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EK atbilstības deklarācija
Mēs,

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Str. 10, D-48480 Spelle
ar šo kā turpmāk minētā izstrādājuma ražotājs, uzņemoties pilnu atbildību, paziņojam,
ka

Mašīna:
Tips:

Rorçjoðais ârdîtâjs
KW 4.62/4, KW 5.52/4x7, KW 6.02/6, KW 6.72/6,
KW 7.82/6x7, KW 7.92/8, KW 8.82/8

uz kuru attiecas šī deklarācija, atbilst šādiem spēkā esošajiem noteikumiem:

•

EK Direktīva 2006/42/EK (mašīnas).

Par tehniskās dokumentācijas sastādīšanas pilnvaroto personu ir nozīmēts šo deklarāciju parakstījušais
vadītājs.
Spelle, 20.04.2016

Dr. inž. Josef Horstmann
(Konstruēšanas un izstrādes nodaļas vadītājs)
Izgatavošanas gads:
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Par šo dokumentu

Pos: 6 /BA/Einleitung/Wender/Gültigkeit @ 20\mod_1239006846959_111462.docx @ 225698 @ 2 @ 1

2.1

Spēkā esamība
Šī ekspluatācijas instrukcija ir spēkā attiecībā uz turpmāk minētās modeļu rindas rotējošajiem
ārdītājiem:

Pos: 7 /BA/Einleitung/Wender/KW 4.62 bis 8.82 @ 13\mod_1225878379946_111462.docx @ 164413 @ @ 1

KW 4.62/4; KW 5.52/4 x7; KW 6.02/6; KW 6.72/6; KW 7.82/6 x7;KW 7.92/8; KW 8.82/8
Pos: 8.1 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/N/Nachbestellung (Nachbestellung dieses Dokuments) @ 349\mod_1436355974813_111462.docx @ 2625878 @ 2 @ 1

2.2

Papildu pasūtīšana

Pos: 8.2 /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: 9 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/M/Mitgeltende Dokumente @ 187\mod_1380113031071_111462.docx @ 1609677 @ 2 @ 1

2.3

Pielietojamie dokumenti

Pos: 10 /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: 11 /BA/Zu diesem Dokument/Mitgeltende Dokumente_Betriebsanleitung(en) Gelenkwelle(n) @ 347\mod_1435588572591_111462.docx @ 2616262 @ @ 1

–

kardānvārpstas(u) lietošanas instrukcija(s)

Pos: 12 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Z/Zielgruppe dieses Dokuments @ 187\mod_1380113123454_111462.docx @ 1609736 @ 2 @ 1

2.4

Šī dokumenta mērķgrupa

Pos: 13 /BA/Zu diesem Dokument/Zielgruppe @ 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: 14.1 /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: 14.2 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Verzeichnisse und Verweise @ 336\mod_1429854437094_111462.docx @ 2556428 @ 3 @ 1

2.5.1

Rādītāji un norādes

Pos: 14.3 /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: 14.4 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Par šo dokumentu
Pos: 14.5 /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: 14.6 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Begriff "Maschine" @ 337\mod_1430721887716_111462.docx @ 2563582 @ 3 @ 1

2.5.3

Jēdziens "Mašīna"

Pos: 14.7 /BA/Zu diesem Dokument/Begriff Maschine_Kreiselzettwender @ 389\mod_1445507171847_111462.docx @ 2789190 @ @ 1

Turpmāk šajā dokumentā rotējošo ārdītāju apzīmē arī ar jēdzienu "Mašīna".
Pos: 14.8 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Abbildungen_Darstellungsmittel @ 336\mod_1430133919063_111462.docx @ 2558475 @ 3 @ 1

2.5.4

Attēli

Pos: 14.9 /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: 14.10 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Umfang des Dokuments @ 346\mod_1434979896995_111462.docx @ 2611379 @ 3 @ 1

2.5.5

Dokumenta apjoms

Pos: 14.11 /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: 14.12 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/D/Darstellungsmittel @ 336\mod_1429865448625_111462.docx @ 2556638 @ 3 @ 1

2.5.6

Attēlojuma līdzekļi

Pos: 14.13 /Überschriften/Zwischenüberschriften/P-T/Symbole im Text @ 336\mod_1430121354111_111462.docx @ 2557552 @ @ 1

Simboli tekstā
Pos: 14.14 /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: 14.15 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Par šo dokumentu
Pos: 14.16 /Überschriften/Zwischenüberschriften/P-T/Symbole in Abbildungen @ 336\mod_1430121455379_111462.docx @ 2557583 @ @ 1

Simboli attēlos
Pos: 14.17 /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

Pos: 14.18 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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LH

Mašīnas kreisā puse

RH

Mašīnas labā puse

Par šo dokumentu
Pos: 14.19 /Überschriften/Zwischenüberschriften/U-Z/Warnhinweise_Zu diesem Dokument @ 337\mod_1430720690194_111462.docx @ 2563469 @ @ 1

Brīdinājuma norādījumi
Pos: 14.20 /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: 14.21 /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: 14.22 /BA/Zu diesem Dokument/Hinweise mit Informationen und Empfehlungen_Text @ 337\mod_1430721371455_111462.docx @ 2563500 @ @ 1

Pos: 14.23 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Par šo dokumentu
Pos: 14.24 /BA/Zu diesem Dokument/Umrechnungstabelle metrisches System auf US-System_Überschrift 3. Ebene und Einleitungssatz @ 342\mod_1432737011694_111462.docx @ 2590518 @ 3 @ 1

2.5.7

Pārrēķināšanas tabula
Izmantojot šo tabulu, ir iespējams pārrēķināt metriskās mērvienības ASV mērvienībās.

Pos: 14.25 /BA/Zu diesem Dokument/Umrechnungstabelle metrisches System auf US-System @ 481\mod_1475583487474_111462.docx @ 3241469 @ @ 1

Mērvienības
nosaukums

Saīsinājums

Koeficien
ts

Platība

Hektārs

ha

2,47105

Morgens

acres

Tilpuma
plūsma

Litri minūtē

l/min

0,2642

gpm

Kubikmetri
stundā

m³/h

4,4029

ASV galoni
minūtē

Spēks

Ņūtons

N

0,2248

Spēka
mārciņa

lbf

Garums

Milimetrs

mm

0,03937

Colla

in.

Metrs

m

3,2808

Pēda

ft.

Jauda

Kilovats

kW

1,3410

Zirgspēks

hp

Spiediens

Kilopaskāls

kPa

0,1450

psi

Megapaskāls

MPa

145,0377

Mārciņa uz
kvadrātcollu

Bar (nav SI)

bar

14,5038

Ņūtonmetrs

Nm

0,7376

Pound-foot
vai footpound

ft·lbf

8,8507

Pound-inch
vai inchpound

in·lbf

Lielums

Griezes
moments

Mērvienības
nosaukums

Saīsinājums

Celsija grāds

°C

°Cx1,8+32

Fārenheita
grāds

°F

Ātrums

Metri minūtē

m/min

3,2808

Pēdas minūtē

ft/min

Metri
sekundē

m/s

3,2808

Pēdas
sekundē

ft/s

Kilometri
stundā

km/h

0,6215

Jūdzes
stundā

mph

Litrs

l

0,2642

ASV galoni

US gal.

Mililitrs

ml

0,0338

ASV unce

US oz.

Kubikcentime
tri

cm³

0,0610

Kubikcollas

in³

Kilograms

kg

2,2046

Mārciņa

lbs

Svars

10

Collu-mārciņu mērvienības

Temperatūra

Tilpums
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SI mērvienība (metriska)

Drošība
Pos: 16.1 /Überschriften/Überschriften 1/P-T/Sicherheit @ 0\mod_1195566748646_111462.docx @ 111473 @ 1 @ 1

3

Drošība

Pos: 16.2 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/B/Bestimmungsgemäße Verwendung @ 103\mod_1332169199326_111462.docx @ 940084 @ 2 @ 1
Ver

3.1

Paredzētā izmantošana

Pos: 16.3 /BA/Einleitung/Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Wender/Bestimmungsgemäßer Gebrauch Wender @ 13\mod_1225880321227_111462.docx @ 164483 @ @ 1

Rotējošais ārdītājs ir konstruēts vienīgi vispārpieņemtai izmantošanai lauksaimniecības darbos
(noteikumiem atbilstoša lietošana).
Pos: 16.4 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/N/Nutzungsdauer der Maschine @ 318\mod_1423658430909_111462.docx @ 2465757 @ 2 @ 1

3.2

Mašīnas lietošanas termiņš

Pos: 16.5 /BA/Einleitung/Nutzungsdauer der Maschine_Text @ 318\mod_1423556613022_111462.docx @ 2463158 @ @ 1

–
–
–
–
–

–

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

Pos: 16.6 /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: 16.7.1 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/GGrundlegende Sicherheitshinweise @ 186\mod_1380009482364_111462.docx @ 1606598 @ 2 @ 1

3.3

Drošības pamatnorādījumi

Pos: 16.7.2 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Nichtbeachtung der SiHi und WaHi (Einführtext Grundlegende SiHi)_fuer alle @ 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: 16.7.3 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Bedeutung der Betriebsanleitung @ 186\mod_1380011391583_111462.docx @ 1606677 @ 3 @ 1

3.3.1

Lietošanas instrukcijas nozīme

Pos: 16.7.4 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseBedeutung der Betriebsanleitung_fuer alle @ 451\mod_1462796255723_111462.docx @ 3064832 @ @ 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, personas var tikt smagi savainotas vai iet bojā.
• Pilnīgi izlasiet un ievērojiet drošības nodaļas "Drošības pamatnorādījumi" pirms pirmās
mašīnas izmantošanas.
• Pirms darba izlasiet un ievērojiet attiecīgās lietošanas instrukcijas sadaļas.
• Uzglabājiet lietošanas instrukciju sagatavotu lietošanai mašīnas lietotājam.
• Nododiet lietošanas instrukciju nākamajam lietotājam.
Pos: 16.7.5 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 16.7.6 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/PPersonalqualifikation @ 187\mod_1380011550253_111462.docx @ 1606716 @ 3 @ 1

3.3.2

Personāla kvalifikācija

Pos: 16.7.7 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Personalqualifikation_BA_fuer alle @ 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: 16.7.8 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/KKinder in Gefahr @ 187\mod_1380011650765_111462.docx @ 1606745 @ 3 @ 1

3.3.3

Bērni briesmās

Pos: 16.7.9 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Kinder in Gefahr_angebaute und angehängte Maschinen @ 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: 16.7.10 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Ankuppeln @ 12\mod_1224678928406_111462.docx @ 152818 @ 3 @ 1

3.3.4

Piekabināšana

Pos: 16.7.11 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseMaschine sicher ankuppeln_angebaute und angehängte Maschinen_ohne Vorsätze @ 455\mod_1464250456943_111462.docx @ 3084999 @ @ 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.
• Ievērojiet kombinācijas radītās braukšanas izmaiņas.
Pos: 16.7.12 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Bauliche Änderungen an der Maschine @ 187\mod_1380011874486_111462.docx @ 1606793 @ 3 @ 1

3.3.5

Mašīnas struktūras izmaiņas

Pos: 16.7.13 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseBauliche Änderungen an der Maschine_fuer alle @ 453\mod_1463988143077_111462.docx @ 3077228 @ @ 1

Nepilnvarotas struktūras izmaiņas un paplašinājumi var ietekmēt mašīnas funkcionalitāti un
darbības drošību. Tādējādi personas var tikt smagi savainotas vai iet bojā.
Struktūras izmaiņas un paplašinājumi nav pieļaujami.
Pos: 16.7.14 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 16.7.15 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Zusatzausrüstungen und Ersatzteile @ 187\mod_1380012000801_111462.docx @ 1606832 @ 3 @ 1

3.3.6

Papildaprīkojums un rezerves daļas

Pos: 16.7.16 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseZusatzausrüstungen und Ersatzteile_fuer alle @ 453\mod_1463988536645_111462.docx @ 3077259 @ @ 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.
Pos: 16.7.17 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/AArbeitsplätze an der Maschine @ 453\mod_1463988634725_111462.docx @ 3077290 @ 3 @ 1

3.3.7

Darba vietas mašīnā

Pos: 16.7.18 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Arbeitsplätze - Kontrolle über die fahrende Maschine_Selbstfahrer @ 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: 16.7.19 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Arbeitsplätze - Mitfahrende Personen_fuer alle @ 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: 16.7.20 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Betriebssicherheit: Technisch einwandfreier Zustand @ 187\mod_1380012216128_111462.docx @ 1606890 @ 3 @ 1

3.3.8

Darbības drošība: Tehniski nevainojams stāvoklis

Pos: 16.7.21 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Betriebssicherheit - Betrieb nur nach ordnungsgemäßer Inbetriebnahme_fuer alle @ 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: 16.7.22 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Betriebssicherheit - Technisch einwandfreier Zustand der Maschine_fuer alle @ 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: 16.7.23 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 16.7.24 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Betriebssicherheit - Gefahr durch Schäden an der Maschine Wender @ 276\mod_1404743734630_111462.docx @ 2075032 @ @ 1

Mašīnas bojājumu izraisīts risks
Mašīnas bojājumi var ietekmēt mašīnas darbības drošību un izraisīt negadījumus. Tādējādi
personas var tikt smagi savainotas vai iet bojā. Drošībai īpaši svarīgās mašīnas daļas:
– 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.
• 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: 16.7.25 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Betriebssicherheit - Technische Grenzwerte_ohne Achs-und Stützlasten, ohne Transporthöhe @ 275\mod_1404453323259_111462.docx @ 2068374 @ @ 1

Tehniskās robežvērtības
Ja netiek ievērotas mašīnas tehniskās robežvērtības, var sabojāt mašīnu. Tādējādi var notikt
negadījumi, un personas var tikt smagi savainotas vai iet bojā. Lai garantētu drošību, ievērojiet
šādas tehniskās robežvērtības:
– pieļaujamā pilnā masa
– maksimālais ātrums.
• Robežvērtību ievērošana, sk. nodaļā Mašīnas apraksts "Tehniskie dati".
Pos: 16.7.26 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 16.7.27 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/GGefahrenbereiche @ 187\mod_1380012427290_111462.docx @ 1606919 @ 3 @ 1

3.3.9

Apdraudējuma zonas

Pos: 16.7.28 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseGefahrenbereiche_Einleitung_fuer alle @ 453\mod_1463991292572_111462.docx @ 3077584 @ @ 1

Kad ir ieslēgta mašīna, tās apkārtnē var rasties bīstamā zona.
Lai nenokļūtu mašīnas bīstamajā zonā, tad vismaz jāievēro droša distance.
Ja netiek ievērota droša distance, personas var tikt smagi savainotas vai iet bojā.
• Ieslēdziet piedziņas un dzinēju tikai tad, ja neviena persona neatrodas tuvāk par drošo
distanci.
• Ja personas atrodas tuvāk par drošo distanci, izslēdziet piedziņas.
• Apturiet mašīnu manevrēšanas režīmā, un veicot darbu laukā.
Ja netiek ievērota bīstamā zona, tas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
• Neļaujiet personām atrasties traktora un mašīnas bīstamajā zonā.
• Piedziņu un dzinēju iedarbiniet tikai tad, ja bīstamajā zonā nav neviena cilvēka.
Drošs attālums:
– 30 metri pirms mašīnas darba laikā.
– 5 metri pirms mašīnas apstādinātā stāvoklī.
– 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: 16.7.29 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahrenbereiche rund um Wender, Schwader T2 @ 294\mod_1411639162229_111462.docx @ 2313581 @ @ 1

Pos: 16.7.30 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

15

Drošība
Pos: 16.7.31 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseGefahrenbereich zwischen Traktor und Maschine_Wender-Schwader_RP_LW_BP_Mähwerke @ 453\mod_1464001877943_111462.docx @ 3078906 @ @ 1

Bīstamā zona starp traktoru un mašīnu
Uzturoties starp traktoru un mašīnu, traktora ripošanas, neuzmanības vai mašīnas kustības dēļ
personas var tikt smagi savainotas vai iet bojā.
• Pirms visiem darbiem starp traktoru un mašīnu: Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu, sk.
nodaļu Drošība, "Mašīnas apstādināšana un nodrošināšana". Tas attiecas arī uz īslaicīgiem
kontroles pasākumiem.
• Kad darbojas pacēlājs, visiem cilvēkiem ir jāatrodas ārpus tā kustības zonas.
Pos: 16.7.32 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseGefahrenbereich bei eingeschaltetem Antrieb_fuer alle @ 453\mod_1463995368453_111462.docx @ 3078099 @ @ 1

Bīstamā zona, kad ir ieslēgta piedziņa
Kad ir ieslēgta piedziņa, pastāv briesmas dzīvībai, ko rada kustīgas mašīnas daļas. Personas
nekad nedrīkst atrasties mašīnas bīstamajā zonā.
• Pirms palaišanas izraidiet visus cilvēkus no mašīnas bīstamās zonas.
• Ja var rasties bīstama situācija, nekavējoties izslēdziet piedziņas un izraidiet personas no
bīstamās zonas.
Pos: 16.7.33 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseGefahrenbereich Zapfwelle_fuer alle @ 453\mod_1463993689007_111462.docx @ 3077946 @ @ 1

Jūgvārpstas bīstamā zona
Jūgvārpsta un tās darbināmās detaļas var satvert, ievilkt un smagi savainot personas.
Pirms jūgvārpstas ieslēgšanas:
• Pārliecinieties, vai visi aizsargmehānismi ir piestiprināti un atrodas aizsardzības pozīcijā.
• Pārliecinieties, vai neviens neatrodas jūgvārpstas un kardānvārpstas bīstamajā zonā.
• Kad piedziņas nav nepieciešamas, izslēdziet tās.
Pos: 16.7.34 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseGefahrenbereich Gelenkwelle_fuer alle @ 453\mod_1463993075614_111462.docx @ 3077855 @ @ 1

Kardanvārpstas bīstamā zona
Kardānvārpsta var satvert, ievilkt un smagi savainot personas.
• Levērojiet kardānvārpstas lietošanas instrukciju.
•
•
•
•
•
•

Nodrošiniet pietiekamu pārsegumu veidcaurulei un kardānvārpstas aizsargu.
Ļaujiet kardānvārpstas aizvariem nofiksēties.
Nostipriniet kardānvārpstas aizsargus, iekabinot ķēdes, lai tie nerotētu līdzi.
Pārliecinieties, vai neviens neatrodas jūgvārpstas un kardānvārpstas bīstamajā zonā.
Pārliecinieties, vai kardānvārpstas aizsargs ir pievienots un darba kārtībā.
Ja rodas pārāk lielas nolieces starp kardānvārpstu un jūgvārpstu, izslēdziet jūgvārpstu.
Pretējā gadījumā var sabojāt mašīnu. Daļas var tikt izsviestas un savainot personas.

Pos: 16.7.35 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahrenbereich Nachlaufende Maschinenteile - KW/T 10.02, KWT 1600, div Schwader @ 276\mod_1404743505456_111462.docx @ 2074864 @ @ 1

Pēc inerces kustīgo mašīnu daļu bīstamā zona
Kad piedziņa ir atslēgta, pēc inerces kustību turpina šīs mašīnas daļas:
– kardānvārpsta;
– darbrats.
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: 16.7.36 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 16.7.37 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/SSchutzvorrichtungen funktionsfähig halten @ 187\mod_1380021062004_111462.docx @ 1607118 @ 3 @ 1

3.3.10

Pārbaudiet aizsargmehānismu funkcionalitāti

Pos: 16.7.38 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseSchutzvorrichtungen funktionsfähig halten_fuer alle @ 453\mod_1464012282699_111462.docx @ 3080211 @ @ 1

Ja trūkst aizsargmehānismi, vai tie ir bojāti, ar mašīnas kustīgajām daļām personas var tikt
smagi savainotas vai iet bojā.
• Bojātos aizsargmehānismus atjaunojiet.
• Pirms lietošanas sākuma uzstādiet atpakaļ demontētos aizsargmehānismus un visas citas
daļas un novietojiet aizsardzības pozīcijā.
• Ja šaubāties, vai visi aizsargmehānismi ir pienācīgi uzstādīti un darbojas, pieprasiet
specializētās darbnīcas apstiprinājumu.
Pos: 16.7.39 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/PPersönliche Schutzausrüstungen @ 453\mod_1464013064506_111462.docx @ 3080282 @ 3 @ 1

3.3.11

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Pos: 16.7.40 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweisePersönliche Schutzausrüstungen_fuer alle @ 464\mod_1466681947003_111462.docx @ 3127813 @ @ 1

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana ir svarīgs drošības pasākums. Trūkstoši vai
nepiemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi palielina personu veselības kaitējumu un
savainojumu risku.
Individuālie aizsardzības līdzekļi, piem., ir:
– piemēroti aizsargcimdi;
– aizsargapavi;
– cieši pieguļošs apģērbs;
– ausu aizsargi;
– aizsargbrilles.
• Nosakiet un sagatavojiet individuālos aizsardzības līdzekļus katram darba režīmam.
• Izmantojiet tikai tādus individuālos aizsardzības līdzekļus, kas ir pienācīgā stāvoklī un
nodrošina efektīvu aizsardzību.
• Pielāgojiet individuālos aizsardzības līdzekļus konkrēta personai, piem., pēc izmēra.
Pos: 16.7.41 /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: 16.7.42 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/SSicherheitskennzeichnungen an der Maschine @ 187\mod_1380021311979_111462.docx @ 1607158 @ 3 @ 1

3.3.12

Drošības marķējumi uz mašīnas

Pos: 16.7.43 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Sicherheitskennzeichnungen an der Maschine_fuer alle @ 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: 16.7.44 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 16.7.45 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Verkehrssicherheit @ 187\mod_1380021550886_111462.docx @ 1607205 @ 3 @ 1

3.3.13

Satiksmes drošība

Pos: 16.7.46 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Verkehrssicherheit - Gefahren beim Fahren auf Straße und Feld (anghängte, ohne Befüllung/Beladung) @ 276\mod_1404804875368_111462.docx @ 2076358 @ @ 1

Briesmas, braucot pa ceļu un lauku
Piemontēts vai piekabināts darba agregāts maina traktora braukšanas īpašības. Braukšanas
īpašības ir atkarīgas arī no darba stāvokļa un pamatnes. Ja vadītājs neņem vērā mainītās
braukšanas īpašības, tas var izraisīt negadījumu.
• Veiciet pasākumus braukšanai pa ceļu un lauku; skatiet nodaļu "Kustība un
transportēšana".
Pos: 16.7.47 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseVerkehrssicherheit - Maschine für die Straßenfahrt vorbereiten_fuer alle @ 454\mod_1464099981349_111462.docx @ 3081869 @ @ 1

Riski nepienācīgi sagatavotai mašīnai kustībai pa ceļu
Ja mašīna nav pienācīgi sagatavota kustībai pa ceļu, sekas var būt smagi ceļu satiksmes
negadījumi.
• Ik reizi jau iepriekš sagatavojiet mašīnu kustībai pa ceļu; skatiet nodaļā par kustību un
transportēšanu "Sagatavošanās kustībai pa ceļu".
Pos: 16.7.48 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseVerkehrssicherheit - Kippgefahr_fuer alle @ 454\mod_1464100399183_111462.docx @ 3081930 @ @ 1

Apgāšanās risks slīpumā
Mašīna, braucot slīpumā, var sagāzties uz sāniem. Tādējādi var notikt negadījumi, un personas
var tikt smagi savainotas vai iet bojā. Sagāšanās risks ir atkarīgs no daudziem faktoriem.
• Ievērojiet braukšanas pasākumus; skatiet nodaļu "Kustība un transportēšana".
Pos: 16.7.49 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/MMaschine sicher abstellen @ 187\mod_1380021652951_111462.docx @ 1607234 @ 3 @ 1

3.3.14

Novietojiet mašīnu droši

Pos: 16.7.50 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseMaschine sicher abstellen_fuer alle außer RP Solo und PreChop @ 476\mod_1473317327143_111462.docx @ 3214806 @ @ 1

Nelietpratīgi novietota mašīna var sākt kustēties vai apgāzties. Personas var tikt saspiestas un
iet bojā.
• Novietojiet mašīnu uz izturīgas, horizontālas un līdzenas pamatnes.
• Pirms iestatīšanas, uzturēšanas, apkopes un tīrīšanas darbiem novietojiet mašīnu drošā
stāvoklī.
• Ievērojiet sadaļu "Mašīnas novietošana" nodaļā Kustība un transportēšana.
Pos: 16.7.51 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Maschine sicher abstellen - Unbeaufsichtigtes abstellen (Anbaugerät) @ 271\mod_1402650087789_111462.docx @ 2043164 @ @ 1

Neuzraudzīta novietošana
Nepietiekami nodrošināta un bez uzraudzības novietota mašīna ir risks personām un bērniem,
kas rotaļājas.
• Pirms novietošanas: Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet drošības nodaļu "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".
Pos: 16.7.52 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Betriebsstoffe @ 187\mod_1380021996500_111462.docx @ 1607263 @ 3 @ 1

3.3.15

Ekspluatācijas materiāli

Pos: 16.7.53 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseBetriebsstoffe - Ungeeignete Betriebsstoffe_Verweis auf Maschinenbeschreibung_fuer alle mit Kap Masc @ 454\mod_1464154848966_111462.docx @ 3082338 @ @ 1

Neatbilstoši ekspluatācijas materiāli
Ekspluatācijas materiāli, kas neatbilst ražotāja prasībām, var kaitēt mašīnas darba drošībai un
izraisīt negadījumus.
• Izmantojiet tikai ekspluatācijas materiālus, kas atbilst ražotāja prasībām.
Ekspluatācijas materiālu atbilstību skatiet mašīnas apraksta nodaļā "Ekspluatācijas materiāli".
Pos: 16.7.54 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseBetriebsstoffe - Umweltschutz und Entsorgung_fuer alle @ 454\mod_1464155176116_111462.docx @ 3082369 @ @ 1

Apkārtējās vides aizsardzība un utilizācija
Ekspluatācijas materiāli, piem., dīzeļdegviela, bremžu šķidrums, antifrīzs un smērvielas (piem.,
transmisijas eļļa, hidrauliskā eļļa) var kaitēt apkārtējai videi un personām.
• Neļaujiet ekspluatācijas materiāliem nonākt apkārtējā vidē.
• Iepildiet ekspluatācijas materiālus šķidrumu necaurlaidīgos, īpaši šim nolūkam marķētos
traukos un utilizējiet saskaņā ar oficiālajiem priekšrakstiem.
• Izplūdušos ekspluatācijas materiālus savāciet ar uzsūktspējīgu materiālu, iepildiet šķidrumu
necaurlaidīgos, īpaši šim nolūkam marķētos traukos un utilizējiet saskaņā ar oficiālajiem
priekšrakstiem.
Pos: 16.7.55 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 16.7.56 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/GGefahrenquellen an der Maschine @ 187\mod_1380022841201_111462.docx @ 1607490 @ 3 @ 1

3.3.16

Ar mašīnu saistītie riska avoti

Pos: 16.7.57 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseGefahrenquellen - Lärm kann zu Gesundheitsschäden führen_angehängte und angebaute Maschinen_BiG M @ 454\mod_1464169079062_111462.docx @ 3083331 @ @ 1

Troksnis var radīt veselības kaitējumus
Mašīnas skaņas intensitātes līmeņa dēļ lietošanas laikā var rasties veselības kaitējumi, piem.,
vājdzirdība, kurlums vai tinnitus. 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 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: 16.7.58 /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: 16.7.59 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseGefahrenquellen - Heiße Flüssigkeiten_fuer alle @ 454\mod_1464170610909_111462.docx @ 3083515 @ @ 1

Karsti šķidrumi
Ja notecina karstus šķidrumus, personas var gūt apdegumus un/vai applaucējumus.
• Notecinot karstus ekspluatācijas materiālus, lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus.
• Pēc vajadzības pirms remonta, apkopes un tīrīšanas darbiem ļaujiet atdzist šķidrumiem un
mašīnas daļām.
Pos: 16.7.60 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseGefahrenquellen - Giftige Abgase_Selbstfahrer @ 454\mod_1464170986546_111462.docx @ 3083577 @ @ 1

Indīgās izplūdes gāzes
Izplūdes gāzes var radīt smagus veselības kaitējumus vai izraisīt nāvi.
• Dzinēja darbības laikā nodrošiniet pietiekamu pieplūdes ventilāciju tā, lai personas nebūtu
ilgstoši pakļautas izplūdes gāzēm.
• Slēgtās telpās ļaujiet dzinējam darboties tikai ar piemērotu izplūdes gāzu nosūkšanas
iekārtu.
Pos: 16.7.61 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 16.7.62 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/GGefahren bei bestimmten Tätigkeiten: Arbeiten an der Maschine @ 187\mod_1380023025765_111462.docx @ 1607608 @ 3 @ 1

3.3.17

Bīstamība, veicot noteiktus darbus: Darbi ar mašīnu

Pos: 16.7.63 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseGefahren bei best. Tätigkeiten: Arbeiten an der Maschine-nur an stillgesetzter Maschine_fuer alle @ 455\mod_1464175852117_111462.docx @ 3083793 @ @ 1

Strādājiet tikai pie apstādinātas mašīnas
Ja mašīna nav apstādināta un nodrošināta, daļas var nejauši izkustēties, vai mašīna var sākt
kustību. Tādējādi personas var tikt smagi savainotas vai iet bojā.
• Pirms visiem mašīnas remonta, apkopes, regulēšanas un tīrīšanas darbiem apstādiniet un
nodrošiniet mašīnu, sk. nodaļu Drošība, "Mašīnas apstādināšana un nodrošināšana".
Pos: 16.7.64 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Gefahren bei best. Tätigkeiten: Arbeiten an Maschine-Instandhaltungs- u. Reparaturarbeiten_fuer alle @ 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: 16.7.65 /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: 16.7.66 /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: 16.7.67 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Pos: 16.7.68 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/GGefahren bei bestimmten Tätigkeiten: Arbeiten an Rädern und Reifen @ 187\mod_1380023183993_111462.docx @ 1607666 @ 3 @ 1

3.3.18

Bīstamība, veicot noteiktus darbus: Darbi ar riteņiem un riepām

Pos: 16.7.69 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende SicherheitshinweiseGefahren bei best. Tätigkeiten: Arbeiten an Rädern und Reifen_Wender_Schwader_RP_LW_BP_Transpwagen @ 455\mod_1464179424347_111462.docx @ 3084261 @ @ 1

Riteņu un riepu nelietpratīga montāža vai demontāža apdraud darba drošību. Tādējādi var
notikt negadījumi, un personas var tikt smagi savainotas vai iet bojā.
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 loka, nekad nedrīkst pārsniegt KRONE norādīto maksimāli pieļaujamo
spiedienu, citādi riepa vai pat loks var sprādzienveidīgi plīst, sk. nodaļu "Tehniskie dati".
• Veicot riteņu montāžu, riteņu uzgriežņus pievelciet ar norādīto griezes momentu, skatiet
apkopes nodaļu "Riepas".
Pos: 16.7.70 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Verhalten in Gefahrensituationen und bei Unfällen @ 187\mod_1380023393504_111462.docx @ 1607695 @ 3 @ 1

3.3.19

Izturēšanās bīstamās un negadījumu situācijās

Pos: 16.7.71 /BA/Sicherheit/1. Grundlegende Sicherheitshinweise/Verhalten in Gefahrensituationen und bei Unfällen_fuer alle @ 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: 16.8 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 16.9.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/SSicherheitsroutinen @ 187\mod_1380089318480_111462.docx @ 1608195 @ 2 @ 1

3.4

Drošības procedūras

Pos: 16.9.2 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/MMaschine stillsetzen und sichern @ 190\mod_1381323544614_111462.docx @ 1624793 @ 3 @ 1

3.4.1

Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu

Pos: 16.9.3 /BA/Sicherheit/3. SicherheitsroutinenMaschine stillsetzen und sichern - mit und ohne Unterlegkeilen und ohne Feststellbremse @ 488\mod_1483427611768_111462.docx @ 3283268 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Saspiešanas risks, ko rada mašīnas vai mašīnas daļu kustība
Ja mašīna nav apstādināta, mašīna vai tās daļas var nejauši izkustēties. Tādējādi personas
var tikt smagi savainotas vai iet bojā.
• Pirms izkāpšanas no traktora kabīnes: Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu.
Lai apstādinātu un nodrošinātu mašīnu:
• Novietojiet mašīnu uz izturīgas, horizontālas un līdzenas pamatnes.
• Izslēdziet piedziņu un pagaidiet, līdz kustīgās daļas ir pilnīgi apstājušās.
• Izslēdziet traktora dzinēju, izņemiet aizdedzes atslēgu un paņemiet to līdzi.
• Nodrošiniet traktoru pret ripošanu.
Pos: 16.9.4 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Angehobene Maschine und Maschinenteile sicher unterbauen @ 190\mod_1381323662799_111462.docx @ 1624822 @ 3 @ 1

3.4.2

Droši atbalstīta pacelta mašīna un tās daļas

Pos: 16.9.5 /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: 16.9.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 16.9.7 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/O/Ölstandskontrolle, Öl- und Filterelementwechsel sicher durchführen @ 464\mod_1466749860961_111462.docx @ 3128382 @ 3 @ 1

3.4.3

Eļļas līmeņa pārbaudes, eļļas un filtrēšanas elementu maiņas droša veikšana

Pos: 16.9.8 /BA/Sicherheit/3. Sicherheitsroutinen/Ölstandskontrolle, Öl- und Filterelementwechsel sicher durchführen @ 464\mod_1466747957856_111462.docx @ 3128368 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Droši veiciet eļļas līmeņa pārbaudi, eļļas un filtrēšanas elementu maiņu!
Ja droši neveic eļļas līmeņa pārbaudi, eļļas un filtrēšanas elementu maiņu, var tikt traucēta
mašīnas darbības drošība. Tādējādi var rasties negadījumi.
• Droši veiciet eļļas līmeņa pārbaudi, eļļas un filtrēšanas elementu maiņu.
Lai droši veiktu eļļas līmeņa pārbaudi, eļļas un filtrēšanas elementu maiņu:
• Nolaidiet paceltās mašīnas daļas vai nodrošiniet pret nokrišanu, sk. nodaļu Drošība,
"Paceltu mašīnas daļu nolaišana vai nodrošināšana pret nokrišanu".
• Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu, sk. nodaļu Drošība, "Mašīnas apstādināšana un
nodrošināšana".
• Ievērojiet eļļas līmeņa pārbaudes, eļļas un filtrēšanas elementu maiņas intervālus, sk.
nodaļu Apkope, "Apkopes tabula".
• Izmantojiet tikai eļļas kvalitāti/eļļas daudzumus, kas ir minēti ekspluatācijas materiālu
tabulā, sk. nodaļu Tehniskie rādītāji, "Ekspluatācijas materiāli".
• Notīriet zonu ap detaļām (piem., pārvadu, augstspiediena filtru) un pārliecinieties, vai nekādi
svešķermeņi neiekļūst detaļās vai hidrauliskajā sistēmā.
• Pārbaudiet, vai esošajiem blīvgredzeniem nav bojājumu, un pēc vajadzības nomainiet.
• Savāciet izplūstošo eļļu vai nolietoto eļļu šim nolūkam paredzētajā traukā un pienācīgi
utilizējiet, sk. nodaļu Drošība, "Ekspluatācijas materiāli".
Pos: 16.10 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 16.11 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/S/Sicherheitsaufkleber an der Maschine @ 190\mod_1381331374791_111462.docx @ 1624969 @ 2 @ 1

3.5

Drošības uzlīmes uz mašīnas

Pos: 16.12 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/L/Lage und Bedeutung der Sicherheitsaufkleber an der Maschine @ 190\mod_1381331498749_111462.docx @ 1624998 @ 3 @ 1

3.5.1

Drošības uzlīmju izvietojums un nozīme uz mašīnas

Pos: 16.13 /BA/Sicherheit/Wender/Sicherheit Einführung Wender_ohne Überschrift @ 279\mod_1405327024418_111462.docx @ 2148808 @ @ 1

Rotējošais ārdītājs ir aprīkots 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: 16.14 /BA/Sicherheit/Aufkleber/Wender/Bild Sicherheitsaufkleber KW 4.62 bis 8.82 @ 22\mod_1239955290753_111462.docx @ 235208 @ @ 1
GL
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4
KW672009

Att.1
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Drošība
Pos: 16.16 /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: 16.17 /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: 16.18 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 100 4 (1x) Bestell-Nr. @ 198\mod_1384849800220_111462.docx @ 1672287 @ @ 1

2) Pasūt. nr. 939 100 4 (1x)
Pos: 16.19 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 100 4 Bild/Text @ 198\mod_1384849817642_111462.docx @ 1672316 @ @ 1

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.

939 100-4

540/ min
MAX. 200 bar

MAX.

Pos: 16.20 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 472 2 (4x) Bestell-Nr. @ 309\mod_1417424420716_111462.docx @ 2395013 @ @ 1

3) Pasūt. Nr. 939 472 2 (4x)
Pos: 16.21 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 472 2 Bild/Text @ 200\mod_1385457358736_111462.docx @ 1683461 @ @ 1

939 472-2

Risks, ko rada grūdiens
Mašīnas pagriešanas kustība rada briesmas dzīvībai.
• Pārliecinieties, vai mašīnas pagriešanas zonā neatrodas
neviena persona.
• Ievērojiet attālumu līdz mašīnas kustīgajām daļām.

Pos: 16.22 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 469 1 (2x) Bestell-Nr. @ 271\mod_1402898367602_111462.docx @ 2044186 @ @ 1

4) Pasūt. nr. 939 469 1 (2x)
Pos: 16.23 /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: 16.24 /BA/Sicherheit/4. Sicherheitsaufkleber/EU - ISO /939/939 529 0 (1x) Bestell-Nr. @ 190\mod_1381300558727_111462.docx @ 1623910 @ @ 1

5) Pasūt. nr. 939 529 0 (1x)
Pos: 16.25 /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: 16.26 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos: 16.27 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Hinweis - Nachbestellung/ Anbringung Aufkleber @ 357\mod_1438760742670_111462.docx @ 2656432 @ 33 @ 1

3.5.2

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").

3.5.3

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

Pos: 16.28 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Ansprechpartner @ 0\mod_1195569394286_111462.docx @ 111478 @ 3 @ 1

3.5.4

Kontaktpersona

Pos: 16.29 /BA/AdressenAdresse Maschinenfabrik KRONE Spelle @ 489\mod_1484905432391_111462.docx @ 3290634 @ @ 1

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG
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: 18 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas apraksts
Pos: 19.1 /Überschriften/Überschriften 1/K-O/Maschinenbeschreibung @ 107\mod_1334231806004_111462.docx @ 965214 @ 1 @ 1

4

Mašīnas apraksts

Pos: 19.2 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/M/Maschinenübersicht @ 0\mod_1195565731130_111462.docx @ 111469 @ 2 @ 1

4.1

Mašīnas pārskats

Pos: 19.3 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Wender/Maschinenübersicht KW 4.62- 8.82_Bild @ 417\mod_1453444115298_111462.docx @ 2923978 @ @ 1

1

2
3

4

8

5
7

6
KW 4.62_001

2. att.
Pos: 19.4 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Wender/Maschinenübersicht KW 4.62- 8.82_Tabelle @ 490\mod_1485176176446_111462.docx @ 3291968 @ @ 1

1

Brīdinājuma plāksne

5

Darbrata pārvadmehānisms

2

Novietošanas svira

6

Atvāžamais balsts

3

Zaru atbalststienis ar zariem

7

Piedziņas kardānvārpsta

4

Darbrats

8

Trīspunktu uzkares bloks

Pos: 19.5 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

27

Mašīnas apraksts
Pos: 19.6 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/U/Überlastsicherung @ 2\mod_1202465560433_111462.docx @ 112553 @ 2 @ 1

4.2

Aizsardzība pret pārslodzi

Pos: 19.7 /BA/Bedienung /Schwader/Überlastsicherung/Überlastsicherung Bild Swadro 35_38_42_46_46T @ 5\mod_1213248766904_111462.docx @ 113109 @ @ 1

RM

KS-0-036

Att. 3
Pos: 19.8 /BA/Bedienung /Schwader/Überlastsicherung/Überlastsicherung Text SW 35_38_42_46_46T @ 5\mod_1213249009857_111462.docx @ 113110 @ @ 1

Kardānvārpsta aprīkota ar aizsargsajūgu pret pārslodzi. Aizsargsajūgi pasargā vilcēju un
agregātu no bojājumiem. Aizsargsajūgu pret pārslodzi nedrīks pārveidot. Tādēļ garantija tiek
zaudēta, ja manipulāciju ar drošības sajūgu rezultātā uzstādītais griezes moments izmainās.
Pārslodzes gadījumā griezes moments tiek ierobežots un izslīdēšanas laikā pulsējoši pārnests.
Pos: 19.9 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas apraksts
Pos: 19.10 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/K/Kennzeichnung @ 0\mod_1195564622099_111462.docx @ 111466 @ 2 @ 1

4.3

Marķējums

Pos: 19.11 /BA/Einleitung/Wender/Bild Typenschild KW 4.62 bis 8.82 @ 487\mod_1481711069392_111462.docx @ 3279500 @ @ 1

1

KW672008_3

4. att.
Pos: 19.12 /BA/Einleitung/Wender/Kennzeichnung Maschinendaten @ 13\mod_1225878701055_111462.docx @ 164436 @ @ 1

Mašīnas parametri ir uz datu plāksnītes (1).
Pos: 19.13 /BA/Einleitung/Kennzeichnung/Angaben für Anfrage und Bestellungen_Fahrzeugident-Nr. @ 0\mod_1195565119708_111462.docx @ 111467 @ 2 @ 1

4.4

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: 20 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 21.1 /Überschriften/Überschriften 1/P-T/Technische Daten der Maschine @ 134\mod_1351154219999_111462.docx @ 1195178 @ 1 @ 1

5

Mašīnas tehniskie rādītāji

Pos: 21.2 /BA/Einleitung/Technische Daten/Wender/KW 4.62 bis 6.72 @ 490\mod_1485185024764_111462.docx @ 3292556 @ @ 1

Kustība pa ceļu ir pieļaujama tikai tad, ja ārējie darbrata ir pagriezti transportēšanas stāvoklī.
Tips

KW 4.62

KW 5.52

KW 6.02

KW 6.72

4600

5500

6000

6700

Darbratu skaits

4

4

6

6

Zaru atbalststieņi uz viena
darbrata

6

7

5

6

4,6

5,5

6

6.7

Transportēšanas platums
[mm]

2690

2980

2690

2850

Novietošanas augstums
[mm]

2400

2680

3120

3400

Jaudas patēriņš [kW/ZS]

25/34

37/50

37/50

44/60

Darba platums [mm]

Ražīgums laukuma
vienībās [ha/st.]

pat.

Maks. pieļaujamais
hidrauliskais spiediens
[bar]

200

Jūgvārpstas apgriezienu
skaits [apgr./min]

maks. 540

Hidrauliskais pieslēgums

1 x vienkāršas darbības

Pašsvars [kg]

570

Ekvivalentais ilgstošais
skaņas spiediena līmenis

16x6,50-8

Trīspunktu uzkares ierīce
ar sekotājierīci

Sērijveida aprīkojums
centralizēti
mehāniskā
hidrauliskā

Sērijveida aprīkojums
Īpašais aprīkojums

Izkliedes leņķa regulējums

13°-19°

Papildu zaru stiprinājums
pret pazaudēšanu

Īpašais aprīkojums

Apgaismojuma spriegums

Īpašais aprīkojums (12 V)

Pos: 21.3 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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750

mazāk par 70 dB(A)

Riepas

Robežu izkliedes ierīce

680

860

Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 21.4 /BA/Einleitung/Technische Daten/Wender/KW 7.82 bis 8.82 @ 490\mod_1485185363346_111462.docx @ 3292587 @ @ 1

Tips

KW 7.82

KW 7.92

KW 8.82

7800

7900

8800

Darbratu skaits

6

8

8

Zaru atbalststieņi uz viena
darbrata

7

5

6

7,8

7,9

8,8

Transportēšanas platums
[mm]

2980

2980

2850

Novietošanas augstums
[mm]

3400

3150

3580

Jaudas patēriņš [kW/ZS]

48/65

48/65

55/75

Darba platums [mm]

Ražīgums laukuma vienībās
[ha/st.]

pat.

Maks. pieļaujamais
hidrauliskais spiediens [bar]

200

Jūgvārpstas apgriezienu
skaits [apgr./min]

maks.540

Hidrauliskais pieslēgums

1 x vienkāršas darbības

Pašsvars [kg]

980

Ekvivalentais ilgstošais
skaņas spiediena līmenis

1090

1180

mazāk par 70 dB(A)

Riepas

centrā
18x8,50-8

16x6,50-8

Trīspunktu uzkares ierīce ar
sekotājierīci
Robežu izkliedes ierīce

1x
divkāršas
darbības

Sērijveida aprīkojums
centralizēti
mehāniskā
hidrauliskā

Sērijveida aprīkojums
Īpašais aprīkojums

Izkliedes leņķa regulējums

13°-19°

Papildu zaru stiprinājums
pret pazaudēšanu

Īpašais aprīkojums

Apgaismojuma spriegums
[V]

12

Pos: 21.5 /BA/Einleitung/Technische Daten/Technische Daten: Ausrüstung der Maschine (länderabhängig) Sicherungskette @ 280\mod_1405576214138_111462.docx @ 2156148 @ @ 1

Mašīnas aprīkojums (pielāgota valsts prasība)
Drošības ķēde

vismaz

Pos: 21.6 /BA/Einleitung/Technische Daten/Schwader/Technische Daten: Luftschallemission SW 807-1 bis 810-1, 850, 907-1, 900# @ 415\mod_1452855616565_111462.docx @ 2914930 @ @ 1

Gaisa akustiskā emisija
Ekvivalentais ilgstošais skaņas spiediena līmenis

Mazāk par 70 dB(A)

Pos: 21.7 /BA/Einleitung/Technische Daten/Technische Daten: Umgebungstemperaturbereich @ 415\mod_1452855919473_111462.docx @ 2914961 @ @ 1

Apkārtējā temperatūra
Temperatūru diapazons mašīnas lietošanai

no -5 līdz +45 °C

Pos: 21.8 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas tehniskie rādītāji
Pos: 21.9 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/B/Betriebsstoffe @ 174\mod_1371620600320_111462.docx @ 1490584 @ 2 @ 1

5.1

Ekspluatācijas materiāli

Pos: 21.10 /BA/Wartung/Umwelt/Hinweis Umwelt Betriebsstoffe entsorgen und lagern @ 418\mod_1453711567284_111462.docx @ 2927538 @ @ 1

IEVĒRĪBAI!
Apkārtējās vides kaitējumi, ko rada ekspluatācijas materiālu nepareiza utilizācija un
glabāšana!
• Glabājiet ekspluatācijas materiālus piemērotos traukos saskaņā ar likumdošanas normām.
• Utilizējiet nolietotos ekspluatācijas materiālus saskaņā ar likumdošanas normām.
Pos: 21.11 /BA/Wartung/Tabellen_Füllmengen/Wender/Tabelle Füllmengen KW 4.62 bis 8.82 @ 30\mod_1251376165730_111462.docx @ 286723 @ @ 1

Pos: 22 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Iepildes
daudzums

Rafinētās eļļas

[litrs]

markas
apzīmējums

Eļļas maiņa

Bio
smērvielas
markas
apzīmējums

Darbrata
pārvadmehānisms

0,2

Pusšķidra
transmisijas
smērviela GFO 35

Ieeļļots visam
darbmūžam

Galvenais
reduktors

1,0

SAE 90

pat. 1000 ha

Ziežvārsts

pēc
vajadzības

Mobilgrease XHP
222

atbilstoši
eļļošanas shēmai

Pēc
pieprasījuma

Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 23.1 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Erstinbetriebnahme @ 0\mod_1196314201498_111462.docx @ 111585 @ 1 @ 1

6

Ekspluatācijas uzsākšana

Pos: 23.2 /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: 23.3 /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: 23.4 /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: 23.5 /BA/Sicherheit/Schwader/Gefahr - Ballastierung Swadro angebaute Schwader @ 5\mod_1213191009105_111462.docx @ 113101 @ @ 1

Bīstami! - Braukšanas īpašības nav garantētas
Sekas: nāves briesmas, savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai
Agregātu uzstādīšana priekšējā un aizmugurējā piekarē nedrīkst būt par cēloni traktora
pieļaujamā kopsvara, pieļaujamo asu slodžu un riepu nestspējas pārsniegšanai. Traktora
priekšējai asij arī ar uzstādītu aizmugurējās uzkares agregātu jābūt vienmēr noslogotai par
vismaz 20 % no traktora pašmasas. Pirms brauciena pārliecinieties, ka рie priekšnosacījumi
tiek izpildīti.

Pos: 23.6 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Hinweis - Vor der Erstinbetriebnahme den Ölstand kontrollieren @ 469\mod_1470668635189_111462.docx @ 3168001 @ @ 1

Norādījums
Pirms mašīnas lietošanas uzsākšanas visiem pārvadiem jāpārbauda eļļas līmenis.
Pos: 23.7 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/E/Erstmontage @ 1\mod_1202226261982_111462.docx @ 112517 @ 2 @ 1

6.1

Sākotnējā montāža

Pos: 23.8 /BA/Erstinbetriebnahme/Erstmontage @ 1\mod_1202224111998_111462.docx @ 112516 @ @ 1

Sākotnējā montāža izklāstīta klātpievienotajā dokumentā "Montāžas instrukcija".
Pos: 23.9 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 23.10 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/VVorbereitung am Kreiselzettwender @ 21\mod_1239175130445_111462.docx @ 230590 @ 2 @ 1

6.2

Rotējošā ārdītāja sagatavošanas darbi

Pos: 23.11 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Unterlenker einstellen @ 6\mod_1214454896135_111462.docx @ 113275 @ 3 @ 1

6.2.1

Apakšējo vilcējstieņu regulēšana

Pos: 23.12 /BA/Erstinbetriebnahme/Schwader/Swadro 807_810_907/Bild_Aushubvorrichtung Traktor @ 2\mod_1202364384960_111462.docx @ 112532 @ @ 1

KS-0-030

Att. 5
Pos: 23.13 /BA/Erstinbetriebnahme/Schwader/Swadro 807_810_907/Vorbereitung an Traktor_Text KAT II @ 2\mod_1203504982064_111462.docx @ 112729 @ @ 1

Mašīna ir aprīkota ar II. kat. satvērējrēdzēm, kas paredzētas trīspunktu hidrauliskajai sistēmai.
Pos: 23.14 /BA/Erstinbetriebnahme/Schwader/Swadro 807_810_907/Hinweis Unterlenker @ 2\mod_1202364126303_111462.docx @ 112531 @ @ 1

Norādījums
Traktora apakšējiem vilcējstieņiem vienmēr jābūt noregulētiem tā, lai apakšējo vilcējstieņu
pacelšanas punkti atrastos tādā pat attālumā no zemes. Apakšējie vilcējstieņi jānofiksē ar
ierobežošanas ķēdēm vai stieņiem, lai mašīna transportēšanas vai darba laikā neizvirzītos uz
sāniem.
Pos: 23.15 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 23.16 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/UÜberlastsicherung @ 2\mod_1202465560433_111462.docx @ 112553 @ 2 @ 1

6.3

Aizsardzība pret pārslodzi

Pos: 23.17 /BA/Bedienung /Schwader/Überlastsicherung/Überlastsicherung Bild Swadro 35_38_42_46_46T @ 5\mod_1213248766904_111462.docx @ 113109 @ @ 1

RM

KS-0-036

Att. 6
Pos: 23.18 /BA/Bedienung /Schwader/Überlastsicherung/Hinweis Überlastsicherung Verschleiß vermeiden @ 5\mod_1213249551154_111462.docx @ 113111 @ @ 1

Norādījums
Lai nepieļautu drošības sajūga priekšlaicīgu nodilumu, aizsargsajūgam nostrādājot, būtu
nekavējoties jāatslēdz kārdānvārpsta.
Pos: 23.19 /BA/Bedienung /Schwader/Überlastsicherung/Hinweis Überlastsicherung Drehmoment vergleichen @ 5\mod_1213249640420_111462.docx @ 113112 @ @ 1

Norādījums
Salīdziniet uz aizsargsajūga izkaltā griezes momenta RM vērtību ar sekojošā tabulā norādīto
vērtību. Ja šīs vērtības nesakrīt, lūdzu, sazinieties jūsu Krone pārstāvi.
Pos: 23.20 /BA/Bedienung /Wender/Überlastsicherung/Überlastsicherung Drehmoment-Tabelle KW 11.22/10 @ 152\mod_1362648611444_111462.docx @ 1354962 @ @ 1

Tips

Griezes moments (RM)

KW 11.22/10

1200 Nm

Pos: 23.21 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 23.22 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/KKonservierungswachs von den Zinken entfernen @ 21\mod_1239175589991_111462.docx @ 230689 @ 3 @ 1

6.3.1

Konservācijas vaska noņemšana no zariem

Pos: 23.23 /BA/Erstinbetriebnahme/Wender/Zinken/Bild Zinken entwachsen @ 21\mod_1239176258757_111462.docx @ 230739 @ @ 1

1

KWT8828055

Att.7
Pos: 23.24 /BA/Erstinbetriebnahme/Wender/Zinken/Entfernen des Konservierungswachses @ 21\mod_1239176635351_111462.docx @ 230798 @ @ 1

Norādījums
Konservācijas vasks uz zariem rada nopļautā stiebru materiāla kunkuļošanos uz zariem,
tādējādi traucējot darba gaitu.
Konservācijas vaska noņemšana:
• Pirms ekspluatācijas uzsākšanas noņemiet no visiem zariem (1) konservācijas vasku,
izmantojot aparātu tīrīšanai ar tvaiku.
Pos: 23.25 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/MMaschine an den Traktor ankuppeln @ 279\mod_1405350506791_111462.docx @ 2150108 @ 2 @ 1

6.4

Mašīnas pievienošana pie traktora

Pos: 23.26 /BA/Erstinbetriebnahme/Wender/Siehe Kapitel „Inbetriebnahme“. @ 276\mod_1404740279247_111462.docx @ 2073340 @ @ 1

•
Pos: 23.27 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Sk. nodaļu "Lietošanas sākums".

Ekspluatācijas uzsākšana
Pos: 23.28.1 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/GGelenkwelle @ 0\mod_1199781879794_111462.docx @ 112136 @ 2 @ 1

6.5

Kardānvārpsta

Pos: 23.28.2 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/LLängenanpassung @ 1\mod_1201687632810_111462.docx @ 112402 @ 3 @ 1

6.5.1

Garuma pielāgošana

Pos: 23.28.3 /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: 23.28.4 /BA/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Materialschäden Masch nicht ausheben @ 6\mod_1214996593356_111462.docx @ 113350 @ @ 1

UZMANĪBU! - Materiālie zaudējumi
• Neceliet mašīnu augšā, kamēr nav bijis pielāgots kardānvārpstas garums!
Pos: 23.28.5 /BA/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Wender/Längenanpassung Bild Kzw1-102 @ 31\mod_1252395953410_111462.docx @ 304403 @ @ 1

1

2

3
KZW-1-102

Att.8
Pos: 23.28.6 /BA/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Wender/Hinweis Längenanpassung @ 20\mod_1238584849910_111462.docx @ 222672 @ @ 1

Norādījums
Savu īsāko darba pozīciju kardānvārpsta sasniedz gan mašīnai braucot (griežoties) ļoti šauros
līkumos, gan arī paceļoties augšā.
Pos: 23.28.7 /BA/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Wender/Längenanpassung allgemein @ 14\mod_1227104353073_111462.docx @ 168381 @ @ 1

Jāpielāgo kardānvārpstas (1) garums:
• Izvelciet kardānvārpstu.
• Pa vienai daļai (1) un (2) uzmauciet traktora un mašīnas pusē.
• Mašīnu novietojiet kardānvārpstai visīsākajā pozīcijā. Šim nolūkam pilnīgi pagrieziet
trīspunktu uzkares bloku (3) un traktora apakšējos vilcējstieņus novietojiet tādā pozīcijā, lai
abi kardānvārpstas pieslēgumi atrastos vienādā augstumā.
• Noīsiniet profila cauruli un aizsargcauruli tā, lai kardānvārpsta savā īsākajā darba pozīcijā
vēl spētu brīvi kustēties.
• Turpmāko rīcības veidu izlasiet kardānvārpstas ražotāja ekspluatācijas instrukcijā.
Pos: 24 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

37

Lietošanas sākums
Pos: 25.1 /Überschriften/Überschriften 1/F-J/Inbetriebnahme @ 0\mod_1196327075811_111462.docx @ 111602 @ 1 @ 1

7

Lietošanas sākums

Pos: 25.2 /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: 25.3 /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: 25.4 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/An-/ Abbau/Gefahr - An-/ Abbau der Maschine angebaute Schwader @ 6\mod_1214455442495_111462.docx @ 113277 @ @ 1

Bīstami! - Mašīnas uzkarināšana/demontēšana
Sekas: nāves briesmas vai smagi savainojumi.
• Neviens nedrīkst atrasties starp traktoru un mašīnu.
• Neviens nedrīkst atrasties darbrata atbalststieņu nolieces zonā un rotējošā vālotāja darba
zonā!
• Darbus zem paceltas mašīnas un pie tās veiciet tikai tad, kad tā ir droši atbalstīta.
• Regulēšanas darbus drīkst veikt tikai tad, kad ir izslēgta piedziņa un apstādināts dzinējs!
• Izslēdziet dzinēju
• Izvelciet aizdedzes atslēgu.
• Nodrošiniet traktoru pret ripošanu.
Pos: 25.5.1 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/MMaschine an den Traktor ankuppeln @ 279\mod_1405350506791_111462.docx @ 2150108 @ 2 @ 1

7.1

Mašīnas pievienošana pie traktora

Pos: 25.5.2 /BA/Erstinbetriebnahme/Wender/Hinweis - Je nach Traktortyp evtl. Anhängekupplung abbauen. @ 172\mod_1370506026261_111462.docx @ 1480006 @ @ 1

IEVĒRĪBAI! Sadursme ar sakabes ierīci
Sekas: bojājumi traktoram vai mašīnai
Atkarība no traktora tipa traktora augšējais vilcējstienis un/vai mašīnas kardānvārpsta
sadurties ar sakabes ierīci.
• Lai nepieļautu bojājumus, ja nepieciešams, jādemontē sakabes ierīce. Papildinformāciju
par to lasiet traktora ražotāja lietošanas instrukcijā.
Pos: 25.5.3 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 25.5.4 /BA/Inbetriebnahme/Schwader/Hinweis Maschine befindet sich in Transportstellung @ 291\mod_1410425539165_111462.docx @ 2294278 @ @ 1

Norādījums
Turpmākajā aprakstā pieņem, ka mašīna (pēc gala montāžas) ir transportēšanas stāvoklī.
Pos: 25.5.5 /BA/Inbetriebnahme/Wender/Anbau an den Traktor/Bild Anbau an den Traktor KW 4.62 bis 8.82 @ 20\mod_1238583599238_111462.docx @ 222498 @ @ 1

2

1

KW-0-059

Att.9
Pos: 25.5.6 /BA/Inbetriebnahme/Wender/Anbau an den Traktor/Anbau an den Traktor Kreiselzettwender @ 14\mod_1227164701774_111462.docx @ 168459 @ @ 1

•
•

Sakabiniet mašīnu pie apakšējā vilcējstieņa (1) un augšējā vilcējstieņa (2).
Nostipriniet apakšējo vilcējstieni traktorā ar ierobežojošām ķēdēm vai stieņiem, lai mašīnu
nesanes uz sāniem.

Pos: 25.5.7 /BA/Inbetriebnahme/Wender/Anbau an den Traktor/Bild Heckscheibe @ 20\mod_1238583693300_111462.docx @ 222523 @ @ 1

KW-0-011

Att.10
Pos: 25.5.8 /BA/Bedienung /Schwader/Hinweis Heckscheibe der Traktorkabine muss geschlossen sein @ 5\mod_1213261872888_111462.docx @ 113122 @ @ 1

Norādījums
Pirms aizmugures hidrauliskās sistēmas pacelšanas uzmaniet, lai traktora kabībes
aizmugurējais logs būtu aizvērts. Pretējā gadījumā mašīnas aizsargrāmji var bojāt aizmugurējo
stiklu.
Pos: 25.5.9 /BA/Bedienung /Schwader/Hinweis Absenkgeschwindigkeit @ 5\mod_1213261744670_111462.docx @ 113121 @ @ 1

Norādījums
Hidraulikas nolaišanas ātrumam, nodarbinot nolaišanas droseli, jābūt tādam, lai mašīnas balstiekārta
lēnām nolaistos līdz zemei
Pos: 25.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

39

Lietošanas sākums
Pos: 25.7 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/GGelenkwelle montieren @ 2\mod_1202398342788_111462.docx @ 112547 @ 2 @ 1

7.2

Kardānvārpstas montāža

Pos: 25.8 /BA/Sicherheit/Gelenkwelle/Gefahr - Sich drehende Gelenkwelle_2 @ 0\mod_1199781692950_111462.docx @ 112135 @ @ 1

Bīstami! - Rotējoša kardānvārpsta
Sekas: nāves briesmas vai smagi savainojumi.
• Kardānvārpstu montāžu un demontāžu veiciet tikai tad, kad ir izslēgts dzinējs un izvilkta
aizdedzes atslēga.
• Nodrošiniet traktoru pret ripošanu.
• Nodrošiniet, lai kardānvārpsta būtu pareizi pievienota (kardānvārpstas aizvaram jābūt
nofiksētam).
• Nodrošiniet, lai aizsargmehānismi būtu pareizi nostiprināti.
• Nekad neizmantojiet kardānvārpstu, kurai nav piestiprināti aizsargmehānismi.
• Bojāti aizsargmehānismi nekavējoties jānomaina.
• Nostipriniet kardānvārpstas drošības ķēdi, lai aizsargcaurule nerotētu vienlaicīgi ar
kardānvārpstu.
Pos: 25.9 /BA/Sicherheit/Gelenkwelle/Gefahr - Antriebsdrehzahl 540 beachten @ 3\mod_1205316518245_111462.docx @ 112897 @ @ 1

Bīstami! - Ievērot pievada apgriezienu skaitu
Sekas: nāves briesmas vai smagi savainojumi
• Šis agregāts darbojas ar maksimālu jūgvārpstas apgriezienu skaitu 540 apgr./min.
Pos: 25.10 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 25.11 /BA/Inbetriebnahme/Wender/Anbau Gelenkwelle/Hinweis Montage Gelenkwelle @ 20\mod_1239024536740_111462.docx @ 227913 @ @ 1

Norādījums
Pievienojot kardānvārpstu, ievērojiet, lai aizsardzība pret pārslodzi būtu uzstādīta mašīnas
pusē.
Pos: 25.12 /BA/Inbetriebnahme/Wender/Anbau Gelenkwelle/Bild Anbau Gelenkwelle masch-seitig KZW 4.62 bis 8.82 @ 14\mod_1227172831696_111462.docx @ 168652 @ @ 1

KW-0-039_1
Att.11
Pos: 25.13 /BA/Inbetriebnahme/Wender/Anbau Gelenkwelle/Anbau Gelenkwelle maschinenseitig KZW 4.62 bis 8.82 @ 20\mod_1238585426003_111462.docx @ 222697 @ @ 1

•

Izslēdziet dzinēju un izvelciet aizdedzes atslēgu

Kardānvārpstas montāža mašīnas pusē:
• Izskrūvējiet skrūvi (1) no kardānvārpstas aizsarga (2).
• Pagrieziet aizsargkausu pret aizsargcauruli un atvirziet kardānvārpstas aizsargu bultiņas
virzienā.
• Uzmauciet kardānvārpstu ar drošības sajūgu uz jūgvārpstas rotējošajā ārdītājā. Uzmaniet,
lai aizturis (3) nofiksētos.
• Atkal uzstādiet kardānvārpstas aizsargu un nostipriniet to ar skrūvi.
Pos: 25.14 /BA/Inbetriebnahme/Wender/Anbau Gelenkwelle/Bild Anbau Gelenkwelle traktorseitig KZW 4.62 bis 8.82 @ 20\mod_1238586341550_111462.docx @ 222847 @ @ 1

2

1

2
KW-0-009
Att.12
Pos: 25.15 /BA/Inbetriebnahme/Wender/Anbau Gelenkwelle/Anbau Gelenkwelle traktorseitig KZW 4.62 bis 8.82 @ 20\mod_1238585686331_111462.docx @ 222722 @ @ 1

Kardānvārpstas montāža traktora pusē:
• Kardānvārpstu uzmauciet uz traktora jūgvārpstu. Turklāt uzmaniet, lai bīdtapa droši
nofiksētos.
• Nodrošiniet aizsargcaurules (1) ar ķēdēm (2) pret griešanos līdzi.
Pos: 25.16 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 25.17 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/HHydraulik @ 0\mod_1199776034950_111462.docx @ 112125 @ 2 @ 1

7.3

Hidrauliskā sistēma

Pos: 25.18 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/SSpezielle Sicherheitshinweise @ 0\mod_1197301069931_111462.docx @ 111906 @ 3 @ 1

7.3.1

Īpašie drošības norādījumi

Pos: 25.19 /BA/Sicherheit/Hydraulik/Warnung - Anschluss der Hydraulikleitungen @ 0\mod_1199776548685_111462.docx @ 112126 @ @ 1

Brīdinājums! - Hidrauliskās sistēmas savienotājšļūtenes pievienošana
Sekas: smagi savainojumi, ko rada hidrauliskās eļļas iekļūšana zem ādas.
• Pievienojot hidrauliskās sistēmas šļūtenes pie traktora hidrauliskās sistēmas, sistēmai abās
pusēs jābūt bez spiediena!
• Meklējot sūces, izmantojiet piemērotus palīglīdzekļus un valkājiet aizsargbrilles
savainošanās riska dēļ.
• Savainojumu gadījumā nekavējoties vērsieties pie ārsta! Inficēšanās risks!
• Pirms šļūteņu atvienošanas un pirms darbu veikšanas hidrauliskajā sistēmā, nolaidiet
spiedienu!
• Regulāri pārbaudiet hidrauliskās sistēmas savienotājšļūtenes, bojājuma un novecojuma
gadījumā nomainiet! Nomaināmajām savienotājšļūtenēm jāatbilst agregāta ražotāja
tehniskajām prasībām.
Pos: 25.20 /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: 25.21 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos: 25.22 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/HHydraulikleitungen anschließen @ 0\mod_1199777037794_111462.docx @ 112127 @ 3 @ 1

7.3.2

Hidrauliskās sistēmas savienotājšļūteņu pievienošana

Pos: 25.23 /BA/Inbetriebnahme/Wender/Hydraulikanschluss/Bild Hydraulikanschluss @ 23\mod_1240481499442_111462.docx @ 240703 @ @ 1

3
2

1
KW000008

Att.13
Pos: 25.24 /BA/Inbetriebnahme/Wender/Hydraulikanschluss/Hydraulikanschluss Steuerventil @ 24\mod_1240481720583_111462.docx @ 240753 @ @ 1

Mašīnas ekspluatācijai traktoram ir nepieciešams viens vienkāršas darbības vadības vārsts.
Šādu savienojumu izveide:
Pos: 25.25 /BA/Inbetriebnahme/Wender/Hydraulikanschluss/Hydraulikanschluss Steuerleine KW 5.52 bis 7.82 T @ 24\mod_1241095390831_111462.docx @ 243148 @ @ 1

•

Vadības auklu (3) "transportēšanas stāvokļa" iedarbināšanai nostipriniet piemērotā vietā uz
traktora.

Pos: 25.26 /BA/Inbetriebnahme/Wender/Hydraulikanschluss/Hydraulikanschluss Kupplungsmuffe @ 23\mod_1240480558161_111462.docx @ 240678 @ @ 1

•

Hidrauliskā šļūtene (1) tiek pievienota vadības vārsta savienotājuzmavai (2).

Pos: 25.27 /BA/Inbetriebnahme/Wender/Hydraulikanschluss/Hinweis Einkuppeln Steuergerät @ 24\mod_1240485203567_111462.docx @ 240778 @ @ 1

Norādījums
Izveidojot hidraulisko savienojumu, hidraulikas vadības ierīcei jābūt peldošajā režīmā vai
pozīcijā "Nolaist".
Pos: 26 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 27.1 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Bedienung @ 0\mod_1199789505403_111462.docx @ 112143 @ 1 @ 1

8

Vadība

Pos: 27.2 /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: 27.3 /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: 27.4 /BA/Bedienung /Schwader/Achtung Maschine ist für Vorwärtsfahrt konzipiert. @ 291\mod_1410427944026_111462.docx @ 2294479 @ @ 1

IEVĒRĪBAI! Darba laikā nebrauciet atpakaļgaitā.
Sekas: mašīnas bojājumi.
Mašīna konstruēta kustībai uz priekšu. Kad mašīna ir ieslēgta un atrodas darba stāvoklī, nekad
nebrauciet atpakaļgaitā. Vispirms paceliet darbratus.

44

Vadība
Pos: 27.5.1 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/UÜberlastsicherung @ 2\mod_1202465560433_111462.docx @ 112553 @ 2 @ 1

8.1

Aizsardzība pret pārslodzi

Pos: 27.5.2 /BA/Bedienung /Schwader/Überlastsicherung/Überlastsicherung Bild Swadro 35_38_42_46_46T @ 5\mod_1213248766904_111462.docx @ 113109 @ @ 1

RM

KS-0-036

Att. 14
Pos: 27.5.3 /BA/Bedienung /Schwader/Überlastsicherung/Überlastsicherung Text SW 35_38_42_46_46T @ 5\mod_1213249009857_111462.docx @ 113110 @ @ 1

Kardānvārpsta aprīkota ar aizsargsajūgu pret pārslodzi. Aizsargsajūgi pasargā vilcēju un
agregātu no bojājumiem. Aizsargsajūgu pret pārslodzi nedrīks pārveidot. Tādēļ garantija tiek
zaudēta, ja manipulāciju ar drošības sajūgu rezultātā uzstādītais griezes moments izmainās.
Pārslodzes gadījumā griezes moments tiek ierobežots un izslīdēšanas laikā pulsējoši pārnests.
Pos: 27.5.4 /BA/Bedienung /Schwader/Überlastsicherung/Hinweis Überlastsicherung Verschleiß vermeiden @ 5\mod_1213249551154_111462.docx @ 113111 @ @ 1

Norādījums
Lai nepieļautu drošības sajūga priekšlaicīgu nodilumu, aizsargsajūgam nostrādājot, būtu
nekavējoties jāatslēdz kārdānvārpsta.
Pos: 27.5.5 /BA/Bedienung /Schwader/Überlastsicherung/Hinweis Überlastsicherung Drehmoment vergleichen @ 5\mod_1213249640420_111462.docx @ 113112 @ @ 1

Norādījums
Salīdziniet uz aizsargsajūga izkaltā griezes momenta RM vērtību ar sekojošā tabulā norādīto
vērtību. Ja šīs vērtības nesakrīt, lūdzu, sazinieties jūsu Krone pārstāvi.
Pos: 27.5.6 /BA/Bedienung /Wender/Überlastsicherung/Überlastsicherung Drehmoment-Tabelle KZW 4.62 bis 8.82 @ 19\mod_1238417147240_111462.docx @ 217320 @ @ 1

Tips

Griezes moments
(RM)

KW 4.62/4
KW 5.52/4x7
KW 6.02/6

900 Nm

KW 6.72/6
KW 7.82/6x7
KW 7.92/8

1200 Nm

KW 8.82/8
Pos: 27.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 27.7 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/VVon Transport in Arbeitsstellung @ 2\mod_1202466185276_111462.docx @ 112557 @ 2 @ 1

8.2

No transportēšanas stāvokļa darba stāvoklī

Pos: 27.8 /BA/Bedienung /Wender/WARNUNG!- Verletzungsgefahr durch rotierende Kreisel @ 466\mod_1467626627325_111462.docx @ 3137568 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Savainošanās risks, ko rada rotējošie darbrati
Ja darbrati darbojas, kamēr mašīna neatrodas darba stāvoklī, var notikt miesas bojājumi.
• Nelietojiet mašīnu sakļautā vai daļēji sakļautā stāvoklī.
Pos: 27.9 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Schwader/Gefahr Maschine absenken @ 5\mod_1213694805078_111462.docx @ 113141 @ @ 1

Bīstami! – Mašīnas nolaišana darba stāvoklī!
Nāves briesmas, savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai.
• Mašīnu nolaidiet tikai tad, kad esat pārliecināti, ka mašīnas nolieces zonā nav cilvēku,
dzīvnieku vai priekšmetu.
• Jūgvārpstu ieslēdziet tikai tad, kad mašīna atrodas darba stāvoklī, saliekamie zaru
atbalststieņi ir pagriezti un aizsargstīpas ir atlocītas uz leju.
Pos: 27.10 /BA/Bedienung /Wender/Nur bei KW 7.82 @ 14\mod_1227194190305_111462.docx @ 169221 @ @ 1

Tikai modelim KW 7.82/6 x 7
Pos: 27.11 /BA/Bedienung /Wender/Wender absenken Grundeinstellung KW 4.62 bis 8.82 @ 139\mod_1354532708578_111462.docx @ 1235385 @ @ 1

1

2
KW6722021

15. att.
• Otrā darbrata gaitas riteni (2) no iekšpuses pagrieziet darba stāvoklī.
• Nostipriniet ar pirkstu (1) un aizsargtapu.
Norādījums
Pagriežot darba stāvoklī, ņemiet vērā atsevišķu riteņu pozīciju (sk. nodaļu Darbratu izkliedes
leņķa regulēšana).
Pos: 27.12 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 27.13 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-E/Alle Typen außer KW 8.82/8 @ 343\mod_1433146168010_111462.docx @ 2593894 @ @ 1

Visi tipi, izņemot KW 8.82/8
Pos: 27.14 /BA/Bedienung /Wender/Bild Wender absenken Verriegelung entlasten KW 4.62 bis 8.82 @ 19\mod_1238421463021_111462.docx @ 218118 @ @ 1

1
2

KW672003

Att.16
Pos: 27.15 /BA/Bedienung /Wender/Wender absenken Verriegelung entlasten KW 4.62 bis 7.92 @ 345\mod_1433849739411_111462.docx @ 2603190 @ @ 1

•
•
•
•
•
•

Ieslēdziet traktoru.
Lai atslogotu fiksatorus (2), aktivizējiet vienkāršas darbības vadības ierīci uz traktora un
pievadiet spiedienu hidrauliskajiem cilindriem.
Lai atbrīvotu fiksatorus (2), pavelciet vadības auklu (1) un noturiet nostieptu.
Izmantojot vienkāršas darbības vadības ierīci, lēnām nolaidiet novietošanas sviras, līdz
riteņi nostājas uz zemes.
Atlaidiet vadības auklu.
Izslēdziet traktoru un nodrošiniet pret ripošanu.

Pos: 27.16 /BA/Bedienung /Schwader/Kreiselarme senken/heben/ACHTUNG! Steuergeräte des Traktors beim Arbeitseinsatz auf Schwimmstellung stellen @ 344\mod_1433325441803_111462.docx @ 2599579 @ @ 1

IEVĒRĪBAI! Bojājumi, ko rada vadības ierīces/traktora vadības ierīces nepareiza
regulēšana.
Sekas: mašīnas bojājumi.
• Novietojiet vadības ierīci/traktora vadības ierīci peldošajā režīmā mašīnas darba laikā.
Pos: 27.17 /Überschriften/Zwischenüberschriften/K-O/KW 8.82/8 @ 345\mod_1433842708689_0.docx @ 2603058 @ @ 1

KW 8.82/8
Pos: 27.18 /BA/Bedienung /Wender/Wender absenken KW 8.82 @ 345\mod_1433847343247_111462.docx @ 2603159 @ @ 1

•
•
•

Ieslēdziet traktoru.
Izmantojot divkāršas darbības vadības ierīci, lēnām nolaidiet novietošanas sviras, līdz riteņi
nostājas uz zemes.
Izslēdziet traktoru un nodrošiniet pret ripošanu.

Pos: 27.19 /BA/Bedienung /Schwader/Kreiselarme senken/heben/ACHTUNG! Steuergeräte des Traktors beim Arbeitseinsatz auf Schwimmstellung stellen @ 344\mod_1433325441803_111462.docx @ 2599579 @ @ 1

IEVĒRĪBAI! Bojājumi, ko rada vadības ierīces/traktora vadības ierīces nepareiza
regulēšana.
Sekas: mašīnas bojājumi.
• Novietojiet vadības ierīci/traktora vadības ierīci peldošajā režīmā mašīnas darba laikā.
Pos: 27.20 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 27.21 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Arbeitshöhe Kreiselzinken @ 291\mod_1410869659785_111462.docx @ 2298609 @ 2 @ 1

8.3

Darbrata zaru darba augstums

Pos: 27.22 /BA/Bedienung /Wender/Zinken/Einstellen der Arbeitshöhe Kreiselzinken @ 291\mod_1410843718552_111462.docx @ 2297943 @ @ 1

1
2
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a
KW112214

17. att.
Darbrata zaru darba augstuma regulēšanu veic ar augšējo vilcējstieni (1).
– Novietojiet mašīnu uz līdzenas un nostiprinātas pamatnes darba stāvoklī.
– Pārslēdziet aizmugurējo hidraulisko sistēmu pozīcijā peldošais režīms.
• Augšējo vilcējstieni saīsiniet vai pagariniet tik tālu, līdz priekšējo zaru (2) attālums "a" līdz
zemei ir apt. 2 cm.
Garensijas gaitas rullītim (3) jāpiekļaujas aizmugurē trīspunktu uzkares bloka U-profilā (4).
Pos: 27.23 /BA/Bedienung /Wender/Zinken/Grundeinstellg. Arbeitshöhe und Hinweis Streuwinkel @ 291\mod_1410869422313_111462.docx @ 2298578 @ @ 1

Šis regulējums ir pieņemts kā pamatregulējums. Praksē zaru augstuma regulējums jāpielāgo
apstākļiem.
Norādījums
Ja pārstata izkliedes leņķi, darbratu zaru darba dziļuma regulējums jāpārbauda un atkārtoti
jānoregulē.
Pos: 27.24 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 27.25 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/AArbeitseinsatz @ 5\mod_1213258631763_111462.docx @ 113119 @ 2 @ 1

8.4

Darbs

Pos: 27.26 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Schwader/Warnung Arbeitseinsatz angebaute Geräte @ 308\mod_1416925484507_111462.docx @ 2391461 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS! Mašīnas vai mašīnas daļu kustības
Briesmas dzīvībai vai smagi savainojumi.
• Pacelšanas un nolaišanas laikā neviens nedrīkst atrasties starp traktoru un mašīnu. Pastāv
liels savainošanās risks!
• Pirms jūgvārpstas ieslēgšanas pārliecinieties, vai neviens neatrodas mašīnas bīstamajā
zonā. Negadījuma risks!
• Uzmaniet, lai darba laikā un braucot pa koplietošanas satiksmes ceļiem, aizsargierīces
būtu uzstādītas atbilstoši noteikumiem! Uzstādiet apgaismojumu un pārbaudiet tā darbību.
• Ekspluatācijas laikā apkalpojošais personāls nedrīkst atstāt traktoru!
• Regulēšanas darbu laikā: izslēdziet piedziņu, izslēdziet dzinēju, izņemiet un paņemiet līdzi
aizdedzes atslēgu, nodrošiniet traktoru pret ripošanu.
Pos: 27.27 /BA/Sicherheit/Gelenkwelle/Gefahr - Antriebsdrehzahl 330-450 beachten @ 31\mod_1252306618915_111462.docx @ 303158 @ @ 1

Bīstami! - Ievērot piedziņas apgriezienu skaitu
Sekas: nāves briesmas vai smagi savainojumi
• Šī mašīna darbojas ar maksimālu jūgvārpstas apgriezienu skaitu 540 apgr./min.
• Darbam ieteicamais piedziņas apgriezienu skaits ir 350–450 apgr./min.
Pos: 27.28 /BA/Bedienung /Schwader/Kreiselarme senken/heben/ACHTUNG! Steuergeräte des Traktors beim Arbeitseinsatz auf Schwimmstellung stellen @ 344\mod_1433325441803_111462.docx @ 2599579 @ @ 1

IEVĒRĪBAI! Bojājumi, ko rada vadības ierīces/traktora vadības ierīces nepareiza
regulēšana.
Sekas: mašīnas bojājumi.
• Novietojiet vadības ierīci/traktora vadības ierīci peldošajā režīmā mašīnas darba laikā.
Pos: 27.29 /BA/Bedienung /Wender/Voraussetzungen für den Arbeitseinsatz der Maschine @ 408\mod_1450101009044_111462.docx @ 2887911 @ @ 1

Priekšnoteikumi mašīnas lietošanai darba režīmā:
– Mašīna atrodas darba vai apgriešanās stāvoklī.
– Izvēlētais jūgvārpstas apgriezienu skaits un griešanās virziens sakrīt ar mašīnas pieļaujamo
apgriezienu skaitu un griešanās virzienu.
Pos: 27.30 /BA/Bedienung /WenderFahrgeschwindigkeit und Antriebsdrehzahl Wender @ 452\mod_1463054881306_111462.docx @ 3070564 @ @ 1

Platizkliedēšana (bužināšana)
• Pļautos vālus pēc iespējas ņemiet starp darbratiem.
• Kad lopbarība ir smaga, brauciet ar lielāku apgriezienu skaitu un ne pārāk lielu kustības
ātrumu (šaurāks izkliedes leņķis).
Par atskaites punktiem jāpieņem:
– jūgvārpstas apgriezienu skaits apt. 350 - 450 min-1
– kustības ātrums apt. 4 - 6 km/h
Ārdīšana
• Jo sausāka ir lopbarība, jo mazāku jūgvārpstas apgriezienu skaitu izvēlieties, lai nepieļautu
lopbarības bojājumus.
• Kustības ātrums (6 - 8 km/h) jāpielāgo lopbarības stāvoklim.
• Kad lopbarība ir mitra, izvēlieties apgriezienu skaitu un ātrumu kā platizkliedēšanai (plats
izkliedes leņķis).
Ievērībai
Šie dati ir orientējošas vērtības, un praksē tās ir jāpielāgo apstākļiem.
Pos: 27.31 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 27.32 /BA/Bedienung /Wender/Bild Schwadbildung Wender @ 31\mod_1252311403211_111462.docx @ 303448 @ @ 1

A

B

A

KW999001

Att.18
Pos: 27.33 /BA/Bedienung /Wender/Einstellung gleichmäßiger Schwad @ 31\mod_1252308723586_111462.docx @ 303243 @ @ 1

Mērķa nospraušana ātrai nožāvēšanai
Mērķis darbam ar ārdītāju ir vienmērīgs izkliedēšanas veids. Lai to sasniegtu, lopbarībai jābūt
noklātai aiz ārdītāja vienmērīga paklāja veidā.
Ja ārdīšanas laikā veidojas vāli, proti, kad:
• vāli veidojas starp zariem, kas rotē uz aizmuguri (A): jāpalielina apgriezienu skaits,
• vāli veidojas starp zariem, kas rotē uz priekšu (B):
jāsamazina apgriezienu skaits.
Norādījums
Ja ārdīšanas laikā veidojas kaudzes, tad ir jāsamazina ātrums.
Pos: 27.34 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 27.35.1 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/RRäder wechseln @ 33\mod_1254896471908_111462.docx @ 320618 @ 3 @ 1

8.4.1

Riteņu maiņa

Pos: 27.35.2 /BA/Bedienung /Wender/Bild Rädertausch Wender @ 33\mod_1254895663815_111462.docx @ 320518 @ @ 1

KW8828200

Att.19
Pos: 27.35.3 /BA/Bedienung /Wender/Räder tauschen @ 33\mod_1254896126018_111462.docx @ 320593 @ @ 1

Ja lopbarība nogulstas uz riteņu atbalststieņiem, tad iekšējie riteņi jāsamaina atbilstoši attēlam.
2 ārējiem riteņiem vienmēr jāpaliek savā pozīcijā.
Pos: 27.36 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 27.37 /BA/Bedienung /SchwaderFahren im Hangbereich_Schwader @ 306\mod_1416229335569_111462.docx @ 2379869 @ 2 @ 1

8.5

Kustība nogāzēs
BRĪDINĀJUMS!
Apgāšanās risks nogāzēs
Kamēr mašīnu izmanto šķērsām pret nogāzi un sakļauj vai nolaiž novietošanas sviras, mašīna
var apgāzties. Tādējādi personas var tikt smagi savainotas vai iet bojā.
• Nekad novietošanas sviras nepārvietojiet no darba stāvokļa transportēšanas stāvoklī vai no
transportēšanas stāvokļa darba stāvoklī, kamēr mašīnu izmanto šķērsi nogāzē.

KS102325

20. att.
Pos: 27.38 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 27.39 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/VVon Arbeitsstellung in Transportstellung @ 2\mod_1202466246542_111462.docx @ 112558 @ 2 @ 1

8.6

No darba stāvokļa transportēšanas stāvoklī

Pos: 27.40 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Mähwerke/Warnung - Einstellarbeiten angebaute Maschinen @ 254\mod_1397487875458_111462.docx @ 1953807 @ @ 1

BĪSTAMI! Negaidīta mašīnas kustība
Sekas: briesmas dzīvībai vai smagi savainojumi.
• Regulēšanas darbus drīkst veikt tikai tad, kad ir izslēgta piedziņa un apstādināts dzinējs!
• Izslēdziet dzinēju.
• Izņemiet un paņemiet līdzi aizdedzes atslēgu.
• Nodrošiniet traktoru pret ripošanu.
Pos: 27.41 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/SchwaderAchtung - Ausheben der Kreisel Zapfwelle abschalten @ 379\mod_1443716746754_111462.docx @ 2746417 @ @ 1

IEVĒRĪBAI!
Pirms atliekšanas uz augšu transportēšanas stāvoklī izslēdziet jūgvārpstu.
• Pirms darbrata pacelšanas pāri apgriešanās stāvoklim, izslēdziet jūgvārpstu un nogaidiet,
kamēr darbrats pilnīgi apstājas.
• Pārliecinieties, vai neviens neatrodas darbrata pagriešanas zonā.
• Pārliecinieties, vai neviens neatrodas gaitas mehānisma pagriešanas zonā.
Pos: 27.42 /BA/Bedienung /Wender/Hinweis Transportverriegelung Auslegerarme @ 27\mod_1247122820402_111462.docx @ 269783 @ @ 1

Norādījums
Izlices snieguma transportēšanas fiksatori nedrīkst būt noslogoti transportēšanas laikā. Tādēļ
pirms transportēšanas brauciena darbrata atbalststieņu hidrauliskajiem cilindriem pievadiet
spiedienu un pēc tam traktora hidraulisko sistēmu pārslēdziet "neitrālajā" stāvoklī.
Pos: 27.43 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 27.44 /BA/Fahren und Transport/Wender/Bild Vorbereitung für den Transport KZW 4.62 bis 8.82 @ 20\mod_1238587936113_111462.docx @ 222953 @ @ 1

1

2
KW672001

Att.21
Pos: 27.45 /BA/Fahren und Transport/Wender/Bild Vorbereitung für den Transport KW 7.92 @ 20\mod_1238587784285_111462.docx @ 222928 @ @ 1

KW 7.92/8

2
3

3

1
KWT8828013

Att.22
Pos: 27.46 /BA/Fahren und Transport/Wender/Arbeits- in Transportstellung KZW 4.62 bis 8.82 @ 342\mod_1432792450963_111462.docx @ 2590668 @ @ 1

•
•
•
•
•

Novietojiet robežu izkliedes ierīci pamatpozīcijā (kustība pa vidu).
Izslēdziet jūgvārpstu.
Visi tipi, izņemot KW 8.82/8: Ārējos darbratus paceliet tik tālu, līdz fiksatori (1) labajā un
kreisajā pusē ir pilnīgi nofiksējušies (vizuālā pārbaude).
Visi tipi, izņemot KW 8.82/8: Nostipriniet vadības auklu (2) pie traktora. Uzmaniet, lai
vadības aukla nesaskaras ar traktora riteņiem.
Novietošanas sviru hidrauliskajiem cilindriem pievadiet spiedienu un pēc tam vadības ierīci
pārslēdziet neitrālajā stāvoklī (hidrauliskais cilindrs bloķēts).

Pos: 27.47 /BA/Fahren und Transport/Wender/Nur KW 7.92/8 @ 20\mod_1238588103472_111462.docx @ 222978 @ @ 1

Tikai modelim KW 7.92/8
Pos: 27.48 /BA/Fahren und Transport/Wender/Hinweis Verriegelung @ 345\mod_1433850974741_111462.docx @ 2603221 @ @ 1

Norādījums
Fiksators (1) ir nofiksēts pareizi, ja no traktora vairs nav redzama baltā uzlīme (3).
Pos: 27.49 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos: 27.50 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/AAbstellen @ 0\mod_1199801980622_111462.docx @ 112166 @ 2 @ 1

8.7

Izslēgšana

Pos: 27.51 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Schwader/Gefahr - Maschine abstellen angebaute Geräte ohne Hydraulik @ 249\mod_1396604887888_111462.docx @ 1932894 @ @ 1

BĪSTAMI! – Negaidīta mašīnas kustība
Sekas: briesmas dzīvībai, smagi savainojumi
• Neviena persona nedrīkst atrasties bīstamajā zonā.
• Novietojiet mašīnu uz nostiprinātas pamatnes.
• Pirms atkabināšanas izslēdziet dzinēju, izņemiet un paņemiet līdzi aizdedzes atslēgu.
• Pievienojot agregātus pie traktora vai demontējot no tā, jābūt īpaši piesardzīgiem! Noteikti
jāievēro nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi.
• Nodrošiniet traktoru pret ripošanu.
Pos: 27.52 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/WenderGEFAHR - Abbau zusammengeklappt @ 418\mod_1453705379783_111462.docx @ 2927079 @ @ 1

BĪSTAMI!
Briesmas dzīvībai vai smagi savainojumi, ko rada mašīnas negaidītā kustība.
• Demontāža saliktā stāvoklī tikai tad, kad transportlīdzekļa gaitas mehānisms atrodas
transportēšanas stāvoklī, un priekšējais atvāžamais balsts pie mašīnas ir nobloķēts
atbalsta stāvoklī.
Pos: 27.53 /BA/Bedienung /Wender/AbbauBild Abbau vom Traktor vorn KW 4.62 bis 8.82 @ 326\mod_1426066404344_111462.docx @ 2505811 @ @ 1

4

1
2

3

KW672020_1

23. att.
Pos: 27.54 /BA/Bedienung /Wender/AbbauAbbau vom Traktor vorn KW 4.62 bis 11.22 Text @ 426\mod_1454667592795_111462.docx @ 2953554 @ @ 1

•
•

•
•

Izvelciet tapu (1).
Atlieciet uz leju priekšējo atvāžamo balstu (2), līdz atvāžamais balsts ir nobloķēts ar tapu (1)
ar atsperes slodzi. Uzmaniet, lai garensijas skritulis (3) aizmugurē piekļautos pie trīspunktu
uzkares bloka U-veida profila (4).
Nolaidiet apakšējos vilcējstieņus un atkabiniet no mašīnas.
Pārliecinieties, vai tapa (1) ir nofiksēta atvāžamā balsta nostiprināšanai.

Pos: 27.55 /BA/Bedienung /Wender/Abbau/Abbau vom Traktor hinten KW 4.62 bis 11.22 Bild @ 346\mod_1434522943098_111462.docx @ 2608418 @ @ 1

1
2
KW672006_1

Att. 24
Pos: 27.56 /BA/Bedienung /Wender/AbbauAbbau vom Traktor hinten KW 4.62 bis 11.22 Text @ 327\mod_1426066725100_111462.docx @ 2505842 @ @ 1

•

Atlieciet aizmugurējo atvāžamo balstu (2) uz leju un nofiksējiet ar atvāžamo aizsargtapu(1).

Pos: 27.57 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

55

Vadība
Pos: 27.58 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Schwader/Gefahr - Maschine abstellen gezogene Geräte @ 249\mod_1396605288937_111462.docx @ 1933013 @ @ 1

BĪSTAMI! Negaidīta mašīnas kustība!
Briesmas dzīvībai, smagi savainojumi
• Neviena persona nedrīkst atrasties bīstamajā zonā.
• Novietojiet mašīnu uz nostiprinātas pamatnes.
• Pirms atkabināšanas izslēdziet dzinēju, izņemiet un paņemiet līdzi aizdedzes atslēgu.
• Nodrošiniet mašīnu pret ripošanu ar riteņu paliktņiem.
• Pievienojot agregātus pie traktora vai demontējot no tā, jābūt īpaši piesardzīgiem! Noteikti
jāievēro nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi.
• Pievienojot hidrauliskās sistēmas šļūteni pie traktora hidrauliskās sistēmas un atvienojot no
tās, sistēmai traktora un mašīnas pusē jābūt bez spiediena! Atbilstošos vadības vārstus
novietojiet peldošajā režīmā.
Pos: 27.59 /BA/Bedienung /Wender/Hinweis Halteketten @ 14\mod_1228307552321_111462.docx @ 170674 @ @ 1

Norādījums
Aizsargcauruļu drošības ķēdes nekāda ziņā nav piemērotas kardānvārpstu piekarināšanai.
Pos: 27.60 /BA/Bedienung /Wender/Abbau/Bild Abbau vom Traktor mit Hydraulik KW 4.62 bis 8.82 @ 20\mod_1238593736503_111462.docx @ 223728 @ @ 1

2

1
KW-4-007
Att.25
Pos: 27.61 /BA/Bedienung /Wender/Abbau/Abbau vom Traktor mit Hydraulik @ 14\mod_1228301358618_111462.docx @ 170651 @ @ 1

•
•
•
•
Pos: 28 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

56

Atbrīvojiet drošības ķēdi, novelciet kardānvārpstu (2) un nolieciet uz kardānvārpstas turētāja
(1).
Atvienojiet hidrauliskās sistēmas šļūteni no traktora, uzmauciet aizsargvāciņu.
Noņemiet no traktora plastmasas daļu
Mašīnu atkabiniet no traktora.

Kustība un transportēšana
Pos: 29.1 /Überschriften/Überschriften 1/F-J/Fahren und Transport @ 0\mod_1196330049217_111462.docx @ 111608 @ 1 @ 1

9

Kustība un transportēšana

Pos: 29.2 /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: 29.3 /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: 29.4 /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: 29.5 /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: 29.6 /BA/Sicherheit/Fahren und Transport/Mitfahren StraßenfahrtWarnungTransport Verriegelungshaken @ 310\mod_1417619410064_111462.docx @ 2399061 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Slēdzēja āķa nepareizs regulējums var izraisīt mašīnas zaudēšanu transportēšanas laikā.
Turklāt personas var tikt smagi savainotas vai iet bojā.
• Pirms sezonas sākuma pārbaudiet slēdzēja āķa regulējumu, pēc vajadzības noregulējiet no
jauna (sk. nodaļu Regulējumi "Slēdzēja āķa regulēšana").
Pos: 29.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Kustība un transportēšana
Pos: 29.8 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/TTransportvorbereitung @ 5\mod_1213247130420_111462.docx @ 113108 @ 2 @ 1

9.1

Sagatavošana transportēšanai

Pos: 29.9 /BA/Fahren und Transport/Wender/Bild Vorbereitung für den Transport KZW 4.62 bis 8.82 @ 20\mod_1238587936113_111462.docx @ 222953 @ @ 1

1

2
KW672001

Att.26
Pos: 29.10 /BA/Fahren und Transport/Wender/Bild Vorbereitung für den Transport KW 7.92 @ 20\mod_1238587784285_111462.docx @ 222928 @ @ 1

KW 7.92/8

2
3

3

1
KWT8828013

Att.27
Pos: 29.11 /BA/Fahren und Transport/Wender/Transportvorbereitung KZW 4.62 bis 8.82 @ 342\mod_1432729674517_111462.docx @ 2589485 @ @ 1

•

•
•

Visi tipi, izņemot KW 8.82/8: Mašīna ir aprīkota ar mehānisku fiksatoru (1). Pirms katra
transportēšanas brauciena pārbaudiet fiksatoru (1) pareizo fiksāciju transportēšanas
stāvoklī labajā un kreisajā pusē (sk. nodaļu "No darba stāvokļa transportēšanas stāvoklī").
Pārbaudiet apgaismošanas ierīci.
Pārbaudiet, vai brīdinājuma plāksnes priekšpusē un aizmugurē atrodas pienācīgā stāvoklī.

Pos: 29.12 /BA/Fahren und Transport/Wender/Nur KW 7.92/8 @ 20\mod_1238588103472_111462.docx @ 222978 @ @ 1

Tikai modelim KW 7.92/8
Pos: 29.13 /BA/Fahren und Transport/Wender/Hinweis Verriegelung @ 345\mod_1433850974741_111462.docx @ 2603221 @ @ 1

Norādījums
Fiksators (1) ir nofiksēts pareizi, ja no traktora vairs nav redzama baltā uzlīme (3).
Pos: 29.14 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Kustība un transportēšana
Pos: 29.15 /BA/Fahren und Transport/Wender/ Nur KW 7/82 @ 14\mod_1227524413246_111462.docx @ 169424 @ @ 1

Tikai modelim KW 7.82/6x7
Pos: 29.16 /BA/Fahren und Transport/Wender/Bild Vorbereitung für den Transport KZW 7.82 @ 19\mod_1238420904818_111462.docx @ 217958 @ @ 1

3

1
2
KW672022

Att.28
Pos: 29.17 /BA/Fahren und Transport/Wender/Vorbereitung für den Transport KZW 7.82 @ 139\mod_1354531676971_111462.docx @ 1235267 @ @ 1

Transportēšanas platuma samazināšanai (< 3 m):
• Otrā darbrata gaitas riteni (3) no iekšpuses pagrieziet uz aizmuguri transportēšanas
stāvoklī.
• Nostipriniet ar pirkstu (1) un aizsargtapu (2).
Pos: 30 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 31.1 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Einstellungen @ 0\mod_1199868783862_111462.docx @ 112171 @ 1 @ 1

10

Regulējumi

Pos: 31.2 /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: 31.3 /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: 31.4 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Wender/Gefahr - Verletzung Augen KWT 2000 @ 105\mod_1332839720321_111462.docx @ 948536 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS! Darbi darbrata zaru zonā!
Acu savainojumi, ko rada darbrata zari.
• Veicot darbus darbrata zaru zonā, lietojiet aizsargbrilles.
Pos: 31.5 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 31.6 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/SStreuwinkeleinstellung der Kreisel @ 16\mod_1235651841111_111462.docx @ 200286 @ 2 @ 1

10.1

Darbratu izkliedes leņķa regulēšana

Pos: 31.7 /BA/Einstellungen/Wender/Hinweis Einstellung Streuwinkel @ 16\mod_1235652148877_111462.docx @ 200341 @ @ 1

Norādījums
• Darbratu zaru izkliedes leņķa regulējums jāpielāgo zemes un izkliedējamā materiāla
īpašībām.
• To veic pie mašīnas gaitas riteņiem.
Pos: 31.8 /BA/Einstellungen/Wender/Voraussetzung - Maschine in Arbeitsstellung mit leicht angehobenen Holmen KWT 7.82 bis 11.22 @ 295\mod_1411969614292_111462.docx @ 2315248 @ @ 1

Priekšnosacījums:
– Mašīna atrodas darba stāvoklī ar mazliet paceltām darbratu garensijām (<20 cm), un
noslēdzošie krāni ir aizvērti.
Pos: 31.9 /BA/Einstellungen/Wender/Bild Grundlage Streuwinkeleinstellung @ 19\mod_1238422787490_111462.docx @ 218413 @ @ 1

KW672004

Att.29
Pos: 31.10 /BA/Einstellungen/Wender/Flachster Streuwinkel @ 16\mod_1235652885221_111462.docx @ 200441 @ @ 1

Par izkliedes leņķa regulēšanas pamatu uzskata:
Plātākais izkliedes leņķis II:
• liels satveršanas platums
• īss materiāls
• plaši izvietots materiāls
• lopbarība ar mazāk nekā 40% mitruma saturu
Pos: 31.11 /BA/Einstellungen/Wender/Steilster Streuwinkel @ 20\mod_1238594946738_111462.docx @ 223873 @ @ 1

Šaurākais izkliedes leņķis I:
• liels izgrūšanas tālums
• garš materiāls
• pļautajiem vāliem labāks izkliedes efekts
• skābsiens
• lopbarība ar vairāk nekā 40% mitruma saturu
Pos: 31.12 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 31.13 /BA/Einstellungen/Wender/Grafik Streuwinkeleinstellung @ 16\mod_1235652430033_111462.docx @ 200416 @ @ 1

3

2

1

KW-0-019
Att.30
Pos: 31.14 /BA/Einstellungen/Wender/Streuwinkeleinstellung @ 17\mod_1235654610111_111462.docx @ 200492 @ @ 1

Regulēšana:
1. Noņemiet atvāžamo aizsargtapu (1) un izņemiet pirkstu (2).
2. Riteņa statni (3) novietojiet izvēlētajā pozīcijā starp pozīciju I un pozīciju II.
3. Atkal iemauciet pirkstu un nostipriniet to ar aizsargtapu.
Pirksts virzienā I =
Pirksts virzienā II =

šaurāks izkliedes leņķis
platāks izkliedes leņķis

Pos: 31.15 /BA/Einstellungen/Wender/Bild äußerer Bolzen @ 21\mod_1239097115152_111462.docx @ 229153 @ @ 1

1

2

KWT8828053

31. att.
Pos: 31.16 /BA/Einstellungen/Wender/Hinweis äußerer Bolzen @ 21\mod_1239097533496_111462.docx @ 229228 @ @ 1

Norādījums
Ārējā tapa (1) vienmēr jāievada no asu bloka riteņa atbalststieņa (2) virzienā.
Pos: 31.17 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 31.18.1 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/GGrenzstreueinrichtung @ 19\mod_1238481225085_111462.docx @ 218913 @ 2 @ 1

10.2

Robežu izkliedes ierīce

Pos: 31.18.2 /BA/Einstellungen/Wender/Bild Grenzstreueinrichtung KW 4.62 und 6.02 @ 19\mod_1238481094163_111462.docx @ 218858 @ @ 1

2

1

I

II

III
KW672026

Att.32
Pos: 31.18.3 /BA/Einstellungen/Wender/Grenzstreueinrichtung KW 4.62 und 6.02 @ 19\mod_1238077002413_111462.docx @ 214668 @ @ 1

Robežu izkliedes ierīci var pārstatīt 3 pozīcijās:
• Atbrīvojiet atsperes aizbāzni (2).
• Robežu izkliedes sviru (1) novietojiet nepieciešamajā pozīcijā un nostipriniet ar atsperes
aizbāžņu (2).
Pozīcija II atbilst pamatregulējumam (kustība pa vidu).
Pos: 31.18.4 /BA/Sonderausstatung/Wender/Hinweis Kurvenfahrt bei Grenzstreueinrt. @ 19\mod_1238071985835_111462.docx @ 214054 @ @ 1

Norādījums
Lai saglabātu slodzi uz gaitas riteņiem pēc iespējas mazāku, ar noregulētu robežu izkliedes
ierīci būtu jāizvairās no braukšanas (griešanas) ļoti šauros līkumos.
Pos: 31.19 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 31.20 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/SSchlingerdämpfer @ 30\mod_1251364946168_111462.docx @ 285413 @ 2 @ 1

10.3

Līkumošanas slāpētājs

Pos: 31.21 /BA/Einstellungen/Wender/Bild Schlingerdämpfer KW 4.62 bis 8.82 @ 30\mod_1251363718199_111462.docx @ 285183 @ @ 1

1
2
3
KW-0-026

Att.33
Pos: 31.22 /BA/Einstellungen/Wender/Schlingerdämpfer @ 19\mod_1238077946913_111462.docx @ 214743 @ @ 1

Mašīnām ar lieliem darba platumiem uz nelīdzenas zemes mašīnas var sašūpoties. Ar
līkumošanas slāpētāju spēcīgāku sākotnējo nospriegošanu šo efektu var apturēt.
Līkumošanas slāpētāju sākotnēja nospriegošana:
• Stiprāk pievelciet berzes plašu (2) skrūves (1) līkumošanas slāpētāju (3) caurulēs.
Norādījums
Berzes plates nenospriegojiet pārmērīgi, lai līkumošanas slāpētāji nenobloķētos!
Pos: 31.23 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 31.24 /BA/Einstellungen/Wender/Zinkeneinstellung_Überschrift, Bild, Text @ 19\mod_1238079129257_111462.docx @ 214928 @ 2 @ 1

10.4

Zaru regulējums

1
2
90

3
KW-1-058

Att.34
Zariem (3) jābūt vertikāli izlīdzinātiem pret zemi. Zaru regulējumu var izmainīt, pagriežot
ekscentrus.
Lai noregulētu:
• Atskrūvējiet stiprināšanas skrūvi (1).
• Pagrieziet ekscentru (2) par vienu pakāpi tālāk.
• Stiprināšanas skrūvi pievelciet ar 95 Nm momentu.
Pos: 31.25 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 31.26.1 /BA/Einstellungen/Wender/Einstellung Pendelbereich der Holme @ 19\mod_1238405179756_111462.docx @ 215707 @ 2 @ 1

10.5

Siju svārstīšanās diapazona regulēšana

X
KWT8828054

Att.35
Izmantojot attāluma lielumu "X", siju šarnīru vietās var pielāgot darbratu apgriešanās stāvokli.
Rūpnīcā sijas ir uzstādītas ar attāluma lielumu "X= 8 mm".
Norādījums
Jo mazāks ir attāluma lielums "X" siju šarnīru vietās, jo lielāks būs siju svārstīšanās diapazons
uz leju.
Pos: 31.26.2 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 31.26.3 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/E/Einstellung der Scharnierstelle Holm innen @ 21\mod_1239102792511_111462.docx @ 229528 @ 3 @ 1

10.5.1

Šarnīra vietas regulēšana sijas iekšpusē pret starpsiju

Pos: 31.26.4 /BA/Einstellungen/Wender/KW 6.02,KW 6.72/6. KW 7.82/6x7, KW 7.92/8,KW 8.82/8 @ 27\mod_1247033621628_0.docx @ 269118 @ @ 1

KW 6.02;KW 6.72/6; KW 7.82/6x7; KW 7.92/8;KW 8.82/8
Pos: 31.26.5 /BA/Einstellungen/Wender/Bild Scharnierstelle KZW 6.02 bis 7.82 @ 27\mod_1247033026706_111462.docx @ 269078 @ @ 1

KW 6.02/6; KW 6.72/6; KW 7.82/6x7

5

X

3

2
KW672033

Att.36
Pos: 31.26.6 /BA/Einstellungen/Wender/Hinweis Gestänge entspannen @ 20\mod_1238657292851_111462.docx @ 224128 @ @ 1

Norādījums
• Saīsinot svirstieni (2) => attāluma lielums "X" palielinās => siju svārstīšanās diapazons
samazinās.
• Pagarinot svirstieni (2) => attāluma lielums "X" samazinās => siju svārstīšanās diapazons
palielinās.
Pos: 31.26.7 /BA/Einstellungen/Wender/Einstellung Scharnierstelle Holm innen @ 19\mod_1238402895818_111462.docx @ 215582 @ @ 1

•
•

Nolaidiet darbratu.
Ar aizmugures hidrauliskās sistēmas palīdzību paceliet mašīnu un atbalstiet ar garensiju.

Atslogojiet svirstieni (2):
• Ar traktora vadības vārsta palīdzību mazliet ievirziet hidrauliskā cilindra (3) virzuļa kātu.
• Ar uzgriezni (5) saīsiniet vai pagariniet svirstieni (2).
Pos: 31.26.8 /BA/Einstellungen/Wender/Achtung Gestänge entspannen @ 20\mod_1238657418070_111462.docx @ 224173 @ @ 1

UZMANĪBU! - Nav sasniegts attāluma lielums "X"
Sekas: materiālie zaudējumi
• Attāluma lielums "X" nedrīkst būt mazāks par 1 mm.
Pos: 31.26.9 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 31.26.10 /BA/Einstellungen/Wender/Bild Scharnierstelle einstellen KZW 7.92, 8.82 @ 21\mod_1239104219543_111462.docx @ 229613 @ @ 1

KW 7.92/8; KW 8.82/8

3

2

X
KW672027

Att.37
Pos: 31.26.11 /BA/Einstellungen/Wender/Bild Gestänge entspannen @ 20\mod_1238655637741_111462.docx @ 224058 @ @ 1

5

4

KW672070

Att.38
Pos: 31.26.12 /BA/Einstellungen/Wender/Hinweis Gestänge entspannen @ 20\mod_1238657292851_111462.docx @ 224128 @ @ 1

Norādījums
• Saīsinot svirstieni (2) => attāluma lielums "X" palielinās => siju svārstīšanās diapazons
samazinās.
• Pagarinot svirstieni (2) => attāluma lielums "X" samazinās => siju svārstīšanās diapazons
palielinās.
Pos: 31.26.13 /BA/Einstellungen/Wender/Einstellung Scharnierstelle Holm innen @ 19\mod_1238402895818_111462.docx @ 215582 @ @ 1

•
•

Nolaidiet darbratu.
Ar aizmugures hidrauliskās sistēmas palīdzību paceliet mašīnu un atbalstiet ar garensiju.

Atslogojiet svirstieni (2):
• Ar traktora vadības vārsta palīdzību mazliet ievirziet hidrauliskā cilindra (3) virzuļa kātu.
• Ar uzgriezni (5) saīsiniet vai pagariniet svirstieni (2).
Pos: 31.26.14 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 31.26.15 /BA/Einstellungen/Wender/Hinweis Distanzstück KW 4.62 bis 8.82 @ 20\mod_1238656683241_111462.docx @ 224083 @ @ 1

Norādījums
Pirms svirstieņa saīsināšanas vai pagarināšanas modeļiem KW 7.92 un KW 8.82 jāatvieno
spraislis (4). Pēc tam atkārtoti pievelciet spraisli (4).
Pos: 31.26.16 /BA/Einstellungen/Wender/Achtung Gestänge entspannen @ 20\mod_1238657418070_111462.docx @ 224173 @ @ 1

UZMANĪBU! - Nav sasniegts attāluma lielums "X"
Sekas: materiālie zaudējumi
• Attāluma lielums "X" nedrīkst būt mazāks par 1 mm.
Pos: 31.26.17 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Anlenkgestänge einstellen @ 19\mod_1238410611521_111462.docx @ 216358 @ 3 @ 1

10.5.2

Šarnīru svirstieņa regulēšana

Pos: 31.26.18 /BA/Einstellungen/Wender/Bild Anlenkgestänge Kw 4.62 bis 8.82 @ 19\mod_1238484265069_111462.docx @ 219037 @ @ 1

1
b

a

2
KW672100

Att.39
Pos: 31.26.19 /BA/Einstellungen/Wender/Aushubzylinder einstellen @ 27\mod_1247057154628_111462.docx @ 269413 @ @ 1

•
•

Novietojiet mašīnu darba stāvoklī
Šarnīru svirstieni (1) noregulējiet atbilstoši šādai vērtībai:

•

Izcelšanas cilindru (2) noregulējiet maks. garumā:

a = 1240 mm modelim KW 8.82/8

a = 1115 mm modelim KW 7.92

b = 1415 mm modelim KW 8.82/8

b = 1273 mm modelim KW 7.92

Pos: 31.26.20 /BA/Einstellungen/Wender/Bild Druckfeder @ 39\mod_1268295706923_111462.docx @ 359534 @ @ 1

c

4

3

3

5
KW672030_1

Att.40
Pos: 31.26.21 /BA/Einstellungen/Wender/Anlenkgestänge einstellen @ 19\mod_1238410724287_111462.docx @ 216383 @ @ 1

•
•
•
•
•

Atskrūvējiet pretuzgriezni (3)
Skrūvi (4) noregulējiet atbilstoši izmēram c = 200 mm
Novietojiet mašīnu transportēšanas stāvoklī
Piespiedçjatsperi (5) noregulçjiet lîdz lielumam d = 36 mm.
Atkārtoti pievelciet pretuzgriezni (3)

Pos: 31.26.22 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Regulējumi
Pos: 31.26.23 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/E/Einstellung der Zugfeder am Anlenkgestänge @ 19\mod_1238412523412_111462.docx @ 216854 @ 3 @ 1

10.5.3

Stiepes atsperes regulēšana šarnīru svirstienī

Pos: 31.26.24 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-E/Alle Typen außer KW 8.82/8 @ 343\mod_1433146168010_111462.docx @ 2593894 @ @ 1

Visi tipi, izņemot KW 8.82/8
Pos: 31.26.25 /BA/Einstellungen/Wender/Bild Zugfeder am Anlenkgestänge KW 4.62 bis 8.82 @ 55\mod_1294729071265_111462.docx @ 531238 @ @ 1

a

a

2
Detail

1

KW8828110

Att. 41
Pos: 31.26.26 /BA/Einstellungen/Wender/Einstellung der Zugfeder am Anlenkgestänge KW 4.62 bis 8.82 und KWT 8.8 @ 55\mod_1294671455703_111462.docx @ 531152 @ @ 1

•

•

Uzstādiet skrūvi ar pretuzgriezni (1) un noregulējiet atbilstoši lielumam:
a = 75 mm (KW 7.92)
a = 62 mm (KW 8.82 \ KWT 8.82/8)
Atsperes garumu (b) aprēķiniet transportēšanas stāvoklī.

Norādījums
Lielumu "b" izmēriet precīzi no atsperes (2) augšpuses līdz apakšpusei (skatiet detaļu).
•

Pos: 31.27 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Atsperi pielāgojiet darba pozīcijā, lai tiktu sasniegtas sekojošas vērtības (b) transportēšanas
stāvoklim:
b = 1015 mm (KW 7.92/8)
b = 1100 mm (KW 8.82/8 \ KWT 8.82/8)

Regulējumi
Pos: 31.28 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/E/Einstellung Verriegelungen @ 345\mod_1433852651305_111462.docx @ 2603252 @ 2 @ 1

10.6

Fiksatoru regulēšana

Pos: 31.29 /Überschriften/Zwischenüberschriften/A-E/Alle Typen außer KW 8.82/8 @ 343\mod_1433146168010_111462.docx @ 2593894 @ @ 1

Visi tipi, izņemot KW 8.82/8
Pos: 31.30 /BA/Einstellungen/Wender/Grafik Verriegelungshaken KW 4.62 bis 8.82 @ 27\mod_1247119085261_111462.docx @ 269708 @ @ 1

1

2

4

3

KW672031

Att.42
Pos: 31.31 /BA/Einstellungen/Wender/Verriegelungshaken einstellen @ 27\mod_1247119130324_111462.docx @ 269733 @ @ 1

Norādījums
Slēdzēja āķa (1) regulējums jāpārbauda pirms sezonas sākuma.
Slēdzēja āķa (1) attāluma lielumam līdz pirkstam (2) ar ievirzītu cilindru jābūt a = 1–3 mm.
Ja tas tā nav, fiksators jānoregulē no jauna:
1 Novietojiet mašīnu darba stāvoklī.
2. Atskrūvējiet uzgriezni (3).
3. Pie virzuļa kāta atslēgas uzgaļa pielieciet piemērotu atslēgu.
4. Izmainiet virzuļa kāta garumu, ieskrūvējot virzuļa kātu cilindra turētājā (4) vai izskrūvējot
virzuļa kātu no tā:
Palielinot virzuļa kāta garumu =>
lielums "a" sprostā kļūst mazāks
Samazinot virzuļa kāta garumu =>
lielums "a" sprostā kļūst lielāks
5. Novietojiet mašīnu transportēšanas stāvoklī.
6. Pārbaudiet lielumu "a" un, ja nepieciešams, atkārtojiet regulēšanu.
7. Pievelciet uzgriezni (3).
Pos: 32 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos: 33.1 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung @ 0\mod_1199883581050_111462.docx @ 112186 @ 1 @ 1

11

Apkope

Pos: 33.2 /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: 33.3 /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: 33.4 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/E/Ersatzteile @ 0\mod_1196782991234_111462.docx @ 111805 @ 2 @ 1

11.1

Rezerves daļas

Pos: 33.5 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/MähwerkeWARNUNG - Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen @ 308\mod_1417011577394_111462.docx @ 2392938 @ @ 1

Brīdinājums! - Neatļauto rezerves daļu izmantošana.
Sekas: nāves briesmas, smagi savainojumi un garantijas prasības zaudēšana, kā arī atbildības
anulēšana
• Izmantojiet tikai "KRONE "oriģinālās rezerves daļas un ražotāja atļautos piederumus. Ja
izmanto rezerves daļas, piederumus un papildu aparatūru, kuru nav ražojis, pārbaudījis vai
atļāvis "KRONE", tiek anulēta atbildība par bojājumiem, kas rodas šādas izmantošanas dēļ.
Pos: 33.6 /BA/Wartung/Hinweis Verschleiß verringern @ 0\mod_1199953505303_111462.docx @ 112201 @ @ 1

Norādījums
Lai nodrošinātu mašīnas nevainojamu darbību un mazinātu nodilumu, jāņem vērā noteikti
apkopes un kopšanas intervāli. Tie attiecas uz detaļu un komponentu tīrīšanu, ieziešanu un
eļļošanu.
Pos: 33.7 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos: 33.8 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/W/Wartungstabelle @ 65\mod_1300369413064_111462.docx @ 583979 @ 2 @ 1

11.2

Apkopes tabula

Pos: 33.9 /BA/Wartung/Wender/Wartungstabelle - angehängte Wender @ 486\mod_1480942061765_111462.docx @ 3273803 @ @ 1

Ik pēc 1000 hektāriem

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

Darbrata pārvadmehānisms
Nav nepieciešama apkope (ieeļļots visam darbmūžam)
Galvenais reduktors
Eļļas līmeņa pārbaude
Eļļas maiņa
Riepas

X
X

Vizuāla pārbaude, vai riepām nav griezumu un plīsumu

X

Spiediena riepā pārbaude

X

Riteņu uzgriežņi

X

X

X
X

Skrūvju/uzgriežņu papildu pievilkšana
Visas skrūves

X

X

X

Skrūves uz zariem

X

X

X

Pos: 33.10 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos: 33.11.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/AAnziehdrehmomente @ 202\mod_1385711894606_111462.docx @ 1693136 @ 2 @ 1

11.3

Pievilkšanas griezes momenti

Pos: 33.11.2 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/MMetrische Gewindeschrauben mit Regelgewinde @ 322\mod_1424945442462_111462.docx @ 2484609 @ 3 @ 1

11.3.1

Metriskās skrūves ar pamatvītni

Pos: 33.11.3 /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

5.6

8.8

10.9

12.9

Pievilkšanas griezes
moments (Nm)

Pos: 33.11.4 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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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: 33.11.5 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/MMetrische Gewindeschrauben mit Feingewinde @ 322\mod_1424945855944_111462.docx @ 2484740 @ 3 @ 1

11.3.2

Metriskās skrūves ar smalko vītni

Pos: 33.11.6 /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: 33.11.7 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/MMetrische Gewindeschrauben mit Senkkopf und Innensechskant @ 323\mod_1424945970760_111462.docx @ 2484831 @ 3 @ 1

11.3.3

Metriskās skrūves ar gremdgalvu un iekšējo sešstūri

Pos: 33.11.8 /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: 33.11.9 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos: 33.11.10 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Anziehdrehmomente für Verschlussschrauben und Entlüftungsventile an Getrieben @ 440\mod_1458044570208_111462.docx @ 3012111 @ 3 @ 1

11.3.4

Pārvadu aizgriežņu un atgaisošanas vārstu pievilkšanas griezes momenti

Pos: 33.11.11 /BA/Wartung/Hinweis Anziehdrehmomente für Verschlussschrauben und Entlüftungsventile @ 454\mod_1464167982332_111462.docx @ 3083139 @ @ 1

NORĀDĪJUMS
Pievilkšanas griezes momenti ir spēkā tikai aizgriežņu, kontrollodziņu, ventilācijas
sistēmas/izplūdes gaisa filtru un atgaisošanas vārstu montāžai pārvados ar čuguna, alumīnija
un tērauda korpusiem. Ar jēdzienu aizgrieznis ir saprotams notecināšanas atveres aizgrieznis,
kontroles atveres aizgrieznis, ventilācijas sistēmas filtrs un izplūdes gaisa filtrs.
Pos: 33.11.12 /BA/Wartung/Drehmomente / Anziehdrehmomente/Anziehdrehmomente Verschlussschrauben an Getrieben_Tabelle @ 454\mod_1464167170747_111462.docx @ 3083058 @ @ 1

Tabula ir spēkā tikai aizgriežņiem ar ārējo sešstūri kopā ar vara blīvgredzenu un
atgaisošanas vārstiem no misiņa ar veidņa blīvgredzenu.
Vītne

Aizgrieznis un kontollodziņš ar vara
gredzenu*)
Ventilācijas sistēmas/izplūdes gaisa
filtrs no tērauda

Atgaisošanas vārsts no misiņa
Ventilācijas sistēmas/izplūdes gaisa
filtrs no misiņa

tērauda un
čuguna
izpildījumā

tērauda un
čuguna
izpildījumā

alumīnija
izpildījumā

alumīnija
izpildījumā

Maksimālais pievilkšanas griezes moments (Nm) (±10%)
M10x1

8

M12x1,5

14

G1/4"

14

M14x1,5

16

M16x1,5

45

40

24

24

M18x1,5

50

45

30

30

M20x1,5

32

G1/2"

32

M22x1,5

35

M24x1,5

60

G3/4"

60

M33x2

80

G1"

80

M42x1,5

100

G1 1/4"

100

*) Vienmēr nomainiet vara gredzenus
Pos: 33.12 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos: 33.13 /Überschriften/Überschriften 2/A-EAbweichende Anziehdrehmomente @ 325\mod_1425887868542_111462.docx @ 2501428 @ 2 @ 1

11.4

Atšķirīgie pievilkšanas griezes momenti MA (Nm)

Pos: 33.14 /BA/Wartung/Drehmomente / AnziehdrehmomenteHinweis Anziehdrehmomente allgemein @ 325\mod_1425888013714_111462.docx @ 2501489 @ @ 1

Norādījums
Par visiem citiem mašīnas skrūvju savienojumiem sk. nodaļu Apkope "Pievilkšanas griezes
momenti".
Pos: 33.15 /BA/Wartung/Wender/Tabelle abweichendes Anzugsmoment @ 16\mod_1235564630943_111462.docx @ 198913 @ @ 1

Skrūves/uzgriežņi

MA (Nm)

Zari (3)

95

U-veida stīpa (1) aizsargos

15

Vadības svirstienis (2)

20

Pos: 33.16 /BA/Wartung/Drehmomente / Anziehdrehmomente/Grafik Anzugsmoment U-Bügel+Steuergestänge @ 45\mod_1277110440718_111462.docx @ 411440 @ @ 1

1
2

KW782028

Att.43
Pos: 33.17 /BA/Wartung/Drehmomente / Anziehdrehmomente/Grafik Anzugsmoment Zinken @ 45\mod_1276776121281_111462.docx @ 408948 @ @ 1

3

KW882806

Att.44
Pos: 33.18 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – eļļošana
Pos: 33.19.1 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung - Schmierung @ 24\mod_1241675457008_111462.docx @ 247332 @ 1 @ 1

12

Apkope – eļļošana

Pos: 33.19.2 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/SSpezielle Sicherheitshinweise @ 0\mod_1196660495760_111462.docx @ 111686 @ 2 @ 1

12.1

Īpašie drošības norādījumi

Pos: 33.19.3 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Ladewagen/Warnung - Wartung allgemein @ 277\mod_1404832194758_111462.docx @ 2079826 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS! Mašīnai veicot remontdarbus, apkopes un tīrīšanas darbus vai tehniskas
darbības, var sākt kustēties piedziņas elementi.
Sekas: briesmas dzīvībai, savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai.
• Izslēdziet traktora dzinēju, izņemiet un paņemiet līdzi aizdedzes atslēgu.
• Nodrošiniet mašīnu un traktoru pret ripošanu.
• Izslēdziet jūgvārpstu.
• Pabeidzot remonta, apkopes un tīrīšanas darbus vai tehniskās darbības, pienācīgi
uzstādiet atpakaļ visus aizsargpārsegus un aizsargmehānismus.
• Izvairieties no eļļu, smērvielu, tīrīšanas līdzekļu un šķīdinātāju saskarsmes ar ādu.
• Ja gūti savainojumi vai ķīmiskie apdegumi ar eļļām, tīrīšanas līdzekļiem vai šķīdinātājiem,
nekavējoties vērsieties pie ārsta.
• Jāievēro arī visi pārējie drošības norādījumi, lai izvairītos no savainojumiem un
negadījumiem.
Pos: 33.19.4 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/GGelenkwelle @ 0\mod_1199781879794_111462.docx @ 112136 @ 2 @ 1

12.2

Kardānvārpsta

Pos: 33.19.5 /BA/Wartung/Wender/Schmierplan/Abschmieren Gelenkwelle KWT 1600, 2000 @ 330\mod_1427363002645_111462.docx @ 2528688 @ @ 1

8h

45. att.
Kardānvārpstas ieeļļojiet ar universālo smērvielu pēc attēlā redzamajiem intervāliem. Ievērojiet
kardānvārpstas ražotāja lietošanas instrukciju.
Pos: 33.19.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – eļļošana
Pos: 33.19.7 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/SSchmierplan @ 0\mod_1197361829026_111462.docx @ 111933 @ 2 @ 1

12.3

Eļļošanas shēma

Pos: 33.19.8 /BA/Wartung/Hinweis aus Gründen der Übersicht @ 2\mod_1202799283498_111462.docx @ 112604 @ @ 1

Norādījums
Labākas pārskatāmības dēļ eļļošanas punkti minēti tikai mašīnas vienā pusē. Attiecīgi otrajā
pusē tajās pašās vietās (spoguļattēla veidā) arī ir eļļošanas punkti.
Pos: 33.19.9 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – eļļošana
Pos: 33.19.10 /BA/Wartung/Wender/Schmierplan/Bild Schmierplan KW 4.62; 5.52/4x7 @ 16\mod_1235641176283_111462.docx @ 199708 @ @ 1

25h

25h

Eļļošanas shēma KW 4.62/4; KW 5.52/4x7

Att.46
Pos: 33.19.11 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – eļļošana
Pos: 33.19.12 /BA/Wartung/Wender/Schmierplan/Bild Schmierplan KW 6.02 bis 7.82 @ 27\mod_1247138002386_111462.docx @ 269940 @ @ 1

25h

25h

25h

25h

Eļļošanas shēma KW 6.02/6; KW 6.72/6; KW 7.82/6x7

Att.47
Pos: 33.19.13 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – eļļošana
Pos: 33.19.14 /BA/Wartung/Wender/Schmierplan/Bild Schmierplan KW 7.92 bis 8.82 @ 27\mod_1247138296230_111462.docx @ 269989 @ @ 1

25h

25h

Eļļošanas shēma KW 7.92/8; KW 8.82/8

Att.48
Pos: 33.20 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – eļļošana
Pos: 33.21 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/WWartung Hydraulik @ 21\mod_1239189439538_111462.docx @ 231276 @ 2 @ 1

12.4

Hidrauliskās sistēmas apkope

Pos: 33.22 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Gefahr - Hydraulikspeicher @ 21\mod_1239189699820_111462.docx @ 231338 @ @ 1

BĪSTAMI! – Hidrauliskā šķidruma izšļakstīšanās zem augsta spiediena!
Sekas: smagi savainojumi
• Darbus hidrauliskajā sistēmā drīkst veikt tikai pilnvaroti speciālisti.
Pos: 33.23 /BA/Wartung/Wender/Hydraulik/Wartung Hydraulikzyl. mit Speicher @ 21\mod_1239188455460_111462.docx @ 231210 @ @ 1

Hidrauliskajiem cilindriem ar akumulatoriem apkope nav nepieciešama.
Norādījums
Ja notikusi atteice, ir jānomaina pilni mezgli.
Pos: 33.24.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/RReifen @ 0\mod_1197357995667_111462.docx @ 111923 @ 2 @ 1

12.5

Riepas

Pos: 33.24.2 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Warnung - Falsche Reifenmontage @ 0\mod_1197358162433_111462.docx @ 111926 @ @ 1

Brīdinājums! - Nepareizi veikta riepu montāža
Sekas: savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai.
• Lai montētu riepas, jābūt pietiekamām zināšanām un noteikumiem atbilstošiem montāžas
instrumentiem.
• Nepareizas montāžas dēļ riepas var sprādzienveidīgi plīst piepumpēšanas laikā. Plīšanas
dēļ var gūt smagus savainojumus. Tādēļ gadījumā, ja nav pietiekamu zināšanu šajā jomā,
riepu montāža būtu jāveic "KRONE" tirgojošā uzņēmuma vai kvalificētā riepu montāžas
uzņēmuma darbiniekiem.
• Montējot riepu uz loka, nekad nedrīkst pārsniegt riepu ražotāja norādīto maksimāli
pieļaujamo spiedienu, citādi riepa vai pat loks var sprādzienveidīgi plīst.
• Ja, sasniedzot maksimāli pieļaujamo spiedienu, riepas uzmalas nav pareizā pozīcijā,
izlaidiet gaisu, izlīdziniet riepu, ieeļļojiet riepas uzmalas un atkārtoti piepumpējiet riepu.
• Detalizētu informatīvo materiālu par lauksaimniecības transportlīdzekļu riepu montāžu varat
iegādāties pie riepu ražotājiem.
Pos: 33.24.3 /BA/Wartung/ReifenReifendruck_Einleitung @ 398\mod_1447162366272_111462.docx @ 2824717 @ @ 1

Pēc regulāriem intervāliem pārbaudiet spiedienu riepās un, ja nepieciešams, papildiniet.
Spiediens riepās ir atkarīgs no riepu izmēra. Vērtības ir minētas tabulā.
Pos: 33.24.4 /BA/Wartung/Reifen/Wender/Reifen-Luftdruck Tabelle @ 66\mod_1302097376753_111462.docx @ 614142 @ @ 1

Spiediens riepā [bar]
Gaitas riteņi, viena ass

1,7

Iekšējie gaitas riteņi, viena ass

2,0

Pos: 33.24.5 /BA/Wartung/Muttern und Schrauben (50h) anziehen @ 0\mod_1196949864530_111462.docx @ 111816 @ @ 1

Norādījums
Regulāri (apt. ik pēc 50 stundām) pārbaudiet uzgriežņu un skrūvju nostiprinājumu un, ja
nepieciešams, pievelciet!
Pos: 33.25 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

83

Apkope – pārvadmehānisms
Pos: 33.26.1 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung - Getriebe @ 2\mod_1203058202823_111462.docx @ 112683 @ 1 @ 1

13

Apkope – pārvadmehānisms

Pos: 33.26.2 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/FFüllmengen und Schmiermittelbezeichnungen der Getriebe @ 0\mod_1196951094046_111462.docx @ 111818 @ 2 @ 1

13.1

Pārvadmehānismu iepildes daudzums un smērvielas apzīmējums

Pos: 33.26.3 /BA/Wartung/Tabellen_Füllmengen/Wender/Tabelle Füllmengen KW 4.62 bis 8.82 @ 30\mod_1251376165730_111462.docx @ 286723 @ @ 1

Iepildes
daudzums

Rafinētās eļļas

[litrs]

markas
apzīmējums

Eļļas maiņa

Bio
smērvielas
markas
apzīmējums

Darbrata
pārvadmehānisms

0,2

Pusšķidra
transmisijas
smērviela GFO 35

Ieeļļots visam
darbmūžam

Galvenais
reduktors

1,0

SAE 90

pat. 1000 ha

Ziežvārsts

pēc
vajadzības

Mobilgrease XHP
222

atbilstoši
eļļošanas shēmai

Pēc
pieprasījuma

Pos: 33.26.4 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Hinweis - Altöl ordnungsgemäß entsorgen @ 0\mod_1197008117002_111462.docx @ 111828 @ @ 1

Norādījums
Pienācīgi utilizējiet atstrādāto eļļu
Pos: 33.26.5 /BA/Wartung/Hinweis - Ölstandskontrolle und Ölwechsel bei waagerechter Stellung der Maschine vornehmen @ 12\mod_1224746945841_111462.docx @ 153495 @ @ 1

Norādījums
Eļļas līmeņa pārbaudi un eļļas maiņu veiciet, kad mašīna atrodas horizontālā stāvoklī!
Pos: 33.26.6 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle / Ölwechsel Intervall: siehe Kapitel Wartung „Wartungstabelle“ @ 134\mod_1350483605921_111462.docx @ 1188127 @ @ 1

Eļļas pārbaudes un eļļas maiņas intervāls: sk. nodaļu Apkope „Apkopes tabula“
Pos: 33.26.7 /BA/Einstellungen/Wender/Voraussetzung - Maschine in Arbeitsstellung @ 291\mod_1410871987584_111462.docx @ 2298678 @ @ 1

Priekšnosacījums:
– Mašīna atrodas darba stāvoklī, sk. nodaļu Vadība "Mašīnas novietošana darba stāvoklī".
Pos: 33.26.8 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – pārvadmehānisms
Pos: 33.26.9 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/H/Hauptgetriebe @ 0\mod_1197005740033_111462.docx @ 111822 @ 2 @ 1

13.2

Galvenais reduktors

Pos: 33.26.10 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Hinweis - Verweis auf Anziehdrehmomente Verschlussschrauben @ 469\mod_1470667868238_111462.docx @ 3167939 @ @ 1

Norādījums
Pievelciet pārvadu aizgriežņus ar norādītajiem pievilkšanas griezes momentiem, sk. nodaļu
Apkope "Pārvadu aizgriežņu un atgaisošanas vārstu pievilkšanas griezes momenti".
Pos: 33.26.11 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Wender/Hauptgetriebe_Bild_KWT 1600 @ 172\mod_1370438358205_111462.docx @ 1478894 @ @ 1

KWT1600-31

49. att.
1)

Kontroles atveres aizgrieznis

2)

Eļļas notecināšanas atveres aizgriezni

Pos: 33.26.12 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle NEU über Kontrollschraube ohne Einfüllschraube @ 464\mod_1466689280560_111462.docx @ 3128140 @ @ 1

Eļļas pārbaude:
• Demontējiet kontroles cauruma aizgriezni.
• Eļļas līmenis līdz kontroles caurumam.
Ja eļļa sniedzas līdz kontroles atverei:
• Uzstādiet kontroles cauruma aizgriezni, pievilkšanas griezes momentu sk. nodaļā Apkope
"Pārvadmehānismu aizgriežņu un atgaisošanas vārstu pievilkšanas griezes momenti".
Ja eļļa nesniedzas līdz kontroles atverei:
• Papildiniet eļļu līdz kontroles atverei caur kontroles atveri.
• Uzstādiet kontroles cauruma aizgriezni, pievilkšanas griezes momentu sk. nodaļā Apkope
"Pārvadmehānismu aizgriežņu un atgaisošanas vārstu pievilkšanas griezes momenti".
Pos: 33.26.13 /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: 33.27 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Hinweis - Altöl ordnungsgemäß entsorgen @ 0\mod_1197008117002_111462.docx @ 111828 @ @ 1

Norādījums
Pienācīgi utilizējiet atstrādāto eļļu
Pos: 34 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Apkope – pārvadmehānisms
Pos: 35 /Layout Module /Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_111462.docx @ 112426 @ @ 1

Šī lappuse ir apzināti atstāta brīva.
Pos: 36 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Īpašais aprīkojums
Pos: 37.1 /Überschriften/Überschriften 1/P-T/Sonderausstattung @ 2\mod_1202808469779_111462.docx @ 112608 @ 1 @ 1

14

Īpašais aprīkojums

Pos: 37.2 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Einstellarbeiten / EinstellungenWarnung- Einstellarbeiten Maschinen @ 297\mod_1412757509120_111462.docx @ 2333390 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Mašīnai, veicot regulēšanas / apkopes / tīrīšanas darbus vai tehniskas darbības,
piedziņas elementi var sākt kustēties. Tādējādi personas var tikt smagi savainotas vai iet
bojā.
• Izslēdziet traktora dzinēju, izņemiet un paņemiet līdzi aizdedzes atslēgu.
• Nodrošiniet traktoru pret nejaušu iedarbināšanu un ripošanu.
• Nogaidiet, līdz visas mašīnas daļas būs apstājušās un pilnīgi atdzisušas.
Pos: 37.3 /BA/Sonderausstatung/Schwader/Zinkenverlustsicherung @ 2\mod_1202806976420_111462.docx @ 112606 @ 2 @ 1

14.1

Zaru stiprinājums pret pazaudēšanu

3

5

4
1

2

KS-0-098

Att. 50
Zaru stiprinājuma pret pazaudēšanu montāža
Zaru stiprinājumā pret pazaudēšanu, kas paredzēts dubultiem atsperotiem zariem, ir:
• trosīte
• divi trosītes aizspiedņi ar
• attiecīgi divām skrūvēm ar pusapaļu plakanu galvu, paplāksnēm un sprostuzgriežņiem
Trosīti (1) ar trosītes aizspiedņiem (2) piestipriniet pie darbrata zariem (3).
Norādījums
Trosītei attiecībā pret rotācijas virzienu jābūt aiz darbrata zariem. Trosītes aizspiedņu
uzgriežņiem (4) jābūt vērstiem uz āru.
Papildu zaru stiprinājums pret pazaudēšanu, pasūt. Nr. : 153 479 0
Pos: 37.4 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Īpašais aprīkojums
Pos: 37.5.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/TTastrad vorn @ 20\mod_1238658857179_111462.docx @ 224278 @ 2 @ 1

14.2

Priekšējais kopējošais ritenis

Pos: 37.5.2 /BA/Sonderausstatung/Wender/Bild Tastrad KW 4.62 bis 8.82 @ 20\mod_1238658924695_111462.docx @ 224327 @ @ 1
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KW672017_2

Att.51
Pos: 37.5.3 /BA/Sonderausstatung/Wender/Tastrad KW 4.62 bis 8.82 @ 18\mod_1238056393226_111462.docx @ 213068 @ @ 1

Kopējošais ritenis (3) vienmēr jāizmanto secīgi!
Kopējoša riteņa montāža:
• Kopējošā riteņa turētāju (1) ar atloku (2), skrūvēm, paplāksnēm un uzgriežņiem uzstādiet uz
trīspunktu uzkares bloka.
Norādījums
Pirms kopējošā riteņa montāžas pārbaudiet attura (10) pozīciju.
Atturim jābūt pozicionētam, kā parādīts attēlā, ja nepieciešams pagrieziet atturi (10).
•
•
•
Pos: 37.5.4 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Iemauciet balstriteni (5) tā turētājā (4) un nostipriniet ar pirkstu (6) un atsperes aizbāžņu (7).
Sprostgredzenu (11) uzstādiet tā, lai pirksts (6) ar paplāksni (7) un atsperes aizbāžņu (8)
būtu montējami. Nostipriniet sprostgredzenu (11) ar tapskrūvi.
Uzstādiet augšējo vilcējstieni ar pirkstu (6) augšējā vilcējstieņa plašu garenajā atverē un
nostipriniet ar atsperes aizbāžņu (8) un paplāksni (7).

Īpašais aprīkojums
Pos: 37.5.5 /BA/Sonderausstatung/Wender/Höheneinstellung Tastrad KW 4.62 bis 8.82 @ 20\mod_1238658391366_111462.docx @ 224198 @ @ 1

Augstuma regulēšana:
Darba dziļuma regulēšanu veic, pārliekot kopējošo riteni (3) tā turētājā (1).
Pos: 37.5.6 /BA/Sonderausstatung/Wender/Hinweis Oberlenkerbolzen Mitte Langloch @ 66\mod_1302094355217_111462.docx @ 614086 @ @ 1

Norādījums
Augšējā vilcējstieņa pirkstam jāatrodas augšējā vilcējstieņa plašu garenajā atverē pa vidu.
Pos: 37.5.7 /BA/Sonderausstatung/Wender/Achtung starrer Oberlenker @ 20\mod_1238658431554_111462.docx @ 224223 @ @ 1

UZMANĪBU! – Transportēšana pa ielām notiek ar kustīgu augšējo vilcējstieni
Sekas: mašīnas bojājumi
• Transportēšanas pa ielām laikā vienmēr izmantojiet nekustīgi savienoto augšējo vilcējstieni.
Montāžu veic, kā izklāstīts iepriekš.
Pos: 37.5.8 /BA/Sonderausstatung/Wender/Achtung Tastrad Wender @ 20\mod_1238658524070_111462.docx @ 224248 @ @ 1

UZMANĪBU! – Mašīna ir novietota uz kopējošā riteņa
Sekas: mašīnas bojājumi
• Mašīnu nekad nenovietojiet uz kopējošā riteņa. Mašīnas novietošanai vienmēr izmantojiet
priekšējo atvāžamo balstu.
Pos: 37.5.9 /BA/Sonderausstatung/Wender/Achtung Standsicherheit Wender @ 291\mod_1410872136723_111462.docx @ 2298709 @ @ 1

BĪSTAMI! – Mašīnas apgāšanās!
Sekas: nāves briesmas, smagi savainojumi cilvēkiem vai smagi bojājumi mašīnai.
• Mašīnu transportēšanas stāvoklī vienmēr novietojiet uz atvāžamā balsta. Pretējā gadījumā
nav nodrošināta mašīnas stabilitāte.
Pos: 37.5.10 /BA/Bedienung /EasyCut/Gezogene/Maschine ist für Vorwärtsfahrt konzipiert. @ 10\mod_1222262401875_111462.docx @ 139367 @ @ 1

Brīdinājuma norāde! - Darba laikā nebraukt atpakaļgaitā.
Sekas: mašīnas bojājumi.
Mašīna konstruēta kustībai uz priekšu. Kad mašīna ir ieslēgta un atrodas darba stāvoklī, nekad
nebrauciet atpakaļgaitā. Vispirms paceliet mašīnu.
Pos: 37.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Īpašais aprīkojums
Pos: 37.7 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/MMontage der Beleuchtungsanlage @ 18\mod_1238062916132_111462.docx @ 213549 @ 2 @ 1

14.3

Apgaismošanas ierīces montāža

Pos: 37.8 /BA/Sonderausstatung/Wender/Bild Beleuchtungsanlage @ 18\mod_1238062413523_111462.docx @ 213494 @ @ 1

7
4

1,2

6

3
5

8

10

9

1,2

10
11

10
11
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Att.52
Pos: 37.9 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Īpašais aprīkojums
Pos: 37.10 /BA/Sonderausstatung/Wender/Beleuchtungsanlage montieren @ 18\mod_1238063111960_111462.docx @ 213574 @ @ 1

Norādījums
Kreisais un labais trīs sekciju lukturi (1,2) jāatšķir pēc turpmāk izskaidrotās pazīmes:
• kreisais trīs sekciju lukturis aprīkots ar baltu (caurspīdīgu) apvalku (3).
• labais trīs sekciju lukturis aprīkots ar melnu apvalku (3).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uzstādiet gabarītlukturus (4) uz brīdinājuma plāksnes turētājiem (5) (mašīnas labajā un
kreisajā pusē).
Trīs sekciju lukturu (1,2) barošanas kabeli (6) izvelciet no aizmugures caur brīdinājuma
plāksnes turētāja (5) spraugu (7) (mašīnas labajā un kreisajā pusē).
Uzstādiet trīs sekciju lukturus (1,2) uz brīdinājuma plāksnes turētāja (5).
Trīs sekciju lukturu un gabarītlukturu barošanas kabeli nofiksējiet ar kabeļa klipšiem (8) uz
brīdinājuma plāksnes turētājiem (5).
Apgaismošanas ierīces barošanas kabeļus izklājiet gar aizsargrāmi (9) līdz garensijas
apakšai un nofiksējiet ar kabeļu savilcējiem (10).
Zem garensijas savienojiet apgaismošanas ierīces barošanas kabeli ar starpkabeli (11).
Pieskrūvējiet starpkabeli (11) pie garensijas.
Starpkabeli (11) izklājiet tālāk līdz trīspunktu uzkares blokam un nofiksējiet ar kabeļu
savilcēju (10).
Pārbaudiet apgaismojuma darbību.

Pos: 37.11 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Īpašais aprīkojums
Pos: 37.12 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/GGrenzstreueinrichtung (hydraulisch) @ 18\mod_1238065306163_111462.docx @ 213709 @ 2 @ 1

14.4

Robežu izkliedes ierīce (hidrauliskā)

Pos: 37.13 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Vorbereitung des Hydraulikanschlusses an Traktor und Kreiselzettwender @ 19\mod_1238069240366_111462.docx @ 213779 @ 3 @ 1

14.4.1

Hidrauliskā pieslēguma sagatavošana traktorā un rotējošajā ārdītājā

Pos: 37.14 /BA/Sicherheit/Hydraulik/Warnung - Anschluss der Hydraulikleitungen @ 0\mod_1199776548685_111462.docx @ 112126 @ @ 1

Brīdinājums! - Hidrauliskās sistēmas savienotājšļūtenes pievienošana
Sekas: smagi savainojumi, ko rada hidrauliskās eļļas iekļūšana zem ādas.
• Pievienojot hidrauliskās sistēmas šļūtenes pie traktora hidrauliskās sistēmas, sistēmai abās
pusēs jābūt bez spiediena!
• Meklējot sūces, izmantojiet piemērotus palīglīdzekļus un valkājiet aizsargbrilles
savainošanās riska dēļ.
• Savainojumu gadījumā nekavējoties vērsieties pie ārsta! Inficēšanās risks!
• Pirms šļūteņu atvienošanas un pirms darbu veikšanas hidrauliskajā sistēmā, nolaidiet
spiedienu!
• Regulāri pārbaudiet hidrauliskās sistēmas savienotājšļūtenes, bojājuma un novecojuma
gadījumā nomainiet! Nomaināmajām savienotājšļūtenēm jāatbilst agregāta ražotāja
tehniskajām prasībām.
Pos: 37.15 /BA/Sonderausstatung/Wender/Bild Halter @ 19\mod_1238070373679_111462.docx @ 213929 @ @ 1

2

3

1

KW-0-003
Att.53
Pos: 37.16 /BA/Sonderausstatung/Wender/Montage des Halters am Traktor @ 19\mod_1238070099460_111462.docx @ 213904 @ @ 1

•

Ja nav pieejams, turētāju (1) hidrauliskajam pārslēgšanas krānam (2) nostipriniet uz
traktora ārpus kabīnes.

Norādījums
Veicot turētāja montāžu uz traktora, uzmaniet, lai pārslēgšanas krāns būtu labi pieejams.
Hidrauliskās šļūtenes (3)
• nedrīkst izklāt caur kabīni.
• jānovieto drošā attālumā no vadītāja.
• pacelšanas vai nolaišanas laikā nedrīkst tikt nostieptas vai iespiestas.
Pos: 37.17 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Īpašais aprīkojums
Pos: 37.18.1 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/GGrenzstreueinrichtung einstellen @ 19\mod_1238071046913_111462.docx @ 213954 @ 3 @ 1

14.4.2

Robežu izkliedes ierīces regulēšana

Pos: 37.18.2 /BA/Sonderausstatung/Wender/Zeiger Grenzstreueinrichtung KW5.52 bis 8.82 @ 20\mod_1238659683491_111462.docx @ 224432 @ @ 1

1

KW672007

Att.54
Pie rādītāja (1) var nolasīt gaitas riteņu katrreizēju uzstādījumu. Tas atrodas aiz garensijas.
Pos: 37.18.3 /BA/Sonderausstatung/Wender/Grenzstreueinrichtung KW5.52 bis 8.82 @ 19\mod_1238071300179_111462.docx @ 213999 @ @ 1

1

a
b

KW-0-048
Att.55
Robežu izkliedes ierīces regulēšana:
• Paceliet mašīnu.
• Hidraulisko pārslēgšanas krānu (1) pārvietojiet pozīcijā "b" (robežu izkliedes ierīce).
• Aktivizējiet traktora vadības vārstu, lai noregulētu robežu izkliedes ierīci.
Gaitas mehānisma gaitas riteņu pašreizējo regulējumu var nolasīt pie rādītāja.
Pos: 37.18.4 /BA/Sonderausstatung/Wender/Hinweis Kurvenfahrt bei Grenzstreueinrt. @ 19\mod_1238071985835_111462.docx @ 214054 @ @ 1

Norādījums
Lai saglabātu slodzi uz gaitas riteņiem pēc iespējas mazāku, ar noregulētu robežu izkliedes
ierīci būtu jāizvairās no braukšanas (griešanas) ļoti šauros līkumos.
Pos: 37.19 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Īpašais aprīkojums
Pos: 37.20 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/WWickelschutzblech Bereifung @ 19\mod_1238072897195_111462.docx @ 214129 @ 2 @ 1

14.5

Apriepojuma tīšanas aizsargvairogs

Pos: 37.21 /BA/Sonderausstatung/Wender/Bild Wickelschutzblech KW 4.62 bis 8.82 @ 19\mod_1238074068460_111462.docx @ 214320 @ @ 1
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1
Att.56
Pos: 37.22 /BA/Sonderausstatung/Wender/Wickelschutzblech montieren @ 19\mod_1238074858304_111462.docx @ 214488 @ @ 1

Tīšanas aizsargvairoga (1) montāža :
• Tīšanas aizsargvairogu (1) ar apskavām (3), skrūvēm (2), uzgriežņiem un paplāksnēm
nofiksējiet uz riteņu atbalststieņiem (4).
Tīšanas aizsargvairogu skaits:
Pos: 37.23 /BA/Sonderausstatung/Wender/Anzahl Wickelschutzbleche KW 4.62 bis 8.82 @ 19\mod_1238075044273_111462.docx @ 214513 @ @ 1

Pos: 37.24 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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KW

Skaits

4.62/4

2

5.52/4x7

2

6.02/6

4

6.72/6

4

7.82/6x7

4

7.92/8

6

8.82/8

7

KZW46202

Īpašais aprīkojums
Pos: 37.25 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/EErsatzrad mit Halter @ 21\mod_1239262899489_111462.docx @ 232016 @ 2 @ 1

14.6

Rezerves ritenis ar turētāju

Pos: 37.26 /BA/Sonderausstatung/Wender/Bild Ersatzrad @ 21\mod_1239262985473_111462.docx @ 232040 @ @ 1

1
KWT8828046_2

Att. 57
Pos: 37.27 /BA/Sonderausstatung/Wender/Ersatzrad mit Halter @ 21\mod_1239263160395_111462.docx @ 232094 @ @ 1

Rezerves riteni (1) var uzstādīt mašīnas dažādās vietās, izmantojot klātpievienoto stiprinājumu.

Pos: 37.28 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1

Rezerves riteni var piegādāt ar šādiem riepu izmēriem:
16/6.50 - 8
18/8.50 - 8
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Īpašais aprīkojums
Pos: 37.29 /BA/Sonderausstatung/Wender/Lange Unterlenker montieren @ 78\mod_1310992849792_111462.docx @ 671137 @ 2 @ 1

14.7

Garāku apakšējo vilcējstieņu montāža
Norādījums
Garāki apakšējie vilcējstieņi (3) ir nepieciešami, ja traktors ir aprīkots ar platām riepām vai
īsiem apakšējiem vilcējstieņiem.
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KZW46203

Att. 58
1. Demontējiet standarta apakšējos vilcējstieņus (2) no trīspunktu uzkares bloka (1)
(labajā/kreisajā pusē):
• Abus nostiprināšanas ieliktņus (6) izsitiet no tapas (4) un izņemiet tapu (4).
• Noņemiet standarta apakšējo vilcējstieni (2) un visas paplāksnes (5).
Norādījums
Standarta apakšējos vilcējstieņus uzglabājiet iespējami atkārtotai izmantošanai.
1. Uzstādiet garākos apakšējos vilcējstieņus (3) un (7) (labajā/kreisajā pusē) uz trīspunktu
uzkares bloka (1):
• Nostipriniet apakšējo vilcējstieni (3) ar tapu (4) un paplāksnēm (5) trīspunktu uzkares
bloka (1) labajā pusē.
• Nostipriniet apakšējo vilcējstieni (7) ar tapu (4) un paplāksnēm (5) trīspunktu uzkares
bloka (1) kreisajā pusē.
• Tapas (4) attiecīgi nostipriniet ar diviem nostiprināšanas ieliktņiem (6).
Īsais
Pos: 37.30 /BA/Sonderausstatung/Wender/Lange Unterlenker montieren - Oberlenker_Bild @ 311\mod_1418288610880_111462.docx @ 2406429 @ @ 1
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KW10.02009

59. att.
Pos: 37.31 /BA/Sonderausstatung/Wender/Lange Unterlenker montieren - Oberlenker @ 309\mod_1417586808564_111462.docx @ 2397209 @ @ 1

•
•
•

•
•
Pos: 37.32 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Uzstādiet augšējā vilcējstieņa plāksni un labās puses plāksni, izmantojot sešstūrgalvas
skrūves, rievotas paplāksnes un sprostuzgriežņus (1).
Uzstādiet vītņtapas (2).
Nostipriniet vītņtapas kreisajā pusē, skatoties kustības virzienā, izmantojot rievotas
paplāksnes un sešstūrgalvas skrūves (3), labajā pusē, skatoties kustības virzienā,
izmantojot paplāksni un sešstūra uzgriezni (4).
Piestipriniet mezglu ķēdi ar atvāžamu aizsargtapu (5) pie augšējā vilcējstieņa.
Virziet augšējā vilcējstieņa tapu (6) caur plāksnēm, nostipriniet ar paplāksni un atvāžamu
aizsargtapu.

Īpašais aprīkojums
Pos: 37.33 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/NNachtschwadgetriebe @ 156\mod_1363788446336_111462.docx @ 1377119 @ 2 @ 1

14.8

Reduktors ārdīšanai nakts laikā

Pos: 37.34.1 /BA/Beipacks/Kreiselzettwender/Nachtschwadgetriebe/Halter und Gelenkwellenschutz an Getriebe montieren Bild @ 159\mod_1365426616615_111462.docx @ 1408802 @ @ 1

1
2
5
ZBBP1394

60. att.
Pos: 37.34.2 /BA/Beipacks/Kreiselzettwender/Nachtschwadgetriebe/Halter an Getriebe montieren Text @ 221\mod_1391611435912_111462.docx @ 1792268 @ @ 1

• Uzstādiet turētāju (1) uz reduktora ārdīšanai nakts laikā (2).
Uzmaniet, lai izmantotu pareizo turētāju, skatiet mašīnas pārskatu nodaļā "Papildu iepakojuma
apjoms".
Pos: 37.34.3 /BA/Beipacks/Kreiselzettwender/Nachtschwadgetriebe/Gelenkwellenschutz an Getriebe montieren Text @ 221\mod_1391614905764_111462.docx @ 1793263 @ @ 1

•

Uzstādiet kardānvārpstas aizsargu (5) uz reduktora ārdīšanai nakts laikā (2).

Pos: 37.34.4 /BA/Beipacks/Kreiselzettwender/Nachtschwadgetriebe/Kreuzgelenk und O-Ring montieren Bild @ 221\mod_1391614753705_111462.docx @ 1793055 @ @ 1

6

3

ZBBP1396

61. att.
Pos: 37.34.5 /BA/Beipacks/Kreiselzettwender/Nachtschwadgetriebe/Kreuzgelenk und O-Ring anbringen Text @ 221\mod_1391615045241_111462.docx @ 1794031 @ @ 1

•
•

Uzstādiet blīvgredzenu (6).
Uzbīdiet kardānsavienojumu (3), līdz aizturis nofiksējas.

Pos: 37.34.6 /BA/Beipacks/Kreiselzettwender/Nachtschwadgetriebe/Rohr anbringen Bild @ 221\mod_1391615828375_111462.docx @ 1794149 @ @ 1

4

ZBBP1397

62. att.
Pos: 37.34.7 /BA/Beipacks/Kreiselzettwender/Nachtschwadgetriebe/Rohr aufschieben Text @ 221\mod_1391615880947_111462.docx @ 1794177 @ @ 1

•

Uzbīdiet cauruli (4).

Pos: 37.34.8 /BA/Beipacks/Kreiselzettwender/Nachtschwadgetriebe/Halter montieren Bild @ 221\mod_1391613703592_111462.docx @ 1792737 @ @ 1
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2

ZBBP1395

63. att.
Pos: 37.34.9 /BA/Beipacks/Kreiselzettwender/Nachtschwadgetriebe/Halter/Getriebe montieren_Bohrungen einbringen Text @ 222\mod_1391704991440_111462.docx @ 1802087 @ @ 1

•

Izveidojiet divus caurumus (B) Ø 12 mm garensijā.

Pos: 37.34.10 /BA/Beipacks/Kreiselzettwender/Nachtschwadgetriebe/Halter/Getriebe montieren_Getriebe in Kreuzgelenk schieben Text @ 222\mod_1391705029157_111462.docx @ 1802116 @ @ 1

•

Iebīdiet reduktoru ārdīšanai nakts laikā (2) kardānsavienojumā (3), līdz aizturis nofiksējas.

Pos: 37.34.11 /BA/Beipacks/Kreiselzettwender/Nachtschwadgetriebe/Halter/Getriebe montieren_Halter montieren KW 4.62/4 Text @ 221\mod_1391616084204_111462.docx @ 1794375 @ @ 1

•

Uzstādiet turētāju (1), izmantojot skrūves ar pusapaļu plakanu galvu (10), uzliktņus (7),
paplāksnes (11) un sprostuzgriežņus (12).

Pos: 37.35 /BA/Sonderausstatung/Wender/Zetten Nachtschwadgetriebe @ 20\mod_1238659406429_111462.docx @ 224377 @ @ 1

2

1

Att.64
• Apakšējais jūgvārpstas gals (2) ir paredzēts izkliedēšanai vai bužināšanai.
• Vālu veidošanai nakts laikā, uzmauciet kardānvārpstu uz augšējā jūgvārpstas gala (1).
UZMANĪBU! – Brīvais jūgvārpstas gals bez aizsargvāciņa!
Sekas: jūgvārpstas gala sasmērēšana, mašīnas bojājumi.
• Brīvajam jūgvārpstas galam vienmēr jāuzmauc aizsargvāciņš.
Pos: 38 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Glabāšana noliktavā
Pos: 39.1 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Einlagerung @ 0\mod_1197385459120_111462.docx @ 111971 @ 1 @ 1

15

Glabāšana noliktavā

Pos: 39.2 /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: 39.3 /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: 39.4 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/AAm Ende der Erntesaison @ 0\mod_1197385501276_111462.docx @ 111972 @ 2 @ 1

15.1

Ražas novākšanas sezonas beigās

Pos: 39.5 /BA/Einlagerung/Schwader/Einlagerung allgemein @ 2\mod_1202808984326_111462.docx @ 112609 @ @ 1

Pirms novietošanas ziemas glabāšanā pamatīgi notīriet mašīnu no iekšpuses un no ārpuses. Ja
šim nolūkam izmanto spiediena ūdens strūklas tīrīšanas aparātu, ūdens strūklu nevirziet tieši uz
gultņu ligzdām. Pēc tīrīšanas ieeļļojiet visus ziežvārstus. Smērvielu, kas izplūst no gultņu
ligzdām, nenoslaukiet . Smērvielas vainags veido papildu aizsardzību pret mitrumu.
Pārbaudiet visu kustīgo detaļu, piemēram, virziena rullīšu, locīklu, spriegotājrullīšu u. c. detaļu
gaitas vieglumu. Ja nepieciešams, demontējiet, notīriet un ieeļļotas uzstādiet atpakaļ. Ja
nepieciešams, nomainiet ar jaunajām detaļām.
Izmantojiet tikai oriģinālās "KRONE" rezerves daļas.
Izvelciet kardānvārpstu. Iekšējās caurules un aizsargcaurules ieziediet ar smērvielu. Ieziediet
ziežvārstus pie kardānsavienojuma, kā arī pie aizsargcauruļu gultņu gredzeniem.
Izlabojiet lakas bojājumus, pulētās virsmas iekonservējiet, pamatīgi noklājot ar pretkorozijas
aizsarglīdzekli.
Mašīnu novietojiet sausā vietā, taču ne mākslīgo mēslu vai kūts tuvumā. Izlabojiet lakas
bojājumus, pulētās virsmas iekonservējiet, pamatīgi noklājot ar pretkorozijas aizsarglīdzekli.
Uzmanību!
Mašīnas novietošanai uz pastatnēm izmantojiet piemērotu automobiļu domkratu. Uzmaniet, lai
uz pastatnēm novietotā mašīna būtu stabila.
Lai atslogotu riepas, mašīnu novietojiet uz pastatnēm. Pasargājiet riepas no ārējām iedarbībām,
piemēram, eļļas, smērvielas, saules starojumautt.
Lieciet nepieciešamos tehniskās uzturēšanas darbus izpildīt laikā tieši pēc ražas novākšanas
sezonas. Sastādiet visu nepieciešamo rezerves daļu kopsarakstu. Jūs tādējādi atvieglosit
"KRONE" tirgojošajam uzņēmumam jūsu pasūtījumu apstrādi, un jums būs pārliecība, ka jaunās
sezonas sākumā mašīna būs gatava ekspluatācijai.
Pos: 39.6 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Glabāšana noliktavā
Pos: 39.7 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/VVor Beginn der neuen Saison @ 0\mod_1197386024448_111462.docx @ 111976 @ 2 @ 1

15.2

Darbi, kas veicami pirms jaunās sezonas

Pos: 39.8 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/Ladewagen/Warnung - Wartung allgemein @ 277\mod_1404832194758_111462.docx @ 2079826 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS! Mašīnai veicot remontdarbus, apkopes un tīrīšanas darbus vai tehniskas
darbības, var sākt kustēties piedziņas elementi.
Sekas: briesmas dzīvībai, savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai.
• Izslēdziet traktora dzinēju, izņemiet un paņemiet līdzi aizdedzes atslēgu.
• Nodrošiniet mašīnu un traktoru pret ripošanu.
• Izslēdziet jūgvārpstu.
• Pabeidzot remonta, apkopes un tīrīšanas darbus vai tehniskās darbības, pienācīgi
uzstādiet atpakaļ visus aizsargpārsegus un aizsargmehānismus.
• Izvairieties no eļļu, smērvielu, tīrīšanas līdzekļu un šķīdinātāju saskarsmes ar ādu.
• Ja gūti savainojumi vai ķīmiskie apdegumi ar eļļām, tīrīšanas līdzekļiem vai šķīdinātājiem,
nekavējoties vērsieties pie ārsta.
• Jāievēro arī visi pārējie drošības norādījumi, lai izvairītos no savainojumiem un
negadījumiem.
Pos: 39.9 /BA/Einlagerung/Schwader/Vor der Saisaon @ 2\mod_1202809277951_111462.docx @ 112610 @ @ 1

•
•
•
•
•
•
•
•

Pilnīgi ieeļļojiet mašīnu. Tādējādi tiek likvidēts kondensāts, kas iespējams uzkrājies gultņos.
Pārbaudiet eļļas līmeni pārvadmehānismā(-os) un, ja nepieciešams, papildiniet.
Pārbaudiet hidrauliskās sistēmas šļūteņu un savienotājšļūteņu hermētiskumu, ja
nepieciešams, tās nomainiet.
Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās, ja nepieciešams papildiniet.
Pārbaudiet visu skrūvju nostiprinājumu, ja nepieciešams, pievelciet.
Pārbaudiet visus elektriskos savienojuma vadus un apgaismojumu, ja nepieciešams,
salabojiet vai nomainiet.
Pārbaudiet visus mašīnas regulējumus, ja nepieciešams, izlabojiet.
Vēlreiz uzmanīgi izlasiet ekspluatācijas instrukciju.

Norādījums
Izmantojiet eļļas un smērvielas uz augu bāzes.
Pos: 40 /Layout Module /---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas apkope
Pos: 41 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Entsorgung der Maschine @ 274\mod_1404207309028_111462.docx @ 2060468 @ 1 @ 1

16

Mašīnas apkope

Pos: 42 /BA/Entsorgung der Maschine/Die Maschine entsorgen @ 274\mod_1404207434449_111462.docx @ 2060557 @ 2 @ 1

16.1

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.
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