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CV0

EK atbilstības deklarācija
Mēs,

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

Mašīna:
Tips:

Transportēšanas piekabe
SWW XDisc

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

•

EK Direktīva 2006/42/EK (mašīnas).

Par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu pilnvaroto personu ir nozīmēts šo deklarāciju parakstījušais
vadītājs.
Spelle, 11.11.2019.

Dr. inž. Josef Horstmann
(Konstruēšanas un izstrādes nodaļas vadītājs)
Izgatavošanas gads:
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Par šo dokumentu
Pos : 5 /Ü berschriften/Ü bers chriften 1/U-Z/Z u dies em D okument @ 107\mod_1334231929021_111462.doc x @ 965270 @ 1 @ 1

2

Par šo dokumentu

Pos : 6 /BA/Ei nleitung/Gültig keit/Vorsätz e/Gültig kei t Trans por twag en SWW XDisc @ 489\mod_1483951388211_111462.doc x @ 3286768 @ 2 @ 1

2.1

Derīgums
Šī lietošanas instrukcija ir derīga transportierim SWW XDisc.

Pos : 7.1 /Ü bers chriften/Ü bersc hriften 2/K- O/N/N ac hbes tell ung (N achbestellung di es es D okuments) @ 349\mod_1436355974813_111462.doc x @ 2625878 @ 2 @ 1

2.2

Papildu pasūtīšana

Pos : 7.2 /BA/Zu di es em D okumentNachbestellung_T ext @ 577\mod_1570435568839_111462.doc x @ 3797131 @ @ 1

Ja šis dokuments kļūst pilnīgi vai daļēji nelietojams, jūs varat pieprasīt rezerves dokumentu,
uzrādot titullapā norādīto dokumenta numuru. Kontaktinformāciju skatiet nodaļā
"Kontaktpersonas".
Turklāt dokumentu var lejupielādēt arī tiešsaistē, izmantojot KRONE MEDIA
https://mediathek.krone.de/.
Pos : 8 /Ü berschriften/Ü bers chriften 2/K-O/M/Mitg eltende Dokumente @ 187\mod_1380113031071_111462.doc x @ 1609677 @ 2 @ 1

2.3

Pielietojamie dokumenti

Pos : 9 /BA/Zu di es em D okument/Mitg eltende Dokumente_Ei nführ ungssatz_alle Masc hi nen @ 187\mod_1380113940483_111462.doc x @ 1609953 @ @ 1

Lai garantētu drošu un noteikumiem atbilstošu lietošanu, tad jāievēro šādi pielietojamie
dokumenti:
Pos : 10 /BA/Z u diesem Dokument/Mitgeltende D okumente_Betriebs anl eitung F eldhäc ksl er, KRON E @ 572\mod_1563452352566_111462.doc x @ 3776499 @ @ 1

–

KRONE lopbarības kombaina lietošanas instrukcija

Pos : 11 /BA/Z u diesem Dokument/Mitgeltende D okumente_Betriebs anl eitung Direktsc hnei dwer k, KRON E @ 579\mod_1573477030190_111462.doc x @ 3878194 @ @ 1

–

Tiešā griezējaparāta lietošanas instrukcija, KRONE

Pos : 12 /Ü bersc hriften/Übersc hriften 2/U-Z/Z/Zi elgruppe dies es D okuments @ 187\mod_1380113123454_111462.doc x @ 1609736 @ 2 @ 1

2.4

Šī dokumenta mērķgrupa

Pos : 13 /BA/Z u diesem Dokument/Zielgruppe @ 345 \mod_1434348246902_111462.doc x @ 2606948 @ @ 1

Šis dokuments ir orientēts uz mašīnas operatoriem, kuri izpilda personāla kvalifikācijas
minimālās prasības, sk. nodaļu Drošība "Personāla kvalifikācija".
Pos : 14 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Par šo dokumentu
Pos : 15.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/P-T/SSo benutz en Sie dieses Dokument @ 188\mod_1380548350021_111462.doc x @ 1614378 @ 2 @ 1

2.5

Izmantojiet šo dokumentu šādi

Pos : 15.2 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/U-Z/Verz eichniss e und Ver weise @ 336\mod_1429854437094_111462.doc x @ 2556428 @ 3 @ 1

2.5.1

Rādītāji un norādes

Pos : 15.3 /BA/Z u diesem Dokument/So benutz en Si e dieses Dokument_Verz eic hnis se und Ver weis e_Text @ 333\mod_1429085378408_111462.doc x @ 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 : 15.4 /BA/Z u diesem Dokument/Richtungsangaben_mit Ü berschrift 3. Ebene @ 311 \mod_1418209262291_111462.doc x @ 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 : 15.5 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/A-E/A/Abbil dungen_Dars tellungs mittel @ 336\mod_1430133919063_111462.doc x @ 2558475 @ 3 @ 1

2.5.3

Attēli

Pos : 15.6 /BA/Z u diesem Dokument/Abbildung en_Text @ 336\mod_1430134111209_111462.doc x @ 2558506 @ @ 1

Attēli šajā dokumentā ne vienmēr nozīmē precīzo mašīnas tipu. Informācija, kas attiecas uz
attēlu, vienmēr atbilst šī dokumenta mašīnas tipam.
Pos : 15.7 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Par šo dokumentu
Pos : 15.8 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/U-Z/U mfang des D okuments @ 346\mod_1434979896995_111462.doc x @ 2611379 @ 3 @ 1

2.5.4

Dokumenta apjoms

Pos : 15.9 /BA/Z u diesem Dokument/U mfang des D okuments _all e Bei pac ks und Varianten enthalten_T ext @ 346\mod_1434979460226_111462.doc x @ 2611348 @ @ 1

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

Pos : 15.10 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/A-E/D /Dars tell ungs mittel @ 336\mod_1429865448625_111462.doc x @ 2556638 @ 3 @ 1

2.5.5

Attēlojuma līdzekļi

Pos : 15.11 /Ü bersc hriften/Z wis chenübers chriften/P-T/Symbole im Text @ 336\mod_1430121354111_111462.doc x @ 2557552 @ @ 1

Simboli tekstā
Pos : 15.12 /BA/Z u dies em D okument/D arstellungs mittel_ohne Hi nweis und War nung_BA @ 339 \mod_1431002650179_111462.doc x @ 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 : 15.13 /Layout Module /---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Par šo dokumentu
Pos : 15.14 /Ü bersc hriften/Z wis chenübers chriften/P-T/Symbole in Abbildungen @ 336\mod_1430121455379_111462.doc x @ 2557583 @ @ 1

Simboli attēlos
Pos : 15.15 /BA/Z u dies em D okument/D arstellungs mittel_Ü bersicht Symbole_BA @ 329\mod_1427193088297_111462.doc x @ 2523611 @ @ 1

Detaļu un darbības soļu vizuālai atspoguļošanai izmanto šādus simbolus:
Simbols

1

I
X

Paskaidrojums
Detaļas atsauces zīme
Detaļas pozīcija (piem., novirze no poz. I uz poz. II)
Lielumi (piem., arī P = platums, A = augstums, G = garums)
Darbības solis: Pievelciet skrūves ar dinamometrisko atslēgu ar norādīto
pievilkšanas griezes momentu
Pārvietošanās virziens
Kustības virziens
atvērts
aizvērts
attēla fragmenta palielinājums
Ierāmējumi, mērlīnija, mērlīnijas ierobežojums, redzamo detaļu vai redzamo
montāžas materiālu atskaites līnija
Ierāmējumi, mērlīnija, mērlīnijas ierobežojums, slēpto detaļu vai slēpto montāžas
materiālu atskaites līnija
Ierīkošanas ceļi

LH

RH

Mašīnas kreisā puse
Mašīnas labā puse

Pos : 15.16 /Layout Module /---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Par šo dokumentu
Pos : 15.17 /Ü bersc hriften/Z wis chenübers chriften/U-Z/Warnhinweis e_Z u diesem D okument @ 337\mod_1430720690194_111462.doc x @ 2563469 @ @ 1

Brīdinājuma norādījumi
Pos : 15.18 /BA/Z u dies em D okument/Warnhinweis e_Z u di esem Dokument_T ext @ 337 \mod_1430720301162_111462.doc x @ 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 : 15.19 /Ü bersc hriften/Z wis chenübers chriften/F-J/Hi nweise mi t Infor mationen und Empfehl ung en_Z u dies em D okument @ 337\mod_1430721734582_111462.doc x @ 2563561 @ @ 1

Norādījumi ar informāciju un ieteikumiem
Pos : 15.20 /BA/Z u dies em D okument/Hi nweise mit Infor mationen und Empfehl ung en_T ext @ 337\mod_1430721371455_111462.doc x @ 2563500 @ @ 1

Norādījums
Norādījums
Rezultāts: mašīnas ekonomiskais izdevīgums.
• Izpildāmie pasākumi.

Pos : 15.21 /Layout Module /---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Pos : 15.22 /BA/Z u dies em D okument/U mr ec hnungstabelle metrisc hes System auf US- System_Übersc hrift 3. Ebene und Einl eitungss atz @ 342\mod_1432737011694_111462.doc x @ 2590518 @ 3 @ 1

2.5.6

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

Pos : 15.23 /BA/Z u dies em D okumentU mrechnungstabell e metrisches Sys tem auf U S-System @ 503\mod_1496835262477_111462.doc x @ 3461216 @ @ 1

Lielums

SI mērvienība (metriska)

Collu-mārciņu mērvienības
Mērvienības
nosaukums

Saīsinājums

Mērvienības
nosaukums

Saīsinājums

Koeficien
ts

Platība

Hektārs

ha

2,47105

Akri

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

Griezes
moments

Temperatūra

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

Tilpums

Svars
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Drošība
Pos : 17.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/P-T/Sicher heit @ 0\mod_1195566748646_111462.doc x @ 111473 @ 1 @ 1

3

Drošība

Pos : 17.2 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/U-Z/V/Ver wendungsz wec k @ 1\mod_1201707246738_111462.doc x @ 112414 @ 2 @ 1

3.1
Pos : 17.3 /BA/Einl eitung/Tr ans portwagen/SWW XDisc @ 579\mod_1573800367913_111462.doc x @ 3880726 @ @ 1

Lietošanas mērķis
Transportēšanas piekabe SWW XDisc ir izstrādāta vienīgi KRONE tiešo griezējaparātu
XDisc 6200 un XDisc 620 transportēšanai.

Pos : 18.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/A-E/B/Besti mmungsgemäß e Ver wendung @ 103\mod_1332169199326_111462.doc x @ 940084 @ 2 @ 1
Ver

3.2

Paredzētā izmantošana

Pos : 18.2 /BA/Sicher heit/9. Bes timmungsgemäß e Ver wendung _Fehl anwendung/Besti mmungsgemäße Ver wendung: Einl eitungss atz Ver wendung_Trans portwag en für XDisc @ 518 \mod_1507789390799_111462.doc x @ 3564204 @ @ 1

Šī mašīna ir transportēšanas piekabe, un ir paredzēta tam, lai transportētu KRONE XDisc.
Pos : 18.3 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/U-Z/V/Vernüftig erweis e vorhersehbar e F ehl anwendung @ 103\mod_1332169519322_111462.doc x @ 940113 @ 2 @ 1

3.3

Prātīgi paredzamā nepareizā lietošana

Pos : 18.4 /BA/Sicher heit/9. Bes timmungsgemäß e Ver wendung _Fehl anwendung/Vernünftiger weis e vor hers ehbare Fehlanwendung: T ext1_ALLE Masc hi nen @ 518\mod_1507796008012_111462.doc x @ 3565360 @ @ 1

Jebkāda lietošana, kas neatbilst noteikumiem atbilstošai lietošanai, sk. nodaļu Drošība,
"Noteikumiem atbilstoša lietošana", ir noteikumiem neatbilstoša lietošana un līdz ar to ir
nepareiza lietošana Mašīnu direktīvas izpratnē. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas
rodas šādas neatbilstošas lietošanas dēļ, bet gan viens pats lietotājs.
Šāda veida nepareizā lietošana ir, piem.:
Pos : 18.5 /BA/Sicher heit/9. Bes timmungsgemäß e Ver wendung _Fehl anwendung/Vernünftiger weis e vor hers ehbare Fehlanwendung: Aufz Tr ansport von Güter n_Tr ansportwagen SWW @ 539\mod_1523352956969_111462.doc x @ 3647429 @ @ 1

–

Materiālu transportēšana, kas nav minēti noteikumiem atbilstošā lietošanā, skatīt nodaļu
Drošība, "Noteikumiem atbilstoša lietošana"

Pos : 18.6 /BA/Sicher heit/9. Bes timmungsgemäß e Ver wendung _Fehl anwendung/Vernünftiger weis e vor hers ehbare Fehlanwendung: Aufz Tr ansport von Pers onen_ALLE M asc hinen @ 518\mod_1507796854592_111462.doc x @ 3565586 @ @ 1

–

Personu transportēšana

Pos : 18.7 /BA/Sicher heit/9. Bes timmungsgemäß e Ver wendung _Fehl anwendung/Vernünftiger weis e vor hers ehbare Fehlanwendung: Aufz Ü b erschr eitung Gewic ht_ALLE ohne XDisc Eas yC olle @ 518\mod_1507797069242_111462.doc x @ 3565690 @ @ 1

–

Pieļaujamās tehniskās pilnās masas pārsniegšana

Pos : 18.8 /BA/Sicher heit/9. Bes timmungsgemäß e Ver wendung _Fehl anwendung/Vernünftiger weis e vor hers ehbare Fehlanwendung_l etz te Aufz und T ext_ALLE M asc hinen @ 518\mod_1507797420836_111462.doc x @ 3565754 @ @ 1

–
–

Drošības uzlīmju uz mašīnas un drošības norādījumu lietošanas instrukcijā neievērošana
Traucējumu novēršanas, regulēšanas, tīrīšanas, uzturēšanas kārtībā un apkopes darbu
veikšana pretēji norādēm lietošanas instrukcijā
– Mašīnas patvaļīgas izmaiņas
– Neatļautā papildaprīkojuma piestiprināšana
– Neoriģinālo KRONE rezerves daļu izmantošana
– Mašīnas stacionārā lietošana
Mašīnas konstrukcijas patvaļīga izmainīšana var negatīvi ietekmēt mašīnas īpašības vai drošo
lietošanu, vai traucēt tās pienācīgo darbību. Tādēļ konstrukcijas patvaļīga izmainīšana atbrīvo
ražotāju no jebkādas prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, kas izriet no šādas izmainīšanas.
Pos : 19 /Ü bersc hriften/Übersc hriften 2/K-O/N/N utz ungs dauer der M asc hine @ 318\mod_1423658430909_111462.doc x @ 2465757 @ 2 @ 1

3.4

Mašīnas lietošanas termiņš

Pos : 20 /BA/Einl eitung/N utz ungsdauer der M asc hine_Text @ 536\mod_1521559267125_111462.doc x @ 3632659 @ @ 1

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

Drošība
Pos : 22.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/F-J/G/Gr undleg ende Sic herheits hinweise @ 186\mod_1380009482364_111462.doc x @ 1606598 @ 2 @ 1

3.5

Drošības pamatnorādījumi

Pos : 22.2 /BA/Sicher heit/1. Gr undl egende Sicherheits hinweis e/Nic htbeac htung der SiHi und WaHi (Ei nführtext Grundl egende SiHi)_fuer all e @ 175\mod_1372834139379_111462.doc x @ 1504806 @ @ 1

Drošības un brīdinājumu norādījumu neievērošana
Drošības un brīdinājuma norādījumu neievērošana var izraisīt apdraudējumu gan cilvēkiem,
gan materiālām vērtībām.
Pos : 22.3 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/A-E/B/Bedeutung der Betriebs anl eitung @ 186\mod_1380011391583_111462.doc x @ 1606677 @ 3 @ 1

3.5.1

Lietošanas instrukcijas nozīme

Pos : 22.4 /BA/Sicher heit/1. Gr undl egende Sicherheits hinweis e/Bedeutung der Betriebsanlei tung_fuer all e @ 451\mod_1462796255723_111462.doc x @ 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 : 22.5 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/P-T/P/Pers onalqualifi kation @ 187\mod_1380011550253_111462.doc x @ 1606716 @ 3 @ 1

3.5.2

Personāla kvalifikācija

Pos : 22.6 /BA/Sicher heit/1. Gr undl egende Sicherheits hinweis e/Pers onalqualifi kation_BA_fuer alle @ 176\mod_1372840611484_111462.doc x @ 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 : 22.7 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos : 22.8 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/P-T/P/Pers onalqualifi kation des F ac hpers onals @ 510\mod_1501758760055_111462.doc x @ 3498492 @ 3 @ 1

3.5.3

Speciālistu personāla kvalifikācija

Pos : 22.9 /BA/Sicher heit/1. Gr undl egende Sicherheits hinweis e/Pers onalqualifi kation des F ac hpersonals_fuer alle @ 481\mod_1475574402915_111462.doc x @ 3241108 @ @ 1

Ja veicamos darbus (montāža, pārbūve, pārveide, paplašināšana, labošana, papildu
aprīkošana) mašīnai veic nepienācīgi, personas var tikt savainotas vai iet bojā. Lai nepieļautu
negadījumus, katrai personai, kura veic darbus saskaņā ar šo instrukciju, jāizpilda šādas
minimālās prasības:
• Tā ir kvalificēts speciālists ar atbilstošu izglītību.
• Tā, balstoties uz profesionālo piemērotību, ir spējīga samontēt (daļēji) izjaukto mašīnu, kā
to ir paredzējis ražotājs saskaņā ar montāžas instrukciju.
• Tā, balstoties uz profesionālo piemērotību, ir spējīga paplašināt, izmainīt, labot mašīnas
darbību tādā veidā, kā to ir paredzējis ražotājs saskaņā ar atbilstošo instrukciju.
• Tā spēj izpildīt veicamos darbus atbilstoši drošības prasībām šīs instrukcijas ietvaros.
• Tā izprot veicamo darbu un mašīnas funkcionēšanu, spēj atpazīt un nepieļaut darba riskus.
• Tā ir izlasījusi šo instrukciju un var šo informāciju atbilstoši pielietot praksē.
Pos : 22.10 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/K-O/K/Kinder in Gefahr @ 187\mod_1380011650765_111462.doc x @ 1606745 @ 3 @ 1

3.5.4

Bērni briesmās

Pos : 22.11 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Ki nder i n Gefahr_ang ebaute und angehängte M asc hinen @ 176\mod_1372842540941_111462.doc x @ 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 : 22.12 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/A-E/A/Ankuppel n von Vorsatzger äten oder Anhängern @ 187\mod_1380011743445_111462.doc x @ 1606774 @ 3 @ 1

3.5.5

Hederu vai piekabju pievienošana

Pos : 22.13 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Ankuppeln von Vors atzg eräten ( an Selbstfahrer) @ 271\mod_1402904536615_111462.doc x @ 2044580 @ @ 1

Nepareizi savienojot mašīnu ar lopbarības kombainu, pastāv riski, kas var izraisīt smagus
negadījumus.
• Pievienojot ievērojiet visas lietošanas instrukcijas:
– mašīnas lietošanas instrukciju;
– lopbarības kombaina lietošanas instrukciju;
– kardānvārpstas lietošanas instrukciju.
• Ievērojiet savienošanas instrukciju, sk. nodaļu Ekspluatācijas uzsākšana, "Mašīnas
pielāgošana lopbarības kombainam" un nodaļu Lietošanas sākšana, "Piekabināšana pie
lopbarības kombaina".
• Ievērojiet kombinācijas radītās braukšanas izmaiņas.

Pos : 22.14 /Layout Module /---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos : 22.15 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/A-E/B/Baulic he Änderungen an der M asc hine @ 187\mod_1380011874486_111462.doc x @ 1606793 @ 3 @ 1

3.5.6

Mašīnas struktūras izmaiņas

Pos : 22.16 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Baulic he Änder ung en an der Mas chi ne_fuer all e @ 453\mod_1463988143077_111462.doc x @ 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 : 22.17 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/U-Z/Z us atz ausrüs tungen und Ers atzteile @ 187\mod_1380012000801_111462.doc x @ 1606832 @ 3 @ 1

3.5.7

Papildaprīkojums un rezerves daļas

Pos : 22.18 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Zusatzausr üstung en und Ers atz teil e_fuer alle @ 453\mod_1463988536645_111462.doc x @ 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 : 22.19 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/A-E/A/Arbeits plätze an der Mas chi ne @ 453\mod_1463988634725_111462.doc x @ 3077290 @ 3 @ 1

3.5.8

Darba vietas mašīnā

Pos : 22.20 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Ar beitspl ätz e - Mitfahrende Personen_fuer all e @ 176\mod_1372850186689_111462.doc x @ 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 : 22.21 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/A-E/B/Betriebssic her hei t: T ec hnisc h ei nwandfrei er Z ustand @ 187\mod_1380012216128_111462.doc x @ 1606890 @ 3 @ 1

3.5.9

Darbības drošība: Tehniski nevainojams stāvoklis

Pos : 22.22 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise /Betriebssic herheit - Betrieb nur nach or dnungsgemäß er Inbetriebnahme_fuer alle @ 176 \mod_1372854464728_111462.doc x @ 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 : 22.23 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Betriebssic herheit - T ec hnis ch ei nwandfrei er Z ustand der Mas chi ne_fuer all e @ 176\mod_1372854718958_111462.doc x @ 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 : 22.24 /Layout Module /---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos : 22.25 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Betriebssic herheit - Gefahr durc h Sc häden an der M asc hine_fuer alle @ 176\mod_1372856430313_111462.doc x @ 1506631 @ @ 1

Mašīnas bojājumu izraisīts risks
Mašīnas bojājumi var ietekmēt mašīnas darbības drošību un izraisīt negadījumus. Cilvēki var
gūt smagas vai nāvējošas traumas. Drošībai īpaši svarīgās mašīnas daļas:
– bremzes;
– stūres iekārta;
– aizsargmehānismi;
– savienojošās ierīces;
– apgaismojums;
– hidraulika;
– riepas;
– kardānvārpsta.
Ja rodas šaubas par drošu mašīnas darba stāvokli, piemēram, iztecējušu šķidrumu,
acīmredzamu bojājumu vai negaidīti izmainītu braukšanas īpatnību gadījumos:
• Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu; skatiet drošības nodaļā "Mašīnas apstādināšana un
nodrošināšana".
• Iespējamo bojājuma cēloni novērsiet nekavējoties, piemēram, notīriet lielos netīrumus vai
pievelciet vaļīgās skrūves.
• Izmantojot šo lietošanas instrukcijā, atrodiet bojājuma cēloni; skatiet nodaļu Traucējumi —
cēlonis un novēršana.
• Ja iespējams, novērsiet bojājumu, kā norādīts lietošanas instrukcijā.
• Ja rodas traucējumi, kas var iespaidot darba drošību un ko nevar novērst atbilstoši šai
lietošanas instrukcijai: bojājumu novēršanu uzticiet kvalificētai specializētai darbnīcai.
Pos : 22.26 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Betriebssic herheit - T ec hnis che Grenz werte_Ver weis auf T echnisc he Daten Tr ansportwagen SSW @ 538\mod_1522938510703_111462.doc x @ 3642919 @ @ 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. Drošības nolūkos ļoti svarīgi ir
ievērot šādas tehniskās robežvērtības:
– pieļaujamā pilnā masa
– maksimālā ass noslodze
– maksimālais transportēšanas augstums
• Robežvērtību ievērošana, skatīt nodaļā "Tehniskie dati".
Pos : 22.27 /Layout Module /---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos : 22.28 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/F-J /G/Gefahrenber eiche @ 187\mod_1380012427290_111462.doc x @ 1606919 @ 3 @ 1

3.5.10

Apdraudējuma zonas

Pos : 22.29 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Gefahr enbereic he_Einl eitung_fuer alle @ 453\mod_1463991292572_111462.doc x @ 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.
Pos : 22.30 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Gefahr enbereic he_Sicherheits abstand_Tabelle_LW_RP_BP_Trans portw agen @ 453\mod_1463997691799_111462.doc x @ 3078653 @ @ 1

Drošs attālums:
Mašīnām manevrēšanas režīmā, un veicot
darbu laukā
Mašīnas priekšā

3m

Aiz mašīnas

5m

Mašīnas sānos

3m

Ieslēgtai mašīnai bez kustības
Mašīnas priekšā

3m

Aiz mašīnas

5m

Mašīnas sānos

3m

Pos : 22.31 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Gefahr enbereic he_Sicherheits abstand_allg T ext_fuer alle @ 453\mod_1463992314739_111462.doc x @ 3077795 @ @ 1

Šeit minētās drošās distances ir minimālie attālumi noteikumiem atbilstošas lietošanas izpratnē.
Šīs drošās distances pēc vajadzības jāpalielina atkarībā no ekspluatācijas un apkārtējās vides
apstākļiem.
Pos : 22.32 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Gefahr enbereic he_T ext Abhilfe_Trans portwagen SWW @ 539 \mod_1523007631639_111462.doc x @ 3644419 @ @ 1

•

•

Pirms visiem darbiem, ko veic precīzas darbības lopbarības kombaina un transportēšanas
piekabes priekšā vai aizmugurē, apstādiniet un nodrošiniet mašīnu, skatīt nodaļu Drošība,
"Mašīnas apstādināšana un nodrošināšana". Tas attiecas arī uz īslaicīgiem kontroles
darbiem.
Ņemiet vērā visās attiecīgajās lietošanas instrukcijās sniegtos norādījumus:
– precīzas darbības lopbarības kombaina lietošanas instrukciju
– transportēšanas piekabes lietošanas instrukciju
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Pos : 22.34 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Gefahr enbereic h z wisc hen Exaktfel dhäc ksler und Transportwagen_BiG X_Trans portwagen @ 538\mod_1522996398028_111462.doc x @ 3643489 @ @ 1

Bīstamā zona starp precīzas darbības lopbarības kombainu un transportēšanas piekabi
Uzturoties starp precīzas darbības lopbarības kombainu un transportēšanas piekabi, precīzas
darbības lopbarības kombaina ripošanas, neuzmanības vai mašīnas kustības dēļ personas var
tikt smagi savainotas vai iet bojā.
• Pirms visiem darbiem, ko veic starp precīzas darbības lopbarības kombainu un
transportēšanas piekabi, apstādiniet un nodrošiniet mašīnu, skatīt nodaļu Drošība,
"Mašīnas apstādināšana un nodrošināšana". Tas attiecas arī uz īslaicīgiem kontroles
darbiem.
Pos : 22.35 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/P-T/S/Schutz vorrichtungen funkti ons fähig halten @ 187\mod_1380021062004_111462.doc x @ 1607118 @ 3 @ 1

3.5.11

Pārbaudiet aizsargmehānismu funkcionalitāti

Pos : 22.36 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Sc hutz vorrichtungen funkti ons fähig halten_fuer all e @ 453\mod_1464012282699_111462.doc x @ 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.
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Drošība
Pos : 22.38 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/P-T/P/Pers önlic he Sc hutz ausrüstungen @ 453\mod_1464013064506_111462.doc x @ 3080282 @ 3 @ 1

3.5.12

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Pos : 22.39 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Persönlic he Sc hutz ausr üstungen_fuer all e @ 494\mod_1488375125538_111462.doc x @ 3322638 @ @ 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.
• Novelciet nepiemērotu apģērbu un noņemiet rotaslietas (piem., gredzenus, ķēdītes) un garu
matu gadījumā lietojiet matu tīkliņu.

Pos : 22.40 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Geeig nete Klei dung tragen @ 176\mod_1373011520074_111462.doc x @ 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 : 22.41 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/P-T/S/Sic herheits kennz eic hnung en an der Mas chi ne @ 187\mod_1380021311979_111462.doc x @ 1607158 @ 3 @ 1

3.5.13

Drošības marķējumi uz mašīnas

Pos : 22.42 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweiseSic her heits kennzeic hnungen an der M asc hine_fuer alle @ 563\mod_1542802410767_111462.doc x @ 3736377 @ @ 1

Drošības uzlīmes uz mašīnas brīdina par briesmām bīstamajās zonās un ir svarīga mašīnas
drošības aprīkojuma daļa. Drošības uzlīmju trūkums palielina personu smagu un nāvējošu
savainojumu risku.
• Notīriet netīras drošības uzlīmes.
• 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, skaidrojumus un pasūtījuma numurus skatiet drošības nodaļā
Drošība, "Drošības uzlīmes uz mašīnas".
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Drošība
Pos : 22.44 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/U-Z/Ver kehrssic her heit @ 187\mod_1380021550886_111462.doc x @ 1607205 @ 3 @ 1

3.5.14

Satiksmes drošība

Pos : 22.45 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Ver kehrssic her heit - Gefahren bei Str aß enfahrt_fuer alle @ 453\mod_1464013736978_111462.doc x @ 3080343 @ @ 1

Riski, veicot kustību pa ceļu
Ja mašīna pārsniedz nacionālajā likumdošanā norādītos maksimālos izmērus un svarus, un nav
apgaismota atbilstoši noteikumiem, braucot pa koplietošanas ceļiem, var tikt apdraudēti citi
satiksmes dalībnieki.
• Pirms kustības pa ceļu pārliecinieties, vai nav pārsniegti maksimāli pieļaujamie izmēri, svari,
tilta slodze, atbalsta slodze un sakabes slodze, kas saskaņā ar nacionālo likumdošanu ir
spēkā kustībai pa koplietošanas ceļiem.
• Pirms kustības pa ceļu ieslēdziet apgaismojumu un pārliecinieties par tā darbību atbilstoši
noteikumiem.
Pos : 22.46 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Ver kehrssic her heit - Gefahren bei m Fahren auf Straße und Fel d_Transportwagen @ 453\mod_1464014910095_111462.doc x @ 3080424 @ @ 1

Risks, braucot pa ceļu un lauku
Piekabinātā transportēšanas piekabe izmaina lopbarības kombaina braukšanas īpašības.
Braukšanas īpašības ir atkarīgas arī no darba stāvokļa un pamatnes. Ja lopbarības kombaina
vadītājs neņem vērā izmainītās braukšanas īpašības, viņš var izraisīt negadījumus.
• Veiciet pasākumus braukšanai pa ceļu un lauku; skatiet nodaļu "Kustība un
transportēšana".
Pos : 22.47 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Ver kehrssic her heit - M asc hine für die Str aß enfahrt vorberei ten_fuer alle @ 454\mod_1464099981349_111462.doc x @ 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 : 22.48 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Ver kehrssic her heit - Gefahren bei Kur venfahrten_BiG X_Trans portwag en @ 272\mod_1403608176100_111462.doc x @ 2052672 @ @ 1

Riski, braucot pagriezienos ar vilktu piekabi
Braucot pagriezienos, piekabe atvirzās vairāk nekā pašgaitas mašīna.
Tādējādi var izraisīt negadījumus.
• Ņemiet vērā lielāko pagrieziena zonu.
• Nogriežoties ņemiet vērā cilvēkus, pretimbraucējus un šķēršļus.
Pos : 22.49 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Ver kehrssic her heit - Gefahren bei m Betrieb der Mas chi ne in H anglage_fuer alle @ 524\mod_1511948957451_111462.doc x @ 3589705 @ @ 1

Riski, lietojot mašīnu slīpumā
Mašīna lietošanas laikā nogāzē var apgāzties. Tādējādi var notikt negadījumi, un personas var
tikt smagi savainotas vai iet bojā.
• Strādājiet un brauciet nogāzē tikai tad, ja nogāzes zeme ir līdzena un ir nodrošināta riepu
saķere ar zemi.
• Apgrieziet mašīnu nelielā ātrumā. Apgriešanās laikā brauciet lielu līkumu.
• Nepieļaujiet šķērsus braucienus pret nogāzi, jo it īpaši piekraušanas līmeņa un mašīnas
funkciju izpildes dēļ izmainās mašīnas smaguma centrs.
• Nepieļaujiet grūdienveidīgas stūrēšanas kustības nogāzē.
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Pos : 22.51 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/K-O/M /Masc hi ne sicher abstell en @ 187\mod_1380021652951_111462.doc x @ 1607234 @ 3 @ 1

3.5.15

Novietojiet mašīnu droši

Pos : 22.52 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweiseM asc hine si cher abs tell en_fuer all e auß er RP Solo und PreC hop @ 563\mod_1542867449224_111462.doc x @ 3736509 @ @ 1

Nepareizi novietota un nepietiekami nodrošināta mašīna var radīt draudus personām, it īpaši
bērniem, un var nekontrolēti sākt kustēties vai apgāzties. Personas var tikt saspiestas un iet
bojā.
• Novietojiet mašīnu uz izturīgas, horizontālas un līdzenas pamatnes.
• Pirms regulēšanas, uzturēšanas, apkopes un tīrīšanas darbiem ievērojiet mašīnas drošu
stabilitāti.
• Ievērojiet norādes nodaļas Kustība un transportēšana punktā "Mašīnas novietošana".
• Pirms novietošanas: apstādiniet un nodrošiniet mašīnu.

Pos : 22.53 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweiseM asc hine si cher abs tell en - Unbeaufsic htigtes abstellen (Anbaugerät) @ 552\mod_1535376076160_111462.doc x @ 3698729 @ @ 1

Neuzraudzīta novietošana
Nepietiekami nodrošināta un bez uzraudzības novietota mašīna ir risks personām un īpaši
bērniem.
• Pirms novietošanas: Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu, skatīt nodaļu Drošība, "Mašīnas
apstādināšana un nodrošināšana".
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Pos : 22.55 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/A-E/B/Betriebsstoffe @ 187\mod_1380021996500_111462.doc x @ 1607263 @ 3 @ 1

3.5.16

Ekspluatācijas materiāli

Pos : 22.56 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Betriebss toffe - U ngeeignete Betriebss toffe_Ver weis auf M asc hinenbesc hreibung_fuer all e mit Kap Masc @ 454 \mod_1464154848966_111462.doc x @ 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 : 22.57 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Betriebss toffe - U mweltsc hutz und Ents orgung _fuer alle @ 454\mod_1464155176116_111462.doc x @ 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 : 22.58 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/F-J /G/Gefahren durch di e Eins atz umgebung @ 187\mod_1380022686858_111462.doc x @ 1607401 @ 3 @ 1

3.5.17

Apkārtējās vides ietekmes risks

Pos : 22.59 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Gefahr en durc h Ei ns atz umgebung - Brandg efahr _angehängte und ang ebaute Maschi nen @ 535\mod_1521186966072_111462.doc x @ 3627645 @ @ 1

Ugunsbīstamība
Lietošanas laikā, kā arī dzīvnieku, piemēram, grauzēju vai putnu, darbības rezultātā vai
savirpuļojumu dēļ mašīnā var uzkrāties aizdedzināms materiāls.
Putekļi, netīrumi un ražas atlikumi sausos ekspluatācijas apstākļos var aizdegties pie karstām
virsmām, un personas ugunsgrēka laikā var tikt smagi savainotas vai iet bojā.

•
•
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Pārbaudiet un notīriet mašīnu ik dienu pirms pirmās lietošanas reizes.
Regulāri pārbaudiet un notīriet mašīnu darba dienas laikā.

Drošība
Pos : 22.61 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/F-J /G/Gefahren bei bes timmten T ätig keiten: Ar beiten an der Maschi ne @ 187\mod_1380023025765_111462.doc x @ 1607608 @ 3 @ 1

3.5.18

Bīstamība, veicot noteiktus darbus: Darbi ar mašīnu

Pos : 22.62 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Gefahr en bei best. Tätigkeiten: Arbeiten an der M asc hine-nur an stillges etz ter M asc hine_fuer alle @ 455\mod_1464175852117_111462.doc x @ 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 : 22.63 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Gefahr en bei best. Tätigkeiten: Arbeiten an Maschi ne-Ins tandhaltungs- u. Repar aturar beiten_fuer alle @ 177\mod_1373285121161_111462.doc x @ 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 : 22.64 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Gefahr en bei best. Tätigkeiten: Angehobene Masc hi ne und Mas chi nenteile_fuer all e @ 482\mod_1476888393650_111462.doc x @ 3254213 @ @ 1

Paceltas mašīnas un mašīnas daļas
Pacelta mašīna un paceltas mašīnas daļas var nejauši nolaisties vai apgāzties. Tādējādi
personas var tikt smagi savainotas vai iet bojā.
• Neuzkavējieties zem paceltas mašīnas vai paceltām mašīnas daļām, kuras nebija
atbalstītas, sk. nodaļu Drošība, "Paceltas mašīnas un mašīnas daļu droša atbalstīšana".
• Pirms visiem darbiem pie paceltām mašīnām vai mašīnas daļām nolaidiet mašīnu vai
mašīnas daļas.
• Pirms visiem darbiem pie paceltām mašīnām vai mašīnas daļām vai zem tām, mašīnu vai
mašīnas daļas ar neregulējamu drošības atbalstu vai ar hidraulisku sprostierīci un, ievietojot
atbalstus, nodrošiniet pret nolaišanos.
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Pos : 22.66 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Gefahr en bei best. Tätigkeiten: Gefahr durc h Schweißar beiten - Außer Selbs tfahr er @ 244\mod_1395756512013_111462.doc x @ 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 : 22.67 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/F-J /G/Gefahren bei bes timmten T ätig keiten: Ar beiten an Räder n und R eifen @ 187\mod_1380023183993_111462.doc x @ 1607666 @ 3 @ 1

3.5.19

Bīstamība, veicot noteiktus darbus: Darbi ar riteņiem un riepām

Pos : 22.68 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Gefahr en bei best. Tätigkeiten: Arbeiten an R ädern und Rei fen_Wender_Sc hwader_R P_LW_BP_Tr ans pwagen @ 455\mod_1464179424347_111462.doc x @ 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 : 22.69 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/U-Z/Verhalten i n Gefahrensituationen und bei U nfällen @ 187\mod_1380023393504_111462.doc x @ 1607695 @ 3 @ 1

3.5.20

Izturēšanās bīstamās un negadījumu situācijās

Pos : 22.70 /BA/Sic herheit/1. Grundlegende Sic herheits hinweise/Verhalten in Gefahr ensi tuati onen und bei Unfällen_fuer alle @ 1 77\mod_1373291508723_111462.doc x @ 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 : 23 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos : 24.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/P-T/SSic herheitsrouti nen @ 187\mod_1380089318480_111462.doc x @ 1608195 @ 2 @ 1

3.6

Drošības procedūras

Pos : 24.2 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/K-O/MMas chi ne stillsetz en und sic her n (2019- 11- 20 16:09:40) @ 190\mod_1381323544614_111462.doc x @ 1624793 @ 3 @ 1

3.6.1

Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu

Pos : 24.3 /BA/Sicher heit/3. Sic herheitsr outinen/Masc hi ne stillsetz en und sic her n - Trans portwag en @ 539\mod_1523009635841_111462.doc x @ 3644481 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Savainošanās risks, ko rada mašīnas vai tās daļu kustība!
Ja mašīna nav apstādināta, mašīna vai tās daļas var nejauši izkustēties. Tādējādi personas
var tikt smagi savainotas vai iet bojā.
• Pirms precīzas darbības lopbarības kombaina kabīnes atstāšanas: apstādiniet un
nodrošiniet mašīnu.
Lai apstādinātu un nodrošinātu transportēšanas piekabi:
• Novietojiet transportēšanas piekabi uz izturīgas, horizontālas un līdzenas pamatnes.
• Izslēdziet precīzas darbības lopbarības kombaina dzinēju, izņemiet aizdedzes atslēgu un
paņemiet to līdzi.
• Ar stāvbremzēm nodrošiniet transportēšanas piekabi un precīzas darbības lopbarības
kombainu pret ripošanu.
Pos : 24.4 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/A-E/A/Angehobene M asc hine und M asc hinenteile si cher unter bauen @ 190\mod_1381323662799_111462.doc x @ 1624822 @ 3 @ 1

3.6.2

Droši atbalstīta pacelta mašīna un tās daļas

Pos : 24.5 /BA/Sicher heit/3. Sic herheitsr outinen/Angehobene M asc hine und M asc hinenteile sic her unterbauen_ALTE FORM @ 277 \mod_1404810762702_111462.doc x @ 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 : 25 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos : 26 /Ü bersc hriften/Übersc hriften 2/K-O/L/Lage der Sic herheits aufkleber an der Mas chi ne @ 0\mod_1195634967326_111462.doc x @ 111487 @ 2 @ 1

3.7

Drošības uzlīmju izvietojums uz mašīnas

Pos : 27 /BA/Sic her heit/Aufkl eber/Tr ansportwagen/Sic herheits aufkleber SWW XDisc alle auß er Italien @ 579\mod_1573476483610_111462.doc x @ 3877908 @ @ 1
GL

1

2

2

SWWX0001_1
1. att.
Pos : 28 /BA/Sic her heit/4. Sicherheits aufkleber/EU - ISO /939/939 471 1 ( 1x) Bes tell-Nr. @ 189\mod_1381220124664_111462.doc x @ 1622322 @ @ 1

1) Pasūt. nr. 939 471 1 (1x)
Pos : 29 /BA/Sic her heit/4. Sicherheits aufkleber/EU - ISO /939/939 471 1 Bild/Text Immer als ers ten Sicherheits aufkl eber benutz en @ 566 \mod_1553090942263_111462.doc x @ 3752279 @ @ 1
L

Risks, ko rada nepareiza vadība un nepārzināšana
Veicot mašīnas nepareizu vadību un nepārzinot mašīnu, kā arī
nepareizi rīkojoties bīstamās situācijās, pastāv briesmas lietotāja
un trešo personu dzīvībai.
• Pirms lietošanas sākuma izlasiet un ņemiet vērā lietošanas
instrukciju un drošības norādījumus.

Pos : 30 /BA/Sic her heit/4. Sicherheits aufkleber/EU - ISO /942/942 196 1 ( 2x) Bes tell-Nr. @ 271\mod_1402898285840_111462.doc x @ 2044157 @ @ 1

2) Pasūt. nr. 942 196 1 (2x)
Pos : 31 /BA/Sic her heit/4. Sicherheits aufkleber/EU - ISO /942/942 196 1 Bild/Text @ 566\mod_1553091831712_111462.doc x @ 3752439 @ @ 1

Risks, ko rada saspiešana vai sagriešana
Savainošanās risks, ko rada kustīgo mašīnas daļu saspiešanas
un sagriešanas vietas.
• Nekad nelieciet rokas saspiešanas bīstamajā zonā, kamēr tur
ir iespējama daļu kustība.

942 196 -1

Pos : 32 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1

26

Drošība
Pos : 33 /BA/Sic her heit/Aufkl eber/Tr ansportwagen/Sic herheits aufkleber SWW XDisc nur Italien @ 579\mod_1573476618160_111462.doc x @ 3878031 @ @ 1
GL

Itālijas variantam:

2

2

1

SWWX0031
2. att.
Pos : 34 /BA/Sic her heit/4. Sicherheits aufkleber/EU - ISO /939/939 471 1 ( 1x) Bes tell-Nr. @ 189\mod_1381220124664_111462.doc x @ 1622322 @ @ 1

1) Pasūt. nr. 939 471 1 (1x)
Pos : 35 /BA/Sic her heit/4. Sicherheits aufkleber/EU - ISO /939/939 471 1 Bild/Text Immer als ers ten Sicherheits aufkl eber benutz en @ 566 \mod_1553090942263_111462.doc x @ 3752279 @ @ 1
L

Risks, ko rada nepareiza vadība un nepārzināšana
Veicot mašīnas nepareizu vadību un nepārzinot mašīnu, kā arī
nepareizi rīkojoties bīstamās situācijās, pastāv briesmas lietotāja
un trešo personu dzīvībai.
• Pirms lietošanas sākuma izlasiet un ņemiet vērā lietošanas
instrukciju un drošības norādījumus.

Pos : 36 /BA/Sic her heit/4. Sicherheits aufkleber/EU - ISO /942/942 196 1 ( 2x) Bes tell-Nr. @ 271\mod_1402898285840_111462.doc x @ 2044157 @ @ 1

2) Pasūt. nr. 942 196 1 (2x)
Pos : 37 /BA/Sic her heit/4. Sicherheits aufkleber/EU - ISO /942/942 196 1 Bild/Text @ 566\mod_1553091831712_111462.doc x @ 3752439 @ @ 1

Risks, ko rada saspiešana vai sagriešana
Savainošanās risks, ko rada kustīgo mašīnas daļu saspiešanas
un sagriešanas vietas.
• Nekad nelieciet rokas saspiešanas bīstamajā zonā, kamēr tur
ir iespējama daļu kustība.

942 196 -1

Pos : 38 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos : 39 /BA/Sic her heit/6. Ü ber arbeitete War nhi nweis e/Hi nweis - N achbestellung/ Anbringung Aufkleber @ 357\mod_1438760742670_111462.doc x @ 2656432 @ 33 @ 1

3.7.1

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

3.7.2

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

Pos : 40 /Ü bersc hriften/Übersc hriften 3/A-E/A/Ans prec hpartner @ 0\mod_1195569394286_111462.doc x @ 111478 @ 3 @ 1

3.7.3

Kontaktpersona

Pos : 41 /BA/Adress en/Adresse Mas chi nenfabrik KR ONE Spelle @ 489\mod_1484905432391_111462.doc x @ 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 : 42 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Drošība
Pos : 43.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/P-T/S/Sicherheits ausstattung @ 17\mod_1236613960651_111462.doc x @ 205825 @ 2 @ 1

3.8

Drošības aprīkojums

Pos : 43.2 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/F-J/F/F es tstellbrems e @ 322\mod_1424873704700_111462.doc x @ 2483009 @ 3 @ 1

3.8.1

Stāvbremze

Pos : 43.3 /BA/Inbetriebnahme/Fes tstellbr emse/War nung - F ests tell brems e anzi ehen_Transportwagen @ 539\mod_1523358937534_111462.doc x @ 3647755 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Transportēšanas piekabes negaidīta kustība!
Ja transportēšanas piekabes novietošanas laikā neaktivizē stāvbremzi, transportēšanas
piekabe var negaidīti sākt kustību. Tādējādi personas var tikt smagi savainotas vai iet bojā.
• Vienmēr pievelciet stāvbremzi, kad izkāpjat no precīzas darbības lopbarības kombaina vai
novietojat transportēšanas piekabi.
Pos : 43.4 /BA/Inbetriebnahme/Fes tstellbr emse/Feststellbr emse Bil d Trans portwag en SWW @ 539\mod_1523359128955_111462.doc x @ 3647794 @ @ 1

1

2

SWW00029

3. att.
Pos : 43.5 /BA/Inbetriebnahme/Fes tstellbr emse/Feststellbr emse Anbringungsort Trans portwagen SWW @ 539\mod_1523360631043_111462.doc x @ 3647929 @ @ 1

Stāvbremzes svira (1) atrodas mašīnas priekšpusē uz jūgstieņa.
Stāvbremze ir paredzēta mašīnas nodrošināšanai pret nejaušu ripošanu, tas īpaši attiecas uz
atkabinātu mašīnu.
Stāvbremzes pievilkšana:
• Velciet sviru (1), līdz ir nodrošināts transportēšanas piekabes miera stāvoklis.
Stāvbremzes atlaišana:
• Viegli pavelciet sviru (1), nospiediet atbloķēšanas taustiņu (2) un pilnīgi pagrieziet atpakaļ
sviru (1) transportlīdzekļa vidus virzienā.

Pos : 43.6 /BA/Inbetriebnahme/Fes tstellbr emse/Feststellbr emse betätigen Tr ansportwagen SWW @ 539 \mod_1523360660037_111462.doc x @ 3647971 @ @ 1

Pos : 43.7 /BA/Inbetriebnahme/Fes tstellbr emseHi nwei s: U m di e Maschi ne gegen Wegrollen z u sic hern, z usätzlich zur Fes tstellbr emse di e @ 542\mod_1527586126700_111462.doc x @ 3661689 @ @ 1

Ievērībai
Lai nodrošinātu mašīnu pret ripošanu, papildus stāvbremzei
izmantojiet riteņu paliktņus.
Pos : 43.8 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1

29

Drošība
Pos : 43.9 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/U-Z/Unterl egkeile @ 33\mod_1254202555660_111462.doc x @ 318458 @ 3 @ 1

3.8.2

Apakšā pieliekamie ķīļi

Pos : 43.10 /BA/Sic herheit/Tr ansportwagen/Unterl egkeile Bil d Trans portwag en SWW @ 539\mod_1523368638633_111462.doc x @ 3648257 @ @ 1

1

1

1

1

4. att.
Pos : 43.11 /BA/Sic herheit/Tr ansportwagen/Unterl egkeile T ext Tr ansportwagen SWW @ 539\mod_1523369153213_111462.doc x @ 3648289 @ @ 1

Riteņa paliktņi (1) atrodas pie aizmugurējās ass.
• Lai nodrošinātu transportēšanas piekabi pret ripošanu, ievietojiet pa vienam riteņa paliktnim
pirms un aiz aizmugurējā tilta riteņa.
Pos : 44 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Mašīnas apraksts
Pos : 45 /Ü bersc hriften/Übersc hriften 1/K-O/Mas chi nenbes chr eibung @ 107\mod_1334231806004_111462.doc x @ 965214 @ 1 @ 1

Mašīnas apraksts

4

Pos : 46 /Ü bersc hriften/Übersc hriften 2/K-O/M/M asc hinenübersic ht @ 0\mod_1195565731130_111462.doc x @ 111469 @ 2 @ 1

Mašīnas pārskats

4.1

Pos : 47 /BA/M asc hinenbesc hrei bung/M asc hinenübersic ht/Transportwagen/M asc hinenübersic ht Tr ansportwagen SWW XDisc @ 562 \mod_1542106510906_111462.doc x @ 3731851 @ @ 1

4

6

5

3
2
1

7
8

9
SWWX0032

5. att.
1) Sakabes cilpa

2) Jūgstienis

3) Stāvbremzes svira

4) Vidus rādītājs

5) Fiksācijas svira

6) Riteņa paliktņi

7) Dokumentu tvertne

8) Stiprināšanas cilpas

9) Augstuma noturēšanas
mehānisms
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Mašīnas apraksts
Itālijas variantam:

6

5
4
3
2
1

7
8

9
SWWX0033

6. att.
1) Sakabes cilpa

2) Jūgstienis

3) Stāvbremzes svira

4) Vidus rādītājs

5) Fiksācijas svira

6) Riteņa paliktņi

7) Dokumentu tvertne

8) Stiprināšanas cilpas

9) Augstuma noturēšanas
mehānisms

Pos : 48 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1

32

Mašīnas apraksts
Pos : 49 /Ü bersc hriften/Übersc hriften 2/K-O/K/Kennz eic hnung @ 0\mod_1195564622099_111462.doc x @ 111466 @ 2 @ 1

4.2

Marķējums

Pos : 50 /BA/Einl eitung/Kennz eichnung/Tr ans portwag en/Kennz eichnung Tr ansportwagen SWW Eas yC ollect/XDis c @ 489\mod_1484559349833_111462.doc x @ 3288719 @ @ 1

1

SWWX0013_1

7. att.
Mašīnas parametri ir norādīti datu plāksnītē (1).
Pos : 51 /BA/Einl eitung/Kennz eichnung/Angaben für Anfr age und Bestellungen_M asc hnr . FIN /VIN @ 395\mod_1446647894187_111462.doc x @ 2816999 @ 2 @ 1

4.3

Informācija par pieprasījumiem un pasūtījumiem
Mašīnas
numurs/FIN/VIN
Norādījums
Visam marķējumam piemīt uzziņu vērtība un to nedrīkst nedz izmainīt, nedz padarīt
nesalasāmu!
Jautājumu gadījumā un rezerves daļu pasūtīšanas gadījumā jānorāda mašīnas
numurs/FIN/VIN. Mašīnas numuru atradīsiet datu plāksnītē rindiņā mašīnas numurs/FIN/VIN.
Lai jums vienmēr būtu pieejami dati, mēs iesakām šos datus ierakstīt augšējos lauciņos.
Norādījums
KRONE oriģinālās rezerves daļas un ražotāja atļautie piederumi ir domāti 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 : 52 /Ü bersc hriften/Übersc hriften 3/A-E/A/Ans prec hpartner @ 0\mod_1195569394286_111462.doc x @ 111478 @ 3 @ 1

4.3.1

Kontaktpersona

Pos : 53 /BA/Adress en/Adresse Mas chi nenfabrik KR ONE Spelle @ 489\mod_1484905432391_111462.doc x @ 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 : 54 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Tehniskie rādītāji
Pos : 55.1 /BA/Einl eitung/T ec hnis che D aten/Technisc he Daten mit 1. Ü bersc hrift @ 296\mod_1412681255605_111462.doc x @ 2328738 @ 1 @ 1

5

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

Pos : 55.2 /BA/Einl eitung/T ec hnis che D aten/Trans portwagen/SWW XDis c @ 562\mod_1542119015392_111462.doc x @ 3732111 @ @ 1

Izmantojot transportēšanas piekabi, nedrīkst pārsniegt datu plāksnītē norādītās masas.
Tips

Transportēšanas piekabe SWW XDisc

Kopējais garums

10 365 mm

Kopējais platums

2 080 mm

Kopējais augstums bez tiešā griezējaparāta

1 180 mm

Kopējais augstums ar tiešo griezējaparātu

2 100 mm

Riepas

10.0/75-15.3 10PR TL

Pieļaujamā pilnā masa
Jūgstieņa klīrenss
Elektroiekārta

5 200 kg
1 080 mm (ar regulējamu augstumu)
12 V – 7 kontaktu spraudnis

Visi izmēri un svari var neatbilst sērijveida modelim un ir informatīvi.
Pos : 56 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
Pos : 57 /Ü bersc hriften/Übersc hriften 1/A-E/Ers tinbetriebnahme @ 0\mod_1196314201498_111462.doc x @ 111585 @ 1 @ 1

6

Ekspluatācijas uzsākšana

Pos : 58 /BA/Sic her heit/7. Gefahrenhi nwei se alt/Gefahr - Fehler hafter Zusammenbau @ 1\mod_1202224212591_111462.doc x @ 112515 @ @ 1

Bīstami! - Nepareiza montāža
Sekas: nāves briesmas, smagi savainojumi cilvēkiem vai smagi bojājumi mašīnai.
• Mašīnas montāžu drīkst izpildīt tikai pilnvarotā specializētā tirdzniecības uzņēmuma
darbinieki.
• Mašīnas montāža jāizpilda īpaši rūpīgi.
• To izpildot, ņemiet vērā attiecīgos nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus.
• Izmantojiet tikai drošus un atbilstoša izmēra cēlējmehānismus un piekares līdzekļus.
• Mašīnu drīkst sākt izmantot tikai tad, kad ir uzstādīti visi aizsargmehānismi.
• Mašīnas konstrukcijas patvaļīga izmainīšana atceļ ražotāja atbildību par bojājumiem, kas
radušies šādu izmaiņu dēļ.
Pos : 59 /BA/Einstell ung en/Trans portwagenD eichs elhöhe anpas sen @ 540\mod_1524210695127_111462.doc x @ 3653759 @ 2 @ 1

6.1

Jūgstieņa augstuma pielāgošana

1050

3

3

2

1

SWWX0017_3

8. att.
Augstuma noturēšanas mehānisms (2) ir paredzēts jūgstieņa pievienošanas augstuma
regulēšanai un novērš tā nokrišanu. Augstuma noturēšanas mehānismam vienmēr jābūt
iestatītam tā, lai būtu iespējama jūgstieņa laidena regulēšana uz augšu un uz leju par vienādu
lielumu.
Rūpnīcā jūgstieņa augstums ir iestatīts uz 1050 mm.
Atkarībā no vilcējtransportlīdzekļa sakabes atveres augstuma jūgstieņa augstums var būt
jāpielāgo.
Šim nolūkam:
UZMANĪBU! Augstuma noturēšanas mehānisms ir ar spiedes spriegumu
Augstuma noturēšanas mehānisma (2) demontāžu drīkst veikt tikai tad, ja iespiešanas spēks ir
iestatīts tik liels, ka piespiedējatsperu komplekts ir nofiksēts.
Iespiešanas spēka palielināšana/samazināšana
• Noņemiet gumijas uzmavu (1)
• Ieskrūvējiet vai izskrūvējiet vītņoto uzmavu
Ieskrūvējot vītņoto uzmavu ― palielina iespiešanas spēku
Izskrūvējot vītņoto uzmavu ― samazina iespiešanas spēku
• Augstuma noturēšanas mehānismu novirziet caurumu grupā (3) (ievērojiet iepriekš minētās
prasības)
Pos : 60 /BA/Ersti nbetriebnahme/Trans por twagen/Anpass en der Kufenaufnahmen @ 65\mod_1300949368198_111462.doc x @ 587184 @ 2 @ 1
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Ekspluatācijas uzsākšana
6.2

Slieču stiprinājumu pielāgošana

9. att.
Atkarībā no kombaina riepu izmēra var būt nepieciešama griezējinstrumenta transportiera slieču
stiprinājumu pielāgošana (priekšā/aizmugurē).
Šim nolūkam:
• Nolaidiet griezējaparātu (X-Disc) uz griezējaparāta transportiera tiktāl, līdz griezējaparāta
priekšējā sliece (1) mazliet saskaras ar griezējaparāta transportiera priekšējo slieces
stiprinājumu (2).
• Šajā pozīcijā pārbaudiet lielumu X starp šķērssiju (3) (griezējaparāts) un aizmugurējo
slieces stiprinājumu (4). Lielumam X jābūt apt. 50 mm.
Ja tas tā nav, tad:
• Noņemiet griezējaparātu no griezējaparāta transportiera un priekšējā slieces stiprinājuma
tapu pārlieciet slieces stiprinājuma priekšējā caurumā (5).
• Atkārtoti noregulējiet slieces stiprinājumu (sk. nodaļu Regulējumi „Slieces stiprinājuma
regulējums“)
Pos : 61 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos : 62.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/F-J/Inbetri ebnahme @ 0\mod_1196327075811_111462.doc x @ 111602 @ 1 @ 1

7

Lietošanas sākums

Pos : 62.2 /BA/Sicher heit/6. Ü ber arbeitete War nhi nweis e/An-/ Abbau/Gefahr - An- / Abbau und Betrieb des Trans portwag ens @ 541\mod_1526474784076_111462.doc x @ 3660293 @ @ 1

BĪSTAMI! – Mašīnas pievienošana/demontāža un lietošana
Sekas: briesmas dzīvībai vai smagi savainojumi.
• Iestatīšanas darbus drīkst veikt tikai tad, kad ir izslēgta piedziņa un apstādināts dzinējs!
• Izslēdziet dzinēju un izņemiet aizdedzes atslēgu.
• Nodrošiniet mašīnu pret ripošanu.
• Neviens nedrīkst atrasties starp vilcējtransportlīdzekli un mašīnu.
• Neviens nedrīkst atrasties priekšējā tilta un aizmugurējā tilta pagrieziena zonā.
• Darbus zem paceltas mašīnas un pie tās veiciet tikai tad, kad tā ir droši atbalstīta.
• Darbības laikā ievērojiet pietiekami drošu attālumu līdz visām griezējaparāta
transportēšanas piekabes kustīgajām daļām.
• Bīstamās situācijās nekavējoties apstādiniet transportēšanas piekabi.
Pos : 62.3 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos : 62.4 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/A-E/AAnbau an das Z ugfahrz eug @ 5\mod_1213954686142_111462.doc x @ 113188 @ 2 @ 1

7.1

Pievienošana pie vilcēja

Pos : 62.5 /BA/Sicher heit/7. Gefahrenhi nweis e alt/Transportwagen/Gefahr - Stütz- und Anhäng elas ten des Z ugfahrzeugs nicht beac htet @ 5\mod_1213954787861_111462.doc x @ 113189 @ @ 1

BĪSTAMI! Nav ņemta vērā traktora atbalsta slodze un sakabes slodze!
Sekas: briesmas dzīvībai, savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai.
• Ievērojiet vilcēja maks. pieļaujamo atbalsta slodzi un sakabes slodzi!
• Mašīnu atbilstoši noteikumiem piekabiniet pie vilcēja sakabes ierīces un nostipriniet.
Pos : 62.6 /Übersc hriften/Übersc hriften 3/A-E/A/Ankuppeln an das Zugfahrzeug @ 5\mod_1213956340830_111462.doc x @ 113190 @ 3 @ 1

7.1.1

Sakabes cilpas piekabināšana pie vilcēja sakabes ierīces

Pos : 62.7 /BA/Inbetriebnahme/Transportwagen/Ankuppeln an das Z ugfahrz eug Bild EC 1053 @ 491\mod_1485514638455_111462.doc x @ 3297700 @ @ 1
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2

1
SWWX00 11_1

10. att.
Pos : 62.8 /BA/Inbetriebnahme/Transportwagen/Ankuppeln an das Z ugfahrz eug EC 1053/X-Disc 6200 @ 432\mod_1456220690358_111462.doc x @ 2982859 @ @ 1

Piekabināšanas procesā jārīkojas šādi:
• Piekabiniet sakabes cilpu (1).
• Pēc vajadzības noregulējiet sakabes augstumu, kas piemērots lopbarības kombaina
sakabes ierīcei, sk. nodaļu Ekspluatācijas uzsākšana, "Jūgstieņa augstuma pielāgošana".
• Pievienojiet savienojuma vadu (2), sk. nodaļu Ekspluatācijas sākšana, "Elektriskais
pieslēgums".
• Piestipriniet rokas bremzes sviras drošības auklu (3) pie vilcēja.
Pos : 62.9 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Lietošanas sākums
Pos : 62.10 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/A-E/EElektrisc her Ansc hluss @ 14\mod_1227073317752_111462.doc x @ 167861 @ 2 @ 1

7.2

Elektriskais pieslēgums

Pos : 62.11 /BA/Inbetri ebnahme/Tr ans portwag en/Ac htung Verbi ndungs kabel or dnungsgemäß verl egen @ 437\mod_1456846451239_111462.doc x @ 2998037 @ @ 1

IEVĒRĪBAI! Savienojuma vads nav pareizi ieklāts.
Sekas: apgaismošanas ierīce vairs nedarbojas.
• Savienojuma vads starp vilcēju un griezējaparāta transportieri jāierīko tā, lai pagriežoties
tas nenospriegotos vai nesaskartos ar vilcēja riteņiem vai zemi.
Pos : 62.12 /BA/Inbetri ebnah me/Tr ans portwag en/El ektrisc her Ansc hluß @ 491\mod_1485760959743_111462.doc x @ 3297887 @ @ 1

2

1

SWWX0012_1

11. att.
• Apgaismojuma savienojuma vadu (2) pievienojiet pie vilcēja elektroiekārtas 7-kontaktu
spraudsavienojuma (1).
• Ierīkojiet vadu tā, lai tas nesaskartos ar riteņiem vai zemi.
Pos : 63 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Kustība un transportēšana
Pos : 64.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/F-J/F ahr en und Trans port @ 0\mod_1196330049217_111462.doc x @ 111608 @ 1 @ 1

8

Kustība un transportēšana

Pos : 64.2 /BA/Sicher heit/Fahren und Trans port/Mitfahr en Straß enfahrt/Gefahr Straß enfahrt, Mitfahren Tr ans portwag en @ 5\mod_1213958825017_111462.doc x @ 113194 @ @ 1

BĪSTAMI! Kustība pa ceļu, līdzbraukšana, gaitas īpašības
Sekas: briesmas dzīvībai, savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai.
• Mašīnai jābūt pilnīgi un pareizi piekabinātai
• Aizliegts braukt līdzi uz mašīnas
• Braucot pa koplietošanas ceļiem, jāņem vērā noteikumi par kārtību, kādā nosaka
transportlīdzekļu pielaidi ekspluatācijai (apgaismojums, marķējums).
• Nepārsniedziet pieļaujamo maksimālo ātrumu (sk. datu plāksnīti)
• Griezējaparāta transportiera satiksmes drošība, sevišķi apgaismojums, riepas,
griezējaparāta stiprinājuma sistēma, bremzes vilcējstieņu sistēma, stūres svirstienis, kā arī
griezējaparāta aizturi jāpārbauda pirms braukšanas pa koplietošanas ceļiem
• Pirms sākat kustību, gādājiet par nevainojamu redzamību pie vilcēja un ap to, kā arī
griezējaparāta transportiera virzienā
Pos : 65 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos : 66.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/A-E/Bedienung @ 0\mod_1199789505403_111462.doc x @ 112143 @ 1 @ 1

9

Vadība

Pos : 66.2 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/A-E/AArbeits einsatz @ 5\mod_1213258631763_111462.doc x @ 113119 @ 2 @ 1

9.1

Darbs

Pos : 66.3 /BA/Sicher heit/Trans portwagen/Warnung U nerwartet Beweg ung der M asc hine @ 579\mod_1573476145846_111462.doc x @ 3877875 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS! – Negaidīta mašīnas kustība
Ietekme: briesmas dzīvībai, smagi savainojumi vai nopietni bojājumi mašīnai.
Hedera piekabināšanas un atkabināšanas laikā jābūt īpaši piesardzīgiem! Noteikti jāievēro
nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi.
Jāievēro informācija, kas sniegta hedera lietošanas instrukcijā.
Pos : 66.4 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/K-O/LLadevorgang @ 14\mod_1227075003471_111462.doc x @ 167976 @ 2 @ 1

9.2

Kraušanas process

Pos : 66.5 /BA/Bedi enung /Trans portwagen/SWW X-Disc 6200/Hinweis Lade/ Entladevorgang SWW XDisc @ 562\mod_1542178409917_111462.doc x @ 3732241 @ @ 1

Ievērībai
Tiešā griezējaparāta iekraušanas process transportēšanas piekabē vai izkraušanas process no
tās ir jāveic uz līdzenas virsmas ar izturīgu pamatni. Jābūt pieejamai pietiekamai vietai sānos
lopbarības kombaina manevrēšanai.
Pos : 66.6 /BA/Bedi enung /Trans portwagen/Ladevorgang H andbrems e und Unterleg keile SWW Eas yColl ect @ 536\mod_1521526752405_111462.doc x @ 3631395 @ @ 1

1

2

2
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12. att.
Transportēšanas piekabes sagatavošana:
• Pievelciet stāvbremzi (1).
• Ar riteņu paliktņiem (2) pie aizmugurējā tilta nodrošiniet transportēšanas piekabi pret
ritpošanu.
Pos : 66.7 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos : 66.8 /BA/Bedi enung /Trans portwagen/SWW X-Disc 6200/Verriegel ungs hebel Verriegel ungss tüc k SWW X-Disc 6200 Bild @ 54\mod_1291099746859_111462.doc x @ 511423 @ @ 1
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SWWX0003

13. att.
Pos : 66.9 /BA/Bedi enung /Trans portwagen/SWW X-Disc 6200/Verriegel ungss tüc k (1) nach oben sc hieben SWW X-Disc 6200 @ 54\mod_1291098138812_111462.doc x @ 511368 @ @ 1

Bloķētāja elementu (1) pavirziet uz augšu.
Šim nolūkam:
• Atbrīvojiet sprosttapu (2)
• Bloķētāja elementu (1) pavirziet uz augšu un nostipriniet ar sprosttapu (2) un atsperes
aizbāzni
Pos : 66.10 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Verrieg elungshebel ( 3) von Pos. I i n Pos . II sc hwenken SWW X-Disc 6200 @ 54\mod_1291028980562_111462.doc x @ 511340 @ @ 1

Bloķētāja sviru (3) pagrieziet no I.poz. uz II.poz.
Šim nolūkam:
• Atbrīvojiet sprosttapu (5)
• Bloķētāja sviru (3) pagrieziet no I.poz. uz II.poz.
• Ievietojiet sprosttapu (5) uzliktnī
Pos : 66.11 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Sc hneidwek X-Disc bis Anschl ag vorfahren Bild @ 14\mod_1227076909002_111462.doc x @ 168028 @ @ 1
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SWWX0004

14. att.
Pos : 66.12 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Sc hneidwek X-Disc bis Anschl ag vorfahren T1 @ 14\mod_1227077049799_111462.doc x @ 168050 @ @ 1

•
•
•

Paceliet griezējaparātu (X-Disc) līdz kombaina pacelšanas mehānisma atbalstam (padeves
sistēma).
Ar griezējaparātu (X-Disc) virzieties paralēli pāri griezējaparāta transportierim, turklāt ar
griezējaparāta (X-Disc) marķējuma bultu (1) meklējiet griezējaparāta transportiera
vidusdaļas norādi (2).
Virzieties uz priekšu, līdz griezējaparāts (X-Disc) mazliet pieskaras vidusdaļas norādei (2).

Pos : 66.13 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Ac htung Sc häden an der M asc hine absenken des Ei nzug aggregates @ 14\mod_1227077096408_111462.doc x @ 168090 @ @ 1

UZMANĪBU! Bojājumi mašīnai
Pārliecinieties pirms padeves agregāta turpmākās nolaišanas, vai griezējaparāta transportiera
stiprinājuma uzliktņi (3) tik tiešām atrodas pa vidu starp griezējaparāta stiprinājumiem (4)
attiecīgi mašīnas labajā un kreisajā pusē.
Pos : 66.14 /Layout Module /---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos : 66.15 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Vor ber eitung en am Fel dhäc ksl er SWW X-Disc 6200 @ 489\mod_1484575105579_111462.doc x @ 3289179 @ @ 1

Lopbarības kombaina sagatavošanas darbi ar modeli “Svārstīgā rāmja pielāgošana”

GPS00021

15. att.
• Atveriet aizsargapvalku (7).
• Noņemiet šarnīra dakšu (5) no galvenā reduktora piedziņas vārpstas rēdzes (6) un
novietojiet lopbarības kombaina turētājā.
• Slēdzēja āķa (1) atvēršana: izvelciet atsperes aizbāzni (4), bloķētāja sviru (3) izvelciet no
fiksatora (2) un pagrieziet uz priekšu.
Pos : 66.16 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Bei ei nem Fel dhäc ksler mit Pendelrollenadaption @ 489\mod_1484577811966_111462.doc x @ 3289241 @ @ 1

Lopbarības kombainam ar modeli “Svārstīgo rullīšu pielāgošana”
Pos : 66.17 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Verrieg elungsbolz en entrieg eln bei H äc ksl er mit Pendelroll enadapti on mit Vors atz Bil d @ 491\mod_1485769679021_111462.doc x @ 3298300 @ @ 1

1
BX480606

16. att.
Pos : 66.18 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Vors atz verrieg elung entri egeln, si ehe BA des F el dhäc ksl ers @ 489\mod_1484562825178_111462.doc x @ 3288977 @ @ 1

•

Atbloķējiet hedera fiksatoru (1), sk. lopbarības kombaina lietošanas instrukciju.

Pos : 66.19 /Layout Module /---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos : 66.20 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Sc hneidwer k X-Disc auf SWW abs etz en Bil d @ 491\mod_1485784653628_111462.doc x @ 3298940 @ @ 1
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SWWX0028

17. att.
Pos : 66.21 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Pendelr ahmen/Ei nz ug abs enken T 1 @ 491\mod_1485771001081_111462.doc x @ 3298511 @ @ 1

•

Nolaidiet lopbarības kombaina padevi tiktāl, līdz griezējaparāta transportiera stiprinājuma
uzliktņi (3) atrodas pa vidu starp griezējaparāta stiprinājumiem (4) (mašīnas labā un kreisā
puse).

Pos : 66.22 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Bei ei nem Fel dhäc ksler mit Pendelrahmenadaption @ 489\mod_1484576283423_111462.doc x @ 3289210 @ @ 1

Lopbarības kombainam ar modeli “Svārstīgā rāmja pielāgošana”
Pos : 66.23 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Pendelr ahmen abs enken T 2 T ext @ 491\mod_1485771559105_111462.doc x @ 3298542 @ @ 1

•

Nolaidiet lopbarības kombaina svārstīgo rāmi, līdz satvērējizciļņi atrodas zem
satvērējtapām.

Pos : 66.24 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Bei ei nem Fel dhäc ksler mit Pendelrollenadaption @ 489\mod_1484577811966_111462.doc x @ 3289241 @ @ 1

Lopbarības kombainam ar modeli “Svārstīgo rullīšu pielāgošana”
Pos : 66.25 /BA/Bedienung /Vorsätze/EASYF LOW/Abbau Bil d Eas yFl ow 300 S @ 252\mod_1397063091497_111462.doc x @ 1943301 @ @ 1
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3

1
EFL000070_1

18. att.
Pos : 66.26 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200Verriegel ungsbolzen verriegel n bei Fel dhäc ksler mit Pendelrollenadaption @ 489\mod_1484574811643_111462.doc x @ 3289148 @ @ 1

•
•
Pos : 66.27 /Layout Module /---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Nolaidiet lopbarības kombaina pacelšanas mehānismu tiktāl, līdz rullīšu vadīklām (2) nav
kontakta ar stiprinājuma loku.
Nobloķējiet hedera fiksatorus (1), sk. lopbarības kombaina lietošanas instrukciju.

Vadība
Pos : 66.28 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Pendelr ahmen abs enken T 2 Bild @ 490\mod_1485333762451_111462.doc x @ 3295889 @ @ 1
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SWWX0006

19. att.
Pos : 66.29 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Pendelr ahmen abs enken T 3 @ 490\mod_1485333783767_111462.doc x @ 3295920 @ @ 1

•
•
•

Atvirziet lopbarības kombainu.
Izņemiet sprosttapu (5) no turētāja (11).
Nostipriniet griezējaparātu ar sprosttapu (5) un atsperes aizbāzni (6).

Pos : 66.30 /Layout Module /---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos : 66.31 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Gefahr Verrieg elungshebel nicht ordnungsgemäß verriegelt @ 14\mod_1227079166690_111462.doc x @ 168182 @ @ 1

BĪSTAMI! Griezējaparāts nav pienācīgi nostiprināts.
Sekas: briesmas dzīvībai, smagi savainojumi vai nopietni bojājumi mašīnai.
Pārliecinieties, vai bloķētāja svira (9) atrodas vismaz 10 cm virs pļāvēja garensijas.
Pos : 66.32 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Sc hneidwer k X-Disc verriegel n @ 14\mod_1227079737018_111462.doc x @ 168205 @ @ 1
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SWWX0007

20. att.
Virziet bloķētāja elementu (7) cik vien iespējams uz leju.
Šim nolūkam:
• Atbrīvojiet sprosttapu (8)
• Bloķētāja elementu (7) pavirziet uz leju un nostipriniet ar sprosttapu (8) un atsperes
aizbāzni.
Bloķētāja sviru (9) pagrieziet no II.poz. uz I.poz.
Šim nolūkam:
• Atbrīvojiet sprosttapu (10)
• Bloķētāja sviru (9) pagrieziet no II.poz. uz I.poz. un nostipriniet ar sprosttapu (4) un atsperes
aizbāzni.
Pos : 66.33 /Layout Module /---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos : 66.34 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/A-E/E/Entladevorgang @ 5\mod_1214206888575_111462.doc x @ 113210 @ 3 @ 1

9.2.1

Izkraušanas process

Pos : 66.35 /BA/Sic herheit/Tr ansportwagen/War nung U ner wartet Bewegung der M asc hine @ 579\mod_1573476145846_111462.doc x @ 3877875 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS! – Negaidīta mašīnas kustība
Ietekme: briesmas dzīvībai, smagi savainojumi vai nopietni bojājumi mašīnai.
Hedera piekabināšanas un atkabināšanas laikā jābūt īpaši piesardzīgiem! Noteikti jāievēro
nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi.
Jāievēro informācija, kas sniegta hedera lietošanas instrukcijā.
Pos : 66.36 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Hi nweis Lade/ Entl adevorgang SWW XDisc @ 562\mod_1542178409917_111462.doc x @ 3732241 @ @ 1

Ievērībai
Tiešā griezējaparāta iekraušanas process transportēšanas piekabē vai izkraušanas process no
tās ir jāveic uz līdzenas virsmas ar izturīgu pamatni. Jābūt pieejamai pietiekamai vietai sānos
lopbarības kombaina manevrēšanai.
Pos : 66.37 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Entladevorgang T 1 SWW X-Disc 6200 @ 14\mod_1227098741393_111462.doc x @ 168282 @ @ 1

SWWX0008

21. att.
Bloķētāja sviru (3) pagrieziet no I.poz. uz II.poz.
Šim nolūkam:
• Atbrīvojiet sprosttapu (5).
• Bloķētāja sviru (3) pagrieziet no I.poz. uz II.poz.
• Ievietojiet sprosttapu (5) uzliktnī.
Bloķētāja elementu (1) pavirziet uz augšu.
Šim nolūkam:
• Atbrīvojiet sprosttapu (2).
• Bloķētāja elementu (1) pavirziet uz augšu un nostipriniet ar sprosttapu (2) un atsperes
aizbāzni.
• Izņemiet sprosttapu (6) labajā un kreisajā pusē un pārlieciet griezējaparāta stiprinājumā (7).
Pos : 66.38 /Layout Module /---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos : 66.39 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Bei ei nem Fel dhäc ksler mit Pendelrahmenadaption @ 489\mod_1484576283423_111462.doc x @ 3289210 @ @ 1

Lopbarības kombainam ar modeli “Svārstīgā rāmja pielāgošana”
Pos : 66.40 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Sc hutzabdec kung abkl appen SWW X-Disc 6200 @ 14\mod_1227101435861_111462.doc x @ 168335 @ @ 1

22. att.
• Pirms lopbarības kombaina pievirzīšanas atveriet aizsargapvalku (4)
Pos : 66.41 /BA/Inbetri ebnahme/Vors ätz e/Pendelr ahmen/Anbau Pendelr ahmen Bil d X-Disc 6200 @ 12\mod_1224678097735_111462.doc x @ 152780 @ @ 1

3
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EF400131

23. att.
Pos : 66.42 /BA/Inbetri ebnahme/Vors ätz e/Pendelr ahmen/Anbau Pendelr ahmen F eldhäc ksler @ 12\mod_1224677556375_111462.doc x @ 152716 @ @ 1

•
•
•
•

Pilnīgi nolaidiet lopbarības kombaina svārstīgo rāmi (1).
Horizontāli izlīdziniet lopbarības kombaina svārstīgo rāmi (1).
Slēdzēja āķiem (2) jābūt atvērtiem, ja nepieciešams, atveriet ar bloķētāja sviru (3).
Izvelciet atsperes aizbāzni (5), bloķētāja sviru (3) izvelciet no fiksatora (4) un pagrieziet uz
priekšu.

Pos : 66.43 /BA/Inbetri ebnahme/Vors ätz e/Pendelr ahmen/Pendelrahmen muss verrieg elt s ein Stell ung I @ 12\mod_1224677890953_111462.doc x @ 152758 @ @ 1

•

Svārstīgajam rāmim (1) jābūt nobloķētam, fiksācijas tapai (6) jāatrodas stāvoklī I
(nobloķēts).

Pos : 66.44 /BA/Sic herheit/Tr ansportwagenAc htung Ankuppel n ( 2019- 11- 19 09:40:28) @ 5\mod_1214207864310_111462.doc x @ 113214 @ @ 1

Bīstami! - Savienošana
Risks: dzīvības apdraudējums un smagu traumu gūšana.
Savienošanas laikā ir jāpievērš uzmanība, lai neviena persona neatrastos starp lopbarības
pļāvēju un mašīnu.
Pos : 66.45 /Layout Module /---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos : 66.46 /BA/Sic herheit/Tr ansportwagenAc htung Ankuppel n ( 2019- 11- 19 09:40:28) @ 5\mod_1214207864310_111462.doc x @ 113214 @ @ 1

Bīstami! - Savienošana
Risks: dzīvības apdraudējums un smagu traumu gūšana.
Savienošanas laikā ir jāpievērš uzmanība, lai neviena persona neatrastos starp lopbarības
pļāvēju un mašīnu.
Pos : 66.47 /BA/Inbetri ebnahme/Vors ätz e/Ankuppel n/Ankuppeln Bil d T 1 X-Disc 6200 @ 12\mod_1224679223094_111462.doc x @ 152824 @ @ 1

1
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GPS00010

24. att.
Pos : 66.48 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Ankuppel n T 1 SSW X-Disc 6200 @ 14\mod_1227168028915_111462.doc x @ 168433 @ @ 1

•
•

Lopbarības kombainu pievirziet pie mašīnas tiktāl, lai lopbarības kombaina svārstīgais
rāmis atrastos tieši pirms adaptera rāmja (1) un satvērējtapas (3) atrastos pie satvērējizciļņu
(2) kontaktvirsmām.
Svārstīgo rāmi paceliet ar hidraulisko uzkares sistēmu, līdz slēdzēja āķi (4) svārstīgā rāmja
satvērējā (5) atrastos pie adaptera rāmja.

Pos : 66.49 /BA/Inbetri ebnahme/Vors ätz e/Ankuppel n/Hi nweis korr ektes Einhaken prüfen @ 12\mod_1224679725172_111462.doc x @ 152908 @ @ 1

Norādījums
Pārbaudiet svārstīgā rāmja pareizo iekabināšanos satvērējtapā (1) un slēdzēja āķī abās pusēs.
Pos : 66.50 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Ankuppel n T 2 SSW X-Disc 6200 @ 14\mod_1227169080555_111462.doc x @ 168506 @ @ 1

•
•
•

Paceliet griezējaparātu (X-Disc) līdz kombaina pacelšanas mehānisma atbalstam (padeves
sistēma), turklāt mazliet pavirzieties uz priekšu.
Uzmanīgi atvirziet lopbarības kombainu.
Apstādiniet mašīnu.

Pos : 66.51 /Layout Module /---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos : 66.52 /BA/Inbetri ebnahme/Vors ätz e/Ankuppel n/Ankuppeln Bil d T 2 X-Disc 6200 @ 12\mod_1224679564016_111462.doc x @ 152866 @ @ 1

GPS00017

25. att.
Pos : 66.53 /BA/Inbetri ebnahme/Vors ätz e/Ankuppel n/Ankuppeln T2 Verriegel ungs hebel @ 12\mod_1224679658641_111462.doc x @ 152887 @ @ 1

Bloķētāja sviru (3) pagrieziet uz aizmuguri un nofiksējiet ar fiksatoru (4), nostipriniet ar atsperes
aizbāzni (2).
Pos : 66.54 /BA/Inbetri ebnahme/Vors ätz e/Ankuppel n/Hi nweis korr ektes Einhaken prüfen @ 12 \mod_1224679725172_111462.doc x @ 152908 @ @ 1

Norādījums
Pārbaudiet svārstīgā rāmja pareizo iekabināšanos satvērējtapā (1) un slēdzēja āķī abās pusēs.
Pos : 66.55 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Gefahr Schneidwer k auf Boden absenken @ 14\mod_1227175045555_111462.doc x @ 168707 @ @ 1

BĪSTAMI! Netīšs mašīnas lietošanas sākums vai netīša mašīnas nolaišanās
Sekas: briesmas dzīvībai vai smagi savainojumi.
• Griezējaparātu nolaidiet līdz zemei.
• Izslēdziet dzinēju, ieslēdziet stāvbremzi un izņemiet aizdedzes atslēgu.
• Nostipriniet mašīnu ar riteņu paliktņiem.
Pos : 66.56 /BA/Inbetri ebnahme/Vors ätz e/Ankuppel n/Gel enkg abel aufsc hieben @ 12 \mod_1224679877235_111462.doc x @ 152929 @ @ 1

•
•

Šarnīra dakšu (5) virziet uz galvenā cilindrisko zobratu pārvada piedziņas vārpstas rēdzes
(6), līdz aizvars nofiksējas.
Aizveriet aizsargu (7)

Pos : 66.57 /BA/Inbetri ebnahme/Vors ätz e/Ankuppel n/Ankuppeln Bil d T 3 X-Disc 6200 @ 12\mod_1224680297641_111462.doc x @ 152972 @ @ 1

26. att.
Pos : 66.58 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Pendelr ahmen entri egeln SSW X-Disc 6200 @ 14\mod_1227173737602_111462.doc x @ 168604 @ @ 1

•
Pos : 66.59 /Layout Module /---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Atbloķējiet svārstīgo rāmi, fiksācijas tapu (1) pārlieciet no stāvokļa I (nobloķēts) stāvoklī II
(atbloķēts).

Vadība
Pos : 66.60 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Bei ei nem Fel dhäc ksler mit Pendelrollenadaption @ 489\mod_1484577811966_111462.doc x @ 3289241 @ @ 1

Lopbarības kombainam ar modeli “Svārstīgo rullīšu pielāgošana”
Pos : 66.61 /BA/Inbetri ebnahme/Vors ätz e/Pendelr ahmen/Anbau Adapterrahmen an XDisc Bil d Bi G X 480/580 @ 489\mod_1484579472752_111462.doc x @ 3289319 @ @ 1

1

2

BX480603

27. att.
Pos : 66.62 /BA/Inbetri ebnahme/Vors ätz e/Pendelr ahmen/Anbau Adapterrahmen an XDisc Bi G X 480/580 @ 489\mod_1484578827563_111462.doc x @ 3289288 @ @ 1

•
•

Pilnīgi nolaidiet lopbarības kombaina padevi (1).
Horizontāli izlīdziniet padeves svārstīgo cauruli (2).

Pos : 66.63 /BA/Sic herheit/Tr ansportwagenAc htung Ankuppel n ( 2019- 11- 19 09:40:28) @ 5\mod_1214207864310_111462.doc x @ 113214 @ @ 1

Bīstami! - Savienošana
Risks: dzīvības apdraudējums un smagu traumu gūšana.
Savienošanas laikā ir jāpievērš uzmanība, lai neviena persona neatrastos starp lopbarības
pļāvēju un mašīnu.
Pos : 66.64 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Bei ei nem Fel dhäc ksler mit Pendelrollenadaption @ 489\mod_1484577811966_111462.doc x @ 3289241 @ @ 1

Lopbarības kombainam ar modeli “Svārstīgo rullīšu pielāgošana”
Pos : 66.65 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Verrieg elungsbolz en entrieg eln bei H äc ksl er mit Pendelroll enadapti on ohne Vorsatz Bild @ 490\mod_1485254475387_111462.doc x @ 3293731 @ @ 1

1

BX480601

28. att.
Pos : 66.66 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Vors atz verrieg elung entri egeln, si ehe BA des F el dhäc ksl ers @ 489\mod_1484562825178_111462.doc x @ 3288977 @ @ 1

•

Atbloķējiet hedera fiksatoru (1), sk. lopbarības kombaina lietošanas instrukciju.

Pos : 66.67 /Layout Module /---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Vadība
Pos : 66.68 /BA/Inbetri ebnahme/Vors ätz e/Ankuppel n/Ankuppeln T1 Bil d BiG X 480/580 X-Disc 620 auf Trans portwagen @ 489\mod_1484721125226_111462.doc x @ 3289471 @ @ 1

2
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1

4
BX480604

29. att.
Pos : 66.69 /BA/Inbetri ebnahme/Vors ätz e/Ankuppel n/Ankuppeln Ei nführs atz Bi G X 480/580 Eas yFlow 300/BX014 @ 163\mod_1366123972057_111462.doc x @ 1426768 @ @ 1

Lai hederu pievienotu pie lopbarības kombaina:
Pos : 66.70 /BA/Inbetri ebnahme/Vors ätz e/Ankuppel n/Ankuppeln T1a Text BiG X 480/580 Eas yFl ow 30 0/BX014 mi t eingebettetem WaHi @ 491\mod_1485766437384_111462.doc x @ 3298031 @ @ 1

•

•

Pievirziet lopbarības kombainu tik tuvu pie mašīnas, lai rullīšu vadīklas (1) atrodas zem
stiprinājuma loka (2).
BRĪDINĀJUMS! Saspiešanas risks, ko rada kustīgās mašīnas daļas! Pārliecinieties, vai
starp lopbarības kombainu un hederu neatrodas neviena persona.
Paceliet padevi, izmantojot pacelšanas hidraulisko sistēmu, līdz rullīšu vadīklas paceļ
hederu ar stiprinājuma loku.

Pos : 66.71 /BA/Inbetri ebnahme/Vors ätz e/Ankup pel n/Ankuppeln T1b Text BiG X 480/580 Eas yFl ow 300/BX014 @ 163\mod_1366113157525_111462.doc x @ 1426101 @ @ 1

Pacelšanas laikā centrējošie trīsstūri (3) ievirzās fiksācijas plāksnēs (4).
Pos : 66.72 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/SWW X-Disc 6200/Ankuppel n T ext SSW XDis c @ 490\mod_1485269143484_111462.doc x @ 3294688 @ @ 1

•

Paceliet griezējaparātu XDisc līdz kombaina pacelšanas mehānisma atbalstam, turklāt
mazliet pavirzieties uz priekšu.

Pos : 66.73 /BA/Inbetri ebnahme/Vors ätz e/Ankuppel n/Ankuppeln T2 Bil d BiG X 480/580 Eas yFl ow 300 S @ 252\mod_1397055521680_111462.doc x @ 1942636 @ @ 1
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30. att.
Pos : 66.74 /BA/Inbetri ebnahme/Vors ätz e/Ankuppel n/Ankuppeln T1c T ext BiG X 480/580 Eas yFlow 300/BX014 @ 425\mod_1454425444372_111462.doc x @ 2948913 @ @ 1

•
•
•
•

Atlaidiet papildu taustiņu paneļa taustiņu “Hedera fiksatora atvēršana”, sk. lopbarības
kombaina lietošanas instrukciju.
Nobloķējiet fiksācijas tapas (3).
Uzmanīgi atvirziet lopbarības kombainu.
Apstādiniet un nodrošiniet lopbarības kombainu, sk. lopbarības kombaina lietošanas
instrukciju.
Pārbaudiet, vai fiksācijas tapas (3) ievirzās pa vidu abu fiksācijas plākšņu (2) caurumos.

Pos : 66.75 /BA/Inbetri ebnahme/Vors ätz e/Ankuppel n/Ankuppeln T2 T ext BiG X480/580 Eas yFl ow 300/BV014 @ 347 \mod_1435588764850_111462.doc x @ 2616114 @ @ 1

•
Pos : 66.76 /Layout Module /---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Pārbaudiet, vai centrējošie trīsstūri (1) piekļaujas pie fiksācijas plāksnēm (2), fiksācijas
tapa (3) ir nobloķēta un rullīšu vadīklas (4) piekļaujas pie stiprinājuma loka (5).

Vadība
Pos : 66.77 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 2/A-E/AAbs tell en @ 0\mod_1199801980622_111462.doc x @ 112166 @ 2 @ 1

9.3

Izslēgšana

Pos : 66.78 /BA/Sic herheit/7. Gefahr enhinweis e alt/Tr ans portwag en/Gefahr - Masc hi ne abstellen Tr ansportwagen @ 5\mod_1214210497247_111462.doc x @ 113217 @ @ 1

BĪSTAMI! Negaidīta mašīnas kustība
Sekas: briesmas dzīvībai, smagi savainojumi
• Neviens nedrīkst atrasties bīstamajā zonā
• Mašīnu novietojiet uz nostiprinātas pamatnes
• Atkabiniet mašīnu tikai tad, kad ir izslēgts dzinējs un izvilkta aizdedzes atslēga
• Nodrošiniet vilcēju un mašīnu pret ripošanu
• Agregātu pievienošanas pie vilcēja un demontāžas no tā laikā jābūt īpaši piesardzīgiem!
Noteikti jāievēro nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi
Pos : 66.79 /BA/Bedienung /Tr ansportwagen/Abs tell en Text/Bild @ 490\mod_1485332803297_111462.doc x @ 3295728 @ @ 1
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31. att.
Novietojot griezējaparāta transportieri stāvēšanai, jārīkojas šādi:
• Nostipriniet griezējaparāta transportieri ar stāvbremzi (1)
• Atvienojiet elektriskos savienojumus (2)
• Atvienojiet vadības auklu (3) no vilcēja
• Riteņa paliktņus (4) vienmēr novietojiet pirms un aiz pakaļējā riteņa
• Atveriet vilcēja sakabes ierīces atvērumu (5) un pavirzieties ar vilcēju uz priekšu
Pos : 67 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1

53

Regulējumi
Pos : 68.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/A-E/Ei nstellungen @ 0\mod_1199868783862_111462.doc x @ 112171 @ 1 @ 1

10

Regulējumi

Pos : 68.2 /BA/Sicher heit/6. Ü ber arbeitete War nhi nweis e/Warnung - Einstell arbeiten Trans portwagen @ 433\mod_1456231220501_111462.doc x @ 2984307 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Veicot regulēšanas / apkopes / tīrīšanas darbus vai tehniskas darbības, mašīna var sākt
kustēties. Tādējādi personas var tikt smagi savainotas vai iet bojā.
• Izslēdziet lopbarības kombaina dzinēju, izņemiet un paņemiet līdzi aizdedzes atslēgu.
• Nodrošiniet lopbarības kombainu pret nejaušu iedarbināšanu un ripošanu.
• Nogaidiet, līdz visas lopbarības kombaina daļas būs apstājušās un pilnīgi atdzisušas.
Pos : 68.3 /BA/Eins tell ung en/Trans portwagen/Eins tell ung der Übertrag ungs und Aufl aufei nrichtung @ 490 \mod_1485264163664_111462.doc x @ 3294402 @ 2 @ 1

10.1

Pārvada ierīces un pieņemšanas ierīces regulēšana
BĪSTAMI! Izmaiņas pārvada ierīcē vai pieņemšanas ierīcē
Sekas: briesmas dzīvībai vai nopietni materiālie zaudējumi.
Izmaiņas pārvada ierīcē vai pieņemšanas ierīcē jāveic tikai sagatavotiem speciālistiem vai
atbilstošu darbnīcu darbiniekiem.
Pieregulēšanu vai regulēšanu drīkst veikt tikai tieši riteņa bremzes pieregulēšanas tapai!

SWWX0020_2

Pos : 68.4 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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32. att.
Visi atsevišķi komponenti, riteņa bremze, pārvada ierīce un pieņemšanas ierīce ir iepriekš
iestatīta rūpnīcā.

Regulējumi
Pos : 68.5 /BA/Eins tell ung en/Trans portwagen/Eins tell ung Kufenaufnahme SWW XDisc @ 490\mod_1485261559074_111462.doc x @ 3294013 @ 2 @ 1

10.2

Slieces stiprinājuma regulējums

1
2

4
33. att.
Griezējaparāta (X-Disc) augsto pļaujas slieču regulējuma izmaiņas ir par cēloni griezējaparāta
transportiera (X-Disc) slieču stiprinājumu (1), (2) pārbaudei.
Šim nolūkam:
• Griezējaparātu (X-Disc) novietojiet uz griezējaparāta transportiera (X-Disc) (sk. nodaļu
"Kraušanas process")
• Apstādiniet mašīnu.
• Pārbaudiet griezējaparāta augsto pļaujas slieču (4) izvietojumu griezējaparāta transportiera
slieču stiprinājumos (1), (2).
Ievērībai
Slieču stiprinājumiem (1), (2) jābūt izlīdzinātiem tā, lai griezējaparāta augstās pļaujas slieces
iederētos priekšējos un aizmugurējos slieču stiprinājumos.
Ja tas tā nav, tad priekšējie slieču stiprinājumi un aizmugurējais slieces stiprinājums ir
jāizlīdzina.
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Regulējumi

1
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3
2
SWWX0022_1

34. att.
Šim nolūkam:
• Noņemiet griezējaparātu no griezējaparāta transportiera, sk. nodaļu Vadība, "Izkraušanas
process".
• Apstādiniet un nodrošiniet mašīnu.
• Atskrūvējiet pretuzgriežņus (3) no savilcēja savienojumiem.
• Izlīdziniet priekšējo slieces stiprinājumu (1) vai aizmugurējo slieces stiprinājumu (2) tā, lai
griezējaparāta slieces piekļautos pie priekšējiem un aizmugurējiem slieču stiprinājumiem.
• Nostipriniet priekšējos slieču stiprinājumus un aizmugurējos slieču stiprinājumus ar
pretuzgriežņiem uz savilcēja savienojumiem.
Pos : 69 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos : 70.1 /Übersc hriften/Übersc hriften 1/U-Z/Wartung @ 0\mod_1199883581050_111462.doc x @ 112186 @ 1 @ 1

11

Apkope

Pos : 70.2 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/P-T/SSpeziell e Sicherheits hinweis e @ 0\mod_1196660495760_111462.doc x @ 111686 @ 2 @ 1

11.1

Īpašie drošības norādījumi

Pos : 70.3 /BA/Sicher heit/7. Gefahrenhi nweis e alt/Transportwagen/Gefahr - R eparatur _War ung_R ei nigungs Transportwagen @ 5\mod_1214214778810_111462.doc x @ 113222 @ @ 1

BĪSTAMI!
Mašīnai, veicot remonta, apkopes un tīrīšanas darbus vai tehniskas darbības, piedziņas
elementi var sākt kustēties.
Sekas: briesmas dzīvībai, savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai.
• Izslēdziet dzinēju un izvelciet aizdedzes atslēgu
• Nodrošiniet mašīnu un traktoru pret ripošanu
• 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 : 70.4 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/A-E/EErsatzteile @ 0\mod_1196782991234_111462.doc x @ 111805 @ 2 @ 1

11.2

Rezerves daļas

Pos : 70.5 /BA/Sicher heit/7. Gefahrenhi nweis e alt/Mähwer keWARNUN G - Verwendung von nic ht z ugel ass enen Ers atzteil en @ 308\mod_1417011577394_111462.doc x @ 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 : 70.6 /BA/Wartung/Hi nweis Versc hleiß verringer n @ 0\mod_1199953505303_111462.doc x @ 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 : 70.7 /Layout M odul e /---------------Seitenumbruc h---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos : 70.8 /BA/Wartung/M uttern und Schr auben (50h) anziehen @ 0\mod_1196949864530_111462.doc x @ 111816 @ @ 1

Norādījums
Regulāri (apt. ik pēc 50 stundām) pārbaudiet uzgriežņu un skrūvju nostiprinājumu un, ja
nepieciešams, pievelciet!
Pos : 70.9 /Übersc hriften/Übersc hriften 2/A-E/A/Anziehdrehmomente @ 202\mod_1385711894606_111462.doc x @ 1693136 @ 2 @ 1

11.3

Pievilkšanas griezes momenti

Pos : 70.10 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/K-O/M /Metrisc he Gewi ndesc hrauben mit Regelg ewinde @ 322\mod_1424945442462_111462.doc x @ 2484609 @ 3 @ 1

11.3.1

Metriskās skrūves ar pamatvītni

Pos : 70.11 /BA/War tung/Drehmomente / AnziehdrehmomenteAnziehdr ehmomente Metr isc he Gewi ndesc hrauben mit Reg elgewinde Tabelle @ 321\mod_1424760222607_111462.doc x @ 2477738 @ @ 1

NORĀDĪJUMS
Tabula neattiecas uz gremdgalvas skrūvēm ar iekšējo sešstūri, ja gremdgalvas skrūvi pievelk,
izmantojot iekšējo sešstūri.

Pievilkšanas griezes moments Nm (ja
nav norādīts citādi)
Stiprības klase
A
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5.6

8.8

10.9

12.9

Pievilkšanas griezes
moments (Nm)

M4

3,0

4,4

5,1

M5

5,9

8,7

10

M6

10

15

18

M8

25

36

43

M10

29

49

72

84

M12

42

85

125

145

M14

135

200

235

M16

210

310

365

M20

425

610

710

M22

571

832

972

M24

730

1050

1220

M27

1100

1550

1800

M30

1450

2100

2450

A = vītnes izmērs
(stiprības klase ir redzama uz skrūves
galvas)

Apkope
Pos : 70.13 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/K-O/M /Metrisc he Gewi ndesc hrauben mit Fei ngewi nde @ 322\mod_1424945855944_111462.doc x @ 2484740 @ 3 @ 1

11.3.2

Metriskās skrūves ar smalko vītni

Pos : 70.14 /BA/War tung/Drehmomente / Anziehdrehmomente/Anzi ehdrehmomente Metrische Gewi ndes chr auben mi t F eingewi nde Tabell e @ 321\mod_1424845229172_111462.doc x @ 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 : 70.15 /Ü bersc hriften/Ü berschriften 3/K-O/M /Metrisc he Gewi ndesc hrauben mit Senkkopf und Innens echs kant @ 323\mod_1424945970760_111462.doc x @ 2484831 @ 3 @ 1

11.3.3

Metriskās skrūves ar gremdgalvu un iekšējo sešstūri

Pos : 70.16 /BA/War tung/Drehmomente / AnziehdrehmomenteAnziehdr ehmomente Metrisc he Gewi ndesc hrauben mit Senkkopf und Innens echs kant Tabelle @ 321\mod_1424843938347_111462.doc x @ 2480168 @ @ 1

NORĀDĪJUMS
Tabula attiecas tikai uz gremdgalvas skrūvēm ar iekšējo sešstūri un metrisko vītni, kuru pievelk,
izmantojot iekšējo sešstūri.

Pievilkšanas griezes moments Nm (ja
nav norādīts citādi)

A = vītnes izmērs
(stiprības klase ir redzama uz skrūves
galvas)

Stiprības klase
A

5.6

8.8

10.9

12.9

Pievilkšanas griezes
moments (Nm)

M4

2,5

3,5

4,1

M5

4,7

7

8

M6

8

12

15

M8

20

29

35

M10

23

39

58

67

M12

34

68

100

116

M14

108

160

188

M16

168

248

292

M20

340

488

568

A

BM 400 0234
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Apkope
Pos : 70.18.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/P-T/R/R äder und Bereifung @ 34\mod_1255350035063_111462.doc x @ 322648 @ 2 @ 1

11.4

Riteņi un riepas

Pos : 70.18.2 /BA/Sic herheit/7. Gefahr enhinweis e alt/Warnung - F alsc he Rei fenmontage @ 0\mod_1197358162433_111462.doc x @ 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 : 70.18.3 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/P-T/R/R äder prüfen und pfl egen @ 542\mod_1526536646786_111462.doc x @ 3660453 @ 3 @ 1

11.4.1

Riepu pārbaude un kopšana

Pos : 70.18.4 /BA/Wartung/Reifen/R äder prüfen und pfl egen @ 542\mod_1526536625477_111462.doc x @ 3660421 @ @ 1

•
•
•
•

Katru dienu pārbaudiet, vai riepām nav bojājumu un acīmredzami zemāka riepu gaisa
spiediena.
Griezumus vai plīsumus riepās nekavējoties salabojiet vai nomainiet riepas.
Brauciet piesardzīgi; izvairieties no asu akmeņu vai malu pārbraukšanas.
Vismaz reizi nedēļā izmēriet gaisa spiedienu riepās ar precīzas darbības kontrolierīci un
pēc vajadzības koriģējiet, skatīt nodaļu Apkope "Riepu spiediens".

Pos : 70.18.5 /Ü berschriften/Ü berschriften 3/P-T/R/R eifendruc k @ 398\mod_1447162233004_111462.doc x @ 2824686 @ 3 @ 1

11.4.2

Gaisa spiediens riepās

Pos : 70.18.6 /BA/Wartung/ReifenRei fendr uc k_Ei nlei tung @ 398\mod_1447162366272_111462.doc x @ 2824717 @ @ 1

Pēc regulāriem intervāliem pārbaudiet spiedienu riepās un, ja nepieciešams, papildiniet.
Spiediens riepās ir atkarīgs no riepu izmēra. Vērtības ir minētas tabulā.
Pos : 70.19 /BA/War tung/Trans portwagen/R eifen-T abelle SWW XDisc @ 489\mod_1483703743894_111462.doc x @ 3285482 @ @ 1

Riepu marķējums

10.0/75-15.3 10PR TL
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Riepas Ø
[mm]

Platums
[mm]

Nestspēja
[kg]

Gaisa
spiediens
[bar]

Pieļaujamais maks. ātrums
[km/h]

760

275

1400

4,0

40

Apkope
Pos : 70.21.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/U-Z/Z Zugösen an der D eichsel @ 80\mod_1315459878752_111462.doc x @ 704535 @ 2 @ 1

11.5

Jūgstieņa sakabes cilpas

Pos : 70.21.2 /BA/Wartung/Zug ösen/Zugösen an der D eichsel Bild @ 80\mod_1315461178371_111462.doc x @ 704619 @ @ 1

a

KDW02330
Att. 35
Pos : 70.21.3 /BA/Wartung/Zug ösen/Ac htung: Ist di e Versc hl eißgrenz e der Buc hs e in der Z ugös e erreic ht @ 80\mod_1315460679424_111462.doc x @ 704591 @ @ 1

Uzmanību!
Ja ir sasniegta sakabes cilpas ieliktņa nodiluma robeža, ieliktnis ir jānomaina. Darbus ar
jūgstieni drīkst veikt tikai specializētas darbnīcas personāls.
Pos : 70.21.4 /BA/Wartung/Zug ösen/Zugösen a=43 an der D eic hsel Text @ 80\mod_1315462374102_111462.doc x @ 704820 @ @ 1

Sakabes cilpas (1) ieliktņa nodiluma robeža atbilst a = 43 mm. Ja šī vērtība tiek pārsniegta,
ieliktnis ir jānomaina. Lai mazinātu nodilumu, ieliktnis un sakabes cilpa katru dienu jātīra un
jāieziež ar smērvielu.

Pos : 70.21.5 /BA/Wartung/Zug ösen/Hi nweis: Anhäng ehöhe des Z ug mauls s o einstell en @ 80\mod_1315460345157_111462.doc x @ 704563 @ @ 1

Norādījums
Sakabes atveres piekabināšanas augstums jānoregulē tā, lai sakabes cilpa pamatstāvoklī būtu
horizontāli saslēgta ar sakabes atveri. Ievērojiet, lai tiek izmantota pareizā sakabes cilpas un
sakabes atveres kombinācija (ņemiet vērā informāciju traktora sakabes atveres datu plāksnītē).
Pos : 70.22 /Layout Module /---------------Seitenumbr uch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc x @ 113637 @ @ 1
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Apkope
Pos : 70.23.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/P-T/SSc hmier plan @ 0\mod_1197361829026_111462.doc x @ 111933 @ 2 @ 1

11.6

Eļļošanas shēma

Pos : 70.23.2 /BA/Sic herheit/7. Gefahr enhinweis e alt/Tr ans portwag en/Gefahr - Repar atur_Warung_R einigungs Tr ans portwag en @ 5\mod_1214214778810_111462.doc x @ 113222 @ @ 1

BĪSTAMI!
Mašīnai, veicot remonta, apkopes un tīrīšanas darbus vai tehniskas darbības, piedziņas
elementi var sākt kustēties.
Sekas: briesmas dzīvībai, savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai.
• Izslēdziet dzinēju un izvelciet aizdedzes atslēgu
• Nodrošiniet mašīnu un traktoru pret ripošanu
• 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 : 70.23.3 /BA/Wartung/Sc hmier ung alle Mas chi nen/Sc hmier ung Allgemei n @ 540\mod_1524811725614_111462.doc x @ 3655199 @ @ 1

Norādot apkopes intervālu datus, par pamatu ņemts mašīnas vidējais noslogojums. Lielāka
noslogojuma un ekstremālu darba apstākļu gadījumā laika intervāli jāsaīsina.
Eļļošanas veidi ir marķēti ar simboliem eļļošanas shēmā, sk. tabulu.
Eļļošanas
Smērviela
Piezīme
veids
Ieziešana

Eļļošana

Eļļošana
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Universāla plastiskā
smērviela

–

Universāla plastiskā
smērviela

–
–

Eļļas uz augu bāzes, ja
nav norādīts citādi

–

Katram ziežvārstam apt. 2 gājienus
smērvielas no smērvielu spiednes.
Lieko smērvielu noņemiet no ziežvārsta.

–

Notīriet veco smērvielu.
Uzklājiet jaunu smērvielu ar otiņu plānā slānī
vai aerosola baloniņu.
Notīriet lieko smērvielu.

–

Vienmērīgi sadaliet eļļu.

Apkope
Pos : 70.23.5 /BA/Wartung/Trans portwagen/Sc hmierstellen SWW EC 1053 @ 5\mod_1214231746372_111462.doc x @ 113245 @ @ 1

Eļļošanas vietas
Sekojošajā tabulā minētas eļļošanas vietas, kas atrodas uz griezējaparāta transportiera, kā arī
ziežvārstu skaits.
Eļļošanas vietas
Jūgstieņa tapa

Ziežvārstu skaits
1

Priekšējā tilta šarnīra ieliktnis

1

Bremzes stienis

7
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Apkope
Pos : 70.25.1 /Ü berschriften/Ü berschriften 2/A-E/BBr ems anl age @ 0\mod_1200291026195_111462.doc x @ 112243 @ 2 @ 1

11.7

Bremžu iekārta

Pos : 70.25.2 /BA/Sic herheit/Brems en/WARNUN G - Brems anlage @ 273\mod_1403676268419_111462.doc x @ 2053708 @ @ 1

BRĪDINĀJUMS!
Bremžu iekārtas izraisītu traumu risks
Bremžu iekārtas bojājumi var ietekmēt mašīnas lietošanas drošību un izraisīt negadījumus.
Cilvēki var gūt smagas vai nāvējošas traumas.
• Bremžu sistēmas regulēšanas un remonta darbus drīkst veikt tikai pilnvarotos
specializētajos servisos vai sertificētos bremžu servisos.
• Bremzes regulāri uzticiet pārbaudīt specializētā darbnīcā.
• Bojāta vai nodilusi bremžu šļūtene pēc iespējas drīzāk jānomaina specializētā darbnīcā.
• Bremžu iekārtas neregulāra darbība vai traucējumi ir nekavējoties jānovērš specializētā
darbnīcā.
• Darbam uz lauka vai kustībai pa ceļu drīkst izmantot tikai mašīnas ar strādājošu bremžu
iekārtu.
• Nedrīkst modificēt bremžu iekārtu bez uzņēmuma Fa. KRONE atļaujas.
• Fa. KRONE neuzņemas nekādu atbildību par bremžu iekārtas dabisku nodilšanu un
pārslodzes vai modifikāciju radītiem trūkumiem.
Pos : 70.25.3 /BA/Wartung/Trans portwagen/Allgemei ne Hinweis e Achs e,Brems e und Fahrgestelle @ 5 \mod_1214216111935_111462.doc x @ 113224 @ 3 @ 1

11.7.1

Vispārēji norādījumi
Nekad nepārslogojiet tiltus, bremzes un šasijas!
Tādēļ:
• Nedrīkst pieļaut transportlīdzekļu noteikumiem neatbilstošu pārslodzi, pārsniedzot
pieļaujamo pilno masu.
• Nedrīkst pārsniegt pieļaujamo bremzēšanas spēku.
• Nedrīkst pieļaut vienpusēju pārslodzi, veicot nepareizu iekraušanu vai uzbraucot uz ietves
apmalēm u.c.
• Nedrīkst pieļaut neatļautu riteņu vai riepu montāžu. Jāpievērš uzmanība tam, lai ievērotu
maks. starpību starp sliedi un atsperes vidusdaļu.
• Nedrīkst pieļaut pārslodzi, izmantojot riteņus ar sānu pagrieziena ierobežotāju vai
nepieļaujamiem riteņu sniegumiem.
• Nedrīkst pārsniegt pieļaujamo maksimālo ātrumu.
• Pirms katras lietošanas reizes jānodrošina bremžu un bremžu iekārtas pareizais
regulējums, un tādējādi to nevainojamā darbība.
• Nav iespējams uzņemties atbildību par nodilumu un nepieļaujamām izmaiņām.
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Apkope
Pos : 70.25.5 /BA/Wartung/Br emsanl age/Wartungstabelle Br emsachs e SWW EC 1053 @ 5\mod_1214219410294_111462.doc x @ 113225 @ @ 1

1

2

1

3

4
BPW01

Ik pēc 500
ekspluatācijas
stundām (reizi
gadā)
Ik pēc 1000
ekspluatācijas
stundām (reizi
gadā)

Ik pēc 200
ekspluatācijas
stundām

Ik pēc 40
ekspluatācijas
stundām

O = eļļošana
X = apkopes darbs

Pēc pirmā slodzes
brauciena

36. att.

Eļļošana
ar īpašu ilgstošu plastisko smērvielu
(ECO_Li 91)

X

1) Nomainiet riteņa rumbas gultņu

sistēmas plastisko smērvielu, pārbaudiet
konisko rullīšu gultņu nodilumu.
Apkopes darbs
1) Pārbaudiet riteņu uzgriežņu nekustīgo
sēžu, ja nepieciešams, pievelciet
2) Pārbaudiet riteņa rumbas brīvkustību,
ja nepieciešams, noregulējiet.
3) Bremžu uzliku pārbaude
4) Pārbaudiet izplešanās sviras bremžu
regulējumu, ja nepieciešams,
pieregulējiet.

X

X
X
X
X
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11.7.2

Riteņa rumbas gultņu sistēmas plastiskās smērvielas maiņa

1

BPW03

37. att.
– ik pēc 1000 ekspluatācijas stundām (vēlākais reizi gadā) –
• Transportlīdzekli droši novietojiet uz balstiem un atlaidiet bremzi.
• Noņemiet riteņus un pretputekļu aizsargvāciņus.
• Izņemiet šķelttapu un noskrūvējiet ass uzgriezni.
• Izmantojot piemērotu noņemšanas ierīci, noņemiet riteņa rumbu ar bremzes trumuli,
konisko rullīšu gultni un blīvējumu elementus no ass kakla.
• Marķējiet demontētās riteņa rumbas un gultņu korpusus, lai montāžas laikā tos nesajauktu.
• Notīriet bremzi, pārbaudiet tās nodilumu un darbību, nomainiet nodilušās daļas.
• Bremzes iekšpusei jābūt brīvai no smērvielām un netīrumiem.
• Pamatīgi notīriet riteņa rumbas no iekšpuses un ārpuses. Pilnīgi notīriet nolietoto plastisko
smērvielu.
• Pirms gultņu montāžas mazliet ieziediet ar smērvielu gultņu ligzdas un uzstādiet visas daļas
pretējā secībā.
• Uzmanīgi uzvirziet daļas uz presējamām ligzdām ar cauruļveida ieliktņiem bez
sagrozīšanas un bojāšanas.
• Gultņus, riteņa rumbas tukšumus starp gultņiem un pretputekļu aizsargvāciņu pirms
montāžas ieziediet ar plastisko smērvielu.
Norādījums
Plastiskās smērvielas daudzumam vajadzētu aizpildīt apt. ceturto daļu līdz trešdaļu no
uzstādāmās rumbas brīvās vietas.
•
•

Uzstādiet ass uzgriezni un veiciet gultņu regulējumu, kā arī bremžu regulējumu.
Pēc tam veiciet darbības pārbaudi un atbilstošu izmēģinājuma braucienu, un novērsiet
iespējami konstatētos trūkumus.

Norādījums
Riteņa rumbas gultņu sistēmas eļļošanai drīkst izmantot tikai īpašu ilgstošu plastisko smērvielu,
kuras pilēšanas temperatūra ir augstāka par 190 °C. Nepareizas plastiskās smērvielas vai lieli
daudzumi var radīt bojājumus. Ja sajauc litija ziepju plastisko smērvielu ar nātrija ziepju
plastisko smērvielu, nesaderības dēļ var rasties bojājumi.
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11.7.3

Riteņu uzgriežņu nekustīgās sēžas pārbaude

1

BPW04

38. att.
– pēc pirmās slodzes brauciena, pēc katras riteņu maiņas, kā arī ik pēc 500
ekspluatācijas stundām vai reizi gadā –
• Krustveidā pievelciet riteņu uzgriežņus ar dinamometrisko uzgriežņu atslēgu atbilstoši
tabulā minētajam pievilkšanas griezes momentam
Pos : 70.25.10 /BA/Wartung/Brems anlage/Ta belle R admuttern Dr ehmoment /Schl üss el wei te @ 5\mod_1214211715966_111462.doc x @ 113219 @ @ 1

Bultskrūves
vītne Riteņu
uzgriežņi

Atslēgas izmērs

Bultskrūvju
skaits katrai
rumbai

Maks. pievilkšanas
moments Nm

mm
M 10 x 1,0
M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 22 x 2,0

mm

mm

melns
93
93
137
265
343
441
422

17
19
22
24
27
32
32

4/5
4/5
5
6
8
10
10

cinkots
93
93
137
245
295
343
324
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11.7.4

Riteņa rumbas gultņu brīvkustība

2

BPW05

39. att.
11.7.4.1

Pārbaude
– ik pēc 200 ekspluatācijas stundām –
Lai pārbaudītu riteņa rumbas gultņu brīvkustību, paceliet tiltu, līdz riepas atbrīvojas.
• Atlaidiet bremzi.
• Ievietojiet sviru starp riepu un zemi, un pārbaudiet brīvkustību.
Ja ir jūtama gultņu brīvkustība:

11.7.4.2

Regulēšana
Standarta rumbas gultņu sistēma
• Noņemiet pretputekļu aizsargvāciņu vai rumbas vāciņu
• Izņemiet šķelttapu no ass uzgriežņa.
• Pievelciet riteņa uzgriezni, vienlaikus griežot riteni, līdz riteņa rumba tiek viegli palēnināta.
• Ass uzgriezni atgrieziet līdz nākamajam iespējamam šķelttapas caurumam. Kongruences
gadījumā līdz nākamajam caurumam (maks. 30°).
• Ievietojiet šķelttapu un mazliet atlieciet uz augšu.
• Pretputekļu aizsargvāciņu mazliet uzpildiet ar ilgstošu plastisko smērvielu un iesitiet vai
ieskrūvējiet riteņa rumbā.
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11.7.5

Bremžu uzliku pārbaude

3

BPW06

40. att.
– ik pēc 200 ekspluatācijas stundām –
• Atveriet skatatveri, izvelkot gumijas aizbāzni (ja ir pieejams).
• Ja atlikušais uzlikas biezums (līmētām uzlikām) ir 2 mm, bremžu uzlikas ir jānomaina.
• Ievietojiet atpakaļ gumijas aizbāzni.
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11.7.6

Izplešanās sviras bremžu un riteņa bremzes S 3006-7 RAZG (BPW) regulējums

4

1) linke und rechte Radseite

I

II
BPW07

41. att.
1) riteņa kreisā un labā puse

I nostiprināts

II nenostiprināts

- pēc pirmā slodzes brauciena, ik pēc 200 ekspluatācijas stundām (vēlākais reizi gadā) Piekabi nostipriniet pret kustēšanos un novietojiet uz balstiem. Atbrīvojiet pieņemšanas ierīces
un rokas bremzes sviras vilces svirstieni. Riteņa bremzes pagrieziena sviru nofiksējiet ar
palīginstrumentu (poz. A, tapa < Ø 4 mm) caur fiksēšanas caurumu no ārpuses (nofiksējiet
vismaz 50 mm dziļumā).
Pievelciet pieregulēšanas uzgriezni (poz. C) pie riteņa bremzēm, izmantojot uzgriežņu atslēgu,
pāri pieregulēšanas tapai (poz. B) tiktāl, līdz riteņa kustība ir stingra kustības virzienā.
Atgrieziet pieregulēšanas tapu, līdz ritenim griežoties uz priekšu, ir vairāk jūtama bremzēšana.
UZMANĪBU!
Riteņa bremzes pieregulēšanu drīkst veikt tikai pieregulēšanas tapai!
Uzstādiet atpakaļ pieņemšanas ierīces vilces svirstieni un noregulējiet bez brīvkustības. Šim
nolūkam pieņemšanas ierīces vilcējstienim jābūt pilnīgi izvilktam, un pārslēgšanas svirai
jāpiekļaujas pie vilcējstieņa.
Izmēģinājumam mazliet pievelciet stāvbremzi un pārbaudiet vienādu bremzēšanas momentu
(kustības virzienā) riteņu kreisajā un labajā pusē.
Jāpārbauda atsevišķu bremžu bremzēšanas vienlaicīgā izmantošana.
UZMANĪBU!
Noņemiet pagrieziena sviras fiksatoru (tapa <Ø 4 mm)!
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11.8

ATPAKAĻGAITAS AUTOMĀTISKĀS IEKĀRTAS sistēma 2000
ar riteņa bremzi S 3006-7 RAZG (BPW)
Drošums
Daudzgadējie izmēģinājumi ir pierādījuši drošumu un darbspēju.
Ekonomiskums
Pateicoties nelielam nodilstošo detaļu skaitam, tā ir ilglietojama, un tādējādi sasniedz lielisku
ekonomiskumu
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11.8.1

Vispārēji norādījumi
Šie norādījumi ir garantijas prasību sastāvdaļa. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par
dabisko nodilumu, trūkumiem, ko rada pārslodze vai konstrukcijas izmaiņas.
Bremžu sistēma sastāv no atsevišķiem komponentiem, kuru konstrukcijas ir apstiprinātas, un
tajās nedrīkst veikt nekādas izmaiņas bez mūsu atļaujas. ATPAKAĻGAITAS AUTOMĀTISKĀS
IEKĀRTAS atsevišķos komponentus nav jāapvieno ar blakusražotāju izstrādājumiem.
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11.8.2

ATPAKAĻGAITAS AUTOMĀTISKĀS IEKĀRTAS darbība

a

1

2
3
42. att.
1) Sekundārā bremze
4) Primārais izcilnis

4

System6-1

2) Izplešanās slēdzene
a) Kustības virziens

3) Atpakaļdarbības svira

Pateicoties īpašam bremžu kluču atbalstam riteņa bremzē, kas izbeidz bremzēšanu, ja notiek
kustība atpakaļgaitā, jebkurā brīdī ir garantēta netraucēta atiestate arī uz kalna.
Mehāniskam bloķēšanas procesam nav nepieciešama atpakaļgaitas sprostsvira. Parastā
bremžu darbība ir nekavējoties atkal nodrošināta, ja notiek kustība turpgaitā. Piederīgā
pieņemšanas ierīce ir aprīkota ar gāzes spiediena, hidraulisku amortizatoru. Tādējādi iegūst
ievērojamu laidenu braukšanu un bremzēšanu. Pateicoties šādai līdzsvarotībai, visi atsevišķie
komponenti, riteņa bremze, pārvada ierīce un pieņemšanas ierīce darbojas vienmērīgāk.
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11.8.3

Vadība, lietošana
BĪSTAMI! Bremzes atteice
Sekas: briesmas dzīvībai, nopietni materiālie zaudējumi
Vilcējam jābūt savienotam ar rokas bremzes sviru, izmantojot nodrošinājuma trosi. Ja piekabe
automātiski atvienojas no vilcēja, tad piekabe tiek apstādināta ar rokas bremzes sviru,
izmantojot nodrošinājuma trosi.

3

2
4

9
1
8

5

6
7
43. att.
1) Pieņemšanas gājiens līdz
120 mm
4) Boudena trose vai Flexball
trose
7) Riteņa bremze

System8-2

2) Rokas bremzes svira

3) Regulēšanas iespēja

5) Pēc izvēles trose vai
dakšveida galva
8) Bremzes vilcējstieņu
sistēma

6) Savilcēja savienojums
9) Ass svira

Bremžu sistēma darbojas pilnīgi automātiski, tai nav nepieciešama īpaša lietošana.
Lūdzam ievērot turpmākos norādījumus, vadot rokas bremzes sviru:
Spēcīgi pievelciet rokas bremzes sviru pāri maiņas punktam (vismaz 3 zobi). Gāzes
amortizators automātiski papildus nospriegos rokas bremzes sviru, ja piekabe centīsies ripot uz
aizmuguri. Ievirzot vilcējstieni ar vilcēju, rokas bremzes sviras vadība kļūst vieglāka. Turklāt
parasti riteņa bremzi iespiež atpakaļgaitas automātiskajā iekārtā, un rokas bremzes sviru var
pievilkt līdz gala stāvoklim (apt. 12 zobi).
Regulējumu sk. nodaļā "Izplešanās sviras bremžu un riteņa bremzes S 3006-7 RAZG
(BPW) regulējums"
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11.8.4

Riteņa bremzes pamatregulējums

4

1) linke und rechte Radseite

I

II
BPW07

BPW08

44. att.
Jaunai piegādei pamatregulējums rūpnīcā ir noregulēts!
Norādījums
Pamatregulējums jāveic no jauna tikai gadījumā, ja maina vilcējstieņus vai atturgultņu mezgla
daļas.
Turklāt jārīkojas šādi:
• Atbrīvojiet pieņemšanas ierīces un rokas bremzes sviras vilces svirstieni.
• Izņemiet tapas (att. BPW08 poz. D), atbrīvojot sprostaizspiedņus.
• Riteņa bremzes pagrieziena sviru nofiksējiet ar palīginstrumentu (att. BPW07 poz. A, tapa <
Ø 4 mm) caur fiksēšanas caurumu no ārpuses (nofiksējiet vismaz 50 mm dziļumā).
• Pievelciet pieregulēšanas uzgriežņus (att. BPW07 poz. C) pie riteņa bremzēm, izmantojot
uzgriežņu atslēgu, pāri pieregulēšanas tapai (att. BPW07 poz. B) tiktāl, līdz riteņa kustība ir
stingra kustības virzienā.
Norādījums
Pamatregulējuma gadījumā jāievēro, lai dakšveida galvu caurumi (att. BPW08 poz. E) precīzi
sakristu ar pārslēgšanas sviras caurumiem, un vilces svirstienis pievienotos bez brīvkustības.
•
•

Tagad jāuzstāda atpakaļ tapas (att. BPW08 poz. D) un jānostiprina ar aizspiedņiem.
Atgrieziet pieregulēšanas tapu, līdz ritenim griežoties uz priekšu, ir vairāk jūtama
bremzēšana.

Norādījums
Riteņa bremzes pieregulēšanu drīkst veikt tikai pieregulēšanas tapai!
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BPW09

BPW10

45. att.
•

Uzstādiet atpakaļ pieņemšanas ierīces vilces svirstieni un noregulējiet bez brīvkustības.

Norādījums
Šim nolūkam pieņemšanas ierīces vilcējstienim jābūt pilnīgi izvilktam, un pārslēgšanas svirai
jāpiekļaujas pie vilcējstieņa. Kad stāvbremze ir mazliet pievilkta, turpgaitā pārbaudiet
atturgultņu mezgla bremzes sviras stāvokli. (Leņķa stāvoklis apt. 40°, att. BPW09). Ja
nepieciešams, pieregulējiet bremzes regulējumu.
Pārbaudiet viena tilta vai viena agregāta vienmērīgu bremžu nostrādāšanu ar mazliet pievilktu
stāvbremzi. Ja nepieciešams, pieregulējiet bremzes regulējumu.
Norādījums
Noņemiet pagrieziena sviras fiksatoru (tapa <Ø 4 mm)!
Kad stāvbremze ir ieslēgta, atpakaļgaitā pārbaudiet (att. BPW10) atturgultņu mezgla bremzes
sviras stāvokli (bremzes svira paralēli tilta sijai). Ja nepieciešams, pieregulējiet bremzes
regulējumu.
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– Pēc 50 ekspluatācijas stundām –
Pēc pirmajiem nobrauktajiem kilometriem bremzes trumuļa bremžu uzlikas ir pielāgojušās, un
pārvada ierīces daļas ir ieregulējušās. Tādējādi radušās brīvkustība jāizlīdzina pieregulējot.
Turklāt jārīkojas šādi:
• Veiciet riteņa bremzes regulēšanu, kā aprakstīts nodaļā "Riteņa bremzes
pamatregulējums".
• Pēc tam, veicot apstāšanās bremzēšanu, jāpārbauda izmantotais inerces ceļš. Tas nedrīkst
pārsniegt 50 - 60% no maksimālā inerces ceļa. Ja tas tā ir, tad atkārtoti jāveic riteņa
bremzes regulēšana.
• Tagad pārbaudiet, vai ar vilcēju ir iespējams mazliet atvirzīt piekabi. Ja šajā gadījumā
piekabes bremzes darbojas pārāk spēcīgi, tad riteņa bremzes regulējums jāpalaiž mazliet
vaļīgāk.
• Pēc pabeigtās regulēšanas jāpārbauda, vai visi pretuzgriežņi ir kārtīgi pievilkti.
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– Ik pēc 200 ekspluatācijas stundām –
• Pārbaudiet bremžu iekārtas darbību. Jāveic riteņa bremžu regulēšana, kā aprakstīts nodaļā
"Riteņa bremzes pamatregulējums".
• Pēc tam jārīkojas tā, kā aprakstīts sadaļā "Pēc 50 ekspluatācijas stundām", sākot ar 2.
punktu.
• Pārbaudiet bremžu uzliku biezumu. Šim nolūkam izņemiet plastmasas aizbāzni no bremžu
diska skatatveres un veiciet vizuālo pārbaudi. Ja bremžu uzlika ir bojāta, vai uzlikas
biezums ir mazāks par 2 mm, bremžu kluči ir jānomaina. Turklāt jānomaina arī bojātās
daļas (atsperes, izplešanās slēdzene utt. ).
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– Ik ceturksni –
Visas gultņu vietas ieeļļojiet vismaz reizi ceturksnī. Boudena troses ieeļļojiet ar iespiežamu
smēreļļu, nevis plastisku smērvielu.
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Traucējumi – cēloņi un novēršana
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Traucējumi – cēloņi un novēršana
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BĪSTAMI!
Mašīnai, veicot remonta, apkopes un tīrīšanas darbus vai tehniskas darbības, piedziņas
elementi var sākt kustēties.
Sekas: briesmas dzīvībai, savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai.
• Izslēdziet dzinēju un izvelciet aizdedzes atslēgu
• Nodrošiniet mašīnu un traktoru pret ripošanu
• 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
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Darbības traucējums

Iespējamais cēlonis

Novēršana

Bremzēšana par vāju

Uzlikas nav piestrādātas

Uzlabošanās pēc vairākām
bremzēšanas darbībām

Vilcējstienis pilnīgi ievirzās

Pieregulējiet

Lieli zudumi berzes dēļ

Pārbaudiet pārvada ierīci, ja
nepieciešams, ieeļļojiet

Apgrūtināta kustība atpakaļgaitā

Bremžu iekārta noregulēta pārāk
stingri

Noregulējiet no jauna

Nemierīgs darba režīms

Bojāts amortizators

Nomainiet amortizatoru

Nepareizi noregulēta bremžu
iekārta

Noregulējiet bremžu iekārtu

Uzlikas nav piestrādātas

Uzlabošanās pēc vairākām
bremzēšanas darbībām

Lieli zudumi berzes dēļ

Pārbaudiet pārvada ierīci, ja
nepieciešams, ieeļļojiet

Nepareizs regulējums

Pieregulējiet

Rokas bremzes darbība par vāju
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Glabāšana noliktavā
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Glabāšana noliktavā
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13.1

Īpašie drošības norādījumi
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BĪSTAMI!
Mašīnai, veicot remonta, apkopes un tīrīšanas darbus vai tehniskas darbības, piedziņas
elementi var sākt kustēties.
Sekas: briesmas dzīvībai, savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai.
• Izslēdziet dzinēju un izvelciet aizdedzes atslēgu
• Nodrošiniet mašīnu un traktoru pret ripošanu
• 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
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13.2

Ražas novākšanas sezonas beigās
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Pirms novietošanas ziemas glabāšanā pamatīgi notīriet mašīnu no iekšpuses un no ārpuses. Ja
šim nolūkam izmanto augstspiediena ūdens strūklas tīrīšanas aparātu. Ūdens strūklu nevirziet
tieši uz gultņu ligzdām. Pēc tīrīšanas ieeļļojiet visus ziežvārstus. Smērvielu, kas izplūst no
gultņu ligzdām, nenoslaukiet . Smērvielas vainags veido papildu aizsardzību pret mitrumu.
Pārbaudiet visu kustīgo detaļu, piemēram, vadošo vilcējstieņu, bremžu troses vilču 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.
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 balstiem izmantojiet piemērotu automobiļu domkratu. Uzmaniet, lai uz
balstiem novietotā mašīna būtu stabila.
Lai atslogotu riepas, mašīnu novietojiet uz balstiem. Pasargājiet riepas no ārējām iedarbībām,
piemēram, eļļas, smērvielas, saules starojumautt.
Lieciet nepieciešamos tehniskās uzturēšanas darbus izpildīt laikā tieši pēc ražas novākšanas
sezonas. Sastādiet visu nepieciešamo rezerves daļu kopsarakstu. Jūs tādējādi atvieglosit
"KRONE" pārstāvim jūsu pasūtījumu apstrādi, un jums būs pārliecība, ka jaunās sezonas
sākumā mašīna būs gatava ekspluatācijai.
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13.3

Darbi, kas veicami pirms jaunās sezonas
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13.4

Īpašie drošības norādījumi

Pos : 72.10 /BA/Sic herheit/7. Gefahr enhinweis e alt/Tr ans portwag en/Gefahr - Reparatur_Warung_R einigungs Tr ans portwag en @ 5\mod_1214214778810_111462.doc x @ 113222 @ @ 1

BĪSTAMI!
Mašīnai, veicot remonta, apkopes un tīrīšanas darbus vai tehniskas darbības, piedziņas
elementi var sākt kustēties.
Sekas: briesmas dzīvībai, savainojumi cilvēkiem vai bojājumi mašīnai.
• Izslēdziet dzinēju un izvelciet aizdedzes atslēgu
• Nodrošiniet mašīnu un traktoru pret ripošanu
• 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
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•
•
•
•
•
•

Ieziediet visus eļļošanas punktus un ieeļļojiet ķēdes. Noslaukiet smērvielu, kas izplūst
eļļošanas punktos.
Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās, ja nepieciešams papildiniet.
Pārbaudiet visu skrūvju nostiprinājumu, ja nepieciešams, pievelciet.
Pārbaudiet visus elektriskos savienojuma vadus un apgaismojumu, ja nepieciešams,
salabojiet vai nomainiet.
Pārbaudiet visus mašīnas mezglus.
Pārbaudiet visus mašīnas regulējumus (īpaši piespiedu stiepņus un bremžu sistēmu), ja
nepieciešams, izlabojiet.
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Mašīnas apkope
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Mašīnas apkope
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14.1

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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