāmo riteņu pagriezienu un vienlaicīgu kustību augšup vai lejup pa nogāzi), abu
veidcauruļu galiem nesaskaroties. Turklāt pārvirzīšanas gājienam (uzlaidumam) jābūt vismaz
220 mm gan mašīnas kustībā pa taisno, gan mašīnas pagriešanās gadījumā.

51. att. Iekšējā kardānvārpstas daļa
1)
3)
5)
7)
9)

Iekšējā veidcaurule
Stiprinājuma skrūve
Ārējā aizsargcaurule
Ārējā veidcaurule
Blīvgredzens

Ārējā kardānvārpstas daļa
2)
4)
6)
8)
10)

Iekšējais griešanās gredzens
Iekšējā aizsargcaurule
Aizsargmanšete
Ārējais griešanās gredzens
Stiprinājuma atspere

• Atvelciet uz pretējām pusēm kardānvārpstas daļas.
Iekšējā kardānvārpstas daļa
• Izskrūvējiet stiprinājuma skrūves un atvienojiet iekšējo aizsargcauruli.
• Paplašiniet un noņemiet iekšējo griešanās gredzenu.
Ārējā kardānvārpstas daļa
• Izskrūvējiet aizsargmanšetes skrūves un ārējās aizsargcaurules skrūves.
• Atvienojiet ārējo aizsargcauruli.
• Atvienojiet aizsargmanšeti.
• Atkabiniet stiprinājuma atsperi un atstājiet blīvgredzena vienā no diviem caurumiem, lai
nepazaudētu stiprinājuma atsperi.
• Paplašiniet un noņemiet ārējo griešanās gredzenu un blīvgredzenu.
Pos: 97.28 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 97.29 /BA/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Großpackenpressen/Gelenkwelle kürzen Teil 2 @ 170\mod_1369728951081_111462.docx @ 1467948 @ @ 1

X

X+2cm

52. att.
• Piekabiniet mašīnu pie traktora bez kardānvārpstas.
• Novietojiet mašīnu visšaurākajā stāvoklī (pagriešanās).
• Izslēdziet traktora dzinēju, izņemiet aizdedzes atslēgu, nodrošiniet traktoru un mašīnu pret
ripošanu.
• Uzmauciet kardānvārpstas daļas traktora un mašīnas pusē.
Uzlaiduma (X) noteikšana
• Nosakiet lielumu "X".
• Pārnesiet noteikto lielumu "X+2cm" uz kardānvārpstas daļu aizsargcaurulēm un
veidcaurulēm.
IEVĒRĪBAI!
Lieluma X+2cm pārnese iekšējai veidcaurulei nedrīkst notikt caur smērvielas izvades
caurumiem (a), jo saīsināšanas gadījumā tiek sagrauta eļļošanas sistēmas gala detaļa.
Ja lielums X+2cm iet caur smērvielas izvades caurumiem, palieliniet lielumu x+2cm par 2cm.
•
•

Saīsiniet aizsargcaurules un veidcaurules, atgrātējiet no ārpuses un iekšpuses un noņemiet
skaidas.
Lai iegūtu pilnīgu teflona pārklājumu, veidcaurules galā ar šķiltavām apkausējiet teflona
pārklājumu.

Pos: 97.30 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 97.31 /BA/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Großpackenpressen/Mit innerer Schmierleitung @ 170\mod_1369728863034_111462.docx @ 1467870 @ @ 1

Ar iekšēju eļļošanas vadu
Saīsinot iekšējo veidcauruli, var pārgriezt iekšējos eļļošanas vadus. Ja tas tā notiek, tad
jādemontē, jāpielāgo eļļošanas vadi un jāizveido jauns piekļuves caurums.
a)

b)

a

c)

d)

4mm

a
53. att.
1)

Iekšējā veidcaurule

2)

Ziežvārsts

3)

Eļļošanas vads (I)

4)

Nogrieztā iekšējā veidcaurule

5)

Savilcējtapas

6)

Eļļošanas vads (II)

7)

Gala detaļa

• Izskrūvējiet ziežvārstu un izvelciet eļļošanas vadu (I) no veidcaurules.
• Saīsiniet eļļošanas vadu (I) par a = 5 cm.
No nogrieztās veidcaurules
• Izsitiet savilcējtapas uz iekšpusi.
• Izvelciet eļļošanas vadu (II) no veidcaurules un noņemiet gala detaļu.
• Uzmauciet gala detaļu uz saīsinātā eļļošanas vada (I).
• Izveidojiet caurumu Ø 4 mm veidcaurulē attālumā a = 5 cm, augšā un apakšā.
Uzmaniet, lai caurumi atrastos vienā un tajā pašā pusē, kur ir ziežvārsta caurums
• Ievirziet eļļošanas vadu, ieskrūvējiet ziežvārstu un iesitiet savilcējtapas.

Pos: 97.32 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 97.33 /BA/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Großpackenpressen/Gelenkhälften montieren @ 170\mod_1369728798111_111462.docx @ 1467812 @ @ 1

Šarnīra daļu uzstādīšana

54. att. Iekšējā kardānvārpstas daļa

Ārējā kardānvārpstas daļa

1)

Iekšējā veidcaurule

2)

Iekšējais griešanās gredzens

3)

Stiprinājuma skrūve

4)

Iekšējā aizsargcaurule

5)

Ārējā aizsargcaurule

6)

Aizsargmanšete

7)

Ārējā veidcaurule

8)

Ārējais griešanās gredzens

9)

Blīvgredzens

10)

Stiprinājuma atspere

Iekšējā kardānvārpstas daļa
• Ieziediet griešanās gredzena ligzdu.
• Ievietojiet iekšējo griešanās gredzenu gropē.
• Uzbīdiet iekšējo aizsargcauruli un nostipriniet ar stiprinājuma skrūvēm.
Ārējā kardānvārpstas daļa
• Ieziediet griešanās gredzena ligzdu un blīvgredzena ligzdu.
• Ievietojiet ārējo griešanās gredzenu gropē.
• Pozicionējiet blīvgredzenu un iekabiniet stiprinājuma atsperes blīvgredzena divos
caurumos.
• Uzbīdiet aizsargmanšeti un nostipriniet ar stiprinājuma skrūvēm.
• Uzbīdiet ārējo aizsargcauruli un nostipriniet ar stiprinājuma skrūvēm.
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Pos: 97.35 /BA/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Großpackenpressen/Verschiebeweg (Überlappung) ermitteln @ 170\mod_1369728715377_111462.docx @ 1467784 @ @ 1

Pārvirzīšanas gājiena (uzlaiduma) noteikšana

X1

X2

55. att.
• Abas kardānvārpstas daļas novietojiet vienu no otras, ārējā veidcaurule atrodas pirms
iekšējās veidcaurules.
• Nosakiet lielumu X1.
• Iebīdiet vienu otrā līdz galam kardānvārpstas daļas, un uz ārējās aizsargcaurules gala
izdariet atzīmi (2).
• Piekabiniet kardānvārpstu traktora un mašīnas pusē, novietojot mašīnu visplatākajā stāvoklī
(kustība pa taisno).
• Nosakiet lielumu X2.
Pārvirzīšanas gājiena "V" (uzlaiduma) aprēķināšana:
V = X1- X2
Pārvirzīšanas gājienam (uzlaidumam) jābūt vismaz V ≥ 220 mm.
Pārbaudiet saīsināto kardānvārpstu, veicot pagriešanos.
• Lēnām ar traktoru veiciet pagriešanos uz labo vai kreiso pusi. Turklāt novērojiet atzīmi (2).
Ārējā aizsargcaurule šaurākajā stāvoklī (pagriešanās ar maksimālu vadāmo riteņu
pagriezienu un vienlaicīgu kustību augšup vai lejup pa nogāzi) nedrīkst pieskarties pie
atzīmes (2). Ja ārējā aizsargcaurule pieskaras pie atzīmes, abas kardānvārpstas daļas, kā
iepriekš aprakstīts, vēl vairāk saīsiniet vienādā garumā, līdz ārējā aizsargcaurule vairs
nepieskaras pie atzīmes.
Pos: 97.36 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 97.37 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/AAnpassen des Hydrauliksystems @ 1\mod_1201241743588_111462.docx @ 112372 @ 2 @ 1

8.6

Hidrauliskās sistēmas pielāgošana

Pos: 97.38 /BA/Wartung/Load-Sensing/Großpackenpresse/Bild Load-Sensing Anschluss HS Baureihe @ 64\mod_1300278753983_111462.docx @ 582802 @ @ 1

56. att.
Pos: 97.39 /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: 97.40 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Betrieb der Maschine ohne LS (Load-Sensing-Anschluss) @ 91\mod_1326699351886_111462.docx @ 780175 @ 3 @ 1

8.6.1

Mašīnas ekspluatācija bez LS (Load-Sensing sistēmas pieslēguma)

Pos: 97.41 /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: 97.42 /BA/Wartung/Load-Sensing/Hinweis Einstellung ist vom Werk aus gegeben @ 63\mod_1299738968068_111462.docx @ 575357 @ @ 1

Norādījums
Šo iestatījumu veic ražotājs.
Pos: 97.43 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Betrieb der Maschine über LS (Load-Sensing-Anschluss) @ 91\mod_1326699464848_111462.docx @ 780203 @ 3 @ 1

8.6.2

Mašīnas ekspluatācija ar LS (Load-Sensing sistēmas pieslēgumu)

Pos: 97.44 /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: 97.45 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 97.46 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Ballenschurre einstellen @ 24\mod_1241442284883_111462.docx @ 244981 @ 2 @ 1

8.7

Paku teknes regulēšana

Att. 57
Paku tekne izvilktā stāvoklī veido presēšanas kanāla pagarinājumu. Lai lielpakas pienācīgi
novietotu uz zemes, paku teknes aizmugurējās malas augstums līdz zemei nedrīkst būt
noregulēts par lielu, jo citādi novietošanas laikā var sabojāt ķīpas.
• Paku teknes slīpumu attiecībā pret zemi ir iespējams noregulēt, izmantojot paku teknes
ķēdes (2) garumu.
• Šim nolūkam pārstatiet uzgriežņus (1) presēšanas kanāla abās pusēs.
Pos: 97.47 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Ballenschurre einstellen bei Ausführung Ballenwaage @ 309\mod_1417596361061_111462.docx @ 2397468 @ 3 @ 1

8.7.1

Modelim ar ķīpu svariem
Parastās teknes slīpuma regulējums pret ķīpu svariem ir atšķirīgs. Parastas teknes gadījumā
ķīpai ātri jāatstāj tekne. Ķīpu svaru (brīvizvēles) gadījumā ķīpai vēl zināms laiks jāpaliek uz
teknes svēršanai.
• Samaziniet ķīpu teknes slīpumu pret zemi, izmantojot ķīpu teknes ķēdes (2) garumu.
• Šim nolūkam pārstatiet uzgriežņus (1) presēšanas kanāla abās pusēs.

Pos: 97.48 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Hinweis Ballenwaage kalibrieren @ 92\mod_1326782125428_111462.docx @ 781802 @ @ 1

Norādījums
Ja izmaina paku teknes slīpumu, tad mašīnām, kas aprīkotas ar ķīpu svariem (brīvizvēles),
atkārtoti jākalibrē ķīpu svari (sk. nodaļu KRONE ISOBUS terminālis CCI "Ķīpu svaru
kalibrēšana").
Pos: 97.49 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 97.50 /Überschriften/Überschriften 4/A-E/Ballenbremse @ 324\mod_1425459464877_111462.docx @ 2492320 @ 4 @ 1

8.7.1.1

Ķīpu bremze

Pos: 97.51 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Ballenbremse/Ballenbremse_Text @ 324\mod_1425459091066_111462.docx @ 2492289 @ @ 1

Tikai kopā ar ķīpu svariem

a

b

1
BPHS0068

58. att.
Izmantojot ķīpu bremzi (1), nobloķē ķīpu teknes pirmos divus rullīšus. Tas ir nepieciešams, lai
panāktu ķīpu precīzu svara uzskaiti.
Svira pozīcijā a = rullīši nobloķēti
Svira pozīcijā b = rullīši brīvi griežas
Norādījums
Lai varētu nevainojami novietot pēdējo ķīpu, tad pēdējai ķīpai jābūt atbrīvotai ķīpu bremzei.
Pos: 98 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 99.1 /Überschriften/Überschriften 1/F-J/Inbetriebnahme @ 0\mod_1196327075811_111462.docx @ 111602 @ 1 @ 1

9

Lietošanas sākums

Pos: 99.2 /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: 99.3 /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: 99.4 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Folgende Arbeitsschritte werden in diesem Kapitel beschrieben BiG PACK 1290 HDP II @ 152\mod_1362992347688_111462.docx @ 1358427 @ @ 1

Šajā nodaļā aprakstītas šādas darbības:
– Uzkarināšana uz traktora.
– Kardānvārpstas uzstādīšana.
– Hidrauliskās sistēmas cauruļvadu pievienošana.
– Hidrauliskās bremzes pievienošana, eksporta variantam
– Hidrauliskās bremzes pievienošana, eksporta variantam Francijai
– Hidrauliskā savienojuma pievienošana, lai nobloķētu atbalstošo vadāmo tiltu.
– Saspiestā gaisa pieslēgumu pievienošana pneimatiskai bremzei.
– Termināļa pievienošana.
– Apgaismojuma pievienošana.
Pos: 99.5 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 99.6 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/MMaschine an den Traktor ankuppeln @ 279\mod_1405350506791_111462.docx @ 2150108 @ 2 @ 1

9.1

Mašīnas pievienošana pie traktora

Pos: 99.7 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Anhängen an den Traktor alle BiG PACK´außer 1290 HDP II Bild @ 282\mod_1406700271355_111462.docx @ 2175014 @ @ 1

59. att.
Pos: 99.8 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Anhängen an den Traktor BiG PACK 1290 HDP II Text @ 151\mod_1362393041351_111462.docx @ 1347218 @ @ 1

Priekšnosacījums:
– Mašīnas sakabes ierīce ir pielāgota traktora sakabes ierīcei, sk. nodaļu Ekspluatācijas
uzsākšana "Jūgstieņa augstuma pielāgošana".
– Mašīnas spēka agregāta augstums ir pielāgots traktoram, sk. nodaļu Ekspluatācijas
uzsākšana "Spēka agregāta augstuma pielāgošana".
– Kardānvārpsta ir pielāgota traktoram, sk. nodaļu Ekspluatācijas uzsākšana
"Kardānvārpsta".
– Hidrauliskā sistēma ir pielāgota traktoram, sk. nodaļu Ekspluatācijas uzsākšana
"Hidrauliskās sistēmas pielāgošana".
– Mašīna ir novietota horizontāli.
•

Mašīnu atbilstoši traktora ražotāja lietošanas instrukcijai piekabiniet pie traktora sakabes
ierīces un nostipriniet.

Pos: 99.9 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 99.10 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/GGelenkwelle montieren @ 11\mod_1223358863095_111462.docx @ 145584 @ 3 @ 1

9.1.1

Kardānvārpstas montāža

Pos: 99.11 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Schwungradbremse/Warnung - Schwungradbremse @ 272\mod_1403527213260_111462.docx @ 2051614 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Paaugstināts traumu risks, ko izraisa nenovilkta spararata bremze.
Ja spararata bremze nav novilkta, detaļas var negaidīti uzsākt kustību. Cilvēki var gūt smagas
vai nāvējošas traumas.
Vienmēr novelciet spararata bremzi, pirms:
• kardānvārpstas pievienošanas vai atvienošanas;
• uzturēšanas, apkopes, iestatīšanas un remonta darbiem;
• funkcionalitātes traucējumu novēršanas;
Pos: 99.12 /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: 99.13 /BA/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Traktorwechsel Gelenkwellenlänge beachten @ 6\mod_1214996938591_111462.docx @ 113351 @ @ 1

Uzmanību! - Traktora maiņa
Sekas: mašīnas materiālie bojājumi
Izmantojot mašīnu pirmo reizi un ikreiz mainot traktoru Pārbaudоt pareizu kardānvārpstas
garumu. Ja kardānvārpsta garuma ziņā neder traktoram, obligāti ņemiet vērā nodaļu
"Kardānvārpstas garuma pielāgošana".
Pos: 99.14 /BA/Sicherheit/Gelenkwelle/Achtung - Gelenkwelle nicht richtig aufgesteckt @ 17\mod_1236260255331_111462.docx @ 204296 @ @ 1

UZMANĪBU! - Kardānvārpsta nav pareizi uzmaukta.
Sekas: bojājumi kardānvārpstai vai mašīnai
• Pārliecinieties, vai kardānvārpstas stiprinājums pēc montāžas ir nofiksējies.
• Izmantojiet tikai rūpnīcas komplektācijā iekļauto kardānvārpstu.
• Pirms jūgvārpstas ieslēgšanas vienmēr vispirms izslēdziet spararata stāvbremzi.
Pos: 99.15 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Anbau Gelenkwelle alle BiG PACK´s außer 1290 HDP II Bild @ 326\mod_1425972772719_111462.docx @ 2502728 @ @ 1

Att. 60
Pos: 99.16 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Anbau Gelenkwelle BiG Pack 890/1270/1290 Text @ 326\mod_1425973612319_111462.docx @ 2502791 @ @ 1

Platleņķa sajūgu uzmauc traktora pusē.
Mašīnas pusē
• Uzstādiet kardānvārpstu (1) uz stūra pārvada piedziņas vārpstas rēdzes.
Traktora pusē
• Uzmauciet platleņķa sajūgu uz traktora jūgvārpstu un nostipriniet to.
Pos: 99.17 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 99.18 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Anbau Gelenkwelle Auf ausreichend Freiraum im Schwenkbereich der Gelenkwelle achten. @ 172\mod_1370444743813_111462.docx @ 1479181 @ @ 1

Att. 61
• Nodrošiniet pietiekamu brīvo telpu kardānvārpstas nolieces zonā visos ekspluatācijas
stāvokļos. Saskare ar traktora daļām vai ierīcēm var iznīcināt ietaisi.
Pos: 99.19 /BA/Sicherheit/Gelenkwelle/Achtung - Schwenkbereich/Freiraum überprüfen @ 9\mod_1220536308930_111462.docx @ 126911 @ @ 1

Uzmanību! - Kardānvārpstas nolieces zona
Sekas: bojājumi traktoram vai mašīnai
• Pārbaudiet kardānvārpstas nolieces zonu un brīvo telpu!
Pos: 99.20 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 99.21 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/HHydraulik @ 0\mod_1199776034950_111462.docx @ 112125 @ 2 @ 1

9.2

Hidrauliskā sistēma

Pos: 99.22 /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: 99.23 /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: 99.24 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulikkupplungen anschließen alle Maschinen/Hinweis Hydraulikaufkleber an der Maschine beachten @ 204\mod_1386153225929_111462.docx @ 1701924 @ @ 1

Norādījums
Pareizi pievienojiet hidrauliskās šļūtenes.
• Hidrauliskās sistēmas šļūtenes ir marķētas ar cipariem un krāsainiem pretputekļu
aizsargvāciņiem.
Pos: 99.25 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

122

Lietošanas sākums
Pos: 99.26 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/HHydraulikleitungen anschließen @ 0\mod_1199777037794_111462.docx @ 112127 @ 3 @ 1

9.2.1

Hidrauliskās sistēmas savienotājšļūteņu pievienošana

Pos: 99.27 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Hydraulik/Hydraulikanschluss Bild BiG Pack 870 HDP @ 271\mod_1402645320277_111462.docx @ 2042676 @ @ 1

62. att.
Pos: 99.28 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Medium-Elektronik @ 61\mod_1299223169539_111462.docx @ 570984 @ @ 1

Medium elektronika

Pos: 99.29 /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: 99.30 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulikkupplungen anschließen alle Maschinen/Hydraulikkupplungen anschließen rot_BP 890/1270/ 1290 HS @ 356\mod_1438676000076_111462.docx @ 2651655 @ @ 1

•

Pievienojiet mašīnas hidrauliskos sajūgus (
divkāršās darbības vadības ierīces.

/

) pie traktora

Pos: 99.31 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulikkupplungen anschließen alle Maschinen/Hydraulikkupplungen anschließen gelb @ 355\mod_1438673899775_111462.docx @ 2651593 @ @ 1

•

Pievienojiet mašīnas hidraulisko sajūgu (
ierīces.

) pie traktora vienkāršās darbības vadības

Pos: 99.32 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulikkupplungen anschließen alle Maschinen/Hydraulikkupplungen anschließen blau @ 356\mod_1438676269746_111462.docx @ 2651726 @ @ 1

•

Pievienojiet mašīnas hidraulisko sajūgu (
vadības ierīces.

) pie traktora vienkāršās darbības

Pos: 99.33 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulikkupplungen anschließen alle Maschinen/Hydraulikkupplungen anschließen Anlaufhilfe @ 356\mod_1438676497818_111462.docx @ 2651757 @ @ 1

•

Pievienojiet hidraulisko sajūgu (
ierīces.

) pie traktora vienkāršās darbības vadības

•

Pievienojiet hidrauliskās sistēmas cauruļvadu (
) pie traktora bezspiediena
atplūdes vada.
Alternatīvi hidrauliskos sajūgus var pievienot pie divkāršās darbības vadības ierīces.

Pos: 99.34 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 99.35 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Komfort-Elektronik @ 61\mod_1299223046976_111462.docx @ 570932 @ @ 1

Komfort elektronika

Pos: 99.36 /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: 99.37 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulikkupplungen anschließen alle MaschinenHydraulikkupplungen anschließen Traktor mit Load-Sensing Pumpe und angeschlossener Meldeleitung (LS) @ 355\mod_1438673121731_111462.docx @ 2651440 @ @ 1

Traktors ar "Load-Sensing" sūkni un pievienotu signālu līniju (

):

) pie traktora "Power-Beyond" sistēmas.

•

Pievienojiet spiedvadu (

•
•

Pievienojiet atplūdes cauruļvadu (
) pie traktora bezspiediena atplūdes vada.
Ieskrūvējiet līdz galam sistēmas skrūvi uz vadības vārstu bloka.

•

Pievienojiet signālu līniju (

) pie traktora "Load-Sensing" pieslēguma.

Pos: 99.38 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulikkupplungen anschließen alle MaschinenHydraulikkupplungen anschließen Traktor mit Konstant-Druckpumpe @ 355\mod_1438673310836_111462.docx @ 2651471 @ @ 1

Traktors ar nemaināma tilpuma spiedējsūkni:
•

Pievienojiet spiedvadu (

) pie traktora vienkāršās darbības vadības ierīces.

• Pievienojiet atplūdes cauruļvadu (
) pie traktora bezspiediena atplūdes vada.
Alternatīvi spiedvadu un atplūdes cauruļvadu var pievienot pie divkāršās darbības vadības
ierīces.
• Izskrūvējiet līdz galam sistēmas skrūvi uz vadības vārstu bloka.
•

Novietojiet signālu līniju (

) mašīnas turētājā.

Pos: 99.39 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulikkupplungen anschließen alle MaschinenHydraulikkupplungen anschließen Traktor mit Konstant-Strompumpe/ Load-Sensing System ohne Power Beyo @ 355\mod_1438673518783_111462.docx @ 2651532 @ @ 1

Traktors ar nemaināma tilpuma virpuļsūkni:
•

Pievienojiet spiedvadu (

) pie traktora vienkāršās darbības vadības ierīces.

• Pievienojiet atplūdes cauruļvadu (
) pie traktora bezspiediena atplūdes vada.
Alternatīvi spiedvadu un atplūdes cauruļvadu var pievienot pie divkāršās darbības vadības
ierīces.
• Izskrūvējiet līdz galam sistēmas skrūvi uz vadības vārstu bloka.
•

Novietojiet signālu līniju (

) mašīnas turētājā.

Pos: 99.40 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulikkupplungen anschließen alle MaschinenHydraulikkupplungen anschließen gelb @ 355\mod_1438673899775_111462.docx @ 2651593 @ @ 1

•

Pievienojiet mašīnas hidraulisko sajūgu (
ierīces.

) pie traktora vienkāršās darbības vadības

Pos: 99.41 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulikkupplungen anschließen alle Maschinen/Hydraulikkupplungen anschließen_Stützfuß blau @ 356\mod_1438677469124_111462.docx @ 2651888 @ @ 1

•
Pos: 99.42 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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/
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Pos: 99.43.1 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/IISO-Stecker ablegen @ 364\mod_1440594785663_111462.docx @ 2681140 @ 2 @ 1

9.3

ISO spraudņa novietošana

Pos: 99.43.2 /Beipacks/Sonstige Beipacks_maschinenuebergreifend/ISOBUS-Kabel/Beipack IOSBUS-Kabel_ISO-Stecker ablegen BiG Pack Bild @ 364\mod_1440513852606_111462.docx @ 2679737 @ @ 1

9
8
10
ZBBP2294

3
63. att.
Pos: 99.43.3 /Beipacks/Sonstige Beipacks_maschinenuebergreifend/ISOBUS-KabelBeipack ISOBUS-Kabel_ISO-Stecker ablegen BiG Pack Text @ 364\mod_1440594954540_111462.docx @ 2681170 @ @ 1

•
•
•
•

Modelim ar hidraulisko bremzi (eksporta variants): Demontējiet hidrauliskās bremzes
hidrauliskās sistēmas šļūteni (10) no šļūteņu turētāja un uzstādiet pretējā pusē.
Noņemiet ķēdi no ISO spraudņa (3) un no aizsargvāciņa (9).
Ievietojiet ISO spraudņa (3) aizsargvāciņu (9) no augšas šļūteņu turētāja atverē un
nostipriniet ar uzgriezni (8).
Uzstādiet ISO spraudni (3).

Pos: 99.44 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/HHydraulische Bremse (Export) @ 17\mod_1236332990291_111462.docx @ 204940 @ 2 @ 1

9.4

Hidrauliskā bremze (eksporta variants)

Pos: 99.45 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulische Bremse/Hydraulische Bremse Export Bild BiG Pack 870 @ 271\mod_1402645961427_111462.docx @ 2042705 @ @ 1

64. att.
Pos: 99.46 /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: 99.47 /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: 99.48 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 99.49 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/HHydraulische Bremse (Export Frankreich) @ 129\mod_1346767988893_111462.docx @ 1155795 @ 2 @ 1

9.5

Hidrauliskā bremze (eksporta variants Francijai)

Pos: 99.50 /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: 99.51 /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: 99.52 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulische Bremse/Hydraulische Bremse (Export Frankreich) Bild BiG PACK @ 129\mod_1346768208301_111462.docx @ 1155854 @ @ 1
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65. att.
Pos: 99.53 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Handlungsanweisung: Maschine stillsetzen und si chern @ 274\mod_1404365253849_111462.docx @ 2065164 @ @ 1

•

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

Pos: 99.54 /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: 99.55 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 99.56 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/DDruckluftanschlüsse bei Druckluftbremse @ 0\mod_1201161304258_111462.docx @ 112343 @ 2 @ 1

9.6

Pneimatiskās bremzes saspiestā gaisa pieslēgumi

Pos: 99.57 /BA/Inbetriebnahme/Druckluftbremse/Zweileitungssystem @ 5\mod_1213850550416_111462.docx @ 113160 @ @ 1

Mašīna ir aprīkota ar divu maģistrāļu pneimatisko bremžu iekārtu.
•

Savienotājgalvas pievieno, lai savienotu traktora barošanas maģistrāli (sarkans) un vadības
maģistrāli (dzeltens) ar mašīnu.

Pos: 99.58 /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: 99.59 /BA/Inbetriebnahme/Druckluftbremse/Druckluftanschlüsse bei Druckluftbremse @ 0\mod_1199781319294_111462.docx @ 112133 @ @ 1

ZX400003

Att. 66
Pneimatisko šļūteņu (1) krāsainās savienojuma galvas pieslēdziet traktora atbilstoši
krāsainajiem savienojumiem.
Norādījums
Vispirms pieslēdziet dzelteno, tad sarkano savienojuma galvu. Atvienošanu veic pretējā secībā.
Pos: 99.60 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

127

Lietošanas sākums
Pos: 99.61.1 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/K/KRONE ISOBUS-Terminal anschließen @ 375\mod_1442836273898_111462.docx @ 2728418 @ 2 @ 1

9.7

KRONE ISOBUS termināļa pievienošana

Pos: 99.61.2 /BA/Sicherheit/elektrische Bedienung/Achtung - Anschluss der Bedienung @ 11\mod_1222421029499_111462.docx @ 141759 @ @ 1

Uzmanību! - Elektriskās vadības pieslēgums
Sekas: vadības sistēmas bojājumi.
Ievietojot spraudņus, ņemiet vērā, lai spraudņi un kontaktligzdas būtu tīras un sausas. Netīrumi
un mitrums var izraisīt īssavienojumus!
Pos: 99.61.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Hinweis: Für den Anbau des Terminals Terminal-BA beachten. @ 375\mod_1442836450873_111462.docx @ 2728478 @ @ 1

Norādījums
Lai uzstādītu termināli kabīnē, ievērojiet komplektā iekļauto termināļa lietošanas instrukciju.
Pos: 99.61.4 /Überschriften/Zwischenüberschriften/P-T/Traktoren mit integriertem ISOBUS-System @ 366\mod_1441170290608_111462.docx @ 2691288 @ @ 1

Traktori ar integrētu ISOBUS sistēmu

Pos: 99.61.5 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Voraussetzung: Die Maschine ist stillges etzt und gesichert, .... @ 259\mod_1398674434170_111462.docx @ 1980040 @ @ 1

Priekšnosacījums:
– Mašīna ir apstādināta un nodrošināta, sk. nodaļu Drošība, "Mašīnas apstādināšana un
nodrošināšana".
Pos: 99.61.6 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 99.61.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 99.61.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-TerminalTerminal anschließen (vorgerüsteteter ISO Schlepper) (2015-10-26 08:55:43) @ 363\mod_1439897110899_111462.docx @ 2672903 @ @ 1
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67. 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: 99.61.9 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 99.61.10 /Überschriften/Zwischenüberschriften/P-T/Traktoren ohne ISOBUS-System @ 366\mod_1441170400829_111462.docx @ 2691318 @ @ 1

Traktori bez ISOBUS sistēmas

Pos: 99.61.11 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Voraussetzung: Die Maschine ist stillgesetzt und gesichert, .... @ 259\mod_1398674434170_111462.docx @ 1980040 @ @ 1

Priekšnosacījums:
– Mašīna ir apstādināta un nodrošināta, sk. nodaļu Drošība, "Mašīnas apstādināšana un
nodrošināšana".
Pos: 99.61.12 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 99.61.13 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Terminal anschließen (ohne ISO Schlepper) @ 363\mod_1439899219173_111462.docx @ 2673095 @ @ 1

Att. 68
Termināļa savienošana ar mašīnu
Norādījums
Termināļa savienošanai ar mašīnu tiek izmantots komplektācijā iekļautais kabeļu komplekts (5)
(preces nr. 20 081 224 0).
•
•
•

130

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).

Lietošanas sākums
Traktora savienošana ar mašīnu
Norādījums
Traktora savienošanai ar mašīnu tiek izmantots komplektācijā iekļautais elektroapgādes
kabelis (8) (preces nr. 20 080 601 0).
•
•

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).

Pos: 99.62 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 99.63.1 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/FFremd-ISOBUS-Terminal anschließen @ 375\mod_1442847282473_111462.docx @ 2729304 @ 2 @ 1

9.8

Ārēji pieslēgta ISOBUS termināļa pievienošana

Pos: 99.63.2 /BA/Sicherheit/elektrische Bedienung/Achtung - Anschluss der Bedienung @ 11\mod_1222421029499_111462.docx @ 141759 @ @ 1

Uzmanību! - Elektriskās vadības pieslēgums
Sekas: vadības sistēmas bojājumi.
Ievietojot spraudņus, ņemiet vērā, lai spraudņi un kontaktligzdas būtu tīras un sausas. Netīrumi
un mitrums var izraisīt īssavienojumus!
Pos: 99.63.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Hinweis: Für den Anbau des Terminals Terminal-BA beachten. @ 375\mod_1442836450873_111462.docx @ 2728478 @ @ 1

Norādījums
Lai uzstādītu termināli kabīnē, ievērojiet komplektā iekļauto termināļa lietošanas instrukciju.
Pos: 99.63.4 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Voraussetzung: Die Maschine ist stillges etzt und gesichert, .... @ 259\mod_1398674434170_111462.docx @ 1980040 @ @ 1

Priekšnosacījums:
– Mašīna ir apstādināta un nodrošināta, sk. nodaļu Drošība, "Mašīnas apstādināšana un
nodrošināšana".
Pos: 99.63.5 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 99.63.6 /Überschriften/Zwischenüberschriften/U-Z/Verbindung Terminal zum Traktor @ 363\mod_1439968975874_111462.docx @ 2673648 @ @ 1

Termināļa savienošana ar traktoru

Pos: 99.63.7 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/BigPack/ISOBUS-Terminal anbauen_Terminal mit dem Traktor verbinden_siehe Anleitung @ 362\mod_1439542185360_111462.docx @ 2669537 @ @ 1

Kā termināli savieno ar traktoru, atradīsiet komplektā iekļautajā termināļa lietošanas instrukcijā.
Pos: 99.63.8 /Überschriften/Zwischenüberschriften/U-Z/Verbindung Traktor zur Maschine @ 363\mod_1439969047908_111462.docx @ 2673678 @ @ 1

Traktora savienošana ar mašīnu

Pos: 99.63.9 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/BigPack/ISOBUS-Terminal anbauen_Maschine mit dem Traktor verbinden @ 362\mod_1439542391304_111462.docx @ 2669568 @ @ 1
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69. att.
•
•
•

Pos: 99.64 /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).

Lietošanas sākums
Pos: 99.65.1 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/J/Joystick anschließen @ 366\mod_1441171346670_111462.docx @ 2691378 @ 2 @ 1

9.9

Vadības sviras pievienošana

Pos: 99.65.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Hinweis: Für den Anbau des Joysticks Joystick-BA beachten. @ 377\mod_1443162614037_111462.doc x @ 2736419 @ @ 1

Norādījums
Lai uzstādītu vadības sviru traktora kabīnē, ievērojiet komplektā iekļauto vadības sviras
lietošanas instrukciju.
Pos: 99.65.3 /Überschriften/Zwischenüberschriften/K-O/KRONE ISOBUS-Terminal bei Traktoren mit integriertem ISOBUS-System @ 378\mod_1443515088220_111462.docx @ 2740142 @ @ 1

KRONE ISOBUS termināļa pievienošana traktoriem ar integrētu ISOBUS sistēmu

Pos: 99.65.4 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Voraussetzung: Die Maschine ist stillgesetzt und gesichert, .... @ 259\mod_1398674434170_111462.docx @ 1980040 @ @ 1

Priekšnosacījums:
– Mašīna ir apstādināta un nodrošināta, sk. nodaļu Drošība, "Mašīnas apstādināšana un
nodrošināšana".
Pos: 99.65.5 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 99.65.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Joystick an CCI Terminal anschließen (Traktor mit integriertem ISOBUS System) @ 366\mod_1441171654174_111462.docx @ 2691408 @ @ 1
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70. att.
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 vadības sviras (9
kontaktu) ISO kontaktligzdu (6).
Savienojiet vadības sviras (9 kontaktu) ISO spraudni (7) ar kabīnē esošu (9 kontaktu) ISO
kontaktligzdu (7).

Pos: 99.65.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 99.65.8 /Überschriften/Zwischenüberschriften/K-O/KRONE ISOBUS-Terminal bei Traktoren ohne ISOBUS-System @ 378\mod_1443515088930_111462.docx @ 2740173 @ @ 1

KRONE ISOBUS terminālis traktoriem bez ISOBUS sistēmas

Pos: 99.65.9 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Joystick an CCI Terminal anschließen (Traktor ohne ISOBUS System) Bild @ 150\mod_1361884200857_111462.docx @ 1341015 @ @ 1
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71. att.
Pos: 99.65.10 /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: 99.65.11 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Voraussetzun g: Die Maschine ist stillgesetzt und gesichert, .... @ 259\mod_1398674434170_111462.docx @ 1980040 @ @ 1

Priekšnosacījums:
– Mašīna ir apstādināta un nodrošināta, sk. nodaļu Drošība, "Mašīnas apstādināšana un
nodrošināšana".
Pos: 99.65.12 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 99.65.13 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Multifunktionshebel an CCI Terminal anschließen (Traktor ohne ISOBUS System) Text @ 150\mod_1361884014200_111462.docx @ 1340986 @ @ 1

•
•
•
•

Pos: 99.65.14 /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).

Lietošanas sākums
Pos: 99.65.15 /Überschriften/Zwischenüberschriften/K-O/KRONE BETA II-Terminal @ 400\mod_1447325692089_111462.docx @ 2831289 @ @ 1

KRONE BETA II terminālis

Pos: 99.65.16 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Joystick an KRONE BETA II-Terminal anschließen_Bild @ 378\mod_1443504574361_111462.docx @ 2739530 @ @ 1
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72. att.
Pos: 99.65.17 /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: 99.65.18 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Voraussetzun g: Die Maschine ist stillgesetzt und gesichert, .... @ 259\mod_1398674434170_111462.docx @ 1980040 @ @ 1

Priekšnosacījums:
– Mašīna ir apstādināta un nodrošināta, sk. nodaļu Drošība, "Mašīnas apstādināšana un
nodrošināšana".
Pos: 99.65.19 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 99.65.20 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Joystick an KRONE BETA II-Terminal anschließen_Text @ 378\mod_1443504642562_111462.docx @ 2739560 @ @ 1

•
•
•
•

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) 9 kontaktu spraudni (8) ar vadības sviras 9 kontaktu
kontaktligzdu (7).
Savienojiet kabeļu komplekta (5) 7 kontaktu spraudni (6) ar mašīnas 7 kontaktu
kontaktligzdu (7).

Pos: 99.66 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

135

Lietošanas sākums
Pos: 99.67 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/BBeleuchtung @ 0\mod_1195658399935_111462.docx @ 111525 @ 2 @ 1

9.10

Apgaismojums

Pos: 99.68 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Beleuchtung/Beleuchtung anschließen Bild HDP II @ 171\mod_1370344610812_111462.docx @ 1475995 @ @ 1
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73. att.
Pos: 99.69 /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: 99.70 /BA/Inbetriebnahme/Schwader/Anschluss Beleuchtung/Anschluss Beleuchtung Text @ 36\mod_1260783798936_111462.docx @ 336731 @ @ 1

Apgaismošanas ierīces pieslēgšana veicama, izmantojot klātpievienoto 7 kontaktu savienojuma
vadu (1).
Šim nolūkam:
• 7-kontaktu savienojuma vada spraudni (1) ievietojiet tam paredzētajā kontaktligzdā (2)
traktorā.
• 7-kontaktu savienojuma vada spraudni (1) ievietojiet tam paredzētajā kontaktligzdā (3)
mašīnā.
• Vadu ieklājiet tā, lai tas nesaskartos ar riteņiem.
Pos: 99.71 /BA/Inbetriebnahme/Schwader/Hinweis Sauberkeit der Stecker und Steckdosen @ 2\mod_1202399563131_111462.docx @ 112548 @ @ 1

Norādījums
Ievietojot spraudņus, ņemiet vērā, lai spraudņi un kontaktligzdas būtu tīras un sausas. Netīrumi
un mitrums var izraisīt īssavienojumus!
Pos: 99.72.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/SSicherungskette verwenden @ 6\mod_1214542336632_111462.docx @ 113293 @ 2 @ 1

9.11

Drošības ķēdes izmantošana

Pos: 99.72.2 /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 178 kN
(40.000 lbf).
Pos: 99.72.3 /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: 99.72.4 /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: 99.72.5 /BA/Beipacks/Sonstige/Sicherungskette 178 kN/Sicherungskette montieren BiG Pack Bild @ 147\mod_1361184126131_111462.docx @ 1320060 @ @ 1

136

Lietošanas sākums

2

1
74. att.
Pos: 99.72.6 /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: 99.72.7 /BA/Beipacks/Sonstige/Sicherungskette 178 kN/Sicherheitskette mit Schäkel an Großpackenpresse montieren Text @ 149\mod_1361521338690_111462.docx @ 1332646 @ @ 1

•

Uzstādiet drošības ķēdi (1) ar saisteni (2) uz lielpaku preses.

Pos: 99.72.8 /BA/Beipacks/Sonstige/Sicherungskette 178 kN/Sicherungskette an den Traktor montieren Bild @ 147\mod_1361181563288_111462.docx @ 1319701 @ @ 1

a

b

75. att.
Pos: 99.72.9 /BA/Beipacks/Sonstige/Sicherungskette 89kN/Sicherungskette am Traktor montieren Text @ 150\mod_1362048347829_111462.docx @ 1343331 @ @ 1

•

Uzstādiet drošības ķēdi (1) piemērotā pozīcijā (piemēram: a vai b) uz traktora.

Pos: 100 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Kustība un transportēšana
Pos: 101.1 /Überschriften/Überschriften 1/F-J/Fahren und Transport @ 0\mod_1196330049217_111462.docx @ 111608 @ 1 @ 1

10

Kustība un transportēšana

Pos: 101.2 /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: 101.3 /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: 101.4 /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: 101.5 /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: 101.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Kustība un transportēšana
Pos: 101.7 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/VVorbereitungen zur Straßenfahrt @ 25\mod_1244092605963_111462.docx @ 254673 @ 2 @ 1

10.1

Sagatavošanas darbi kustībai pa ceļu

Pos: 101.8 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Prüfen Sie vor der Straßenfahrt, dass BiG PACK 890_1270_1290_4x4 HS @ 325\mod_1425893751195_111462.docx @ 2501738 @ @ 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.
– ievirzāmās kāpnes ir pieliektas, sk. nodaļu Mašīnas apraksts "Kāpnes", tikai modelim ar 13
tonnu tiltu.
– presēšanas kanāls ir tukšs.
– ir ieslēgta spararata bremze.
– savācējs ir pacelts un nodrošināts ar noslēdzošo krānu, sk. nodaļu Vadība "Savācējs".
– ķīpu tekne ir pacelta un nostiprināta transportēšanas stāvoklī, sk. nodaļu Vadība "Ķīpu
teknes pacelšana/nolaišana".
– balstkāja ir ievirzīta, sk. nodaļu Vadība "Hidrauliskā balstkāja".
– stāvbremze ir izslēgta, sk. nodaļu Kustība un transportēšana "Stāvbremze".
– traktora vadības vārsti atrodas neitrālā stāvoklī un ir nobloķēti.
– bremze nevainojami darbojas.
– apgaismojums nevainojami darbojas, sk. nodaļu Kustība un transportēšana
"Apgaismošanas ierīces pārbaude".
– riepām nav griezumu un plīsumu.
– riepām ir pareizais gaisa spiediens riepās.
Pos: 101.9 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Folgende Arbeitsschritte werden in diesem Kapitel beschrieben Fahren und Transport @ 157\mod_1364375905147_111462.docx @ 1387048 @ @ 1

Šajā nodaļā aprakstītas šādas darbības:
– Apgaismošanas ierīces pārbaude.
– Stāvbremzes izslēgšana.
– Rīkošanās ar atbalstošo vadāmo tiltu, Medium elektroniku vai Komfort elektroniku.
– Mašīnas manevrēšana bez hidrauliskās sistēmas savienojuma.
– Mašīnas manevrēšana bez pievienotās pneimatiskās bremzes.
– Mašīnas novietošana.
– Stāvbremzes ieslēgšana.
– Riteņa paliktņu palikšana.
Pos: 101.10 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Kustība un transportēšana
Pos: 101.11 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/HHydraulisch betätigte Ballenschurre @ 312\mod_1420636057218_111462.docx @ 2410008 @ 3 @ 1

10.1.1

Hidrauliski darbināta ķīpu tekne

Pos: 101.12 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/HydraulischRollenschurre Bild 890_1270_1290 HS Baureihe @ 64\mod_1300279489493_111462.docx @ 582873 @ @ 1

1

2

BPHS0042

76. att.
Pos: 101.13 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Hydraulisch betätigte Ballenschurre Text @ 312\mod_1420638282241_111462.docx @ 2410079 @ @ 1

Pos: 101.14 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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• Hidrauliski pielieciet hidrauliski darbināto ķīpu tekni (1).
Pēc pieliekšanas uzmaniet, lai mehāniskais fiksators (2) būtu nofiksēts.

Kustība un transportēšana
Pos: 101.15 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Beleuchtungsanlage prüfen @ 25\mod_1244090937463_111462.docx @ 254573 @ 3 @ 1

10.1.2

Apgaismošanas ierīces pārbaude

Pos: 101.16 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Beleuchtungsanlage prüfen Bild BP 890_1270_1290 Hs Baureihe @ 62\mod_1299574637575_111462.docx @ 572912 @ @ 1

2
1

BPHS0011

77. att.
Pos: 101.17 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Beleuchtungsanlage prüfen Text @ 17\mod_1236588258401_111462.docx @ 205496 @ @ 1

•
•

Pārbaudiet aizmugurējo lukturu (2) un atstarotāju (1) darbību, un notīriet tos.
Tas pats attiecas uz mašīnas sānos piestiprinātajiem dzeltenajiem atstarotājiem un
priekšējiem baltajiem gabarītlukturiem.

Pos: 101.18 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/FFeststellbremse @ 322\mod_1424873704700_111462.docx @ 2483009 @ 3 @ 1

10.1.3

Stāvbremze

Pos: 101.19 /BA/Inbetriebnahme/Feststellbremse/Feststellbremse Bild BiG Pack 890_1270_1290 HS Baureihe @ 92\mod_1326881975736_111462.docx @ 782998 @ @ 1

1
BPHS0009_1

78. att.
Pos: 101.20 /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: 101.21 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Kustība un transportēšana
Pos: 101.22 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Bei Ausführung einschiebbare Aufstiegsleiter @ 192\mod_1381987016868_111462.docx @ 1635328 @ @ 1

Modelim ar ievirzāmām kāpnēm

Pos: 101.23 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Straßenfahrt / Feldarbeit @ 170\mod_1369977700972_111462.docx @ 1472728 @ @ 1

Kustība pa ceļu / darbs laukā
Pos: 101.24 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Warnung Aufstiegesleiter Straßenfahrt / Feldarbeit nicht hochgeschoben @ 192\mod_1381994284365_111462.docx @ 1635575 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Ja kāpnes nav uzvilktas augšā, mašīnai ir pārsniegti platuma gabarīti. Tādējādi neuzvilktu
augšā kāpņu dēļ kustības pa ceļu vai darba laukā laikā var rasties negadījumi. Personas var tikt
smagi savainotas vai nogalinātas.
• Kustības pa ceļu vai darba laukā laikā uzmaniet, lai kāpnes būtu uzvilktas augšā (a) un
nostiprinātas ar fiksatoru (2).
Pos: 101.25 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Aufstiegsleiter einschiebbar Bild BiG Pack 13 to. Achse @ 192\mod_1381987250766_111462.docx @ 1635347 @ @ 1

1

1
2

BPHS0238

79. att.
a) = kustības pa ceļu pozīcija
Pos: 101.26 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Aufstiegsleiter hochschieben Text Straßenfahrt / Feldarbeit @ 192\mod_1381995949757_111462.docx @ 1635604 @ @ 1

b) = uzkāpšanas/nokāpšanas pozīcija

Kustībai pa ceļu un darbam laukā kāpnēm (1) jābūt uzvilktām augšā kustības pa ceļu pozīcijā
(a) un nostiprinātām.
Kāpņu uzvilkšana augšā
• Pavelciet fiksatoru (2).
• Uzvelciet augšā (a) kāpnes, līdz fiksators nofiksējas.

Pos: 101.27 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Kustība un transportēšana
Pos: 101.28 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/HHandhabung der Nachlauf-Lenkachse (Sonderausstattung) @ 0\mod_1201167915356_111462.docx @ 112349 @ 2 @ 1

10.2

Atbalstošā vadāmā tilta (īpašais aprīkojums) lietošana

Pos: 101.29 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Hydraulik/Hinweis: Benutzerhinweise des Traktorherstellers zum Parallelbetrieb beachten. @ 233\mod_1393930674316_111462.docx @ 1858135 @ @ 1

Norādījums
Ņemiet vērā traktora ražotāja ekspluatācijas instrukcijas par paralēlu traktora vadības ierīču
ekspluatāciju! Vadāmā tilta bloķēšanas cilindra pieslēgumam ir nepieciešama augstāka vai
vienāda ranga apgāde, salīdzinot ar pārējo mašīnas hidraulisko apgādi!
Pos: 101.30 /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: 101.31 /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: 101.32 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauf-Lenkachse Big Pack/Kritische Fahrsituationen können sein BiG PAck @ 62\mod_1299579627648_111462.docx @ 573031 @ @ 1

Kritiskas kustības situācijas var būt šādas:
• kustība slīpumā.
• uz nenostiprinātas pamatnes.
• braucot ātrāk par 30 km/h kustībā pa taisno.

Pos: 101.33 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Kustība un transportēšana
Pos: 101.34 /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: 101.35 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Medium-Elektronik @ 61\mod_1299223169539_111462.docx @ 570984 @ @ 1

Medium elektronika

Pos: 101.36 /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: 101.37 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Hinweis: Der aktuelle Zustand wird in der Statuszeile (1) im Display angezeigt @ 62\mod_1299586402629_111462.docx @ 573167 @ @ 1

Norādījums
Aktuālo stāvokli parāda displejā statusa rindiņā (I).
Tilts bloķēts

=

=

Tilts atbrīvots

Pos: 101.38 /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: 101.39 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauf-Lenkachse Big Pack/Bild Nachlauf-Lenkachse Absperrhahn @ 64\mod_1300285158431_111462.docx @ 582996 @ @ 1

II

1

I

BPHS0043

80. att.
Pos: 101.40 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Hinweis Absperrhahn geöffnet @ 25\mod_1242741065410_111462.docx @ 254153 @ @ 1

Norādījums
Uzmaniet, lai mašīnas lietošanas laikā noslēdzošais krāns (1) atrastos stāvoklī (I) (atvērts).
Pos: 101.41 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 101.42 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Komfort-Elektronik @ 61\mod_1299223046976_111462.docx @ 570932 @ @ 1

Komfort elektronika

Pos: 101.43 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Betrieb der Maschine über LS (Load-Sensing-Anschluss) @ 91\mod_1326699464848_111462.docx @ 780203 @ 3 @ 1

10.2.1

Mašīnas ekspluatācija ar LS (Load-Sensing sistēmas pieslēgumu)

Pos: 101.44 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauf-Lenkachse Big Pack/Nachlauf-Lenkachse verriegeln Komfort Elektronik über Load Sensing @ 91\mod_1326702544634_111462.docx @ 780376 @ @ 1

•

Nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst

, nobrauciet ar traktoru īsu ceļa posmu taisnā

virzienā, līdz vadāmie riteņi atrodas taisnā pozīcijā. Displejā parādās simbols
(atbalstošais vadāmais tilts nobloķēts).
Pos: 101.45 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Hinweis: Der aktuelle Zustand wird in der Statuszeile (1) im Display angezeigt @ 62\mod_1299586402629_111462.docx @ 573167 @ @ 1

Norādījums
Aktuālo stāvokli parāda displejā statusa rindiņā (I).

=

Tilts bloķēts

=

Tilts atbrīvots

Pos: 101.46 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauf-Lenkachse Big Pack/Hinweis: Solange sich der Druck an den Arretierzylinder aufbaut blinkt das Softkey @ 62\mod_1299587033250_111462.docx @ 573194 @ @ 1

Norādījums
Tik ilgi, kamēr bloķēšanas cilindrā izveidojas spiediens, programmtaustiņš mirgo. Tiklīdz
spiediens ir izveidojies, programmtaustiņš
bloķēts.

sastingst, un atbalstošais vadāmais tilts ir

Pos: 101.47 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Betrieb der Maschine ohne LS (Load-Sensing-Anschluss) @ 91\mod_1326699351886_111462.docx @ 780175 @ 3 @ 1

10.2.2

Mašīnas ekspluatācija bez LS (Load-Sensing sistēmas pieslēguma)

Pos: 101.48 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauf-Lenkachse Big Pack/Nachlauf-Lenkachse verriegeln Komfort Elektronik ohne Load Sensing @ 91\mod_1326702885195_111462.docx @ 780464 @ @ 1

•

Pievadiet spiedienu spiedvadam.

•

Nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
, nobrauciet ar traktoru īsu ceļa posmu taisnā
virzienā, līdz vadāmie riteņi atrodas taisnā pozīcijā. Atstājiet spiedienu spiedvadam, līdz

•

displejā parādās simbols
(atbalstošais vadāmais tilts nobloķēts).
Tagad hidrauliskā sistēma (spiedvads) drīkst būt atbrīvota no spiediena.

Pos: 101.49 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Hinweis: Der aktuelle Zustand wird in der Statuszeile (1) im Display angezeigt @ 62\mod_1299586402629_111462.docx @ 573167 @ @ 1

Norādījums
Aktuālo stāvokli parāda displejā statusa rindiņā (I).

=

Tilts bloķēts

=

Tilts atbrīvots

Pos: 101.50 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauf-Lenkachse Big Pack/Hinweis: Solange sich der Druck an den Arretierzylinder aufbaut blinkt das Softkey @ 62\mod_1299587033250_111462.docx @ 573194 @ @ 1

Norādījums
Tik ilgi, kamēr bloķēšanas cilindrā izveidojas spiediens, programmtaustiņš mirgo. Tiklīdz
spiediens ir izveidojies, programmtaustiņš
bloķēts.

sastingst, un atbalstošais vadāmais tilts ir

Pos: 101.51 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauf-Lenkachse Big Pack/Nachlauf-Lenkachse entriegeln Komfort-Elektronik @ 62\mod_1299581981710_111462.docx @ 573084 @ @ 1

Atbalstošā vadāmā tilta atbloķēšana Komfort elektronikai
•

, atbrīvo atbalstošo vadāmo tiltu. Displejā parādās

Nospiežot funkcijtaustiņu, kas atbilst
simbols

(atbalstošais vadāmais tilts atbrīvots).

Pos: 101.52 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Hinweis: Der aktuelle Zustand wird in der Statuszeile (1) im Display angezeigt @ 62\mod_1299586402629_111462.docx @ 573167 @ @ 1

Norādījums
Aktuālo stāvokli parāda displejā statusa rindiņā (I).

=

Tilts bloķēts

=

Tilts atbrīvots

Pos: 101.53 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 101.54 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauf-Lenkachse Big Pack/Bei Option Nachlauf-Lenkachse rangieren HS Baureihe @ 62\mod_1299593571338_111462.docx @ 573314 @ 3 @ 1

10.2.3

Mašīnas manevrēšana bez hidrauliskās sistēmas savienojuma
Lai ar mašīnu varētu izpildīt manevrēšanu arī bez hidrauliskās sistēmas cauruļvada
savienojuma, pirms atkabināšanas atbalstošā vadāmā tilta bloķēšanas cilindriem jāpievada
spiediens, un vadāmie riteņi jānovieto taisni, veicot kustību pa taisno.

Pos: 101.55 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauf-Lenkachse Big Pack/Rangieren bei Medium-Elektronik @ 64\mod_1300285419164_111462.docx @ 583022 @ @ 1

II

1

I

BPHS0043

81. att.
Papildus modelim ar Medium elektroniku pirms atkabināšanas jāaizver atbalstošā vadāmā tilta
noslēdzošais krāns (1) (stāvoklis II).
Pos: 101.56 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 101.57.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/RRangieren @ 13\mod_1225364693769_111462.docx @ 155863 @ 2 @ 1

10.3

Manevrēšana

Pos: 101.57.2 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-EBei Ausführung Druckluftbremse @ 168\mod_1368456181882_111462.docx @ 1456678 @ @ 1

Modelim ar pneimatisko bremzi

Pos: 101.57.3 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/Warnung - Rangieren der Maschine ohne angeschlossene Druckluftbremsanlage @ 273\mod_1403782282064_111462.docx @ 2057116 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Traumu gūšanas risks, manevrējot mašīnu bez pievienotām saspiesta gaisa bremžu
caurulēm.
Mašīna bez pievienotām saspiestā gaisa bremžu caurulēm zaudē bremzēšanas spējas. Cilvēki
var gūt smagas vai nāvējošas traumas.
• Aizliegta mašīnas manevrēšana koplietošanas ceļu satiksmē bez pievienotas pneimatiskās
bremzes.
Pos: 101.57.4 /BA/Wartung/Bremsanlage/Rangieren/Rangieren ohne angeschlossene Druckluftbremse @ 13\mod_1225362041347_111462.docx @ 155696 @ @ 1

Manevrējot bez pievienotās pneimatiskās bremzes, mašīnu nav iespējams bez grūtībām
pārvietot.

Pos: 101.57.5 /BA/Wartung/Bremsanlage/Rangieren/Rangieren Bild BiG PAck @ 208\mod_1386934470292_111462.docx @ 1720772 @ @ 1

2
3

a
b

1

BPHS0265

Att. 82
Atbrīvotājvārsts atrodas priekšā labajā pusē zem sānu pārsega. Ja mašīnas bremžu sistēmas
rezerves tvertnē (2) ir minimāls spiediens 4 bar (58 PSI), tad ir iespējams atbrīvot bremzi,
iespiežot pogu (1) pie atbrīvotājvārsta pozīcijā (a). Tiklīdz šļūtenes būs atkal pievienotas pie
pneimatiskās bremžu sistēmas, poga atkal atgriezīsies sākotnējā pozīcijā (b).
Ja gaisa spiediens rezerves tvertnē (2) ir zemāks par 4 bar (58 PSI), tad arī vēl esošais
atlikuma spiediens jāizlaiž pa atūdeņošanas vārstu (3). Tikai tagad mašīnu var pārvietot.

Pos: 101.57.6 /BA/Wartung/Bremsanlage/Rangieren/Löseventil befindet sich BiG Pack @ 17\mod_1236589219870_111462.docx @ 205585 @ @ 1

Pos: 101.57.7 /BA/Wartung/Bremsanlage/Rangieren/Luftdruck im Vorratsbehälter unter 4 bar gefallen @ 17\mod_1236589531089_111462.docx @ 205617 @ @ 1

Pos: 101.58 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 101.59 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/MMaschine abstellen @ 196\mod_1384184875882_111462.docx @ 1661538 @ 2 @ 1

10.4

Mašīnas apstādināšana

Pos: 101.60 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/Warnung - Maschine sicher abstellen ohne Traktor_Feststellbremse, Unterlegkeile und Schwungradbremse @ 274\mod_1404214703082_111462.docx @ 2060854 @ @ 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.
• Novelciet mašīnas sparararata bremzi.
Pos: 101.61 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Abstellen der Maschine @ 169\mod_1368683547889_111462.docx @ 1460078 @ @ 1

•
•
•
•
•
•

Izslēdziet traktora dzinēju, izņemiet aizdedzes atslēgu, nodrošiniet traktoru pret ripošanu.
Nogaidiet, līdz visas kustīgās detaļas apstājas.
Ieslēdziet spararata bremzi.
Ieslēdziet stāvbremzi.
Palieciet riteņa paliktņus.
Nolaidiet balstkāju, līdz lodveida sakabes ierīces sakabes cilpa Ø80 vairs nepiekļaujas pie
traktora sakabes ierīces.
• Atbrīvojiet kardānvārpstas drošības ķēdi traktora pusē.
• Atkabiniet kardānvārpstu traktora pusē un novietojiet paredzētajā stiprinājumā.
• Atvienojiet apgaismošanas ierīces kabeli.
• 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.

Pos: 101.62 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 101.63 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/FFeststellbremse @ 322\mod_1424873704700_111462.docx @ 2483009 @ 3 @ 1

10.4.1

Stāvbremze

Pos: 101.64 /BA/Inbetriebnahme/Feststellbremse/Feststellbremse Bild BiG Pack 890_1270_1290 HS Baureihe @ 92\mod_1326881975736_111462.docx @ 782998 @ @ 1

1
BPHS0009_1

83. att.
Pos: 101.65 /BA/Inbetriebnahme/Feststellbremse/Feststellbremse anziehen @ 25\mod_1242718437566_111462.docx @ 253692 @ @ 1

Stāvbremzes ieslēgšana:
• Grieziet kloķi pulksteņrādītāja virzienā, līdz pretestība kļūst jūtami lielāka.
Pos: 101.66 /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: 101.67 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Unterlegkeile @ 33\mod_1254202555660_111462.docx @ 318458 @ 3 @ 1

10.4.2

Apakšā pieliekamie ķīļi

Pos: 101.68 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Unterlegkeile Bild BP 890_1270_1290 HS Baureihe @ 63\mod_1299668510278_111462.docx @ 574588 @ @ 1

1

BPHS0024

84. att.
Pos: 101.69 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Unterlegkeile Text BP HS Baureihe @ 71\mod_1305799627493_111462.docx @ 640734 @ @ 1

Riteņu paliktņi (1) atrodas aizmugurē labajā un kreisajā pusē līdzās presēšanas kanālam
• Riteņu paliktņus (1) vienmēr ievietojiet pirms un aiz riepām (tādējādi mašīna būs
nodrošināta pret ripošanu).
Norādījums
Ja ir tandēmass (brīvizvēles) ar atbalsttilta vadību, tad pie priekšējā tilta jāievieto riteņu paliktņi
pret ripošanu.
Pos: 101.70 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

149

Kustība un transportēšana
Pos: 101.71 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/D/Druckluftschläuche ablegen @ 279\mod_1405072075407_111462.docx @ 2148079 @ 3 @ 1

10.4.3

Pneimatisko šļūteņu stiprinājumi

Pos: 101.72 /BA/Inbetriebnahme/Druckluftbremse/Druckluftschläuche ablegen Bild BiG Pack @ 279\mod_1405071878377_111462.docx @ 2148009 @ @ 1

Att. 85
Pos: 101.73 /BA/Inbetriebnahme/Druckluftbremse/Druckluftschläuche ablegen Text BiG Pack @ 279\mod_1405073904536_111462.docx @ 2148158 @ @ 1

•
Pos: 101.74 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pneimatiskās šļūtenes (1) ievietojiet atbilstošajos turētājos (2) jūgstieņa augšpusē.
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Pos: 101.75.1 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/V/Vorbereitung der Maschine für die Beförderung @ 395\mod_1446625169194_111462.docx @ 2815489 @ 2 @ 1

10.5

Mašīnas sagatavošana transportēšanai

Pos: 101.75.2 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/Achtung - Maschinenschaden durch nicht gesicherte bewegliche Maschinenteile beim Transport @ 395\mod_1446618988846_111462.docx @ 2815298 @ @ 1

IEVĒRĪBAI!
Iespējami mašīnas bojājumi, ko rada nenostiprinātas kustīgās mašīnas daļas.
Mašīnas transportēšanas uz transportlīdzekļiem laikā (piem., uz kravas automašīnas vai
vilciena) uz mašīnu iedarbojas pretējas gaisa plūsmas, kas var radīt mašīnas bojājumus.
• Veiciet turpmāk minētos pasākumus kustīgo mašīnas daļu nostiprināšanai.
Pos: 101.75.3 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/SSeitenschutze sichern @ 382\mod_1444194239996_111462.docx @ 2753199 @ 3 @ 1

10.5.1

Sānu aizsargu nostiprināšana

Pos: 101.75.4 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Transport/Seitenschutze sichern_Bild_BP @ 382\mod_1444195263444_111462.docx @ 2753484 @ @ 1

1

2

4

3
BPHS0323

86. att.
Pos: 101.75.5 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Transport/Seitenschutze sichern_Text_BP @ 382\mod_1444195480653_111462.docx @ 2753546 @ @ 1

Mašīnas labajā un kreisajā pusē:
• Atveriet sānu aizsargu (1).
• Ievadiet kabeļu savilcēju (2) caur aizsega aizvara (3) atverēm.
• Aizveriet sānu aizsargu (1).
• Aplieciet kabeļu savilcēju (2) ap fiksatoru (4) un pievelciet.
Pos: 101.75.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 101.75.7 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/T/Tasträder sichern @ 382\mod_1444211893669_111462.docx @ 2754123 @ 3 @ 1

10.5.2

Kopējošo riteņu nostiprināšana

Pos: 101.75.8 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Transport/Tasträder sichern_Bild_BP @ 382\mod_1444211627010_111462.docx @ 2754001 @ @ 1

2

3

1

4
BPHS0324

87. att.
Pos: 101.75.9 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Transport/Tasträder sichern_Text_BP @ 382\mod_1444211627701_111462.docx @ 2754032 @ @ 1

Mašīnas labajā un kreisajā pusē:
• Paceliet savācēju (1).
• Ievadiet kabeļu savilcēju (4) caur caurumu (2) un caur kopējošā riteņa (3) rāmi.
• Pievelciet kabeļu savilcēju (4).
Pos: 102 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 103.1 /Überschriften/Überschriften 1/K-O/KRONE ISOBUS-Terminal @ 185\mod_1379578612990_111462.docx @ 1598092 @ 1 @ 1

11

KRONE ISOBUS terminālis

Pos: 103.2 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Achtung - Terminal schützen @ 377\mod_1443183121000_111462.docx @ 2737009 @ @ 1

IEVĒRĪBAI! - Termināļa sargāšana
Ūdens, augsts gaisa mitrums un pārspriegums var izraisīt termināļa bojājumus.
• Sargājiet termināli no ūdens.
• Ja mašīnu ilgāku laiku (piem., ziemā) nelieto, glabājiet termināli sausā telpā.
• Montāžas un remontdarbu laikā, it sevišķi, veicot mašīnas metināšanas darbus, pārtrauciet
barošanas padevi terminālim. Pārspriegums var bojāt termināļa elektroniku.
Pos: 103.3 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Allgemeines zu ISOBUS Systemen_Hinweis Kompatibilitätstest @ 364\mod_1440082770116_111462.docx @ 2676649 @ @ 1

Norādījums
KRONE ISOBUS sistēmām regulāri tiek veikta ISOBUS SADERĪBAS PĀRBAUDE (AEF
Conformance Test). Lai vadītu šo mašīnu, ir nepieciešams vismaz ISOBUS sistēmas lietošanas
līmenis 3 (Implementation Level).
Pos: 103.4 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Allgemeines zu ISOBUS Systemen_Einführtext @ 362\mod_1439537410846_111462.docx @ 2669414 @ @ 1

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: 103.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Allgemeine Beschreibung (Die elektronische Ausstattung der Maschine ........) Text/Bild @ 377\mod_1443172669418_111462.docx @ 2736575 @ @ 1
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88. att.
Mašīnas elektroniskais aprīkojums būtībā sastāv no uzdevumu datora (1), termināļa (2) un
vadības un funkcionālajiem elementiem.
Uzdevumu dators (1) atrodas mašīnas priekšā kreisajā pusē zem auklu kastes.
Uzdevumu datora funkcijas:
• Mašīnā uzstādīto izpildelementu vadība.
• Avārijas ziņojumu pārraide.
• Sensortehnikas izvērtēšana.
• Sensortehnikas un izpildelementu diagnostika.
Terminālis (2) sniedz informāciju vadītājam, un ar to izdara regulējumus, kas nepieciešami
mašīnas darbībai, kurus uztver un tālāk apstrādā uzdevumu dators.
Pos: 103.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 103.7.1 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/IISOBUS Shortcut Button @ 364\mod_1440571658458_111462.docx @ 2680249 @ 2 @ 1

11.1

ISOBUS īsinājumpoga

Pos: 103.7.2 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/Warnung - ISOBUS Shortcut Button @ 364\mod_1440662693340_111462.docx @ 2682493 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
ISOBUS īsinājumpoga nav avārijas apturēšanas slēdzis. Ja ISOBUS īsinājumpogu
sajauc ar avārijas apturēšanas slēdzi, pastāv briesmas dzīvībai.
Nospiežot ISOBUS īsinājumpogu, deaktivizē aktivizētās mašīnas funkcijas. Iesāktās darbības
tiek izpildītas līdz galam. Tādēļ pēc ISOBUS īsinājumpogas nospiešanas mašīnas detaļas var
joprojām kustēties pēc inerces. Tādējādi var rasties savainojumi.
ISOBUS īsinājumpoga nekādā ziņā neietekmē traktora funkcijas, t.i., ne kardānvārpstas, ne
arī hidrauliskās funkcijas. Tādēļ pēc ISOBUS īsinājumpogas nospiešanas mašīna var turpināt
darbību. Tādējādi var rasties savainojumi.
• Nekad nelietojiet ISOBUS īsinājumpogu kā avārijas apturēšanas slēdzi.
Pos: 103.7.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Module für Beipack/ISOBUS Short Cut Button/ISOBUS Shortcut Button_wird betätigt_Comprima alle @ 364\mod_1440576607502_111462.docx @ 2680371 @ @ 1
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89. att.
Nospiežot termināļa kā piesitiena taustiņu izveidoto ISOBUS īsinājumpogu (1), tiek pārraidīta
apstādināšanas komanda uz ISOBUS kopni. Šo komandu izvērtē pievienotā ISOBUS mašīna,
lai deaktivizētu aktivizētās mašīnas funkcijas. Iesāktās darbības tiek izpildītas līdz galam.
ISOBUS īsinājumpogas nospiešana
• Nospiediet ISOBUS īsinājumpogu (1).
Displejā parādās augstākminētais ziņojums. Uzdevumu dators nobloķē visas hidrauliskās
funkcijas mašīnas pusē un elektronisko siešanas ierīci.
Pos: 103.7.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Module für Beipack/ISOBUS Short Cut Button/ISOBUS Short Cut Button_Funktion maschinenseitig blockiert_BiG Pack HS Baureihe @ 377\mod_1443175725103_111462.docx @ 2736736 @ @ 1

Uzdevumu dators mašīnas pusē bloķē šādas funkcijas:
• Mezglu sējēja motora iedarbināšana.
• Mezglu sējēju tīrīšanas iedarbināšana.
Atkarībā no mašīnas aprīkojuma:
• Nažu sijas pacelšana/nolaišana.
• Ķīpu izgrūdēja pārvietošana uz priekšu/aizmuguri.
• Ķīpu izgrūdēja automātiskais režīms.
• Ķīpu teknes pacelšana/nolaišana.
• Pārslēgšanās uz MultiBale.
Pos: 103.7.5 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 103.7.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Module für Beipack/ISOBUS Short Cut Button/ISOBUS Shortcut Button_wird gelöst @ 378\mod_1443432962739_111462.docx @ 2738169 @ @ 1

ISOBUS īsinājumpogas atbrīvošana
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90. att.
• Grieziet ISOBUS īsinājumpogu (1) pulksteņrādītāja virzienā.
Displejā redzams augstāk esošais ziņojums.
•

.

Nospiediet taustiņu

(Alternatīvi var nospiest
vai blakus izvietoto taustiņu.)
Atkal ir pieejamas visas mašīnas funkcijas.
Pos: 103.8 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/T/Touch-fähiges Display @ 357\mod_1438751918864_111462.docx @ 2656188 @ 2 @ 1

11.2

Displejs ar pieskāriena funkciju

Pos: 103.9 /BA/Info-Center/ALLE Terminals in einem - ISOBUS, Delta, BETA II (ab BJ 15/16)/Nur KRONE ISOBUS/Übergreifend über alle Maschinen/Touch-fähiges Display_Text_nurISOBUS @ 377\mod_1443184376159_111462.docx @ 2737040 @ @ 1
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IBT000061

91. att.
Izvēlnes navigācijai un vērtību/datu ievadei terminālis ir aprīkots ar skārienekrānu (2).
Pieskaroties displejam, var tieši atvērt funkcijas un mainīt vērtības zilajā rakstā.
Pos: 103.10 /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: 103.11 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 103.12 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/T/Terminal ein- oder ausschalten @ 356\mod_1438694754146_111462.docx @ 2654357 @ 2 @ 1

11.3

Termināļa ieslēgšana vai izslēgšana

Pos: 103.13 /BA/Info-Center/ALLE Terminals in einem - ISOBUS, Delta, BETA II (ab BJ 15/16)/Nur KRONE ISOBUS/Rundballenpressen/Terminal ein/ausschalten_Bild_nurKRONE ISOBUS @ 365\mod_1441023398078_111462.docx @ 2686994 @ @ 1
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92. att.
Pos: 103.14 /BA/Info-Center/ALLE Terminals in einem - ISOBUS, Delta, BETA II (ab BJ 15/16)/Nur KRONE ISOBUS/Rundballenpressen/Terminal ein-/ausschalten_Text_nurKRONE ISOBUS Terminal @ 365\mod_1441015443916_111462.docx @ 2686248 @ @ 1

• Pirms pirmās ieslēgšanas pārbaudiet pieslēgumu pareizo sēžu un nostiprinājumu.
• Nospiediet taustiņu (1)
un turiet to nospiestu apt. 2 sekundes.
Terminālis ieslēdzas vai izslēdzas. Pēc ieslēgšanas parādās kāds no šādiem galvenajiem
logiem.
Pos: 103.15 /BA/Info-Center/ALLE Terminals in einem - ISOBUS, Delta, BETA II (ab BJ 15/16)/Nur KRONE ISOBUS/BiG Pack/Terminal ein-/ausschalten_Doppelbild-Ergebnis_mit/ohne angeschlossene Maschine_nurKRONE ISOBUS_BiG P @ 378\mod_1443438756352_111462.docx @ 2738549 @ @ 1
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Kad mašīna nav pievienota

IBT000060

Kad mašīna ir pievienota (kustība pa ceļu)

93. att.
Pos: 103.16 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal´s/Hinweis Für weitere Angaben zur Funktionsweise Handbuch beachten_ALLE Terminals @ 398\mod_1447165275965_111462.docx @ 2825029 @ @ 1

Norādījums
Papildu informācijai par termināļa funkcionēšanu ievērojiet komplektā iekļauto termināļa
lietošanas instrukciju.
Pos: 103.17 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal´s/Hinweis Vor der Erstbenutzung @ 365\mod_1441008019810_111462.docx @ 2685621 @ @ 1

Norādījums – pirms pirmās lietošanas ar pievienotu mašīnu
Pirmajā ieslēgšanas reizē terminālī tiek ielādēta mašīnas specifisko izvēļņu konfigurācija.
Ielādes process var ilgt vairākas minūtes. Konfigurācija tiek saglabāta termināļa atmiņā.
Pos: 103.18 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KRONE ISOBUS terminālis
Pos: 103.19 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Swadro/Swadro 1400/Display Aufbau @ 365\mod_1441029601805_111462.docx @ 2687513 @ 2 @ 1

11.4

Displeja uzbūve
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94. att.
Termināļa displejs iedalās šādās zonās:
Statusa rindiņa (1)
Statusa rindiņa parāda mašīnas pašreizējos stāvokļus (atkarībā no aprīkojuma).
Taustiņi (2)
Mašīnu vada, nospiežot taustiņus (2) vai viegli pieskaroties blakus izvietotajiem simboliem.
Galvenais logs (3)
Galvenajā logā zilā krāsā attēlotās vērtības (ciparus) var izvēlēties ar pieskāriena funkciju.
Ir šādi galvenā loga skati:
– Kustības pa ceļu attēls
– Darba attēls (sk. nodaļu "Terminālis – Mašīnas funkcijas")
– Izvēlņu kopa (sk. nodaļu "Terminālis – Izvēlnes")
Pos: 103.20 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ārēji pieslēgts ISOBUS terminālis
Pos: 103.21.1 /Überschriften/Überschriften 1/F-J/Fremd-ISOBUS-Terminal @ 375\mod_1442848028491_111462.docx @ 2729364 @ 1 @ 1

12

Ārēji pieslēgts ISOBUS terminālis

Pos: 103.21.2 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/A/Allgemeines zu ISOBUS @ 142\mod_1355920127630_111462.docx @ 1256463 @ 2 @ 1

12.1

Vispārīga informācija par ISOBUS

Pos: 103.21.3 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Gefahr durch nicht von KRONE gelieferte Terminals / Bedieneinheiten @ 365\mod_1441107337208_111462.docx @ 2689288 @ @ 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 lietošanas instrukcijā;
• ja iespējams, savstarpēji jāsavieno tikai tādas sistēmas, kam iepriekš veikta AEF
Conformance Test (tā sauktā ISOBUS SADERĪBAS PĀRBAUDE);
• jāievēro ISOBUS vadības bloka (piem., termināļa) piegādātāja lietošanas un drošības
norādījumi;
• jāpārliecinās, vai izmantotie vadības elementi un mašīnas vadības sistēmas ir savstarpēji
saderīgas attiecībā uz IL (IL – Implementation Level; apraksta dažādu programmatūras
versiju saderības līmeņus) (nosacījums: IL jābūt vienādam vai lielākam).
Pos: 103.21.4 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Allgemeines zu ISOBUS Systemen_Hinweis Kompatibilitätstest @ 364\mod_1440082770116_111462.docx @ 2676649 @ @ 1

Norādījums
KRONE ISOBUS sistēmām regulāri tiek veikta ISOBUS SADERĪBAS PĀRBAUDE (AEF
Conformance Test). Lai vadītu šo mašīnu, ir nepieciešams vismaz ISOBUS sistēmas lietošanas
līmenis 3 (Implementation Level).
Pos: 103.21.5 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Allgemeines zu ISOBUS Systemen_Einführtext @ 362\mod_1439537410846_111462.docx @ 2669414 @ @ 1

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: 103.21.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ārēji pieslēgts ISOBUS terminālis
Pos: 103.21.7 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/I/ISOBUS Shortcut Button nicht vorhanden @ 362\mod_1439546689770_111462.docx @ 2669660 @ 2 @ 1

12.2

ISOBUS īsinājumpoga nav pieejama

Pos: 103.21.8 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/ISOBUS Short Cut Button nicht vorhanden BiG Pack_Bild @ 382\mod_1444226150779_111462.docx @ 2754833 @ @ 1

ISB

1

ISB

CC000958

95. att.
Pos: 103.21.9 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 103.21.10 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Module für Beipack/ISOBUS Short Cut ButtonHinweis kein ISOBUS Short Cut Button vorhanden_nurBETA II @ 392\mod_1445961020726_111462.docx @ 2805316 @ @ 1

KRONE BETA II terminālim nav ISOBUS īsinājumpogas. Displejā ir redzams simbols (1).
Mašīnas funkciju izslēgšana, izmantojot ISOBUS īsinājumpogu, nav pieejama.
Pos: 103.21.11 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/A/Abweichende Funktionen zum KRONE ISOBUS Terminal @ 362\mod_1439551355532_111462.docx @ 2669883 @ 2 @ 1

12.3

Funkcijas, kas atšķiras no KRONE ISOBUS termināļa funkcijām

Pos: 103.21.12 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/BigPack/Abweichende Funktionen zum KRONE ISOBUS-Terminal @ 380\mod_1443783589778_111462.docx @ 2747370 @ @ 1

Izmantojot uzdevumu datoru, ārēji pieslēgtā ISOBUS termināļa displejā tiek sagatavota
mašīnas informācija un vadības funkcijas. Vadība ar ārēji pieslēgtu ISOBUS termināli ir tāda
pati kā vadība ar KRONE ISOBUS termināli. Pirms lietošanas sākuma lietošanas instrukcijā
jāizlasa KRONE ISOBUS termināļa funkcionēšana.
Ievērojama atšķirība no KRONE ISOBUS termināļa ir taustiņu ar funkcijām izkārtojumā un
skaitā, ko nosaka izvēlētais ārēji pieslēgtais ISOBUS terminālis.
Turpmāk ir aprakstītas tikai tās funkcijas, kas atšķiras no KRONE ISOBUS termināļa funkcijām.
Pos: 103.21.13 /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: 103.21.14 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/BigPack/Abweichende Funktionen CCI_Terminal Pressklappen @ 47\mod_1285233314609_111462.docx @ 456049 @ @ 1

Norādījums
Vērtības "Preses aizvaru spiediens/spēks", "Ķīpas garums" un "Multibale skaits", kuras var
noregulēt KRONE ISOBUS termināļa CCI, izmantojot ritināšanas ritentiņu, ISO terminālī var
noregulēt, izmantojot ISO termināļa piedāvāto izvēles taustiņu (skatiet ISO termināļa ražotāja
piegādāto ekspluatācijas instrukciju).
Pos: 103.22 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.23 /Überschriften/Überschriften 1/P-T/Terminal – Maschinenfunktionen @ 368\mod_1441688958016_111462.docx @ 2700309 @ 1 @ 1

13

Terminālis: mašīnas funkcijas

Pos: 103.24 /BA/Info-Center/WARNUNG-Personen-/Maschinenschäden Nichtbeachtung von Alarmen! Verweis auf Alarmmeldungen @ 366\mod_1441112564352_111462.docx @ 2689898 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Avārijas ziņojumu neievērošana var izraisīt personu savainošanu vai mašīnas
bojājumus!
Avārijas ziņojumu neievērošana un traucējumu nenovēršana var izraisīt personu savainošanu
un/vai smagus mašīnas bojājumus.
• Ja tiek rādīts avārijas ziņojums, novērsiet traucējumu.
• Par iespējamiem cēloņiem un to novēršanu lasiet nodaļā "Avārijas ziņojumi".
• Ja traucējumu nevar novērst, sazinieties ar KRONE klientu apkalpošanas dienestu.
Pos: 103.25 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/S/Statuszeile @ 167\mod_1367914020218_111462.docx @ 1450866 @ 2 @ 1

13.1

Statusa rindiņa

Pos: 103.26 /BA/Info-Center/ALLE Terminals in einem - ISOBUS, Delta, BETA II (ab BJ 15/16)/Nur KRONE ISOBUS/Rundballenpressen/Display-Aufbau_Statuszeile_Bild_nurKRONE ISOBUS_Comprima_Fortima @ 382\mod_1444126230738_111462.docx @ 2752710 @ @ 1
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96. att.
Pos: 103.27 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.28 /BA/Info-Center/ALLE Terminals in einem - ISOBUS, Delta, BETA II (ab BJ 15/16)/ALLE Terminals/Übergreifend über alle Maschinen/Display-Aufbau_Statuszeile_Text_ALLE Terminals @ 354\mod_1438179883536_111462.docx @ 2645456 @ @ 1

Statusa rindiņa (1) displejā parāda mašīnas pašreizējos stāvokļus (atkarībā no aprīkojuma):

Pos: 103.29 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Statuszeile BiG PACK/Statuszeile (I) oberste Zeile HS und 1290 HDP II Baureihe @ 350\mod_1436790936114_111462.docx @ 2628719 @ @ 1

Simbols

Nosaukums

Paskaidrojums

Ir avārijas ziņojums
Ķīpu tekne augšā
Ķīpu tekne apakšā
Nazis ir aktīvs:

Tas griež.

Nazis ir pasīvs

Tas negriež.

Tilts bloķēts
Tilts atbrīvots
Ķīpu izgrūdēja izvirzīšana
Ķīpu izgrūdēja ievirzīšana
Mašīnas noslodze

Mirgojošs: zema noslodze
Pagaismots melnā krāsā: maks. noslodze
Ja simbols presēšanas laikā nav
pagaismots melnā krāsā, pārbaudiet
sensoru "Grābēju padeve".

Ķīpu novietne
Skābēšanas līdzekļa
padeves iekārta ir izslēgta
Skābēšanas līdzekļa
padeves iekārta ir ieslēgta
Preses aizvari vaļā

Simbols mirgo.

Preses aizvari ciet
Pos: 103.30 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.31 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/T/Tasten @ 365\mod_1441031168099_111462.docx @ 2687805 @ 2 @ 1

13.2

Taustiņi

Pos: 103.32 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Funktionstasten beschreiben Bild BiG PACK @ 350\mod_1436793220334_111462.docx @ 2628790 @ @ 1
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97. att.
Pos: 103.33 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Tasten (2)/Beschreibung der Grafiken: Tasten @ 350\mod_1436796614021_111462.docx @ 2629221 @ @ 1

Lapa 1/2 = taustiņi paredzēti "Apkopei"

Lapa 2/2 = taustiņi paredzēti "Darbam"

Pos: 103.34 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Die folgenden dargestellten Symbole sind nicht immer verfügbar für die Funktionstaste n. @ 365\mod_1441031771590_111462.docx @ 2687866 @ @ 1

Norādījums
Pieejamie simboli ir atkarīgi no mašīnas aprīkojuma. Turpmāk attēlotie simboli ne vienmēr ir
pieejami.
Pos: 103.35 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Beschreibung aller Funktionstasten Big PACK T1 @ 351\mod_1436862593145_111462.docx @ 2629858 @ @ 1

Simbols

Nosaukums

Paskaidrojums

Bākuguns izslēgšana
Bākuguns ieslēgšana
Ritināšana uz otro lapu

–
–

Atver taustiņu otro lapu.
Ja jūgvārpsta darbojas ar apgriezienu
skaitu ≥ 600 min-1, displejs
automātiski pārslēdzas uz otro lapu,
lai būtu pieejami "Darbam" paredzētie
taustiņi.

Ritināšana uz pirmo lapu

–
–

Atver taustiņu pirmo lapu.
Ja jūgvārpsta darbojas ar apgriezienu
skaitu ≤ 600 min-1, displejs
automātiski pārslēdzas uz pirmo lapu,
lai būtu pieejami "Apkopei" paredzētie
taustiņi.

Darba luktura izslēgšana

–

Darba lukturi ir ieslēgti.

Darba luktura ieslēgšana

–

Darba lukturi ir izslēgti.

–

Taustiņš mirgo: Vadāmais tilts tiks
bloķēts.
Taustiņš sastindzis: Vadāmais tilts ir
bloķēts.

1/2

2/2

Vadāmā tilta atbrīvošana

–
–

Vadāmā tilta bloķēšana

Pos: 103.36 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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–

Taustiņš mirgo: Vadāmais tilts tiks
atbrīvots.
Taustiņš sastindzis: Vadāmais tilts ir
atbrīvots.

Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.37 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Beschreibung aller Funktionstasten Big PACK T2 @ 351\mod_1436863698068_111462.docx @ 2630039 @ @ 1

Simbols

Nosaukums

Paskaidrojums

Iedarbināšanas palīgierīces aktivizēšana
Iedarbināšanas palīgierīces palaišana

Iedarbināšanas palīgierīces izslēgšana

Ja ir nepārtraukti redzams simbols,
iedarbināšanas palīgierīce ir
aktivizēta.
Ja aktivizētā iedarbināšanas
palīgierīce netiek pieslēgta piecu
sekunžu laikā, sistēma atiestata
aktivizēšanu.
Ja simbols mirgo, iedarbināšanas
palīgierīce darbojas.
Ja ir sasniegts iedarbināšanas
palīgierīces ātrums, sistēma izslēdz
iedarbināšanas palīgierīci.

Mašīnas izvēlņu kopas atvēršana
Ķīpu teknes nolaišana
Ķīpu izgrūdēja automātiskais režīms

Kad preses aizvari ir atvērti
Izpilda desmit ķīpu izgrūdienus.
Kad preses aizvari ir aizvērti
Vienreiz nospiežot: Atver preses
aizvarus.
Divreiz nospiežot: Izpilda desmit ķīpu
izgrūdienus.

Izvēlnes "Klientu skaitītāji" atvēršana
Pārslēgšanās uz automātisko režīmu
Pārslēgšanās uz manuālo režīmu
Aktuālā ķīpas garuma atiestatīšana uz
nulli.

Mašīna pārslēdzas no manuālā
režīma uz automātisko režīmu.
Mašīna pārslēdzas no automātiskā
režīma uz manuālo režīmu.
Divas sekundes turiet nospiestu
taustiņu.

Mezglu sējēju palaišana
Nažu sijas aktivizēšana

Displejā tiek aktivizēti taustiņi

,

.
Nažu sijas pacelšana
Nažu sijas nolaišana
Preses aizvaru aizvēršana
Preses aizvaru atvēršana
Pos: 103.38 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.39 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/A/Anzeigen im Arbeitsbild @ 378\mod_1443538650498_111462.docx @ 2741147 @ 2 @ 1

13.3

Indikācijas darba attēlā

Pos: 103.40 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster/Hauptfenster (III) Bild BiG PACK @ 376\mod_1442991621787_111462.docx @ 2733469 @ @ 1

A

2

1
5

3

6

4

CC000073_2

98. att.
Pos: 103.41 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Die folgenden dargestellten Symbole sind nicht immer verfügbar für die Funktionstasten. @ 365\mod_1441031771590_111462.docx @ 2687866 @ @ 1

Norādījums
Pieejamie simboli ir atkarīgi no mašīnas aprīkojuma. Turpmāk attēlotie simboli ne vienmēr ir
pieejami.
Pos: 103.42 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster/Anzeigen im Hauptfenster individuell einrichten @ 351\mod_1436877836696_111462.docx @ 2630781 @ @ 1

Indikācijas galvenā loga kreisajā ailē (aile (A)) ir iespējams individuāli nokonfigurēt, sk. nodaļu
Terminālis – izvēlnes, izvēlne 14-8 "Galvenā loga konfigurācija".

Pos: 103.43 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.44 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster/Anzeigen im Hauptfenster (III) linke Spalte HS Baureihe T1 @ 351\mod_1436879942388_111462.docx @ 2630872 @ @ 1

Izvēlami indikācijas elementi
Atkarībā no mašīnas aprīkojuma var pozicionēt šādus indikācijas elementus galvenajā logā:
Simbols

Nosaukums
Aktuālais presēšanas
spēks %
Preses aizvaru aktuālais
spiediens
Aktuālais ķīpu kopskaits
Aktuālie jūgvārpstas
apgriezieni
Aktuālais kārtas biezums
Pēdējās sapresētās ķīpas
aktuālais kārtu skaits
Pļaujas materiāla aktuālā
mitruma pakāpe
Ķīpas svars

Ø

Paskaidrojums
Manuālajā režīmā.
Maksimāli 100 %
Automātiskajā režīmā.
bar vai PSI (atkarībā no noregulētās
mērvienību sistēmas).
Skaitlis norāda izvēlēto klientu skaitītāju.
min-1
cm vai collās (atkarībā no noregulētās
mērvienību sistēmas).

Pēdējās nosvērtās ķīpas svars.

Nosvērto ķīpu aktuālais
vidējais svars
Aktuālā visu ķīpu pilnā
masa

Pos: 103.45 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster/Anzeigen im Hauptfenster (III) linke Spalte HS Baureihe T2 @ 351\mod_1436882893725_111462.docx @ 2631123 @ @ 1

Simbols

Nosaukums

Paskaidrojums

Visu sapresēto ķīpu
kopgarums

m vai pēdās (atkarībā no noregulētās
mērvienību sistēmas)

Aktuālais nesagriezto ķīpu
skaits
Aktuālais sagriezto ķīpu
skaits

Mašīnām ar griezējaparātu.

Mezgli izpildīti

Īslaicīgi redzams pēc veiksmīgas mezglu
siešanas.
Ja aktivizēts, atskan skaņas signāls uz
apt. 1 sekundi, sk. nodaļu Terminālis
– izvēlnes, izvēlne 1-2 "Mezglu sējēju
signāls".

Ekspluatācijas stundu
skaitītājs

Skaita tikai tad, kad darbojas jūgvārpsta.

Pos: 103.46 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.47 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster/Hauptfenster (III) Bild BiG PACK @ 376\mod_1442991621787_111462.docx @ 2733469 @ @ 1
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1
5

3
99. att.
Pos: 103.48 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.49 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster/Anzeigen im Hauptfenster (III) rechte Spalte HS Baureihe @ 351\mod_1436959136836_111462.docx @ 2631548 @ @ 1

Labā aile
Simbols

Nosaukums

Paskaidrojums

Preses aizvaru spiediens
bar vai PSI (atkarībā no
noregulētās mērvienību
sistēmas)

Manuālajā režīmā.
• Joslu indikācijas vērtība (1) parāda
aktuālo preses aizvaru spiedienu.
• Joslu indikācijas vērtība (2) un joslu
indikācijas atzīmes (2) parāda
noregulēto nominālo preses aizvaru
spiedienu.
• Vērtība (2) ir ar pieskāriena funkciju.

Presēšanas spēks %

Automātiskajā režīmā.
• Joslu indikācijas vērtība (1) parāda
aktuālo presēšanas spēku.
• Joslu indikācijas vērtība (2) un joslu
indikācijas atzīme (2) parāda
noregulēto nominālo presēšanas
spēku.
• Indikācija displejā var ievērojami
svārstīties. Regulēšana darbojas tikai
tad, kad grābējs pievada virzulim
pļaujas materiālu.
• Sistēma automātiski noregulē preses
aizvaru spiedienu, vadoties pēc
izmērītā virzuļa spēka.
• Vērtība (2) ir ar pieskāriena funkciju.

Virziena rādītājs

•
•

•

Ķīpas izmēru indikācija
80/200 cm

•
•
•

2/4

MultiBale

•
•
•
•
•

Bultiņām ir trīs dažādi izmēri ar
numerāciju no 1 līdz 3.
Bultiņas (pa labi/pa kreisi) vadītājam
parāda, uz kuru pusi un cik lielā mērā
jālabo braukšanas virziens,
pārbraucot pāri vālam, lai panāktu
vienmērīgu ķīpu kameras
piepildījumu.
Virziena rādītāju var regulēt, sk.
nodaļu Terminālis – izvēlnes, izvēlne
2 "Virziena rādītāja jutīgums".
Vērtība (3) parāda aktuālo ķīpas
garumu.
Vērtība (4) parāda noregulēto
nominālo ķīpas garumu.
Vērtība (4) ir ar pieskāriena funkciju.
Vērtība (5) parāda mazo ķīpu aktuālo
skaitu.
Vērtība (6) parāda mazo ķīpu
noregulēto nominālo skaitu.
Vērtība (6) ir ar pieskāriena funkciju.
Pēc katras sasietās mazās ķīpas
atskan īss skaņas signāls.
Kad ir gatava kopējā ķīpa, atskan ilgs
un skaļš skaņas signāls.

Pos: 103.50 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.51 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/A/Arbeitsbilder aufrufen @ 368\mod_1441698950682_111462.docx @ 2700740 @ 2 @ 1

13.4

Darba attēlu atvēršana

Pos: 103.52 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Arbeitsbilder aufrufen_Aus Menüs_Aus Straßenfahrtbild_Bild BiG Pack @ 386\mod_1445245314635_111462.docx @ 2773922 @ @ 1

ESC

F7

F1

F8

F2

F9

F3

F10

F4

F11

F5

F12

F6

CC0000 11

Kustības pa ceļu attēls

CC000095

Piemēra izvēlne

100. att.
Pos: 103.53 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal´s/Arbeitsbilder aufrufen_Aus Menüs_Aus Straßenfahrtbild_Text ALLE @ 386\mod_1445241592637_111462.docx @ 2773808 @ @ 1

No katras izvēlnes
•

Ilgāk nospiediet

.

No kustības pa ceļu attēla
•

Nospiediet

.

Pos: 103.54 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal´s/Arbeitsbilder aufrufen_Aus Menüs_Aus Straßenfahrtbild_Text Zusatz BiG Packs @ 386\mod_1445244105353_111462.docx @ 2773881 @ @ 1

Ieslēdzot termināli, mašīna palaižas manuālajā režīmā ar 50 bar nominālo preses aizvaru
spiedienu.

Pos: 103.55 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Arbeitsbild "Handbetrieb" Arbeitsbild "Automatikbetrieb"_Bild BiG PACK @ 351\mod_1437115679289_111462.docx @ 2632628 @ @ 1
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F10

F4

F10

F4

F11

F5

F11

F5

F12

F6

F12

F6

1/2

F8

F1
2/2

F2

CC000086_2

Darba attēls "Manuālais režīms"
101. att.

Darba attēls "Automātiskais režīms"

Pos: 103.56 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/In den Automatik-/Handbetrieb wechseln BiG PACK @ 351\mod_1436967630544_111462.docx @ 2631729 @ 22 @ 1

13.5

Pārslēgšanās uz automātisko režīmu
•

Lai pārslēgtos uz automātisko režīmu, nospiediet

Displejā redzams simbols
13.6

Lai pārslēgtos uz "Manuālo režīmu", nospiediet

Displejā redzams simbols

168

(automātiskais režīms).

Pārslēgšanās uz manuālo režīmu
•

Pos: 103.57 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

.

(manuālais režīms).

.

Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.58 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/S/Straßenfahrtbild aufrufen @ 386\mod_1444998664990_111462.docx @ 2773268 @ 2 @ 1

13.7

Kustības pa ceļu attēla atvēršana

Pos: 103.59 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Straßenfahrtbild aufrufen_Bild + Text @ 352\mod_1437551073992_111462.docx @ 2637360 @ @ 1

ESC
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F12
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CC0000 11

102. att.
Lai atvērtu sākuma attēlu, jābūt izpildītiem šādiem nosacījumiem:
• Ķīpu teknei jābūt paceltai un nofiksētai.
• Nedrīkst būt aktivizētām nekādām hidrauliskajām funkcijām, izmantojot termināļa taustiņus.
• Jūgvārpstai jābūt izslēgtai.
Ja iepriekš minētie nosacījumi ir izpildīti, sistēma pēc apt. 60 sekundēm automātiski pārslēdzas
sākuma attēlā.
Pos: 103.60 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

169

Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.61.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/RRundumleuchte ein-/ausschalten @ 380\mod_1444030187976_111462.docx @ 2748959 @ 2 @ 1

13.8

Bākuguns ieslēgšana/izslēgšana

Pos: 103.61.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Rundumleuchte ein- / ausschalten @ 278\mod_1404978535177_111462.docx @ 2083904 @ @ 1

Ieslēgšana
•

Lai ieslēgtu bākuguni, nospiediet
uz

Indikācija mainās no

.

.

Izslēgšana
•

Lai izslēgtu bākuguni, nospiediet

Indikācija mainās no

uz

.

.

Pos: 103.61.3 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/W/Weitere Funktionen aufrufen @ 380\mod_1444033418377_111462.docx @ 2749020 @ 2 @ 1

13.9

Turpmāko funkciju atvēršana

Pos: 103.61.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Grundbild Ladevorgang/Zweite Seite / Erste Seite der Funktionstasten aufrufen @ 351\mod_1437124038919_111462.docx @ 2633190 @ @ 1

Otrās lapas atvēršana
•

Lai atvērtu mašīnas turpmākās funkcijas, nospiediet

Indikācija mainās no

uz

.

.

Pirmās lapas atvēršana
•

Lai atvērtu mašīnas iepriekšējās funkcijas, nospiediet

Indikācija mainās no

uz

.

Pos: 103.61.5 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/A/Arbeitsscheinwerfer ein- /ausschalten @ 380\mod_1444033808526_111462.docx @ 2749051 @ 2 @ 1

13.10

Darba lukturu ieslēgšana / izslēgšana

Pos: 103.61.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Arbeitsscheinwerfer ein- /ausschalten @ 278\mod_1404979014382_111462.docx @ 2083963 @ @ 1

Ieslēgšana
•

Lai ieslēgtu darba lukturus, nospiediet

Indikācija mainās no

uz

.

.

Izslēgšana
•

Lai izslēgtu darba lukturus, nospiediet

Indikācija mainās no
Pos: 103.61.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.61.8 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/L/Lenkachse sperren/lösen @ 380\mod_1444034810638_111462.docx @ 2749122 @ 2 @ 1

13.11

Vadāmā tilta bloķēšana / atbrīvošana

Pos: 103.61.9 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Seite 1/2 F4 Nachlauf- Lenkachse sperren/lösen @ 351\mod_1437125126234_111462.docx @ 2633221 @ @ 1

Atbrīvošana
• Lai atbrīvotu vadāmo tiltu, nospiediet
.
Simbols mirgo tik ilgi, līdz vadāmais tilts ir atbrīvots.
Indikācija mainās no

uz

.

Bloķēšana
• Lai nobloķētu vadāmo tiltu, nospiediet
.
Simbols mirgo tik ilgi, līdz vadāmais tilts ir nobloķēts.
Indikācija mainās no

uz

.

Pos: 103.61.10 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/A/Anlaufhilfe zu-/abschalten @ 380\mod_1444035481989_111462.docx @ 2749214 @ 2 @ 1

13.12

Iedarbināšanas palīgierīces ieslēgšana/izslēgšana

Pos: 103.61.11 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Anlaufhilfe freischalten @ 351\mod_1437125784339_111462.docx @ 2633252 @ @ 1

Aktivizēšana
•

Lai aktivizētu iedarbināšanas palīgierīci, nospiediet

Indikācija mainās no

uz

.

un ir aktivizēta.

Ja piecu sekunžu laikā iedarbināšanas palīgierīce nav aktivizēta, sistēma izslēdz atbrīvošanu.

Pos: 103.61.12 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 103.61.13 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Anlaufhilfe zuschalten @ 351\mod_1437126397078_111462.docx @ 2633283 @ @ 1

Pieslēgšana
Iedarbināšanas palīgierīce ir aktivizēta.
•

.

Lai pieslēgtu iedarbināšanas palīgierīci, nospiediet

Simbols

mirgo.

Ja ir sasniegts iedarbināšanas palīgierīces ātrums, sistēma izslēdz iedarbināšanas palīgierīci.

Pos: 103.61.14 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 103.61.15 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Anlaufhilfe abschalten @ 276\mod_1404748015102_111462.docx @ 2075307 @ @ 1

Izslēgšana
•

Lai atslēgtu iedarbināšanas palīgierīci, nospiediet

Indikācija mainās no

Pos: 103.61.16 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

uz

.

.

Pos: 103.61.17 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.61.18 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/P/Pressklappen öffnen/schließen @ 380\mod_1444036562430_111462.docx @ 2749245 @ 2 @ 1

13.13

Preses aizvaru atvēršana/aizvēršana

Pos: 103.61.19 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Pressklappen lösen / schließen HS Typen außer 1290 HDP II @ 351\mod_1437129581281_111462.docx @ 2633524 @ @ 1

Atvēršana
•

Lai atvērtu preses aizvarus, nospiediet

Indikācija mainās no

uz

.

.

Aizvēršana
•

Lai aizvērtu preses aizvarus, nospiediet

Indikācija mainās no
Pos: 103.61.20 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.61.21 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Ballenschurre senken @ 351\mod_1437381019764_111462.docx @ 2633829 @ 2 @ 1

13.14

Ķīpu teknes nolaišana
BRĪDINĀJUMS! – Palielināts savainošanās risks, ko rada ķīpu teknes nolaišana
Ja nolaišanas laikā personas atrodas bīstamajā zonā, ķīpu tekne tās var satvert un smagi
savainot.
• Ķīpu teknes nolaišanas laikā uzmaniet, lai neviena persona neatrastos bīstamajā zonā (it
īpaši aiz mašīnas).
Preses aizvaru fiksators ir atvērts.
• Lai nolaistu ķīpu tekni, nospiediet un noturiet
.
Ķīpu teknes pacelšana noris, izmantojot ārējos taustiņus.

Pos: 103.61.22 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/B/Ballenausschieberautomatik @ 380\mod_1444037459745_111462.docx @ 2749306 @ 2 @ 1

13.15

Ķīpu izgrūdēja automātiskais režīms

Pos: 103.61.23 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Ballenausschieberautomatik @ 352\mod_1437384917899_111462.docx @ 2633860 @ @ 1

Norādījums
Atkarībā no preses aizvaru atvērtā/aizvērtā stāvokļa atšķirīgi vada ķīpu izgrūdēja automātisko
režīmu.
•
Ja preses aizvari ir atvērti, nekavējoties tiek izpildīti desmit ķīpu izgrūdieni.
•
Ja preses aizvari ir aizvērti, tiek atvērti preses aizvari.
•
–
–

Lai izpildītu ķīpu izgrūdienus, vienreiz nospiediet
.
Ja preses aizvari ir atvērti, nekavējoties tiek izpildīti desmit ķīpu izgrūdieni.
Ja preses aizvari ir aizvērti, tiek atvērti preses aizvari.

•

Lai izpildītu desmit ķīpu izgrūdienus, atkārtoti nospiediet
Simbols tiek pagaismots pelēkā krāsā.

.

Pos: 103.61.24 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü Zähler/Detailzähler“ aufrufen Schnellzugriff @ 352\mod_1437386921268_111462.docx @ 2634081 @ 2 @ 1

13.16

Izvēlnes "Skaitītāji/sīkas informācijas skaitītāji" atvēršana
• Lai atvērtu izvēlni "Sīkas informācijas skaitītāji", nospiediet
Redzama izvēlne "Sīkas informācijas skaitītāji".

.

Pos: 103.61.25 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG PackIn den Automatik-/Handbetrieb wechseln BiG PACK @ 351\mod_1436967630544_111462.docx @ 2631729 @ 22 @ 1

13.17

Pārslēgšanās uz automātisko režīmu
•

Lai pārslēgtos uz automātisko režīmu, nospiediet

Displejā redzams simbols
13.18

.

(automātiskais režīms).

Pārslēgšanās uz manuālo režīmu
•

Lai pārslēgtos uz "Manuālo režīmu", nospiediet

Displejā redzams simbols

.

(manuālais režīms).

Pos: 103.61.26 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.61.27 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/B/Ballenlänge auf Null zurücksetzen @ 380\mod_1444039594107_111462.docx @ 2749557 @ 2 @ 1

13.19

Ķīpas garuma atiestatīšana uz nulli

Pos: 103.61.28 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Aktuelle Ballenlänge auf Null zurücksetzen @ 352\mod_1437392136631_111462.docx @ 2634112 @ @ 1

•

Lai ķīpas garumu atiestatītu uz nulli, apt. divas sekundes nospiediet

Pos: 103.61.29 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/K/Knoter auslösen @ 380\mod_1444040031052_111462.docx @ 2749618 @ 2 @ 1

13.20

Mezglu sējēju palaišana

Pos: 103.61.30 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Knoter auslösen @ 278\mod_1404986546003_111462.docx @ 2084495 @ @ 1

•

Lai atvērtu mezglu sējēju, nospiediet

.

Pos: 103.61.31 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/M/Messerbalken heben/senken @ 381\mod_1444045096391_111462.docx @ 2749809 @ 2 @ 1

13.21

Nažu sijas pacelšana/nolaišana

Pos: 103.61.32 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Messerbalken freischalten @ 352\mod_1437392672909_111462.docx @ 2634143 @ @ 1

Aktivizēšana
•

.

Lai aktivizētu nažu siju, nospiediet

Indikācijā redzami simboli

,

.

Pos: 103.61.33 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 103.61.34 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Messerbalken heben @ 352\mod_1437392869065_111462.docx @ 2634174 @ @ 1

Pacelšana
•

Lai paceltu nažu siju, nospiediet un noturiet

.

Pos: 103.61.35 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 103.61.36 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Messerbalken senken @ 352\mod_1437393051647_111462.docx @ 2634205 @ @ 1

Nolaišana
•
Pos: 103.61.37 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 103.62 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lai nolaistu nažu siju, nospiediet un noturiet

.

.

Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.63.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/SSoll-Pressklappendruck einstellen (Handbetrieb) @ 352\mod_1437545367243_111462.docx @ 2637118 @ 2 @ 1

13.22

Nominālā preses aizvaru spiediena regulēšana (manuālais režīms)

Pos: 103.63.2 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Grundbild Handbetrieb/Warnung zu hoher Druck @ 18\mod_1237389601150_111462.docx @ 210156 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS! – Spiediens par augstu!
Sekas: bojājumi mašīnai
• Ja spiedienu noregulē par augstu, mašīnai presēšanas laikā var rasties mehāniska
pārslodze, kā rezultātā var notikt mašīnas iznīcināšana. Lai to nepieļautu, preses aizvaru
spiedienu īsu brīdi pirms pārslodzes samazina līdz nekritiskai vērtībai. Pēc dažām
sekundēm atkal atjauno lietotāja noregulēto spiedienu.
• Ja rodas pārslodze, nominālais preses aizvaru spiediens ir jāsamazina.
Pos: 103.63.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Einstellen des Soll-Pressklappendrucks Bild HS Baureihe @ 352\mod_1437469449273_111462.docx @ 2635988 @ @ 1

F7
F8

F1
1/2
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F10
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F12

F6

103. att.
Pos: 103.63.4 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Grundbild Handbetrieb/Soll-Pressklappendrucks einstellen: Einführung @ 352\mod_1437546034532_111462.docx @ 2637179 @ @ 1

Manuālajā režīmā spiedienu nosaka lietotājs. Spiediens uzreiz tiek izveidots, kad jūgvārpsta
darbojas un mašīna ir apstādinātā stāvoklī, spiediena indikācija displejā gandrīz nesvārstās. Lai
nepieļautu mašīnas bojājumus, sistēma īsu brīdi pirms pārslodzes samazina preses aizvaru
spiedienu līdz nekritiskai vērtībai. Pēc dažām sekundēm atkal izveido lietotāja noregulēto
spiedienu. Atkarībā no noregulētās mērvienības metriskā vai ASV preses aizvaru spiediens
redzams bar vai PSI.
Vērtība (1) un joslu indikācija = faktiskais preses aizvaru spiediens
Vērtība (2) un atzīmes joslu indikācijā = noregulētais nominālais preses aizvaru spiediens
Pos: 103.63.5 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Grundbild Handbetrieb/Soll-Pressklappendrucks einstellen @ 381\mod_1444046387414_111462.docx @ 2749950 @ @ 1

Nominālā preses aizvaru spiediena regulēšana
Manuālais režīms ir atvērts.
• Izmainiet vērtību, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Vērtības izmainīšana".
Pos: 103.63.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.63.7 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Automatikbetrieb/Soll-Presskraft einstellen (Automatikbetrieb) @ 352\mod_1437486459383_111462.docx @ 2636720 @ 2 @ 1

13.23

Nominālā presēšanas spēka regulēšana (automātiskais režīms)

Pos: 103.63.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Automatikbetrieb/Soll-Presskraft (Automatikbetrieb)_Bild @ 352\mod_1437558540267_111462.docx @ 2637430 @ @ 1
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CC000091_1

104. att.
Pos: 103.63.9 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Automatikbetrieb/Soll-Presskraft (Automatikbetrieb)_Einführung @ 352\mod_1437558554173_111462.docx @ 2637461 @ @ 1

Presēšanas spēks (%)
Automātiskajā režīmā spiedienu automātiski noregulē, vadoties pēc izmērītā virzuļa spēka.
Spiediena indikācija displejā var ievērojami svārstīties. Regulēšana darbojas tikai tad, kad
grābējs pievada virzulim lopbarību.
Vērtība (1) un joslu indikācija = faktiskais presēšanas spēks %.
Vērtība (2) un atzīmes joslu indikācijā = nominālais presēšanas spēks %.
Pos: 103.63.10 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Automatikbetrieb/Soll-Presskraft (Automatikbetrieb)_Text @ 381\mod_1444047627416_111462.docx @ 2750038 @ @ 1

Nominālā presēšanas spēka regulēšana
Automātiskais režīms ir atvērts.
• Izmainiet vērtību, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes "Vērtības izmainīšana".
Pos: 103.63.11 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.63.12 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/B/Ballenlänge einstellen (Hand- und Automatikbetrieb) @ 381\mod_1444048005079_111462.docx @ 2750059 @ 2 @ 1

13.24

Ķīpas garuma regulēšana (manuālais un automātiskais režīms)

Pos: 103.63.13 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Ballenlänge einstellen Handbetrieb Bild HS Baureihe @ 352\mod_1437479408613_111462.docx @ 2636149 @ @ 1
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105. att.
Pos: 103.63.14 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Ballenlänge einstellen Hand- und Automatikbetrieb @ 381\mod_1444048499984_111462.docx @ 2750120 @ @ 1

Norādījums
(BP 890;1270;1290)
Ķīpas garumu var noregulēt diapazonā 1000 – 2700 mm (39 – 106 collas).
(BP 1290 HDP; BP 4x4)
Ķīpas garumu var noregulēt diapazonā 1000 – 3200 mm (39 – 126 collas).
Norādījums
Ķīpas garumu var izmainīt jebkurā brīdī. Ir ieteicams ķīpas garumu nepārveidot līdz
ķīpas beigām, jo mezglu sējējs varētu nostrādāt pārāk vēlu.
Ķīpas garuma regulēšana
• Izmainiet vērtību, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes "Vērtības izmainīšana".
Pos: 103.63.15 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.63.16 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/A/Anzahl der MultiBale einstellen @ 381\mod_1444048980340_111462.docx @ 2750151 @ 2 @ 1

13.25

MultiBale skaita regulēšana

Pos: 103.63.17 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Einstellen der Multibaleanzahl Handbetrieb Bild HS Baureihe @ 353\mod_1437719782559_111462.docx @ 2641179 @ @ 1
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106. att.
Pos: 103.63.18 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Einstellen der Multibaleanzahl Handbetrieb @ 282\mod_1406529245316_111462.docx @ 2171689 @ @ 1

UZMANĪBU! - Sajaukums no kopējās ķīpas un MultiBale skaita
MultiBale skaitu mainiet tikai ķīpas sākumā, jo citādi izveidosies sajaukums no kopējās ķīpas
un MultiBale skaita.
Norādījums
Vispirms noregulējiet ķīpas garumu. MultiBale minimālais garums: 45 cm (17,7 collas).
Pos: 103.63.19 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Anzahl der Multibaleanzahl einstellen Hand- und Automatikbetrieb @ 381\mod_1444049233292_111462.docx @ 2750213 @ @ 1

Skaita regulēšana
Ķīpas garums ir noregulēts, sk. nodaļu Terminālis – mašīnas funkcija "Ķīpas garuma
regulēšana (manuālais un automātiskais režīms)".
• Izmainiet vērtību, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes "Vērtības izmainīšana".
Pos: 103.64 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.65.1 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/M/Maschine über Joystick bedienen @ 377\mod_1443193042804_111462.docx @ 2737197 @ 2 @ 1

13.26

Mašīnas vadība, izmantojot vadības sviru

Pos: 103.65.2 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Auxiliary-Funktionen (AUX) @ 377\mod_1443193175950_111462.docx @ 2737227 @ 3 @ 1

13.26.1

Palīgierīces funkcijas (AUX)

Pos: 103.65.3 /BA/Info-Center/ALLE Terminals in einem - ISOBUS, Delta, BETA II (ab BJ 15/16)/Nur Fremdterminal ISOBUS/Rundballenpressen/Auxiliary-Funktionen_Einleitung_Fremd ISOBUS_KRONE ISOBUS @ 362\mod_1439552162877_111462.docx @ 2670009 @ @ 1

Ir termināļi, kas atbalsta papildfunkciju "Palīgierīce" (AUX). Tādējādi perifērijas ierīču (piem.,
vadības sviras) programmējamiem taustiņiem var piešķirt pievienoto uzdevumu datoru
funkcijas. Programmējamam taustiņam var piešķirt vairākas atšķirīgas funkcijas. Ja taustiņu
funkciju piešķiršana ir saglabāta, ieslēdzot termināli, displejs parāda atbilstošas izvēlnes.
Pos: 103.65.4 /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: 103.65.5 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/BigPack/Folgende Funktionen stehen im Menü Auxiliary (AUX) zur Verfügung Tabelle @ 383\mod_1444292936967_111462.docx @ 2756183 @ @ 1

Palīgierīces funkcijas:
(Grafiskais attēls)

Funkcija:

Nažu sijas pacelšana

Nažu sijas nolaišana

Presēšanas spiediena/presēšanas spēka palielināšana

Presēšanas spiediena/presēšanas spēka samazināšana

Manuālā/automātiskā režīma pārslēgšana

Iedarbināšanas palīgierīces palaišana/apstādināšana

Vadāmā tilta bloķēšana/atbrīvošana

Pos: 103.65.6 /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: 103.65.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.65.8 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Beispiel einer Joystick-Belegung bei Fendt (Default-Einstellung) @ 117\mod_1341214720469_111462.docx @ 1021119 @ 3 @ 1

13.26.2

Funkciju piešķiršanas piemērs vadības svirai ar Fendt (noklusējuma iestatījums)

Pos: 103.65.9 /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: 103.65.10 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/BigPack/Joystick-Belegung bei Fendt (Default-Einstellung) Bild BiG PACK @ 117\mod_1341216452057_111462.docx @ 1021207 @ @ 1

BPK41019_1

Att. 107
Pos: 103.65.11 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: mašīnas funkcijas
Pos: 103.65.12 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/E/Empfohlene Belegung eines WTK- Multifunktionshebels @ 117\mod_1341221253128_111462.docx @ 1021505 @ 3 @ 1

13.26.3

Ieteicamā funkciju piešķiršana WTK daudzfunkciju svirai

Pos: 103.65.13 /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: 103.65.14 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/BigPack/Joystick-Belegung WTK Bild BiG PACK @ 117\mod_1341221992568_111462.docx @ 1021624 @ @ 1

1
2

BPK41020

Att. 108
Pos: 103.66 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.67 /Überschriften/Überschriften 1/P-T/Terminal – Menüs @ 374\mod_1442497960830_111462.docx @ 2722121 @ 1 @ 1

14

Terminālis: izvēlnes

Pos: 103.68 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/M/Menüstruktur @ 134\mod_1350884165998_111462.docx @ 1191214 @ 2 @ 1

14.1

Izvēlnes struktūra

Pos: 103.69 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Menüebene Kurzüberblick Maschine HS Baureihe @ 353\mod_1437725386814_111462.docx @ 2641470 @ @ 1

Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne

1

182

Nosaukums
Mezglu sējējs

1-1

Ķīpas garuma korekcijas vērtība

1-2

Mezglu sējēju signāls

1-3

Mezglu sējēju kontrole

1-4

Izpūšanas intervāls

1-5

Izpūšanas laiks

2

Virziena rādītāja jutīgums

3

Centrālā eļļošanas sistēma

4

Ķīpu svari

5

Mitruma mērīšana
5-1

Mitruma mērīšanas regulēšanas/izslēgšanas
avārijas ziņojums

5-2

Mitruma mērīšanas regulēšanas korekcijas
vērtība

6

Skābēšanas līdzekļa padeves iekārta

13

Skaitītāji
13-1

Klientu skaitītāji

13-2

Kopējie skaitītāji

Terminālis: izvēlnes
Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne

14

Nosaukums
ISOBUS regulējumi

14-1

Palīgierīces (AUX) diagnostika

14-2

Kustības ātruma/virziena rādītāja diagnostika

14-8

Galvenā loga konfigurēšana

A
B
C

14-9

15

Pārslēgšanās starp termināļiem

Regulējumi
15-1

Sensoru pārbaude

15-2

Izpildelementu pārbaude

15-5

Informācija par programmatūru

15-6

Montiera līmenis

Pos: 103.70 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.71 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/W/Wiederkehrende Symbole @ 376\mod_1443009322459_111462.docx @ 2734671 @ 2 @ 1

14.2

Periodiskie simboli

Pos: 103.72 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienenWiederkehrende Symbole Tabelle @ 354\mod_1438068777770_111462.docx @ 2642958 @ @ 1

Simbols

Nosaukums
Bultiņa uz augšu
Bultiņa uz leju

Pārvietošanās uz leju, lai kaut ko
izvēlētos.

Bultiņa pa labi

Pārvietošanās pa labi, lai kaut ko
izvēlētos.

Bultiņa pa kreisi

Pārvietošanās pa kreisi, lai kaut ko
izvēlētos.

OK

Regulējuma saglabāšana atmiņā.

ESC

Izvēlnes aizvēršana bez saglabāšanas
atmiņā. Ilgāk nospiežot, atver iepriekš
atvērto darba attēlu.
Atiestate uz ražotāja iestatījumiem.

DEF
Pluss

Vērtības palielināšana.
Nākamā režīma parādīšana.

Mīnuss

Vērtības samazināšana.
Iepriekšējā režīma parādīšana.

Sensoru pārbaude

Ātrā piekļuve šai izvēlnei piekritīgo
sensoru pārbaudei.
Ātrā piekļuve šai izvēlnei piekritīgo
izpildelementu pārbaudei.

Izpildelementu pārbaude

Pos: 103.73 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

184

Paskaidrojums
Pārvietošanās uz augšu, lai kaut ko
izvēlētos.

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.74 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/M/Menüebene aufrufen @ 386\mod_1444828720930_111462.docx @ 2765068 @ 2 @ 1

14.3

Izvēļņu kopas izsaukšana

Pos: 103.75 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Menüebene aufrufen Bild HS Baureihe @ 354\mod_1438148451988_111462.docx @ 2644058 @ @ 1

CC000095

CC000096

109. att.
Pos: 103.76 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Menüebene aus Arbeitsbild aufrufen CCI @ 354\mod_1438169749734_111462.docx @ 2644987 @ @ 1

• Lai atvērtu izvēlņu kopu darba attēlā, nospiediet
.
Izvēlņu kopa atkarībā no mašīnas aprīkojuma ir iedalīta šādās izvēlnēs:
Pos: 103.77 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menüebene: Tabelle der Hauptmenüs @ 354\mod_1438235051448_111462.docx @ 2645588 @ @ 1

Simbols

Nosaukums
Izvēlne 1 "Mezglu sējēju regulējumi"
Izvēlne 2 "Virziena rādītāja jutīgums"
Izvēlne 3 "Centrālā eļļošanas sistēma"
Izvēlne 4 "Ķīpu svari"
Izvēlne 5 "Mitruma mērīšana"
Izvēlne 6 "Skābēšanas līdzekļa padeves iekārta"
Izvēlne 13 "Skaitītāji"
Izvēlne 14 "ISOBUS regulējumi"
Izvēlne 15 "Regulējumi"

Pos: 103.78 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Navigationselemente Hautmenü @ 354\mod_1438172773263_111462.docx @ 2645118 @ @ 1

Simbols

Nosaukums

Paskaidrojums

Iepriekšējās izvēlnes izvēle

Ar pieskāriena funkciju

Nākamās izvēlnes izvēle

Ar pieskāriena funkciju

Izvēlnes atvēršana

Ar pieskāriena funkciju

Izvēlnes aizvēršana

Ar pieskāriena funkciju

Pos: 103.79 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

185

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.80 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/W/Wert ändern_Terminal @ 381\mod_1444052936020_111462.docx @ 2750613 @ 2 @ 1

14.4

Vērtības izmainīšana

Pos: 103.81 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wert ändern_drei Möglichkeiten @ 354\mod_1438077699197_111462.docx @ 2643210 @ @ 1

Lai veiktu regulējumus izvēlnēs, jāievada vai jāizmaina vērtības.
Tam ir trīs iespējas:
• Izmantojot ritināšanas ritentiņu.
•
•

vai
.
Nospiežot
Viegli pieskaroties zilajai vērtībai displejā.
Ja viegli pieskaras pie ciparu vērtības, atveras ievades veidne. Plašāku informāciju par
ievadīšanu skatiet komplektā iekļautajā termināļa lietošanas instrukcijā.

Piemēri:
Pos: 103.82 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wert ändern_Bsp. Scrollrad @ 386\mod_1444835358255_111462.docx @ 2766659 @ @ 1

Izmantojot ritināšanas ritentiņu
• Ar ritināšanas ritentiņu izvēlieties vajadzīgo vērtību.
Vērtība kļūst krāsaina.
• Nospiediet ritināšanas ritentiņu.
Atveras ievades veidne.
• Lai palielinātu vai samazinātu vērtību, grieziet ritināšanas ritentiņu.
• Lai saglabātu atmiņā vērtību, nospiediet ritināšanas ritentiņu.
Saglabā atmiņā regulējumu, un aizveras ievades veidne.
Pos: 103.83 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wert ändern_Bsp. über Plus/Minus @ 354\mod_1438085192278_111462.docx @ 2643270 @ @ 1

Izmantojot plusu/mīnusu
Simbols

augšējā rindiņā parāda, ka vērtība ir saglabāta atmiņā.

•

Lai palielinātu vērtību, nospiediet

•

Lai samazinātu vērtību, nospiediet

Augšējā rindiņā nodziest simbols

.
.
.

• Lai saglabātu atmiņā vērtību, nospiediet
Noregulēto vērtību saglabā atmiņā.
Augšējā rindiņā redzams simbols

.

.

Pos: 103.84 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wert ändern_Bsp. über den Wert @ 354\mod_1438087387766_111462.docx @ 2643500 @ @ 1

Izmantojot vērtību
• Viegli pieskarieties vērtībai.
Atveras ievades veidne.
• Palieliniet vai samaziniet vērtību.
• Lai saglabātu atmiņā vērtību, nospiediet OK.
Saglabā atmiņā regulējumu, un aizveras ievades veidne.
Pos: 103.85 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

186

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.86 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/M/Modus ändern @ 377\mod_1443010974904_111462.docx @ 2735011 @ 2 @ 1

14.5

Režīma mainīšana

Pos: 103.87 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Modus ändern_Text @ 354\mod_1438090569459_111462.docx @ 2643790 @ @ 1

Atsevišķajās izvēlnēs var izvēlēties starp dažādiem režīmiem.
Simbols

augšējā rindiņā parāda, ka parādītais režīms ir saglabāts atmiņā.

•

Lai atvērtu nākamo režīmu, nospiediet

•

Lai atvērtu iepriekšējo režīmu, nospiediet

Augšējā rindiņā nodziest simbols
•

.
.

.

Lai saglabātu atmiņā režīmu, nospiediet

.

Noregulētais režīms tiek saglabāts atmiņā, un augšējā rindiņā redzams simbols

•

Lai aizvērtu izvēlni, nospiediet

.

.

Pos: 103.88 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

187

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.89 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/M/Menü 1 „Knoter“ @ 381\mod_1444114538493_111462.docx @ 2751658 @ 2 @ 1

14.6

Izvēlne 1 "Mezglu sējējs"

Pos: 103.90 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1 „Knoter“ Bild @ 381\mod_1444116045474_111462.docx @ 2751779 @ @ 1

CC000095

CC000097

110. att.
Pos: 103.91 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1 „Knoter“ Menü aufrufen @ 381\mod_1444116131024_111462.docx @ 2751810 @ @ 1

Izvēlņu kopa ir atvērta, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Izvēlņu kopas atvēršana".
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Mezglu sējējs".

Pos: 103.92 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1 „Knoter“ Tabelle Grafiken @ 354\mod_1438237341578_111462.docx @ 2645649 @ @ 1

Galvenā izvēlne "Mezglu sējēju regulējumi" atkarībā no mašīnas aprīkojuma ir iedalīta šādās
apakšizvēlnēs:
Simbols

Nosaukums
Izvēlne 1-1 "Ķīpas garuma korekcijas vērtība"
Izvēlne 1-2 "Mezglu sējēju signāls"
Izvēlne 1-3 "Mezglu sējēju kontrole"
Izvēlne 1-4 "Izpūšanas intervāls"
Izvēlne 1-5 "Izpūšanas laiks"

Pos: 103.93 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

188

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.94 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/M/Menü 1-1 „Korrekturwert Ballenlänge“ @ 381\mod_1444116959866_111462.docx @ 2751841 @ 3 @ 1

14.6.1

Izvēlne 1-1 "Ķīpas garuma korekcijas vērtība"

Pos: 103.95 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-1 „Korrekturwert Ballenlänge“ Einführung @ 381\mod_1444117027238_111462.docx @ 2751872 @ @ 1

Atšķirīgo materiāla īpašību dēļ (piem., salmi, skābbarība) faktiskais ķīpas garums var atšķirties
no noregulētās nominālās vērtības. Izmantojot korekcijas vērtību, var veikt atšķirības korekciju.
Pos: 103.96 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-1 „Korrekturwert Ballenlänge“ Bild @ 381\mod_1444117072648_111462.docx @ 2751903 @ @ 1

1-1-1

CC000029_2

CC000097

111. att.
Pos: 103.97 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-1 „Korrekturwert Ballenlänge“ Menü aufrufen @ 381\mod_1444119074203_111462.docx @ 2751934 @ @ 1

Ir atvērta izvēlne 1 "Mezglu sējējs", sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, izvēlne 1 "Mezglu sējējs".

• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Ķīpas garuma korekcijas vērtība".
Pos: 103.98 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-1 „Korrekturwert Ballenlänge“ Tabelle Grafiken @ 354\mod_1438257178043_111462.docx @ 2646590 @ @ 1

Indikācijas diapazons
Poz.

Nosaukums

Paskaidrojums

1

Ķīpas garuma korekcijas vērtība

•
•
•

Regulējams vērtību diapazons:
90 – 110 %
Ja noregulē korekcijas vērtību, piem.,
110 %, ķīpa kļūst garāka par 10 %.
Ražotāja iestatījums: 100 %

Pos: 103.99 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wert ändern_Verweis @ 367\mod_1441282809440_111462.docx @ 2695412 @ @ 1

Vērtības izmainīšana
• Palieliniet vai samaziniet vērtību, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes "Vērtības izmainīšana".
Pos: 103.100 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wiederkehrende Symbole_Verweis @ 354\mod_1438323278518_111462.docx @ 2648198 @ @ 1

Periodiskie simboli
• Sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Periodiskie simboli".
Pos: 103.101 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

189

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.102 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/M/Menü 1-2 "Knotersignal" @ 381\mod_1444113549263_111462.docx @ 2751413 @ 3 @ 1

14.6.2

Izvēlne 1-2 "Mezglu sējēju signāls"

Pos: 103.103 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-2 "Knotersignal" Einführung @ 381\mod_1444113607344_111462.docx @ 2751444 @ @ 1

Šajā izvēlnē var noregulēt, vai pēc veiksmīgas mezglu siešanas jāatskan skaņas signālam.
Pos: 103.104 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-2 "Knotersignal" Bild @ 381\mod_1444113722492_111462.docx @ 2751475 @ @ 1

1-2

2/2

CC000030_2

CC000097

112. att.
Pos: 103.105 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-2 "Knotersignal" Menü aufrufen @ 381\mod_1444113795666_111462.docx @ 2751506 @ @ 1

Ir atvērta izvēlne 1 "Mezglu sējējs", sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, izvēlne 1 "Mezglu sējējs".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Mezglu sējēju signāls".
Pos: 103.106 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-2 "Knotersignal" Tabelle Grafiken @ 381\mod_1444113865880_111462.docx @ 2751537 @ @ 1

Var izvēlēties šos režīmus:
Simbols
Režīms 1/2
Režīms 2/2

Nosaukums

Paskaidrojums

Mezglu sējēju signāls
deaktivizēts

Pēc veiksmīgas mezglu siešanas
neatskan skaņas signāls.

Mezglu sējēju signāls
aktivizēts

Pēc veiksmīgas mezglu siešanas atskan
skaņas signāls.

Pos: 103.107 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienenModus ändern_Verweis @ 355\mod_1438325375182_111462.docx @ 2648218 @ @ 1

Režīma mainīšana
• Izvēlieties un saglabājiet atmiņā režīmu, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Režīma
mainīšana".
Pos: 103.108 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wiederkehrende Symbole_Verweis @ 354\mod_1438323278518_111462.docx @ 2648198 @ @ 1

Periodiskie simboli
• Sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Periodiskie simboli".
Pos: 103.109 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

190

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.110 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/M/Menü 1-3 „Knoterkontrolle“ @ 355\mod_1438335972546_111462.docx @ 2648838 @ 3 @ 1

14.6.3

Izvēlne 1-3 "Mezglu sējēju kontrole"

Pos: 103.111 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-1-3 „Knoterkontrolle“ Nur bei Ausführung Komfort-Elektronik serienmäßig @ 281\mod_1405936615345_111462.docx @ 2160842 @ @ 1

Tikai modelim Komfort-Elektronik pēc standarta.
Šajā izvēlnē var noregulēt, vai tiek kontrolēti mezglu sējēju augšējie diegi. Mezglu sējēji ir
numurēti, skatoties kustības virzienā no kreisās uz labo pusi: mezglu sējējs no 1 līdz 6.

Pos: 103.112 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-3 „Knoterkontrolle“ Einführung @ 381\mod_1444110878093_111462.docx @ 2751048 @ @ 1

Pos: 103.113 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-3 „Knoterkontrolle“ Bild @ 355\mod_1438337232797_111462.docx @ 2648869 @ @ 1

1-3

1/2

CC000078_2

CC000097

113. att.
Pos: 103.114 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-3 „Knoterkontrolle“ Menü aufrufen @ 366\mod_1441265389861_111462.docx @ 2694238 @ @ 1

Ir atvērta izvēlne 1 "Mezglu sējējs", sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, izvēlne 1 "Mezglu sējējs".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Mezglu sējēju kontrole".
Pos: 103.115 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-3 „Knoterkontrolle“ Tabelle Grafiken @ 366\mod_1441267005127_111462.docx @ 2694309 @ @ 1

Simbols

Nosaukums

Paskaidrojums

Mezglu sējēju kontrole
deaktivizēta

Augšējie diegi netiek kontrolēti.

Režīms 1/2

Mezglu sējēju kontrole
aktivizēta

Augšējie diegi tiek atsevišķi kontrolēti.

Režīms 2/2
Pos: 103.116 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienenModus ändern_Verweis @ 355\mod_1438325375182_111462.docx @ 2648218 @ @ 1

Režīma mainīšana
• Izvēlieties un saglabājiet atmiņā režīmu, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Režīma
mainīšana".
Pos: 103.117 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wiederkehrende Symbole_Verweis @ 354\mod_1438323278518_111462.docx @ 2648198 @ @ 1

Periodiskie simboli
• Sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Periodiskie simboli".
Pos: 103.118 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

191

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.119 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/M/Menü 1-4 „Blasintervall“ @ 381\mod_1444112021767_111462.docx @ 2751129 @ 3 @ 1

14.6.4

Izvēlne 1-4 "Izpūšanas intervāls"

Pos: 103.120 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-4 „Blasintervall“ Einführung @ 381\mod_1444112197694_111462.docx @ 2751191 @ @ 1

Šajā izvēlnē var noregulēt, pēc cik liela ķīpu skaita mezglu sējējus, izmantojot saspiesto gaisu,
atbrīvo ("nopūš") no putekļiem un pļaujas materiāla sakrāšanās.
Pos: 103.121 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-4 „Blasintervall“ Bild @ 381\mod_1444112117236_111462.docx @ 2751160 @ @ 1

1-4

1..n

CC000104_1

CC000097

114. att.
Pos: 103.122 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-4 „Blasintervall“ Menü aufrufen @ 381\mod_1444112318970_111462.docx @ 2751222 @ @ 1

Ir atvērta izvēlne 1 "Mezglu sējējs", sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, izvēlne 1 "Mezglu sējējs".
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Izpūšanas intervāls".
Pos: 103.123 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-4 „Blasintervall“ Tabelle Grafiken @ 366\mod_1441270247522_111462.docx @ 2694772 @ @ 1

Indikācijas diapazons
Poz.

Nosaukums

Paskaidrojums

1

Ķīpu skaits

•
•

Regulējams vērtību diapazons: 0,5 – 3 ķīpas
Ja izvēlas regulējumu 0,5, tad ķīpas pusē un
ķīpas beigās notiek mezglu sējēju
nopūšana.

Pos: 103.124 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wert ändern_Verweis @ 367\mod_1441282809440_111462.docx @ 2695412 @ @ 1

Vērtības izmainīšana
• Palieliniet vai samaziniet vērtību, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes "Vērtības izmainīšana".
Pos: 103.125 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wiederkehrende Symbole_Verweis @ 354\mod_1438323278518_111462.docx @ 2648198 @ @ 1

Periodiskie simboli
• Sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Periodiskie simboli".
Pos: 103.126 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

192

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.127 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/M/Menü 1-5 „Blaszeit“ @ 382\mod_1444119526959_111462.docx @ 2751965 @ 3 @ 1

14.6.5

Izvēlne 1-5 "Izpūšanas laiks"

Pos: 103.128 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-5 „Blaszeit“ Einführung @ 382\mod_1444119716398_111462.docx @ 2752027 @ @ 1

Šajā izvēlnē var noregulēt mezglu sējēju nopūšanas ilgumu.
Pos: 103.129 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-5 „Blaszeit“ Bild @ 382\mod_1444119572768_111462.docx @ 2751996 @ @ 1

1-5

CC000106_1

CC000097

115. att.
Pos: 103.130 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-5 „Blaszeit“ Menü aufrufen @ 382\mod_1444119812318_111462.docx @ 2752058 @ @ 1

Ir atvērta izvēlne 1 "Mezglu sējējs", sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, izvēlne 1 "Mezglu sējējs".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Izpūšanas laiks".
Pos: 103.131 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-5 „Blaszeit“ Tabelle Grafiken @ 382\mod_1444119949972_111462.docx @ 2752089 @ @ 1

Indikācijas diapazons
Poz.

Nosaukums

Paskaidrojums

1

Izpūšanas laiks

•
•

Sekundēs.
Regulējams vērtību diapazons: 1 – 8 s

Pos: 103.132 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienenWert ändern_Verweis @ 367\mod_1441282809440_111462.docx @ 2695412 @ @ 1

Vērtības izmainīšana
• Palieliniet vai samaziniet vērtību, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes "Vērtības izmainīšana".
Pos: 103.133 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wiederkehrende Symbole_Verweis @ 354\mod_1438323278518_111462.docx @ 2648198 @ @ 1

Periodiskie simboli
• Sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Periodiskie simboli".
Pos: 103.134 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

193

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.135 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/M/Menü 2 „Empfindlichkeit Richtungsanzeiger“ @ 382\mod_1444120979674_111462.docx @ 2752130 @ 2 @ 1

14.7

Izvēlne 2 "Virziena rādītāja jutīgums"

Pos: 103.136 /BA/Info-Center/ALLE Terminals in einem - ISOBUS, Delta, BETA II (ab BJ 15/16)/ALLE Terminals/RundballenpressenMenü xxx Empfindlichkeit Richtungsanzeiger_Einleitung_ALLE Terminals_RP_LW_BP (2015-11-20 12:10:26) @ 385\mod_1444714515000_111462.docx @ 2759688 @ @ 1

Šajā izvēlnē noregulē virziena rādītāja jutīgumu.
Virziena rādītājs parāda, vai savācējs satver vālu pa vidu un sniedz norādījumus, kurā virzienā
jāvirzās. Jo augstāka josla displejā, jo virziena rādītājs jutīgāk ir noregulēts. Jo augstāk ir
noregulēts virziena rādītāja jutīgums, jo izteiktākas parādās kustības norādes bultiņu veidā
darba attēlā.
Pos: 103.137 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2/Menü 2 „Empfindlichkeit Richtungsanzeiger“ Bild @ 382\mod_1444121040193_111462.docx @ 2752161 @ @ 1

CC000095

116. att.
Pos: 103.138 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2/Menü 2 „Empfindlichkeit Richtungsanzeiger“ Menü aufrufen @ 367\mod_1441285103515_111462.docx @ 2695691 @ @ 1

Izvēlņu kopa ir atvērta, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Izvēlņu kopas atvēršana".
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Virziena rādītāja jutīgums".
Pos: 103.139 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienenWert ändern_Verweis @ 367\mod_1441282809440_111462.docx @ 2695412 @ @ 1

Vērtības izmainīšana
• Palieliniet vai samaziniet vērtību, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes "Vērtības izmainīšana".
Pos: 103.140 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wiederkehrende Symbole_Verweis @ 354\mod_1438323278518_111462.docx @ 2648198 @ @ 1

Periodiskie simboli
• Sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Periodiskie simboli".
Pos: 103.141 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

194

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.142 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/M/Menü 3 „Zentralschmierung“ @ 382\mod_1444122212068_111462.docx @ 2752316 @ 2 @ 1

14.8

Izvēlne 3 "Centrālā eļļošanas sistēma"

Pos: 103.143 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-E/Bei Ausführung Zentralschmierung @ 382\mod_1444123271260_111462.docx @ 2752418 @ @ 1

Modelim ar centrālo eļļošanas sistēmu

Pos: 103.144 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 3/Menü 3 „Zentralschmierung“ Einführung @ 382\mod_1444122388984_111462.docx @ 2752348 @ @ 1

Šajā izvēlnē var noregulēt eļļošanas ilgumu centrālās eļļošanas sistēmas eļļošanas intervālā.
Turklāt šajā izvēlnē var manuāli palaist centrālo eļļošanas sistēmu.
Pos: 103.145 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 3/Menü 3 „Zentralschmierung“ Bild @ 382\mod_1444122481826_111462.docx @ 2752379 @ @ 1

CC000095

117. att.
Pos: 103.146 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 3/Menü 3 „Zentralschmierung“ Menü aufrufen @ 367\mod_1441290856930_111462.docx @ 2696133 @ @ 1

Izvēlņu kopa ir atvērta, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Izvēlņu kopas atvēršana".
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Centrālā eļļošanas sistēma".
Pos: 103.147 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 3/Menü 3 „Zentralschmierung“ Tabelle Grafiken @ 386\mod_1444838765525_111462.docx @ 2766688 @ @ 1

Indikācijas diapazons
Grafiskais attēls

Nosaukums

Paskaidrojums

(1)

Eļļošanas ilgums

•
•

Regulējams
Ražotāja iestatījums: 20 min

(2)

Eļļošanas pārtraukums

•
•

Nav regulējams
Ražotāja iestatījums: 5 min

Centrālās eļļošanas
sistēmas manuālā
palaišana

Centrālā eļļošanas sistēma ir izslēgta.

Eļļošanas procesa
pabeigšana

Centrālā eļļošanas sistēma bija manuāli
palaista.

Pos: 103.148 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wert ändern_Verweis @ 367\mod_1441282809440_111462.docx @ 2695412 @ @ 1

Vērtības izmainīšana
• Palieliniet vai samaziniet vērtību, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes "Vērtības izmainīšana".
Pos: 103.149 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wiederkehrende Symbole_Verweis @ 354\mod_1438323278518_111462.docx @ 2648198 @ @ 1

Periodiskie simboli
• Sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Periodiskie simboli".
Pos: 103.150 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 3/Menü 3 „Zentralschmierung“ Schmiervorgang @ 377\mod_1443101919855_111462.docx @ 2736099 @ @ 1

Eļļošanas procesa manuālā palaišana
•

Lai manuāli palaistu eļļošanas procesu, nospiediet

Indikācija mainās no

.

.

uz

Eļļošanas procesa pabeigšana
•

Lai pabeigtu eļļošanas procesu, nospiediet

Indikācija mainās no

uz

.

.
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.152 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/M/Menü 4 „Ballenwaage“ @ 382\mod_1444124344733_111462.docx @ 2752519 @ 2 @ 1

14.9

Izvēlne 4 "Ķīpu svari"

Pos: 103.153 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-E/Bei Ausführung Ballenwaage @ 281\mod_1405595676259_111462.docx @ 2157522 @ @ 1

Modelim ar ķīpu svariem

Pos: 103.154 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 4 „Ballenwaage“ Einführung @ 382\mod_1444124505978_111462.docx @ 2752550 @ @ 1

Šajā izvēlnē var noregulēt ķīpu svaru korekcijas vērtību, ja
parādītais svars atšķiras no tā, ko parāda ārēji kalibrētie svari.
Pos: 103.155 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 4 „Ballenwaage“ Bild @ 382\mod_1444124591477_111462.docx @ 2752581 @ @ 1

4

100.0% 1
531 kg

2
CC000559_1

CC000095

118. att.
Pos: 103.156 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 4 „Ballenwaage“ Menü aufrufen @ 367\mod_1441362335401_111462.docx @ 2698059 @ @ 1

Izvēlņu kopa ir atvērta, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Izvēlņu kopas atvēršana".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Ķīpu svari".
Pos: 103.157 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 4 „Ballenwaage“ Tabelle Grafiken @ 382\mod_1444124686944_111462.docx @ 2752612 @ @ 1

Indikācijas diapazons
Grafiskais attēls

Nosaukums

Paskaidrojums

(1)

Korekcijas vērtība

•
•

(2)

Regulējams vērtību diapazons: 95 –
105 %.
Ražotāja iestatījums: 100 %

Vērtība

•
•

Svars, kas atrodas uz ķīpu svariem.
Mērvienība atkarībā no noregulētās
mērvienību sistēmas

Nullēšana

•

Veiciet nullēšanu tikai tad, kad ķīpu
svari nav noslogoti.

Pos: 103.158 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wiederkehrende Symbole_Verweis @ 354\mod_1438323278518_111462.docx @ 2648198 @ @ 1

Periodiskie simboli
• Sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Periodiskie simboli".
Pos: 103.159 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.160 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 4 „Ballenwaage“ T2 justieren @ 377\mod_1443102538133_111462.docx @ 2736130 @ @ 1

Ķīpu svaru regulēšana
Mašīna ir apstādināta un nodrošināta, sk. nodaļu Drošība – "Mašīnas apstādināšana un
nodrošināšana".
Ķīpu tekne ir nolaista, sk. nodaļu ISOBUS termināļa mašīnas funkcija – "Ķīpu teknes
nolaišana".
Pārbaude
• Uzlieciet kalibrētu kontroles atsvaru no 200 līdz 300 kg pa vidu uz ķīpu svariem.
• Nolasiet indikācijas svaru.
Ja indikācijas vērtība atbilst kontroles atsvara svaram, ķīpu svari nav jāregulē.
Ja indikācijas vērtība atšķiras no kontroles atsvara svara, ķīpu svari jāpieregulē.
Ķīpu svaru regulēšana
•

Spiediet

Simbols
•

vai

, līdz vērtība (2) atbilst kontroles atsvara svaram.

nodziest.

Lai saglabātu atmiņā vērtību, nospiediet

.

Redzams simbols
.
Vērtība ir saglabāta atmiņā.
Norādījums
Ja robežzona nav pietiekama, lai noregulētu ķīpu svarus, sazinieties ar KRONE
klientu apkalpošanas dienestu.
Pos: 103.161 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 4 „Ballenwaage“ T3_Ballenwaage nullen @ 377\mod_1443102798739_111462.docx @ 2736211 @ @ 1

Ķīpu svaru nullēšana
Ja nolaistai ķīpu teknei uz ķīpu svariem neatrodas neviena ķīpa (svars), taču ir redzama vērtība
(2), tad jānullē sensori B55 "Ķīpu tekne aizmugurē" un B56 "Ķīpu tekne priekšpusē". Nullēšanas
laikā tiek kalibrēts paātrinājuma sensors.
Ķīpu tekne ir nolaista, sk. nodaļu Terminālis – mašīnas funkcijas, "Ķīpu teknes nolaišana".
Uz ķīpu svariem neatrodas neviena ķīpa (svars).
• Lai nullētu ķīpu svarus, nospiediet
Paātrinājuma sensors ir kalibrēts.

.

Pos: 103.162 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.163 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 5 „Feuchtemessung“ @ 368\mod_1441626012816_111462.docx @ 2699730 @ 2 @ 1

14.10

Izvēlne 5 "Mitruma mērīšana"

CC000095

CC000099

119. att.
Izvēlņu kopa ir atvērta, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Izvēlņu kopas atvēršana".
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Mitruma mērīšana".
Izvēlne "Mitruma mērīšana" atkarībā no mašīnas aprīkojuma ir iedalīta šādās apakšizvēlnēs:
Simbols

Nosaukums
Izvēlne 5-1 "Mitruma mērīšanas avārijas ziņojums"
Izvēlne 5-2 "Mitruma mērīšanas korekcijas vērtība"

Pos: 103.164 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.165 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/M/Menü 5-1 „Alarmmeldung für Feuchtemessung“ @ 386\mod_1444839629626_111462.docx @ 2766719 @ 3 @ 1

14.10.1

Izvēlne 5-1 "Mitruma mērīšanas avārijas ziņojums"

Pos: 103.166 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 5-1 „Alarmmeldung für Feuchtemessung“ Einführung @ 386\mod_1444839642361_111462.docx @ 2766781 @ @ 1

Šajā izvēlnē noregulē vērtību, sākot ar kuru displejā parāda avārijas ziņojumu 36 "Pļaujas
materiāls pārāk mitrs". Turklāt var deaktivizēt vai aktivizēt displeja avārijas ziņojumu.
Pos: 103.167 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 5-1 „Alarmmeldung für Feuchtemessung“ Bild @ 386\mod_1444839635850_111462.docx @ 2766750 @ @ 1

5-1

CC000557_1

CC000099

120. att.
Pos: 103.168 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 5-1 „Alarmmeldung für Feuchtemessung“ Menü aufrufen @ 386\mod_1444839684095_111462.docx @ 2766812 @ @ 1

Ir atvērta izvēlne 5 "Mitruma mērīšana", sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Izvēlne 5 'Mitruma
mērīšana'".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Mitruma mērīšanas avārijas ziņojums".
Pos: 103.169 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wert ändern_Verweis @ 367\mod_1441282809440_111462.docx @ 2695412 @ @ 1

Vērtības izmainīšana
• Palieliniet vai samaziniet vērtību, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes "Vērtības izmainīšana".
Pos: 103.170 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wiederkehrende Symbole_Verweis @ 354\mod_1438323278518_111462.docx @ 2648198 @ @ 1

Periodiskie simboli
• Sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Periodiskie simboli".
Pos: 103.171 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 5-1 „Alarmmeldung für Feuchtemessung“ Alarmmeldung 36 @ 368\mod_1441629855358_111462.docx @ 2699983 @ @ 1

Avārijas ziņojuma 36 deaktivizēšana
• Lai deaktivizētu avārijas ziņojumu, nospiediet
Indikācija mainās no
uz .
Avārijas ziņojuma 36 aktivizēšana
• Lai aktivizētu avārijas ziņojumu, nospiediet
Indikācija mainās no
uz .

.

.

Pos: 103.172 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.173 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 5-2 „Korrekturwert für Feuchtemessung“ @ 368\mod_1441633971850_111462.docx @ 2700228 @ 3 @ 1

14.10.2

Izvēlne 5-2 "Mitruma mērīšanas korekcijas vērtība"
Šajā izvēlnē var noregulēt mitruma mērīšanas korekcijas vērtību, ja parādītā vērtība atšķiras no
ārējās mērīšanas sistēmas vērtības.

2

1
CC000099

CC000141

121. att.
Ir atvērta izvēlne 5 "Mitruma mērīšana", sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Izvēlne 5 "Mitruma
mērīšana"".

.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Mitruma mērīšanas korekcijas vērtība".
Indikācijas diapazons
Grafiskais attēls

Nosaukums

Paskaidrojums

(1)

Vērtība

Izmērītais mitrums

(2)

Korekcijas vērtība

Regulējams vērtību diapazons: no +10
līdz -10

Mitruma noteikšana
• Nosakiet mitrumu, izmantojot ārēji pievienotu sistēmu.
Ja izmērītā vērtība sakrīt ar vērtību (1) displejā, viss ir kārtībā.
Ja izmērītā vērtība nesakrīt ar vērtību (1) displejā, labojiet vērtību displejā.
Korekcijas vērtības regulēšana
•

Spiediet

Simbols
•

vai

, līdz vērtība (1) atbilst izmērītajai vērtībai.

nodziest.

Lai saglabātu atmiņā vērtību, nospiediet

.

Redzams simbols
.
Vērtība ir saglabāta atmiņā.
Pos: 103.174 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wiederkehrende Symbole_Verweis @ 354\mod_1438323278518_111462.docx @ 2648198 @ @ 1

Periodiskie simboli
• Sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Periodiskie simboli".
Pos: 103.175 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.176 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 6 "Siliermittelanlage" @ 371\mod_1442224319600_111462.docx @ 2712849 @ 2 @ 1

14.11

Izvēlne 6 "Skābēšanas līdzekļa padeves iekārta"
6-1

3/3

CC000424_3

CC000098

122. att.
Izvēlņu kopa ir atvērta, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Izvēlņu kopas atvēršana".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Skābēšanas līdzekļa padeves iekārta".
Var izvēlēties šādus režīmus:
Simbols

Nozīme

Paskaidrojums

Skābēšanas līdzekļa
padeves iekārta ir izslēgta
Režīms 1/3
Skābēšanas līdzekļa
padeves iekārta ir ieslēgta

•

Ilgstošas lietošanas režīms

Skābēšanas līdzekļa
padeves iekārtas
automātiskais režīms

•

Skābēšanas līdzekļa padeves iekārtu
ieslēdz, tiklīdz savācējs atrodas
peldošajā režīmā.

Režīms 2/3

Režīms 3/3
Pos: 103.177 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienenModus ändern_Verweis @ 355\mod_1438325375182_111462.docx @ 2648218 @ @ 1

Režīma mainīšana
• Izvēlieties un saglabājiet atmiņā režīmu, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Režīma
mainīšana".
Pos: 103.178 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wiederkehrende Symbole_Verweis @ 354\mod_1438323278518_111462.docx @ 2648198 @ @ 1

Periodiskie simboli
• Sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Periodiskie simboli".
Pos: 103.179 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

201

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.180 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2/Menü 13 Zähler @ 371\mod_1442223994230_111462.docx @ 2712828 @ 2 @ 1

14.12

Izvēlne 13 "Skaitītāji"

CC000095

123. att.
Izvēlņu kopa ir atvērta, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Izvēlņu kopas atvēršana".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Skaitītāji".

.

Izvēlne "Skaitītāji" atkarībā no mašīnas aprīkojuma ir iedalīta šādās apakšizvēlnēs:
Simbols

Nosaukums
Izvēlne 13-1 "Klientu skaitītāji"
Izvēlne 13-2 "Kopējie skaitītāji"

Pos: 103.181 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

202

CC000944

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.182 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2/Kundenzähler/Menü 13-1 Kundenzähler @ 371\mod_1442230532437_111462.docx @ 2713322 @ 3 @ 1

14.12.1

Izvēlne 13-1 "Klientu skaitītāji"
13-1

1
2
:

1 Name 01
2 Name 02
3 Name 03

CC000944

CC000560_2

124. att.
Ir atvērta izvēlne 13 "Skaitītāji", sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Izvēlne 13 "Skaitītāji"".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Klientu skaitītāji".
Pos: 103.183 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2/Kundenzähler/Menü 13-1 Kundenzähler Beschreibung Anzeigebereich BiG PACK @ 372\mod_1442232569812_111462.docx @ 2713673 @ @ 1

Indikācijas diapazons
Simbols

Nosaukums

Paskaidrojums

Klientu skaitītāji

–
–
–
–
–
–

Klientu skaitītājs no 1 līdz 20
Aktivizētais klientu skaitītājs ir
pagaismots pelēkā krāsā.
Izvēlētais klientu skaitītājs ir tas, kurš
atrodas starp līnijām.
Izvēlētajam klientu skaitītājam nav
jābūt aktivizētam.
Nosaukums blakus klientu skaitītājam
ir ar pieskāriena funkciju. Atveras
ievades veidne.
Viegli pieskaroties simbolam, atver
sīkas informācijas skaitītāju.

Pos: 103.184 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wiederkehrende Symbole_Verweis @ 354\mod_1438323278518_111462.docx @ 2648198 @ @ 1

Periodiskie simboli
• Sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Periodiskie simboli".
Pos: 103.185 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

203

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.186 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2/Kundenzähler/Menü 13-1 Kundenzähler zurücksetzen/aktivieren BiG PACK @ 372\mod_1442233249378_111462.docx @ 2713764 @ @ 1

Taustiņi
Simbols

Nosaukums

Paskaidrojums
Parāda papildinformāciju izvēlētajam
klientu skaitītājam.

Sīkas informācijas
skaitītāja parādīšana

1
2
:

Visas izvēlētā klientu skaitītāja datu kopas
atiestata uz nulli.
Nosaukums netiek izdzēsts.
Visu klientu skaitītāju visas datu kopas
atiestata uz nulli.
Nospiediet un noturiet taustiņu.

Datu kopu dzēšana

Visu datu kopu dzēšana

Pos: 103.187 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2/Kundenzähler/Menü 13-1 Kundenzähler: Name ändern @ 387\mod_1445264370261_111462.docx @ 2775179 @ @ 1

Klientu skaitītāja nosaukuma mainīšana
• Spiediet uz "Nosaukums".
Atveras ievades veidne.
• Ievadiet nosaukumu, izmantojot taustiņu paneli.
•

Lai saglabātu atmiņā nosaukumu, nospiediet

.

•

Lai aizvērtu ievades veidni bez saglabāšanas, nospiediet

.

Pos: 103.188 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2/Kundenzähler/Menü 13-1 Kundenzähler zurücksetzen/aktivieren_Text @ 387\mod_1445265131575_111462.docx @ 2775239 @ @ 1

Klientu skaitītāja atiestate
Klientu skaitītājam, kurš jāatiestata, nav jābūt aktivizētam.
•

Lai izvēlētos klientu skaitītāju, nospiediet

vai

.

• Nospiediet
.
Izvēlētais klientu skaitītājs tiek atiestatīts uz nulli.
Klientu skaitītāja nosaukums netiek izdzēsts.
Klientu skaitītāja aktivizēšana
Sīkas informācijas skaitītājs ir atvērts.
•

Lai izvēlētos klientu skaitītāju, nospiediet

vai

.

• Lai aktivizētu klientu skaitītāju, nospiediet
.
Jaunais aktivizētais klientu skaitītājs tiek pagaismots pelēkā krāsā.
Pos: 103.189 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.190 /Überschriften/Überschriften 4/A-E/Menü 13-1 Detailzähler/Kundenzähler aufrufen @ 372\mod_1442235870371_111462.docx @ 2714025 @ 4 @ 1

14.12.1.1

Izvēlne 13-1 "Sīkas informācijas skaitītāji/klientu skaitītāji" atvēršana

Pos: 103.191 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2/Detailzähler/Menü 13-1 Detailzähler/Kundenzähler BILD @ 372\mod_1442236190286_111462.docx @ 2714086 @ @ 1

13-1

13-1

1
2
:

1 Name 01
2 Name 02
3 Name 03

CC000560_2

CC000037_3

125. att.
Pos: 103.192 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2/Detailzähler/Detailzähler/Kundenzähler aufrufen @ 372\mod_1442237002044_111462.docx @ 2714327 @ @ 1

Sīkas informācijas skaitītāja atvēršana
Ir atvērta izvēlne 13-1 "Klientu skaitītāji".
•

Lai atvērtu sīkas informācijas skaitītāju, nospiediet

1
2
:

.

Klientu skaitītāja atvēršana
Sīkas informācijas skaitītājs ir atvērts.
•

Lai atgrieztos uz klientu skaitītāju, nospiediet

.

Pos: 103.193 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2/Detailzähler/Menü 13-1 Detailzähler Beschreibung Anzeigebereich BiG PACK @ 372\mod_1442237454049_111462.docx @ 2714358 @ @ 1

Sīkas informācijas skaitītāju indikācijas diapazons
Simbols

Nosaukums

Paskaidrojums

Izvēlētais klientu skaitītājs

–
–

Šajā gadījumā klientu skaitītājs 2
Plašāka informācija, sk. nodaļu
ISOBUS terminālis – izvēlnes,
"Izvēlne 13-1 'Klientu skaitītāji'".

Skaitītājs "Ķīpas kopā"

–

Visu ķīpu skaits.

Skaitītājs "Nesagrieztās
ķīpas"

–

Nesagriezto ķīpu skaits.

Skaitītājs "Sagrieztās
ķīpas"

–
–

Mašīnām ar griezējaparātu
Sagriezto ķīpu skaits.

Ekspluatācijas stundu
skaitītājs

–

Skaita tikai tad, kad darbojas
jūgvārpsta.

–
–

Visu ķīpu kopgarums šim klientam
m vai pēdas atkarībā no noregulētās
mērvienību sistēmas.

–

Modelim ar MultiBale: ieskaitot
MultiBale mezglus.

Skaitītājs "Pilnā masa"

–
–

Modelim ar ķīpu svariem
Visu ķīpu pilnā masa.

Skaitītājs "Vidējais svars"

–
–

Modelim ar ķīpu svariem
Nosvērto ķīpu vidējais svars.

Skaitītājs "Kopgarums"
Mezglu skaitītājs

Ø
Pos: 103.194 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.195 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2/Detailzähler/Menü 13-1 Detailzähler Beschreibung Tasten BiG PACK @ 372\mod_1442295528245_111462.docx @ 2714798 @ @ 1

Taustiņi
Simbols

Nosaukums

Paskaidrojums

Ķīpu skaita palielināšana
Ķīpu skaita samazināšana
Skaitītāja "Nesagrieztās
ķīpas" atvēršana
Skaitītāja "Sagrieztās
ķīpas" atvēršana
Pos: 103.196 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wiederkehrende Symbole_Verweis @ 354\mod_1438323278518_111462.docx @ 2648198 @ @ 1

Periodiskie simboli
• Sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Periodiskie simboli".
Pos: 103.197 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2/Kundenzähler/Kundenzähler aktivieren aus Menü 13-1 heraus @ 372\mod_1442297111774_111462.docx @ 2714879 @ @ 1

Klientu skaitītāja aktivizēšana
Sīkas informācijas skaitītājs ir atvērts.
•

vai

Lai izvēlētos klientu skaitītāju, nospiediet

.

• Lai aktivizētu klientu skaitītāju, nospiediet
.
Jaunais aktivizētais klientu skaitītājs tiek pagaismots pelēkā krāsā.
Pos: 103.198 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2/Kundenzähler/Kundenzähler zurücksetzen aus Menü 13-1 heraus_BiG Pack_mit X @ 372\mod_1442299709969_111462.docx @ 2714971 @ @ 1

Klientu skaitītāja atiestate
Klientu skaitītājam, kurš jāatiestata, nav jābūt aktivizētam.
•

Lai izvēlētos klientu skaitītāju, nospiediet

vai

• Nospiediet
.
Izvēlētais klientu skaitītājs tiek atiestatīts uz nulli.
Klientu skaitītāja nosaukums netiek izdzēsts.
Pos: 103.199 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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.

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.200 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2/Detailzähler/Ballenanzahl ändern @ 372\mod_1442297567641_111462.docx @ 2714930 @ @ 1

Ķīpu skaita mainīšana
• Spiediet
vai , līdz ir izvēlēts klientu skaitītājs.
Izvēlētajam klientu skaitītājam nav jābūt aktivizētam.
Skaitītāja "Nesagrieztās ķīpas" mainīšana
• Nospiediet
.
• Lai palielinātu ķīpu skaitu, nospiediet
.
• Lai samazinātu ķīpu skaitu, nospiediet
.
Vienlaikus izmaina:
– sezonālo skaitītāju
– dienu skaitītāju
– skaitītāju "Ķīpas garums"
– mezglu skaitītāju
– modelim ar ķīpu svariem: skaitītāju "Pilnā masa"
– modelim ar ķīpu svariem: skaitītāju "Vidējais svars"
Skaitītāja "Sagrieztās ķīpas" mainīšana
•
Nospiediet .
• Lai palielinātu ķīpu skaitu, nospiediet
.
• Lai samazinātu ķīpu skaitu, nospiediet
.
Vienlaikus izmaina:
– sezonālo skaitītāju
– dienu skaitītāju
– skaitītāju "Kopgarums"
– mezglu skaitītāju
– modelim ar ķīpu svariem: skaitītāju "Pilnā masa"
– modelim ar ķīpu svariem: skaitītāju "Vidējais svars"
Pos: 103.201 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.202 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2/Menü 13-2 „Gesamtzähler“ @ 372\mod_1442300043683_111462.docx @ 2715022 @ 3 @ 1

14.12.2

Izvēlne 13-2 "Kopējie skaitītāji"
13-2

1
CC000944

2

CC000038_2

126. att.
Ir atvērta izvēlne 13 "Skaitītāji", sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Izvēlne 13 "Skaitītāji"".
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Kopējie skaitītāji".
Simbols

Nosaukums

Paskaidrojums

Skaitītājs "Ķīpu kopskaits"
Skaitītājs "Nesagrieztās
ķīpas"

1
2

Skaitītājs "Sagrieztās
ķīpas"

Mašīnām ar griezējaparātu.

Ekspluatācijas stundu
skaitītājs

Skaita tikai tad, kad darbojas jūgvārpsta.

Ķīpu skaitītājs

Nav dzēšams

Sezonālais skaitītājs 1

Ir dzēšams

Sezonālais skaitītājs 2

Ir dzēšams

Nosaukums

Paskaidrojums

Skaitītājs "Pilnā masa"

Visu sapresēto ķīpu pilnā masa
Nav dzēšams

Sezonālais skaitītājs 1

Ir dzēšams

Sezonālais skaitītājs 2

Ir dzēšams

Pos: 103.203 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2/Symbolbedeutung Seite 2 bei Ausführung Ballenwaage Gesamtballenzähler @ 372\mod_1442304442730_111462.docx @ 2715342 @ @ 1

Simbols

1
2
Pos: 103.204 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wiederkehrende Symbole_Verweis @ 354\mod_1438323278518_111462.docx @ 2648198 @ @ 1

Periodiskie simboli
• Sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Periodiskie simboli".
Pos: 103.205 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2/Saisonzähler zurücksetzen @ 372\mod_1442304881886_111462.docx @ 2715423 @ @ 1

Sezonālā skaitītāja 1 atiestate
•
Nospiediet 1.
Sezonālais skaitītājs 1 tiek atiestatīts uz nulli.
Sezonālā skaitītāja 2 atiestate
•
Nospiediet 2.
Sezonālais skaitītājs 2 tiek atiestatīts uz nulli.
208

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.207 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/M/Menü 14 „ISOBUS-Einstellungen“ @ 372\mod_1442311218372_111462.docx @ 2715626 @ 2 @ 1

14.13

Izvēlne 14 "ISOBUS regulējumi"

Pos: 103.208 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Menü 14 ISOBUS-Einstellungen/Menü 14 „ISOBUS-Einstellungen“ @ 372\mod_1442307451823_111462.docx @ 2715596 @ @ 1

Izvēlņu kopa ir atvērta, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Izvēlņu kopas atvēršana".
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "ISOBUS regulējumi".
Izvēlne "ISOBUS regulējumi" atkarībā no mašīnas aprīkojuma ir iedalīta šādās apakšizvēlnēs:
Simbols

Nosaukums
Izvēlne 14-1 "Palīgierīces (AUX) diagnostika"
Izvēlne 14-2 "Kustības ātruma/virziena rādītāja diagnostika"

A
B
C

Izvēlne 14-8 "Galvenā loga konfigurēšana"
Izvēlne 14-9 "Pārslēgšanās starp termināļiem"

Pos: 103.209 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/M/Menü 14-1 „Diagnose Auxiliary (AUX)" @ 359\mod_1439208537768_111462.docx @ 2662849 @ 3 @ 1

14.13.1

Izvēlne 14-1 "Palīgierīces (AUX) diagnostika"

Pos: 103.210 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Menü 14 ISOBUS-Einstellungen/Menü 14-1 „Diagnose Auxiliary (AUX)“_Bild @ 372\mod_1442311726836_111462.docx @ 2715726 @ @ 1

14-1

A
B
C

CC000945

CC000156

127. att.
Pos: 103.211 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Menü 14 ISOBUS-Einstellungen/Menü 14-1 „Diagnose Auxiliary (AUX)“_Text @ 372\mod_1442317021021_111462.docx @ 2715828 @ @ 1

Ir atvērta izvēlne 14 "ISOBUS regulējumi", sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Izvēlne 14
'ISOBUS regulējumi'".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Palīgierīces (AUX) diagnostika".
Displejā redzams vadības sviras attēls. Ja funkcijas vada, izmantojot vadības sviru, tad displejs
uzskaita šo funkciju simbolus. Pašas par sevi funkcijas šajā izvēlnē netiek izpildītas.
Pos: 103.212 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wiederkehrende Symbole_Verweis @ 354\mod_1438323278518_111462.docx @ 2648198 @ @ 1

Periodiskie simboli
• Sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Periodiskie simboli".
Pos: 103.213 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.214 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/M/Menü 14-2 „Diagnose Fahrgeschwindigkeit/Richtungsanzeiger“ @ 372\mod_1442317923396_111462.docx @ 2715858 @ 3 @ 1

14.13.2

Izvēlne 14-2 "Kustības ātruma/virziena rādītāja diagnostika"

Pos: 103.215 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Menü 14 ISOBUS-Einstellungen/Menü 14-2 „Diagnose Fahrgeschwindigkeit/Richtungsanzeiger“ @ 372\mod_1442318064821_111462.docx @ 2715889 @ @ 1

14-2

A
B
C

0
25,5 km/h
540 UPM

CC000945

CC000946

128. att.
Ir atvērta izvēlne 14 "ISOBUS regulējumi", sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Izvēlne 14
'ISOBUS regulējumi'".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Kustības ātruma/virziena rādītāja diagnostika".
Indikācijas diapazons
Simbols

Nosaukums

<--- 0

Kustība uz priekšu

0 --->

Kustība atpakaļ

+25,5 km/h

Kustības turpgaitā ātrums

-25,5 km/h

Kustības atpakaļgaitā
ātrums
Jūgvārpstas apgriezienu
skaits
Traktora kustības virzienu
izvērtē vadāmā tilta
bloķēšanai.
Traktora kustības virzienu
neizvērtē vadāmā tilta
bloķēšanai.

Paskaidrojums

km/h vai mph atkarībā no noregulētās
mērvienību sistēmas.
Traktors sagatavo vērtību, izmantojot
ISOBUS.
Ja traktors ir aktivizējis ISOBUS datu
izvērtēšanu.
Ja traktors nav aktivizējis ISOBUS datu
izvērtēšanu.

Pos: 103.216 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wiederkehrende Symbole_Verweis @ 354\mod_1438323278518_111462.docx @ 2648198 @ @ 1

Periodiskie simboli
• Sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Periodiskie simboli".
Pos: 103.217 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.218 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/M/Menü 14-8 „Hauptfenster konfigurieren" @ 372\mod_1442322982265_111462.docx @ 2716372 @ 3 @ 1

14.13.3

Izvēlne 14-8 "Galvenā loga konfigurēšana"

Pos: 103.219 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Menü 14 ISOBUS-Einstellungen/Menü 14-8 „Hauptfenster konfigurieren“_Text @ 372\mod_1442323596600_111462.docx @ 2716503 @ @ 1

Šajā izvēlnē var noregulēt, kāda informācija jāparāda galvenā loga kreisajā ailē. Galvenajā logā
vienlaicīgi var attēlot līdz 7 indikācijas elementiem.
Atkarībā no mašīnas aprīkojuma var izvēlēties no 13 indikācijas elementiem, kādi 7 indikācijas
elementi jāattēlo galvenajā logā. Turklāt galveno logu var individuāli konfigurēt 2 lapās (piem., 2
vadītājiem).
Pos: 103.220 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Menü 14 ISOBUS-Einstellungen/Menü 14-8 „Hauptfenster konfigurieren“_Bild @ 373\mod_1442324267671_111462.docx @ 2716533 @ @ 1

14-8

A
B
C

A
B
C

1/13
2/13
3/13

1

4/13
5/13
6/13
CC000945

7/13

CC000563_1

129. att.
Ir atvērta izvēlne 14 "ISOBUS regulējumi", sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Izvēlne 14
'ISOBUS regulējumi'".
A
B

• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet C
.
Displejā redzama izvēlne "Galvenā loga konfigurēšana".
Pos: 103.221 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Menü 14 ISOBUS-Einstellungen/Menü 14-8 „Hauptfenster konfigurieren“_Tasten erklären @ 373\mod_1442325682295_111462.docx @ 2716904 @ @ 1

Taustiņi
Simbols

Nosaukums

Paskaidrojums

Šķirstīšana uz priekšu

Pārvieto taisnstūri (1) uz augšu.

Šķirstīšana atpakaļ

Pārvieto taisnstūri (1) uz leju.

Nākamā indikācijas
elementa parādīšana
Iepriekšējā indikācijas
elementa parādīšana
Otrās lapas atvēršana

Ja konfigurē galvenā loga pirmo lapu.

Pirmās lapas atvēršana

Ja konfigurē galvenā loga otro lapu.

Pos: 103.222 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

211

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.223 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Menü 14 ISOBUS-Einstellungen/Menü 14-8 „Hauptfenster konfigurieren“_Konfigurieren @ 373\mod_1442326938902_111462.docx @ 2716934 @ @ 1

Konfigurēšana
•

Lai atvērtu konfigurējamo lapu, nospiediet

vai

.

• Lai izvēlētos galvenā loga vajadzīgo rindiņu, nospiediet
vai .
Taisnstūris (1) pārvietojas uz atbilstošo rindiņu (no viens līdz septiņi).
•

Lai izvēlētos vajadzīgo indikācijas elementu, nospiediet

Displejā parādās jaunais indikācijas elements un simbols

vai

nodziest.

• Lai saglabātu atmiņā jauno indikācijas elementu, nospiediet
Jauno indikācijas elementu saglabā atmiņā galvenajam logam.
Redzams simbols

.
.

.

Pos: 103.224 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster/Anzeigen im Hauptfenster (III) linke Spalte HS Baureihe T1 @ 351\mod_1436879942388_111462.docx @ 2630872 @ @ 1

Izvēlami indikācijas elementi
Atkarībā no mašīnas aprīkojuma var pozicionēt šādus indikācijas elementus galvenajā logā:
Simbols

Nosaukums
Aktuālais presēšanas
spēks %
Preses aizvaru aktuālais
spiediens
Aktuālais ķīpu kopskaits
Aktuālie jūgvārpstas
apgriezieni
Aktuālais kārtas biezums
Pēdējās sapresētās ķīpas
aktuālais kārtu skaits
Pļaujas materiāla aktuālā
mitruma pakāpe
Ķīpas svars

Ø

Nosvērto ķīpu aktuālais
vidējais svars
Aktuālā visu ķīpu pilnā
masa

Pos: 103.225 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Paskaidrojums
Manuālajā režīmā.
Maksimāli 100 %
Automātiskajā režīmā.
bar vai PSI (atkarībā no noregulētās
mērvienību sistēmas).
Skaitlis norāda izvēlēto klientu skaitītāju.
min-1
cm vai collās (atkarībā no noregulētās
mērvienību sistēmas).

Pēdējās nosvērtās ķīpas svars.

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.226 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster/Anzeigen im Hauptfenster (III) linke Spalte HS Baureihe T2 @ 351\mod_1436882893725_111462.docx @ 2631123 @ @ 1

Simbols

Nosaukums

Paskaidrojums

Visu sapresēto ķīpu
kopgarums

m vai pēdās (atkarībā no noregulētās
mērvienību sistēmas)

Aktuālais nesagriezto ķīpu
skaits
Aktuālais sagriezto ķīpu
skaits
Mezgli izpildīti

Mašīnām ar griezējaparātu.

Ekspluatācijas stundu
skaitītājs

Skaita tikai tad, kad darbojas jūgvārpsta.

Īslaicīgi redzams pēc veiksmīgas mezglu
siešanas.
Ja aktivizēts, atskan skaņas signāls uz
apt. 1 sekundi, sk. nodaļu Terminālis –
izvēlnes, izvēlne 1-2 "Mezglu sējēju
signāls".

Pos: 103.227 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.228 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/M/Menü 14-9 „Umschalten zwischen Terminals" @ 359\mod_1439218022535_111462.docx @ 2663622 @ 3 @ 1

14.13.4

Izvēlne 14-9 "Pārslēgšanās starp termināļiem"

Pos: 103.229 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Menü 14 ISOBUS-Einstellungen/Menü 14-9 „Umschalten zwischen Terminals“ Einführung @ 382\mod_1444141093894_111462.docx @ 2753105 @ @ 1

Norādījums
Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja ir pievienoti vairāki ISOBUS termināļi.
Pirmajā pārslēgšanas reizē mašīnas konfigurāciju ielādē nākamajā terminālī. Ielādes process
var ilgt vairākas minūtes. Konfigurācija tiek saglabāta nākamā termināļa atmiņā.
Līdz nākamai atvēršanas reizei mašīna vairs nav pieejama iepriekšējā terminālī.
Atkārtotas palaides laikā sistēma mēģina palaist pēdējo izmantoto termināli. Ja pēdējais
izmantotais terminālis vairs nav pieejams (piem., ja tas bija demontēts), aizkavējas atkārtotā
palaide, jo sistēma meklē jaunu termināli un ielādē terminālī specifiskās izvēlnes. Ielādes
process var ilgt vairākas minūtes.
Pos: 103.230 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Menü 14 ISOBUS-Einstellungen/Menü 14-9 „Umschalten zwischen Terminals“ @ 373\mod_1442386104115_111462.docx @ 2717579 @ @ 1

A
B
C

CC000945

130. att.
Ir atvērta izvēlne 14 "ISOBUS regulējumi", sk. Terminālis – izvēlnes, "Izvēlne 14 'ISOBUS
regulējumi'".
•
Pos: 103.231 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lai pārslēgtos uz nākamo termināli, nospiediet

.

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.232 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/M/Menü 15 „Einstellungen“ @ 373\mod_1442388879194_111462.docx @ 2717609 @ 2 @ 1

14.14

Izvēlne 15 "Regulējumi"

Pos: 103.233 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Menü 15 „Einstellungen“/Menü 15 „Einstellungen“_Bild @ 373\mod_1442389332656_111462.docx @ 2717711 @ @ 1

CC000095

CC000098

131. att.
Pos: 103.234 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Menü 15 „Einstellungen“/Menü 15 „Einstellungen“_Text @ 373\mod_1442392200239_111462.docx @ 2717811 @ @ 1

Izvēlņu kopa ir atvērta, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Izvēlņu kopas atvēršana".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Regulējumi".
Pos: 103.235 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Menü 15 „Einstellungen“/Menü 15 „Einstellungen“_Tabelle @ 373\mod_1442392965151_111462.docx @ 2717841 @ @ 1

Izvēlne "Regulējumi" atkarībā no mašīnas aprīkojuma ir iedalīta šādās apakšizvēlnēs:
Apakšizvēlne

Nosaukums
Izvēlne 15-1 "Sensoru pārbaude"
Izvēlne 15-2 "Izpildelementu pārbaude"
Izvēlne 15-5 "Informācija par programmatūru"
Izvēlne 15-6 "Montiera līmenis"

Pos: 103.236 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.237 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/M/Menü 15-1 "Sensortest" @ 360\mod_1439362477074_111462.docx @ 2665648 @ 3 @ 1

14.14.1

Izvēlne 15-1 "Sensoru pārbaude"

Pos: 103.238 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/Warnung - Verletzungsgefahr im Gefahrenbereich der Maschine @ 382\mod_1444196164466_111462.docx @ 2753648 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Savainošanās risks mašīnas bīstamajā zonā
Ja sensoru pārbaudes laikā darbojas jūgvārpsta, mašīnas daļas var negaidīti sākt kustēties.
Tādējādi personas var tikt smagi savainotas vai iet bojā.
• Izslēdziet jūgvārpstu.
Pos: 103.239 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Menü 15 „Einstellungen“/Menü 15-1 Sensortest_Einführung, Bild, Text, Tasten @ 373\mod_1442396664808_111462.docx @ 2717992 @ @ 1

Sensoru pārbaudes laikā pārbauda, vai mašīnā uzstādītajiem sensoriem nav kļūdu. Turklāt
sensorus var pareizi noregulēt sensoru pārbaudē. Tikai pēc sensoru noregulēšanas ir
nodrošināta mašīnas pareizā darbība.

CC000947

CC000098

132. att.
Ir atvērta izvēlne 15 "Regulējumi", sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Izvēlne 15 'Regulējumi'".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Sensoru pārbaude".
Taustiņi
Simbols
1
2
:

Nosaukums

Paskaidrojums

Veidnes "Sensoru
pārbaude" atvēršana

Atveras veidne "Sensoru pārbaude".

Pos: 103.240 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wiederkehrende Symbole_Verweis @ 354\mod_1438323278518_111462.docx @ 2648198 @ @ 1

Periodiskie simboli
• Sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Periodiskie simboli".
Pos: 103.241 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.242 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Menü 15 „Einstellungen“/Menü 15-1 „Sensortest“_Sensor testen @ 373\mod_1442402129767_111462.docx @ 2718307 @ @ 1

Sensora pārbaude
• Lai pārbaudītu sensoru, spiediet uz sensora simbolu.
Atveras veidne "Sensoru pārbaude".

CC000947

CC000948

133. att.
Pos: 103.243 /BA/Info-Center/Schwader/Bedieneinheit - Komfort/Swadro 1400/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Einstellwerte Sensor allgemeiner Text @ 6\mod_1215416779856_111462.docx @ 113422 @ @ 1

Pos: 103.244 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

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.

217

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.245 /Überschriften/Zwischenüberschriften/K-OMögliche Sensoren (je nach Ausstattung der Maschine) @ 19\mod_1238071336628_111462.docx @ 214017 @ @ 1

Iespējamie sensori (atkarībā no mašīnas aprīkojuma)

Pos: 103.246 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Auflistung der möglichen Sensoren 1 bis 19_BiG Pack @ 373\mod_1442403438455_111462.docx @ 2718357 @ @ 1

Nr.
B1

Sensors
B1

B2

Pos: 103.247 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Nosaukums

Paskaidrojums

Spararata bremze

Digitālais sensors

Nažu sija augšā

Digitālais sensors

B3

B3

Centrālā eļļošanas
sistēma

Digitālais sensors

B4

B4

Mērīšana

Digitālais sensors

B5

B5

Kalibrēšana

Digitālais sensors

B6

B6

Grābēju kontrole

Digitālais sensors

B7

B7

Grābēju padeve

Digitālais sensors

B8

B8

Auklas kontrole

Digitālais sensors

B9

B9

Adatu vilcējstienis
kreisajā pusē

Digitālais sensors

B10

B10

Mezglu sējēju kontrole

Digitālais sensors

B11

B11

Ķīpu tekne

Digitālais sensors

B12

B12

Ķīpu novietne

Digitālais sensors

B13

B13

Adatu vilcējstienis
labajā pusē

Digitālais sensors

B14

B14

Ķīpu izgrūdējs

Digitālais sensors

B15

B15

Zvaigznīte

Analogais sensors
Zvaigznītes griešanās laikā joslai
vienmēr jāatrodas marķētajā daļā.

B17

B17

Preses aizvaru
spiediens

Analogais sensors
Nulles bar gadījumā joslai jāatrodas
apakšējā marķētajā daļā.

B18

B18 L

Virzuļa spēks kreisajā
pusē

Spēka sensors

B19

B19

Virzuļa spēks labajā
pusē

Spēka sensors

?

R

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.248 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Auflistung der möglichen Sensoren 20 bis 38_BiG Pack @ 373\mod_1442405445828_111462.docx @ 2718418 @ @ 1

Nr.

Sensors

Nosaukums

Paskaidrojums

B20

B20

Savācējs

Digitālais sensors

B21

B21

MultiBale

Analogais sensors
Tiek pārbaudīts, vai sensors ir
bojāts.
Regulējumu var veikt tikai izvēlnē
"Montiera līmenis".

B22

B22

Ķīpa uz teknes

Digitālais sensors

B23

B23

Savācēja stāvoklis

Digitālais sensors

B32

B32

Naži aktīvi

Digitālais sensors

B36

B36

Tilts bloķēts

Spiediena sensors

B38

B38

Paātrinājuma sensors

Analogais sensors
Satricinājumu kompensēšanai.

Nosaukums

Paskaidrojums

Mezglu sējējs 1

Digitālais sensors

Mezglu sējējs 2

Digitālais sensors

Mezglu sējējs 3

Digitālais sensors

Mezglu sējējs 4

Digitālais sensors

Mezglu sējējs 5

Digitālais sensors

Mezglu sējējs 6

Digitālais sensors

Nosaukums

Paskaidrojums

Ķīpu tekne aizmugurē

Spēka sensors

Ķīpu tekne priekšpusē

Spēka sensors

a

Pos: 103.249 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Auflistung der möglichen Sensoren 41 bis 46_BiG Pack @ 373\mod_1442407094150_111462.docx @ 2718479 @ @ 1

Nr.

Sensors

B41

B41

B42

B42

B43

B43

B44

B44

B45

B45

B46

B46

1
2
3
4
5
6

Pos: 103.250 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Auflistung der möglichen Sensoren 55 bis 56_BiG Pack @ 374\mod_1442413127612_111462.docx @ 2719247 @ @ 1

Nr.
B55

Sensors
B55
CH2

B56

B56
CH1

Pos: 103.251 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.252 /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeigen/Status digitale Sensoren (1,2,3,4) farbig_BiG Pack @ 373\mod_1442407658630_111462.docx @ 2718641 @ @ 1

Digitālo sensoru statuss
Simbols

Statuss (state)
Vājināts (metāls)

1

Nav vājināts (nav metāla)

2

Vada pārrāvums

3

Īssavienojums
4
Pos: 103.253 /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeigen/Status Analoge Sensoren/Kraftsensoren (7,8)_BiG Pack @ 373\mod_1442408144171_111462.docx @ 2718702 @ @ 1

Analogo sensoru/spēka sensoru statuss
Simbols

Statuss (state)
Vada pārrāvums vai īssavienojums
Sensora, spēka mērīšanas pastiprinātāja vai uzdevumu datora
bojājums

Pos: 103.254 /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeigen/Status Drucksensoren_BiG Pack @ 373\mod_1442408685527_111462.docx @ 2718733 @ @ 1

Spiediena sensoru statuss
Simbols

Statuss (state)
Tilts bloķēts

1

p>100bar

Tilts atbrīvots

2

p<100bar

Pos: 103.255 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.256 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-E/Diagnose Taster @ 387\mod_1445266022139_111462.docx @ 2775269 @ @ 1

Diagnostikas taustiņš

Pos: 103.257 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Diagnose Taster_Bild und Text_BiG Pack @ 387\mod_1445262307519_111462.docx @ 2775118 @ @ 1

CC000951

134. att.
Kad ir nospiests taustiņš, joslai jāatrodas joslu indikācijas apakšējā marķētajā daļā.
Kad nav nospiests taustiņš, joslai jāatrodas joslu indikācijas augšējā marķētajā daļā.
Pos: 103.258 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Diagnose Taster_Mögliche Taster und Status Taster_BiG Pack @ 374\mod_1442469753894_111462.docx @ 2719463 @ @ 1

Iespējamie taustiņi (atkarībā no mašīnas aprīkojuma)
Nr.

Taustiņš

Nosaukums

S1

S1

Taustiņš "Nažu sijas pacelšana"

S2

S2

Taustiņš "Nažu sijas nolaišana"

S3

S3

Taustiņš "Ķīpu izgrūdēja ievirzīšana"

S4

S4

Taustiņš "Ķīpu izgrūdēja izvirzīšana"

S5

S5

Taustiņš "Ķīpu teknes pacelšana"

S6

S6

Taustiņš "Ķīpu teknes nolaišana"

Taustiņa statuss
Simbols

Statuss
Vada pārrāvums
Īssavienojums

5

nospiests

6

nospiests

Pos: 103.259 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.260 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-E/Diagnose Versorgungsspannung @ 377\mod_1443017844161_111462.docx @ 2735444 @ @ 1

Barošanas spriegumu diagnostika
Pos: 103.261 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Diagnose Versorgungsspannungen_BP_Bild @ 377\mod_1443017366514_111462.docx @ 2735413 @ @ 1

Att. 135
Pos: 103.262 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Diagnose Versorgungsspannungen @ 377\mod_1443017210799_111462.docx @ 2735382 @ @ 1

Nr.

Simbols

U1

U1

Nosaukums
Barošanas spriegums

Nominālie spriegumi

Pos: 103.263 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Indikācija

Regulēšanas diapazons

12V Ges

12 - 14,5 V

12V Term

12 - 14,5 V

12V Si

12 - 14,5 V

12V ana

12 - 14,5 V

8V dig

8,5 - 9,1 V

12V Pow2

12 - 14,5 V

12 V Pow3

12 - 14,5 V

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.264 /Überschriften/Überschriften 4/P-T/Sensor B22 „Ballen auf Schurre“ prüfen/einstellen @ 395\mod_1446619855318_111462.docx @ 2815368 @ 4 @ 1

14.14.1.1

Sensora B22 "Ķīpas uz teknes" pārbaude/regulēšana

Pos: 103.265 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Sensor B22 prüfen/einstellen_Einführtext @ 395\mod_1446627404262_111462.docx @ 2815721 @ @ 1

Sensors B22 ir iepriekš noregulēts rūpnīcā. Spēcīgas slodzes un detaļu ievietošanas dēļ var būt
nepieciešams noregulēt sensoru.
Pos: 103.266 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Sensor B22 prüfen/einstellen_Teil 1 @ 395\mod_1446620104380_111462.docx @ 2815399 @ @ 1

1

2

I

3

X

BPHS0325_1

5

4

136. att.
• Presējiet ķīpu (2) tik ilgi, līdz tā par ¾ sava garuma ir pametusi presēšanas kanālu (1).
Sensoru plāksne (3) nenosedz sensoru (4). Sensors (4) nav vājināts (pirms sensora nav
metāla).
• Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu, sk. nodaļu Drošība, "Mašīnas apstādināšana un
nodrošināšana".
• Pārbaudiet lielumu X, izmērot starp sensora (4) augšmalu un sensoru plāksnes (3) malu.
Ja lielums ir X=5 mm, sensora attālums ir kārtībā.
Ja lielums X nav 5 mm, sensors jānoregulē.
Regulēšana
• Atskrūvējiet uzgriežņus (5) sensora (4) abās pusēs.
• Virziet sensoru (4) uz augšu tiktāl, līdz lielums ir X=5 mm.
Izmērot starp sensora (4) augšmalu un sensoru plāksnes (3) malu.
• Pievelciet uzgriežņus (5) (pievilkšanas griezes moments = 10 Nm).
• Pārbaudiet sensoru pārbaudē, vai sensors (4) vēl nav vājināts, sk. nodaļu Terminālis –
izvēlnes, "Izvēlne 15-1 'Sensoru pārbaude'".
Ja sensoru pārbaude parāda, ka sensors nav vājināts, sensors ir pareizi noregulēts.
Ja sensoru pārbaude parāda, ka sensors ir vājināts, noregulējiet sensoru, līdz sensoru
pārbaude parāda, ka sensors nav vājināts.
Pos: 103.267 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.268 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Sensor B22 prüfen/einstellen_Teil 2 @ 395\mod_1446627847774_111462.docx @ 2815782 @ @ 1

2

II

5

X

1

4

3

BPHS0326_1

137. att.
• Turpiniet presēt ķīpu (2), līdz tā ir pilnīgi pametusi presēšanas kanālu (1).
Sensoru plāksne (3) pilnīgi nosedz sensoru (4). Sensors (4) ir vājināts (metāls).
• Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu, sk. nodaļu Drošība, "Mašīnas apstādināšana un
nodrošināšana".
• Pārbaudiet lielumu X, izmērot starp sensoru plāksni (3) un sensoru (4).
Ja lielums ir X=2-3 mm, sensors ir pareizi noregulēts.
Ja lielums X nav 2-3 mm, sensors jānoregulē.
Regulēšana
• Atskrūvējiet uzgriežņus (5) sensora (4) abās pusēs.
• Grieziet uzgriežņus (5), līdz lielums ir X=2-3 mm.
• Pievelciet uzgriežņus (5) (pievilkšanas griezes moments = 10 Nm).
• Pārbaudiet sensora pārbaudē, vai sensors (4) ir vājināts, sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes,
"Izvēlne 15-1 'Sensoru pārbaude'".
Ja sensora pārbaude parāda, ka sensors ir vājināts, sensors ir pareizi noregulēts.
Ja sensoru pārbaude parāda, ka sensors nav vājināts, noregulējiet sensoru, līdz sensoru
pārbaude parāda, ka sensors ir vājināts.
Pos: 103.269 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.270 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Sensor B38 "Beschleunigungssensor" einstellen_für HS Baureihe @ 373\mod_1442409429719_111462.docx @ 2718914 @ 4 @ 1

14.14.1.2

Sensora B38 "Paātrinājuma sensors" regulēšana

CC000949

138. att.
Sensors B38 ir rūpnīcā iepriekš noregulēts. Abām joslām (1,2) jāatrodas joslu indikācijas
marķētajā daļā (3). Lielas noslodzes un detaļu nosēšanās dēļ var būt nepieciešama
kalibrēšana, ja nolaistai teknei josla (2) marķētajā daļā (3) ir lielāka vai mazāka par joslu (1).
Ķīpu tekne ir nolaista.
Ir atvērta sensoru pārbaude un sensors B38 ir izvēlēts.
•

Spiediet

Simbols

tik ilgi, līdz kreisā josla (1) ir pieņēmusi labās joslas (2) vērtību.
norāda, ka vērtība ir saglabāta atmiņā.

Pos: 103.271 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.272 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Sensor B55/56 "Ballenschurre hinten/vorne" einstellen_BiG Pack @ 374\mod_1442413542284_111462.docx @ 2719318 @ 4 @ 1

14.14.1.3

Sensora B55 "Ķīpu tekne aizmugurē"/sensora B56 "Ķīpu tekne priekšpusē" regulēšana

CC000950

139. att.
Sensori B55 un B56 ķīpas svara reģistrācijai uz teknes ir rūpnīcā iepriekš noregulēti. Abām
joslām (1,2) jāatrodas joslu indikācijas marķētajā daļā (3). Lielas noslodzes un detaļu
nosēšanās dēļ var būt nepieciešama papildu kalibrēšana, ja josla (2) marķētajā daļā (3) ir
lielāka vai mazāka par joslu (1).
Ir atvērta sensoru pārbaude un sensors B55 vai B56 ir izvēlēts.
•

Spiediet

Simbols
Pos: 103.273 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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tik ilgi, līdz kreisā josla (1) ir pieņēmusi labās joslas (2) vērtību.
norāda, ka vērtība ir saglabāta atmiņā.

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.274 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/M/Menü 15-2 "Aktortest" @ 360\mod_1439362622356_111462.docx @ 2665679 @ 3 @ 1

14.14.2

Izvēlne 15-2 "Izpildelementu pārbaude"

Pos: 103.275 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/WARNUNG - 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: 103.276 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/WARNUNG - Aktortest Zusatz nur in Arbeitsstellung @ 301\mod_1413454011845_111462.docx @ 2349835 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Pievadot spriegumu izpildelementiem, funkcijas tiek tieši izpildītas. Tādējādi mašīnas
daļas var negaidīt sākt kustēties, satvert un smagi savainot personas.
• Lai veiktu izpildelementu pārbaudi, mašīnai jāatrodas darba stāvoklī.
Pos: 103.277 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Menü 4-4 Aktortest Hand Einführungstext @ 361\mod_1439385831649_111462.docx @ 2667099 @ @ 1

Izpildelementu pārbaude ir paredzēta mašīnā uzstādīto izpildelementu pārbaudei.
Izpildelementu var pārbaudīt tikai tad, kad tam ir pievadīta strāva. Tādēļ izpildelementu
pārbaudes laikā izpildelements uz īsu brīdi manuāli jāvada, lai šādā veidā varētu konstatēt
iespējamās kļūdas izpildelementos.
Pos: 103.278 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Menü 15-2 "Aktortest"_ Bild @ 374\mod_1442472554602_111462.docx @ 2719665 @ @ 1

15-2

CC000098

CC000046_1

140. att.
Pos: 103.279 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Menü 15-2 Aktortest Menü aufrufen/Aktor wählen @ 374\mod_1442475518700_111462.docx @ 2720148 @ @ 1

Ir atvērta izvēlne 15 "Regulējumi", sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Izvēlne 15 'Regulējumi'".
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
.
Displejā redzama izvēlne "Izpildelementu pārbaude".
Pos: 103.280 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wiederkehrende Symbole_Verweis @ 354\mod_1438323278518_111462.docx @ 2648198 @ @ 1

Periodiskie simboli
• Sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Periodiskie simboli".
Pos: 103.281 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.282 /Überschriften/Zwischenüberschriften/K-O/Mögliche digitale Aktoren (je nach Ausstattung der Maschine) @ 361\mod_1439386355353_111462.docx @ 2667120 @ @ 1

Iespējamie digitālie izpildelementi (atkarībā no mašīnas aprīkojuma)

Pos: 103.283 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Auflistung der möglichen digitalen Aktoren @ 374\mod_1442476585681_111462.docx @ 2720299 @ @ 1

Nr.

Pos: 103.284 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Izpildelements

Nosaukums

Paskaidrojums

Y01

Galvenais vārsts

Digitālais izpildelements

Y02

Galvenais vārsts

Digitālais izpildelements

Y03

Ķīpu tekne

Digitālais izpildelements

Y04

Ķīpu tekne

Digitālais izpildelements

Y05

Ķīpu izgrūdējs

Digitālais izpildelements

Y06

Ķīpu izgrūdējs

Digitālais izpildelements

Y07

Nažu sija

Digitālais izpildelements

Y08

Nažu sija

Digitālais izpildelements

Y09

Preses aizvaru
atbrīvošanas vārsts

Digitālais izpildelements

Y11

Spiediena
ierobežošanas vārsts

Digitālais izpildelements

Y14

BigBale

Digitālais izpildelements
Kļūdas identifikācija nav iespējama.

Y15

Kopējā ķīpa

Digitālais izpildelements

Y17

Iedarbināšanas
palīgierīce

Digitālais izpildelements

Y20

Tilta bloķēšana

Digitālais izpildelements

Y30

Mezglu sējēju tīrīšana

Digitālais izpildelements
Kļūdas identifikācija nav iespējama.

Y31

Centrālā eļļošanas
sistēma

Digitālais izpildelements

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.285 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Auflistung der möglichen digitalen Aktoren zusätzlich für HS BAureihe @ 374\mod_1442479538782_111462.docx @ 2720569 @ @ 1

Nr.

Izpildelements

Nosaukums

Paskaidrojums

M1

Mezglu sējēju
palaišana

Digitālais izpildelements
Kļūdas identifikācija nav iespējama.

H1

Darba lukturis

Digitālais izpildelements mezglu
sējēju darbvirsmas zonā

H2

Darba lukturis

Digitālais izpildelements savācēja
zonā

K100

Bākuguns

Digitālais izpildelements

Nosaukums

Paskaidrojums

Skābēšanas līdzekļa
padeves iekārta

Digitālais izpildelements

Pos: 103.286 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Auflistung der möglichen digitalen Aktoren zusätzlich A1 Siliermittelanlge @ 366\mod_1441269165863_111462.docx @ 2694470 @ @ 1

Nr.

Izpildelements

A1

Pos: 103.287 /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeigen/Statusanzeige digitaler Aktoren (1,2,3,4)_BiG Pack @ 374\mod_1442480540857_111462.docx @ 2720660 @ @ 1

Izpildelementu statuss
Simbols

Statuss
izpildelements ieslēgts
izpildelements izslēgts
vispārīga izpildelementa kļūme
Nav barošanas sprieguma
Iespējamais cēlonis: Bojāts drošinātājs.

Pos: 103.288 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Diagnose digitale Aktoren_BiG Pack @ 374\mod_1442482755514_111462.docx @ 2720891 @ @ 1

Digitālo izpildelementu diagnostika
15-2

CC000046_1

141. att.
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: 103.289 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.290 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Diagnose analoge Aktoren_HS Baureihe @ 374\mod_1442483850121_111462.docx @ 2721134 @ @ 1

Analogo izpildelementu diagnostika
15-2

PWM:
I=

300
0mA
CC000047_1

142. att.
Ar vērtību PWM (tūkstošdaļās) var iestatīt strāvu (mA).
Ar vērtību PWM = 500 strāvai jābūt no 500 mA līdz 3000 mA (atkarībā no izmantotā vārsta un
darba temperatūras).
Pos: 103.291 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Menü 15-2 "Aktortest" Motoren_BiG Pack @ 374\mod_1442484618716_111462.docx @ 2721288 @ @ 1

Motori

CC000952

143. att.
•
•
Pos: 103.292 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lai izpildītu funkciju, nospiediet
Lai izpildītu funkciju, nospiediet

.
.

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.293 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 5 Info/Menü 15-5 Software-Info HS Baureihe @ 374\mod_1442489686905_111462.docx @ 2721361 @ 3 @ 1

14.14.3

Izvēlne 15-5 "Informācija par programmatūru"

CC000098

CC000081_1

144. att.
Ir atvērta izvēlne 15 "Regulējumi", sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Izvēlne 15 'Regulējumi'".
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Informācija par programmatūru".
Indikācijas diapazons
Simbols

Nosaukums

SW

Mašīnas kopējās programmatūras versija
Uzdevumu datora versija

ISO

ISO programmatūras versija

Pos: 103.294 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wiederkehrende Symbole_Verweis @ 354\mod_1438323278518_111462.docx @ 2648198 @ @ 1

Periodiskie simboli
• Sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Periodiskie simboli".
Pos: 103.295 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.296 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 6 Monteur/Menü 15-6 "Monteurebene" @ 374\mod_1442491625095_111462.docx @ 2721511 @ 3 @ 1

14.14.4

Izvēlne 15-6 "Montiera līmenis"
15-6

0000
054536
CC000098

145. att.
Ir atvērta izvēlne 15 "Regulējumi".
.
• Lai atvērtu izvēlni, nospiediet
Displejā redzama izvēlne "Montiera līmenis".
Izvēlne "Montiera līmenis" ir aizsargāta ar paroli.
Displejā redzams paroles vaicājums.
Pos: 103.297 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menüs bedienen/Wiederkehrende Symbole_Verweis @ 354\mod_1438323278518_111462.docx @ 2648198 @ @ 1

Periodiskie simboli
• Sk. nodaļu Terminālis – izvēlnes, "Periodiskie simboli".
Pos: 103.298 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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CC000052_1

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.299 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/A/Alarmmeldungen @ 19\mod_1238572457463_111462.docx @ 221094 @ 2 @ 1

14.15

Avārijas ziņojumi

Pos: 103.300 /BA/Info-Center/WARNUNG-Personen-/Maschinenschäden Nichtbeachtung von Alarmen! Verweis auf Alarmmeldungen @ 366\mod_1441112564352_111462.docx @ 2689898 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Avārijas ziņojumu neievērošana var izraisīt personu savainošanu vai mašīnas
bojājumus!
Avārijas ziņojumu neievērošana un traucējumu nenovēršana var izraisīt personu savainošanu
un/vai smagus mašīnas bojājumus.
• Ja tiek rādīts avārijas ziņojums, novērsiet traucējumu.
• Par iespējamiem cēloņiem un to novēršanu lasiet nodaļā "Avārijas ziņojumi".
• Ja traucējumu nevar novērst, sazinieties ar KRONE klientu apkalpošanas dienestu.
Pos: 103.301 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/AlarmmeldungenAlarmeldung allgemein (2015-12-02 11:32:15) @ 374\mod_1442492691023_111462.docx @ 2721542 @ @ 1

CC000053_2

146. att.
Ja mašīnai rodas traucējumi, displejs parāda avārijas ziņojumu. Vienlaicīgi atskan skaņas
signāls (nepārtraukts skaņas signāls). Apraksts, iespējamie cēloņi un to novēršana, sk. nodaļu
"ISOBUS terminālis – izvēlnes "Avārijas signāli".
Avārijas ziņojuma apstiprināšana:
Lai apstiprinātu avārijas ziņojumu, nospiediet
.
Skaņas signāls apstājas.
Ja traucējums rodas atkārtoti, avārijas ziņojums parādās atkārtoti.
Pos: 103.302 /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

Apraksts

Informācija

Avārijas ziņojuma apstiprināšana

–

Ja traucējums atkārtojas, avārijas
ziņojums parādās no jauna.

Ziņojuma dzēšana

–

Līdz nākamai vadības termināļa
palaidei ziņojums vairs netiek
parādīts.

Pos: 103.303 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.304 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Alarme @ 374\mod_1442493866440_111462.docx @ 2721783 @ 3 @ 1

14.15.1

Avārijas ziņojumi

Pos: 103.305 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Alarmmeldungen/1) Alarmmeldungen Tabelle allgemein A01(501) - A14(514) HS Baureihe @ 374\mod_1442494258615_111462.docx @ 2721804 @ @ 1

Nr./simbols

Iespējamais cēlonis

Novēršana

A01/501

–

•

FUSE
12V Pow2

A02/502
FUSE
12V Pow3

–
–
–

Drošinātājs uzdevumu datorā ir
bojāts.
Īssavienojums sprieguma izejās
+12V3FU_L

–

Uzdevumu dators ir bojāts.

•

Nomainiet uzdevumu datoru.

A05/505

–

Uzdevumu dators ir bojāts.

•

Sazinieties ar KRONE klientu
apkalpošanas dienestu.

A11/511

–

CAN savienojums starp
uzdevumu datoru un KRONE
mērīšanas spēka datoru (KMV1)
ir pārtraukts.
CAN vadu savienojumi ir bojāti.
KRONE mērīšanas spēka dators
ir deaktivizēts.

•

Pārbaudiet CAN vadu
savienojumus.
Nomainiet KRONE mērīšanas
spēka datoru (KMV1).

CAN savienojums starp
uzdevumu datoru un KRONE
mērīšanas spēka datoru (KMV2)
ir pārtraukts.
CAN vadu savienojumi ir bojāti.
KRONE mērīšanas spēka dators
ir deaktivizēts.

•

Pazemināts spriegums
Traktora akumulators ir bojāts.
Traktora ģenerators ir par vāju.
12V energoapgāde traktora pusē
par vāju vai nav pareizi savienota
ar akumulatoru.

•

A12/512

–

–
–
A14/514
LOW

234

•

Pārbaudiet, vai pieslēgumam nav
īssavienojuma.
Drošinātājs patstāvīgi atjaunojas
pēc atdzišanas.

A04/504

–
–

Pos: 103.306 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

Drošinātājs uzdevumu datorā ir
bojāts.
Īssavienojums sprieguma
izejās +12V2FU_L

–
–
–
–

•

•

Pārbaudiet CAN vadu
savienojumus.
Nomainiet KRONE mērīšanas
spēka datoru (KMV2).

Pievienojiet KRONE pieslēguma
kabeli tieši pie traktora
akumulatora.

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.307 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Alarmmeldungen/1) Alarmmeldungen Tabelle allgemein A15(515) - A18(518) HS Baureihe @ 386\mod_1444922756729_111462.docx @ 2770348 @ @ 1

Nr./simbols

Iespējamais cēlonis

Novēršana

A15/515

–
–

Pārspriegums
Traktora ģenerators ir bojāts.

•

Pārbaudiet traktora ģeneratoru.

–

CAN savienojums starp
uzdevumu datoru un KRONE
mērīšanas spēka datoru
(KMV2) ir pārtraukts.
CAN vadu savienojumi ir bojāti.
KRONE mitruma mērīšanas
dators ir deaktivizēts.

•

Pārbaudiet CAN vadu
savienojumus.
Nomainiet KRONE mitruma
mērīšanas datoru (RMC).

CAN savienojums starp
uzdevumu datoru un KRONE
PIC-I01 datoru ir pārtraukts.

•

High

A17/517

–
–
A18/518

–

•

Pārbaudiet CAN vadu
savienojumus.
Nomainiet KRONE PIC-I01 datoru.

Pos: 103.308 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.309 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/L/Logische Alarme @ 185\mod_1379419186279_111462.docx @ 1594496 @ 3 @ 1

14.15.2

Loģiskie avārijas ziņojumi

Pos: 103.310 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Alarmmeldungen/2) Alarmmeldungen Tabelle allgemein 0 - 9 @ 374\mod_1442555491388_111462.docx @ 2723082 @ @ 1

Nr./simbols

Iespējamais cēlonis

Novēršana

0

–
–

Aukla ir saplīsusi.
Ir sasniegts auklas gals.

•

Pārbaudiet auklu un auklas
spriegotājierīci.

1

–

Aizsprostojums grābēja padeves
zonā
Sensors "Grābēja kontrole" ir
nepareizi noregulēts.

•

Nekavējoties apturiet gaitas
iekārtas piedziņu.
Samaziniet jūgvārpstas
apgriezienu skaitu, līdz ir
novērsts aizsprostojums.
Pareizi noregulējiet sensoru.

–

•
•

2

–

Presēšanas spēks pie kreisā
preses aizvara ir pārsniegts.

3

–

Presēšanas spēks pie labā
preses aizvara ir pārsniegts.

4

–

Mezglu sējējs nedarbojas
nevainojami.
Sensors "Mezglu sējēju kontrole"
ir nepareizi noregulēts.

•
•

Pārbaudiet mezglu sējēju un
mezglu sējēju palaišanas
mehānismu.
Pareizi noregulējiet sensoru.

–

Pos: 103.311 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Manuālajā režīmā:
• Samaziniet nominālo preses
aizvaru spiedienu.
Automātiskajā režīmā:
• Ja avārijas ziņojums parādās
biežāk, samaziniet nominālo
presēšanas spēku.

5

–

Sensors "Mērīšana" ir bojāts vai
nepareizi noregulēts.

•

Pareizi noregulējiet sensoru.

6

–

Sensors "Kalibrēšana" ir bojāts
vai nepareizi noregulēts.

•

Pareizi noregulējiet sensoru.

7

–

Ir novilkta spararata bremze.

•

Izslēdziet spararata bremzi.

8

–

Nogriežamā skrūve ir saplīsusi.

•
•
•
•

Nomainiet nogriežamo skrūvi.
Pārbaudiet adatas.
Pārbaudiet adatu kustības zonu.
Pārbaudiet auklas vadīklu.

9

–

Ķīpu tekne ir augšā un
jūgvārpsta rotē.

•

Nolaidiet ķīpu tekni.

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.312 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Alarmmeldungen/3) Alarmmeldungen Tabelle allgemein 10-37 HS Baureihe @ 375\mod_1442566333047_111462.docx @ 2724119 @ @ 1

Nr./simbols

Iespējamais cēlonis

Novēršana

10

–

•
•

–

Spiediena ierobežošanas vārsta
kļūda
Spiediena sensors ir bojāts.

•
11

–

Jūgvārpsta rotē, sākoties
sensoru vai izpildelementu
diagnostikai vai diagnostikas
laikā.

•
•

Izslēdziet jūgvārpstu.
Pārbaudiet, vai spiediena
ierobežošanas vārsts nav
aizsprostots.
Nomainiet spiediena sensoru.
Nekavējoties izslēdziet
jūgvārpstu.
Veiciet diagnostiku, kad
jūgvārpsta ir apstādināta.

12

–

Nažu sija presēšanas laikā ir
apakšā.

•

Paceliet nažu siju.

13

–

Nogriežamā skrūve ir saplīsusi.

14

–

Nogriežamā skrūve ir saplīsusi.

•
•
•
•

Nomainiet nogriežamo skrūvi.
Pārbaudiet adatas.
Pārbaudiet adatu kustības zonu.
Pārbaudiet auklas vadīklu.
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Terminālis: izvēlnes
Nr./simbols

Iespējamais cēlonis

Novēršana

15

–

Kopējais presēšanas spēks
mašīnai ir pārsniegts.

Manuālajā režīmā:
• Samaziniet nominālo preses
aizvaru spiedienu.
Automātiskajā režīmā:
• Ja avārijas ziņojums parādās
biežāk, samaziniet nominālo
presēšanas spēku.

16

–

Savācējs vai griezējaparāts
nerotē.
Ir aizsprostojums.

•
•

Pārbaudiet mehānismus.
Likvidējiet aizsprostojumu.

Mezglu sējēju motors nav
aktivizējis nevienu mezglu.
Sensors "Mezglu sējējs" nav
pareizi noregulēts.

•

Pārbaudiet mezglu sējēju motora
elektroiekārtu.
Pārbaudiet mezglu sējēju
palaišanas mehānismus.
Pareizi noregulējiet sensoru.

–
17

–
–

•
•

18

–
–
–
–

•
•
•

Pareizi noregulējiet sensoru.
Pārbaudiet mezglu sējēju
palaišanas mehānismus.
Pārbaudiet elektroniku fiksatora
"MultiBale" zonā.

19

–

Sensors "Grābēju padeve" nav
pareizi noregulēts.

•

Pareizi noregulējiet sensoru.

20

–

Ķīpu izgrūdējs bija aktivizēts, lai
gan ķīpu tekne vēl ir augšā.

•
•

Nolaidiet ķīpu tekni.
Aktivizējiet ķīpu izgrūdēju.

21

–

Sensori "Mērīšana" un
"Kalibrēšana" ir sajaukti vietām.

•

Samainiet sensoru "Mērīšana" un
"Kalibrēšana" spraudņus.

22

–

Mezglu sējējs 1...6 nedarbojas
nevainojami.
Sensors "Mezglu sējējs" nav
pareizi noregulēts.

•

Pārbaudiet mezglu sējēju un
mezglu sējēju palaišanas
mehānismu.
Pareizi noregulējiet sensoru.

–
23

24

25

26

238

Nav iespējams noregulēt
MultiBale vai kopējo ķīpu 2
pozīcijas.
Sensors "MultiBale" nav pareizi
noregulēts.
Nav saspiestā gaisa.
Vārsta "MultiBale" kļūda:
– aizķeras
– bojāta spole

•

Terminālis: izvēlnes
Nr./simbols

Iespējamais cēlonis

Novēršana

–
–
–

Nav smērvielas tvertnē.
Ir aizsprostojums.
Sūknis nedarbojas.

•
•

–
–

Tilts nebloķējas.
Sensors "Tilta bloķēšana" ir
bojāts.

•

–

Mezglu sējējs 7 vai 8 nedarbojas
nevainojami.
Sensors "Mezglu sējējs" nav
pareizi noregulēts.

•
•

Pārbaudiet mezglu sējēju un
mezglu sējēju palaišanas
mehānismu.
Pareizi noregulējiet sensoru.

Buksēšana ir pārāk liela.
Sensors "Mezglu sējējs" nav
pareizi noregulēts.
Griezējaparāts ir aizsprostots.

•

Pareizi noregulējiet sensoru.

27

28

29

30

–
31

32

–
–
–

•

•

Papildiniet smērvielu.
Iztīriet centrālo eļļošanas
sistēmu.
Pārbaudiet elektroiekārtu un
sūkni.
Pārbaudiet hidrauliskās sistēmas
savienojumu.
Pārbaudiet un, ja nepieciešams,
nomainiet sensoru.

33

–
–

Spiediens ir pārāk liels.
Sensors "Padeves rotors" ir
bojāts.

•
•

Pārbaudiet hidraulisko sistēmu.
Pārbaudiet un, ja nepieciešams,
nomainiet sensoru.

34

–

Sensors "Jūgvārpstas
apgriezienu skaits" ir nepareizi
noregulēts.

•

Pareizi noregulējiet sensoru.

35

–
–

Sensori "Auklu kaste" nav pareizi
noregulēti.
Auklu kastes nav paceltas.

•
•

Pareizi noregulējiet sensorus.
Paceliet auklu kastes.

36

–

Pļaujas materiāls ir pārāk mitrs.

•

Pārbaudiet un, ja nepieciešams,
labojiet regulējumu.

37

–

Jūgvārpstas apgriezienu skaits ir
pārāk liels.

•

Izslēdziet jūgvārpstu.

Pos: 103.313 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

239

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.314 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/P/Physikalische Alarme @ 185\mod_1379419277093_111462.docx @ 1594534 @ 3 @ 1

14.15.3

Fizikālie avārijas ziņojumi

Pos: 103.315 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Alarmmeldungen/4) Alarmmeldungen Tabelle allgemein 101-113 @ 376\mod_1442909996093_111462.docx @ 2729968 @ @ 1

Nr./simbols

Pos: 103.316 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Sensors

Iespējamais cēlonis

Novēršana

101

Auklas kontrole

–

Sensors vai pievads ir
bojāts.

•
•

Veiciet sensora pārbaudi.
Pārbaudiet, vai sensors
un tā pievads nav bojāti.

102

Grābēju kontrole

103

Grābēju padeve

104

Nažu sija augšā

105

Nažu sija
aktivizēta

106

Mezglu sējēju
kontrole

107

Mērīšana

108

Kalibrēšana

109

Spararata
bremze

111

Ķīpu tekne

112

Labās puses
spēks

–

Spēka mērīšanas
pastiprinātāja sensors
vai pievads ir bojāts.

•

Pārbaudiet, vai sensors
un tā pievads nav bojāti.

113

Kreisās puses
spēks

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.317 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Alarmmeldungen/5) Alarmmeldungen Tabelle allgemein 114-125 HS Baureihe @ 368\mod_1441704802571_111462.docx @ 2701752 @ @ 1

Nr./simbols

Sensors

Iespējamais cēlonis

Novēršana

114

Hidrauliskais
spiediens

–

Sensors vai pievads ir
bojāts.

–
–

Veiciet sensora pārbaudi.
Pārbaudiet, vai sensors
un tā pievads nav bojāti.

115

Ķīpu novietne

116

Ķīpu izgrūdējs

117

Zvaigznīte

–

Sensors (grozāmais
potenciometrs) vai
pievads ir bojāts.

–
–

Veiciet sensora pārbaudi.
Pārbaudiet, vai sensors
un tā pievads nav bojāti.

118

Savācējs

–

Sensors vai pievads ir
bojāts.

–
–

Veiciet sensora pārbaudi.
Pārbaudiet, vai sensors
un tā pievads nav bojāti.

119

Ķīpu teknes
pacelšanas
taustiņš

–

Taustiņš vai pievads ir
bojāts.

–
–

Veiciet sensora pārbaudi.
Pārbaudiet, vai taustiņš
un tā pievads nav bojāti.

120

Ķīpu teknes
aizvēršanas
taustiņš

121

Ķīpu izgrūdēja
izvirzīšanas
taustiņš

122

Ķīpu izgrūdēja
ievirzīšanas
taustiņš

123

Nažu sijas
pacelšanas
taustiņš

124

Nažu sijas
nolaišanas
taustiņš

125

MultiBale

–

Sensors (grozāmais
potenciometrs) vai
pievads ir bojāts.

–
–

Veiciet sensora pārbaudi.
Pārbaudiet, vai sensors
un tā pievads nav bojāti.

Pos: 103.318 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.319 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Alarmmeldungen/6) Alarmmeldungen Tabelle allgemein 126-138 HS Baureihe @ 376\mod_1442927078877_111462.docx @ 2732998 @ @ 1
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Nr./simbols

Sensors

126

Mezglu sējējs 1

127

Mezglu sējējs 2

128

Mezglu sējējs 3

129

Mezglu sējējs 4

130

Mezglu sējējs 5

131

Mezglu sējējs 6

132

Centrālā
eļļošanas
sistēma

134

Mezglu sējējs 7

135

Mezglu sējējs 8

136

Jūgvārpstas
apgriezienu
skaits

137

Griezējrotora
apgriezienu
skaits

138

Padeves rotora
piespiešanas
spiediens

Iespējamais cēlonis

Novēršana

–

•
•

Sensors vai pievads ir
bojāts.

Veiciet sensora pārbaudi.
Pārbaudiet, vai sensors
un tā pievads nav bojāti.

Terminālis: izvēlnes
Pos: 103.321 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Alarmmeldungen/7) Alarmmeldungen Tabelle allgemein 139-157 HS Baureihe @ 376\mod_1442930223401_111462.docx @ 2733219 @ @ 1

Nr./simbols

Sensors

Iespējamais cēlonis

139

Labās puses
auklu kaste
transportēšanas
stāvoklī

.

140

Kreisās puses
auklu kaste
transportēšanas
stāvoklī

141

Labās puses
auklu kaste
apkopes
stāvoklī

142

Kreisās puses
auklu kaste
apkopes
stāvoklī

146

Ķīpa uz teknes

147

Paātrinājums

148

Ķīpu tekne
priekšpusē

149

Ķīpu tekne
aizmugurē

150

Savācēja
stāvoklis

156

Adatu
vilcējstienis
labajā pusē

157

Adatu
vilcējstienis
kreisajā pusē

–

Sensors vai pievads ir
bojāts.

Novēršana

•
•

Veiciet sensora pārbaudi.
Pārbaudiet, vai sensors
un tā pievads nav bojāti.

Pos: 104 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Terminālis: izvēlnes
Pos: 105 /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.

Vadība
Pos: 107.1 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Bedienung @ 0\mod_1199789505403_111462.docx @ 112143 @ 1 @ 1

15

Vadība

Pos: 107.2 /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: 107.3 /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: 107.4 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/Achtung - Pressvorgang mit maximalem Druck gestartet - ALTE FORM @ 362\mod_1439815983709_111462.docx @ 2671869 @ @ 1

IEVĒRĪBAI! – Iespējamais mašīnas bojājums, ja presēšanas procesu palaiž ar
maksimālu presēšanas spiedienu.
Ja presēšanas procesu palaiž ar maksimālu presēšanas spiedienu, var sabojāt spararata
berzes sajūgu.
• Nepalaidiet presēšanas procesu ar maksimālu presēšanas spiedienu.
Pos: 107.5 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Pressen vorbereiten @ 325\mod_1425894223332_111462.docx @ 2501769 @ 2 @ 1

15.1

Sagatavošanās presēšanai
Pirms presēšanas pārbaudiet, vai
– atlikuma ķīpu izgrūdējs atrodas priekšējā pozīcijā.
– ķīpu bremze ir nobloķēta.
– ir pietiekama ķīpu siešanas auklas rezerve.
– ir noregulēts pareizais griešanas garums, modelim ar griezējaparātu.
– ir noregulēts savācēja darba augstums.
– terminālī ir noregulēts pareizais ķīpas garums.
– ir atbloķēta mezglu sējēju vārpsta, jo pretējā gadījumā notiks bezgalīgas ķīpas presēšana.
– ir izslēgta spararata bremze.
•
•
•

Nolaidiet ķīpu tekni darba stāvoklī.
Nolaidiet savācēju darba stāvoklī.
Noregulējiet ķīpas garumu un presēšanas spiedienu, izmantojot termināli.

Pos: 107.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 107.7 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Mit dem Pressen beginnen / nach dem Pressen @ 166\mod_1367223499536_111462.docx @ 1441246 @ @ 1

Presēšanas sākšana
Priekšnosacījums:
– Nosacījumi punktā "Sagatavošanās presēšanai" un "Pirms presēšanas" ir izpildīti.
Presēšana
• Pieslēdziet jūgvārpstu ar minimālu apgriezienu skaitu.
• Lēnām palieliniet jūgvārpstas apgriezienu skaitu līdz 1000 min-1.
• Pirms pirmoreiz iebrauc vālā, uzgaidiet, līdz terminālī ir sasniegts iepriekš izvēlētais preses
aizvaru spiediens.
Lai presētu automātiskajā režīmā, presēšanas kanālam jābūt pilnīgi piepildītam. To vislabāk
panāk, pirmās 2 ķīpas sapresējot manuālajā režīmā.
• Pēc otrās ķīpas pārslēdziet terminālī uz automātisko režīmu.
• Noregulējiet presēšanas spēku automātiskajā režīmā.
Pēc presēšanas
• Pēdējām sasietām ķīpām izslēdziet ķīpu bremzi pie ķīpu teknes, brīvizvēles.
• Pēdējās sasietās ķīpas novietojiet uz lauka.
• Iztīriet mašīnu.
• Sagatavojiet mašīnu kustībai pa ceļu.
Pos: 107.8 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 107.9 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/BBindeeinrichtung @ 20\mod_1239003005331_111462.docx @ 225623 @ 2 @ 1

15.2

Siešanas ierīce

Pos: 107.10 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindegarn einlegen @ 275\mod_1404376981999_111462.docx @ 2066571 @ 3 @ 1

15.2.1

Siešanas auklu ievietošana
Auklas ievietošana preses kreisajai un labajai pusei ir identiska. Tādēļ turpmāk aprakstītā auklu
ievietošanas procedūra atbilst abām preses pusēm.
Ķīpu siešanas auklas sagatavošana un ievietošana jāveic apstādinātai mašīnai:
• Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet nodaļu Drošība -> Drošības procedūras
"Mašīnas apstādināšana un nodrošināšana".
• Nostipriniet mezglu sējēju vārpstu, pārliekot drošības sviru (1).

Pos: 107.11 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Knoterwelle sichern HS Baureihe @ 71\mod_1305873545803_111462.docx @ 641648 @ @ 1

Mezglu sējēju vārpstas nostiprināšana

b
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b

2

2
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BPHS0059

Att. 147
Pirms jaunas ķīpu siešanas auklas ievietošanas jānostiprina mezglu sējēju vārpsta, lai nevarētu
sākt kustēties adatas svārstīgā kulise.
Šim nolūkam:
• Pārlieciet drošības sviru (1) no pozīcijas (a) pozīcijā (b) un novietojiet uz tapas (2).
Pos: 107.12 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Hinweis Abstellen des Bindegarns in die Garnkästen @ 20\mod_1239008751331_111462.docx @ 226801 @ @ 1

Norādījums
Novietojot ķīpu siešanas auklu kastēs ievērojiet, lai varētu salasīt ruļļu uzrakstus. Ievērojiet
marķēto pusi "Augša".
Pos: 107.13 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Hinweis Endlosballen gepresst @ 92\mod_1326728080272_111462.docx @ 781573 @ @ 1

Norādījums
Presēšanas procesam drošības svirai (2) jāatrodas pozīcijā (a)! Pretējā gadījumā, ja ir
nostiprināta mezglu sējēju vārpsta, notiks bezgalīgas ķīpas presēšana.
Pos: 107.14 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 107.15 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Alte Ausführungen/Enfachknoter @ 20\mod_1239009990035_111462.docx @ 226954 @ @ 1

Vienpusēji mezglu sējēji

Pos: 107.16 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG Pack 1270 HS BiG Pack 1270 XC HS @ 190\mod_1381479540345_0.docx @ 1628275 @ @ 1

BiG Pack 1270 HS / BiG Pack 1270 XC HS

Pos: 107.17.1 /Überschriften/Zwischenüberschriften/F-JGarnrollen verbinden @ 303\mod_1414478166236_111462.docx @ 2360348 @ @ 1

Auklas ruļļu sasiešana

Pos: 107.17.2 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Einfachknoter/Bidegarn verbinden im Garnkasten 6 Einfachknoter Bild 16 Rollen 3 Unterfäden @ 208\mod_1386915701434_111462.docx @ 1719732 @ @ 1
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148. att.
Pos: 107.17.3 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Einfachknoter/Garnrollen Unterfaden verbinden 1a ,1b, 1c und 1d Einfachknoter @ 208\mod_1386917092338_111462.docx @ 1719882 @ @ 1

Auklas ruļļu 1a, 1b, 1c un 1d savstarpējā sasiešana
1
2
3
4
5

Vadiet auklas ruļļa (1a) auklas sākumu pa virs tā esošo zilo cilpu caur auklas bremzi no
auklu kastes.
Savstarpēji sasieniet auklas ruļļa (1b) auklas sākumu ar auklas ruļļa (1a) auklas galu
krustveida mezglā.
Vadiet auklas ruļļa (1c) auklas sākumu caur virs tā esošo zilo cilpu un savstarpēji sasieniet
ar auklas ruļļa (1b) auklas galu krustveida mezglā.
Savstarpēji sasieniet auklas ruļļa (1d) auklas sākumu ar auklas ruļļa (1c) auklas galu
krustveida mezglā.
Saīsiniet visu krustveida mezglu galus līdz x = 15 - 20 mm.

Pos: 107.17.4 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Hinweis Garnrollen verbi nden @ 303\mod_1414407282691_111462.docx @ 2358609 @ @ 1

Norādījums
Sasieniet turpmākos auklas ruļļus (2, 3) atbilstoši vienādai metodei.
Pos: 107.17.5 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Hinweis Reverserollen (R) @ 20\mod_1239010206160_111462.docx @ 227027 @ @ 1

Norādījums
Auklas ruļļi (R) ir rezerves ruļļi. Tos nedrīkst savienot ar citiem ruļļiem.
Pos: 107.17.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 107.17.7 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Unterfaden einfädeln @ 154\mod_1363274391674_111462.docx @ 1369107 @ 3 @ 1

15.2.2

Apakšējā diega ievēršana

Pos: 107.17.8 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Unterfaden vom Garnkasten zur unteren Garnführung weiterführen. @ 154\mod_1363274502562_111462.docx @ 1369135 @ @ 1

Apakšējo diegu vadiet no auklu kastes tālāk uz apakšējo auklas vadīklu.

Pos: 107.17.9 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Unterfaden einfädeln Bild 1 BiG PACK 1270 HS/1290 HS/ 1290 HDP HS @ 176\mod_1372839792475_111462.docx @ 1505540 @ @ 1
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149. att.
Pos: 107.17.10 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Unterfaden einfädeln T1 3 Unterfäden @ 304\mod_1414480574885_111462.docx @ 2360678 @ @ 1

Uzmaniet, lai apakšējie diegi nekad nekrustotos.
• Vadiet trīs no auklu kastes (6) padotos apakšējos diegus (1, 2, 3) tālāk uz auklas
vadīklu (7).
• Vadiet trīs apakšējos diegus (1, 2, 3) no augšas caur auklas vadīklas (7) cilpām un vadiet
tālāk uz rāmja auklas vadīklu (8).
• Vadiet trīs apakšējos diegus (1, 2, 3) no ārpuses caur rāmja auklas vadīklas (8) cilpām un
vadiet tālāk uz apakšējām auklas bremzēm.
Pos: 107.17.11 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Unterfaden von der unteren Garnführung zu den Nadeln weiterführen @ 154\mod_1363274809338_111462.docx @ 1369269 @ @ 1

Vadiet apakšējo diegu no apakšējās auklas vadīklas tālāk uz adatām.

Pos: 107.17.12 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 EinfachknoterUnterfaden einfädeln Bild 2 Einfachknoter @ 303\mod_1414406899518_111462.docx @ 2358588 @ @ 1
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150. att.
Pos: 107.17.13 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Einfachknoter/Unterfaden einfädeln T2 Einfachknoter @ 208\mod_1386859404107_111462.docx @ 1719434 @ @ 1

•
•
•
•

Vadiet no rāmja auklas vadīklas padoto apakšējo diegu caur auklas vadīklas (9) cilpu (7).
Vadiet apakšējo diegu tālāk caur auklu spriegotājatsperu (10) cilpām.
Pavelciet apakšējo diegu uz augšu un vadiet pāri adatas (12) rullim (11).
Pavelciet apakšējo diegu uz leju līdz rāmim (13) un iesieniet mezgla veidā pie rāmja.

Pos: 107.18 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 107.19 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Doppelknoter @ 20\mod_1239010038066_111462.docx @ 226978 @ @ 1

Divpusēji mezglu sējēji

Pos: 107.20 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG Pack 890 HS BiG Pack 890 XC HS @ 190\mod_1381478581743_0.docx @ 1628246 @ @ 1

BiG Pack 890 HS / BiG Pack 890 XC HS

Pos: 107.21.1 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Bindegarn verbinden allgemeine Beschreibung 4 Doppelknoter @ 191\mod_1381844742544_111462.docx @ 1632383 @ @ 1

Ķīpu siešanas auklas sasiešana
Priekšējie četri auklas ruļļi (1) veido attiecīgi divus augšējos diegus.
Aizmugurējie astoņi auklas ruļļi (2) veido attiecīgi divus apakšējos diegus.
Presēšanas procesa laikā katram mezglu sējējam tiek pievadīts viens augšējais diegs un viens
apakšējais diegs.
Pos: 107.21.2 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Bindegarn verbinden im Garnkasten 4 Doppelknoter Bild 16 Rollen 2 Oberfäden @ 303\mod_1414413434872_111462.docx @ 2358893 @ @ 1
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151. att.
1)

Augšējo diegu auklas ruļļi

2)

Apakšējo diegu auklas ruļļi

Pos: 107.21.3 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Oberfaden verbinden (2 Oberfäden) @ 191\mod_1381844889417_111462.docx @ 1632412 @ @ 1

Augšējā diega sasiešana (1)
Uzmaniet, lai abi augšējie diegi nekad nekrustotos.
Pos: 107.21.4 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Garnrollen Oberfaden verbinden 1a mit 1b (2 Oberfäden) und (3 Oberfäden) @ 175\mod_1372837795593_111462.docx @ 1504956 @ @ 1

Auklas ruļļa 1a sasiešana ar auklas rulli 1b
1 Vadiet auklas ruļļa (1a) auklas sākumu pa augšējo cilpu caur auklas bremzi no auklu
kastes.
2 Savstarpēji sasieniet auklas ruļļa (1b) auklas sākumu ar auklas ruļļa (1a) auklas galu
krustveida mezglā.
3 Saīsiniet krustveida mezglu galus līdz x = 15 - 20 mm.
Pos: 107.21.5 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Garnrollen Oberfaden verbinden 2a mit 2b (2 Oberfäden) und (3 Oberfäden) @ 175\mod_1372837797032_111462.docx @ 1504985 @ @ 1

Auklas ruļļa 2a sasiešana ar auklas rulli 2b
1 Vadiet auklas ruļļa (2a) auklas sākumu pa augšējo cilpu caur auklas bremzi no auklu
kastes.
2 Savstarpēji sasieniet auklas ruļļa (2b) auklas sākumu ar auklas ruļļa (2a) auklas galu
krustveida mezglā.
3 Saīsiniet krustveida mezglu galus līdz x = 15 - 20 mm.
Pos: 107.21.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 107.21.7 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Unterfaden verbinden (2) @ 154\mod_1363266953393_111462.docx @ 1367564 @ @ 1

Apakšējā diega sasiešana (2)
Pos: 107.21.8 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Bindegarn verbinden im Garnkasten 4 Doppelknoter Bild 16 Rollen 2 Unterfäden @ 303\mod_1414413597972_111462.docx @ 2358924 @ @ 1
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152. att.
1)

Augšējo diegu auklas ruļļi

2)

Apakšējo diegu auklas ruļļi

Pos: 107.21.9 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Garnrollen Unterf aden verbinden 1a, 1b, 1c und 1d (2Unterfäden) @ 208\mod_1386919438155_111462.docx @ 1720055 @ @ 1

Auklas ruļļu 1a, 1b, 1c un 1d savstarpējā sasiešana
1
2
3
4
5

Vadiet auklas ruļļa (1a) auklas sākumu pa virs tā esošo zaļo cilpu caur auklas bremzi no
auklu kastes.
Savstarpēji sasieniet auklas ruļļa (1b) auklas sākumu ar auklas ruļļa (1a) auklas galu
krustveida mezglā.
Vadiet auklas ruļļa (1c) auklas sākumu caur virs tā esošo zaļo cilpu un savstarpēji sasieniet
ar auklas ruļļa (1b) auklas galu krustveida mezglā.
Savstarpēji sasieniet auklas ruļļa (1d) auklas sākumu ar auklas ruļļa (1c) auklas galu
krustveida mezglā.
Saīsiniet visu krustveida mezglu galus līdz x = 15 - 10 mm.

Pos: 107.21.10 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Garnrollen Unterfaden verbinden 2a, 2b, 2c und 2d (2Unterfäden) @ 208\mod_1386919555192_111462.docx @ 1720113 @ @ 1

Auklas ruļļu 2a, 2b, 2c un 2d savstarpējā sasiešana
1
2
3
4
5

Vadiet auklas ruļļa (2a) auklas sākumu pa virs tā esošo sarkano cilpu caur auklas bremzi no
auklu kastes.
Savstarpēji sasieniet auklas ruļļa (2b) auklas sākumu ar auklas ruļļa (2a) auklas galu
krustveida mezglā.
Vadiet auklas ruļļa (2c) auklas sākumu caur virs tā esošo sarkano cilpu un savstarpēji
sasieniet ar auklas ruļļa (2b) auklas galu krustveida mezglā.
Savstarpēji sasieniet auklas ruļļa (2d) auklas sākumu ar auklas ruļļa (2c) auklas galu
krustveida mezglā.
Saīsiniet visu krustveida mezglu galus līdz x = 15 - 20 mm.

Pos: 107.21.11 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Hinweis Reverserollen (R) @ 20\mod_1239010206160_111462.docx @ 227027 @ @ 1

Norādījums
Auklas ruļļi (R) ir rezerves ruļļi. Tos nedrīkst savienot ar citiem ruļļiem.
Pos: 107.21.12 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 107.21.13 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Unterfaden einfädeln @ 154\mod_1363274391674_111462.docx @ 1369107 @ 3 @ 1

15.2.3

Apakšējā diega ievēršana

Pos: 107.21.14 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Unterfaden vom Garnkasten zur unteren Garnführung weiterführen. @ 154\mod_1363274502562_111462.docx @ 1369135 @ @ 1

Apakšējo diegu vadiet no auklu kastes tālāk uz apakšējo auklas vadīklu.

Pos: 107.21.15 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Unterfaden einfädeln Bild 1 890 HS @ 191\mod_1381901560187_111462.docx @ 1632729 @ @ 1
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153. att.
Pos: 107.21.16 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Unterfaden einfädeln T1 2 Unterfäden @ 191\mod_1381846595287_111462.docx @ 1632579 @ @ 1

Uzmaniet, lai apakšējie diegi nekad nekrustotos.
• Vadiet abus no auklu kastes (6) padotos apakšējos diegus (1,2) tālāk uz augšējo auklas
vadīklu (7).
• Vadiet abu apakšējos diegus no augšas caur augšējās auklas vadīklas cilpām un vadiet
tālāk uz rāmja auklas vadīklu (8).
• Vadiet abus apakšējos diegus no ārpuses caur rāmja auklas vadīklas cilpām un vadiet tālāk
uz apakšējām auklas bremzēm.
Pos: 107.21.17 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Unterfaden von der unteren Garnführung zu den Nadeln weiterführen @ 154\mod_1363274809338_111462.docx @ 1369269 @ @ 1

Vadiet apakšējo diegu no apakšējās auklas vadīklas tālāk uz adatām.

Pos: 107.21.18 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Unterfaden einfädeln Bild 2 890 Hs @ 191\mod_1381901898793_111462.docx @ 1632788 @ @ 1
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154. att.
Pos: 107.21.19 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Unterfaden einfädeln T2 4x4/ BiG PACK 1270 HS @ 303\mod_1414416156224_111462.docx @ 2359236 @ @ 1

•
•
•
•
•
•
•
Pos: 107.21.20 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Izslēdziet auklas bremzi (8).
Vadiet no rāmja auklas vadīklas padoto apakšējo diegu caur apakšējo cilpu (7) un pielieciet
pie bremžu rullīšiem.
Manuāli grieziet bremžu rullīšus, turklāt aukla tiek vadīta caur bremžu rullīšiem.
Vadiet apakšējo diegu caur auklas bremzes (8) pārsega cilpu.
Vadiet apakšējo diegu tālāk caur auklu spriegotājatsperu (10) cilpām.
Pavelciet apakšējo diegu uz augšu un vadiet starp adatas (12) ruļļiem (11).
Pavelciet apakšējo diegu uz leju līdz rāmim (13) un iesieniet mezgla veidā pie rāmja.

Vadība
Pos: 107.21.21 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/OOberfaden einfädeln @ 154\mod_1363276173731_111462.docx @ 1369414 @ 3 @ 1

15.2.4

Augšējā diega ievēršana

Pos: 107.21.22 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden vom Garnkasten zur oberen Garnführung weiterf ühren @ 154\mod_1363276378790_111462.docx @ 1369530 @ @ 1

Augšējo diegu vadiet no auklu kastes tālāk uz augšējo auklas vadīklu.
Pos: 107.21.23 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Oberfaden einfädeln Bild 1 (2Oberfäden) @ 191\mod_1381902155004_111462.docx @ 1632847 @ @ 1
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155. att.
Pos: 107.21.24 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Oberfaden einfädeln T1 (2Oberfäden) @ 191\mod_1381847727275_111462.docx @ 1632608 @ @ 1

Uzmaniet, lai augšējie diegi nekad nekrustotos.
• Vadiet abus no auklu kastes (5) padotos augšējos diegus (1,2) tālāk uz augšējo auklas
vadīklu (7).
• Vadiet abus augšējos diegus caur augšējās auklas vadīklas cilpām un vadiet tālāk uz
auklas bremzēm pie mezglu sējējiem.
Pos: 107.21.25 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden von der oberen Garnführung zu den Obernadeln weiterführen @ 155\mod_1363328978763_111462.docx @ 1369818 @ @ 1

Vadiet augšējo diegu no augšējās auklas vadīklas tālāk uz augšējām adatām
Pos: 107.21.26 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Oberfaden einfädeln Bild 2 (2 Oberfäden) @ 191\mod_1381902370922_111462.docx @ 1632916 @ @ 1
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156. att.
Pos: 107.21.27 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Oberfaden einfädeln T2 (2Oberfäden) @ 310\mod_1417685281300_111462.docx @ 2400008 @ @ 1

•
•
•

Izslēdziet auklas bremzi (9).
Vadiet abus no augšējās auklas vadīklas (7) padotos augšējos diegus caur aizmugurējām
cilpām (8) un pielieciet pie bremžu rullīšiem.
Manuāli grieziet bremžu rullīšus, turklāt aukla tiek vadīta caur bremžu rullīšiem.

Pos: 107.21.28 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 107.21.29 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden einfädeln Bild 3 @ 155\mod_1363329246968_111462.docx @ 1369903 @ @ 1
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157. att.
Pos: 107.21.30 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden einfädeln T3 @ 155\mod_1363329332881_111462.docx @ 1369932 @ @ 1

•
•

Vadiet augšējo diegu no auklas bremzes (9) caur spriegotājsviras (11) cilpu (10).
Pavelciet augšējo diegu uz leju un vadiet starp augšējās adatas (13) ruļļiem (12).

Pos: 107.21.31 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden einfädeln T3 Ist der Presskanal leer @ 164\mod_1366274056012_111462.docx @ 1429156 @ @ 1

Ja presēšanas kanāls ir tukšs
• Savstarpēji samezglojiet augšējo diegu ar apakšējo diegu ķīpu kameras vidusdaļā.
Vai
• Izvadiet augšējo diegu zem mezglu sējēja pamatnes šķērssijas un samezglojiet pie
presēšanas aizvara šķērssijas.
• Lai nospriegotu spriegotājsviru (11), augšējo diegu atvelciet atpakaļ no auklas cilpas (8).
Pos: 107.21.32 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden einfädeln T3 Ist der Presskanal gefüllt @ 164\mod_1366273990684_111462.docx @ 1429127 @ @ 1

Ja presēšanas kanāls ir piepildīts
• Nolasiet terminālī faktisko ķīpas garumu.
Ja starpība starp faktisko ķīpas garumu un nominālo ķīpas garumu pārsniedz 50 cm
• Brīvā augšējā diega galam var ļaut nokarināties presēšanas kanālā par apt. 50 cm.
Spriegotājsvira (11) tiek nospriegota, auklai ieķeroties pļaujas materiālā turpmākās presēšanas
laikā.
Ja starpība starp faktisko ķīpas garumu un nominālo ķīpas garumu nesasniedz 50 cm
• Izvadiet augšējo diegu zem mezglu sējēja pamatnes šķērssijas un samezglojiet pie
presēšanas aizvara šķērssijas.
• Lai nospriegotu spriegotājsviru (11), augšējo diegu atvelciet atpakaļ no auklas cilpas (8).
Pos: 107.22 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 107.23 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG Pack 1270 HS / 1270 XC HS /1290 HS / 1290 XC HS / 1290 HDP HS / 1290 HDP XC HS @ 191\mod_1381835593370_0.docx @ 1632006 @ @ 1

BiG Pack 1270 HS (XC) / BiG Pack 1290 HS (XC) / BiG Pack 1290 HDP HS (XC)

Pos: 107.24.1 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Bindegarn verbinden allgemeine Beschreibung 6 Doppelknoter @ 175\mod_1372829465941_111462.docx @ 1504568 @ @ 1

Ķīpu siešanas auklas sasiešana
Priekšējie seši auklas ruļļi (1) veido attiecīgi trīs augšējos diegus.
Aizmugurējie deviņi auklas ruļļi (2) veido attiecīgi trīs apakšējos diegus.
Presēšanas procesa laikā katram mezglu sējējam tiek pievadīts viens augšējais diegs un viens
apakšējais diegs.
Pos: 107.24.2 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Bidegarn verbinden im Garnkasten6 Doppelknoter Bild 16 Rollen 3 Ober-/ Unterfäden @ 208\mod_1386927926341_111462.docx @ 1720315 @ @ 1
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158. att.
1)

Augšējā diega auklas ruļļi

2)

Apakšējā diega auklas ruļļi

Pos: 107.24.3 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Oberfaden verbinden (3 Oberfäden) @ 175\mod_1372837354779_111462.docx @ 1504927 @ @ 1

Augšējā diega sasiešana (1)
Uzmaniet, lai trīs augšējie diegi nekad nekrustotos.
Pos: 107.24.4 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Garnrollen Oberfaden verbinden 1a mit 1b (2 Oberfäden) und (3 Oberfäden) @ 175\mod_1372837795593_111462.docx @ 1504956 @ @ 1

Auklas ruļļa 1a sasiešana ar auklas rulli 1b
1 Vadiet auklas ruļļa (1a) auklas sākumu pa augšējo cilpu caur auklas bremzi no auklu
kastes.
2 Savstarpēji sasieniet auklas ruļļa (1b) auklas sākumu ar auklas ruļļa (1a) auklas galu
krustveida mezglā.
3 Saīsiniet krustveida mezglu galus līdz x = 15 - 20 mm.
Pos: 107.24.5 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Garnrollen Oberfaden verbinden 2a mit 2b (2 Oberfäden) und (3 Oberfäden) @ 175\mod_1372837797032_111462.docx @ 1504985 @ @ 1

Auklas ruļļa 2a sasiešana ar auklas rulli 2b
1 Vadiet auklas ruļļa (2a) auklas sākumu pa augšējo cilpu caur auklas bremzi no auklu
kastes.
2 Savstarpēji sasieniet auklas ruļļa (2b) auklas sākumu ar auklas ruļļa (2a) auklas galu
krustveida mezglā.
3 Saīsiniet krustveida mezglu galus līdz x = 15 - 20 mm.
Pos: 107.24.6 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Garnrollen Oberfaden verbinden 3a mit 3b (3Oberfäden) @ 176\mod_1372837798440_111462.docx @ 1505014 @ @ 1

Auklas ruļļa 3a sasiešana ar auklas rulli 3b
1 Vadiet auklas ruļļa (3a) auklas sākumu pa augšējo cilpu caur auklas bremzi no auklu
kastes.
2 Savstarpēji sasieniet auklas ruļļa (3b) auklas sākumu ar auklas ruļļa (3a) auklas galu
krustveida mezglā.
3 Saīsiniet krustveida mezglu galus līdz x = 15 - 20 mm.
Pos: 107.24.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 107.24.8 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Unterfaden verbinden (2) @ 154\mod_1363266953393_111462.docx @ 1367564 @ @ 1

Apakšējā diega sasiešana (2)
Pos: 107.24.9 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Bidegarn verbinden im Garnkasten6 Doppelknoter Bild 16 Rollen 3 Ober-/ Unterfäden @ 208\mod_1386927926341_111462.docx @ 1720315 @ @ 1
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159. att.
1)

Augšējā diega auklas ruļļi

2)

Apakšējā diega auklas ruļļi

Pos: 107.24.10 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Garnrollen Unterfaden verbinden 1a, 1b und 1c (3 Unterfäden) @ 208\mod_1386930452886_111462.docx @ 1720463 @ @ 1

Auklas ruļļu 1a, 1b un 1c savstarpējā sasiešana
1 Vadiet auklas ruļļa (1a) auklas sākumu pa virs tā esošo zilo cilpu un vadiet tālāk uz priekšu
līdz nākamai zilai cilpai. No zilās cilpas auklu vadiet tālāk caur auklas bremzi no auklu
kastes.
2 Vadiet auklas ruļļa (1b) auklas sākumu caur virs tā esošo zilo cilpu un savstarpēji sasieniet
ar auklas ruļļa (1a) auklas galu krustveida mezglā.
3 Savstarpēji sasieniet auklas ruļļa (1c) auklas sākumu ar auklas ruļļa (1b) auklas galu
krustveida mezglā.
4 Saīsiniet visu krustveida mezglu galus līdz x = 15 - 20 mm.
Pos: 107.24.11 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Garnrollen Unterfaden verbinden 2a, 2b und 2c (3 Unterfäden) @ 176\mod_1372838380071_111462.docx @ 1505302 @ @ 1

Auklas ruļļu 2a, 2b un 2c savstarpējā sasiešana
1 Vadiet auklas ruļļa (2a) auklas sākumu pa virs tā esošo zaļo cilpu caur auklas bremzi no
auklu kastes.
2 Vadiet auklas ruļļa (2b) auklas sākumu caur virs tā esošo zaļo cilpu un savstarpēji sasieniet
ar auklas ruļļa (2a) auklas galu krustveida mezglā.
3 Savstarpēji sasieniet auklas ruļļa (2c) auklas sākumu ar auklas ruļļa (2b) auklas galu
krustveida mezglā.
4 Saīsiniet visu krustveida mezglu galus līdz x = 15 - 20 mm.
Pos: 107.24.12 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 107.24.13 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Garnrollen Unterfaden verbinden 3a, 3b und 3c (3 Unterfäden) @ 208\mod_1386931126571_111462.docx @ 1720492 @ @ 1

Auklas ruļļu 3a, 3b un 3c savstarpējā sasiešana
1 Vadiet auklas ruļļa (3a) auklas sākumu pa virs tā esošo sarkano cilpu caur auklas bremzi no
auklu kastes.
2 Savstarpēji sasieniet auklas ruļļa (3b) auklas sākumu ar auklas ruļļa (3a) auklas galu
krustveida mezglā.
3 Vadiet auklas ruļļa (3c) auklas sākumu caur virs tā esošo sarkano cilpu tālāk uz priekšu līdz
nākamai sarkanai cilpai un savstarpēji sasieniet ar auklas ruļļa (3b) auklas galu krustveida
mezglā.
4 Saīsiniet visu krustveida mezglu galus līdz x = 15 - 20 mm.
Pos: 107.24.14 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Hinweis Reverserollen (R) @ 20\mod_1239010206160_111462.docx @ 227027 @ @ 1

Norādījums
Auklas ruļļi (R) ir rezerves ruļļi. Tos nedrīkst savienot ar citiem ruļļiem.
Pos: 107.24.15 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 107.24.16 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Unterfaden einfädeln @ 154\mod_1363274391674_111462.docx @ 1369107 @ 3 @ 1

15.2.5

Apakšējā diega ievēršana

Pos: 107.24.17 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Unterfaden vom Garnkasten zur unteren Garnführung weiterführen. @ 154\mod_1363274502562_111462.docx @ 1369135 @ @ 1

Apakšējo diegu vadiet no auklu kastes tālāk uz apakšējo auklas vadīklu.

Pos: 107.24.18 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Unterfaden einfädeln Bild 1 BiG PACK 1270 HS/1290 HS/ 1290 HDP HS @ 176\mod_1372839792475_111462.docx @ 1505540 @ @ 1
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160. att.
Pos: 107.24.19 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 DoppelknoterUnterfaden einfädeln T1 3 Unterfäden @ 304\mod_1414480574885_111462.docx @ 2360678 @ @ 1

Uzmaniet, lai apakšējie diegi nekad nekrustotos.
• Vadiet trīs no auklu kastes (6) padotos apakšējos diegus (1, 2, 3) tālāk uz auklas
vadīklu (7).
• Vadiet trīs apakšējos diegus (1, 2, 3) no augšas caur auklas vadīklas (7) cilpām un vadiet
tālāk uz rāmja auklas vadīklu (8).
• Vadiet trīs apakšējos diegus (1, 2, 3) no ārpuses caur rāmja auklas vadīklas (8) cilpām un
vadiet tālāk uz apakšējām auklas bremzēm.
Pos: 107.24.20 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Unterfaden von der unteren Garnführung zu den Nadeln weiterführen @ 154\mod_1363274809338_111462.docx @ 1369269 @ @ 1

Vadiet apakšējo diegu no apakšējās auklas vadīklas tālāk uz adatām.

Pos: 107.24.21 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Unterfaden einfädeln Bild 2 4x4 @ 176\mod_1372840040249_111462.docx @ 1505598 @ @ 1
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161. att.
Pos: 107.24.22 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Unterfaden einfädeln T2 4x4 @ 176\mod_1372840132369_111462.docx @ 1505627 @ @ 1

•
•
•
•
Pos: 107.24.23 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadiet no rāmja auklas vadīklas padoto apakšējo diegu pa auklas bremzes (8) apakšējo
cilpu (7) caur auklas bremzi tālāk uz auklas bremzes augšējo cilpu (9).
Vadiet apakšējo diegu tālāk caur auklu spriegotājatsperu (10) cilpām.
Pavelciet apakšējo diegu uz augšu un vadiet starp adatas (12) ruļļiem (11).
Pavelciet apakšējo diegu uz leju līdz rāmim (13) un iesieniet mezgla veidā pie rāmja.

Vadība
Pos: 107.24.24 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/OOberfaden einfädeln @ 154\mod_1363276173731_111462.docx @ 1369414 @ 3 @ 1

15.2.6

Augšējā diega ievēršana

Pos: 107.24.25 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden vom Garnkasten zur oberen Garnführung weiterführen @ 154\mod_1363276378790_111462.docx @ 1369530 @ @ 1

Augšējo diegu vadiet no auklu kastes tālāk uz augšējo auklas vadīklu.
Pos: 107.24.26 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Oberfaden einfädeln Bild 1 (3Oberfäden) @ 176\mod_1372849007329_111462.docx @ 1506276 @ @ 1
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162. att.
Pos: 107.24.27 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Oberfaden einfädeln T1 (3Oberfäden) @ 176\mod_1372849283300_111462.docx @ 1506334 @ @ 1

Uzmaniet, lai augšējie diegi nekad nekrustotos.
• Vadiet trīs no auklu kastes (5) padotos augšējos diegus (1,2,3) tālāk uz augšējo auklas
vadīklu (7).
• Vadiet trīs augšējos diegus caur augšējās auklas vadīklas cilpām un vadiet tālāk uz auklas
bremzēm pie mezglu sējējiem.
Pos: 107.24.28 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden von der oberen Garnführung zu den Obernadeln weiterführen @ 155\mod_1363328978763_111462.docx @ 1369818 @ @ 1

Vadiet augšējo diegu no augšējās auklas vadīklas tālāk uz augšējām adatām
Pos: 107.24.29 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Oberfaden einfädeln Bild 2 (3 Oberfäden) @ 176\mod_1372849111790_111462.docx @ 1506305 @ @ 1
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163. att.
Pos: 107.24.30 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Oberfaden einfädeln T2 (3 Oberfäden) @ 176\mod_1372849526153_111462.docx @ 1506363 @ @ 1

•

Vadiet četrus no augšējās auklas vadīklas (7) padotos augšējos diegus caur aizmugurējām
cilpām (8) un vadiet tālāk caur auklas bremzi (9).

Pos: 107.24.31 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 107.24.32 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden einfädeln Bild 3 @ 155\mod_1363329246968_111462.docx @ 1369903 @ @ 1
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164. att.
Pos: 107.24.33 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden einfädeln T3 @ 155\mod_1363329332881_111462.docx @ 1369932 @ @ 1

•
•

Vadiet augšējo diegu no auklas bremzes (9) caur spriegotājsviras (11) cilpu (10).
Pavelciet augšējo diegu uz leju un vadiet starp augšējās adatas (13) ruļļiem (12).

Pos: 107.24.34 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden einfädeln T3 Ist der Presskanal leer @ 164\mod_1366274056012_111462.docx @ 1429156 @ @ 1

Ja presēšanas kanāls ir tukšs
• Savstarpēji samezglojiet augšējo diegu ar apakšējo diegu ķīpu kameras vidusdaļā.
Vai
• Izvadiet augšējo diegu zem mezglu sējēja pamatnes šķērssijas un samezglojiet pie
presēšanas aizvara šķērssijas.
• Lai nospriegotu spriegotājsviru (11), augšējo diegu atvelciet atpakaļ no auklas cilpas (8).
Pos: 107.24.35 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden einfädeln T3 Ist der Presskanal gefüllt @ 164\mod_1366273990684_111462.docx @ 1429127 @ @ 1

Ja presēšanas kanāls ir piepildīts
• Nolasiet terminālī faktisko ķīpas garumu.
Ja starpība starp faktisko ķīpas garumu un nominālo ķīpas garumu pārsniedz 50 cm
• Brīvā augšējā diega galam var ļaut nokarināties presēšanas kanālā par apt. 50 cm.
Spriegotājsvira (11) tiek nospriegota, auklai ieķeroties pļaujas materiālā turpmākās presēšanas
laikā.
Ja starpība starp faktisko ķīpas garumu un nominālo ķīpas garumu nesasniedz 50 cm
• Izvadiet augšējo diegu zem mezglu sējēja pamatnes šķērssijas un samezglojiet pie
presēšanas aizvara šķērssijas.
• Lai nospriegotu spriegotājsviru (11), augšējo diegu atvelciet atpakaļ no auklas cilpas (8).
Pos: 107.25 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 107.26 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/PPick up @ 1\mod_1201791975201_0.docx @ 113646 @ 2 @ 1

15.3

Pick-up

Pos: 107.27 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Absperrhahn Pick-up Bild mit Legende @ 155\mod_1363682181297_111462.docx @ 1373735 @ @ 1

165. att.
Pozīcija (a) savācējs atbrīvots

Pozīcija (b) savācējs nobloķēts

Pos: 107.28 /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: 107.29 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Pick-upBedienung Pick-up heben / senken @ 356\mod_1438682024691_111462.docx @ 2652438 @ @ 1

•
•

Lai atbrīvotu savācēju, atveriet noslēdzošo krānu (1) (pozīcija a).
Lai nobloķētu savācēju, aizveriet noslēdzošo krānu (1) (pozīcija b).

Savācēja nolaišana
• Lai savācēju novietotu darba stāvoklī, novietojiet vienkāršās darbības vadības ierīci
(

) peldošajā režīmā.

Savācēja pacelšana
• Lai savācēju novietotu transportēšanas stāvoklī, aktivizējiet vienkāršās darbības vadības
ierīci (

).

Pos: 107.30 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Hinweis Fahren im Vorgewende @ 20\mod_1238578490213_111462.docx @ 221931 @ @ 1

Norādījums
Lai brauktu lauka malā un atpakaļgaitā, paceliet savācēju!
Pos: 107.31 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 107.32.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/BBallenschurre heben / senken @ 280\mod_1405498834845_111462.docx @ 2154231 @ 2 @ 1

15.4

Ķīpu teknes pacelšana/nolaišana

Pos: 107.32.2 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/Warnung - Verletzungsgefahr, wenn bei laufendem Traktormotor Funktionen direkt an der Maschine ausge @ 274\mod_1404304877568_111462.docx @ 2064410 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Palielināts traumu risks, ja laikā, kad darbojas traktora motors, tiek veiktas tiešas
darbības ar mašīnu.
Ja darbojas traktora motors un tiek veiktas tiešas darbības ar mašīnu, personas, kuras uzturas
riska zonā, var gūt nopietnas vai nāvējošas traumas.
• Darbības ar mašīnu, kad darbojas traktora motors, veiciet tikai šādos gadījumos:
– jūgvārpsta ir izslēgta un mašīnas daļas, kuras darbojas pēc inerces, ir nonākušas miera
stāvoklī;
– traktors ir nodrošināts pret ripošanu;
– ir novilkta mašīnas stāvbremze un spararata bremze;
– darba izpildītājam jāzina, kādas darbības jāveic apkopes laikā;
– darba izpildītājs atrodas ārpus kustīgo mašīnas daļu darba zonas;
– bīstamajā zonā neuzturas neviena persona.
Pos: 107.32.3 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Hydraulisch klappbare Rollenschurre/Bedienung Rollenschurre heben / senken Einf ührtext @ 280\mod_1405500298873_111462.docx @ 2154318 @ @ 1

Ķīpu teknes (1) vadība ir atkarīga no mašīnas varianta (Medium elektronika vai Komfort
elektronika).
Pos: 107.32.4 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Ausführung Medium-Elektronik @ 304\mod_1414593145717_111462.docx @ 2362916 @ 3 @ 1

15.4.1

Modelis ar Medium elektroniku

Pos: 107.32.5 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Hydraulisch klappbare RollenschurreBedienung Rollenschurre heben / senken Mediu m-Elektronik BiG PACK 890/1270/1290 HS @ 356\mod_1438682887824_111462.docx @ 2652760 @ @ 1

166. att.
Pozīcija a = ķīpu teknes pacelšana
Pozīcija b = ķīpu teknes nolaišana
•

Aizveriet noslēdzošo krānu (3).

• Aktivizējiet vadības ierīci (
).
• Atbrīvojiet ķīpu teknes mehānisko fiksatoru (1).
• Atveriet noslēdzošo krānu (2).
Nolaišana darba stāvoklī
• Pavelciet drošības čaulu (4) uz priekšu.
• Novietojiet vadības sviru (5) uz leju pozīcijā (b).
Pacelšana transportēšanas stāvoklī
• Pavelciet drošības čaulu (4) uz priekšu.
• Novietojiet vadības sviru (5) uz augšu pozīcijā (a).
• Aizveriet ķīpu teknes mehānisko fiksatoru (1).
Pos: 107.32.6 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Hinweis Absperrhahn schliessen @ 302\mod_1413962959913_111462.docx @ 2353458 @ @ 1

Norādījums
Noslēdzošajam krānam (2) jābūt aizvērtam presēšanas režīma laikā.
Pos: 107.32.7 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Ausführung Komfort-Elektronik @ 304\mod_1414593335179_111462.docx @ 2362947 @ 3 @ 1
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Vadība
15.4.2

Modelis ar Komfort elektroniku

Pos: 107.32.8 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Hydraulisch klappbare RollenschurreBedienung Rollenschurre heben/senken (bei Ausführung Komfort) BiG PACK 890/1270/1290 HS Text @ 356\mod_1438686506814_111462.docx @ 2653051 @ @ 1

Izmantojot termināli

BPHS0138

167. att.
Izmantojot termināli, ķīpu tekni var nolaist tikai darba stāvoklī.
•
•

Modelim bez "Load-Sensing": Aktivizējiet vadības ierīci (
Atbrīvojiet ķīpu teknes mehānisko fiksatoru (1).

).

.
• Lai ķīpu tekni nolaistu darba stāvoklī, nospiediet
Pacelšana transportēšanas stāvoklī noris, vienīgi izmantojot ārējo taustiņu.
Pacelšana transportēšanas stāvoklī, izmantojot ārējo taustiņu

3
2
168. att.
• Aktivizējiet vadības ierīci (
).
• Atbrīvojiet ķīpu teknes mehānisko fiksatoru (1).
Nolaišana darba stāvoklī
• Lai ķīpu tekni nolaistu darba stāvoklī, nospiediet taustiņu (2).
Pacelšana transportēšanas stāvoklī
• Spiediet taustiņu (3), līdz ķīpu tekne ir pilnīgi novietota augšā.
• Aizveriet ķīpu teknes mehānisko fiksatoru (1).
Pos: 107.33 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 107.34 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/BBallenausschieber bedienen @ 168\mod_1368535471051_111462.docx @ 1458214 @ 2 @ 1

15.5

Ķīpu izgrūdēja vadība

Pos: 107.35 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/Warnung - Verletzungsgefahr, wenn bei laufendem Traktormotor Funktionen direkt an der Maschine ausge @ 274\mod_1404304877568_111462.docx @ 2064410 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Palielināts traumu risks, ja laikā, kad darbojas traktora motors, tiek veiktas tiešas
darbības ar mašīnu.
Ja darbojas traktora motors un tiek veiktas tiešas darbības ar mašīnu, personas, kuras uzturas
riska zonā, var gūt nopietnas vai nāvējošas traumas.
• Darbības ar mašīnu, kad darbojas traktora motors, veiciet tikai šādos gadījumos:
– jūgvārpsta ir izslēgta un mašīnas daļas, kuras darbojas pēc inerces, ir nonākušas miera
stāvoklī;
– traktors ir nodrošināts pret ripošanu;
– ir novilkta mašīnas stāvbremze un spararata bremze;
– darba izpildītājam jāzina, kādas darbības jāveic apkopes laikā;
– darba izpildītājs atrodas ārpus kustīgo mašīnas daļu darba zonas;
– bīstamajā zonā neuzturas neviena persona.
Pos: 107.36 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/BallenausschieberBallenausschieber bedienen Medium-Elektronik @ 356\mod_1438688367779_111462.docx @ 2653143 @ @ 1

Ķīpu izgrūdēja vadība modelim ar Medium elektroniku

169. att.
Pozīcija a = ķīpu izgrūdēja izvirzīšana
Pozīcija b = ķīpu izgrūdēja ievirzīšana
• Aktivizējiet vadības ierīci (
).
• Atveriet noslēdzošos krānus (2) un (3).
Ķīpu izgrūdēja izvirzīšana
• Pievelciet drošības čaulu (4) un novietojiet vadības sviru (5) uz augšu pozīcijā (b).
Ķīpu izgrūdēja ievirzīšana
• Pievelciet drošības čaulu (4) un novietojiet vadības sviru (5) uz leju pozīcijā (a).
Pos: 107.37 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Ballenausschieber/Hinweis: Ballenausschieber nach vorne verfahren @ 157\mod_1364368277097_111462.docx @ 1386397 @ @ 1

Norādījums
Pēc ķīpas izgrūšanas ķīpu izgrūdēju noteikti atkal novietojiet priekšējā pozīcijā un aizveriet
noslēdzošos krānus (2 un 3).
Pos: 107.38 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 107.39 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/BallenausschieberBallenausschieber bedienen, bei Ausführung Komfort BiG PACK 890/1270/1290 Text @ 356\mod_1438688757058_111462.docx @ 2653164 @ @ 1

Ķīpu izgrūdēja vadība, izmantojot vadības termināli, modelim ar Komfort elektroniku

BPHS0138

170. att.

•

Modelim bez "Load-Sensing": Aktivizējiet vadības ierīci (

Taustiņam

).

ir vairākas funkcijas.

Ja preses aizvari nav atbrīvoti
•

Lai atbrīvotu preses aizvarus, nospiediet

.

Ja preses aizvari ir atbrīvoti
•
•
•

Lai izdarītu 10 ķīpu izgrūdienus, nospiediet
.
Atkārtojiet procesu, līdz visas sasietās ķīpas būs izvadītas no presēšanas kanāla.
Manuāli novelciet pēdējo ķīpu no ķīpu teknes.

Pos: 107.40 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 107.41 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/BallenausschieberBallenausschieber bedienen, bei Ausführung Komfort-Elektronik über Taster @ 356\mod_1438689099998_111462.docx @ 2653195 @ @ 1

Ķīpu izgrūdēju vadība, izmantojot ārējos taustiņus.

2
1
171. att.
•

Modelim bez "Load-Sensing": Aktivizējiet vadības ierīci (

Taustiņam (1) ir vairākas funkcijas.
Ja preses aizvari nav atbrīvoti
• Lai atbrīvotu preses aizvarus, vienreiz nospiediet taustiņu (1).
Ja preses aizvari ir atbrīvoti
• Lai izdarītu 10 ķīpu izgrūdienus, nospiediet taustiņu (1).
Ķīpu izgrūdēja izvirzīšana
• Nepārtraukti spiediet taustiņu (1).
Ķīpu izgrūdēja ievirzīšana
• Nepārtraukti spiediet taustiņu (2).
Pos: 107.42 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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).

Vadība
Pos: 107.43 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/SStützfuß @ 175\mod_1372676754261_111462.docx @ 1502342 @ 2 @ 1

15.6

Balstkāja

Pos: 107.44 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Abstellstütze Standfläche vergrößern_Hinweis @ 302\mod_1413968281921_111462.docx @ 2353770 @ @ 1

Norādījums
Lai palielinātu balstkājas balstvirsmu uz mīkstas pamatnes, izmantojiet piemērotu paliktni.
Pos: 107.45 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Abstellstütze Bild BiG PAck @ 17\mod_1236319721776_111462.docx @ 204490 @ @ 1

1

2
5
3

4

BPXC0109_1

Att. 172
Pos: 107.46 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Abstellstütze hochdrehen: @ 17\mod_1236318602807_111462.docx @ 204418 @ @ 1

Atvāžamā balsta pagriešana uz augšu:
• Tiklīdz mašīna ir piekabināta pie traktora, grieziet kloķi (1) vairākus apgriezienus
pulksteņrādītāja virzienā, līdz balstkāja (3) ir atslogota.
• Izvelciet sprosttapu (5) no atvāžamā balsta (2) apakšējās daļas, ievirziet atvāžamo balstu
un nostipriniet pozīcijā (4) ar tapu.
• Pēc tam atvāžamo balstu pagrieziet uz augšu līdz galam.
Pos: 107.47 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Abstellstütze runter drehen @ 302\mod_1413970235361_111462.docx @ 2353831 @ @ 1

Atvāžamā balsta pagriešana uz leju (atbalstiet jūgstieni):
• Lai mašīnu atvienotu no traktora, vispirms uz augšu pagriezto atvāžamo balstu (2) ar kloķi
(1) pagrieziet lejā par dažiem apgriezieniem.
• Izvelciet tapu (5) un nolaidiet lejā atvāžamā balsta apakšējo daļu. Nostipriniet ar tapu (5).
• Turpiniet griezt kloķi, līdz mašīna ir atslogota.
Pos: 107.48 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 107.49 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/HHydraulischer Stützfuß @ 108\mod_1335163952883_111462.docx @ 973008 @ 2 @ 1

15.7

Hidrauliskā balstkāja

Pos: 107.50 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Abstellstütze Standfläche vergrößern_Hinweis @ 302\mod_1413968281921_111462.docx @ 2353770 @ @ 1

Norādījums
Lai palielinātu balstkājas balstvirsmu uz mīkstas pamatnes, izmantojiet piemērotu paliktni.
Pos: 107.51 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Medium-Elektronik @ 61\mod_1299223169539_111462.docx @ 570984 @ @ 1

Medium elektronika

Pos: 107.52 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Hydraulischer Stützfuß Medium Elektronik Bild HS Baureihe @ 92\mod_1326870734408_111462.docx @ 782796 @ @ 1

2

BPHS0012

BPHS0014_1

173. att.
Pos: 107.53 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Hydraulischer Stützfuß ein- ausfahren HS Baureihe Medium-Elektronik Steuergerät Rot @ 356\mod_1438690260157_111462.docx @ 2653538 @ @ 1

Balstkājas izvirzīšana/ievirzīšana:
• Aizveriet noslēdzošo krānu (1).
•

Lai vadības blokam nodrošinātu spiedienu, izmantojiet vadības ierīci (
).

Izvirzīšana
• Spiediet sviru (2), līdz balstkāja stabili novietojas uz pamatnes.
Ievirzīšana
• Spiediet sviru (2), līdz balstkāja ir ievirzīta.
Pos: 107.54 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Komfort-Elektronik @ 61\mod_1299223046976_111462.docx @ 570932 @ @ 1

Komfort elektronika

Pos: 107.55 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Hydraulischer Stützfuß Bild @ 282\mod_1406722993466_111462.docx @ 2175577 @ @ 1

Att. 174
Pos: 107.56 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/AbstellstützeHydraulischer Stützfuß: aus- einfahren über doppelwirkendes Steuergerät (blau) @ 356\mod_1438689445261_111462.docx @ 2653256 @ @ 1

Balstkājas izvirzīšana/ievirzīšana:
Izvirzīšana
•

268

Aktivizējiet divkāršās darbības vadības ierīci (
pamatnes.
Ievirzīšana

), līdz balstkāja stabili novietojas uz

•

), līdz balstkāja ir ievirzīta.

Aktivizējiet divkāršās darbības vadības ierīci (

Vadība
Pos: 107.58 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/AArbeitsscheinwerfer @ 324\mod_1425455750068_111462.docx @ 2492108 @ 2 @ 1

15.8

Darba lukturis

Pos: 107.59 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Arbeitsscheinwerfer HS Baureihe_Text @ 324\mod_1425454385072_111462.docx @ 2492008 @ @ 1

Darba lukturus ieslēdz vai izslēdz, izmantojot vadības termināli. Aktivizētais stāvoklis parādās
displejā.
Darba luktura ieslēgšana

Nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst
Darba luktura izslēgšana

.

Nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst

.

Pos: 107.60 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/LED-Leisten ein-/ ausschalten @ 192\mod_1382000672852_111462.docx @ 1635728 @ @ 1

Gaismas diožu joslas
Gaismas diožu joslas ieslēdz vai izslēdz, izmantojot vadības termināli.
Gaismas diožu joslu ieslēgšana
• Lai ieslēgtu gaismas diožu joslu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
.
Indikācijā programmtaustiņš mainās no

uz

.

Gaismas diožu joslu izslēgšana
• Lai izslēgtu gaismas diožu joslu, nospiediet funkcijtaustiņu, kas atbilst programmtaustiņam
.
Indikācijā programmtaustiņš mainās no

uz

.

Pos: 107.61 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 107.62 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Bindevorgang von Hand auslösen @ 170\mod_1369744285660_111462.docx @ 1468884 @ 2 @ 1

15.9

Siešanas procesa manuālā palaišana

175. att.
Siešanas procesa manuālā palaišana ir nepieciešama tikai, veicot apkopes, regulēšanas un
remontdarbus.
Priekšnosacījums:
– Traktors ir atkabināts.
Siešanas procesa palaišana:
• Atlieciet uz leju drošības sviru (1).
• Lai palaistu siešanas procesu, pārvietojiet sviru (2) uz leju.
Pos: 107.63 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Bindevorgang von Hand beenden @ 170\mod_1369831994895_111462.docx @ 1471167 @ 2 @ 1

15.10

Siešanas procesa manuālā pabeigšana

3
a

176. att.
Priekšnosacījums:
– Traktors ir atkabināts.
– Siešanas process ir palaists, sk. nodaļu Vadība "Siešanas procesa manuālā palaišana".
Siešanas process sastāv no trajektorijas viena apgrieziena.
• Manuāli grieziet spararatu (3) darba virzienā (a), līdz palaides rullis (1) ieslīd diskveida
izciļņa (2) padziļinājumā.
Mezglu sējēju pārvadmehānisms sākuma stāvoklī
Mezglu sējēju pārvadmehānisms atrodas sākuma stāvoklī, kad palaides rullis (1) atrodas
mezglu sējēju pārvadmehānisma trajektorijas (2) padziļinājumā.
Pos: 107.64 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 107.65 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Verstopfungen entfernen Big Pack @ 20\mod_1238654439288_111462.docx @ 224090 @ 2 @ 1

15.11

Nosprostojumu novēršana
•
•
•

Nogaidiet, līdz visas kustīgās sastāvdaļas apstājas.
Ieslēdziet spararata bremzi.
Nolaidiet griezējaparātu, izmantojot traktora hidraulisko sistēmu (ja ir Komfort elektronika:
ieslēdziet traktora hidraulisko sistēmu un, turiet nospiestus taustiņus vadības bloka displejā
vai mašīnas taustiņus "Nažu sijas nolaišana", līdz griezējaparāts nolaižas līdz galam).

UZMANĪBU! - Asas detaļas
Sekas: smagu savainojumu risks
Likvidējot aizsprostojumus, vienmēr lietojiet aizsargcimdus.
Norādījums
Pārāk mazā klīrensa dēļ griezējaparāts uzreiz atkal jāpaceļ pēc aizsprostojuma likvidēšanas, jo
pretējā gadījumā notiks griezējaparāta teknes sabojāšana. Ja griezējaparāta tekne ir ļoti netīra,
tad pirms pacelšanas notīriet to.
•
•

Likvidējiet aizsprostojumu.
Paceliet griezējaparātu, izmantojot traktora hidraulisko sistēmu (ja ir Komfort elektronika:
ieslēdziet traktora hidraulisko sistēmu un, turiet nospiestus taustiņus vadības bloka displejā
vai mašīnas taustiņus "Nažu sijas pacelšana", līdz griezējaparāts paceļas līdz galam).

Pos: 107.66 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Bei Ausführung Medium – Elektronik muss der Absperrhahn (1) geschlossen sein Bild @ 92\mod_1326880442080_111462.docx @ 782980 @ @ 1

BPHS0014_1

177. att.
Pos: 107.67 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Bei Ausführung Medium–Elektronik muss der Absperrhahn (1) geschlossen sein @ 62\mod_1299599111686_111462.docx @ 573503 @ @ 1

Norādījums
Modelim ar Medium elektroniku noslēdzošajam krānam (1) jābūt aizvērtam, lai griezējaparātu
varētu nolaist vai pacelt, izmantojot traktora hidraulisko sistēmu.
Noslēdzošais krāns atrodas mašīnas aizmugurē kreisajā pusē stāvbremzes tuvumā.
Pos: 108 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.1 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Einstellungen @ 0\mod_1199868783862_111462.docx @ 112171 @ 1 @ 1

16

Regulējumi

Pos: 109.2 /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: 109.3 /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: 109.4 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Folgende Arbeitsschritte werden in diesem Kapitel beschrieben BiG PACK 1290 HDP II @ 325\mod_1425894441756_111462.docx @ 2501800 @ @ 1

Šajā nodaļā aprakstītas šādas darbības:
– Savācēja darba augstuma regulēšana.
– Kopējošo riteņu piespiešanas spēka regulēšana.
– Kustība ar nofiksētu savācēju.
– Cilindriskā piespiedēja regulēšana.
– Sānu adatu regulēšana.
– Adatas svārstīgās kulises bremzes pārbaude/regulēšana.
– Adatu – preses virzuļa pozīcijas pārbaude/regulēšana.
– Augšējo adatu pārbaude/regulēšana.
– Auklu aizbīdņu pārbaude/regulēšana.
– Auklu aizbīdņu pret kanāla spraugu pārbaude/regulēšana.
– Auklu aizbīdņu uzlaiduma pie otrā mezgla pārbaude.
– Augšējo adatu vārpstas nospriegošana/atspriegošana.
– Auklu aizbīdņu vārpstas nospriegošana/atspriegošana.
– Mezglu sējēju vārpstas bremzes regulēšana.
– Auklas bremzes regulēšana.
– Mezglu sējēju regulēšana.
– Preses virzuļa uzstādīšana.
– Grābēja pret preses virzuli regulēšana.
– Grābēja sajūga pārbaude.
– Maināmās iepildes sistēma (VFS) regulēšana.
– Spararata bremzes pamatregulējums.
– Griešanas garuma regulēšana ar nažu kasetnes pilnu aprīkojumu.
–
Griešanas garuma iestatīšana atkarībā no nažu aprīkojuma nažu kasetnēs.
Pos: 109.5 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.6 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/PPick up @ 1\mod_1201791975201_0.docx @ 113646 @ 2 @ 1

16.1

Pick-up

Pos: 109.7 /BA/Sicherheit/Pick-up / Rollenniederhalter/Warnung - Arbeiten an bzw. unter der Pick-up @ 274\mod_1404215879490_111462.docx @ 2060873 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Neparedzētas savācēja kustības izraisītu traumu risks.
Ja savācējs nav nodrošināts ar noslēdzošo krānu, iespējama neparedzēta savācēja kustība.
Tādējādi var gūt smagas traumas.
• Veicot darbus savācējam vai zem tā, vienmēr nodrošiniet savācēju pret nejaušu
nolaišanos, pārliekot noslēdzošo krānu mašīnas kreisajā pusē; skatiet drošības nodaļu
"Savācēja noslēdzošais krāns".
Pos: 109.8 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/GGrundeinstellung (einstellen der Arbeitshöhe) @ 19\mod_1238576636385_111462.docx @ 221598 @ 2 @ 1

16.2

Pamatregulējums (darba augstuma regulēšana)

Pos: 109.9 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Pick-up Grundeinstellung Bild Big Pack 1290 XC/ 1270 XC/ 890 XC @ 304\mod_1414486625480_111462.docx @ 2360908 @ @ 1

178. att.
Pos: 109.10 /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: 109.11 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Pick-up Grundeinstellung Text mit Federstecker @ 20\mod_1238577186541_111462.docx @ 221694 @ @ 1

Darba augstuma iestatīšana notiek ar kopējošajiem riteņiem (3) abās savācēja pusēs. Lai veiktu
regulēšanu, paceliet un nodrošiniet savācēju. Pavelciet atsperes aizbāzni (2) un noregulējiet
kopējošo riteņu nepieciešamo pozīciju perforētajā sliedē (1). Atkal nostipriniet kopējošos riteņus
ar atsperes aizbāzni.
Norādījums
Nodrošiniet, lai kopējošie riteņi abās savācēja pusēs atrodas vienādā pozīcijā uz perforētajām
sliedēm.
Pos: 109.12 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.13 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Auflagedruck der Tasträder einstellen @ 157\mod_1364377544872_111462.docx @ 1387285 @ 3 @ 1

16.2.1

Kopējošo riteņu piespiešanas spēka regulēšana

a

Pos: 109.14 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Auflagedruck der Tasträder 1290 HDP II Bild Ausführung ohne Schneidwerk @ 157\mod_1364377057422_111462.docx @ 1387166 @ @ 1

179. att.
Pos: 109.15 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Handlungsanweisung: Maschine sti llsetzen und sichern @ 274\mod_1404365253849_111462.docx @ 2065164 @ @ 1

•

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

Pos: 109.16 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Auflagedruck der Tasträder Hinweis Feder gleich einstellen @ 157\mod_1364378097424_111462.docx @ 1387487 @ @ 1

Norādījums
Lieluma a palielināšana => kopējošo riteņu piespiešanas spēks samazinās
Lieluma a samazināšana => kopējošo riteņu piespiešanas spēks palielinās
Vienādi noregulējiet abu atsperu lielumu a (mašīnas labā un kreisā puse).
Pos: 109.17 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Auflagedruck der Tasträder Text Ausführung ohne Schneidwerk @ 157\mod_1364378157935_111462.docx @ 1387516 @ @ 1

•
•
•

Atveriet aizsargapvalku.
Ar uzgriezni (2) palieliniet vai samaziniet lielumu a.
Aizveriet aizsargapvalku.

Pos: 109.18 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Hinweis Voreinstellung Auflagedruck Tasträder @ 302\mod_1413977469232_111462.docx @ 2354154 @ @ 1

Norādījums
Noklusējuma regulēšanas lielums savācējam augstākajā paceltajā pozīcijā ir a = 285 mm.
Pos: 109.19 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.20 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/FFahren mit feststehender Pick-up @ 71\mod_1305804535480_111462.docx @ 640903 @ 3 @ 1

16.2.2

Kustība ar nofiksētu savācēju

Pos: 109.21 /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: 109.22 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Fahren mit feststehender Pick-up Bild 4x4 @ 71\mod_1305805323853_111462.docx @ 640989 @ @ 1

180. att.
Pos: 109.23 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Fahren mit feststehender Pick-up Text BP 4x4 @ 302\mod_1413971589532_111462.docx @ 2353932 @ @ 1

Savācēja darba augstumu var manuāli ierobežot uz leju, pārvirzot dziļuma ierobežotājus (1)
mašīnas abās pusēs. Tādējādi ir iespējama mašīnas kustība ar nofiksētu savācēju bez
kopējošajiem riteņiem.
Regulēšanai:
• Atveriet auklu kasti (tikai modelim BiG Pack 4x4).
• Mazliet paceliet savācēju.
• Atveriet savācēja aizsargu (3).
• Noņemiet atvāžamo aizsargtapu (2) ar paplāksni.
• Pārvirzot dziļuma ierobežotāju (1), noregulējiet vajadzīgo pozīciju.
• Nostipriniet dziļuma ierobežotāju ar paplāksni un atvāžamo aizsargtapu.
Norādījums
Uzmaniet, lai dziļuma ierobežotājs abās savācēja pusēs atrodas vienādā pozīcijā.
Pos: 109.24 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.25 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/RRollenniederhalter @ 0\mod_1201163046930_111462.docx @ 112344 @ 2 @ 1

16.3

Cilindriskais piespiedējs

Pos: 109.26 /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: 109.27 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Rollenniederhalter Bild BiG Pack 4x4 HS @ 71\mod_1305807701420_111462.docx @ 641163 @ @ 1

181. att.
Pos: 109.28 /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: 109.29 /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: 109.30 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Auflagedruck der Niederhalterolle BP 12130 HS @ 71\mod_1305807916536_111462.docx @ 641191 @ @ 1

Izmantojot atsperes (5), noregulē piespiedēja ruļļa (2) piespiešanas spiedienu uz vālu.
• Pievelkot vai atskrūvējot uzgriežņus (6) uz osskrūves (7), noregulējiet vajadzīgo
piespiešanas spēku.
Sausa lopbarība: palieliniet piespiešanas spēku
Mitra lopbarība: samaziniet piespiešanas spēku

Pos: 109.31 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.32 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Nadeleinstellung ÜS @ 21\mod_1239103867040_111462.docx @ 229576 @ 2 @ 1

16.4

Adatu regulēšana

Pos: 109.33 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Seitliche Einstellung der Nadeln ÜS @ 25\mod_1242369497056_111462.docx @ 253528 @ 3 @ 1

16.4.1

Adatu sāniskā regulēšana

Pos: 109.34 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Achtung Einstellungen der Nadel / Nadelschwinge nicht überprüft @ 21\mod_1239103937727_111462.docx @ 229620 @ @ 1

UZMANĪBU! – Pēc adatu regulēšanas / adatas svārstīgā kulise nav pārbaudīta
Sekas: smagi bojājumi mašīnai
Pēc adatu noregulēšanas vienreiz manuāli izpildiet siešanas procesu. Turklāt adatas un adatas
svārstīgā kulise, veicot kustību augšup un lejup, nedrīkst saskarties ar rāmi, presēšanas virzuli
vai citām daļām.
Pos: 109.35 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Seitliche Einstellung der Nadeln @ 21\mod_1239091172524_111462.docx @ 228768 @ @ 1

Att. 182
Ievietojiet adatas (1) pa vidu adatas svārstīgās kulises garenajās atverēs, izlīdziniet atbilstoši
adatu spraugām presēšanas kanāla pamatnē un saskrūvējiet ar skrūvēm (2).
• Manuāli palaidiet siešanas procesu apstādinātai mašīnai.
• Adatas svārstīgo kulisi aiz inerces masas manuāli pagrieziet darba virzienā uz augšu, līdz
adatas ievietojas presēšanas virzuļa adatu spraugās.
• Ieslēdziet spararata bremzi, lai adatas nobloķētu šajā pozīcijā.
• Šajā pozīcijā presēšanas virzuli pārbaudes nolūkos ar montēšanas sviru novirziet sāņus, lai
atklātu iespējamu presēšanas virzuļa adatu spraugu sānisko saskari ar adatām.
• Ja nepieciešams, atskrūvējiet skrūves (2).
• Izlīdziniet adatas atbilstoši presēšanas virzuļa adatu spraugām un pievelciet skrūves
(2).
• Atbrīvojiet inerces masu un adatas svārstīgo kulisi aiz inerces masas manuāli pagrieziet
tālāk darba virzienā uz augšu (adatām, veicot kustību augšup, jāievietojas pa vidu kanāla
spraugās un, skatoties kustības virzienā, sānos labajā pusē mazliet jāpiekļaujas mezglu
sējēju balstiem).
Ja tas nenotiek:
• Ieslēdziet spararata bremzi, lai adatas nobloķētu šajā pozīcijā.
• Atskrūvējiet skrūves (2).
• Izlīdziniet adatas atbilstoši kanāla spraugām un pievelciet skrūves (2).
Pos: 109.36 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.37 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/HHöhe der Nadeln am Knoter einstellen @ 26\mod_1245326395230_111462.docx @ 260908 @ 3 @ 1

16.4.2

Adatu augstuma regulēšana pie mezglu sējēja

Pos: 109.38 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Höhe der Nadeln am Knoter Bild Einfachknoter und Doppelknoter @ 26\mod_1245326467168_111462.docx @ 260932 @ @ 1
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Att. 183
Standarta mezglu sējēji

Divpusēji mezglu sējēji

Pos: 109.39 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Höhe der Nadeln am Knoter einstellen Text @ 21\mod_1239091936086_111462.docx @ 228839 @ @ 1

Norādījums
Regulējumus veiciet tikai ar ievērtu auklu!
•
•
•

Manuāli palaidiet siešanas procesu apstādinātai mašīnai.
Adatas svārstīgo kulisi aiz inerces masas manuāli pagrieziet darba virzienā uz augšu, līdz
apakšējais rullis atrodas adatas smailē virs aizķeres (2) tīrītājiem (6) (I).
Ieslēdziet spararata bremzi, lai adatas (4) nobloķētu šajā pozīcijā.

Norādījums
Attālumam "a" no adatas ruļļa apakšējās malas līdz tīrītāja diska augšējai malai vajadzētu būt
ar auklu a = 1 līdz 3 mm.

Pos: 109.40 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ja šo vērtību „a“ nav iespējams sasniegt, var izdarīt korekciju, pārstatot skrūves (7). Ievirzoties
adatām mezglu sējējos, adatām vajadzētu skart mezglu sējējus labajā pusē, skatoties kustības
virzienā.

Regulējumi
Pos: 109.41 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Oberer Totpunkt der Nadeln @ 21\mod_1239093619118_111462.docx @ 228863 @ 3 @ 1

16.4.3

Adatu augstākais maiņas punkts
Lai varētu kontrolēt adatu augstāko maiņas punktu, pagrieziet adatas svārstīgo kulisi līdz tās
augstākajam stāvoklim (maiņas punktam) (II). Adatas (4) izvirzās uz āru no mezglu sējēja.
Attālumam "b" starp aizķeres diska (2) augšējo malu un apakšējā ruļļa viduspunktu adatas
smailē vajadzētu būt ar auklu b = x mm. Ja regulējums nav pareizs, veiciet korekciju, saīsinot
vai pagarinot adatu vilcējstieni (3). Adatas augstākajā stāvoklī nedrīkst saskarties ar aizķeres
(2) tīrītājiem (6).

Pos: 109.42 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Oberer Totpunkt Mass b Einachknoter und Doppelknoter @ 21\mod_1239093730930_111462.docx @ 228887 @ @ 1

Vienpusējs mezglu sējējs: b = 120 - 130 mm
Divpusējs mezglu sējējs: b = 105 - 115 mm
Pos: 109.43 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Hinweis: Totpunkt der Nadeln @ 302\mod_1413975891941_111462.docx @ 2353983 @ @ 1

Norādījums
Lielums b siešanas procesā ir manuāli jāpārbauda, jo starpība mezglu sējēju adatu virzīšanas
uz augšu laikā ar nostieptu vai nenostieptu auklu var būt ≥ 10 mm.
Pos: 109.44 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.45.1 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/MMulti-Bale einstellen @ 272\mod_1403516170463_111462.docx @ 2050826 @ 2 @ 1

16.5

MultiBale regulēšana

Pos: 109.45.2 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/MutiBale/Position zweite Nadelschwinge / Anschlag Bild @ 24\mod_1241443960165_111462.docx @ 245083 @ @ 1

Att. 184
Pos: 109.45.3 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/MutiBale/Einstellung Position zweite Nadelschwinge @ 24\mod_1241444369290_111462.docx @ 245107 @ 3 @ 1

16.5.1

Otrās adatas svārstīgās kulises pozīcijas regulēšana
Adatas svārstīgās kulises (3) caurulei (2) jāatrodas teknē (4). Ja tas tā nav, tad:
• Pārbaudiet mezglu sējēja adatas regulējumu pret mezglu sējēju un, ja nepieciešams,
noregulējiet (sk. nodaļu Regulējums "Adatu regulēšana").
• Novirziet garenvirzienā adatas svārstīgās kulises bremzi (1) caurumu grupā (15), līdz
adatas svārstīgās kulises (3) caurule (2) atrodas siešanas galējā stāvoklī tieši adatas
svārstīgās kulises bremzes (1) teknē (4).

Pos: 109.45.4 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/MutiBale/Einstellung Anschlag @ 24\mod_1241445271930_111462.docx @ 245131 @ 3 @ 1

16.5.2

Atbalsta regulēšana
•

Šajā stāvoklī attālumam starp adatas svārstīgās kulises (3) cauruli (2) un atbalstu (5)
vajadzētu būt x = 8-15 mm. Ja nepieciešams, izlīdziniet atbalstu (5) ar paplāksnēm (6).

Pos: 109.45.5 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/MutiBale/Einstellung Höhe der Nadelschwingenbremse @ 24\mod_1241498230617_111462.docx @ 245184 @ 3 @ 1

16.5.3

Adatas svārstīgās kulises bremzes augstuma regulēšana

Att. 185
• Adatas svārstīgās kulises bremzes (1) rullim (7), adatas svārstīgās kulises (3) ievirzīšanās
brīdī jātrāpa caurules (2) apakšējai trešdaļai. Adatas svārstīgās kulises bremzes (1)
augstumu var izmainīt, paliekot paplāksnes zem spriegotājskrūves (8) atbalsta.
• Adatas svārstīgās kulises bremzes (1) atsperi (9) sākotnēji nospriegojiet atbilstoši vērtībai
y = 115 – 120 mm.
Pos: 109.45.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.45.7 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/MutiBale/Einstellung Verriegelung (Rahmen) @ 24\mod_1241498609820_111462.docx @ 245286 @ 3 @ 1

16.5.4

Fiksatora regulēšana (rāmis)

Att. 186
• Cauruļveida turētājs (10) jānoregulē tā, lai attālums starp fiksatoru (11) un cauruļveida
turētāju (10) būtu Z = 15-35 mm.
Pos: 109.45.8 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/MutiBale/Einstellung Verriegelungen der Nadelschwingen @ 24\mod_1241501736055_111462.docx @ 245313 @ 3 @ 1

16.5.5

Adatas svārstīgo kulišu fiksatoru regulēšana

Att. 187
Lai garantētu otrās adatas svārstīgās kulises (13) drošu nofiksēšanu, fiksatoram (11) (kā
parādīts augšējā att.) jābūt distantlielumam U=3-7 mm līdz adatas svārstīgās kulises (14) tapai
(12).
Pos: 109.45.9 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.45.10 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/MutiBale/Einstellung Gummipuffer zwischen den Nadelschwingen @ 24\mod_1241501934539_111462.docx @ 245339 @ 3 @ 1

16.5.6

Gumijas amortizatora regulēšana starp adatas svārstīgajām kulisēm

Att. 188
Distantlieluma U regulēšana
Pievienojot vai noņemot kompensācijas diskus (16) starp gumijas amortizatoru (17) un adatas
svārstīgo kulisi (18), palielina vai samazina distantlielumu "U".
Norādījums
Pēc gumijas amortizatora regulēšanas jāpārbauda atbalsta regulējums. Sk. nodaļu "Atbalsta
regulēšana".
Pos: 109.45.11 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/MutiBale/Mögliche Einstellfehler und deren Behebung (MultiBale) @ 24\mod_1241502437023_111462.docx @ 245363 @ 3 @ 1

16.5.7

Pos: 109.46 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Iespējamas regulēšanas kļūdas un to novēršana (MultiBale)
Darbības traucējums

Iespējamais cēlonis

Novēršana

Adatas svārstīgā kulise (2)
atkal atlec uz priekšu ārā no
adatas svārstīgās kulises
bremzes (1).

Adatas svārstīgās kulises
bremzes (1) atspere (9) ir
pievilkta par vāju.

Stiprāk pievelciet atsperi.

Adatas svārstīgās kulises
bremze (1) ir uzstādīta par tālu
uz priekšu, skatoties kustības
virzienā.

Uzstādiet tālāk uz aizmuguri
adatas svārstīgās kulises
bremzi.

Adatas svārstīgās kulises
bremzes (1) atbalsts (5) ir
uzstādīts par tālu uz priekšu.

Atbalstu (5) uzstādiet tālāk uz
aizmuguri.

Adatas svārstīgās kulises (3)
caurule (2) neievirzās adatas
svārstīgās kulises bremzē (1)
pa ievirzīšanās virsmu (7).

Adatas svārstīgās kulises
bremzes (1) atspere (9) ir
pievilkta par stipru.

Vājāk pievelciet atsperi.

Adatas svārstīgās kulises
bremze (1) ir uzstādīta par tālu
uz aizmuguri, skatoties kustības
virzienā.

Uzstādiet tālāk uz priekšu
adatas svārstīgās kulises
bremzi.

Fiksators (11) droši nenotver
adatas svārstīgās kulises (14)
tapu (12).

Adatas svārstīgās kulises
bremze (1) vai atbalsts (5) ir
uzstādīts par tālu uz aizmuguri,
skatoties kustības virzienā.

Uzstādiet tālāk uz priekšu
adatas svārstīgās kulises
bremzi (1) vai atbalstu (5).

Nav pareizs adatu vilcējstieņa
regulējums.

Koriģējiet adatu vilcējstieņa
regulējumu.

Regulējumi
Pos: 109.47 /Layout Module /Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_111462.docx @ 112426 @ @ 1

Pos: 109.48 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

Šī lappuse ir apzināti atstāta brīva.
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Regulējumi
Pos: 109.49.1 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/NNadelschwingenbremse prüfen / einstellen @ 170\mod_1369924851206_111462.docx @ 1472551 @ 2 @ 1

16.6

Adatas svārstīgās kulises bremzes pārbaude/regulēšana

Pos: 109.49.2 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Einstellung der Nadelschwingenbremse 890/1270/1290 HS Baureihe_Grafik @ 304\mod_1414737802447_111462.docx @ 2364510 @ @ 1
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189. att.
Pos: 109.49.3 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Nadelschwingenbremse Voraussetzung 890/1270/1290 HS Baureihe @ 310\mod_1417600977246_111462.docx @ 2397789 @ @ 1

Priekšnosacījums:
– Mašīna ir atkabināta no traktora.
– Mezglu sējēja adatu augstums ir pārbaudīts vai noregulēts, sk. nodaļu Regulējumi "Mezglu
sējēja adatu augstuma regulēšana".
– Adatu augstākais maiņas punkts ir pārbaudīts vai noregulēts, sk. nodaļu Regulējumi "Adatu
augstākais maiņas punkts".
– Pirms veicat adatas svārstīgās kulises bremzes regulējumus, adatas svārstīgai kulisei
jāatrodas miera stāvoklī (t.i., kloķa svirai (1) un adatu vilcējstienim (2) jābūt izstieptā
stāvoklī), ko var atpazīt pēc tā, ka palaides rullis (8) atrodas mezglu sējēju
pārvadmehānisma padziļinājumā.
Pos: 109.49.4 /Überschriften/Zwischenüberschriften/K-OMaße für Nadelschwingenbremse @ 324\mod_1425476492672_111462.docx @ 2494358 @ @ 1

Adatas svārstīgās kulises bremzes lielumi

Pos: 109.49.5 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Maße Nadelschwingenbremse_Tabelle @ 324\mod_1425476086668_111462.docx @ 2494328 @ @ 1

Pos: 109.49.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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X

Y

Z

1270 (XC)

35 mm

105 mm

6 mm

890 (XC) /
1290 (HDP/XC)

40 mm

105 mm

6 mm

Regulējumi
Pos: 109.49.7 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Nadelschwingenbremse prüfen 890/1270/1270 HS Baureihe @ 3 10\mod_1417761684462_111462.docx @ 2401018 @ @ 1

Adatas svārstīgās kulises bremzes pārbaude
• Ieslēdziet spararata bremzi.
• Izmēriet lielumu X.
Ja lielums ir vienāds ar X, tad adatas svārstīgās kulises bremze ir pareizi noregulēta.
Ja lielums nav vienāds ar X, tad adatas svārstīgās kulises bremze jānoregulē.
Pos: 109.49.8 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Nadelschwingenbremse einstellen 890/1270/1270 HS Baureihe @ 310\mod_1417766143978_111462.docx @ 2401279 @ @ 1

Adatas svārstīgās kulises bremzes regulēšana
• Atskrūvējiet skrūves (6).
• Atskrūvējiet pretuzgriezni (4).
• Pievelciet vai atskrūvējiet skrūvi (3), līdz lielums ir vienāds ar X.
• Pievelciet pretuzgriezni (4).
• Pievelkot uzgriezni (9), mazliet iepriekš nospriegojiet atsperi (7).
• Pievelciet skrūves (6).

Pos: 109.50 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

Atsperes garuma Y regulēšanu veiciet tikai miera stāvoklī (izstieptā stāvoklī).
• Pievelkot uzgriezni (9), nospriegojiet atsperi (7), līdz atsperes garums ir vienāds ar lielumu
Y.
• Atskrūvējiet pretuzgriezni (11).
• Pievelciet vai atskrūvējiet uzgriezni (12), līdz lielums ir vienāds ar Z.
• Pievelciet pretuzgriezni (11).
• Izmēriet lielumu X.
Ja lielums ir vienāds ar X, tad adatas svārstīgās kulises bremze ir pareizi noregulēta.
Ja lielums nav vienāds ar X, tad adatas svārstīgās kulises bremze atkārtoti jānoregulē,
sk. "Adatas svārstīgās kulises bremzes regulēšana".
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Regulējumi
Pos: 109.51 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Position Nadeln – Preßkolben prüfen @ 150\mod_1362057381079_111462.docx @ 1343780 @ 2 @ 1

16.7

Adatu – preses virzuļa pozīcijas pārbaude/regulēšana

a

b

a

190. att.
Pārbaude:
• Pilnīgi atbrīvojiet adatas svārstīgās kulises bremzes atsperes spriegojumu.
• Manuāli palaidiet siešanas procesu apstādinātai mašīnai.
• Manuāli grieziet inerces masu, līdz adatu smailes (1) būs sasniegušas nekustīgā attura (3)
augšējo malu (b) presēšanas kanāla pamatnē.
• Nobloķējiet adatas šajā pozīcijā, šim nolūkam ieslēdziet spararata bremzi.
• Lielumam "a" (no preses virzuļa priekšējās malas līdz adatas smailei) jābūt 60 – 90 mm.
Ja tas tā nav:
Norādījums
Lielumu "a" noregulējiet tikai preses virzuļa (2) presēšanas virzienā (sk. bultiņu att.).
•
•
•
•
•
•
Pos: 109.52 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Demontējiet mezglu sējēju pārvadmehānisma piedziņas kardānvārpstu.
Manuāli grieziet inerces masu (preses virzulis pārvietojas presēšanas virzienā), līdz
lielums a = 60 – 90 mm.
Uzstādiet un nostipriniet mezglu sējēju vārpstas piedziņas kardānvārpstu.
Atkārtoti manuāli palaidiet siešanas procesu apstādinātai mašīnai.
Atkārtoti pārbaudiet adatu – preses virzuļa pozīciju.
Noregulējiet adatas svārstīgās kulises bremzes atsperes spriegojumu.

Regulējumi
Pos: 109.53 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/OObernadel prüfen / einstellen @ 271\mod_1402649470033_111462.docx @ 2042953 @ 2 @ 1

16.8

Augšējo adatu pārbaude/regulēšana

Pos: 109.54 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Doppelknoter @ 20\mod_1239010038066_111462.docx @ 226978 @ @ 1

Divpusēji mezglu sējēji

Pos: 109.55 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Obernadel prüfen / einstellen Vorraussetzung @ 271\mod_1402649988061_111462.docx @ 2043131 @ @ 1

Priekšnosacījums:
– Augšējās adatas ir nospriegotas, skatiet regulējumu nodaļu "Augšējo adatu
nospriegošana/atspriegošana".
– Auklu aizbīdņu vārpsta ir nospriegota; skatiet regulējumu nodaļu "Auklu aizbīdņu vārpstas
nospriegošana/atspriegošana".
Pos: 109.56 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Obernadel prüfen / einstellen BiG PACK 890/1270/1290/1290HDP/4x4 @ 281\mod_1406035433229_111462.docx @ 2164385 @ @ 1

4
6
5
191. att.
• Izveidojiet satvērējāķi (1).
• Lai simulētu sasietu ķīpu, izvelciet auklu (2) ar satvērējāķi no presēšanas kanāla un
nostipriniet augšpusē pie preses aizvariem ar vārpstu (3) (skrūvgriezis).
• Lai nospriegotu spriegotājsviru (4), augšējo auklu (5) diegu atvelciet atpakaļ no auklas
cilpas (6).
• Manuāli palaidiet presēšanas procesu apstādinātai mašīnai.
• Manuāli grieziet spararatu darba virzienā, līdz augšējās adatas (7) paceļas.
• Manuāli grieziet spararatu darba virzienā, līdz augšējās adatas (8) ātri pieskaras augšējai
auklai (5).
Šajā brīdī augšējai auklai (5) jāatrodas pa vidu adatas (8) priekšā.
Ja augšējā aukla neatrodas pa vidu adatas priekšā:
• Regulējiet augšējās adatas ar montāžas sviru, līdz augšējā aukla atrodas vidū adatas
priekšā.
Ja augšējā aukla atrodas pa vidu adatas priekšā:

192. att.
Spararatu ar roku pagrieziet tālāk darba virzienā, līdz palaides rullis (9) atrodas mezglu sējēju
pārvadmehānisma trajektorijas padziļinājumā (miera stāvoklī).
Mezglu siešanas sākotnējais gājiens ir pabeigts. Tālāk griežot spararatu, augšējā aukla
pārvietojas nedaudz pa labi. Ir paredzēts, ka adatas augšējo auklu ievada nažu svirās.
Pos: 109.57 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnriegel/Garnriegel prüfen einstellen Einführtext @ 170\mod_1369723043694_111462.docx @ 1467456 @ 2 @ 1
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Regulējumi
16.9

Auklu aizbīdņa pārbaude/regulēšana
Auklu aizbīdnis atstumj ķīpu siešanas auklu no adatas un spiež pret mezglotāja āķi. Ja auklu
aizbīdnis nesatver ķīpu siešanas auklu, tad to nevar satvert arī mezglotāja āķis.

Pos: 109.58 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnriegel/Garnriegels zur Unternadel prüfen / einstellen BiG PACK 890/1270/1290/1290HDP/4x4 @ 281\mod_1406035209378_111462.docx @ 2164345 @ 3 @ 1

16.9.1

Auklu aizbīdņa pārbaude/iestatīšana attiecībā uz apakšējām adatām
Ja auklu aizbīdnis ir jāiestata apakšējām adatām, izmantojiet iestatījumus, kas aprakstīti
regulējumu nodaļā "Auklu aizbīdņa pārbaude/iestatīšana attiecībā pret kanāla spraugu" un
"Auklu aizbīdņa pārlaides pie 2. mezgla pārbaude".

1
1

3
2
4

193. att.
Priekšnosacījums:
– Auklas vārpsta ir nospriegota; skatiet regulējumu nodaļu "Auklu aizbīdņa vārpstas
nospriegošana/atspriegošana".
– Siešanas process ir palaists manuāli; skatiet regulējumu nodaļu "Siešanas procesa
manuālā palaišana".
Auklu aizbīdņa pārbaude
• Manuāli grieziet spararatu darba virzienā, līdz apakšējās adatas (1) (adatu svārstīgā kulise)
atrodas gandrīz pie auklas aizķeres (2).
• Ieslēdziet spararata bremzi.
• Velciet atvāžamo aizsargtapu un mezglu sējēju pārvietojiet uz augšu; šo procesu atkārtojiet
visiem mezglu sējējiem.
• Pagrieziet auklu aizbīdņa (3) vārpstu līdz apakšējo adatu vidum (1), izmēriet vērtību "a".
Ja vērtība "a" ir 2–4 mm, auklu aizbīdnis ir iestatīts pareizi.
Ja vērtība "a" nav 2–4 mm, auklu aizbīdnis jāiestata pareizi.
Auklu aizbīdņa regulēšana
Šim nolūkam:
• Atskrūvējiet uzgriežņus (4).
• Pārvietojiet auklu aizbīdni (3), līdz sasniegta vērtība "a" 2–4 mm.
• Pievelciet uzgriežņus (4).
.
Mezglu sējēju pārvietojiet uz leju un nostipriniet ar šķelttapu.
Atkārtojiet procesu visiem auklu aizbīdņiem.
• Izslēdziet spararata bremzi.
• Lai siešanas procesu beigtu manuāli; skatiet regulējumu nodaļu "Siešanas procesa
manuālā beigšana".
• Ieslēdziet spararata bremzi.
• Nospriegojiet auklu aizbīdņa vārpstu; skatiet regulējumu nodaļu "Auklu aizbīdņu vārpstas
nospriegošana/atspriegošana".
Pos: 109.59 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.60 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnriegel/Garnriegel zum Kanalschlitz prüfen / einstellen BiG PACK 890/1270/1290/1290HDP/4x4 @ 281\mod_1406039556102_111462.docx @ 2164918 @ 2 @ 1

16.10

Auklu aizbīdņa pret kanāla spraugu pārbaude/regulēšana

194. att.
Priekšnosacījums:
– Mašīna ir atkabināta no traktora.
– Ir novilkta spararata bremze.
– Mezglu sējēju pārvadmehānisms atrodas miera stāvoklī; skatiet apkopes nodaļu "Siešanas
procesa manuālā beigšana".
Auklu aizbīdņa pret kanāla spraugu pārbaude
• Velciet atvāžamo aizsargtapu un mezglu sējēju pārvietojiet uz augšu; šo procesu atkārtojiet
visiem mezglu sējējiem.
• Manuāli piespiediet auklu aizbīdni (1) pie kanāla spraugas (b).
• Izmēriet vērtību "a" starp auklu aizbīdņa galu un kanāla spraugu.
Ja vērtība "a" ir 3–10 mm, auklu aizbīdnis ir iestatīts pareizi.
Ja vērtība "a" nav 3–10 mm, auklu aizbīdnis jāiestata pareizi.
Auklu aizbīdņa regulēšana
Šim nolūkam:
• Atskrūvējiet šarnīrbalsta pretuzgriežņus (2) un skrūvi (4).
• Pagrieziet šarnīra galvu (3), līdz sasniegta vērtība "a" 3–10 mm.
• Pievelciet pretuzgriežņus (2) un skrūvi (4).
Atkārtojiet procesu visiem auklu aizbīdņiem.
Pārbaudiet, vai auklu aizbīdnis pārvietojas brīvi.
• Atspriegojiet auklu aizbīdņa vārpstu; skatiet regulējumu nodaļu "Auklu aizbīdņu vārpstas
nospriegošana/atspriegošana".
• Manuāli grieziet auklu aizbīdni turpu šurpu.
Ja auklu aizbīdnis viegli pārvietojas turpu šurpu, tas ir pareizi noregulēts.
Ja auklu aizbīdnis smagi pārvietojas turpu šurpu, tam var būt vairāki iemesli.
1. Saliekts vadības svirstienis; tas jānomaina.
2. Sarūsējis šarnīra gultnis; tas jānomaina.
3. Pārāk mazs ass gājiens auklu aizbīdņa vārpstā; izņemiet iestatīšanas paplāksni.
Novērsiet 1.-3. cēloni un vēlreiz pārbaudiet vai noregulējiet auklu aizbīdni; skatiet regulējumu
nodaļu "Auklu aizbīdņa pārbaude/iestatīšana attiecībā uz apakšējām adatām".
• Mezglu sējēju pārvietojiet uz leju un nostipriniet ar šķelttapu. Atkārtojiet procesu visiem
mezglu sējējiem.
Atkārtojiet procesu visiem auklu aizbīdņiem.
• Nospriegojiet auklu aizbīdņa vārpstu; skatiet regulējumu nodaļu "Auklu aizbīdņu vārpstas
nospriegošana/atspriegošana".
Pos: 109.61 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.62 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnriegel/Garnriegel Übergriff am 2ten Knoten prüfen HDP II @ 170\mod_1369666372743_111462.docx @ 1467083 @ @ 1

Auklu aizbīdņu uzlaiduma pie otrā mezgla pārbaude.

195. att.
Priekšnosacījums:
– Pirmajam mezglam (slēguma mezglam) jābūt izveidotam manuāli.
Pārbaude
• Manuāli grieziet spararatu darba virzienā, līdz auklu aizbīdnis (1) otrreiz pārgriežas pār
kanāla spraugu.
• Tiklīdz auklu aizbīdnis satver auklu, ieslēdziet spararata bremzi, lai adatas nobloķētu šajā
pozīcijā.
Uzlaiduma mērīšana (attālums no auklas gala līdz auklai)
Ja vērtība "a" ir 5–10 mm, auklu aizbīdnis ir iestatīts pareizi.
Ja vērtība "a" nav 5–10 mm, auklu aizbīdnis jāiestata pareizi; skatiet regulējumu nodaļu "Auklu
aizbīdņa iestatīšana attiecībā uz apakšējām adatām (adatas svārstīgā kulise)".
Pārbaudiet pārlaidumu visiem auklu aizbīdņiem.
Pos: 109.63 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.64 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnriegel/Garnriegelwelle spannen / entspannen BiG PACK 890/1270/1290/1290HDP/4x4 b=220 mm @ 281\mod_1406041052452_111462.docx @ 2165008 @ 2 @ 1

16.11

Auklu aizbīdņu vārpstas nospriegošana/atspriegošana

196. att.
Auklu aizbīdni (1) nospriego vai atspriego ar atsperi (2).
Priekšnosacījums:
– Mezglu sējēju pārvadmehānisms atrodas miera stāvoklī; skatiet regulējumu nodaļu "Adatu
svārstīgās kulises bremzes iestatīšana".
– Ir novilkta spararata bremze.
Auklu aizbīdņu vārpstas nospriegošana
• Lai nospriegotu atsperi (2), pievelciet uzgriezni (3), līdz sasniegta vērtība "b"=220 mm
starp atsperes cilpām.
Auklu aizbīdņu vārpstas atspriegošana
• Lai atspriegotu atsperi (2), pagrieziet uzgriezni (3) līdz austiņskrūves gājiena galam.
Pos: 109.65 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnriegel/Einstellung der Knoterwellenbremse 19 mm @ 305\mod_1415718542203_111462.docx @ 2371768 @ 2 @ 1

16.12

Pos: 109.66 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

Mezglu sējēju vārpstas bremzes regulēšana

197. att.
Iepriekš nospriegojiet mezglu sējēju vārpstas bremzes atsperes (1) tiktāl, līdz lielums a = apt.
19 mm.
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Regulējumi
Pos: 109.67 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnriegel/Garnriegel allgemein Einfachknoter/Doppelknoter @ 21\mod_1239172193690_111462.docx @ 230534 @ 2 @ 1

16.13

Auklu aizbīdnis
Auklu aizbīdnis (1) atstumj ķīpu siešanas auklu no adatas un spiež auklu pret mezglotāja āķi. Ja
auklu aizbīdnis nenotver ķīpu siešanas auklu, tad mezglotāja āķis nevar satvert ķīpu siešanas
auklu.

Pos: 109.68 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnriegel/Einstellung des Garnriegels (Einfachknoter) @ 21\mod_1239172734002_111462.docx @ 230605 @ 3 @ 1

16.13.1

Auklu aizbīdņa regulēšana (vienpusējs mezglu sējējs)

Att. 198
• Manuāli palaidiet siešanas procesu apstādinātai mašīnai.
• Adatas svārstīgo kulisi aiz inerces masas manuāli pagrieziet darba virzienā uz augšu. Līdz
auklu aizbīdņi (1) atrodas pa vidu virs kanāla spraugām.
• Ieslēdziet spararata bremzi, lai adatas nobloķētu šajā pozīcijā.
Šajā pozīcijā attālumam "b" starp auklu aizbīdņa galu un adatu (2) iekšpusi jābūt "b" = 2 - 5 mm.
Regulēšana notiek, atskrūvējot auklu aizbīdņa (1) skrūves (3) un (4).
Vērtības "a" pārbaude/regulēšana
•
Izslēdziet spararata bremzi un adatas svārstīgo kulisi aiz inerces masas manuāli pagrieziet
darba virzienā uz augšu, līdz adatas svārstīgā kulise atrodas miera stāvoklī (proti, kloķa
plecs (1) un adatu vilcējstienis (2) atrodas izstieptā stāvoklī) sk. nodaļu "Adatas svārstīgās
kulises bremzes regulēšana".
• Ieslēdziet spararata bremzi, lai sasējumu nobloķētu šajā pozīcijā.
• Auklu aizbīdni (1) pie gala manuāli spiediet līdz kanāla spraugai.
Šajā pozīcijā sānu attālumam „a“ starp auklu aizbīdņa galu un kanāla spraugu jābūt "a" = 0 – 5
mm.
Sānu attāluma "a" regulēšanu veic ar auklu aizbīdņa (1) vadības svirstieni (5). Lai veiktu
regulēšanu, atskrūvējiet lodveida šarnīra pretuzgriežņus (6) un uzgriezni (8). Pagrieziet vadības
svirstieni tiktāl, līdz vērtība "a" = 0 - 5 mm ir noregulēta. Pēc tam atkal pievelciet pretuzgriežņus
un uzgriezni (8).
Norādījums
Montāžas laikā uzmaniet, lai locījums (5) vadības svirstienī būtu vērsts uz kreiso augšējo pusi.
Pos: 109.69 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.70 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/GGarnbremse einstellen @ 127\mod_1346138729566_111462.docx @ 1147177 @ 2 @ 1

16.14

Auklas bremzes regulēšana

Pos: 109.71 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnbremse/Garnbremse Bild alle HS-Typen außer HDP II @ 192\mod_1382085040686_111462.docx @ 1638113 @ @ 1

199. att.
Pos: 109.72 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Alte Ausführungen/Enfachknoter @ 20\mod_1239009990035_111462.docx @ 226954 @ @ 1

Vienpusēji mezglu sējēji

Pos: 109.73 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnbremse/Garnbremse Einführtext Einfachknoter HS Baureihe @ 192\mod_1382085308600_111462.docx @ 1638222 @ @ 1

Auklu bremzes (2) atrodas auklu kastēs. Auklu bremzes cieši savilkti notur auklu kastes
apakšējos diegus līdz apakšējām auklu bremzēm. Auklas bremzes stiepes spriegumu vienmēr
noregulējiet tikai tādā augstumā, lai apakšējie diegi būtu cieši savilkti, taču viegli pavelkami.
Atšķirīgiem ķīpu siešanas auklu veidiem piemīt atšķirīgas berzes īpašības. Tādēļ, mainot ķīpu
siešanas auklas veidu, pārbaudiet ķīpu siešanas auklas posma stiepes spriegumu.
Pos: 109.74 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnbremse/Voreinstellung X = 30 – 35 mm @ 24\mod_1240994506555_111462.docx @ 241508 @ @ 1

Iepriekšējais iestatījums X = 30 – 35 mm

Pos: 109.75 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Doppelknoter @ 20\mod_1239010038066_111462.docx @ 226978 @ @ 1

Divpusēji mezglu sējēji

Pos: 109.76 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnbremse/Garnbremse Einführtext Doppelknoter HS Baureihe @ 192\mod_1382085182284_111462.docx @ 1638163 @ @ 1

Auklu bremzes (2) atrodas auklu kastēs. Auklu bremzes cieši savilkti notur auklu kastes
augšējos diegus līdz augšējām auklu bremzēm vai auklu kastes apakšējos diegus līdz
apakšējām auklu bremzēm. Auklas bremzes stiepes spriegumu vienmēr noregulējiet tikai tādā
augstumā, lai augšējie diegi vai apakšējie diegi būtu cieši savilkti, taču viegli pavelkami.
Atšķirīgiem ķīpu siešanas auklu veidiem piemīt atšķirīgas berzes īpašības. Tādēļ, mainot ķīpu
siešanas auklas veidu, pārbaudiet ķīpu siešanas auklas posma stiepes spriegumu.
Pos: 109.77 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnbremse/Voreinstellung X = 30 – 35 mm @ 24\mod_1240994506555_111462.docx @ 241508 @ @ 1

Iepriekšējais iestatījums X = 30 – 35 mm

Pos: 109.78 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnbremse/Garnbremse im Garnkasten Zugspannung erhöhen / verringern @ 157\mod_1364399783445_111462.docx @ 1389089 @ @ 1

•

Lai palielinātu vai samazinātu stiepes spriegumu, palieliniet vai samaziniet lielumu "X".

Pos: 109.79 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.80 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnbremse/Garnspannung am oberen Garnstrang (Doppelknoter) @ 24\mod_1240995388836_111462.docx @ 241635 @ 3 @ 1

16.14.1

Pos: 109.81 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

294

Auklas spriegojuma regulēšana augšējam auklas posmam (divpusējs mezglu sējējs)

Att. 200
Bremzēm (2) vajadzētu noturēt augšējos auklas posmus (1) līdz stiepes spēkam 100 - 120 N.
Pirms auklu bremzes ļauj izslīdēt auklai, auklu spriegotājsvirai (3) vajadzētu virzīties pret
atsperes spēku uz leju, līdz aukla (1) tiek izvilkta caur spriegorājsviras (4) cilpu gandrīz bez
apgriešanas.
Auklas spriegojuma pārbaude:
• Diegu (1) piesieniet pie atsperu svariem. Atsperu svari īsu brīdi pirms diega izslīdēšanas
drīkst uzrādīt 100 - 120 N.
Piegriežot spārnuzgriezni (5), var palielināt spriegojuma spēku. Lai samazinātu spriegojumu,
atskrūvējiet spārnuzgriezni.
Vērtība "X" ir atkarīga no izvēlētās ķīpu siešanas auklas, un tā ir individuāli jānosaka, pārbaudot
auklas posmā. Par lielu noregulētais auklas posma sākotnējais spriegojums var izraisīt mezglu
sējēja kļūdu, un pārmērīgi spēcīgi noslogo attiecīgās detaļas.
Iepriekšējais iestatījums X = 65 mm

Regulējumi
Pos: 109.82 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnbremse/Garnspannung am unteren Garnstrang Doppelknoter @ 24\mod_1240996666196_111462.docx @ 241710 @ 3 @ 1

16.14.2

Auklas spriegojuma regulēšana apakšējam auklas posmam (divpusējs mezglu sējējs)

Att. 201
Apakšējā auklas posma auklu bremzes (1) atrodas aiz grābēja zem presēšanas kanāla.
Piegriežot spārnuzgriezni (2), var palielināt spriegojuma spēku. Lai samazinātu spriegojumu,
atskrūvējiet spārnuzgriezni.
Iepriekšējais iestatījums X = 70 mm
Stiepes sprieguma pārbaude:
1. Ieveriet auklu saskaņā ar noteikumiem.
2. Manuāli palaidiet siešanas procesu apstādinātai mašīnai.
3. Adatas svārstīgo kulisi aiz inerces masas manuāli pagrieziet darba virzienā uz augšu, līdz
adatas sasniedz savu augstāko maiņas punktu (sk. nodaļu "Adatu augstākais maiņas
punkts").
4. Ieslēdziet spararata bremzi, lai adatas nobloķētu šajā pozīcijā.
5. Ķīpu siešanas auklu izvelciet par apt. 200 mm ārā no adatas un pārgrieziet.
6. Lēnām un vienmērīgi velciet auklas posmu, līdz auklas spriegotājatsperes zem kanāla ir
ieņēmušas savu visaugstāko stāvokli.
7. Noturot auklu, auklas spriegotājatsperēm jāpaliek šajā pozīcijā, lai bremze nevarētu
papildus pievilkt auklu.
8. Ja mazliet palielinās stiepes spēks, bremzei jāļauj auklai izslīdēt.
Pos: 109.83 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 109.84 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/KKnoter @ 24\mod_1241083059412_111462.docx @ 242909 @ 2 @ 1

16.15

Mezglu sējējs

Pos: 109.85 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Großpackenpresse/WARNUNG - Lebensgefahr durch ungewolltes Auslösen der Bindeeinrichtung. @ 273\mod_1403694855615_111462.docx @ 2054978 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Neparedzētas siešanas ierīces kustības izraisītu traumu risks.
Ja siešanas process pirms mezglu sējēja uzstādīšanas, apkopes, regulēšanas un remonta
darbiem nav nobloķēts, tas var sākties nejauši. Cilvēki var gūt smagas vai nāvējošas traumas.
• Pirms mezglu sējēja uzstādīšanas, apkopes, regulēšanas un remonta darbiem vienmēr
nodrošiniet mezglu sējēju vārpstas ar drošības sviru pret nejaušu siešanas palaišanu.
Pos: 109.86 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Bindevorgang sperren HS @ 273\mod_1403696768365_111462.docx @ 2055177 @ 3 @ 1

16.15.1

Siešanas procesa bloķēšana/atbloķēšana

b
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202. att.
Lai, veicot mezglu sējēja uzstādīšanas, apkopes, regulēšanas un remonta darbus, nejauši
nesāktos siešanas process, nepieciešama siešanas procesa bloķēšana.
Siešanas procesa bloķēšana
• Lai siešanas procesu bloķētu, pārlieciet drošības sviru (1) no pozīcijas (a) pozīcijā (b) un
novietojiet uz tapas (2).
Siešanas procesa atbloķēšana
• Lai siešanas procesu atbloķētu, pārlieciet drošības sviru (1) no pozīcijas (b) pozīcijā (a).
Pos: 109.87 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Hinweis Endlosballen gepresst @ 92\mod_1326728080272_111462.docx @ 781573 @ @ 1

Norādījums
Presēšanas procesam drošības svirai (2) jāatrodas pozīcijā (a)! Pretējā gadījumā, ja ir
nostiprināta mezglu sējēju vārpsta, notiks bezgalīgas ķīpas presēšana.
Pos: 109.88 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

296

Regulējumi
Pos: 109.89 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Inbetriebnahme Knoter @ 24\mod_1241083585365_111462.docx @ 242957 @ 3 @ 1

16.15.2

Lietošanas sākums
Ražotājs ir noregulējis un pārbaudījis mezglu sējēju. Tam vajadzētu pienācīgi darboties bez
papildu regulējumiem. Ja pirmajā lietošanas reizē rodas problēmas ar siešanu, uzreiz
nevajadzētu veikt ierīču pārstatīšanu, jo lielākoties runa ir par kļūdām, ko radījušas laka, rūsa
un raupjas vietas. Ir ieteicams pirms pirmās lietošanas reizes noņemt pretkorozijas aizsardzības
smērvielu no auklu turētāja un mezglu sējēja.

Pos: 109.90.1 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/E/Einfachknoter @ 24\mod_1241083809568_111462.docx @ 242991 @ 3 @ 1

16.15.3

Vienpusēji mezglu sējēji

Pos: 109.90.2 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Einfachknoter Raspe/Knüpferhaken Einfachknoter Raspe Bild @ 47\mod_1285048585953_111462.docx @ 455468 @ 3 @ 1

16.15.4

Mezglotāja āķis (vienpusējs mezglu sējējs)

Att. 203
Pos: 109.90.3 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Knüpferhaken Text Doppelknoter / Einfachknoter Raspe @ 47\mod_1285046930718_111462.docx @ 455415 @ @ 1

Slēdzenes (1) slokšņu atsperes (3) nospriego mezglotāja āķa (2) mēlīti (5).
• Ja mezglotāja mēlītes (5) iespiešanas spēks ir par lielu, tad mezgls aizķeras aiz
mezglotāja. Auklas posms plīst.
• Ja iespiešanas spēks ir par mazu, tad mezgls vai nu neveidojas, vai veidojas tikai
nenostiprināts mezgls. Šos darbības traucējumus var nepieļaut, izdarot slokšņu
atsperu (3) spriegojuma korekciju.
Šim nolūkam:
• Atskrūvējiet vai pievelciet slokšņu atsperu (3) uzgriezni (4) par apt. 60°.
Norādījums
Mezglotāja mēlītei (5) ir nepieciešams neliels minimālais spriegojums, tādēļ to nekad pilnīgi
neatbrīvojiet.
Pos: 109.90.4 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 109.90.5 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/E/Einstellung Garnhalter @ 47\mod_1285054111875_111462.docx @ 455546 @ 3 @ 1

16.15.5

Auklas stiprinājuma regulēšana

Pos: 109.90.6 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Einfachknoter Raspe/Garnhalter Einachknoter Raspe Bild @ 47\mod_1285055172921_111462.docx @ 455572 @ @ 1

Att. 204
Pos: 109.90.7 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Garnhalter Text Einfachknoter / Doppelknoter Raspe @ 47\mod_1285053711171_111462.docx @ 455520 @ @ 1

Auklas aizķeres regulēšana
Auklas aizķeres (5) darbība ir atkarīga no tās ieroba stāvokļa attiecībā pret auklu disku tīrītāju
(7). Auklas aizķeri (5) ražotājs ir iepriekš noregulējies atbilstoši vērtībai a= 0-2 mm.
• Ja auklas aizķeres (5) ierobs ir novietots par tālu uz priekšu (pulksteņrādītāja
virzienā), tad auklas aizķere nevar satvert no adatas novadīto auklu.
• Ja auklas aizķeres (5) ierobs ir novietots par tālu uz aizmuguri (pretēji
pulksteņrādītāja virzienam), tad auklas posms var satīties uz mezglotāja āķa, vai
mezglotāja mēlīte to nevar satvert.
Auklas aizķeres (5) regulēšana
Šim nolūkam auklas aizķeres (5) ierobam jāatrodas parādītajā stāvoklī.
Pēc tam:
• Atskrūvējiet uzgriezni (4) tiktāl, līdz uzgrieznis (4) atrodas vienā līmenī ar gliemežskrūves
vītnes galu.
• Ar nelielu sitienu pa uzgriezni (4) atbrīvojiet gliemežskrūvi.
• Griežot gliemežskrūvi, noregulējiet vērtību a=0-2 mm.
• Pievelciet uzgriezni (4).
Norādījums
Lai pārbaudītu ieroba pareizo stāvokli, jāveic vismaz divi siešanas procesi.
Pos: 109.90.8 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.90.9 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Einfachknoter Raspe/Einstellung der Haltekraft des Garnhalter s Doppelknoter @ 47\mod_1285056343218_111462.docx @ 455598 @ 4 @ 1

16.15.5.1

Auklas turētāja (6) noturēšanas spēka regulēšana

Att. 205
Noturēšanas spēka regulējumu ražotājs ir iepriekš noregulējis.
Norādījums
Presējamā materiāla veidu un mitrumietilpību, presēšanas blīvuma lielumu, kā arī ķīpu
siešanas auklas izvēli nosaka atšķirīgie regulējumi, kuri vajadzības gadījumā jāpielāgo
ekspluatācijas apstākļos.
Šim nolūkam:
• Stiprāk vai vājāk sākotnēji nospriegojiet auklas noturēšanas atsperes (2), izmantojot
uzgriezni (3), (apt. pa pus apgriezienu).
Norādījums
Auklu turētājam aukla jāiespiež tikai tā, lai to siešanas procesā neizvilktu no auklas
stiprinājuma. Pārāk liela iespiešanas spēka gadījumā aukla tiek saplucināta. Palielinoties pakas
blīvumam, proporcionāli jānoregulē iespiešanas spēks. Presējamā materiāla veidu un
mitrumietilpību, kā arī ķīpu siešanas auklas izvēli nosaka atšķirīgie regulējumi, kuri vajadzības
gadījumā jāizmēģina ekspluatācijas apstākļos.
Atsperi (2) nekad nedrīkst sākotnēji nospriegot līdz bloka garumam
Pos: 109.90.10 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 109.90.11 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Einfachknoter Raspe/Messerhebel Einfachknoter Raspe Bild @ 47\mod_1285059753453_111462.docx @ 455650 @ 3 @ 1

16.15.6

Nažu sviras regulēšana (vienpusējs mezglu sējējs)

Att. 206
Nažu svirai (1) jābūt izlīdzinātai tā, lai mezglu sējēja āķis (2) varētu brīvi griezties, nevienā vietā
nesaskaroties ar nažu sviru.
Nažu sviras noņēmēja ķemmei (3) viegli, taču vienmērīgi jāsaskaras ar mezglu sējēja āķa (2)
aizmuguri. Attālumam starp nažu sviras noņēmēja ķemmi un mezglu sējēja āķa smaili nažu
sviras maiņas punktā jābūt a = 15 līdz 18 mm.
Nažu svira ir sasniegusi maiņas punktu, kad nažu sviras rullis atrodas izciļņa (4) augstākajā
punktā mezglu sējēja diskā (5).
Nažu sviras auklas posmu vadīšanas vietas (atzīmētā vieta (I)) ir jānolīdzina un jānoapaļo, lai
nepieļautu auklas plīsumus. Nažu svira jānomaina, tiklīdz atzīmētajā vietā parādās nodilums
(rievu veidošanās).

Pos: 109.90.12 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Messerhebel Text Einfachknoter / Doppelknoter Raspe @ 47\mod_1285058951359_111462.docx @ 455624 @ @ 1

Pos: 109.90.13 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Doppelknoter/Garnmesser nachschleifen @ 24\mod_1241419081711_111462.docx @ 243571 @ @ 1

BP 380-7-097

Pos: 109.91 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Att. 207
Noteikti jāievēro, lai auklas naža asmeni pieslīpētu, tiklīdz auklas gali tiek nogriezti
nevienmērīgā garumā, vai ir nospuruši. Naža plīsuma vai pārāk liela nodiluma dēļ tas ir
jānomaina.

Regulējumi
Pos: 109.92.1 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/D/Doppelknoter @ 24\mod_1241099544678_111462.docx @ 243323 @ 3 @ 1

16.15.7

Divpusēji mezglu sējēji

Pos: 109.92.2 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Doppelknoter/Knüpferhaken Doppelknoter Bild @ 24\mod_1241099865006_111462.docx @ 243338 @ 3 @ 1

16.15.8

Mezglotāja āķis (divpusējs mezglu sējējs)

Att. 208
Pos: 109.92.3 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Knüpferhaken Text Doppelknoter / Einfachknoter Raspe @ 47\mod_1285046930718_111462.docx @ 455415 @ @ 1

Slēdzenes (1) slokšņu atsperes (3) nospriego mezglotāja āķa (2) mēlīti (5).
• Ja mezglotāja mēlītes (5) iespiešanas spēks ir par lielu, tad mezgls aizķeras aiz
mezglotāja. Auklas posms plīst.
• Ja iespiešanas spēks ir par mazu, tad mezgls vai nu neveidojas, vai veidojas tikai
nenostiprināts mezgls. Šos darbības traucējumus var nepieļaut, izdarot slokšņu
atsperu (3) spriegojuma korekciju.
Šim nolūkam:
• Atskrūvējiet vai pievelciet slokšņu atsperu (3) uzgriezni (4) par apt. 60°.
Norādījums
Mezglotāja mēlītei (5) ir nepieciešams neliels minimālais spriegojums, tādēļ to nekad pilnīgi
neatbrīvojiet.
Pos: 109.92.4 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.92.5 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/E/Einstellung Garnhalter @ 47\mod_1285054111875_111462.docx @ 455546 @ 3 @ 1

16.15.9

Auklas stiprinājuma regulēšana

Pos: 109.92.6 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Doppelknoter/Garnhalter Doppelknoter Bild @ 24\mod_1241416073040_111462.docx @ 243444 @ @ 1

Att. 209
Pos: 109.92.7 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Garnhalter Text Einfachknoter / Doppelknoter Raspe @ 47\mod_1285053711171_111462.docx @ 455520 @ @ 1

Auklas aizķeres regulēšana
Auklas aizķeres (5) darbība ir atkarīga no tās ieroba stāvokļa attiecībā pret auklu disku tīrītāju
(7). Auklas aizķeri (5) ražotājs ir iepriekš noregulējies atbilstoši vērtībai a= 0-2 mm.
• Ja auklas aizķeres (5) ierobs ir novietots par tālu uz priekšu (pulksteņrādītāja
virzienā), tad auklas aizķere nevar satvert no adatas novadīto auklu.
• Ja auklas aizķeres (5) ierobs ir novietots par tālu uz aizmuguri (pretēji
pulksteņrādītāja virzienam), tad auklas posms var satīties uz mezglotāja āķa, vai
mezglotāja mēlīte to nevar satvert.
Auklas aizķeres (5) regulēšana
Šim nolūkam auklas aizķeres (5) ierobam jāatrodas parādītajā stāvoklī.
Pēc tam:
• Atskrūvējiet uzgriezni (4) tiktāl, līdz uzgrieznis (4) atrodas vienā līmenī ar gliemežskrūves
vītnes galu.
• Ar nelielu sitienu pa uzgriezni (4) atbrīvojiet gliemežskrūvi.
• Griežot gliemežskrūvi, noregulējiet vērtību a=0-2 mm.
• Pievelciet uzgriezni (4).
Norādījums
Lai pārbaudītu ieroba pareizo stāvokli, jāveic vismaz divi siešanas procesi.
Pos: 109.92.8 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

302

Regulējumi
Pos: 109.92.9 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Doppelknoter/Einstellung der Haltekraft des Garnhalters Doppelknoter @ 24\mod_1241416439493_111462.docx @ 243469 @ 4 @ 1

16.15.9.1

Auklas turētāja (6) noturēšanas spēka regulēšana

Att. 210
Noturēšanas spēka regulējumu ražotājs ir iepriekš noregulējis.
Norādījums
Presējamā materiāla veidu un mitrumietilpību, presēšanas blīvuma lielumu, kā arī ķīpu
siešanas auklas izvēli nosaka atšķirīgie regulējumi, kuri vajadzības gadījumā jāpielāgo
ekspluatācijas apstākļos.
Šim nolūkam:
• Atskrūvējiet pretuzgriezni (3)
• Stiprāk vai vājāk sākotnēji nospriegojiet auklas noturēšanas atsperes (2), izmantojot skrūvi
(1), (apt. pa pus apgriezienu).
• Pievelciet pretuzgriezni (3).
Norādījums
Auklu turētājam aukla jāiespiež tikai tā, lai to siešanas procesā neizvilktu no auklas
stiprinājuma. Pārāk liela iespiešanas spēka gadījumā aukla tiek saplucināta.
Pos: 109.92.10 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.92.11 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Doppelknoter/Messerhebel (Doppelknoter) Bild @ 24\mod_1241416794165_111462.docx @ 243520 @ 3 @ 1

16.15.10

Nažu sviras regulēšana (divpusējs mezglu sējējs)

Att. 211
Nažu svirai (1) jābūt izlīdzinātai tā, lai mezglu sējēja āķis (2) varētu brīvi griezties, nevienā vietā
nesaskaroties ar nažu sviru.
Nažu sviras noņēmēja ķemmei (3) viegli, taču vienmērīgi jāsaskaras ar mezglu sējēja āķa (2)
aizmuguri. Attālumam starp nažu sviras noņēmēja ķemmi un mezglu sējēja āķa smaili nažu
sviras maiņas punktā jābūt a = 15 līdz 18 mm.
Nažu svira ir sasniegusi maiņas punktu, kad nažu sviras rullis atrodas izciļņa (4) augstākajā
punktā mezglu sējēja diskā (5).
Nažu sviras auklas posmu vadīšanas vietas (atzīmētā vieta (I)) ir jānolīdzina un jānoapaļo, lai
nepieļautu auklas plīsumus. Nažu svira jānomaina, tiklīdz atzīmētajā vietā parādās nodilums
(rievu veidošanās).

Pos: 109.92.12 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Messerhebel Text Einfachknoter / Doppelknoter Raspe @ 47\mod_1285058951359_111462.docx @ 455624 @ @ 1

Pos: 109.92.13 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Doppelknoter/Garnmesser nachschleifen @ 24\mod_1241419081711_111462.docx @ 243571 @ @ 1

BP 380-7-097
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Att. 212
Noteikti jāievēro, lai auklas naža asmeni pieslīpētu, tiklīdz auklas gali tiek nogriezti
nevienmērīgā garumā, vai ir nospuruši. Naža plīsuma vai pārāk liela nodiluma dēļ tas ir
jānomaina.

Regulējumi
Pos: 109.94.1 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/K/Knotergebläse @ 106\mod_1333452170037_111462.docx @ 958056 @ 2 @ 1

16.16

Mezglu sējēju pūtējs

Pos: 109.94.2 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/LLuftstrom einstellen @ 354\mod_1438062742659_111462.docx @ 2642868 @ 3 @ 1

16.16.1

Gaisa plūsmas regulēšana

Pos: 109.94.3 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Knotergebläse-Luftstrom @ 353\mod_1437998186444_111462.docx @ 2642521 @ @ 1

213. att.
Gaisa aizvari ir rūpnīcā iepriekš noregulēti. Mazs caurums blakus caurumu grupai (2) atzīmē
rūpnīcas iestatījumu.
• Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu, skatiet nodaļu Drošība -> Drošības procedūras "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".
• Lai mainītu gaisa plūsmu gaisa kanālā, paceliet ar roku gaisa virzītājplāksni (1) un novirziet
caurumu grupā (2).
Pos: 109.95 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.96.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/PPreßkolben einstellen @ 282\mod_1406108748655_111462.docx @ 2166352 @ 2 @ 1

16.17

Preses virzuļa regulēšana

Pos: 109.96.2 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Preßkolbeneinstellung Bild 890 / HDP 870 @ 271\mod_1403009088027_111462.docx @ 2046617 @ @ 1

214. att.
Preses virzuļa četriem gaitas rullīšiem (1) ir vienmērīgi jānes slodze.
Pos: 109.96.3 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Einstellung der Preßkolbenmesser ÜS mit Einführtext @ 172\mod_1370430153723_111462.docx @ 1478097 @ 3 @ 1

16.17.1

Preses virzuļa nažu regulēšana
Lai lielpakas apakšējā mala iegūtu gludu virsmu, ir precīzi jānoregulē preses virzuļa naži.

Pos: 109.96.4 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Messer am Presskolben einstellen Bild 1290 HDP / 4x4 @ 279\mod_1405341309235_111462.docx @ 2149698 @ @ 1

4
2
1

3

215. att.
1) Preses virzulis

2) Nazis pie preses virzuļa

4) Atstatuma paplāksnes (tikai 1290 HDP un 4x4)
Pos: 109.96.5 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/Big Pack 890 @ 20\mod_1239010660863_0.docx @ 227126 @ @ 1

BiG PACK 890

Pos: 109.96.6 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Anzahl Messer am Presskolben (5Stück) Anzahl der Gegenschneide (2) BiG PACK 890 @ 279\mod_1405340233598_111462.docx @ 2149543 @ @ 1

–
–

Presēšanas kanāls ir aprīkots ar divām pretgriezējplāksnēm.
Preses virzulis ir aprīkots ar pieciem nažiem.

Pos: 109.96.7 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG Pack 1270, 1290, 1290 HDP @ 279\mod_1405343920054_0.docx @ 2149890 @ @ 1

BiG PACK 1270, 1290, 1290 HDP

Pos: 109.96.8 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Anzahl Messer am Presskolben (7Stück) Anzahl der Gegenschneide (2) BiG PACK 1270/1290/1290HDP/4x4 @ 279\mod_1405339789990_111462.docx @ 2149513 @ @ 1

–
–
Pos: 109.96.9 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Presēšanas kanāls ir aprīkots ar divām pretgriezējplāksnēm.
Preses virzulis ir aprīkots ar septiņiem nažiem.

3) Pretgriezējplāksnes pie
presēšanas kanāla

Regulējumi
Pos: 109.96.10 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/Big Pack 1290 HDP @ 32\mod_1253089501874_0.docx @ 309835 @ @ 1

Big Pack 1290 HDP

Pos: 109.96.11 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Einstellung der Preßkolbenmesser BP 1290 HDP / 4x4 @ 279\mod_1405341656863_111462.docx @ 2149760 @ @ 1

•

Atlaidiet spararata bremzi un spararatu manuāli pagrieziet darba virzienā, līdz nazis atrodas
virs pretgriezējplāksnes.
• Lai nostiprinātu preses virzuli, pievelciet spararata bremzi.
• Izmēriet vērtību "a" starp nazi un pretgriezējplāksni.
Ja vērtība "a" ir 2–4 mm, naži ir iestatīti pareizi.
Ja vērtība "a" nav 2–4 mm, jāieliek vai jāizņem atstatuma plāksnes.
• Atlaidiet spararata bremzi un spararatu manuāli pagrieziet darba virzienā, līdz nazis ir brīvi
pieejams.
• Lai nostiprinātu preses virzuli, pievelciet spararata bremzi.
• Atskrūvējiet naža skrūves un palieciet vai noņemiet atstatuma plāksnes, līdz vērtība
"a" = 2–4 mm.
• Pievelciet naža skrūves.
• Atlaidiet spararata bremzi un spararatu manuāli pagrieziet darba virzienā, līdz nazis atrodas
virs pretgriezējplāksnes.
• Lai nostiprinātu preses virzuli, pievelciet spararata bremzi.
• Izmēriet vērtību "a" starp nazi un pretgriezējplāksni.
Ja vērtība "a" ir 2–4 mm, naži ir iestatīti pareizi.
• Ja vērtība "a" nav 2–4 mm, atkārtojiet procesu, līdz vērtība "a" = 2–4 mm.
Pos: 109.96.12 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.96.13 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG Pack 890,1270, 1290 @ 279\mod_1405344179146_0.docx @ 2149920 @ @ 1

BiG PACK 890, 1270, 1290
Pos: 109.96.14 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Messer am Presskolben einstellen: Exzenterlaufrollen Bild mit Legende @ 279\mod_1405344462675_111462.docx @ 2149940 @ @ 1

216. att. BiG PACK 890 priekšpuse

1) Uzgrieznis

BiG PACK 890 aizmugure
BiG PACK 1270 priekšpuse/aizmugure
BiG PACK 1290 priekšpuse/aizmugure

2) Fiksācijas skrūve

3) Ekscentra gaitas rullītis

Pos: 109.96.15 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Messer am Presskolben einstellen: Exzenterlaufrollen Text @ 326\mod_1425978958740_111462.docx @ 2503066 @ @ 1

•

Atlaidiet spararata bremzi un spararatu manuāli pagrieziet darba virzienā, līdz nazis atrodas
virs pretgriezējplāksnes.
• Lai nostiprinātu preses virzuli, pievelciet spararata bremzi.
• Izmēriet vērtību "a" starp nazi un pretgriezējplāksni.
Ja vērtība "a" ir 2–4 mm, naži ir iestatīti pareizi.
Ja vērtība "a" nav 2–4 mm, preses virzulis virs ekscentra gaitas rullīšiem ir jāpaceļ vai
jānolaiž.
• Atskrūvējiet fiksācijas skrūves.
• Preses virzuli virs ekscentra gaitas rullīšiem paceliet vai nolaidiet, līdz vērtība "a" = 2–4 mm.
Uzmaniet, lai visiem četriem gaitas rullīšiem būtu līdzvērtīga slodze.
Pos: 109.96.16 /BA/Wartung/Hinweis Anziehdrehmomente beachten (siehe Kapitel Wartung „Anziehdrehmomente“). @ 326\mod_1425977305778_111462.docx @ 2502913 @ @ 1

Norādījums
Ievērojiet pievilkšanas griezes momentus (sk. nodaļu Apkope "Pievilkšanas griezes momenti").
Pos: 109.96.17 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Messer am Presskolben einstellen: Exzenterlaufrollen Tabelle Anzugsmomente @ 279\mod_1405414674680_111462.docx @ 2151317 @ @ 1

Pos: 109.96.18 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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BiG PACK 890 priekšpuse

BiG PACK 890 aizmugure
BiG PACK 1270
priekšpuse/aizmugure
BiG PACK 1290
priekšpuse/aizmugure

1) Uzgrieznis

-

45 Nm

2) Fiksācijas skrūve

-

160 Nm

3) Fiksācijas skrūve

210 Nm / priekšpuse

-

Regulējumi
Pos: 109.96.19 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Laufschienenreinigung @ 24\mod_1241423347774_111462.docx @ 243769 @ 3 @ 1

16.17.2

Vadošās sliedes tīrīšana

Att. 217
Uz preses virzuļa četriem ruļļiem (3) ir uzstādītas tīrīšanas sliedes (2), kuras atbrīvo preses
virzuļa vadošās sliedes no nosēdumiem. Lai noregulētu, atskrūvējiet skrūves (1) un tīrīšanas
sliedes noregulējiet atbilstoši vērtībai a = 1 - 2 mm. Atkal pievelciet skrūves.
Norādījums
Tīrīšanas sliedēm (2) jāspēj mazliet sagāzties ap ruļļu asi!
Pos: 109.96.20 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Seitliche Einstellung des Kolbens @ 24\mod_1241423485915_111462.docx @ 243793 @ 3 @ 1

16.17.3

Virzuļa sāniskā regulēšana

Att. 218
Preses virzuli jāizlīdzina pa vidu presēšanas kanālā.
Jāuzmana, lai virzulis brīvi kustētos un neberztos gar nekustīgajiem noņēmējiem kanāla
pamatnē un zem mezglu sējēju pamatnes.
Lai virzuli (2) sāniski izlīdzinātu, to novirza priekšējā pozīcijā, griežot spararatu.
Izmantojot izlīdzināšanas plāksnes (1) (283-676-0), kuras uzstāda starp virzuli (2) un slīdošajām
paplāksnēm (3), notiek virzuļa (2) sāniskā izlīdzināšana. Presēšanas kanāla šaurākajā vietā
virzuļa spraugas izmēram jābūt a = 1 - 2 mm.
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Regulējumi
Pos: 109.96.22 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/RRaffer zum Presskolben einstellen @ 107\mod_1334638713108_111462.docx @ 968048 @ 2 @ 1

16.18

Grābēja noregulēšana pret preses virzuli

Pos: 109.96.23 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Baugruppenbeschreibung @ 107\mod_1334639066023_111462.docx @ 968136 @ 3 @ 1

16.18.1

Mezglu apraksts

Pos: 109.96.24 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Raffer zum Presskolben alle HS TYpen außer 1290 HDP II Bild mit Legende @ 192\mod_1382087044802_111462.docx @ 1638491 @ @ 1

9

8

10
7

X

219. att.
1) Grābējs

2) Preses virzulis

3) Virzuļa kāts

4) Grābēja līste

5) Padevēja līste

6) Kontrollodziņš

7) Grābēja sajūgs

8) Grābēja
pārvadmehānisms

9) Ķēdes sajūgs

10) Sadales kārba

11) Galvenais reduktors

12) Spararats

13) Kloķa svira
a) Iztaisnots stāvoklis (aizmugurējais maiņas punkts)
Pos: 109.96.25 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.96.26 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Raffer zum Preßkolben Vorgehensweise alle HS TYpen außer 1290 HDP @ 192\mod_1382092377530_111462.docx @ 1638898 @ @ 1

Grābēja noregulēšana pret preses virzuli ir nepieciešama tikai tad, kad bija demontētas
šādas detaļas:
– Grābēja sajūgs (7), grābēja pārvadmehānisms (8), ķēdes sajūgs (9)
– Sadales kārba (10) (vai spēka agregāta – sadales kārba pret galveno reduktoru (11)
demontāža)
– Kloķa svira (13) no galvenā reduktora

Grābējs (1) ir pareizi noregulēts pret preses virzuli (2), kad virzuļa kāts (3) iztaisnotā stāvoklī (a)
un grābēja līstes (4) lielais gaitas rullītis, kas virzās pirms padevēja līstes (5), atrodas X=6 cm
zem kontrollodziņa (6).
Priekšnosacījumi:
– Grābēja sajūgs ir nofiksēts, sk. nodaļu Regulējumi "Grābēja sajūga pārbaude".
– VFS sistēma atrodas nulles stāvoklī, sk. nodaļu Regulējumi "Nulles stāvoklis".
– Novietojiet grābēja līsti (4) pozīcijā, sk. nodaļu Regulējumi "Grābēja līstes novietošana
pozīcijā".
– Novietojiet preses virzuli pozīcijā, sk. nodaļu Regulējumi "Preses virzuļa novietošana
pozīcijā".
Pos: 109.96.27 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.96.28 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Rafferkupplung überprüfen Einrastung der BP 4x4 Baureihe bei Ausführung offener Raffer @ 302\mod_1413980051690_111462.docx @ 2354245 @ 3 @ 1

16.18.2

Grābēja sajūga pārbaude
Tikai modelim ar atvērtu grābēju

220. att.
Norādījums
Grābēja sajūgs ir pareizi nofiksēts, ja ārējās atzīmes (1) uz grābēja sajūga sakrīt ar
atzīmi (2) uz grābēja sajūga iekšējā gredzena.
Pos: 109.96.29 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/RRafferleiste in Position bringen @ 171\mod_1369995210446_111462.docx @ 1473380 @ 3 @ 1

16.18.3

Grābēja līstes novietošana pozīcijā

Pos: 109.96.30 /Überschriften/Zwischenüberschriften/K-ONur bei Ausführung offener Raffer @ 324\mod_1425460767198_111462.docx @ 2492380 @ @ 1

Tikai modelim ar atvērtu grābēju

Pos: 109.96.31 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Rafferleiste in Position bringen alle HS Typen außer 1290 HDP II Bild @ 193\mod_1382601591739_111462.docx @ 1641398 @ @ 1

X

221. att.
Pos: 109.96.32 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Rafferleiste in Position bringen Text T1 alle HS TYpen außer 1290 HDP @ 192\mod_1382092229393_111462.docx @ 1638859 @ @ 1

•
•
•
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Griežot spararatu, manuāli grieziet grābēju darba virzienā, līdz grābēja līstes (4) lielais
gaitas rullītis, kas virzās pirms padevēja līstes (5), atrodas X= 6 cm zem kontrollodziņa (6).
Nostipriniet grābēju šajā stāvoklī ar montēšanas sviru.
Ieslēdziet spararata bremzi.

Regulējumi
Pos: 109.96.34 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Presskolben in Position bringen Text T2 alle HS TYpen außer 1290 HDP @ 192\mod_1382092469255_111462.docx @ 1638917 @ 3 @ 1

16.18.4

Preses virzuļa novietošana pozīcijā

3
12

5
13
6

X

4
14
222. att.
Priekšnosacījums:
– Grābēja līste atrodas pozīcijā, sk. nodaļu Regulējumi "Grābēja līstes novietošana pozīcijā".
Rīcības veids:
• Demontējiet ķēdes sajūga aizsargu (13).
• Noņemiet rullīšu ķēdi (14) no ķēdes sajūga.
• Izslēdziet spararata bremzi.
• Griežot spararatu (12) darba virzienā, novietojiet virzuļa kātu (3) iztaisnotā stāvoklī (a)
(aizmugurējais maiņas punkts).
• Ieslēdziet spararata bremzi.
• Uzlieciet un nostipriniet ķēdes sajūga rullīšu ķēdi (14).
• Uzstādiet ķēdes sajūga aizsargu (13).
• Noņemiet montēšanas sviru.
Regulējuma pārbaude:
• Izslēdziet spararata bremzi.
• Vienreiz manuāli aiz spararata pilnīgi pagrieziet mašīnu darba virzienā, līdz virzuļa kāts (3)
atrodas iztaisnotā stāvoklī (a) (aizmugurējais maiņas punkts)
Grābējs (1) ir pareizi noregulēts pret preses virzuli (2), kad virzuļa kāts (3) iztaisnotā stāvoklī (a)
un grābēja līstes (4) lielais gaitas rullītis, kas virzās pirms padevēja līstes (5), atrodas X=6 cm
zem kontrollodziņa (6). Ja tā nenotiek, sāciet regulējumus no sākuma (sk. nodaļu Regulējumi
"Grābēja noregulēšana pret preses virzuli").
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Regulējumi
Pos: 109.98.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/BBaugruppenbeschreibung VFS @ 322\mod_1424873333144_111462.docx @ 2482798 @ 2 @ 1

16.19

Maināmas iepildes sistēmas (VFS) mezglu apraksts

Pos: 109.98.2 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/HS-BaureiheBaugruppenenbeschreibung VFS-System Bild 870 HDP mit Legende @ 306\mod_1416209816792_111462.docx @ 2378658 @ @ 1

223. att.
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Poz.

Nosaukums

Poz.

Nosaukums

1)

Taustkulises

2)

Vītņotais stienis

3)

Fiksācijas skrūve (atbalsts)

4

Atbalsts

5)

Radiālais lodīšu gultnis (atbalsts)

6)

Palaides aizturis

7)

Diskveida izcilnis

8)

Rullis (nulles stāvokļa regulators)

9)

Nulles stāvokļa regulators

10)

Atbalsts (atrodas mašīnas otrajā pusē)

11)

Grūdēja vanna

12)

Bremzes dakša

13)

Bremzes plāksne

14)

Atspere (atspriegošanas jutīgums)

15)

Atspere (nulles stāvokļa regulators)

16)

Gumijas amortizators

Regulējumi
Pos: 109.98.4 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Voreinstellung Geweindestange / Anschlag @ 107\mod_1334225437831_111462.docx @ 965011 @ 3 @ 1

16.19.1

Iepriekšiestatījums: vītņotais stienis / aizturis taustkulisēm

Pos: 109.98.5 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/HS-BaureiheVoreinstellung Gewindestange Anschlag Bild HS-Baureihe @ 352\mod_1437488402020_111462.docx @ 2636931 @ @ 1

VI

V

2
IV

1

III
II

17

I

224. att.
Pos: 109.98.6 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/HS-Baureihe/Voreinstellung Gewindestange Anschlag Achtung @ 369\mod_1441784070895_111462.docx @ 2703428 @ @ 1

IEVĒRĪBAI! Mašīnas bojājumi
Lai nepieļautu mašīnas bojājumus, nekad nenovirziet vītņoto stieni (2) pozīcijā (VI).
Pos: 109.98.7 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/HS-Baureihe/Voreinstellung Gewindestange Anschlag Achtung bei Ausführung Multi-Bale @ 272\mod_1403260139102_111462.docx @ 2050157 @ @ 1

IEVĒRĪBAI! Mašīnas bojājumi
Lai izvairītos no mašīnas bojājumiem, ieteicams modelim MultiBale nekad nemainīt
taustkulises (1) pozīciju.
Pos: 109.98.8 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Montage Tastschwinge allgemein @ 24\mod_1241431701743_111462.docx @ 244299 @ @ 1

Taustkulise (1) un vītņstienis (2) jāuzstāda dažādās pozīcijās atkarībā no mašīnas tipa
(iepriekšējais iestatījums).
Pos: 109.98.9 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Tabelle Position Tastschwinge / Gewindestange_890/1 270/1290 @ 369\mod_1441784287062_111462.docx @ 2703449 @ @ 1

Mašīnas tips

Taustkulises pozīcija

Vītņstieņa pozīcija

BP 1270

I

V

BP 890 / 1290 /
1290 HDP

II

V

Pos: 109.98.10 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/HS-Baureihe/Voreinstellung Gewindestange Anschlag Text @ 272\mod_1403259872815_111462.docx @ 2050071 @ @ 1

VFS sistēmas regulēšana ir nepieciešama, ja:
• presēšanas kanāla aizpildījums augstuma ziņā nav pietiekams (jāuzlabo ķīpas piepildīšana
uz augšu);
• grābēja drošības sajūgs sāk nostrādāt pārāk bieži.
Rīcība:
• VFS sistēmu pārvietojiet nulles stāvoklī un pārbaudiet regulējumus (skatiet regulējumu
nodaļu "Nulles stāvoklis").
• Pārbaudiet atspriegošanas jutīgumu un, ja nepieciešams, noregulējiet (skatiet regulējumu
nodaļu "Atspriegošanas jutīgums").
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Regulējumi
Pos: 109.98.12 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/NNullstellung (VFS-System) @ 107\mod_1334225251167_111462.docx @ 964927 @ 3 @ 1

16.19.2

Nulles stāvoklis (VFS sistēma)

Pos: 109.98.13 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/BiG PACK 4x4/Nullstellung Bild @ 107\mod_1334225327515_111462.docx @ 964955 @ @ 1

225. att.
Griežot spararatu, manuāli pagrieziet grābēju darba virzienā, līdz rullis (8) ir nofiksējies nulles
stāvokļa regulatorā (9) (tagad VFS atrodas nulles stāvoklī).

Pos: 109.98.14 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/HS-Baureihe/Nullstellung Text @ 306\mod_1416215648293_111462.docx @ 2378972 @ @ 1

Norādījums
Nulles stāvoklis ir pareizi noregulēts, ja:
• atbalsts (4) ir pie regulēšanas skrūves (3);
• radiālā lodīšu gultņa ruļļa vidus (5) atrodas attālumā B = 5 – 8 mm no palaides
aiztura (6) gala, kuram ir piekļauts palaides aizturis;
• taustkulise (1) atrodas attālumā C = 5 – 10 mm no grābēja vannas (11) malas.
Pārbaudiet un, ja nepieciešams, šādi labojiet regulējumus:
•

Regulējiet regulēšanas skrūvi (3), līdz radiālā lodīšu gultņa (5) ruļļa vidus atrodas attālumā
B = 5 – 8 mm no palaides aiztura (6) gala, kuram ir piekļauts palaides aizturis.

Norādījums
Ja vērtību B nevar noregulēt, pārbaudiet svārstību slāpēšanas ierīci un, ja nepieciešams,
noregulējiet (skatiet regulējumu nodaļu "Svārstību slāpēšanas ierīces regulēšana").
•
Pos: 109.98.15 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējiet vītņoto stieni (2), līdz taustkulise (1) atrodas attālumā C = 5 – 10 mm no grābēja
vannas (11) malas.

Regulējumi
Pos: 109.98.16 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/NNullsteller einstellen @ 272\mod_1403255157802_111462.docx @ 2049715 @ 3 @ 1

16.19.3

Nulles stāvokļa regulatora regulēšana

Pos: 109.98.17 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/HS-Baureihe/Nullsteller einstellen Bild BP 870 @ 272\mod_1403255205278_111462.docx @ 2049743 @ @ 1

A

226. att.
Pos: 109.98.18 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/HS-Baureihe/Nullsteller einstellen @ 272\mod_1403082433259_111462.docx @ 2048418 @ @ 1

Nulles stāvokļa regulatora regulēšana
Nulles stāvokļa regulatora regulēšanu veic nulles stāvoklī (skatiet regulējumu nodaļu
"Maināmās iepildes sistēmas regulēšana" ->"Nulles stāvoklis").
• Atspriegojiet atsperi (15).
• Atskrūvējiet skrūvi (1).
• Manuāli atlieciet uz augšu nulles stāvokļa regulatoru (9).
• Diskveida izcilni (7) ar roku iebīdiet A virzienā, ciktāl iespējams, un pieturiet.
• Nulles stāvokļa regulatoru (9) bīdiet uz leju un ekscentra paplāksni (2) pagrieziet, līdz rullis
(8) ir nofiksējies nulles stāvokļa regulatora apakšējā zonā (B).
• Lai ekscentra paplāksni nodrošinātu pret pagriešanu, pievelciet skrūves (1).
• Atbrīvojiet diskveida izciļņus.
Nulles stāvokļa regulatora rullis pagriežas nulles stāvokļa regulatora augšējā zonā (C).
• Informāciju par atsperes (15) nospriegošanu skatiet regulējumu nodaļā "Atsperes nulles
stāvokļa regulatora noregulēšana".
• Informāciju par gumijas amortizatora nulles stāvokļa regulatora noregulēšanu skatiet
regulējumu nodaļā "Gumijas amortizatora nulles stāvokļa regulatora noregulēšana".
Aiztura brīvgājiena pārbaude
• Griežot spararatu, manuāli pagrieziet grābēju darba virzienā vienreiz līdz galam.
Visa procesa laikā aizturis nedrīkst kustēties.
Pos: 109.98.19 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.98.20 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/HS-Baureihe/Gummipuffer Nullsteller einstellen @ 309\mod_1417083054491_111462.docx @ 2394009 @ 3 @ 1

16.19.4

Gumijas bufera iestatīšana pie nulles stāvokļa regulatora

227. att.
Priekšnosacījums:
– Nulles stāvokļa regulatora regulēšanu veic nulles stāvoklī, sk. nodaļu Regulējumi
"Maināmās iepildes sistēmas regulēšana" -> "Nulles stāvoklis".
Gumijas bufera iestatīšana pie nulles stāvokļa regulatora
• Zem gumijas amortizatora (16) palieciet vai noņemiet paliktņus, līdz vērtība A = 0–2 mm.
Pos: 109.98.21 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/FFeder Nullsteller einstellen @ 272\mod_1403254977399_111462.docx @ 2049676 @ 3 @ 1

16.19.5

Atsperes nulles stāvokļa regulatora regulēšana

Pos: 109.98.22 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/HS-Baureihe/Einstellung der Feder des Nullstellers Bild BP 870 HS Baureihe @ 272\mod_1403242280555_111462.docx @ 2049337 @ @ 1

228. att.
Pos: 109.98.23 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/BiG PACK 4x4/Nullsteller Feder Text @ 107\mod_1334225201961_111462.docx @ 964869 @ @ 1

Atsperes (15) regulēšanu veic nulles stāvoklī (skatiet regulējumu nodaļu "Nulles stāvoklis").
Rūpnīcā atsperes iestatījums ir A = 185 mm.
Pārbaudiet lielumu A un, ja nepieciešams, noregulējiet:
• Atsperi (15) nospriegojiet uz vērtību "A" = 185 mm
Pos: 109.98.24 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.98.25 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Auslöseempfindlichkeit einstellen @ 107\mod_1334224827926_111462.docx @ 964729 @ 3 @ 1

16.19.6

Atspriegošanas jutīguma regulēšana

Pos: 109.98.26 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/BiG PACK 4x4/Auslöseempfindlichkeit einstellen Bil d @ 107\mod_1334224882129_111462.docx @ 964757 @ @ 1

229. att.
Izmantojot atsperi (14), tiek noregulēts taustkulises atspriegošanas jutīgums. Pēc taustkulises
pagriešanas atspere atvelk taustkulisi (nulles stāvoklis).
Atsperes garums rūpnīcā ir iestatīts uz C = 205 – 210 mm.
Jo lielāks atsperes nospriegojums, jo vairāk lopbarības tiek savākts presēšanas kanālā.

Pos: 109.98.27 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/BiG PACK 4x4/Auslöseempfindlichkeit einstellen Text @ 107\mod_1334224956644_111462.docx @ 964785 @ @ 1

Norādījums
• Palieliniet atsperes nospriegojumu, ja presēšanas kanāla aizpildījums augstuma ziņā
nav pietiekams (jāuzlabo ķīpas piepildīšana uz augšu).
• Samaziniet atsperes nospriegojumu, ja grābēja drošības sajūgs nostrādā pārāk bieži.
Atsperes nospriegojuma palielināšana/samazināšana:
• Atskrūvējiet skrūvsavienojumu (16)
Lieluma C samazināšana (atsperes spriegojuma samazināšana)
Lieluma C palielināšana (atsperes spriegojuma palielināšana)
• Pievelciet skrūvsavienojumu (16)
Pos: 109.98.28 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/BiG PACK 4x4/Auslöseempfindlichkeit Hinweis wann die Tastschwinge versetzt werden muss @ 172\mod_1370434630327_111462.docx @ 1478568 @ @ 1

Norādījums
Ja pēc atsperes maksimālas nospriegošanas ķīpas forma joprojām nav apmierinoša,
taustkulises jāuzstāda augstākajā pozīcijā (skatiet iestatījumu nodaļu "Taustkulišu
uzstādīšana")
Ja pēc atsperes spriegojuma maksimālas atlaišanas pārslodzes aizsardzība forma joprojām
iedarbojas pārāk bieži, tad taustkulises jāuzstāda dziļākajā pozīcijā (skatiet iestatījumu nodaļu
"Taustkulišu uzstādīšana")
Pos: 109.98.29 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/BiG PACK 4x4/Auslöseempfindlichkeit Hinweis "Schlecht ausgefüllte Ballenecken...." @ 172\mod_1370435132973_111462.docx @ 1478626 @ @ 1

Norādījums
Slikti aizpildītie ķīpas stūri lielākoties ir izskaidrojami ar neizdevīgu vāla formu vai
vienpusēju kustības režīmu.
Pārāk liels atsperes spriegojums var radīt grābēja nosprostojumu un līdz ar to izraisīt
veiktspējas samazinājumu.
Pos: 109.98.30 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.98.31 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/TTastschwinge versetzen @ 107\mod_1334224192633_111462.docx @ 964560 @ 3 @ 1

16.19.7

Taustkulišu novirze

Pos: 109.98.32 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/HS-Baureihe/Voreinstellung Gewindestange Anschlag Achtung bei Ausführung Multi-Bale @ 272\mod_1403260139102_111462.docx @ 2050157 @ @ 1

IEVĒRĪBAI! Mašīnas bojājumi
Lai izvairītos no mašīnas bojājumiem, ieteicams modelim MultiBale nekad nemainīt
taustkulises (1) pozīciju.
Pos: 109.98.33 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/HS-Baureihe/Tastschwinge versetzen BiG Pack 890/1270/1290 HDP @ 352\mod_1437545199994_111462.docx @ 2637088 @ @ 1

Iebūvējiet taustkulises (1) pozīcijās (I-II) atkarībā no saražotajām ķīpām.
Pos: 109.98.34 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/HS-Baureihe/Voreinstellung Gewindestange Anschlag Achtung @ 369\mod_1441784070895_111462.docx @ 2703428 @ @ 1

IEVĒRĪBAI! Mašīnas bojājumi
Lai nepieļautu mašīnas bojājumus, nekad nenovirziet vītņoto stieni (2) pozīcijā (VI).
Pos: 109.98.35 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/HS-Baureihe/Auslöseempfindlichkeit Hinweis Tastschwinge versetzen_BP 890/1270/1290 @ 369\mod_1441789848892_111462.docx @ 2704030 @ @ 1

Norādījums
Ja pēc atsperes maksimālas nospriegošanas ķīpas forma joprojām nav apmierinoša,
taustkulises jāuzstāda blakus augstākajā pozīcijā.
Ja pēc atsperes spriegojuma maksimālās samazināšanas pārslodzes aizsardzība joprojām
nostrādā pārāk bieži, tad taustkulises jāuzstāda blakus zemākajā pozīcijā.
Pos: 109.98.36 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/HS-BaureiheVoreinstellung Gewindestange Anschlag Bild HS-Baureihe @ 352\mod_1437488402020_111462.docx @ 2636931 @ @ 1

VI
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230. att.
Pos: 109.98.37 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/BiG PACK 4x4/Tastschwinge versetzen Hinweis 1 @ 107\mod_1334224608802_111462.docx @ 964645 @ @ 1

Norādījums
Taustkulises (1) uzstādiet tikai tad, ja atsperes (14) atspriegošanas jutīgumu vairs nevar
noregulēt (skatiet regulējumu nodaļu "Atspriegošanas jutīguma regulēšana").
Pos: 109.98.38 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/BiG PACK 4x4/Tastschwinge versetzen Handlungsanweisung 1 @ 107\mod_1334224662927_111462.docx @ 964673 @ @ 1

•
•
•
Pos: 109.98.39 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Atskrūvējiet seššķautņu skrūvi (17)
Pārvirziet taustkulises (1) vajadzīgajā pozīcijā
Pievelciet seššķautņu skrūvi (17)

Regulējumi
Pos: 109.98.40 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/BiG PACK 1290 HDP II/Tastschwinge versetzen Hinweis 2 1290 HDP II @ 170\mod_1369903454290_111462.docx @ 1472094 @ @ 1

Norādījums
Pēc taustkulišu pārvirzīšanas jāpārbauda un vajadzības gadījumā jānoregulē turpmāk minētie
iestatījumi.
– Pārbaudiet nulles stāvokli; skatiet regulējumu nodaļu "Nulles stāvoklis".
• Pārbaudiet atspriegošanas jutīgumu un, ja nepieciešams, noregulējiet (skatiet regulējumu
nodaļu "Atspriegošanas jutīgums").
• Pārbaudiet taustkulišu aizturi un, ja nepieciešams, noregulējiet (skatiet regulējumu nodaļu
"Taustkulišu aiztura regulēšana").
• Pārbaudiet svārstību slāpēšanas ierīci un, ja nepieciešams, noregulējiet (skatiet
regulējumu nodaļu "Svārstību slāpēšanas ierīces regulēšana").
Pos: 109.98.41 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Anschlag Tastschwinge einstellen @ 107\mod_1334223782493_111462.docx @ 964446 @ 3 @ 1

16.19.8

Atdura taustkulišu iestatīšana

Pos: 109.98.42 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/BiG PACK 1290 HDP II/Anschlag Tastschwinge einstellen Bild BiG PACK 1290 HDP II @ 170\mod_1369905088718_111462.docx @ 1472203 @ @ 1

E

231. att.
Pos: 109.98.43 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/BiG PACK 1290 HDP II/Anschlag Tastschwinge einstel len Text BiG PACK 1290 HDP II @ 170\mod_1369905490116_111462.docx @ 1472232 @ @ 1

•
•
•

Palaidiet vaļīgāk uzgriežņus (19) un aizturi pārvietojiet uz aizmuguri.
Lai palaistu VFS sistēmu, taustkulises (1) ar roku pārvietojiet uz aizmuguri.
Manuāli grieziet spararatu darba virzienā, līdz radiālais lodīšu gultnis (5) atrodas diskveida
izciļņa (7) augstākajā vietā (zona "C").
Šajā stāvoklī taustkulišu zariem (18) jāatrodas ārpus (a) grūdēja vannas (11).
• Pārbaudiet, vai zari (18) atrodas ārpus (a) grūdēja vannas (11).
Zari neatrodas ārpus grūdēja vannas:
• Pirms zari atrodas ārpus grūdēja vannas, koriģējiet vītņotā stieņa garumu.
Atdura iestatīšana:
• Pārvietojiet aizturi (10), līdz sasniegta vērtība "E" = 2 mm.
• Pievelciet uzgriežņus (19).
Pos: 109.98.44 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.98.45 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/BiG PACK 1290 HDP II/Anschlag Tastschwinge einstel len Text Maß F prüfen BiG PACK 1290 HDP II @ 171\mod_1370242686695_111462.docx @ 1473797 @ @ 1

Vērtības "F" pārbaude:

F

232. att.
• Pievelcietg taustkulises līdz aizturim (10).
• Nosakiet vērtību "F" šajā pozīcijā, mērot starp radiālo lodīšu gultni un diskveida izcilni.
Ja vērtība "F" ir 5 mm, aizturis ir iestatīts pareizi.
Ja vērtība "F" nav 5 mm, iestatiet aizturi.
Ja vērtību "F" nevar noregulēt, svārstību slāpēšanas ierīce traucē taustkulises kustības ceļu;
šādā gadījumā jānoregulē svārstību slāpēšanas ierīces bremzes dakša (skatiet regulējumu
nodaļu "Svārstību slāpēšanas ierīce").
Pos: 109.98.46 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.98.47 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/D/Dämpungseinrichtung @ 73\mod_1308655794889_111462.docx @ 656604 @ 3 @ 1

16.19.9

Svārstību slāpēšanas ierīce

Pos: 109.98.48 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/BiG PACK 4x4/Dämpungseinrichtung Bild BP 4x4 @ 107\mod_1334223246406_111462.docx @ 964378 @ @ 1

233. att.
Pos: 109.98.49 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Dämpungseinrichtung Text 890/1270/1290 HS Baureihe @ 323\mod_1425291927137_111462.docx @ 2488882 @ @ 1

Svārstību slāpēšanas ierīce novērš to, ka taustkulise atsitiena rezultātā nejauši neaktivizē VFS
sajūgu.
Izmantojot bremzes dakšu (12), var noregulēt bremzēšanas ceļa garumu abos galējos
stāvokļos.
Galējie stāvokļi:
Galējais stāvoklis A: VFS sistēma atrodas nulles stāvoklī
Galējais stāvoklis B: VFS sistēma ir aktivizēta (taustkulišu zari nedrīkst atrasties ārpus grūdēja
vannas).
Svārstību slāpēšanas ierīces pārbaude:
• Griežot spararatu, manuāli pārvietojiet grābēju nulles stāvoklī (skatiet regulējumu nodaļu
"Nulles stāvoklis").
Izmēriet un atzīmējiet vērtību A starp atbalsta malu (4) un bremzes plāksni (13).
•
•

Pavelciet taustkulisi uz aizmuguri, lai palaistu VFS sistēmu.
Spararatu pagrieziet tiktāl, līdz radiālais lodīšu gultnis atrodas diskveida izciļņa augstākajā
vietā (zona "C") (skatiet regulējumu nodaļu "Taustkulišu aiztura regulēšana").
Izmēriet un atzīmējiet vērtību B starp atbalsta malu (4) un bremzes plāksni (13).
Vērtībai A un vērtībai B ir jābūt vienādā lielumā.
Ja vērtība A un vērtība B nav vienādā lielumā, bremzes dakšu noregulējiet tā, lai šīs vērtības
būtu vienādas.
Šim nolūkam:
• Atskrūvējiet skrūvju savienojumu (20).
• Pārvietojiet bremzes dakšu.
• Pievelciet skrūvju savienojumu.
Bremzes atsperi (1) sākotnēji nospriegojiet atbilstoši vērtībai D = 55 mm (tīrais atsperes
garums).
Pos: 109.99 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.100 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Einstellung der Schwungradreinigung (nur bei Big Pack 890) @ 24\mod_1241439733852_111462.docx @ 244880 @ 2 @ 1

16.20

Spararata tīrīšanas regulēšana (tikai modelim BigPack 890)

Att. 234
Pat nelieli nosēdumi spararata (1) iekšpusē var izraisīt nelīdzsvarotību. Šī iemesla dēļ regulāri
pārbaudiet plastmasas sliedes (2) regulējumu. Ja sprauga starp spararatu un plastmasas sliedi
ir par lielu, atskrūvējiet turētāju (4) uzgriežņus (5) un plastmasas sliedi garenajās atverēs (1)
pavirziet līdz inerces masai. Atkal pievelciet uzgriežņus.

Pos: 109.101 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Grundeinstellung der Bandbremse (Schwungrad) @ 325\mod_1425902922399_111462.docx @ 2501972 @ 2 @ 1

16.21

Lenšu bremzes pamatregulējums (spararats)

a

1

BPXC0168

235. att.
Lenšu bremze ir piestiprināta spararata kreisajā pusē. Ja lenšu bremzes ieslēgšanas gadījumā
bremzēšana nav pietiekama, to var pieregulēt, pagarinot vārpstu (1).
Pamatregulējums:

Pos: 109.102 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīna

Lielums a

870

335,6 mm

890, 1270, 1290, 4x4, 1290 HDP II

186 mm

1290 HDP

195 mm

Regulējumi
Pos: 109.103 /Überschriften/Zwischenüberschriften/P-TSpaltmaß einstellen @ 325\mod_1425908773486_111462.docx @ 2502226 @ @ 1

Spraugas izmēra regulēšana

Pos: 109.104 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Spaltmaß einstellen @ 325\mod_1425907186610_111462.docx @ 2502133 @ @ 1

X

b

236. att.
Spararata bremze ir piestiprināta spararata kreisajā pusē.
Spraugas izmēram jābūt X = 12 mm.
Ja spraugas izmērs X nav pietiekams, to var pieregulēt, palielinot lielumu (b).
Ja nepieciešams, pārbaudiet Boudena troses regulējumu.
Pos: 109.105 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.106 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/SSchnittlänge einstellen @ 275\mod_1404396419814_111462.docx @ 2067721 @ 2 @ 1

16.22

Griešanas garuma regulēšana

Pos: 109.107 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schnittlänge einstellen/Vollbestückung/Schnittlänge einstellen: Allgemein von der linken Seite Big Pack @ 279\mod_1405066787213_111462.docx @ 2147620 @ @ 1

Griešanas garuma regulēšana jāveic vienādi mašīnas labajā un kreisajā pusē. Turpmāk ir
aprakstīta regulēšana, kas veicama mašīnas kreisajā pusē. Tas pats attiecas arī uz mašīnas
labo pusi.
Ar pilnu nažu kasetnes aprīkojumu

Pos: 109.108 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schnittlänge einstellen/Vollbestückung/Bei Vollbestückung der Messerkassette @ 275\mod_1404456429078_111462.docx @ 2068564 @ @ 1

Pos: 109.109 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schnittlänge einstellen/Vollbestückung/Schnittlänge einste llen Bild @ 275\mod_1404399343354_111462.docx @ 2067957 @ @ 1

4

BPHS0299

237. att.
Pos: 109.110 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schnittlänge einstellen/Vollbestückung/Das Hilfswerkzeug (4) befindet sich an der linken Maschinenseite, in Nähe des Schneidwerks. @ 275\mod_1404456286163_111462.docx @ 2068536 @ @ 1

Palīginstruments (4) atrodas mašīnas kreisajā pusē griezējaparāta tuvumā.
Lai noregulētu atšķirīgu griešanas garumu pilna griezējaparāta aprīkojuma gadījumā, augšējam
un apakšējam nažu ieslēgšanas slēdzim (1,2) ir nepieciešami savstarpēji atšķirīgi regulējumi

Pos: 109.111 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schnittlänge einstellen/Vollbestückung/Schnittlänge einstellen T1 in Abhängigkeit der Messerschaltung @ 275\mod_1404399346135_111462.docx @ 2067986 @ @ 1

(

/

). Griešanas garumu atkarībā no nažu ieslēgšanas slēdža skatiet tabulā.

Pos: 109.112 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG Pack 890 HS XC @ 279\mod_1405416487213_0.docx @ 2151747 @ @ 1

BiG Pack 890 HS XC

Pos: 109.113 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schnittlänge einstellen/Vollbestückung/Schnittlänge Tabelle Messerschaltung BigPac k mit 16 Messer @ 275\mod_1404400014028_111462.docx @ 2068005 @ @ 1

Griešanas garuma tabula atkarībā no nažu ieslēgšanas slēdža (ar pilnu aprīkojumu)
Griešanas garums
Nažu
Augšējais nažu
Apakšējais nažu
ieslēgšanas slēdzis
ieslēgšanas slēdzis
mm
skaits
0
88

8

88

8

44

16

Pos: 109.114 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schnittlänge einstellen/Vollbestückung/Schnittlänge einstellen T2 @ 275\mod_1404394430217_111462.docx @ 2067899 @ @ 1

•
•

Mašīnu novietojiet miera stāvoklī un nostipriniet; skatiet nodaļu Drošība > Drošības
pasākumi ("Mašīnas novietošana miera stāvoklī un nostiprināšana).
Palīgaprīkojumu (4) uzstādiet ar augšējo vai apakšējo nažu ieslēgšanas slēdzi (1,2).

UZMANĪBU! Traumu risks, ko izraisa aplīgaprīkojuma atsperu spiediens. Priekšlaicīgas
atbrīvošanās gadījumā var gūt traumas.
•

Palīginstrumentu (4) pagrieziet tiktāl, līdz nažu ieslēgšanas slēdžu izciļņi no stāvokļa (
nonāk stāvoklī (

Pos: 109.115 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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).

)

Regulējumi
Pos: 109.116 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG Pack 1270 XC HS / 1290 XC HS / 1290 HDP XC HS @ 192\mod_1382081008983_0.docx @ 1637795 @ @ 1

BiG Pack 1270 HS XC / BiG Pack 1290 HS XC / BiG Pack 1290 HDP HS XC

Pos: 109.117 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schnittlänge einstellen/Vollbestückung/Schnittlänge Tabelle Messerschaltung mit 26 Messer @ 279\mod_1405416652210_111462.docx @ 2151807 @ @ 1

Griešanas garuma tabula atkarībā no nažu ieslēgšanas slēdža (ar pilnu aprīkojumu)
Griešanas garums
Nažu
Augšējais nažu
Apakšējais nažu
ieslēgšanas slēdzis
ieslēgšanas slēdzis
mm
skaits
0
88

13

88

13

44

26

Pos: 109.118 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schnittlänge einstellen/Vollbestückung/Schnittlänge einstellen T2 @ 275\mod_1404394430217_111462.docx @ 2067899 @ @ 1

•
•

Mašīnu novietojiet miera stāvoklī un nostipriniet; skatiet nodaļu Drošība > Drošības
pasākumi ("Mašīnas novietošana miera stāvoklī un nostiprināšana).
Palīgaprīkojumu (4) uzstādiet ar augšējo vai apakšējo nažu ieslēgšanas slēdzi (1,2).

UZMANĪBU! Traumu risks, ko izraisa aplīgaprīkojuma atsperu spiediens. Priekšlaicīgas
atbrīvošanās gadījumā var gūt traumas.
•

Palīginstrumentu (4) pagrieziet tiktāl, līdz nažu ieslēgšanas slēdžu izciļņi no stāvokļa (
nonāk stāvoklī (

)

).

Pos: 109.119 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.120 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schnittlänge einstellen/Vollbestückung/In Abhängigkeit der Messerbestückung in den Messerkassetten @ 279\mod_1405067044479_111462.docx @ 2147660 @ @ 1

Atkarībā no nažu aprīkojuma nažu kasetnēs

Pos: 109.121 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 109.122 /BA/Wartung/Schneidwerk/Messerwechsel Bild @ 275\mod_1404401306487_111462.docx @ 2068104 @ @ 1

6

3
5
BPHS0300

238. att.
Lai nažu kasetnes aprīkojumam iestatītu atšķirīgu griešanas garumu, jānoņem vai jāiestata
nažu skaits. Griešanas garumu atkarībā no nažu aprīkojuma skatiet tabulā.

Pos: 109.123 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schnittlänge einstellen/Vollbestückung/Schnittlänge einstellen T1 in Abhängigkeit der Messerbestückung @ 275\mod_1404470280193_111462.docx @ 2069816 @ @ 1

Pos: 109.124 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG Pack 890 HS XC @ 279\mod_1405416487213_0.docx @ 2151747 @ @ 1

BiG Pack 890 HS XC

Pos: 109.125 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schnittlänge einstellen/Schnittlänge Tabelle durch Messerbestückung BigPack HS mit 16 Messer @ 192\mod_1382081539305_111462.docx @ 1637883 @ @ 1

Griešanas garuma tabula atkarībā no nažu aprīkojuma
Griešanas garums mm
Nažu skaits
0
44
16
88
8
176
4

Izmantotais nažu nodalījums
jebkurš
katrs
katrs otrais
katrs trešais

Pos: 109.126 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG Pack 1270 XC HS / 1290 XC HS / 1290 HDP XC HS @ 192\mod_1382081008983_0.docx @ 1637795 @ @ 1

BiG Pack 1270 HS XC / BiG Pack 1290 HS XC / BiG Pack 1290 HDP HS XC

Pos: 109.127 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schnittlänge einstellen/Schnittlänge Tabelle durch Messerbestückung 26 Messer @ 153\mod_1363012546370_111462.docx @ 1359640 @ @ 1

Griešanas garuma tabula atkarībā no nažu aprīkojuma
Griešanas garums mm
Nažu skaits
0
44
26
88
13
176
6
Pos: 109.128 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Izmantotais nažu nodalījums
jebkurš
katrs
katrs otrais
katrs trešais

Regulējumi
Pos: 109.129 /BA/Wartung/Schneidwerk/Schneidwerk absenken zÜ @ 275\mod_1404468973233_111462.docx @ 2069639 @ @ 1

Griezējaparāta nolaišana
Medium elektronika

Pos: 109.130 /BA/Wartung/Schneidwerk/Schneidwerk absenken: Medium–Elektronik @ 356\mod_1438698331389_111462.docx @ 2654908 @ @ 1

•

Aktivizējiet traktora vadības ierīci (

), līdz griezējaparāts ir pilnīgi nolaists.

Pos: 109.131 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 109.132 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Komfort-Elektronik @ 61\mod_1299223046976_111462.docx @ 570932 @ @ 1

Komfort elektronika

Pos: 109.133 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12Messerbalken freischalten @ 352\mod_1437392672909_111462.docx @ 2634143 @ @ 1

Aktivizēšana
•

Lai aktivizētu nažu siju, nospiediet

Indikācijā redzami simboli

,

.
.

Pos: 109.134 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12Messerbalken senken @ 352\mod_1437393051647_111462.docx @ 2634205 @ @ 1

Nolaišana
•

Lai nolaistu nažu siju, nospiediet un noturiet

.

Pos: 109.135 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 109.136 /BA/Wartung/Schneidwerk/Schneidwerk absenken: Komfort-Elektronik Über die Tasten @ 275\mod_1404467742434_111462.docx @ 2069492 @ @ 1

Taustiņi uz mašīnas
•

Lai nolaistu nažu siju, spiediet taustiņus

, līdz tā ir nolaista līdz galam.

Pos: 109.137 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 109.138 /BA/Wartung/Schneidwerk/Einzelmessersicherung entlasten @ 275\mod_1404467559772_111462.docx @ 2069464 @ @ 1

Atsevišķo nažu aizsardzības atbrīvošana
• Mašīnu novietojiet miera stāvoklī un nostipriniet; skatiet nodaļu Drošība > Drošības
pasākumi ("Mašīnas novietošana miera stāvoklī un nostiprināšana).
• Palīgaprīkojumu (4) uzstādiet ar augšējo vai apakšējo nažu ieslēgšanas slēdzi (1,2).
UZMANĪBU! Traumu risks, ko izraisa aplīgaprīkojuma atsperu spiediens. Priekšlaicīgas
atbrīvošanās gadījumā var gūt traumas.
•

Palīginstrumentu (4) pagrieziet tiktāl, līdz augšējā un apakšējā nažu ieslēgšanas slēdža
izciļņi nonāk stāvoklī (

).

Pos: 109.139 /BA/Wartung/Schneidwerk/Messerkassette herausziehen @ 275\mod_1404467519024_111462.docx @ 2069436 @ @ 1

Nažu kasetnes izvilkšana (7)
• Lai izvilktu nažu kasetni, atbloķējiet griezējaparāta tekni (3) un nažu kasetni izvelciet uz
sāniem līdz galam.
Pos: 109.140 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 109.141 /BA/Wartung/Schneidwerk/Messerwelle entriegeln @ 275\mod_1404467406452_111462.docx @ 2069408 @ @ 1

Nažu vārpstas atbloķēšana
•

Lai atbrīvotu nažu vārpstu, pārlieciet griezējaparāta tekni (5) pozīcijā (

).

Pos: 109.142 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 109.143 /BA/Wartung/Schneidwerk/Messer entnehmen / einsetzen @ 275\mod_1404467247194_111462.docx @ 2069380 @ @ 1

Nažu izņemšana/ievietošana
UZMANĪBU! Sagriešanās risks, ko rada asi naži! Lietojiet cimdus.
•
•

Nazi (6) noņemiet vertikāli uz augšu.
Jauno nazi ievietojiet vertikāli no augšas.

Pos: 109.144 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 109.145 /BA/Wartung/Schneidwerk/Messerwelle verriegeln @ 275\mod_1404467169917_111462.docx @ 2069352 @ @ 1

Nažu vārpstas nobloķēšana
•
•
•
Pos: 109.146 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 109.147 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lai nobloķētu nažu vārpstu, pārlieciet griezējaparāta tekni (5) pozīcijā ( ).
Nažu kasetni iebīdiet, līdz griezējaparāta tekne (3) nofiksējas automātiski.
Novietojiet palīginstrumentu mašīnas turētājā.

Regulējumi
Pos: 109.148 /BA/Wartung/Schneidwerk/Schneidwerk anheben zÜ @ 279\mod_1405063605495_111462.docx @ 2147018 @ @ 1

Griezējaparāta pacelšana
Medium elektronika

Pos: 109.149 /BA/Wartung/Schneidwerk/Schneidwerk anheben: Medium–Elektronik @ 356\mod_1438698518696_111462.docx @ 2654979 @ @ 1

•

Aktivizējiet traktora vadības ierīci (
pacelts.

), līdz griezējaparāts ir pilnīgi

Pos: 109.150 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Komfort-Elektronik @ 61\mod_1299223046976_111462.docx @ 570932 @ @ 1

Komfort elektronika

Pos: 109.151 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12Messerbalken freischalten @ 352\mod_1437392672909_111462.docx @ 2634143 @ @ 1

Aktivizēšana
•

Lai aktivizētu nažu siju, nospiediet

Indikācijā redzami simboli

,

.
.

Pos: 109.152 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12Messerbalken heben @ 352\mod_1437392869065_111462.docx @ 2634174 @ @ 1

Pacelšana
•

Lai paceltu nažu siju, nospiediet un noturiet

.

Pos: 109.153 /BA/Wartung/Schneidwerk/Schneidwerk anheben: Komfort-Elektronik Über die Tasten @ 279\mod_1405064009645_111462.docx @ 2147118 @ @ 1

Taustiņi uz mašīnas
•

Lai paceltu nažu siju, spiediet taustiņus

, līdz tā ir pacelta līdz galam.

Pos: 110 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 111 /Layout Module /Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_111462.docx @ 112426 @ @ 1

Pos: 112 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Šī lappuse ir apzināti atstāta brīva.

Apkope
Pos: 113 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung @ 0\mod_1199883581050_111462.docx @ 112186 @ 1 @ 1

17

Apkope

Pos: 114.1 /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: 114.2 /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: 114.3 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/EErsatzteile @ 0\mod_1196782991234_111462.docx @ 111805 @ 2 @ 1

17.1

Rezerves daļas

Pos: 114.4 /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: 114.5 /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: 114.6 /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: 114.7 /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: 114.8 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos: 114.9 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/WWartungstabelle @ 65\mod_1300369413064_111462.docx @ 583979 @ 2 @ 1

17.2

Apkopes tabula

Pos: 114.10 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Wartungstabelle 1290 HDP II T1 @ 325\mod_1425895120862_111462.docx @ 2501831 @ @ 1

Pēc katras sezonas

Ik pēc 500 stundām

Ik pēc 200 stundām

Ik pēc 50 stundām

Vienreiz pēc 50 stundām

Ik pēc 10 stundām, taču
vismaz 1 reizi dienā

Pirms sezonas sākuma

Apkopes intervāls
Vienreiz pēc 10 stundām

Apkopes darbi

Skrūvju/uzgriežņu papildu pievilkšana
Visas skrūves

X

X

Galvenais reduktors
Eļļas līmeņa pārbaude

X

X

Eļļas maiņa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grābēja pārvadmehānisms
Eļļas līmeņa pārbaude

X

X

Eļļas maiņa
Sadales kārba
Eļļas līmeņa pārbaude

X

X

Eļļas maiņa
Augšējais/apakšējais savācēja
pārvadmehānisms
(modelis bez griezējaparāta)
Eļļas līmeņa pārbaude

X

X

Eļļas maiņa
Augšējais/apakšējais griezējaparāta
pārvadmehānisms
(modelis ar griezējaparātu)
Eļļas līmeņa pārbaude

X

X

Eļļas maiņa
Stūra pārvads uz jūgvārpstas
priekšā/aizmugurē
Eļļas līmeņa pārbaude
Eļļas maiņa
Ventilatora pārvadmehānisms

X

X
X

Borta hidrauliskā sistēma

Pos: 114.11 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Hidrauliskās eļļas maiņa

X

Augstspiediena filtra filtrēšanas elementa
nomaiņa

X

Apkope
Pos: 114.12 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Wartungstabelle 1290 HDP II T2 @ 171\mod_1370243929901_111462.docx @ 1473826 @ @ 1

Spiediena riepā pārbaude

X

X

X

Pēc katras sezonas

X

Ik pēc 500 stundām

X

Ik pēc 200 stundām

X

Ik pēc 50 stundām

Riteņa stiprinājuma uzgriežņu pievilkšana

Ik pēc 10 stundām, taču
vismaz 1 reizi dienā

Pirms sezonas sākuma

Vienreiz pēc 50 stundām

Apkopes intervāls
Vienreiz pēc 10 stundām

Apkopes darbi

Riepas

Vizuāla pārbaude, vai riepām nav griezumu un
plīsumu

X

Kompresors
Iesūkšanas gaisa filtra tīrīšana

X

Eļļas pārbaude

X

Eļļas maiņa

X

X

Bremze
Bremžu iekārtas darbības pārbaude

X

Ūdens izlaišana no saspiestā gaisa balona
Regulēšanas sviras pārbaude

X

X

X

X

Pneimatiskie bremžu cilindri

Ik pēc 2 gadiem

Bremžu uzliku pārbaudes uzticēšana specializētai
darbnīcai

X

Cauruļvadu gaisa filtra pārbaude

X

Hidrauliskā sistēma
Hidrauliskās sistēmas šļūteņu pārbaude

X

Augstspiediena filtra ieliktņa nomaiņa

X

Dzenošo ķēžu pārbaude/papildu
nospriegošana
Padeves veltnis

X

Savācēja piedziņa

X

Nažu pārbaude/nomaiņa

X

X

Detaļas pārbaude
Gaitas/vadošo rullīšu brīvkustības gultnī
pārbaude

X

X

Centrālās eļļošanas sistēmas darbības pārbaude

X

X

Mašīnas tīrīšana
Mezglu sējēji, grābēja vadības sistēma, spararats

X

Siksnas pārvadi
Siksnas plaisu vizuālā pārbaude

X

Pos: 114.13 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

335

Apkope
Pos: 114.14.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/AAnziehdrehmomente @ 202\mod_1385711894606_111462.docx @ 1693136 @ 2 @ 1

17.3

Pievilkšanas griezes momenti (gremdgalvas skrūvēm)

Pos: 114.14.2 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/MMetrische Gewindeschrauben mit Regelgewinde @ 322\mod_1424945442462_111462.docx @ 2484609 @ 3 @ 1

17.3.1

Metriskās skrūves ar pamatvītni

Pos: 114.14.3 /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

Pos: 114.14.4 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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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: 114.14.5 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/MMetrische Gewindeschrauben mit Feingewinde @ 322\mod_1424945855944_111462.docx @ 2484740 @ 3 @ 1

17.3.2

Metriskās skrūves ar smalko vītni

Pos: 114.14.6 /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: 114.14.7 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/MMetrische Gewindeschrauben mit Senkkopf und Innensechskant @ 323\mod_1424945970760_111462.docx @ 2484831 @ 3 @ 1

17.3.3

Metriskās skrūves ar gremdgalvu un iekšējo sešstūri

Pos: 114.14.8 /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

Pos: 114.15 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos: 114.16 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/MMesserwechsel @ 8\mod_1219657285958_111462.docx @ 119930 @ 2 @ 1

17.4

Nažu maiņa

Pos: 114.17 /BA/Wartung/Schneidwerk/Messerwechsel allgemein von der linken Seite Big Pack @ 275\mod_1404469078762_111462.docx @ 2069688 @ @ 1

Nažu nomaiņa jāveic vienādi mašīnas labajā un kreisajā pusē. Turpmāk ir aprakstīti darbi, kas
veicami mašīnas kreisajā pusē. Tas pats attiecas arī uz mašīnas labo pusi.

Pos: 114.18 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 114.19 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Warnung - Funktion Messerbalken heben/senken betätigen @ 377\mod_1443161811445_111462.docx @ 2736392 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Smagi savainojumi, ko rada kustīgās mašīnas daļas
Aktivizējot funkciju "Nažu sijas pacelšana/nolaišana", pārvietojas nažu sija. Tādējādi personas
var tikt smagi savainotas.
• Pārliecinieties, vai neviens neatrodas nažu sijas bīstamajā zonā.
Pos: 114.20 /BA/Wartung/Schneidwerk/Achtung - Schneidwerk hochfahren @ 275\mod_1404469396832_111462.docx @ 2069717 @ @ 1

IEVĒRĪBAI!
Iespējami griezējaparāta bojājumi, to paceļot bez ievirzītām un nobloķētām nažu
kasetnēm.
• Pārliecinieties, vai abas nažu kasetnes ir pienācīgi ievirzītas un nobloķētas, pirms notiek
griezējaparāta pacelšana.
Pos: 114.21.1 /BA/Wartung/Schneidwerk/Messerwechsel Bild @ 275\mod_1404401306487_111462.docx @ 2068104 @ @ 1

6

3
5
BPHS0300

239. att.
Pos: 114.21.2 /BA/Wartung/Schneidwerk/Schneidwerk absenken zÜ @ 275\mod_1404468973233_111462.docx @ 2069639 @ @ 1

Griezējaparāta nolaišana
Medium elektronika

Pos: 114.21.3 /BA/Wartung/Schneidwerk/Schneidwerk absenken: Medium–Elektronik @ 356\mod_1438698331389_111462.docx @ 2654908 @ @ 1

•

Aktivizējiet traktora vadības ierīci (

), līdz griezējaparāts ir pilnīgi nolaists.

Pos: 114.21.4 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 114.21.5 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Komfort-Elektronik @ 61\mod_1299223046976_111462.docx @ 570932 @ @ 1

Komfort elektronika

Pos: 114.21.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12Messerbalken freischalten @ 352\mod_1437392672909_111462.docx @ 2634143 @ @ 1

Aktivizēšana
•

Lai aktivizētu nažu siju, nospiediet

Indikācijā redzami simboli

,

.
.

Pos: 114.21.7 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12Messerbalken senken @ 352\mod_1437393051647_111462.docx @ 2634205 @ @ 1

Nolaišana
•

Lai nolaistu nažu siju, nospiediet un noturiet

.

Pos: 114.21.8 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 114.21.9 /BA/Wartung/Schneidwerk/Schneidwerk absenken: Komfort-Elektronik Über die Tasten @ 275\mod_1404467742434_111462.docx @ 2069492 @ @ 1

Taustiņi uz mašīnas
•

Lai nolaistu nažu siju, spiediet taustiņus

, līdz tā ir nolaista līdz galam.

Pos: 114.21.10 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 114.21.11 /BA/Wartung/Schneidwerk/Einzelmessersicherung entlasten @ 275\mod_1404467559772_111462.docx @ 2069464 @ @ 1

Atsevišķo nažu aizsardzības atbrīvošana
• Mašīnu novietojiet miera stāvoklī un nostipriniet; skatiet nodaļu Drošība > Drošības
pasākumi ("Mašīnas novietošana miera stāvoklī un nostiprināšana).
• Palīgaprīkojumu (4) uzstādiet ar augšējo vai apakšējo nažu ieslēgšanas slēdzi (1,2).
UZMANĪBU! Traumu risks, ko izraisa aplīgaprīkojuma atsperu spiediens. Priekšlaicīgas
atbrīvošanās gadījumā var gūt traumas.
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Apkope
•

Palīginstrumentu (4) pagrieziet tiktāl, līdz augšējā un apakšējā nažu ieslēgšanas slēdža
izciļņi nonāk stāvoklī (

).

Pos: 114.21.12 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 114.21.13 /BA/Wartung/Schneidwerk/Messerkassette herausziehen @ 275\mod_1404467519024_111462.docx @ 2069436 @ @ 1

Nažu kasetnes izvilkšana (7)
• Lai izvilktu nažu kasetni, atbloķējiet griezējaparāta tekni (3) un nažu kasetni izvelciet uz
sāniem līdz galam.
Pos: 114.21.14 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 114.21.15 /BA/Wartung/Schneidwerk/Messerwelle entriegeln @ 275\mod_1404467406452_111462.docx @ 2069408 @ @ 1

Nažu vārpstas atbloķēšana
•

Lai atbrīvotu nažu vārpstu, pārlieciet griezējaparāta tekni (5) pozīcijā (

).

Pos: 114.21.16 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 114.21.17 /BA/Wartung/Schneidwerk/Messer entnehmen / einsetzen @ 275\mod_1404467247194_111462.docx @ 2069380 @ @ 1

Nažu izņemšana/ievietošana
UZMANĪBU! Sagriešanās risks, ko rada asi naži! Lietojiet cimdus.
•
•

Nazi (6) noņemiet vertikāli uz augšu.
Jauno nazi ievietojiet vertikāli no augšas.

Pos: 114.21.18 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 114.21.19 /BA/Wartung/Schneidwerk/Messerwelle verriegeln @ 275\mod_1404467169917_111462.docx @ 2069352 @ @ 1

Nažu vārpstas nobloķēšana
•
•
•

Lai nobloķētu nažu vārpstu, pārlieciet griezējaparāta tekni (5) pozīcijā ( ).
Nažu kasetni iebīdiet, līdz griezējaparāta tekne (3) nofiksējas automātiski.
Novietojiet palīginstrumentu mašīnas turētājā.

Pos: 114.21.20 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 114.21.21 /BA/Wartung/Schneidwerk/Schneidwerk anheben zÜ @ 279\mod_1405063605495_111462.docx @ 2147018 @ @ 1

Griezējaparāta pacelšana
Medium elektronika

Pos: 114.21.22 /BA/Wartung/Schneidwerk/Schneidwerk anheben: Medium–Elektronik @ 356\mod_1438698518696_111462.docx @ 2654979 @ @ 1

•

), līdz griezējaparāts ir pilnīgi

Aktivizējiet traktora vadības ierīci (
pacelts.

Pos: 114.21.23 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Komfort-Elektronik @ 61\mod_1299223046976_111462.docx @ 570932 @ @ 1

Komfort elektronika

Pos: 114.21.24 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12Messerbalken freischalten @ 352\mod_1437392672909_111462.docx @ 2634143 @ @ 1

Aktivizēšana
•

.

Lai aktivizētu nažu siju, nospiediet

Indikācijā redzami simboli

,

.

Pos: 114.21.25 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12Messerbalken heben @ 352\mod_1437392869065_111462.docx @ 2634174 @ @ 1

Pacelšana
•

Lai paceltu nažu siju, nospiediet un noturiet

.

Pos: 114.21.26 /BA/Wartung/Schneidwerk/Schneidwerk anheben: Komfort-Elektronik Über die Tasten @ 279\mod_1405064009645_111462.docx @ 2147118 @ @ 1

Taustiņi uz mašīnas
•

Lai paceltu nažu siju, spiediet taustiņus

, līdz tā ir pacelta līdz galam.

Pos: 114.21.27 /Layout Module /----------------Leerzeile 5 Pt.-------------------- @ 120\mod_1342592918145_0.docx @ 1092579 @ @ 1

Pos: 114.21.28 /BA/Wartung/Schneidwerk/Schnittlänge einstellen: Um die Schnittlänge einzustellen, siehe Kapitel Einstellungen @ 275\mod_1404467074889_111462.docx @ 2069266 @ @ 1

Griešanas garuma regulēšana
Lai iestatītu griešanas garumu, skatiet nodaļu Regulējumi "Griešanas garuma regulēšana".
Pos: 114.22 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos: 114.23 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/AAnheben @ 33\mod_1254380091415_111462.docx @ 319048 @ 2 @ 1

17.5

Pacelšana

Pos: 114.24 /BA/Wartung/AnhebenAnheben Bild BiG PACK 870 HDP @ 309\mod_1417511485012_111462.docx @ 2396291 @ @ 1

RH+LH

RH+LH

942 012- 1

942 012- 1

BPHS0318

240. att.
RH = mašīnas labā puse

LH = mašīnas kreisā puse

Pos: 114.25 /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: 114.26 /BA/Wartung/Anheben/Anheben der Maschine BiG Pack @ 280\mod_1405587188041_111462.docx @ 2156408 @ 33 @ 1

17.5.1

Pacelšanas gredzeni
Prese ir aprīkota ar četriem pacelšanas gredzeniem:
– Divi pacelšanas gredzeni atrodas jūgstieņa (1) priekšējā daļā (mašīnas labā un kreisā
puse).
– Divi pacelšanas gredzeni atrodas aizmugurē pie šķērssijas (2) (mašīnas labā un kreisā
puse).

17.5.2

Pacelšana
Pirms pacelšanas pārbaudiet, vai:
– vai ir novilkta spararata bremze;
– vai atvāžamais balsts (balstkāja) atrodas transportēšanas stāvoklī;
– vai ir ievilkta rullīšu tekne (ķīpu tekne);
– vai savācējs ir pacelts;
– vai atbalsttilts ir bloķēts (brīvizvēles);
– vai visi aizsargmehānismi ir nofiksēti;
– vai cēlējtraversam ir minimāla celtspēja (atkarībā no mašīnas pieļaujamās pilnās masas).
Mašīnas svaru skatiet tās apraksta nodaļā "Tehniskie dati".
• cēlējtraversas ķēdes piestipriniet preses četriem pacelšanas gredzeniem.
Pārliecinieties, vai ķēžu āķi ir pareizi piestiprināti piekares vietās.

Pos: 114.27 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos: 114.28 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/RReinigung @ 24\mod_1241504803133_111462.docx @ 245462 @ 2 @ 1

17.6

Tīrīšana

Pos: 114.29 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Warnung - Reinigung mit Druckluft_alt @ 0\mod_1196770018125_111462.docx @ 111787 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS! – Tīrīšana ar saspiesto gaisu!
Sekas: redzes zaudēšana!
• Nelaidiet cilvēkus darba zonā.
• Veicot tīrīšanas darbus ar saspiesto gaisu, valkājiet atbilstošas darba drēbes (piemēram,
lietojiet acu aizsargu).
Pos: 114.30 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Reinigung @ 24\mod_1241505488117_111462.docx @ 245486 @ @ 1

Lielpaku prese, īpaši mezglu sējēji jāattīra no atsijām un putekļiem pēc katras lietošanas reizes.
Ļoti sausu darba apstākļu gadījumā atkārtojiet tīrīšanu vairākas reizes dienā. Tāpat katru dienu
attīriet grābēju vadības sistēmu un spararatu no atsijām un putekļiem.
Pos: 114.31 /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: 114.32 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos: 114.33 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/AAntriebsketten @ 27\mod_1246355234599_111462.docx @ 267406 @ 2 @ 1

17.7

Dzenošās ķēdes

Pos: 114.34 /BA/Wartung/Antriebsketten (Ketten)/Antriebsketten allgemein @ 107\mod_1334563877892_111462.docx @ 966540 @ @ 1

•
•

Regulāri pārbaudiet dzenošo ķēžu priekšspriegojumu (īpaši jaunām dzenošām ķēdēm).
Saīsiniet pārāk garas kļuvušās ķēdes, izņemot vienu ķēdes posmu.

Pos: 114.35 /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: 114.36 /BA/Wartung/Antriebsketten (Ketten)/Förderwalze (I) bei Ausführung ohne Schneidwerk @ 107\mod_1334579131627_111462.docx @ 967468 @ 3 @ 1

17.7.1

Padeves veltnis (I)

I

a

241. att.
Mašīnas labā puse
Rūpnīcā atsperes (1) iestatījums ir a = 100 mm.
• Atveriet aizsargapvalku mašīnas labajā pusē.
• Pievelkot uzgriežņus (2), palieliniet atsperes (1) spriegojumu.
• Aizveriet aizsargapvalku.
Pos: 114.37 /BA/Wartung/Antriebsketten (Ketten)/Pick-up Antrieb (II) bei Ausführung ohne Schneidwerk @ 107\mod_1334579399032_111462.docx @ 967496 @ 3 @ 1

17.7.2

Savācēja piedziņa (II)

II

a

242. att.
Mašīnas labā puse
Rūpnīcā atsperes (1) iestatījums ir a = 60 mm.
• Atveriet aizsargapvalku mašīnas labajā pusē.
• Atskrūvējiet pretuzgriezni (2).
• Pievelkot uzgriežņus (3), palieliniet atsperes (1) spriegojumu.
• Nostipriniet uzgriezni (3) ar pretuzgriezni (2).
• Aizveriet aizsargapvalku.
Pos: 114.38 /BA/Wartung/Antriebsketten (Ketten)/Pick-up Antrieb (III) bei Ausführung ohne Schneidwerk @ 107\mod_1334579563077_111462.docx @ 967524 @ 3 @ 1
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Apkope
17.7.3

Savācēja piedziņa (III)

III

a

III

243. att.
Mašīnas labā un kreisā puse
Rūpnīcā atsperes (1) iestatījums ir a = 60 mm.
• Atveriet aizsargapvalku mašīnas labajā vai kreisajā pusē.
• Atskrūvējiet pretuzgriezni (2).
• Ieskrūvējot skrūvi (3), palieliniet atsperes (1) spriegojumu.
• Nostipriniet skrūvi (3) ar pretuzgriezni (2).
• Aizveriet aizsargapvalku.
Pos: 114.39 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos: 114.40 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/RReifen @ 0\mod_1197357995667_111462.docx @ 111923 @ 2 @ 1

17.8

Riepas

Pos: 114.41 /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: 114.42 /BA/Wartung/Reifen/Anziehdrehmoment @ 0\mod_1199955905460_111462.docx @ 112204 @ @ 1

Pievilkšanas griezes moments
Vītne

Pos: 114.43 /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: 114.44 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/RReifen prüfen und pflegen @ 0\mod_1197358037214_111462.docx @ 111924 @ 3 @ 1

17.8.1

Riepu pārbaude un kopšana

Pos: 114.45 /BA/Wartung/Reifen/Reihenfolge Bild 6-Loch @ 4\mod_1213086131413_111462.docx @ 113086 @ @ 1

1
6

3

4

5
2

KS-0-034

Att. 244:
Pos: 114.46 /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: 114.47 /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: 115 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – hidrauliskā sistēma
Pos: 116 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung - Hydraulik @ 2\mod_1203057943713_111462.docx @ 112682 @ 1 @ 1

18

Apkope – hidrauliskā sistēma

Pos: 117 /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: 118 /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: 119 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Hydraulikanlage / Bordhydraulik/Hinweis zu Hydraulikarbeiten @ 24\mod_1241518053726_111462.docx @ 245741 @ @ 1

Norādījums
• Veicot darbus hidrauliskajā sistēmā, ievērojiet absolūtu tīrību.
• Pirms katra lietošanas sākuma pārbaudiet hidrauliskās eļļas līmeni.
• Ievērojiet hidrauliskās eļļas un hidrauliskās eļļas filtra maiņas intervālus.
• Pienācīgi utilizējiet atstrādāto eļļu.
Pos: 120 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – hidrauliskā sistēma
Pos: 121 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Bordhydraulik @ 24\mod_1241518305195_111462.docx @ 245765 @ 3 @ 1

18.1.1

Borta hidrauliskā sistēma

Pos: 122 /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: 123 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Hydraulikanlage / Bordhydraulik/Bordhydraulik Öl wechseln Bild 890_1270_1290 @ 193\mod_1382619807192_111462.docx @ 1642129 @ @ 1

245. att.
1)

Mērstienis/eļļas iepildīšanas atvere

3)

Notecināšanas atveres aizgrieznis

2)

Hidrauliskās sistēmas tvertne

Pos: 124 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Hydraulikanlage / Bordhydraulik/Bordhydraulik Öl wechseln @ 191\mod_1381903768902_111462.docx @ 1633035 @ @ 1

Šim nolūkam:
• Apstādiniet mašīnu.
• Ieslēdziet spararata bremzi.
• Atbrīvojiet preses aizvaru.
Preses aizvaru hidrauliskajiem cilindriem jābūt pilnīgi ievirzītiem.
• Eļļas maiņai sagatavojiet piemērotu trauku.
• Izskrūvējiet notecināšanas atveres aizgriezni.
• Savāciet eļļu piemērotā traukā.
• Ieskrūvējiet notecināšanas atveres aizgriezni.
• Izskrūvējiet mērstieni un iepildiet hidraulisko eļļu.
• Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērstieni.
Pos: 125 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölqualität/Ölmenge: siehe Kapitel Technische Daten der Maschine @ 371\mod_1441958324612_111462.docx @ 2710890 @ @ 1

Eļļas kvalitāte/eļļas daudzums: sk. nodaļu Tehniskie dati, "Ekspluatācijas materiāli"
Pos: 126 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle 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: 127 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – hidrauliskā sistēma
Pos: 128.1 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/HHochdruckfilter @ 26\mod_1245836423991_111462.docx @ 264139 @ 2 @ 1

18.2

Augstspiediena filtrs

Pos: 128.2 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Mitteldruckfilter optische Verschmutzungsanzeige @ 32\mod_1253092558858_111462.docx @ 310060 @ @ 1

Filtrs savāc cieto vielu daļiņu nosēdumus no hidrauliskās sistēmas. Hidrauliskās sistēmas
cirkulācijas filtrēšanas nolūks ir izvairīties no cirkulācijas komponentu bojājumiem. Filtrs ir
aprīkots ar optisku piesārņojuma indikatoru (7). Piesārņojuma indikācija (7) vizuāli norāda filtra
piesārņojuma pakāpi.

Pos: 128.3 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Hinweis Verschmutzungsanzeige vor jedem Arbeitseinsatz kontrollieren @ 32\mod_1253093743968_111462.docx @ 310434 @ @ 1

Norādījums
Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet piesārņojuma indikāciju un, ja nepieciešams,
nomainiet piesārņoto filtrēšanas elementu.
Pos: 128.4 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Wann muss er Filter gewechselt werden @ 33\mod_1254315575151_111462.docx @ 319021 @ @ 1

Iedarbinot aukstā stāvoklī, var izlēkt piesārņojuma indikācijas (7) poga. Iespiediet pogu atpakaļ
tikai pēc darba temperatūras sasniegšanas. Ja tā atkal izlec, filtrēšanas elements ir jānomaina.

Pos: 128.5 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Hochdruckfilter bei Komfort_Hydraulik Bild_BiG Pack HS @ 92\mod_1326884096807_111462.docx @ 783124 @ @ 1

1

AUS

EIN

2
5
3
4
246. att.
Pos: 128.6 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Filterelement wechseln @ 26\mod_1245841608710_111462.docx @ 264218 @ @ 1

Filtrēšanas elementa maiņa

Pos: 128.7 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Ort Hochdruckfilter Bordhydraulik/ Arbeitshydraulik BiGPack @ 27\mod_1245907775757_111462.docx @ 264414 @ @ 1

Borta hidrauliskās sistēmas filtrs (6) atrodas mašīnas kreisajā pusē pirms auklu kastes.
Darba hidrauliskās sistēmas filtrs (6.1) atrodas jūgstieņa priekšējā daļā.
Pos: 128.8 /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: 128.9 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Mitteldruckfilterelement wechseln(mit Verschmutzungsanzeige) Text @ 175\mod_1372656347161_111462.doc x @ 1501458 @ @ 1

Savāciet izplūdušo eļļu piemērotā traukā.
• Atbrīvojiet no spiediena hidraulisko sistēmu.
• Noskrūvējiet filtra apakšdaļu (4) no filtra priekšdaļas (1), notīriet un pārbaudiet, vai nav
bojājuma.
• Novelciet filtrēšanas elementu (3) un nomainiet ar jaunu filtrēšanas elementu ar identiskām
īpašībām.
• Uzvirziet jaunu filtrēšanas elementu (3) uz vārsta ieliktņa (5).
• Pārbaudiet apaļo blīvgredzenu (2) un, ja nepieciešams, nomainiet ar jaunu apaļo
blīvgredzenu ar identiskām īpašībām.
• Pieskrūvējiet filtra apakšdaļu (4) pie filtra priekšdaļas līdz galam un pagrieziet par
ceturtdaļas apgriezienu atpakaļ.
• Pievadiet spiedienu hidrauliskajai sistēmai un pārbaudiet hermētiskumu.
Pos: 129 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – hidrauliskā sistēma
Pos: 130 /BA/Wartung/Load-Sensing/Großpackenpresse/Not-Handbetätigung HS Baureihe @ 63\mod_1299838530165_111462.docx @ 576713 @ 2 @ 1

18.3

Avārijas manuālā vadība
Komfort vadības elektromagnētiskais vārstu bloks atrodas priekšā kreisajā pusē zem sānu
pārsega līdzās elektronikas kastei.
Gadījumā, ja notiek pilnīga elektriskās sistēmas atteice, vārsti ir aprīkoti ar <<Avārijas manuālo
vadību>>.
Komfort elektronika:
• Vārsti (no Y3 līdz Y8, Y18, Y19 un Y20) tiek darbināti, ieskrūvējot uzvelmēto skrūvi.
• Vārsti (Y1, Y2 un Y17) tiek darbināti, izmantojot asu priekšmetu, ar dūrienu pie vārsta.

Pos: 131 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – hidrauliskā sistēma
Pos: 132 /BA/Wartung/Load-Sensing/Großpackenpresse/Schaubild Hydraulikblock-Komfort 870_890_1270_1290 HS Baureihe @ 234\mod_1394095664274_111462.docx @ 1866219 @ 2 @ 1

18.4

Hidrauliskās sistēmas bloka Komfort shēma

Funktionsschaubild
Magnetv entile
Funktionen
ON

Fkt.1Fkt.2

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y17 Y20

OFF

1.)

Y17

Y1

Not-Handbetätigung

2.)

3.)

Y2

n.b

Y20

Y8

Y7
Y6

Y5

Y4

Y3

27 008 228 1

247. att.
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Y1

Pacelšana/nolaišana

Y7,Y8

Griezējaparāts

Y2

Pacelšana/nolaišana

Y17

Iedarbināšanas palīgierīce

Y3/Y4

Rullīšu tekne

Y20

Vadāmais tilts bloķēts

Y5/Y6

Ķīpu izgrūdējs

n.b.

nav piešķirta

Apkope – hidrauliskā sistēma
Pos: 134 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/BBeispiele zur Not-Hand-Betätigung @ 0\mod_1199946148163_111462.docx @ 112195 @ 2 @ 1

18.5

Avārijas manuālās vadības piemēri

Pos: 135 /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: 136 /BA/Wartung/Load-Sensing/Großpackenpresse/Not-Hand-Betätigung Beispiele HS Baureihe @ 63\mod_1299751430828_111462.docx @ 575520 @ 3 @ 1

Lai izpildītu funkciju (piemēram, rullīšu teknes pacelšana/nolaišana) jādarbina atbilstoši
vārsti. Pārslēdzamos vārstus skatieties shēmā (hidrauliskās sistēmas bloks Komfort).
Turpmāk, izmantojot Komfort versiju, tiks aprakstīts viens piemērs.
18.5.1

Rullīšu teknes pacelšana/nolaišana
• Ieskrūvējiet zvaigžņveida roktura skrūvi pie vārsta (Y03,Y04) "Rullīšu tekne".
Pacelšana:
• Ar asu priekšmetu iespiediet un turiet nospiestu vārsta (Y1) "Regulēšanas vārsts"
magnētisko kātu.
Nolaišana:
• Ar asu priekšmetu iespiediet un turiet nospiestu vārsta (Y2) "Regulēšanas vārsts"
magnētisko kātu.
Norādījums
Pēc avārijas manuālās vadības veikšanas avārijas manuālās vadības uzvelmētās skrūves atkal
līdz galam jāizskrūvē!
Norādījums
Modelim ar pacelšanu (griezējaparāts/balstkāja/rullīšu tekne) regulēšanas vārsts pēc funkcijas
izpildes vēl tik ilgi jātur nospiests, līdz atkal ir pilnīgi izskrūvētas uzvelmētās skrūves vārstu
atbrīvošanai.

Pos: 137 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – hidrauliskā sistēma
Pos: 138.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/PPresskraftregelung (bei Not-Hand-Betätigung) @ 24\mod_1241612862815_111462.docx @ 246779 @ 2 @ 1

18.6

Presēšanas spēka regulēšana (ar avārijas manuālo vadību)

Pos: 138.2 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Hydraulikanlage / Bordhydraulik/Warnung - Presskraftregelung im Notbetrieb @ 274\mod_1404218701576_111462.docx @ 2061290 @ @ 1

Brīdinājums!
Paaugstināts traumu risks, regulējot presēšanas spēku avārijas režīmā.
Presēšanas spēka spiediena regulēšanu veic avārijas režīmā, mašīnai darbojoties. Līdz ar to
mašīnas komponenti var satvert cilvēkus un izraisīt tiem smagas vai nāvējošas traumas.
• Pārliecinieties, vai bīstamības gadījumā ir iespējams nekavējoties izslēgt mašīnu.
• Regulēšanas laikā jābūt īpaši piesardzīgiem.
Pos: 138.3 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Hydraulikanlage / Bordhydraulik/Einstellen Pressdruck / Presskanal lösen Bild @ 24\mod_1241612327331_111462.docx @ 246706 @ @ 1

Att. 248
Presēšanas spiediena
regulēšana

Presēšanas kanāla atbrīvošana

Pos: 138.4 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Hydraulikanlage / Bordhydraulik/Presskraft einstellen im Notbetrieb Einführtext @ 274\mod_1404220039645_111462.docx @ 2061428 @ @ 1

Elektronikas atteices gadījumā mašīna var īslaicīgi darbību avārijas režīmā. Presēšanas spēka
regulēšanu veic, mašīnai darbojoties.

Pos: 138.5 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Hydraulikanlage / Bordhydraulik/Achtung! - Schäden an der Maschine, durch überschreiten der Presskraft. @ 274\mod_1404220579001_111462.docx @ 2061497 @ @ 1

IEVĒRĪBAI!
Mašīnas bojājumi presēšanas spēka pārsniegšanas gadījumā.
Bez elektroniskās vadības maksimālais presēšanas spēks var tikt pārsniegts. Tas var izraisīt
ievērojamus mašīnas bojājumus.
• Nekad ilgstoši nestrādājiet bez elektroniskās vadības sistēmas.
Pos: 138.6 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Hydraulikanlage / Bordhydraulik/Einstellen des Pressdruckes @ 24\mod_1241612910315_111462.docx @ 246804 @ 3 @ 1

18.6.1

Presēšanas spiediena regulēšana
Presēšanas kanāla aizvaru presēšanas spiediena regulēšanu veic, izmantojot hidraulisko
vadības bloku (1) mašīnas kreisajā pusē zem sānu pārsega.
Regulēšanai:
• Lēnām ieskrūvējot uzvelmēto skrūvi (2), noregulējiet nepieciešamo spiedienu (spiediens ir
ierobežots līdz maks. apt. 100 bar / 1450 PSI).
• Nolasiet spiediena rādījumus manometrā (4).

Pos: 138.7 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Hydraulikanlage / Bordhydraulik/Hinweis Rändelschraube ganz herausdrehen @ 24\mod_1241613166065_111462.docx @ 246852 @ @ 1

Norādījums
Pēc avārijas manuālās vadības veikšanas uzvelmētā skrūve (2) atkal līdz galam jāizskrūvē.
Pos: 138.8 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Hydraulikanlage / Bordhydraulik/Presskanal lösen (Komfort) @ 24\mod_1241613287237_111462.docx @ 246876 @ 3 @ 1

18.6.2

Presēšanas kanāla atbrīvošana (Komfort)
Caurplūdes vārsts "Preses aizvaru atbrīvošana" atrodas labajā pusē līdzās presēšanas spēka
regulēšanas hidrauliskajam vadības blokam (1) mašīnas kreisajā pusē zem sānu pārsega.
Regulēšanai:
• Lēnām ieskrūvējot uzvelmēto skrūvi (2) līdz galam, atbrīvojas preses aizvari.

Pos: 139 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – pārvadmehānisms
Pos: 140.1 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung - Getriebe @ 2\mod_1203058202823_111462.docx @ 112683 @ 1 @ 1

19

Apkope – pārvadmehānisms

Pos: 140.2 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/waagerechte Stellung @ 172\mod_1370436011231_111462.docx @ 1478704 @ @ 1

Norādījums
Veicot eļļas līmeņa pārbaudes pārvadmehānismiem, jāievēro, lai lielpaku prese atrastos
vertikālā stāvoklī. Par sākuma malu izmantojiet tilta siju apakšējās malas.
Pos: 140.3 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/HHauptgetriebe @ 0\mod_1197005740033_111462.docx @ 111822 @ 2 @ 1

19.1

Galvenais reduktors

Pos: 140.4 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Hauptgetriebe Bild mit Legende 12130/4x4/1290 HDPII @ 158\mod_1364481601438_111462.docx @ 1391665 @ @ 1

3
2
1

BP1213025

249. att.
1)

Kontrollodziņš

2)

Notecināšanas atveres aizgrieznis

3)

Iepildīšanas atveres aizgrieznis/eļļas iepildīšanas atvere

Pos: 140.5 /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: 140.6 /BA/Wartung/Ölkontrolle_WechselÖlqualität/Ölmenge: siehe Kapitel Technische Daten der Maschine @ 371\mod_1441958324612_111462.docx @ 2710890 @ @ 1

Eļļas kvalitāte/eļļas daudzums: sk. nodaļu Tehniskie dati, "Ekspluatācijas materiāli"
Pos: 140.7 /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: 140.8 /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: 140.9 /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: 140.10 /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: 140.11 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – pārvadmehānisms
Pos: 140.12 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/RRaffergetriebe @ 24\mod_1241584428737_111462.docx @ 246003 @ 2 @ 1

19.2

Grābēja pārvadmehānisms

Pos: 140.13 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Raffergetriebe Anbringungsort @ 24\mod_1241585198221_111462.docx @ 246128 @ @ 1

Grābēja pārvadmehānisms (3) atrodas mašīnas kreisajā pusē.

Pos: 140.14 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Raffergetriebe Bild mit Legende 1290 HDP II @ 158\mod_1364484537954_111462.docx @ 1391842 @ @ 1

250. att.
Kontroles atveres aizgrieznis/kontroles
atvere

1)

2)

Notecināšanas atveres aizgrieznis

Pos: 140.15 /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: 140.16 /BA/Wartung/Ölkontrolle_WechselÖlqualität/Ölmenge: siehe Kapitel Technische Daten der Maschine @ 371\mod_1441958324612_111462.docx @ 2710890 @ @ 1

Eļļas kvalitāte/eļļas daudzums: sk. nodaļu Tehniskie dati, "Ekspluatācijas materiāli"
Pos: 140.17 /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: 140.18 /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: 140.19 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle NEU über Kontrollschraube ohne Einfüllschraube @ 158\mod_1364483633589_111462.docx @ 1391754 @ @ 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:
• Papildiniet eļļu līdz kontroles atverei caur kontroles atveri.
• Ieskrūvējiet un blīvi pievelciet kontroles atveres aizgriezni.
Pos: 140.20 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel 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: 140.21 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – pārvadmehānisms
Pos: 140.22 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/VVerteilergetriebe @ 2\mod_1202991526780_111462.docx @ 112673 @ 2 @ 1

19.3

Sadalītāja kārba

Pos: 140.23 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Verteilergetriebe Anbringungsort @ 24\mod_1241586943378_111462.docx @ 246177 @ @ 1

Sadalītāja kārba (3) atrodas mašīnas kreisajā pusē.

Pos: 140.24 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Verteilergetriebe Bild mit Legende 1290 HDP II @ 158\mod_1364967330135_111462.docx @ 1394808 @ @ 1

251. att.
1)

Kontroles atveres aizgrieznis/kontroles
atvere

3)

Notecināšanas atveres aizgrieznis

2)

Iepildīšanas atveres
aizgrieznis/iepildīšanas atvere

Pos: 140.25 /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: 140.26 /BA/Wartung/Ölkontrolle_WechselÖlqualität/Ölmenge: siehe Kapitel Technische Daten der Maschine @ 371\mod_1441958324612_111462.docx @ 2710890 @ @ 1

Eļļas kvalitāte/eļļas daudzums: sk. nodaļu Tehniskie dati, "Ekspluatācijas materiāli"
Pos: 140.27 /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: 140.28 /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: 140.29 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle 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: 140.30 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel 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: 140.31 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – pārvadmehānisms
Pos: 140.32 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/PPick-up-Getriebe @ 24\mod_1241589499831_111462.docx @ 246278 @ 2 @ 1

19.4

Savācēja pārvadmehānisms

Pos: 140.33 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-EBei Ausführung ohne Schneidwerk @ 157\mod_1364379318831_111462.docx @ 1387608 @ @ 1

Modelim bez griezējaparāta
Mašīnas labajā pusē atrodas augšējais (4a) un apakšējais (4b) savācēja pārvadmehānisms.

Pos: 140.34 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Pick-up Getriebe Anbringungsort @ 24\mod_1241589606081_111462.docx @ 246302 @ @ 1

Pos: 140.35 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Pick-up-Getriebe oben/unten Bild mitLegende 4x4 / 1290 HDPII @ 302\mod_1414047125266_111462.docx @ 2355720 @ @ 1

3
1
2
252. att.
1)

Kontroles atveres aizgrieznis/kontroles
atvere

2)

Notecināšanas atveres aizgrieznis

3)

Iepildīšanas atveres
aizgrieznis/iepildīšanas atvere

4a)

Augšējais savācēja pārvadmehānisms

4b)

Apakšējais savācēja pārvadmehānisms

Pos: 140.36 /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: 140.37 /BA/Wartung/Ölkontrolle_WechselÖlqualität/Ölmenge: siehe Kapitel Technische Daten der Maschine @ 371\mod_1441958324612_111462.docx @ 2710890 @ @ 1

Eļļas kvalitāte/eļļas daudzums: sk. nodaļu Tehniskie dati, "Ekspluatācijas materiāli"
Pos: 140.38 /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: 140.39 /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: 140.40 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle 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: 140.41 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel 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: 140.42 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – pārvadmehānisms
Pos: 140.43 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/SSchneidwerksantriebsgetriebe @ 24\mod_1241595072471_111462.docx @ 246457 @ 2 @ 1

19.5

Griezējaparāta piedziņas pārvadmehānisms

Pos: 140.44 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-EBei Ausführung mit Schneidwerk @ 157\mod_1364379388830_111462.docx @ 1387666 @ @ 1

Modelim ar griezējaparātu
Mašīnas labajā pusē atrodas griezējaparāta piedziņas pārvadmehānisms. Tas sastāv no
augšējā stūra pārvada (4a) un apakšējās sadales kārbas (4b) (savācējs/griezējaparāts).

Pos: 140.45 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Schneidwerksantriebsgetriebe Anbringungsort @ 24\mod_1241595120096_111462.docx @ 246481 @ @ 1

Pos: 140.46 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Pick-up Schneidwerksantriebsgetriebe 4x4 Bild @ 309\mod_1417508946038_111462.docx @ 2396228 @ @ 1

253. att.
1)

Kontroles atveres aizgrieznis/kontroles
atvere

2)

Notecināšanas atveres aizgrieznis

3)

Iepildīšanas atveres aizgrieznis/eļļas
iepildīšanas atvere

4a)

Stūra pārvads

4b)

griezējaparāta pārvadmehānisms

Pos: 140.47 /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: 140.48 /BA/Wartung/Ölkontrolle_WechselÖlqualität/Ölmenge: siehe Kapitel Technische Daten der Maschine @ 371\mod_1441958324612_111462.docx @ 2710890 @ @ 1

Eļļas kvalitāte/eļļas daudzums: sk. nodaļu Tehniskie dati, "Ekspluatācijas materiāli"
Pos: 140.49 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Winkelgetriebe Zwischenüberschrift @ 24\mod_1241596135128_111462.docx @ 246531 @ @ 1

Stūra pārvads

Pos: 140.50 /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: 140.51 /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: 140.52 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle NEU über Kontrollschraube ohne Einfüllschraube @ 158\mod_1364483633589_111462.docx @ 1391754 @ @ 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:
• Papildiniet eļļu līdz kontroles atverei caur kontroles atveri.
• Ieskrūvējiet un blīvi pievelciet kontroles atveres aizgriezni.
Pos: 140.53 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel 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: 140.54 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – pārvadmehānisms
Pos: 140.55 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Verteilergetriebe @ 24\mod_1241596186096_111462.docx @ 246555 @ @ 1

Sadalītāja kārba

Pos: 140.56 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Pick-up Schneidwerksantriebsgetriebe 4x4 Bild @ 309\mod_1417508946038_111462.docx @ 2396228 @ @ 1

254. att.
1)

Kontroles atveres aizgrieznis/kontroles
atvere

2)

Notecināšanas atveres aizgrieznis

3)

Iepildīšanas atveres aizgrieznis/eļļas
iepildīšanas atvere

4a)

Stūra pārvads

4b)

griezējaparāta pārvadmehānisms

Pos: 140.57 /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: 140.58 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölqualität/Ölmenge: siehe Kapitel Technische Daten der Maschine @ 371\mod_1441958324612_111462.docx @ 2710890 @ @ 1

Eļļas kvalitāte/eļļas daudzums: sk. nodaļu Tehniskie dati, "Ekspluatācijas materiāli"
Pos: 140.59 /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: 140.60 /BA/Sicherheit/8. Voraussetzungen/Handlungsanweisung für alle Maschinen/Handlungsanweisung: Maschine stillsetzen und sic hern @ 274\mod_1404365253849_111462.docx @ 2065164 @ @ 1

•

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

Pos: 140.61 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle 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: 140.62 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel 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: 141 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – bremžu iekārta
Pos: 142.1 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung - Bremsanlage @ 0\mod_1200990675284_111462.docx @ 112324 @ 1 @ 1

20

Apkope – bremžu iekārta

Pos: 142.2 /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: 142.3 /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: 142.4 /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: 142.5 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – bremžu iekārta
Pos: 142.6 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/DDruckluftbehälter @ 12\mod_1224144256075_111462.docx @ 150978 @ 2 @ 1

20.1

Saspiestā gaisa balons

Pos: 142.7 /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: 142.8 /BA/Wartung/Druckluftbehälter/Druckluftbehälter Bild BP 890/1270/1290 HS Baureihe Wartung @ 275\mod_1404387210039_111462.docx @ 2067273 @ @ 1

1

2

3
4
5
BPHS0298

255. att.
Pos: 142.9 /BA/Wartung/Druckluftbehälter/Druckluftbehälter Legende BiG PACK @ 275\mod_1404386828236_111462.docx @ 2067134 @ @ 1

1)

Saspiestā gaisa balons modelim ar
pneimatisko bremzi

2)

Saspiestā gaisa balons mezglu sējēju
tīrīšanai

3)

Spriegotājlentas

4)

Uzgriežņi

5)

Ūdens izlaišanas vārsts

Pos: 142.10 /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: 142.11 /BA/Wartung/Druckluftanlage/Druckluftbehälter kontrollieren @ 257\mod_1398158474882_111462.docx @ 1968266 @ @ 1

Pos: 142.12 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Saspiestā gaisa balona pārbaude
Saspiestā gaisa balona iekšpuse ir jāpārbauda atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ieteicams to
darīt ik pēc 2 gadiem.

Apkope – bremžu iekārta
Pos: 142.13 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/E/Entwässerungsventil kontrollieren @ 52\mod_1289391310593_111462.docx @ 503404 @ 3 @ 1

20.1.1

Atūdeņošanas vārsta pārbaude

Pos: 142.14 /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: 142.15 /BA/Wartung/Druckluftbehälter/Entwässerungsventil - außer Selbstfahrer @ 275\mod_1404390322578_111462.docx @ 2067437 @ @ 1

•
•
•

Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet nodaļu Drošība -> Drošības procedūras
"Mašīnas apstādināšana un nodrošināšana".
Atveriet atūdeņošanas vārstu un ļaujiet kondensātam notecēt.
Pārbaudiet atūdeņošanas vārstu, iztīriet un ieskrūvējiet atpakaļ.

Pos: 142.16 /BA/Wartung/Druckluftbehälter/Spannbänder nachziehen @ 52\mod_1289385925093_111462.docx @ 503211 @ 3 @ 1

20.1.2

Spriegotājlentas pievelciet
•
•

Pārbaudiet, vai saspiestā gaisa tvertņu nospriegošanas lentas(3) ir stingras
Ja nepieciešams, spriegotājlentes pievelciet ar uzgriežņiem (4)

Pos: 142.17 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – bremžu iekārta
Pos: 142.18 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/UÜbertragungseinrichtung einstellen @ 275\mod_1404391929258_111462.docx @ 2067603 @ 2 @ 1

20.2

Pārneses regulējuma iestatīšana

Pos: 142.19 /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: 142.20 /BA/Wartung/Bremsanlage/Gestängesteller Bild BigPack @ 275\mod_1404381528757_111462.docx @ 2066927 @ @ 1

256. 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: 142.21 /BA/Wartung/Bremsanlage/Übertragungseinrichtung einstellen @ 275\mod_1404392540031_111462.docx @ 2067631 @ @ 1

Pos: 142.22 /BA/Wartung/Druckluftbehälter/Die Einstellung darf nur von autorisierten Fachwerkstätten durchgeführt werden. @ 275\mod_1404391090294_111462.docx @ 2067575 @ @ 1

Pos: 142.23 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Iestatīšanu drīkst veikt tikai pilnvarotās specializētās darbnīcas.

Apkope – bremžu iekārta
Pos: 142.24 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/PPneumatische Bremszylinder @ 24\mod_1241618324893_111462.docx @ 247003 @ 3 @ 1

20.2.1

Pneimatiskie bremžu cilindri

Pos: 142.25 /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: 142.26 /BA/Wartung/Bremsanlage/Pneumatische Bremszylinder/Pneumatische Bremszylinder Bild @ 24\mod_1241617359784_111462.docx @ 247075 @ @ 1

Att. 257
Bremžu cilindriem (1) nav nepieciešama īpaša apkope. Vēlākais reizi divos gados bremžu
pneimatiskā kamera jāizņem ārā, jādemontē, jānotīra un ar jaunām nodilstošām detaļām
jāuzstāda atpakaļ.

Pos: 142.27 /BA/Wartung/Bremsanlage/Pneumatische Bremszylinder/Wartung der pneumatischen Bremszylinder ist nicht notwendig @ 24\mod_1241618432721_111462.docx @ 247051 @ @ 1

Pos: 142.28 /BA/Wartung/Druckluftbehälter/Die Einstellung darf nur von autorisierten Fachwerkstätten durchgeführt werden. @ 275\mod_1404391090294_111462.docx @ 2067575 @ @ 1

Pos: 143 /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: 144 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Luftfilter für Pneumatikzylinder @ 24\mod_1241674208133_111462.docx @ 247232 @ 2 @ 1

20.3

Pneimatiskā cilindra gaisa filtrs (tikai Multibale)

Att. 258
Pneimatiskā cilindra gaisa filtrs (1) atrodas kreisajā pusē auklu kastē, skatoties kustības
virzienā.
Norādījums
Reizi gadā iztīriet gaisa filtru (1).
Pos: 145 /BA/Wartung/GroßpackenpressenAustausch der Lauf- /bzw. Steuerrollen HS Baureihe @ 335\mod_1429619265832_111462.docx @ 2553090 @ 2 @ 1

20.4

Gaitas rullīšu vai vadošo rullīšu nomaiņa

3

4
BPHS0036

259. att.
Gaitas rullīši vai vadošie rullīši ir pakļauti lielām slodzēm grābēju trumulī. Tādēļ palielināta
nodiluma gadījumā (brīvkustība gultnī) tie jānomaina.
Šim nolūkam:
• Grieziet ar roku grābēju, līdz nomaināmo gaitas rullīti vai vadošo rullīti caur atveri (3) ir
iespējams atskrūvēt ar sešstūra stieņatslēgu.
• Atskrūvējiet gaitas rullīti vai vadošo rullīti.
• Turpiniet griezt grābēju tiktāl, līdz atskrūvēto gaitas rullīti vai vadošo rullīti caur atveri (4) ir
iespējams izņemt.
• Izņemiet gaitas rullīti vai vadošo rullīti no atveres (4) un uzstādiet jaunu gaitas rullīti vai
vadošo rullīti pretējā secībā.
Pievilkšanas griezes momenti:
Liels virzošais rullītis: Ø 72 (M24 x 1,5) = 220 Nm
Mazs virzošais rullītis: Ø 47 (M20 x 1,5) = 120 Nm
Pos: 146 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – kompresors
Pos: 147 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung - Kompressor @ 193\mod_1382686806036_111462.docx @ 1642738 @ 1 @ 1
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Apkope – kompresors

Pos: 148 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/KKompressor @ 24\mod_1241673489914_111462.docx @ 247177 @ 2 @ 1

21.1

Kompresors

Pos: 149 /BA/Wartung/Kompressor/Kompressor BiG PACK @ 368\mod_1441607324475_111462.docx @ 2698949 @ @ 1

260. att.
Saspiestā gaisa padevi mezglu sējēju tīrīšanai nodrošina starp jūgstieņa šķērssijām uzstādītais
kompresors (1) (izņemot lielpaku presei, kas aprīkota ar pneimatisko bremzi).
Norādījums
Presēm ar pneimatisko bremzi saspiestā gaisa balona piepildīšanu mezglu sējēju tīrīšanai
nodrošina traktora pneimatiskais savienojums.
Kompresoru darbina, izmantojot uz spararata uzstādīto ķīļsiksnas skriemeli (3) un ķīļsiksnu (2).
Ķīļsiksnas spriegojumu var izmainīt, pārvirzot kompresoru pa garenajām atverēm (5).
Eļļas līmenis kompresorā jāpārbauda ar eļļas mērstieni (4) katru dienu pirms izmantošanas. Ja
nepieciešams, papildiniet eļļu (motoreļļa SAE 10W-40). Nepieciešamās eļļas specifikācija ir
minēta "Tehniskajos datos", sk. nodaļu Mašīnas tehniskie dati "Tehniskie dati".
Norādījums
Iesūkšanas gaisa filtrs (6) jātīra vismaz reizi dienā, spēcīgas putekļu slodzes gadījumā –
vairākas reizes dienā. Ja filtrā rodas spēcīgi netīrumu sablīvējumi, iesūkšanas īscauruli (7) var
piestiprināt pie traktora kabīnes jumta, izmantojot aprīkošanas komplektu (pasūtījuma Nr. 287
363).
Filtra tīrīšana
• Gaisa filtra (6) stiprinājuma apskavu (8) pagrieziet uz augšu/apakšu.
• Noņemiet vāku (10).
• Demontējiet filtra patronu (9), izdauziet un izpūtiet ar saspiesta gaisa strūklu no iekšpuses
uz āru.
• Tālāk izjauciet un izdauziet vāku (10).
• Uzstādiet filtra patronu.
• Filtram uzlieciet vāku un nostipriniet ar stiprinājuma apskavām.
Norādījums
Ievērojiet, lai filtra nostādinātājs blīvi noslēgtos ar gaisa filtru.
Pos: 150 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – kompresors
Pos: 151 /BA/Wartung/Kompressor/Kompressor-Ölstand Bild @ 193\mod_1382683006840_111462.docx @ 1642417 @ @ 1

1

1

2
261. att.
1) Eļļas mērstienis/eļļas iepildīšanas atvere

2) Notecināšanas atveres aizgrieznis

Pos: 152 /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: 153 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölqualität/Ölmenge: siehe Kapitel Technische Daten der Maschine @ 371\mod_1441958324612_111462.docx @ 2710890 @ @ 1

Eļļas kvalitāte/eļļas daudzums: sk. nodaļu Tehniskie dati, "Ekspluatācijas materiāli"
Pos: 154 /BA/Wartung/Kompressor/Kompressor-Ölstand prüfen / nachfüllen Text @ 193\mod_1382682923612_111462.docx @ 1642388 @ @ 1

Lai notīrītu eļļas mērstieni, lietojiet lupatiņu bez plūksnām.
Eļļas pārbaude:
• Pamatīgi notīriet eļļas mērstieņa apkārtni.
• Izvelciet, notīriet un pilnīgi iebīdiet eļļas mērstieni.
• Izvelciet eļļas mērstieni un pārbaudiet eļļas līmeni.
Ja eļļas līmenis tiek parādīts starp atzīmēm "(Y)" un "(X)", tad eļļas līmenis ir kārtībā.
• Iebīdiet eļļas mērstieni.
Ja eļļas līmenis tiek parādīts zem atzīmes "(Y)", tad papildiniet eļļu.
Šim nolūkam:
• Uzpildiet eļļu caur iepildīšanas atveri līdz atzīmei "(X)".
• Iebīdiet eļļas mērstieni.
Pos: 155 /BA/Wartung/Kompressor/Kompressor- Ölwechsel Text @ 193\mod_1382683113127_111462.docx @ 1642476 @ @ 1

Eļļas maiņa:
Izplūstošu eļļu savāciet piemērotā traukā.
• Izvelciet un notīriet eļļas mērstieni.
• Izskrūvējiet eļļas notecināšanas atveres aizgriezni un noteciniet eļļu.
• Ieskrūvējiet un blīvi pievelciet eļļas notecināšanas atveres aizgriezni.
• Uzpildiet jaunu eļļu caur eļļas iepildīšanas atveri līdz atzīmei "(X)".
• Iebīdiet eļļas mērstieni.
Pos: 156 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – eļļošana
Pos: 157.1 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung - Schmierung @ 24\mod_1241675457008_111462.docx @ 247332 @ 1 @ 1

22

Apkope – eļļošana

Pos: 157.2 /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: 157.3 /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: 157.4 /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: 157.5 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – eļļošana
Pos: 157.6 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/SSchmierfette / Schmieröle @ 24\mod_1241676102945_111462.docx @ 247366 @ 2 @ 1

22.1

Smērvielas

Pos: 157.7 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Allgemeines wenn nur automatische Zentralschmierung vorhand en @ 92\mod_1326782898523_111462.docx @ 781819 @ 2 @ 1

22.2

Vispārīgā daļa
Visas mašīnas ir aprīkotas ar automātisku centrālo eļļošanas sistēmu.
Kā smērvielas jāizmanto mīkstas, elastīgas NLGI 2. klases litija ziepju smērvielas ar EP
piedevām saskaņā ar DIN 51825. Mēs neiesakām izmantot smērvielas uz citas bāzes.

Pos: 157.8 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Hinweis Keine Verwendung von graphithaltigen Fetten / nicht unterschiedliche Fette verwenden @ 92\mod_1326783047534_111462.docx @ 781847 @ @ 1

Norādījums
Nedrīkst izmantot grafītu saturošas smērvielas! Sajaucot atšķirīgas smērvielas, var rasties
problēmas!
Pos: 157.9 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Tabelle Schmierstoffe @ 24\mod_1241681229992_111462.docx @ 247467 @ @ 1

Ražotājs
ARAL
BP
DEA
FINA
Shell
ESSO

Uz minerāleļļas bāzes
Langzeitfett H
Energrease LS-EP2
Glissando EP2
Marson EPL 2A
Alvania Ep2
EGL 3144

Bioloģiskas smērvielas

Pēc pieprasījuma

Pos: 157.10 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Abschmieren Text allgemein die nicht von der Zentralschmierung versorgt werden @ 92\mod_1326783702604_111462.docx @ 781903 @ @ 1

Mašīnas eļļošanas vietas, kuras neapgādā centrālā eļļošanas sistēma, regulāri jāieeļļo.
Eļļošanas vietu izvietojumu un eļļošanas intervālus skatieties eļļošanas shēmās ekspluatācijas
instrukcijā. Noņemiet smērvielu, kas pēc ieeļļošanas izplūst gultņu vietās.

Pos: 157.11 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Schmierintervalle Bild @ 24\mod_1241683935492_111462.docx @ 247590 @ @ 1

50

10
939 212-1

939 450-1

BP 380-7-088

Att. 262
Pos: 157.12 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Schmierintervalle Bedeutung 10h,50h,200h @ 24\mod_1241683871742_111462.docx @ 247566 @ @ 1

Eļļošanas intervāli:
10 h atbilst apt. reizei dienā
50 h atbilst apt. reizei nedēļā
200 h atbilst apt. reizei gadā
Pos: 157.13 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – eļļošana
Pos: 157.14 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/G/Gelenkwelle abschmieren @ 388\mod_1445351149785_111462.docx @ 2778842 @ 2 @ 1

22.3

Kardānvārpstas ieeļļošana

Pos: 157.15 /BA/Wartung/Gelenkwelle schmieren/Abschmieren Gelenkwelle Hübe Bild BiG PACK 870HDP/890/1270/1290 HS @ 368\mod_1441615518633_111462.docx @ 2699369 @ @ 1

1

2

3

1

1

4

1

1

4

263. att.
Pos: 157.16 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Bezeichnung der Gelenkwellen @ 24\mod_1241688166695_111462.docx @ 247717 @ @ 1

Galvenās piedziņas
kardānvārpsta

Spararata kardānvārpsta

Pos: 157.17 /BA/Wartung/Gelenkwelle schmieren/Abschmieren Gelenkwelle in Gramm_BiG Pack, Fortima, Comprima (außer X-tr) @ 353\mod_1437727202539_111462.docx @ 2641528 @ @ 1

Kardānvārpstas marķētajās eļļošanas vietās jāieeļļo ar universālu smērvielu. Turpmākā tabula
sniedz ziņas par eļļošanas intervāliem gramu skaitu katrai eļļošanas vietai. Ievērojiet
kardānvārpstas ražotāja lietošanas instrukciju.

Pos: 157.18 /BA/Wartung/Gelenkwelle schmierenAbschmieren Gelenkwelle in Gramm Tabelle HS Baureihe @ 352\mod_1437473432073_111462.docx @ 2636027 @ @ 1

Poz.
1
2
3
4

BiG Pack 890/1270/1290
26 g
100 g
32 g
6g

Eļļošanas intervāli
50 h
50 h
50 h
50 h

Poz.
1
2
3
4

BiG Pack 1290 HDP
28 g
120 g
32 g
6g

Eļļošanas intervāli
50 h
20 h
50 h
50 h
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Apkope – eļļošana
Pos: 157.20 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Laufrollen der Messerhebel abschmieren @ 24\mod_1241695903648_111462.docx @ 247905 @ 2 @ 1

22.4

Nažu sviras gaitas rullīšu ieeļļošana

Att. 264
• Nolaidiet griezējaparātu, izmantojot traktora hidraulisko sistēmu (ja ir Komfort elektronika:
ieslēdziet traktora hidraulisko sistēmu un, turiet nospiestus taustiņus vadības bloka displejā
vai mašīnas taustiņus "Nažu sijas nolaišana", līdz griezējaparāts nolaižas līdz galam).
• Izvelciet aizdedzes atslēgu un izslēdziet elektroiekārtu vadības blokā.
• Ieslēdziet spararata bremzi.
• Nodrošiniet traktoru un mašīnu pret ripošanu.
• Atbloķējiet griezējaparāta daļu un sānos izvelciet līdz galam (mašīnas labā un kreisā puse).
• Ieeļļojiet visus nažu sviru gaitas rullīšu ziežvārstus.
• Sānos ievirziet griezējaparāta daļu (mašīnas labā un kreisā puse), līdz bloķētāja svira (3)
automātiski nofiksējas.
• Hidrauliski paceliet griezējaparātu.
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Apkope – eļļošana
Pos: 157.22 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/MManuelle Schmierstellen an der Maschine @ 71\mod_1306129743268_111462.docx @ 642782 @ 2 @ 1

22.5

Mašīnas manuālās eļļošanas vietas

Pos: 157.23 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Schmierstellen links Ausführung mit Schneidwerk XC mit Tandemachse Bild HS Baureihe @ 62\mod_1299663649307_111462.docx @ 574263 @ @ 1

Eļļošanas vietas uz lielpaku preses (mašīnas kreisā puse)
Modelis ar griezējaparātu XC ar tandēmasi

14

3

13

12
6
11

10

9

18 16

8

a)

7

b)

BPHS0019

265. att.
a)
tandēmasij

b)

tandēmasij ar atbalsttilta vadību

50h

200h
200h

50h
007

006

003

008

8/13 x

10h
250h

10h
200h

009

50h

013

010

200h

40h
012

011

200h

014

016

200h

018

Pos: 157.24 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – eļļošana
Pos: 157.25 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Schmierstellen rechts Ausführung mit Schneidwerk XC mit Tandemachse Bild HS Baureihe @ 62\mod_1299664531271_111462.docx @ 574396 @ @ 1

Eļļošanas vietas uz lielpaku preses (mašīnas labā puse)
Modelis ar griezējaparātu XC ar tandēmasi

15
19

7

b)
8a)

a)
8

17

9

10 20
BPHS0021

266. att.
a)
tandēmasij

b)

tandēmasij ar atbalsttilta vadību

50h

50h
007

015
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009

50h

200h

200h

Pos: 157.26 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – eļļošana
Pos: 157.27 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Schmierstellen links Ausführung ohne Schneidwerk mit Einfachachse Bi ld HS Baureihe @ 63\mod_1299665838177_111462.docx @ 574451 @ @ 1

Eļļošanas vietas uz lielpaku preses (mašīnas kreisā puse)
Modelis bez griezējaparāta XC ar vienu asi

14

3

13
6
24
18 16

12
10

BPHS0020

267. att.

10h
250h

200h
200h

006
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50h
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200h
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40h
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200h
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016

200h

018
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Apkope – eļļošana
Pos: 157.29 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Schmierstellen rechte Ausführung ohne Schneidwerk mit Einf achachse Bild HS Baureihe @ 63\mod_1299666194672_111462.docx @ 574506 @ @ 1

Eļļošanas vietas uz lielpaku preses (mašīnas labā puse)
Modelis bez griezējaparāta XC ar vienu asi

1

15
25

17

24

10

20
BPHS0022

268. att.

200h

200h

015

200h
025
Pos: 158 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – centrālā eļļošanas sistēma
Pos: 159 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung - Zentralschmierung @ 0\mod_1197378235308_111462.docx @ 111963 @ 1 @ 1

23

Apkope – centrālā eļļošanas sistēma

Pos: 160.1 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Automatische Zentralschmierung (optional) @ 24\mod_1241763215353_111462.docx @ 248362 @ 3 @ 1

23.1.1

Automātiskā centrālā eļļošanas sistēma (brīvizvēles)

Pos: 160.2 /BA/Wartung/Zentralschmieranlage/BEKA-MAX/Funktionsbeschreibung der BEKA-MAX-Fett-Zentralschmieranlage @ 24\mod_1241765421322_111462.docx @ 248482 @ @ 1

BEKA-MAX smērvielas centrālās eļļošanas sistēmas funkciju apraksts
BEKA-MAX smērvielas centrālā eļļošanas sistēma ir secīgas darbības sistēma. Secīga darbība
(progresējoši) nozīmē, ka visas centrālajā eļļošanas sistēmā iekļautās eļļošanas vietas tiek
secīgi ieeļļotas. Pateicoties šādai secīgai eļļošanas vietu ieeļļošanai, ir iespējams ļoti viegli
kontrolēt secīgas darbības centrālo eļļošanas sistēmu, izmantojot pārspiediena vārstu. Ja kāda
eļļošanas vieta no sadalītāja nesaņem smērvielu, tad secīgas darbības sadalītājs nosprostojas
un centrālajā eļļošanas sistēmā izveidojas 280 bar / 4060 PSI liels spiediens. Pēc smērvielas,
kas izplūst pa plunžerpāra pārspiediena vārstu, var noteikt nosprostojumu.
Pos: 160.3 /BA/Wartung/Zentralschmieranlage/BEKA-MAX/Hinweis Im Display der erscheint eine Fehlermeldung @ 24\mod_1241765352135_111462.docx @ 248458 @ @ 1

Norādījums
Displejā parādās kļūdas ziņojums.
Pos: 160.4 /BA/Wartung/Zentralschmieranlage/BEKA-MAX/Aufbau der BEKA-MAX-Fett-Zentralschmieranlage @ 24\mod_1241765294885_111462.docx @ 248434 @ @ 1

BEKA-MAX smērvielas centrālās eļļošanas sistēmas uzbūve
Elektriski darbināms virzuļsūknis EP-1 sūknē smērvielu uz galveno secīgas darbības sadalītāju.
Tā uzdevums ir sadalīt smērvielu pa pakārtotajiem secīgas darbības sadalītājiem pareizā
proporcijā. Pēc tam pakārtotie secīgas darbības sadalītāji sūknē smērvielu līdz atsevišķām
eļļošanas vietām.

Att. 269
2) Rezerves tvertne
3) Iepildes vārsts
4) Pārspiediena vārsts
5) Galvenais secīgas darbības sadalītājs

6) Papildu secīgas darbības sadalītājs
7) Galvenā maģistrāle
8) Eļļošanas sistēmas cauruļvadi
9) Eļļošanas vietas

Pos: 160.5 /BA/Wartung/Zentralschmieranlage/BEKA-MAX/Beschreibung der Steuerung @ 24\mod_1241765198103_111462.docx @ 248410 @ @ 1

Vadības sistēmas apraksts
Eļļošanas un pārtraukumu laikus regulē, izmantojot vadības bloku (sk. nodaļu Infocentrs
"Izvēlne 1-5 Centrālā eļļošanas sistēma").
Pos: 161 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – elektroiekārta
Pos: 162 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung - Elektrik @ 0\mod_1197362427261_111462.docx @ 111936 @ 1 @ 1

24

Apkope – elektroiekārta

Pos: 163 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Sensoren/Lage der Sensoren rechte Maschinenseite @ 386\mod_1444899982428_111462.docx @ 2769250 @ 2 @ 1

WHB00080

6

11

WHB00210

7

1

WHB00160

WHB00130

8

10

WHB00100

9

WHB00090

4

WHB00070

5

2

3

WHB00280

Sensoru izvietojums (mašīnas labā puse)
WHB00270

24.1

BPXC0280

Att. 270

376

Apkope – elektroiekārta
1 Mezglu sējēju kontrole

7 Ķīpu izgrūdējs

2 Labās puses spēka sensors

8 Grābēju padeve

3 Kreisās puses spēka sensors

9 Grābēju kontrole

4 Kalibrēšana

10 Mezglu kontrole

5 Mērīšana

11 Centrālā eļļošanas sistēma

6 Zvaigznīte
Pos: 164 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Sensoren/Lage der Sensoren linke Maschinenseite @ 368\mod_1441704626698_111462.docx @ 2701731 @ 2 @ 1
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271. att.

378

WHB00040

WHB00060

11

2

WHB00170

WHB00230

10

3

WHB00190

WHB00110

9

4

WHB00250

WHB00120

8

7

6

5

WHB00180

WHB00140

WHB00150

24.2

12

1

Apkope – elektroiekārta
Sensoru izvietojums (mašīnas kreisā puse)

Apkope – elektroiekārta
1

Nažu sija augšā

8

Taustiņš

Ķīpu izgrūdēja ievirzīšana

2

Preses aizvaru spiediens

Ķīpu izgrūdēja izvirzīšana

3

Auklas kontrole

Ķīpu teknes pacelšana

4

Adatu vilcējstienis

Ķīpu teknes nolaišana

5

Ķīpu novietne

9

MultiBale

6

Ķīpa uz teknes

10

Taustiņš

7

Ķīpu tekne

Nažu sijas pacelšana
Nažu sijas nolaišana

11

Savācējs

12

Spararata bremze

Pos: 165 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

379

Apkope – elektroiekārta
Pos: 166 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/E/Einstellung der Sensoren @ 0\mod_1199962173428_111462.docx @ 112210 @ 3 @ 1

24.2.1

Sensoru regulēšana

Pos: 167 /BA/Wartung/Sensoren/Namursensor d = 08 mm @ 24\mod_1241770312369_111462.docx @ 248620 @ 4 @ 1

24.2.1.1

NAMUR sensors d = 8 mm

3

1

a

2

BP-VFS-088-1

Att. 272
Vērtībai starp devēju (2) un sensoru (1) jābūt "a" = 0,5 mm .
Regulēšana
• Atskrūvējiet uzgriežņus sensora abās pusēs.
• Pagrieziet uzgriežņus, līdz būs sasniegta vērtība "a" = 0,5 mm .
• Atkal pievelciet uzgriežņus.
Pos: 168 /BA/Wartung/Sensoren/Namursensor d = 12 mm @ 0\mod_1199962247038_111462.docx @ 112211 @ @ 1

NAMUR sensors d = 12 mm

3

1
2

a
BP-VFS-088-1

Att. 273
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: 169 /BA/Wartung/Sensoren/Namursensor d = 30 mm a= 5mm @ 0\mod_1199962520100_111462.docx @ 112212 @ 4 @ 1

380

Apkope – elektroiekārta
24.2.1.2

NAMUR sensors d = 30 mm

3

1
2

a
BPXC0172

Att. 274
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: 170 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – elektroiekārta
Pos: 171 /Layout Module /Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_111462.docx @ 112426 @ @ 1

Pos: 172 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Šī lappuse ir apzināti atstāta brīva.

Traucējumi – cēloņi un novēršana
Pos: 173.1 /Überschriften/Überschriften 1/P-T/Störungen - Ursachen und Behebung @ 0\mod_1200296925180_111462.docx @ 112253 @ 1 @ 1

25

Traucējumi – cēloņi un novēršana

Pos: 173.2 /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: 173.3 /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: 173.4 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Traucējumi – cēloņi un novēršana
Pos: 173.5 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/AAllgemeine Störungen @ 24\mod_1241775122213_111462.docx @ 248814 @ 2 @ 1

25.1

Vispārīgie darbības traucējumi

Pos: 173.6 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störung: Presskolben / Bindeeinrichtung bleibt stehen @ 369\mod_1441800887453_111462.docx @ 2704621 @ @ 1

Traucējums: Preses virzulis/siešanas ierīce apstājas.
Iespējamie cēloņi

Novēršana

Izciļņu ieslēgšanas sajūgs
atkal nofiksējas spararata
diskā, kad ir mazs
apgriezienu skaits.

•
•
•
•

Nekavējoties apstādiniet traktoru.
Samaziniet presēšanas spēku.
Pārbaudiet piedziņas kardānvārpstas apgriezienu
skaitu.
No presēšanas kanāla izvelciet mezglu sējēju
adatas, iespējams nomainiet nogriežamo skrūvi
mezglu sējēju un adatu piedziņā.

Pos: 173.7 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störung: Die Knoternadeln fallen zurück. @ 369\mod_1441801507177_111462.docx @ 2704772 @ @ 1

Traucējums: Mezglu sējēju adatas krīt atpakaļ.
Iespējamie cēloņi

Novēršana

Mezglu sējēju vārpstas
bremze ir pārāk vaļīga.

•

Stiprāk pievelciet mezglu sējēju vārpstas bremzi.

Pos: 173.8 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störung: Die Ballen sind zu lose @ 369\mod_1441801917772_111462.docx @ 2704843 @ @ 1

Traucējums: Ķīpas ir pārāk vaļīgas.
Iespējamie cēloņi

Novēršana

Presēšanas spēks ir pārāk
mazs.

•

Palieliniet presēšanas spēku.

Pos: 173.9 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störung: Die Ballen sind zu fest. @ 369\mod_1441802199899_111462.docx @ 2704874 @ @ 1

Traucējums: Ķīpas ir pārāk stingras.
Iespējamie cēloņi

Novēršana

Presēšanas spēks ir pārāk
liels.

•

Samaziniet presēšanas spēku.

Pos: 173.10 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störung: Der Raffer bleibt stehen @ 369\mod_1441802860455_111462.docx @ 2704935 @ @ 1

Traucējums: Grābējs apstājas.
Iespējamie cēloņi

Novēršana

Drošības sajūgs pārslēdzas.

•
•
•

Pos: 173.11 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Samaziniet motora apgriezienu skaitu.
Apstādiniet traktoru un mašīnu, un likvidējiet
aizsprostojumu.
Samaziniet kustības ātrumu.

Traucējumi – cēloņi un novēršana
Pos: 173.12 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störung: Die Pick-up bleibt stehen @ 369\mod_1441803130931_111462.docx @ 2704996 @ @ 1

Traucējums: Savācējs apstājas.
Iespējamie cēloņi

Novēršana

Drošības sajūgs pārslēdzas.

•
•
•

Izslēdziet jūgvārpstas piedziņu un likvidējiet
aizsprostojumu.
Samaziniet kustības ātrumu.
Brauciet pa vidu pāri vālam.

Pos: 173.13 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störung: Der Schneidrotor und die Pick-up bleiben stehen @ 369\mod_1441803528632_111462.docx @ 2705027 @ @ 1

Traucējums: Griezējrotors un savācējs apstājas.
Iespējamie cēloņi

Novēršana

Aizsprostojums rotora zonā
un izciļņu ieslēgšanas sajūgs
rotora spēka agregātā veic
spēka pārvadi.

•
•
•
•

Samaziniet motora apgriezienu skaitu. Sajūgs atkal
nofiksējas, kad ir mazs apgriezienu skaits.
Atvirziet nažus.
Ja rotors pats neatbrīvojas, apstādiniet traktoru un
mašīnu, un likvidējiet aizsprostojumu.
Samaziniet kustības ātrumu.

Pos: 173.14 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störung: Die Nadelschwinge bleibt stehen @ 369\mod_1441803968928_111462.docx @ 2705058 @ @ 1

Traucējums: Adatas svārstīgā kulise apstājas.
Iespējamie cēloņi

Novēršana

Vilcējstieņa nogriežamā
skrūve ir salūzusi.

Adatas svārstīgās kulises vilcējstieni (1) pasargā nogriežamā
skrūve (2).

•
•

Pārbaudiet, vai nogriežamā skrūve ir salūzusi.
Ja nepieciešams, nomainiet ar skrūvi M10 x 60-12.9,
DIN EN ISO 4014.

Pos: 173.15 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Traucējumi – cēloņi un novēršana
Pos: 173.16 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Tabellarische Auflistung Hydraulikblock entlüften T1 @ 352\mod_1437547588957_111462.docx @ 2637220 @ @ 1

Traucējums:
– Kad ir pievienota "Load-Sensing" līnija, traktors slikti sāk darboties vai vispār nesāk
darboties.
– Spararats sāk griezties traktora iedarbināšanas un uzstādītās iedarbināšanas palīgierīces
gadījumā.
Iespējamais cēlonis

Novēršana

Gaiss mašīnas hidrauliskajā
sistēmā

•

Atgaisojiet Komfort hidrauliskās sistēmas bloku.

Priekšnosacījums:
• Izslēdziet jūgvārpstu.
• Nodrošiniet mašīnu un traktoru pret ripošanu.
• Ieslēdziet spararata bremzi.
Ja traktors slikti sāk darboties vai vispār nesāk darboties
Šim nolūkam:
• Lai izpūstu visus gaisa piejaukumus no hidrauliskās sistēmas, vairākas reizes aktivizējiet
visas BiG Pack darba funkcijas (ķīpu izgrūdējs, ķīpu tekne, nažu kasete, vadāmais tilts,
iedarbināšanas palīgierīce).
Norādījums
Ja vēlāk darbojas ar hidraulisko sistēmu, atkārtoti jāizpūš visi gaisa piejaukumi no hidrauliskās
sistēmas.

Y17

2

1

BPHS0111_1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Izskrūvējiet "Load-Sensing" vārstu (2).
Ja nepieciešams, noņemiet plastmasas vāku (1) no vārsta (Y17).
Pielieciet sešstūra atslēgu (2 mm) vārsta (Y17) galā.
Palieliniet spiedienu hidrauliskajā sistēmā.
Atskrūvējiet iekšpusē izvietotu skrūvi ar iekšējo sešstūri par vienu apgriezienu.
Izplūstošo hidraulisko eļļu savāciet piemērotā traukā un pienācīgi utilizējiet.
Vairākas reizes aktivizējiet funkciju (piem., ķīpu izgrūdējs).
Ja ir uzstādīta iedarbināšanas palīgierīce, tad iedarbināšanas palīgierīce vairākas reizes
jāaktivizē, izmantojot termināli.
Ja izplūst hidrauliskā eļļa bez burbulīšiem, pievelciet skrūvi ar iekšējo sešstūri.
Atbrīvojiet sistēmu no spiediena un ieskrūvējiet "Load-Sensing" vārstu (2).
Palieliniet spiedienu hidrauliskajā sistēmā.
Atskrūvējiet iekšpusē izvietotu skrūvi ar iekšējo sešstūri par vienu apgriezienu.
Izplūstošo hidraulisko eļļu savāciet piemērotā traukā un pienācīgi utilizējiet.
Vairākas reizes aktivizējiet funkciju (piem., ķīpu izgrūdējs).
Ja ir uzstādīta iedarbināšanas palīgierīce, tad iedarbināšanas palīgierīce vairākas reizes

Traucējumi – cēloņi un novēršana
•
•
•

jāaktivizē, izmantojot termināli.
Ja izplūst hidrauliskā eļļa bez burbulīšiem, pievelciet skrūvi ar iekšējo sešstūri.
Nodrošiniet, lai sistēma būtu stāvoklī bez spiediena, un izskrūvējiet "Load-Sensing"
vārstu.
Ja nepieciešams, uzlieciet plastmasas vāku uz vārsta (Y17).

Izmēģinājums:
Norādījums
Izmēģinājuma stendā pareizo atgaisošanu var pārbaudīt tikai mašīnām ar
pievienoto iedarbināšanas palīgierīci. Traktoram to var pārbaudīt abos
gadījumos.
Komfort hidrauliskās sistēmas bloks ir pareizi atgaisots, ja
Izmēģinājuma stends (pārbaude ir iespējama tikai ar uzstādītu iedarbināšanas
palīgierīci):
• Komfort vārsta bloka pieslēgumam P vairākas reizes tiek pievadīts spiediens un atbrīvots
no spiediena. Turklāt spararats nedrīkst sākt griezties.
Traktors un BiG Pack ar iedarbināšanas palīgierīci:
• traktoru ir iespējams iedarbināt LS režīmā!
• iedarbinot traktoru LS režīmā, spararats nesāk griezties!
• darbībā esošam traktoram nemainīga spiediena vai nemainīgas strāvas režīmā
pieslēgumam P vairākas reizes tiek pievadīts spiediens un atbrīvots no spiediena. Turklāt
spararats nesāk griezties!
Traktors un BiG Pack bez iedarbināšanas palīgierīces:
• traktoru ir iespējams iedarbināt LS režīmā!
– Dažu traktoru dzinēja iedarbināšana aizņem vairāk laika, ja bloks nav pareizi atgaisots!
Pos: 173.17 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störung: Hydraulikfunktionen fahren nicht bis in die Endstellung (z.B. hydraulischer Stützfuß,...) @ 369\mod_1441804829953_111462.docx @ 2705089 @ @ 1

Traucējums: Hidrauliskās funkcijas nevirzās līdz gala stāvoklim (piem., hidrauliskā balstkāja,
ķīpu izgrūdējs utt.).
Iespējamie cēloņi
Dažiem traktoriem traktora
pusē ir atslodzes atvere
"Load-Sensing" funkcijai.
Kompleksā ar Komfort
hidrauliskās sistēmas bloku
traktors vairs nespēj izveidot
nepieciešamo hidraulisko
spiedienu.

Novēršana
•

Uzticiet pilnvarotai, kvalificētai personai noslēgt
atslodzes atveri traktora pusē.
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25.2

Mezglu sējēja darbības traucējumi

Pos: 173.20 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/E/Einfachknoter @ 24\mod_1241083809568_111462.docx @ 242991 @ 3 @ 1

25.2.1

Vienpusēji mezglu sējēji

Pos: 173.21 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Hinweis Knoterstörungen Einfachknoter @ 24\mod_1241774955431_111462.docx @ 248790 @ @ 1

Norādījums
Visbiežākiem mezglu sējēja darbības traucējumiem ir nenozīmīgi cēloņi, kurus daudzos
gadījumos var patstāvīgi novērst. Kļūdas bieži vien ir meklējamas auklas kvalitātē, auklas
padevē, mezglu sējēju adatu vai auklu aizbīdņa stāvoklī. Turpmākiem darbības traucējumu
attēliem jāpalīdz atpazīt darbības traucējumu cēloni.
Pos: 173.22 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Tabellarische Auflistung Einfachknoter T1 @ 24\mod_1241773704306_111462.docx @ 248775 @ @ 1

Darbības traucējums

Cēlonis vai tā novēršana
1.

Pieregulējiet auklu bremzi, iespējams notīriet vai
nomainiet.

2.

Pieregulējiet mezglu sējēju vārpstas bremzi.

3.

Izņemiet aptinušos auklu.

4.

Pārbaudiet auklu aizbīdni – pieregulējiet to.

1.

Trulu vai robainu auklas nazi uzasiniet vai nomainiet.

2.

Pārāk mazs slēdzenes spriegojums — nospriegojiet
atsperi ar sešstūrgalvas skrūvi (nepievelciet uz bloka).

3.

Pārāk mazs auklu turētāja spriegojums —
nospriegojiet atsperi ar sešstūrgalvas skrūvi
(nepievelciet uz bloka).

4.

Nodiluša auklas aizķere vai auklu turētājs — nomainiet
daļas.

5.

Ja ir pārāk liels pakas blīvējums — samaziniet
presēšanas spiedienu.

6.

Ja ir pārāk liels auklas spriegojums — palaidiet vaļīgāk
auklu bremzi auklu kastē.

1.

Spēcīgāk nospriegojiet mezglotāja āķa atsperi vai
nomainiet to.

1.

Truls auklas nazis — uzasiniet auklas naža
griezējmalu vai nomainiet nazi.

2.

Pārāk mazs auklu turētāja spriegojums —
nospriegojiet atsperes ar sešstūrgalvas skrūvi
(nepievelciet uz bloka).

3.

Ja ir pārāk liels pakas blīvējums — samaziniet
presēšanas spiedienu.

4.

Nodiluša auklas aizķere vai auklu turētājs — nomainiet
daļas.

Mezglu sējēja tinējs:
(Aukla ir aptinusies ap mezglotāja āķi un
noplīsusi.)

BP 380-7-138

Mezgls sasiets:
viens mezgla gals ir garāks par citiem, vai
garākais gals ir iesiets mezglā.
Pārāk brīvs mezgls ar diviem tīri nogrieztiem
galiem.

Mezgla gali nospuruši.
Mezglu siešana tikai mezglu sējēja adatas
augšup vadītajā auklas posmā.
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Darbības traucējums

Mezglu siešana tikai auklas posmā, kas virzās
virs augšējās pakas malas.

Cēlonis vai tā novēršana
1.

Mezglu sējēja adatas nepareiza pozīcija — izmainiet
mezglu sējēja adatas vietu uz kulises.

2.

Auklu aizbīdņa nepareiza pozīcija — noregulējiet auklu
aizbīdņa stāvokli uz mezglu sējēju pamatnes.

3.

Auklu aizbīdņa nepareiza darbības zona — pārstatiet
auklu aizbīdņa svirstieni.

4.

Salauztas vai deformētas noturēšanas atsperes
mezglu sējēju pamatnē — nomainiet atsperes.

5.

Pārāk mazs auklas spriegojums — stingri savelciet
auklu bremzes atsperes.

1.

Pārāk mazs spriegojums mezglotāja āķa slēdzenei —
nospriegojiet mezglotāja āķa slēdzeni.

2.

Nodilis mezglotāja āķis — nomainiet mezglotāja āķi.

3.

Pārāk liels spriegojums auklu turētājam — atspriegojiet
atsperes, atskrūvējot sešstūrgalvas skrūves.

1.

Pārāk liels spriegojums mezglotāja āķa slēdzenei —
atslogojiet mezglotāja āķa slēdzeni.

2.

Pārāk liels attālums starp nažu sviras noņēmēja ķemmi
un mezglotāja āķa aizmuguri — pieregulējiet nažu
sviru ar viegliem āmura sitieniem.

3.

Mezglotāja āķa grubuļaina virsma — nomainiet
mezglotāja āķi.

4.

Auklu aizbīdņa regulējums nav kārtībā — veiciet
korekciju.

5.

Pārāk mazs nažu sviras noņēmēja ceļš (nažu svira var
deformēties trulā auklas naža dēļ) — noņemiet un
iztaisnojiet nažu sviru, ja nepieciešams, nomainiet;
pārbaudiet mezglu sējēja diska izciļņa nodilumu, ja
nepieciešams, nomainiet disku.

6.

Auklas spriegojums par mazu — palieliniet pakas
blīvumu. Pievelciet auklu bremzes auklu kastē (1 - 2
apgriezienus), palieliniet pakas garumu.

Nav mezgla vai ir viens mezgls ar ļoti īsiem
galiem, kas lielākoties izslīd caur mezglu cilpām.

Mezgli karājas uz mezglotāja āķa.
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Darbības traucējums

Cēlonis vai tā novēršana

Aukla plīst vai uzrāda berzes vietas:
1.

Tieši līdzās mezglam.

1.

Grubuļainas nažu sviras auklu padeves malas —
nogludiniet malas.

2.
3.

40-50 mm attālumā no mezgla.
60-80 mm attālumā no mezgla.

2.
3.

4.

800-1000 mm attālumā no mezgla.

4.

Grubuļainas auklu padeves malas.
Grubuļains vai nodilis mezglu sējēja adatas rullis
— nogludiniet malas.
Nogludiniet auklu aizbīdņa grubuļaino mugurpusi.
Grubuļainas auklu padeves malas mezglu sējēja
adatas apakšējā zonā — nogludiniet malas.
Aukla nebija ievietota auklas stiprinājumā, jo
attālums starp adatu un auklas aizķeri par lielu —
koriģējiet mezglu sējēja adatas pozīciju.

1.

Aukla sasieta mezglā ap nepareizi sasietu paku pie
tieši izvirzītās pakas auklas posma.

Aukla plīst mezgla ietvaros.
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2.

Auklas aizķere un auklu turētājs neveido atveri
auklas satveršanai — veiciet auklas aizķeres
stāvokļa korekciju, nomainiet nodilušās aizķeres
daļas.

1.

Pārāk liela sprauga starp nažu sviras noņēmēja
ķemmi un mezglotāja āķa aizmuguri — pieregulējiet
nažu sviru ar viegliem āmura sitieniem.

2.

Pārāk liels spriegojums auklu turētājam —
atspriegojiet atsperes, atskrūvējot sešstūrgalvas
skrūvi.

3.

Pārāk liels presēšanas spēks.

Traucējumi – cēloņi un novēršana
Pos: 173.28 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/D/Doppelknoter @ 24\mod_1241099544678_111462.docx @ 243323 @ 3 @ 1

25.2.2

Divpusēji mezglu sējēji

Pos: 173.29 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Fehlerursache Knoterstörungen Doppelknoter allgemeiner Text @ 24\mod_1241779382291_111462.docx @ 248964 @ @ 1

Pieredze rāda, ka liela daļa siešanas problēmas ir izskaidrojamas ar nepietiekamu auklas
spriegojumu. Pirms darba sākuma pārbaudiet auklas gaitu un auklas spriegojumu.
Turpinājumā ir minēti visbiežākie darbības traucējumu gadījumi ar to cēloņiem un sniegts
norādījums pat to novēršanu. Pretējā gadījumā ir sniegts norādījums uz nodaļu, kurā ir plašāk
paskaidrots attiecīgais temats.
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Nr.

Darbības traucējums

Cēlonis vai tā novēršana

1

1.1
Mezglotāja mēlīte saliecas vai mezglotāja
mēlītes bieža lūšana.

Cēlonis:
Otrais mezgls aizķeras aiz mezglotāja mēlītes.

Novēršana:
sk. 2. punktu

2

Mezgls ieķeras mezglotāja āķī.

2.1

Cēlonis:
Nolietotas vai grubuļainas vietas uz mezglotāja
āķa vai saliekts mezglotāja āķis vai mezglotāja
mēlīte.

Novēršana:
Pārbaudiet apakšējo auklas gaitu un, ja nepieciešams,
koriģējiet.
2.2

Cēlonis:
Pārāk mazs auklas spriegojums apakšējam auklas
posmam.

Novēršana:
Ieslēdziet auklu bremzi (1):
• Pievelciet atsperi (2), pagriežot par apt. 1-2
apgriezieniem spārnuzgriezni (3).
• Noņemiet netīrumu sablīvējumus visās auklas
cilpās (4), auklu bremzē (1) un pie svārstību
leņķa (7).
• Nomainiet saplīsušās atsperes (2), auklas
spriegotājatsperes (5) vai nodilušās auklas cilpas (4).
• Nomainiet saplīsušus vai nodilušus bremzes
spararatus (6).
2.3

Cēlonis:
Pārāk mazs auklas turētāja noturēšanas spēks.

Novēršana:

1
3
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Pieregulējiet auklu turētāju:
• Atskrūvējiet pretuzgriezni (2).
• Stiprāk sākotnēji nospriegojiet auklas noturēšanas
atsperes (3), izmantojot skrūvi (1), (apt. pa pus
apgriezienu).
• Pievelciet pretuzgriezni (2).
Noņemiet smērvielu no auklu turētāja.

2
BPXC0255

Traucējumi – cēloņi un novēršana
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Nr.

Darbības traucējums

Cēlonis vai tā novēršana

2

Mezgls ieķeras mezglotāja āķī.

2.4

2

3

Cēlonis:
Pārmērīgs mezglotāja mēlītes spriegojums.

Novēršana:

4
1

BPXC0259

Atbrīvojiet mezglotāja mēlīti (3):
• Vispirms ar skrūvgrieža palīdzību nosakiet esošā
sākotnējā spriegojuma spēka jutīgumu.
(Skrūvgriezi (4) ievietojiet zem mezglotāja mēlītes (3)
un, pagriežot skrūvgriezi, nosakiet esošo
spriegojumu).
• Atskrūvējiet slokšņu atsperes (1) uzgriezni (2) par
apt. 60°.
• Skrūvgriezi (4) ievietojiet zem mezglotāja mēlītes (3)
un, pagriežot skrūvgriezi, pārbaudiet no jauna
noregulēto spriegojumu.
Mezglotāja mēlītei (3) ir nepieciešams
neliels minimālais spriegojums, tādēļ to
nekad pilnīgi neatbrīvojiet.

2.5

4

Cēlonis:
Pārāk mazs auklas spriegojums augšējam auklas
posmam.

Novēršana:

6

1

2

3
BPXC0256

Ieslēdziet auklu bremzi (1):
• Pievelciet atsperi (2), pagriežot par apt. 1-2
apgriezieniem spārnuzgriezni (3).
• Noņemiet netīrumu sablīvējumus visās auklas
cilpās (4) un auklu bremzē (1).
• Nomainiet saplīsušās atsperes (2) vai nodilušās
auklas cilpas (4).
• Nomainiet saplīsušus vai nodilušus bremzes
spararatus (6).
• Pārbaudiet spriegotājsviras (5) brīvgaitu (sk.
darbības traucējumu gadījuma 6.3. punktu, att.
BPXC0263)
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Nr.

Darbības traucējums

Cēlonis vai tā novēršana

2

Mezgls ieķeras mezglotāja āķī.

2.6

Cēlonis:
Nažu svira atrodas pārāk tālu no mezglotāja āķa.
Novēršana:
Iztaisnojiet nažu sviru:
• Mezglotāja balstu pagrieziet uz augšu, līdz nažu
svira (1) ir pagriezta virs mezglotāja āķa (2).
• Uzmanīgi ar āmura sitieniem pieregulējiet nažu
sviru (1), līdz nažu sviras noņēmēja ķemme (3)
vienmērīgi viegli pieskaras mezglotāja āķa (2)
aizmugurei.
Atliecot mezglotāju uz augšu, jāsajūt neliela
pretestība, kad nažu svira virzās virs mezglotāja
knābja.
2.7

Cēlonis:
Nažu svirai ir aksiāla brīvkustība.

Novēršana:
Pievelciet nažu sijas tapas (2) uzgriezni (1), pretējā
gadījumā nomainiet nažu sviru (3) vai nomainiet nažu
sviras tapas gultņa ieliktni.
2.8

3

2

1

4

Cēlonis:
Nažu sviras noņēmēja ķemme nevirzās pa vidu
virs mezglu sējēja knābja.

Novēršana:
Iztaisnojiet nažu sviru: (sk. darbības traucējumu
gadījuma 2.5. punktu, att. BPXC0260)
• Nomainiet nažu sviru.
2.9

Cēlonis:
Truls nažu sviras noņēmēja nazis.

Novēršana:
Noregulējiet, uzasiniet nazi (4) vai, ja nepieciešams,
nomainiet nazi.
2.10
BPXC0257

Cēlonis:

Auklas aizķeres disks pārāk tālu izvirzīts uz priekšu.
Pārbaudiet regulējumu, ja nepieciešams, pieregulējiet
(sk. nodaļu Regulējumi - divpusējs mezglu sējējs "Auklu
turētāji").
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Nr.

Darbības traucējums

Cēlonis vai tā novēršana

3

Pirmais mezgls: (nobeiguma mezgls) ir
vienīgi augšējam auklas posmam.

3.1

Cēlonis:
Auklu aizbīdnis nav notvēris apakšējo auklas
posmu.

Novēršana:
Pieregulējiet auklu aizbīdni. (sk. nodaļu Regulējumi
"Auklu aizbīdņa regulēšana (divpusējs mezglu sējējs)").
Pārbaudiet adatu regulējumu (sk. nodaļu Regulējumi
"Adatu regulēšana").
4

Pirmais mezgls: (nobeiguma mezgls) aukla
tinas ap mezglotāja āķi.

4.1

Cēlonis:
Apakšējā adata kreisajā pusē tver garām gar
augšējo diegu.

Novēršana:
Augšējo adatu mazliet iztaisnojiet uz kreiso pusi:
• Palaidiet mezglu sējēju un grieziet spararatu, līdz
augšējā adata paceļas.
• Augšējo adatu (1) ar montēšanas sviru (2)
iztaisnojiet uz kreiso pusi par apt. 1-2 mm.
4.2

Cēlonis:
Auklas aizķeres disks pārāk vēlu sāk darboties.

Novēršana:
Pavirziet uz priekšu auklas aizķeres disku, griežot
pulksteņrādītāja virzienā (sk. nodaļu Regulējumi divpusējs mezglu sējējs "Auklu turētāji").
Uzmaniet, lai mezglu sējēja adata visaugstākajā
stāvoklī piekļautos pie mezglu sējēja. (sk. nodaļu
Regulējumi "Adatu augstākais maiņas punkts"
(divpusējs mezglu sējējs))
5

Pirmais mezgls: (nobeiguma mezgls)
augšējais diegs virzās cauri no vienas ķīpas
pie nākošās ķīpas. Mezgls apakšējā auklas
posmā.

5.1

Cēlonis:
Apakšējā adata labajā pusē tver garām gar
augšējo diegu:

Novēršana:
Augšējo adatu mazliet iztaisnojiet uz labo pusi:
• Palaidiet mezglu sējēju un grieziet spararatu, līdz
augšējā adata paceļas.
• Augšējo adatu (1) ar montēšanas sviru (2)
iztaisnojiet uz labo pusi par apt. 1-2 mm.

Pos: 173.38 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

395

Traucējumi – cēloņi un novēršana
Pos: 173.39 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störungen-Ursachen-Behebung Doppelknoter T5 @ 25\mod_1242035576557_111462.docx @ 249580 @ @ 1

Nr.

Darbības traucējums

Cēlonis vai tā novēršana

6

Otrs mezgls: (sākuma mezgls) mezgls ir
vienīgi apakšējam auklas posmam (nav
mezgla augšējam auklas posmam).

6.1

Cēlonis:
Auklu aizbīdnis ir noregulēts pārāk tālu nost no
augšējās adatas, un nebija spējīgs notvert augšējo
auklas posmu.
Novēršana:
Noregulējiet auklu aizbīdni augšējās adatas virzienā.
SARGIES: regulējot auklu aizbīdni, pārbaudiet
sadursmi ar augšējo adatu un mezglu sējēja adatu
(sk. nodaļu Regulējumi "Auklu aizbīdņa regulēšana
(divpusējs mezglu sējējs)").
Cēlonis:
Augšējās spriegotājsviras atspere saplīsusi vai
atkabinājusies.
Novēršana:
Nomainiet atsperi (1) vai atkal nostipriniet.
6.3 Cēlonis:
Spriegotājsvira nedarbojas nevainojami.
Novēršana:
Pārbaudiet spriegotājsviras (2) brīvo vietu no augšas uz
leju, ja nepieciešams, izlīdziniet vai citādi ieklājiet
centrālās eļļošanas sistēmas cauruļvadu (3).
6.4 Cēlonis:
Bojāta augšējās adatas vadība. Gaitas rullītis
neseko diskveida izcilnim. Augšējā adata
nenolaižas pietiekami dziļi.
Novēršana:
6.2

Nomainiet gaitas rullīti (1), vai nodrošiniet augšējās
adatas vieglāku gaitu. Pārbaudiet atsperi (2).
6.5

Cēlonis:
Augšējās auklas gaitas nosprostojums.

Novēršana:
Pārbaudiet auklas gaitu augšā no mezglu sējēja līdz
auklas rullim auklu kastē
Cēlonis:
Pārāk liels auklas spriegojums augšējam auklas
posmam.
Novēršana:
Izslēdziet auklu bremzi (1):
• Atbrīvojiet atsperi (2), pagriežot par apt. 1-2
apgriezieniem spārnuzgriezni (3) (sk. darbības
traucējumu gadījuma 2.2. punktu).
6.6

Cēlonis:
Pārāk mazs auklas turētāja noturēšanas spēks.
Novēršana:
Pieregulējiet auklu turētāju (sk. darbības traucējumu
gadījuma 2.2. punktu).
6.7
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7

Otrs mezgls: (sākuma mezgls) mezgls ir
vienīgi augšējam auklas posmam (nav
mezgla apakšējam auklas
posmam).

7.1

Cēlonis:
Apakšējās auklas spriegotājatsperes nedarbojas
pareizi.

Novēršana:
Ievērojiet apakšējo auklas spriegotājatsperu (5) brīvo
vietu. Ieslēdziet auklu bremzi (1):
• Pievelciet atsperi (2), pagriežot par apt. 1-2
apgriezieniem spārnuzgriezni (3).
7.2

Cēlonis:
Adatu izskreja augstākajā maiņas punktā nav
pietiekami liela.

Novēršana:
Pārbaudiet adatu regulējumu (sk. nodaļu Regulējumi
„Adatu regulēšana“).
7.3

Cēlonis:
Auklu aizbīdnis nedarbojas precīzi, vai ir nepareizi
noregulēts.

Novēršana:
Pārbaudiet auklu aizbīdņa regulējumu (sk. nodaļu
Regulējumi "Divpusēja mezglu sējēja auklu aizbīdnis").
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8

Otrs mezgls: (sākuma mezgls) aukla tinas
ap mezglu sējēja āķi.

8.1
•
•

Cēlonis:
Augšējās spriegotājsviras nedarbojas nevainojami.
Spriegošanas ceļš tiek nosprostots.
Spriegojums nav pietiekams.

Novēršana:
Pārbaudiet augšējo spriegotājsviru vieglo gaitu.
• Atbrīvojiet spriegošanas ceļu (sk. darbības
traucējumu gadījuma 6. punktu, att. BPXC0263).
• Palieliniet spriegojumu (sk. darbības traucējumu
gadījuma 2. punktu, att. BPXC0256).
8.2

Cēlonis:
Apakšējā auklas spriegotājatspere ir saplīsusi vai
atbrīvojusies.

Novēršana:
Nomainiet atsperi vai atkal stingri uzstādiet (sk. darbības
traucējumu gadījuma 2.1. punktu, att. BPXC0254).
8.3

Cēlonis:
Nepietiekams auklas spriegojums apakšējam
auklas posmam.

Novēršana:
• Palieliniet spriegojumu (sk. darbības traucējumu
gadījuma 2.1. punktu, att. BPXC0254).
8.4

Cēlonis:
Auklas aizķeres disks pārāk vēlu sāk darboties.

Novēršana:
Pavirziet uz priekšu auklas aizķeres disku, griežot
pulksteņrādītāja virzienā (sk. nodaļu Regulējumi
Divpusējs mezglu sējējs "Auklu turētāji").
8.5

Cēlonis:
Adatu izskreja augstākajā maiņas punktā ir par
lielu.

Novēršana:
Pārbaudiet adatu regulējumu (sk. nodaļu Regulējumi
"Adatu augstākais maiņas punkts" (divpusējs mezglu
sējējs)).
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9

Nav mezgla nedz augšējam, nedz
apakšējam auklas posmam.

9.1

Cēlonis:
Nav aktivizēts auklu aizbīdnis.

Novēršana:
Pārbaudiet auklu aizbīdņa mehānismu un tā regulējumu
(sk. nodaļu "Regulējumi - auklu aizbīdņa regulēšana
(divpusējs mezglu sējējs) ").
9.2

Cēlonis:
Bojāta mezglotāja mēlīte.

Novēršana:
Nomainiet mezglotāja mēlīti (1).
9.3

Cēlonis:
Nepietiekams mezglotāja mēlītes spriegojums.

Novēršana:

7
6

Palieliniet mezglotāja mēlītes (1) spriegojumu.
Šim nolūkam:
• Pievelciet slokšņu atsperes (3) uzgriezni (2) par apt.
60° (sk. darbības traucējumu gadījuma 2.3. punktu).
9.4

BPXC0270

Cēlonis:
Auklas noturēšanas atsperes ir pārāk nostieptas
vai
auklas posmus pārgriež auklu kastē.

Novēršana:
Palaidiet vaļīgāk auklas noturēšanas atsperes
regulējumu. Šim nolūkam:
• Atskrūvējiet pretuzgriezni (4).
• Vājāk sākotnēji nospriegojiet auklas noturēšanas
atsperes (5), izmantojot skrūvi (6), (apt. pa pus
apgriezienu).
Novāciet netīrumu vai atsilu sablīvējumus zem auklas
noturēšanas atsperēm (5).
9.5

Cēlonis:
Mezglotāja āķis negriežas.

Novēršana:
Nomainiet mezglotāja āķa dzenrata (7) tapu (6).
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10

Pārāk īsi mezgla gali. Mezgls reizēm
atsienas (vispārīgi divi mezgli).

10.1

Cēlonis:
Nepietiekams mezglotāja mēlītes spriegojums.

Novēršana:
Palieliniet mezglotāja mēlītes (1) spriegojumu (sk.
darbības traucējumu gadījuma 9. punktu, att.
BPXC0267).
10.2

Cēlonis:
Nepareizs auklas spriegojums.

Novēršana:
•

•
11

Aukla vairs nav ievilkta mezglu sējēja
adatā, bet gan sasieta pie pēdējās ķīpas.

Pārbaudiet auklas gaitu. Lai iegūtu garākus mezgla
galus, vispārīgi vispirms vajadzētu palielināt
apakšējo auklas spriegojumu (sk. darbības
traucējumu gadījuma 2. punktu, att. BPXC0254).
Ja ar to nepietiek, tad jāpalielina augšējais auklas
spriegojums.

11.1

Cēlonis:
Auklas spriegotājatspere ir saliekusies.

Novēršana:
Izlīdziniet auklas atsperi (1) pa vidu attiecībā pret auklu
bremzi (2) un mezglu sējēja adatu (3).
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12

Biežs nogriežamās skrūves plīsums pie
adatu vilcējstieņa. Tādējādi adatas
svārstīgā kulise apstājas.

13

Lielpaku presi vairs nevar vadīt, izmantojot
termināli.

Cēlonis vai tā novēršana
Cēlonis:
Spēcīgs auklas padeves cilpu nodilums.
Novēršana:
Nomainiet auklas padeves cilpas (1) un nogriežamo
skrūvi (2) pie adatu vilcējstieņa.

Cēlonis:
Vadība vai vadības savienojums ir bojāts.
Novēršana:
Noskrūvējiet termināļa vadu no ligzdas (1), kas atrodas
kreisajā pusē, skatoties kustības virzienā, pie metāla
apšuvuma spararata tuvumā.
Avārijas režīma spraudni (2) pievienojiet pie ligzdas (1).
Pēc 10 sekundēm notiek avārijas režīma aktivizēšana ar
šādiem regulējumiem:
• iepriekšējais nominālais garums,
• automātiskais režīms,
• pēdējais noregulētais nominālais spēks.
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25.3

Trūkumu noteikšana centrālajā eļļošanas sistēmā
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Darbības traucējums

Cēlonis vai tā novēršana

Nosprostojums iekārtā vai
kādā pievienotajā gultnī.
Manuāli vadāmās iekārtas.
Rokas sviru nav iespējams
pakustināt vai tikai ar lielām
grūtībām.

Nosakiet un likvidējiet nosprostojuma cēloni.
RĪCĪBA
Vispirms pārbaudiet, vai darbojas padeves sūknis un nodod smērvielu
galvenajam sadalītājam. Šim nolūkam palaidiet vaļīgāk sūkņa izvadi un
ieslēdziet sūkni. Ja sūknis pienācīgi darbojas, atkal pievienojiet sūkņa izvadi.
(Secinājums: sūknis darbojas nevainojami).
Ļaujiet sūknim darboties līdz nākamam nosprostojumam vai līdz nākamam
nepieļaujamam spiediena kāpumam. Ļaujiet izveidoties spiedienam.
Secīgi palaidiet vaļīgāk ieejas vītņsavienojumus pie sekundārajiem
sadalītājiem un galvenā sadalītāja; vienpakāpes iekārtām secīgi palaidiet
vaļīgāk ieejas vītņsavienojumus. Sadalītājs, kuram, palaižot vaļīgāk ieejas
vītņsavienojumu, pēkšņi zem spiediena izplūst smērviela, rada traucējuma
avotu.
Atkal jāpievelk ieejas vītņsavienojumi. Secīgi jāpalaiž vaļīgāk attiecīgie gultņu
ieejas vītņsavienojumi. Gultnis, kuram, atskrūvējot ieejas vītņsavienojumus,
pēkšņi zem spiediena izplūst smērviela, ir nosprostotais gultnis. Likvidējiet
gultņa nosprostojumu.

Nosprostojums sadalītājā
Pēc tam, kad galvenā
sadalītāja un/vai sekundāro
sadalītāju izvades ir palaistas
vaļīgāk, pa izvadēm neizplūst
smērviela; sadalītājs ir
nosprostots.

Nomainiet nosprostoto sadalītāju.
Vajadzības gadījumā sadalītāju var iztīrīt, izpildot šādas prasības.
Jābūt tīrai darba vietai. Noņemiet visus cauruļu pieslēgumu
vītņsavienojumus. Virzuļa aizgriežņus noņemiet ar spēcīgu skrūvgriezi,
vajadzības gadījumā atbrīvojiet tos, izdarot āmura sitienus. Virzuļi jāizdzen ar
mīkstu tapni (kura Ø ir mazāks par 6 mm, iespējami no plastmasas).
Ļoti svarīgi:
Ir jāpieraksta, kurš virzulis kuram caurumam pieder, jo virzuļus nedrīkst
sajaukt. Sadalītāja korpusu vairākas reizes pamatīgi izskalojiet taukus
izšķīdinošā tīrīšanas līdzeklī un izpūtiet ar saspiesto gaisu. Virzuļu aizbāžņu
caurumu vītnes galos atrodas slīpi kanāli 1,5 mm diametrā, kuri jāizspiež
cauri ar stiepli vai tapu. Vēlreiz izskalojiet un izpūtiet sadalītāju. Virzuļu
aizgriežņos varētu atrasties sakaltusi smērviela, kas jāiztīra. Samontējiet
sadalītāju, pie kam jānomaina visas vara paplāksnes.
Pirms cauruļu izvades vītņsavienojumu ieskrūvēšanas sadalītājam vairākas
reizes ar rokas sūkni vai tamlīdzīgu ierīci jāizpumpē cauri iespējams eļļa.
Pretspiedienam sadalītājā nevajadzētu pārsniegt 25 bar, jo lielāks
pretspiediens nozīmētu, ka sadalītājs nav pilnīgi tīrs, vai ir bojāti virzuļa
caurumi. Ja sadalītāja darba spiediens, neskatoties uz visām pūlēm,
nesamazinās zem 25 bar / 362,5 PSI , tad sadalītājs jānomaina.
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Glabāšana noliktavā
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BRĪDINĀJUMS!
Drošības pamatnorādījumu neievērošana var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
• Lai novērstu negadījumus, izlasiet un ievērojiet drošības pamatnorādījumus drošības
nodaļā "Drošības pamatnorādījumi".
Pos: 175.3 /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".
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26.1

Ražas novākšanas sezonas beigās
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Stāvbremzes un spararata bremzes izslēgšana. Kondensāta notecināšana no saspiestā
gaisa baloniem.
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.
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26.2

Darbi, kas veicami pirms jaunās sezonas
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BRĪDINĀJUMS!
Drošības pamatnorādījumu neievērošana var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
• Lai novērstu negadījumus, izlasiet un ievērojiet drošības pamatnorādījumus drošības
nodaļā "Drošības pamatnorādījumi".
Pos: 175.11 /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: 175.12 /BA/Einlagerung/Großpackenpresse/Vor der Saisaon @ 17\mod_1236582596980_111462.docx @ 205311 @ @ 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pirms ekspluatācijas atsākšanas iedarbiniet mezglu sējēju procesu un pagrieziet lielpaku
presi ar roku. Turklāt pārbaudiet mezglu sējēja un adatu darbības.
No mezglu sējēja notīriet konservācijas līdzekļus (eļļas uz augu bāzes).
Noņemiet smērvielu no auklas turētāja aizķeres diska un notīriet to.
Ieziediet visas eļļošanas vietas un ieeļļojiet ķēdes. Noslaukiet smērvielu, kas izplūst
eļļošanas vietās.
Nomainiet eļļas pildījumu visos pārvadmehānismos.
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 tās.
Pārbaudiet visus elektriskos savienojuma vadus un apgaismojumu, ja nepieciešams,
salabojiet vai nomainiet.
Pārbaudiet visus mašīnas regulējumus, ja nepieciešams, veiciet korekcijas.
Pārbaudiet vadības darbības.
Pārbaudiet mezglu sējēju vārpstu bremzes darbību (mezglu sējēju vārpstas labajā pusē).
Vēlreiz uzmanīgi izlasiet ekspluatācijas instrukciju.

Pos: 175.13 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Glabāšana noliktavā
Pos: 175.14 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Überlastkupplung am Schwungrad @ 46\mod_1282047883734_111462.docx @ 445921 @ 3 @ 1

26.2.1

Spararata drošības sajūgs

Pos: 175.15 /BA/Einlagerung/Großpackenpresse/Überlastkupplung am Schwungrad Hinweis @ 46\mod_1282048018156_111462.docx @ 445947 @ @ 1

Norādījums
Pēc ilgāka dīkstāves laika drošības sajūga (1) uzlikas var salipt ar berzes virsmām. Pirms
darba izventilējiet drošības sajūgu.
Pos: 175.16 /BA/Einlagerung/GroßpackenpresseÜberlastkupplung am Schwungrad BYPY 870/1270/1290 (XC) 16,5 mm @ 353\mod_1437568672716_111462.docx @ 2637989 @ @ 1

BiG Pack 870 (XC) BiG Pack 1270 (XC) un BiG Pack 1290 (XC)
X

X
Y

275. att.
Drošības sajūgs atrodas pie spararata (3).
• Pārbaudiet, vai berzes uzlikām (5) apkārtmēra 4 vietās ir vienmērīgs nodilums.
• Ja ir sasniegta nodiluma robeža Y<50 mm, jānomaina berzes uzlikas.
• Lai atgaisotu drošības sajūgu (1), atskrūvējiet uzgriežņus (2), līdz diska atspere (4) ir
atslogota.
• Pagrieziet kardānvārpstu ar roku.
• Krustveidā pievelciet uzgriežņus (2), līdz regulēšanas izmērs ir X=16,5 mm.
Pos: 175.17 /BA/Einlagerung/GroßpackenpresseÜberlastkupplung am Schwungrad BYPY 1290 HDP(XC) BP 12130 / 4x4 @ 353\mod_1437637146368_111462.docx @ 2639787 @ @ 1

BiG Pack 1290 HDP/XC / BiG Pack 4x4 un BiG Pack 12130
X

Y

276. att.
Drošības sajūgs atrodas pie spararata (3).
• Pārbaudiet, vai berzes uzlikām (5) apkārtmēra 4 vietās ir vienmērīgs nodilums.
• Ja ir sasniegta nodiluma robeža Y=48,5 mm, jānomaina berzes uzlikas.
• Lai atgaisotu drošības sajūgu (1), atskrūvējiet uzgriežņus (2), līdz piespiedējatsperes (6) ir
atslogotas.
• Pagrieziet kardānvārpstu ar roku.
• Krustveidā pievelciet uzgriežņus (2), līdz regulēšanas izmērs ir X=74,2 mm (mērot no
paplāksnes (4) ārmalas).
Pos: 176 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas apkope
Pos: 177 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Entsorgung der Maschine @ 274\mod_1404207309028_111462.docx @ 2060468 @ 1 @ 1

27

Mašīnas apkope

Pos: 178 /BA/Entsorgung der Maschine/Die Maschine entsorgen @ 274\mod_1404207434449_111462.docx @ 2060557 @ 2 @ 1

27.1

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: 179 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pielikums
Pos: 180 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Anhang @ 1\mod_1202278612285_111462.docx @ 112520 @ 1 @ 1

28

Pielikums

Pos: 181 /Überschriften/Überschriften 2/F-JSchaltplan @ 342\mod_1432734505303_111462.docx @ 2590455 @ 2 @ 1

28.1

Elektrisko savienojumu shēma

Pos: 182 /BA/Anhang/Großpackenpresse/Bordhydraulik für Medium-Elektronik HS Baureihe @ 194\mod_1383644199349_111462.docx @ 1651720 @ 2 @ 1

28.2

Medium elektronikas borta hidrauliskā sistēma

3)

1)
2)

277. att.
1. Galvenais reduktors
3. DBV (spiediena ierobežošanas vārsts)
Pos: 183 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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2. Presēšanas kanāls

Pielikums
Pos: 184 /BA/Anhang/Großpackenpresse/Bordhydraulik für Komfort-Elektronik HS Baureihe @ 195\mod_1383644714292_111462.docx @ 1651831 @ 2 @ 1

28.3

Komfort elektronikas borta hidrauliskā sistēma

4)
3)

1)
2)

278. att.
1. Galvenais reduktors

2. Presēšanas kanāls

3. DBV (spiediena ierobežošanas vārsts)

4. Atbrīvotājvārsts

Pos: 185 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pielikums
Pos: 186 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/AArbeitshydraulik für Medium-Elektronik @ 280\mod_1405583937453_111462.docx @ 2156308 @ 2 @ 1

28.4

Medium elektronikas darba hidrauliskā sistēma

1)

10)

2)

3)

11)

5)

8)
7)

4)

6)

9)

Pos: 187 /BA/Anhang/Großpackenpresse/Arbeitshydraulik für Medium-Elektronik HS Baureihe Bild @ 368\mod_1441700579778_111462.docx @ 2700931 @ @ 1

279. att.
Pos: 188 /BA/Anhang/Großpackenpresse/Arbeitshydraulik für Medium-Elektronik HS Baureihe Legende @ 368\mod_1441701780651_111462.docx @ 2701080 @ @ 1

1. Iedarbināšanas palīgierīce

2. Galvenā reduktora spararats

3. Ieejas bloks

4. Balstkājas pacelšana/nolaišana

5. Vadāmā tilta bloķēšana

6. Nažu sijas pacelšana/nolaišana

7. Ķīpu izgrūdēja ievirzīšana/izvirzīšana

8. Ķīpu teknes pacelšana/nolaišana

9. Savācēja pacelšana/nolaišana

10. Standarta traktora hidrauliskā sistēma

11. Atveriet lodveida krānu tikai ķīpu izgrūdēja un ķīpu teknes lietošanai! Aizveriet presēšanas
procesa laikā
Pos: 189 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pielikums
Pos: 190 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/AArbeitshydraulik für Komfort-Elektronik @ 280\mod_1405574137485_111462.docx @ 2155728 @ 2 @ 1

28.5

Komfort elektronikas darba hidrauliskā sistēma

9)

10)

1)

2)

3)

11)

4)

5)

8)

6)

7)

Pos: 191 /BA/Anhang/Großpackenpresse/Arbeitshydraulik für Komfort-Elektronik HS Baureihe Bild @ 368\mod_1441702115126_111462.docx @ 2701141 @ @ 1

280. att.
Pos: 192 /BA/Anhang/Großpackenpresse/Arbeitshydraulik für Komfort-Elektronik HS Baureihe Legende @ 368\mod_1441703424826_111462.docx @ 2701630 @ @ 1

1. Iedarbināšanas palīgierīce

2. Galvenā reduktora spararats

3. Komfort vārstu bloks

4. Vadāmā tilta bloķēšana

5. Nažu sijas pacelšana/nolaišana

6. Ķīpu izgrūdēja ievirzīšana/izvirzīšana

7. Ķīpu teknes pacelšana/nolaišana

8. Balstkājas pacelšana/nolaišana

9. Savācēja pacelšana/nolaišana

10. Traktora hidrauliskā sistēma

11. Pilnīgi izskrūvējiet nemainīgas strāvas sistēmas skrūvi. Pilnīgi ieskrūvējiet "Power Beyond"
(LS).
Pos: 193 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 194 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/EStromlaufplan @ 342\mod_1432733738359_111462.docx @ 2590424 @ 2 @ 1

28.6
=== Ende der Liste für Textmarke Inhalt ===
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Principiālā elektriskā shēma
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Indeksu rādītājs

A
Adatas svārstīgā kulise .......................................65
Adatas svārstīgās kulises bremzes
pārbaude/regulēšana ....................................284
Adatu – preses virzuļa pozīcijas
pārbaude/regulēšana ....................................286
Adatu augstākais maiņas punkts ......................279
Adatu augstuma regulēšana pie mezglu sējēja 278
Adatu regulēšana..............................................277
Aizsardzība pret pārslodzi ......... 62, 82, 87, 92, 97
Aktīvais savācējs ............................. 81, 85, 90, 95
Analogo izpildelementu diagnostika .................230
Apakšā pieliekamie ķīļi ...............................47, 149
Apakšējā diega ievēršana ............... 249, 252, 258
Apakšējā diega sasiešana ........................251, 256
Apakšējās auklas trūkuma elektriskā indikācija .73
Apdraudējuma zonas ..........................................22
Apgaismojums ..................................................136
Apgaismošanas ierīces pārbaude ....................141
Apkārtējā temperatūra ..................... 84, 89, 94, 99
Apkārtējās vides ietekmes risks .........................26
Apkope ..............................................................333
Apkope – bremžu iekārta ..................................359
Apkope – centrālā eļļošanas sistēma ...............375
Apkope - elektroiekārta .....................................376
Apkope – eļļošana ............................................367
Apkope – hidrauliskā sistēma ...........................346
Apkope – kompresors .......................................365
Apkopes tabula .................................................334
Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu .....................30
Ar mašīnu saistītie riska avoti .............................27
Ārēji pieslēgta ISOBUS termināļa pievienošana
......................................................................132
Ārēji pieslēgts ISOBUS terminālis ....................158
Ārējs ISOBUS terminālis
atšķirīgās funkcijas ........................................159
Atbalsta ieprekšiestatījums ...............................315
Atbalstošā vadāmā tilta (īpašais aprīkojums)
lietošana .......................................................143
Atbalstošā vadāmā tilta atbrīvošana.................171
Atbalstošā vadāmā tilta bloķēšana ...................171
Atdura taustkulišu iestatīšana ...........................321
Atsperes nulles stāvokļa regulatora regulēšana
......................................................................318
Atspriegošanas jutīguma regulēšana ...............319
Attēlojuma līdzekļi ...............................................14
Attēlojuma līdzeklis

attēli ................................................................ 13
brīdinājuma norādījumi ................................... 16
norādījumi ar informāciju un ieteikumiem ...... 16
Augšējā diega gaitas indikācija (dubultais mezglu
sējējs) ............................................................. 74
Augšējā diega ievēršana ......................... 253, 259
Augšējā diega sasiešana ......................... 250, 255
Augšējo adatu pārbaude .................................. 287
Augšējo adatu regulēšana ............................... 287
Augstspiediena filtrs ......................................... 348
Auklas bremzes regulēšana ............................ 293
Auklas ruļļu sasiešana ..................................... 248
Auklas spriegojuma regulēšana apakšējam auklas
posmam (divpusējs mezglu sējējs) .............. 295
Auklas spriegojuma regulēšana augšējam auklas
posmam (divpusējs mezglu sējējs) .............. 294
Auklas stiprinājuma regulēšana ............... 298, 302
Auklas turētāja noturēšanas spēka regulēšana
............................................................. 299, 303
Auklu aizbīdņa pārbaude ................................. 288
Auklu aizbīdņa pret kanāla spraugu pārbaude 289
Auklu aizbīdņa pret kanāla spraugu regulēšana
..................................................................... 289
Auklu aizbīdņa regulēšana .............................. 288
Auklu aizbīdņa regulēšana (vienpusējs mezglu
sējējs) ........................................................... 292
Auklu aizbīdnis ................................................. 292
Auklu aizbīdņu vārpstas atspriegošana ........... 291
Auklu aizbīdņu vārpstas nospriegošana .......... 291
Automātiskā centrālā eļļošanas sistēma
(brīvizvēles) .................................................. 375
Avārijas manuālā vadība ................................. 349
Avārijas manuālās vadības piemēri ................. 351
Avārijas ziņojumi ...................................... 233, 234
B
Bākuguns ieslēgšana/izslēgšana..................... 170
Balstkāja .................................................... 48, 267
Barošanas spriegumu diagnostika................... 222
Bērni briesmās ................................................... 20
Bīstamība, veicot noteiktus darbus
Iekāpšana un izkāpšana ................................ 28
Bīstamība, veicot noteiktus darbus
Darbi ar mašīnu .............................................. 28
Bīstamība, veicot noteiktus darbus
Darbi ar riteņiem un riepām............................ 29
Borta hidrauliskā sistēma ................................. 347
Bremzes ........................................... 82, 87, 92, 97
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C
Cilindriskais piespiedējs..............................66, 276
D
Darba attēlu atvēršana .....................................168
Darba lukturis ....................................................269
Darba lukturu ieslēgšana ..................................170
Darba lukturu izslēgšana ..................................170
Darba vieta un līdzbraucēji .................................20
Darbi, kas veicami pirms jaunās sezonas ........405
Darbības drošība: Tehniski nevainojams stāvoklis
........................................................................21
Diagnostikas taustiņš ........................................221
Digitālo izpildelementu diagnostika ..................229
Displejs ar pieskāriena funkciju ........................155
Displejs, ar pieskāriena funkciju .......................155
Divpusēji mezglu sējēji ..... 71, 250, 287, 293, 301,
391
Dokumenta apjoms .............................................14
Droši atbalstīta pacelta mašīna un tās daļas ......30
Drošība ...............................................................18
Drošības ķēdes izmantošana ...........................136
Drošības marķējumi uz mašīnas ........................25
Drošības pamatnorādījumi .................................19
Drošības procedūras ..........................................30
Drošības un norādes uzlīmju papildu pasūtīšana
........................................................................44
Drošības un norādes uzlīmju piestiprināšana ....44
Drošības uzlīmes uz mašīnas ............................33
E
Ekspluatācijas materiāli ..............................26, 100
Ekspluatācijas uzsākšana ................................104
Elektriskā mezglu sējēju kontrole .......................74
Elektriskais pieslēgums ................... 83, 88, 93, 98
Elektrisko savienojumu shēma .........................408
F
Fizikālie avārijas ziņojumi .................................240
Funkciju piešķiršanas piemērs vadības svirai ar
Fendt (noklusējuma iestatījums) ...................180
G
Gaisa akustiskā emisija ................... 84, 89, 94, 99
Gaisa plūsmas regulēšana ...............................305
Gaismas diožu joslas ........................................269
Gaitas rullīšu vai vadošo rullīšu nomaiņa .........364
Galvenā piedziņa ..........................................60, 62
Galvenais reduktors ..........................................353
Glabāšana noliktavā .........................................403
Grābēja līstes novietošana pozīcijā ..................312
Grābēja noregulēšana pret preses virzuli .........310
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Grābēja pārvadmehānisms .............................. 354
Grābēja piedziņa ................................................ 63
Grābēja sajūga pārbaude ................................ 312
Griešanas garuma regulēšana ........................ 326
Griešanas garums.............................................. 67
Griezējaparāta piedziņa ..................................... 64
Griezējaparāta piedziņas pārvadmehānisms .. 357
Griezējaparāts.............................................. 67, 96
Gumijas bufera iestatīšana pie nulles stāvokļa
regulatora ..................................................... 318
H
Hidrauliskā balstkāja ........................................ 268
Hidrauliskā bremze (eksporta variants) ........... 125
Hidrauliskā bremze (Francijai) ......................... 126
Hidrauliskā sistēma .................................... 68, 122
Hidrauliskās balstkājas uzstādīšana ................ 105
Hidrauliskās sistēmas bloka Komfort shēma ... 350
Hidrauliskās sistēmas pielāgošana.................. 115
Hidrauliskās sistēmas savienojumi .. 83, 88, 93, 98
Hidrauliskās sistēmas savienotājšļūteņu
pievienošana ................................................ 123
Hidrauliski darbināta ķīpu tekne....................... 140
I
Iedarbināšanas palīgierīces ieslēgšana/izslēgšana
..................................................................... 171
Iespējamas regulēšanas kļūdas un to novēršana
(MultiBale) .................................................... 282
Indikācijas darba attēlā .................................... 164
Individuālie aizsarglīdzekļi ................................. 24
Informācija par pieprasījumiem un pasūtījumiem
....................................................................... 55
ISO spraudņa novietošana .............................. 125
ISOBUS
vispārīga informācija .................................... 158
ISOBUS īsinājumpoga ..................................... 154
ISOBUS īsinājumpoga ..................................... 154
ISOBUS terminālis ........................................... 153
Izmantojiet šo dokumentu šādi .......................... 13
Izmēri ............................................... 80, 85, 90, 95
Izpildelementu pārbaude ................................. 227
Izpūšanas laiks ................................................ 193
Izturēšanās bīstamās un negadījumu situācijās 29
Izvēlne 1 Mezglu sējējs .................................... 188
Izvēlne 1-1 Ķīpas garuma korekcijas vērtība ... 189
Izvēlne 1-2 Mezglu sējēju signāls .................... 190
Izvēlne 1-3 Mezglu sējēju kontrole .................. 191
Izvēlne 13 Skaitītāji .......................................... 202
Izvēlne 13-1 ..................................................... 203
Izvēlne 13-1 Sīkas informācijas skaitītāji/klientu
skaitītāji ........................................................ 205

Izvēlne 13-2 Kopējie skaitītāji ...........................208
Izvēlne 14 ISOBUS regulējumi .........................209
Izvēlne 1-4 Izpūšanas intervāls ........................192
Izvēlne 14-2 Kustības ātruma/virziena rādītāja
diagnostika ....................................................210
Izvēlne 14-8 Galvenā loga konfigurēšana ........211
Izvēlne 1-5 Izpūšanas laiks ..............................193
Izvēlne 15 Regulējumi ......................................215
Izvēlne 15-5 Informācija par programmatūru ...231
Izvēlne 15-6 Montiera līmenis ...........................232
Izvēlne 2 Virziena rādītāja jutīgums..................194
Izvēlne 3 Centrālā eļļošanas sistēma ...............195
Izvēlne 4 Ķīpu svari ..........................................196
Izvēlne 5 Mitruma mērīšana .............................198
Izvēlne 5-1 Mitruma mērīšanas avārijas ziņojums
......................................................................199
Izvēlne 5-2 Mitruma mērīšanas korekcijas vērtība
......................................................................200
Izvēlne 6 Skābēšanas līdzekļa padeves iekārta
......................................................................201
Izvēlnes
izpildelementu pārbaude ...............................227
palīgierīce (AUX) ...........................................209
pārslēgšanās starp termināļiem ....................214
Sensoru pārbaude.........................................216
Izvēlnes struktūra..............................................182
Izvēļņu kopas izsaukšana .................................185
J
Jēdziens ..............................................................13
Jūgstieņa augstuma pielāgošana .....................108
K
Kāpnes ................................................................45
Kardānvārpsta ................................. 82, 87, 92, 97
Kardānvārpstas ieeļļošana ...............................369
Kardānvārpstas montāža ..................................120
Kardānvārpstas saīsināšana ............................110
Ķīpas garuma atiestatīšana uz nulli..................174
Ķīpas garuma regulēšana (manuālais un
automātiskais režīms) ...................................177
Ķīpu izgrūdēja automātiskais režīms ................173
Ķīpu izgrūdēja vadība .......................................264
Ķīpu izgrūdējs .....................................................76
Ķīpu siešanas aukla............................................70
Ķīpu siešanas auklas sasiešana ..............250, 255
Ķīpu skaita mainīšana ......................................207
Ķīpu tekne ...........................................................76
Ķīpu teknes nolaišana ..............................173, 262
Ķīpu teknes pacelšana .....................................262
Klientu skaitītāja aktivizēšana ...........................206

Klientu skaitītāji ........................................ 203, 205
Komfort elektronikas borta hidrauliskā sistēma 409
Komfort elektronikas darba hidrauliskā sistēma
..................................................................... 411
Kompresora eļļas maiņa .................................. 366
Kompresora eļļas pārbaude ............................. 366
Kompresora iepildes daudzums un eļļas
apzīmējums .................................................. 101
Kompresors...................................................... 365
Kontaktpersona ............................................ 44, 55
Kopējošo riteņu nostiprināšana ....................... 152
Kopējošo riteņu piespiešanas spēka regulēšana
..................................................................... 274
KRONE ISOBUS termināļa pievienošana ....... 128
Kustība ar nofiksētu savācēju .......................... 275
Kustība pa ceļu / darbs laukā .................... 46, 142
Kustība un transportēšana ............................... 138
Kustības pa ceļu attēla atvēršana.................... 169
L
Lenšu bremzes pamatregulējums (spararats) . 324
Lietošanas instrukcijas nozīme .......................... 19
Lietošanas mērķis .............................................. 18
Lietošanas sākums .......................................... 118
Loģiskie avārijas ziņojumi ................................ 236
M
Maināma iepildes sistēma ....... 81, 86, 91, 96, 314
Maksimāli pieļaujamais ātrums ........ 80, 85, 90, 95
Manevrēšana ................................................... 147
Marķējums ......................................................... 55
Mašīnas apkope............................................... 407
Mašīnas apstādināšana ................................... 148
Mašīnas droša ekspluatācijas uzsākšana ......... 32
Mašīnas ekspluatācija ar LS (Load-Sensing
sistēmas pieslēgumu) .......................... 115, 145
Mašīnas ekspluatācija bez LS (Load-Sensing
sistēmas pieslēguma) .......................... 115, 145
Mašīnas lietošanas termiņš ............................... 18
Mašīnas manevrēšana bez hidrauliskās sistēmas
savienojuma ................................................. 146
Mašīnas pārskats ............................................... 52
Mašīnas pievienošana pie traktora ............ 20, 119
Mašīnas sagatavošana transportēšanai .......... 151
Mašīnas sagatavošana, uzturēšanas, remonta,
apkopes un iestatīšanas darbu veikšanai ...... 32
Mašīnas struktūras izmaiņas ............................. 20
Mašīnas tehniskie rādītāji .................................. 80
Mašīnas vadība, izmantojot vadības sviru ....... 179
Mašīnu droši atkabiniet ...................................... 31
Mašīnu piekabiniet droši .................................... 31
Medium elektronikas borta hidrauliskā sistēma 408
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Medium elektronikas darba hidrauliskā sistēma
......................................................................410
Metriskās skrūves ar gremdgalvu un iekšējo
sešstūri..........................................................337
Metriskās skrūves ar pamatvītni .......................336
Metriskās skrūves ar smalko vītni .....................337
Mezglotāja āķis (divpusējs mezglu sējējs)........301
Mezglotāja āķis (vienpusējs mezglu sējējs) .....297
Mezglu apraksts................................................310
Mezglu sējēja darbības traucējumi ...................388
Mezglu sējējs ....................................................296
Mezglu sējēju kontrole ........................................74
Mezglu sējēju palaišana ...................................174
Mezglu sējēju pārvadmehānisms .......................75
Mezglu sējēju pūtējs .........................................305
Mezglu sējēju signāls........................................190
Mezglu sējēju vārpstas bremzes regulēšana ...291
Mezglu sējēju vārpstas nostiprināšana.............247
Minimālās prasības traktoram ......... 83, 88, 93, 98
Mitruma mērīšana ............................ 198, 199, 200
Mitruma mērīšanas avārijas ziņojums ..............199
Mitruma mērīšanas korekcijas vērtība ..............200
Modelis MultiBale................................................58
Motori ................................................................230
MultiBale .............................................................58
MultiBale regulēšana ........................................280
MultiBale skaita regulēšana ..............................178
N
Nažu maiņa .......................................................338
Nažu sijas nolaišana .........................................174
Nažu sijas pacelšana ........................................174
Nažu sviras gaitas rullīšu ieeļļošana ................370
Nažu sviras regulēšana (divpusējs mezglu sējējs)
......................................................................304
Nažu sviras regulēšana (vienpusējs mezglu
sējējs)............................................................300
Nogriežamā skrūve .............................................65
Nominālā preses aizvaru spiediena regulēšana
......................................................................175
Nominālais presēšanas spēks ..........................176
Nosprostojumu novēršana ................................271
Noteikumiem atbilstoša lietošana .......................18
Novietojiet mašīnu droši .....................................26
Nulles stāvokļa regulatora regulēšana .............317
Nulles stāvoklis (VFS sistēma) .........................316
P
Pacelšana .........................................................340
Padeves veltnis.................................................342
Paku teknes regulēšana ...................................116
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Palīgierīces (AUX) diagnostika ........................ 209
Palīgierīces funkcijas (AUX) ............................ 179
Papildaprīkojums un rezerves daļas .................. 20
Pārbaudiet aizsargmehānismu funkcionalitāti ... 24
Pārneses regulējuma iestatīšana .................... 362
Pārslēgšanās starp termināļiem ...................... 214
Pārvadmehānismu iepildes daudzums un
smērvielas apzīmējums ............................... 100
Periodiskie simboli ........................................... 184
Personāla kvalifikācija........................................ 19
Pick-up ............................................... 65, 261, 273
Piedziņas ........................................................... 60
Pielietojamie dokumenti ..................................... 12
Pievilkšanas griezes momenti (gremdgalvas
skrūvēm) ...................................................... 336
Pneimatiskā cilindra gaisa filtrs (tikai Multibale)
..................................................................... 364
Pneimatiskās bremzes saspiestā gaisa pieslēgumi
..................................................................... 127
Pneimatiskie bremžu cilindri ............................ 363
Pneimatisko šļūteņu stiprinājumi ..................... 150
Presējamā materiāla padeve ........... 81, 86, 91, 96
Preses aizvaru atvēršana/aizvēršana .............. 172
Preses virzuļa nažu regulēšana....................... 306
Preses virzuļa novietošana pozīcijā................. 313
Preses virzuļa regulēšana ............................... 306
Preses virzulis .................................. 81, 86, 91, 96
Presēšanas kanāls........................... 81, 86, 91, 96
Presēšanas process .......................................... 56
Presēšanas spēka regulēšana (ar avārijas
manuālo vadību) .......................................... 352
Principiālā elektriskā shēma ............................ 412
R
Rādītāji un norādes ............................................ 13
Ražas novākšanas sezonas beigās ................ 404
Regulējumi ....................................................... 272
Rezerves daļas ................................................ 333
Riepas .............................................................. 344
Riepu pārbaude un kopšana............................ 345
S
Sadalītāja kārba ............................................... 355
Sagatavošanas darbi kustībai pa ceļu ............. 139
Sākuma stāvoklis ....................................... 75, 270
Sānu aizsargu nostiprināšana ......................... 151
Saspiestā gaisa balons .............................. 78, 360
Satiksmes drošība ............................................. 25
Savācēja noslēdzošais krāns ............................ 50
Savācēja pārvadmehānisms............................ 356
Savācēja piedziņa .............................................. 64

Sensora B38 Paātrinājuma sensors regulēšana
......................................................................225
Sensora B55 Ķīpu tekne aizmugurē/sensora B56
Ķīpu tekne priekšpusē regulēšana ...............226
Sensoru izvietojums (mašīnas kreisā puse) .....378
Sensoru izvietojums (mašīnas labā puse) ........376
Sensoru pārbaude ............................................216
Sensoru regulēšana..........................................380
Šī dokumenta mērķgrupa ...................................12
Šī dokumenta papildu pasūtīšana ......................12
Siešanas auklu ievietošana ..............................247
Siešanas ierīce ........................ 82, 86, 91, 96, 247
Siešanas procesa atbloķēšana .........................296
Siešanas procesa bloķēšana ............................296
Siešanas procesa manuālā pabeigšana...........270
Siešanas procesa manuālā palaišana ..............270
Sīkas informācijas skaitītājs .............................205
Skābēšanas līdzekļa padeves iekārta ..............201
Skaitītāji ............................................................202
Skaitītāji/sīkas informācijas skaitītāji ................173
Šķērsbāze ........................................ 80, 85, 90, 95
Smērvielas ........................................................368
Spararata bremze ...............................................48
Spararata drošības sajūgs ................................406
Spararata tīrīšanas regulēšana (tikai modelim
BigPack 890) ................................................324
Spēka agregāta augstuma pielāgošana ...........109
Spriegotājlentas ................................................361
Statusa rindiņa ..................................................160
Stāvbremze ........................................ 47, 141, 149
Stāvbremzes ieslēgšana ..................................149
Svars ................................................ 80, 85, 90, 95
Svārstību slāpēšanas ierīce .............................323
T
Taustiņi .............................................................162
Taustkulises ......................................................321
Taustkulises pamatiestatījums .........................315
Taustkulišu novirze ...........................................320
Tehniskie rādītāji.................................................80
Tehniskie rādītāji – aizsardzība pret pārslodzi ..82,
87, 92, 97
Tehniskie rādītāji – aktīvais savācējs ....81, 85, 90,
95
Tehniskie rādītāji – bremzes ............ 82, 87, 92, 97
Tehniskie rādītāji – elektriskais pieslēgums 83, 88,
93, 98
Tehniskie rādītāji – griezējaparāts ......................96
Tehniskie rādītāji – hidrauliskās sistēmas
savienojumi .................................. 83, 88, 93, 98
Tehniskie rādītāji – izmēri ................ 80, 85, 90, 95

Tehniskie rādītāji – kardānvārpsta ... 82, 87, 92, 97
Tehniskie rādītāji – maināma iepildes sistēma . 81,
86, 91, 96
Tehniskie rādītāji – maksimāli pieļaujamais ātrums
..................................................... 80, 85, 90, 95
Tehniskie rādītāji – minimālās prasības traktoram
..................................................... 83, 88, 93, 98
Tehniskie rādītāji – presējamā materiāla padeve
..................................................... 81, 86, 91, 96
Tehniskie rādītāji – preses virzulis ... 81, 86, 91, 96
Tehniskie rādītāji – presēšanas kanāls. 81, 86, 91,
96
Tehniskie rādītāji – siešanas ierīce.. 82, 86, 91, 96
Tehniskie rādītāji – šķērsbāze ......... 80, 85, 90, 95
Tehniskie rādītāji – svars ................. 80, 85, 90, 95
Termināļa ieslēgšana vai izslēgšana ............... 156
Terminālis
izvēlnes ........................................................ 182
mašīnas funkcijas ......................................... 160
pārslēgšanās ................................................ 214
vērtības ievadīšana ...................................... 186
Tīrīšana ............................................................ 341
Traktora hidrauliskās sistēmas iepildes daudzums
un eļļas apzīmējums .................................... 101
Traktora vadības ierīces .................................. 102
Traucējumi – cēloņi un novēršana ................... 383
Trūkumu noteikšana centrālajā eļļošanas sistēmā
..................................................................... 402
Turpmāko funkciju atvēršana........................... 170
U
Ūdens izlaišanas vārsts ................................... 361
Ugunsdzēsības aparāts ..................................... 46
V
Vadāmā tilta atbrīvošana ................................. 171
Vadāmā tilta bloķēšana ................................... 171
Vadība .............................................................. 245
Vadības sviras pievienošana ........................... 133
Vadības terminālis ........................................... 103
Vadības un indikācijas elementi ...................... 102
Vadošās sliedes tīrīšana .................................. 309
Vērtības izmainīšana ....................................... 186
VFS .................................................................. 314
Vienpusēji mezglu sējēji .... 70, 248, 293, 297, 388
Virziena dati ....................................................... 13
Virzuļa sāniskā regulēšana .............................. 309
Vispārīgie darbības traucējumi ........................ 384
Vītņotā stieņa iepriekšiestatījums .................... 315
W
WTK daudzfunkciju svira ................................. 181
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