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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Към нашите клиенти
Благодарим, че закупихте нашия хедер за царевица OLIMAC.
Хедерите за царевица от серията "DRAGO" на OLIMAC представляват първокласна
селскостопанска машина, предназначена за монтаж на комбайни за прибиране на царевица.
Информацията в настоящото ръководство е приложима към модела "Drago", доставян от
нашата компания.

ВНИМАНИЕ! Настоящото ръководство е неразделна част от Вашето оборудване и
трябва винаги да го придружава, също така и в случай на продажба, тъй като е от съществено
значение за обучението на оператора.
Прочетете внимателно ръководството, за да разберете как да работите безопасно с машината.

Оборудването "DRAGO" се произвежда с фиксирана или сгъваема рама, с променливо
междуредие. По заявка, нашето оборудване може да бъде доставено и с раздробител за
стъбла.
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ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
Настоящото ръководство предоставя обща информация за общите характеристики на
оборудването с цел обучение на персонала относно безопасната експлоатация.
Обърнете внимание на стикерите на оборудването, сигнализиращи за потенциални опасности и
препоръчително поведение, в името на Вашата безопасност (Опасност - Предупреждение Внимание), и последвани от специфични инструкции. Тези предпазни мерки имат за цел да
осигурят безопасността на операторите, работещи с оборудването. Прочетете ги внимателно.
Уверявайте се, че предпазните знаци на хедера за царевица са ясно видими. Сменяйте
загубените или повредените знаци. Проверявайте дали на новите компоненти на оборудването
и резервните части са поставени стикерите за безопасност, които можете да намерите от
дистрибутор на OLIMAC.
Научете се как да използвате оборудването и да работите безопасно с органите за управление.
Не позволявайте на необучени лица да работят с хедера за царевица.
Поддържайте оборудването изправно. Неоторизираните промени или модификации в него
могат да доведат до влошаване на функциите и/или безопасността и да засегнат
ефективността му.
Ако не сте сигурни в работните процедури, описани в това ръководство, или ако имате нужда от
някаква форма на помощ, не се колебайте да се свържете с дистрибутор на OLIMAC, преди да
започнете каквито и да било работи.

НЕСПАЗВАНЕТО НА ИНСТРУКЦИИТЕ В НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО МОЖЕ
ДА ДОВЕДЕ ДО СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ.
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ВАЖНО: Използвайте само оригинални резервни части.
Укажете типа и серийния номер на хедера за царевица, когато поръчвате резервни части.
Сериен номер на хедера за царевица:
Серийният номер е маркиран на метална табелка в горната дясна част на рамата. Силно
препоръчително е когато поръчвате резервни части, да указвате и детайлите, отбелязани на
табелката.
СЕРИЕН НОМЕР ................................................................................................................
ТИП НА ХЕДЕРА .................................................................................................................
ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ .....................................................................................................

ПОДОБРЕНИЯ
OLIMAC непрекъснато проверява и се стреми да усъвършенства своите продукти. Ние си
запазваме правото да внасяме промени в новото оборудване без да правим промени и/или
допълнения към вече продадено оборудване.
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2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Машината е проектирана и предназначена за използване след прикрепване към комбайн за
прибиране на царевица/слънчоглед.
Машината е с механично задвижване и хидравлично и електрическо управление от комбайна.
По време на работа работното място е кабината на комбайна.
Работен диапазон на машината:
Околна среда (Tmax и min и т.н.): Машината е проектирана за работа на открито.
Минимална работна температура = 0° C
Максимална работна температура = 45° C
Максимална влажност = 85%
Максимална температура на съхранение = 70° C
Минимална температура на съхранение = -20° C
Предвидени операции: машината е проектирана за прибиране на царевица/
слънчоглед.
Оператор: прочетете и осмислете ръководството на потребителя и за техническо
обслужване.
Електрозахранване: оборудването се захранва чрез свързване на PTO валовете към
задвижването на превозното средство, на което първото е предназначено за монтаж от
оператора.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАШИНАТА
Използването на тази машина изисква свързване със задвижващото превозно средство
посредством PTO вал. Операторът работи от кабината на превозното средство, на което е
монтирана машината и от което операторът може (и трябва) да подава всички команди,
необходими за работата на машината по предназначение. Не са необходими или предвидени
оператори на други места, различни от споменатата по-горе кабина.
Функционирането на машината се състои във „взимане“ на растението и изтеглянето му надолу
през двойка валци за стъбла, монтирани на всеки ред.
Царевичният кочан се отделя от растението и се изтегля към дъното на машината, където
винтов конвейер събира продукта.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ОПЕРАТОРА С МАШИНАТА:
От кабината на комбайна операторът може да изпълнява следните задачи:
- Сгъване на страничните редове (в зависимост от модела)
- Задаване на скоростта (в зависимост от модела на комбайна)
- Стартиране и спиране на механичната трансмисия
- Вдигане/спускане на хедера за царевица
Останалите операции, изпълнявани от оператора, включват:
- Товарене/разтоварване на оборудване
- Техническо обслужване
- Почистване
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3. НЕПРАВОМЕРНА УПОТРЕБА
Машината никога не трябва да се използва:
- За цели, различни от посочените в глава 2;
- В потенциално експлозивни и агресивни среди или на места, където концентрацията на
прах или мазни вещества във въздуха са високи;
- От необучен и неинформиран персонал;
- При неналични, свалени или модифицирани предпазни устройства;
- С електрически джъмпери и/или други средства за изключване на спомагателните
средства/части на машината;
- За операции, различни от указаните в настоящото ръководство.

Неспазването на инструкциите в настоящото ръководство може да доведе
до материални щети и/или наранявания.
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4. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА
Тъй като хедерът за царевица "Drago" разполага с опции, които създават значителна степен на
опасност, поради естеството на системата за прибиране на реколта, операторът и всички хора
в работния диапазон на оборудването трябва в максимална степен да спазват препоръките в
настоящото ръководство, както и тези, включени в Ръководството на потребителя на комбайна.

Преди да започнете работа с оборудването, прочетете внимателно и прецизно това
ръководство и ръководството на потребителя на комбайна.

-

-

-

-

Уверете се, че всички лица са добре запознати с начина на работа на машината, преди
да я задействате.
Преди да задействате хедера за царевица, проверете функционалността и
безопасността му по време на движение.
Обърнете внимание на нормите за безопасност, които се очаква да бъдат спазвани от
оператора, както и препоръките в настоящото ръководство!
Фиксираните предупредителни знаци указват опасни операции. Съблюдавайте ги, тъй
като те са предназначени да осигурят Вашата безопасност.
Преди да започнете работа, се запознайте с елементите и устройствата на приставката
и с начина на тяхното използване! Не чакайте да започнете работа. Тогава ще бъде
твърде късно!
Комбайнът трябва винаги да има достатъчна тежест върху задната ос, за да се осигури
безопасното му функциониране. При специални условия на прибиране на реколтата
може да се окаже необходима по-голяма тежест върху задната ос, за да се осигури
адекватна стабилност.
Обърнете внимание на приемливите натоварвания на осите и общите тегла!
Поведението на главната машина по време на работните дейности и системите за
кормилно управление и на спирачките се влияят от фиксираното към нея
(спомагателно) оборудване. Уверете се, че е налице достатъчно място за кормилно
управление и спиране.
Операторът трябва да бъде единственото лице, седящо в комбайна по време на
работа. Не позволявайте на никого да се качва в комбайна по време на работа.
Дръжте всички предпазители и прегради на място и никога не работете близо до хедера
или комбайна по време на работа.
Не носете хлабави дрехи, които могат да се захванат от движещи се части.

ВНИМАНИЕ - Преди да започнете работа с машината, предприемете всички
предпазни мерки, описани в следващите глави.
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ОПАСНОСТ ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ
Валците за стъбла и подаващите вериги на хедера за царевица, винтовете и другите
движещи се части не могат да бъдат напълно защитени, тъй като това може да засегне
техните функции.
Винаги спазвайте безопасно разстояние от движещите се части по време на работа.

Внимавайте да не бъдете захванати
За да не бъдете захванати:
- Не извършвайте дейности или операции, когато близо до работещия
хедер има хора.
- Операторите не трябва да носят неподходящо облекло, като колани или
хлабави части.
- Строго се забранява намесата при използване на неспециализирани
инструменти по време на нормалната експлоатация или в случай на
аномалии.
- Всяка операция, включително почистване на задръстен хедер, трябва да
се изпълнява, когато машината е спряла и към нея не се подава
захранване, както е описано в следващите глави.
Неспазването на инструкциите може да бъде фатално, тъй като системата за прибиране
на реколта е агресивна.
Ако бъдете захванати, трябва да:
- Обезопасите машината, като отстраните/разедините източниците на енергия;
- Според нуждите, разглобите и свалите частите, които са причинили захващането
или ръчно да завъртите движещите се части в обратна посока, като преди това се
уверите, че така няма да причините нараняване.

ЗАЩИТА ОТ ШУМ
Продължителното излагане на силен шум може да причини загуба или увреждане на слуха.
Естеството на машината и нейният работен принцип са свързани с много високи нива на шум.
Действителните стойности могат да зависят от комбайна и работните условия.
Въпреки че потребителят е длъжен да провери действителните шумови
емисии, на които е изложен работникът, в относителни работни условия,
OLIMAC препоръчва използването на подходящи предазни средства, като
антифони или предпазители за уши, с цел защита от шумовите емисии.

ИЗБЯГВАЙТЕ ПРЕГРЯВАНЕТО БЛИЗО ДО ХИДРАВЛИЧНИ ТРЪБОПРОВОДИ ПОД
НАЛЯГАНЕ
Рев. 01
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Прегретите близкостоящи тръби, съдържащи флуид под налягане, могат да
генерират пламъци, които могат да причинят сериозни изгаряния на
оператора и лицата наоколо.
Не използвайте заваръчни горелки близо до такива тръби или близо до
други запалими материали. Тръбите под налягане могат да бъдат срязани
неумишлено при разпространението на топлина извън зоната на пламъка.
ПАЗЕТЕ СЕ ОТ СИЛНИ СТРУИ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
Силните струи, идващи от дюзи под високо налягане, могат да проникнат
през кожата и да причинят сериозни изгаряния.
Съхранявайте такива елементи така, че да се препятства контактът с
ръцете или тялото.
При злополука незабавно повикайте доктор.
ГУМИ Важно: прочетете ръководството на потребителя за характеристиките
относно видовете гуми, изисквани за комбайна, по време на работа с хедер
за царевица.

Глава 11 на това ръководство съдържа списък на стикерите за безопасност, залепени на
машината.
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5. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕЖДУРЕДИЕ ПРИ МАКСИМАЛНО ТЕГЛО 75 CM.
РАМИ С МЕЖДУРЕДИЕ МИНИМУМ 55 CM. МАКСИМУМ 80 CM.
Хедер за царевица
Брой редове
Междуредие (cm)
Тегло - кг
4
от 55 до 80
1120
5
от 55 до 80
1400
6
от 55 до 80
1685
8
от 55 до 80
2250
9
от 55 до 80
3200
12
от 55 до 80
4130
16
от 55 до 80
5500
Сгъваем хедер за царевица
5
от 70 до 80
1560
6
от 70 до 80
1960
7
от 70 до 80
2190
8
от 70 до 80
2510

Раздробител за стъбла
Тегло - кг
80
100
120
160
200
265
350
Раздробител за стъбла
100
120
140
160

РАЗМЕР НА РАМИТЕ С МЕЖДУРЕДИЕ ОТ 55 ДО 80
ФИКСИРАНА РАМА (B)
СГЪВАЕМА РАМА (D)
РЕД МЕЖДУРЕД МЕЖДУРЕД ЗАТВОРЕН ОТВОРЕН
МАКС.
ДЪЛБОЧИНА
ИЕ 55CM
ИЕ 80 CM
А РАМА
А РАМА ВИСОЧИНА (C)
4
—
320 CM
—
—
120
ОТВОР ЗАТВОР
ЕНА (A) ЕНА (A1)
5
300 CM
400 CM
270 CM
380 CM
120 CM
240 CM 150 CM
6
355 CM
480 CM
305 CM
455 CM
120 CM
240 CM 150 CM
7
410 CM
560 CM
320 CM
530 CM
120 CM
240 CM 150 CM
8
465 CM
640 CM
330 CM
605 CM
120 CM
240 CM 150 CM
9
520 CM
720 CM
380 CM
680 CM
120 CM
240 CM 150 CM
12
685 CM
960 CM
—
—
120 CM
240 CM 150 CM
16
905 CM
1280 CM
—
—
120 CM
240 CM 150 CM

Минимална работна температура = 0 ° C
Максимална работна температура = 45° C
Максимална влажност = 85%
Максимална температура на съхранение = 70 ° C
Минимална температура на съхранение = -20° C
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РАЗМЕРИ НА ХЕДЕРА ЗА ЦАРЕВИЦА

ЗАТВОРЕН ХЕДЕР ЗА ЦАРЕВИЦА
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6. ДОСТАВКА, ТРАНСПОРТИРАНЕ, МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ
С КОМБАЙН
ДОСТАВКА
Хедерът за царевица на OLIMAC се доставя с фиксирани опори, монтирани под рамата, с цел
опиране на земята по време на работа, при съхранение или транспортиране.
За икономия на място, може да бъде доставена специална стойка, позволяваща съхранение
във вертикално положение и лесен достъп за регулиране и смазване на хедера за царевица.

Всеки хедер за царевица трябва да бъде подходящ за използвания комбайн и да отговаря на
спецификациите, указани в уведомлението на доставка, което придружава хедера.
Всички задвижващи части и сферични шарнирни съединения за комбайна са опаковани
поотделно и са включени в доставката.
ВДИГАНЕ
Когато изпълнявате описаните по-долу маневри, СЕ УВЕРЯВАЙТЕ, ЧЕ:
- Всички операции, изпълнявани с оборудване, като подемници, кранове, товароподемни
примки и т.н., се извършват от квалифицирани лица, ОБУЧЕНИ за използване на такива
устройства;
- Под или близо до окачените товари няма или не се разхождат хора;
- Използваното подемно оборудване е с товароподемност, която е по-голяма с 25% от
теглото на машината, указано на металната табелка в горната дясна част на рамата;
- Лицата, определени за изпълнение на маневрите, използват лични предпазни средства;
- Анкерирането се изпълнява при използване на опорите, предвидени за тази цел.

ОПАСНОСТ ОТ СМАЧКВАНЕ ОТ И ПАДАНЕ НА ОКАЧЕНИ ТОВАРИ: предприемете
всички предпазни мерки, изискуеми от приложимите разпоредби и инструкциите в
настоящото ръководство.
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Използвайте само точките на съединяване, осигурени за повдигане на устройството.
ТВЪРДИ ЩИФТОВЕ

Използвайте въжета и/или снопове, подходящи за повдиганото тегло, и проверявайте тяхната
ефективност преди употреба.

ОПАСНОСТ ОТ СМАЧКВАНЕ ОТ И ПАДАНЕ НА ОКАЧЕНИ ТОВАРИ: предприемете
всички предпазни мерки, изискуеми от приложимите разпоредби и инструкциите в
настоящото ръководство.
ТРАНСПОРТИРАНЕ
При транспортни операции при използване на камиони, хедерът за царевица трябва да се
опира на своите опори или на подходяща транспортна стойка, която да го държи изправен.
Потребителят трябва да осигури стабилността на оборудването през всички фази. За целта е
задължително машината да бъде обезопасена с въже, преминаващо през отворите в теглича.
Товарене и разтоварване:
Хедерът за царевица трябва да бъде привързан в подходящите точки на съединяване, както е
показано в каталога на резервните части. За балансиране на товара горната част на външната
рама трябва да бъде обезопасена с две въжета.

I
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Внимание:
- Операторът трябва да извърши безопасно всички операции по товаренето и
разтоварването;
- В работния обсег на крана не трябва да има хора.
- Транспортът трябва да се извършва с помощта на подходящи устройства.
- Преди повдигането проверете състоянието на въжетата и съединенията на машината.

Преместване на хедер за царевица към предната част на комбайн:
- Уверявайте се, че всички предпазни знаци и светлини, монтирани на хедера и на
комбайна, са ефективни и че отражателните материали са чисти и видими. Сменяйте
или ремонтирайте всички повредени или износени части;
- Освен ако не е указано друго в закона, при пътуването на комбайн с окачен на него
хедер за царевица се препоръчва той да бъде придружаван от съпровождащо превозно
средство, каращо 300 m пред него, което да сигнализира за „извънгабаритен товар";
- Скоростта на движение трябва да бъде съобразена с трафика и/или потенциалните
опасности и винаги в съответствие с разпоредбите за движение по пътищата;
- Избягвайте всякакво поведение, което би могло да създаде препятствие или опасност
за други превозни средства, и се уверете, че зад превозното средство не се е
образувала колона;
- Не се разрешава паркирането или стоенето близо до движещо се превозно средство
или при запален двигател през фазата на изпитване на хедера за царевица;
- Дръжте децата и неупълномощените лица извън обсега на машините;
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МОНТАЖ НА ХЕДЕРА ЗА ЦАРЕВИЦА НА КОМБАЙН
ВАЖНО: Преди да монтирате хедера за царевица на комбайн, проверете ефективността на
всички движещи се части и подемното оборудване, по-конкретно товара на гумите, спирачната
система, хидравличната подемна система и баланса на товара, за да осигурите ефективността
на системата за кормилно управление, монтирана на задната ос (20% от общата маса трябва
да бъде изместена към задната ос).
Съединете хедера за царевица и комбайна на равна повърхност, за да осигурите правилния
ъгъл на наклон.
Внимателно почистете адаптера и съединението в точките на съединяване, за да го
обезопасите.

ОПАСНОСТ:
Всички монтажни операции и силови съединения трябва да се изпълняват при стриктно
спазване да предпазните мерки:
- Винаги изключвайте двигателя,
- Активирайте ръчната спирачка,
- Сваляйте ключа за запалване и свързвайте предпазната блокировка на подемния
цилиндър,
- Окачвайте знак „Не използвайте“ в кабината на оператора на комбайна.
Ако не активирате предпазната блокировка могат да възникнат наранявания или смърт.
Всички операции трябва да се изпълняват при разединена от всякакъв захранващ
източник машина и при спрели движещи се части.
Използвайте лични предпазни средства, подходящи за съответната операция.

ВАЖНО: Блокиращият щифт 1 трябва да бъде поставен до упор в джоба под горния прът на
хедера за царевица. Свързването се извършва по същия начин, както при зърнокомбайните.

Блокировка 1

СЪЕДИНЕНИЕ
Преди да монтирате хедера за царевица на комбайн, проверете ефективността на
всички движещи се части и подемното оборудване.
Операциите по съединяване трябва да се извършват на открити, равни повърхности
без препятствия.
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След като се уверите, че в зоната няма хора:
-

Задействайте комбайна и внимателно преместете подаващата тръба в
посока към точката на съединяване на хедера за царевица;

-

Спуснете тръбата така, че да застане на няколко сантиметра под опорната
греда на хедера;

-

Разположете комбайна така, че тръбата да бъде центрирана над отвора на
хедера, и преместете тръбата напред, докато тя се съедини с него;

-

Бавно повдигнете тръбата, докато хедерът не се отдели напълно от земята
(няколко сантиметра).

Ако съединяването не е правилно, спуснете тръбата обратно на земята и отново я
наклонете. Така всяко разместване трябва да се коригира. Преди да вдигнете хедера
напълно, се уверете, че адаптерът е правилно прикрепен към него.
Фиксирайте долните куки към точката на съединяване само след като се уверите, че
операциите по повдигането могат да се изпълнят безопасно. След това свържете сферичните
шарнирни съединения и хидравличните и електрическите части.

ОПАСНОСТ ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ И СМАЧКВАНЕ
По време на монтаж не трябва да се позволява хора да застават между хедера за
царевица и комбайна.

Неправилното съединяване на канала на хедера за царевица може да доведе до
разединяване и падане на хедера. Неспазването на горните указания може да причини
смърт или сериозно нараняване.
ВНИМАНИЕ: Проверете дали наклонът на хедера за царевица спрямо земята е правилен.
Неспазването на това указание може да причини повишена консумация на енергия на
хедера или повреда на раздробителя за стъбла. Когато предните пластини на
устройството се допрат до земята, задните опори трябва да са вдигнати на 70/90 mm.

Ако ъгълът на наклон не е правилен, съединете хедера и регулирайте съединението.
Ако нивото е по-ниско от 70 mm, увеличете разстоянието между горния съединителен щифт и
горната греда на рамата; и обратното, ако нивото е по-високо от 90 mm, приближете точката на
съединяване.
Ако ъгълът на наклон е правилен, вдигнете устройството на максимум, като се уверите, че
хедерът няма да се удари в кабината на комбайна (това важи за сгъваеми хедери за царевица).
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Винаги изключвайте двигателя, активирайте ръчната спирачка, изваждайте ключа
за запалване и установявайте предпазната блокировка на тръбата на място в подемния
цилиндър, преди да започнете работа под хедера за царевица или питателя. Ако не
активирате предпазната блокировка, могат да възникнат наранявания или смърт.

Фиксирайте долните щифтове между хедера за царевица и адаптера, за да
осигурите цялостно блокиране на машината в адаптера. Неспазването на това указание
може да доведе до разединяване и падане на хедера за царевица.
ХИДРАВЛИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ (само при сгъваеми хедери):
Двете хидравлични тръби за предно-задно регулиране на мотовилката, монтирана на сгъваеми
хедери, дават възможност за сгъване на страничните редове.
Преди да сгънете страничните редове с цел движение по пътищата, почистете горната греда на
хедера за царевица, за да осигурите правилно съединяване.
ВАЖНО: Натиснете хидравличното управление при отваряне на хедера и преди започване на
работа на полето, за да осигурите цялостна странична компресия на буталата.
В противен случай може да се получи разместване на опората на винтовия конвейер.
Преди да бъдат сгънати, сгъваемите хедери за царевица трябва да бъдат спрени.

РИСК ОТ СМАЧКВАНЕ: Сгъването на страничните редове трябва да се управлява
само от кабината на комбайна и само след като се уверите, че в опасната зона няма хора.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОПРОВОДЯВАНЕ
Свържете проводниците на сигналните светлини към електрическия конектор на комбайна. Ако
хедерът за царевица е оборудван с автоматично управление на работното ниво, съединете
конектора с конектора на комбайна. Ако хедерът за царевица е оборудван с опцията Field Drag,
съединете конектора с конектора на комбайна.
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РИСК ОТ ТОКОВ УДАР: Регулярно проверявайте съответствието и целостта на
електрическата инсталация.

СФЕРИЧНО ШАРНИРНО СЪЕДИНЕНИЕ
Фиксирайте PTO вала първо към хедера за царевица и след това към шахтата на подемната
тръба, като се уверите, че щифтът на шарнирното съединение зацепва в канала на шахтата.

ОПАСНОСТ ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ: Към механичната трансмисия не трябва да се
подава напрежение в отсъствието на подходящи защити.
Регулярно проверявайте съответствието и целостта на задвижващите валове и техните
предпазители.
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РАЗЕДИНЯВАНЕ НА ХЕДЕРА ЗА ЦАРЕВИЦА ОТ КОМБАЙНА
За да разедините хедера за царевица от комбайна, вдигнете хедера на максимум и свържете
предпазната блокировка на тръба 1.

Блокировка 1

Винаги изключвайте двигателя, активирайте ръчната спирачка, изваждайте ключа
за запалване и установявайте предпазната блокировка на тръбата на място в подемния
цилиндър, преди да започнете работа под хедера за царевица или тръбата. Ако не
активирате предпазните блокировки, могат да възникнат наранявания или смърт.

Разединяване на сферичното шарнирно съединение:
Извадете сферичното шарнирно съединение от страната на подемната тръба и го поставете на
специална опора.

Разединяване на електрозахранването:
Разединете всички електрически проводници, свързващи хедера за царевица с комбайна.
Разединяване на хидравличния източник (само при сгъваеми хедери)
Разединете хидравличните съединители, свързващи хедера с комбайна.

Свалете фиксиращите скоби между адаптера и подемната тръба. След като
освободите фиксиращите скоби, свалете предпазната блокировка на тръбата. Бавно
спуснете хедера за царевица, докато тръбният адаптер не се освободи от неговата
„греда“. След това увеличете разстоянието между задната част и хедера.

Преди да повдигнете или спуснете хедера за царевица, се уверете, че всички хора
са на безопасно разстояние от машината.
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7. РАБОТНИ ФАЗИ
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА НА ПОЛЕТО
Преди да започнете работа на полето, направете следните проверки
1) Уверете се, че частите, свързващи хедера за царевица с комбайна, НЕ са износени или
корозирали;
2) Почистете съединителните части;
3) Проведете смазочни операции (виж таблицата със смазките);
4) Проведете проверките на главната машина (комбайна) съгласно изискванията на
производителя;
5) Проверете затегнатостта на гайките и болтовете и ефективността на предпазителите и
преградите.

Винаги изключвайте двигателя, активирайте ръчната спирачка, изваждайте ключа
за запалване и установявайте предпазната блокировка на питателя на място в подемния
цилиндър, преди да започнете работа под хедера за царевица или тръбата. Ако не
активирате предпазната блокировка на питателя, могат да възникнат наранявания или
смърт.
След сглобяването на хедера за царевица и извършването на всички проверки, хедерът
е готов за работа на полето.
Уверете се, че всички предпазители и прегради са на място и че са добре обезопасени.
Уверете се, че общата маса на комбайна и хедера за царевица е правилно разпределена
между осите на машината.
Прибиране на реколтата
1) Поставете хедера за царевица възможно най-близо до линията за прибиране и земята.
При сгъваемия модел:
2) Започнете да отваряте машината и задръжте управлението на хидравличната система
натиснато за няколко секунди след отварянето.
3) Уверете се, че всички съединения в точките на съединяване са добре направени и че не
съдържат чужди тела.

Не започвайте прибирането на реколтата, докато не се уверите, че в работния
обсег на машината няма хора.
Основни регулировки на хедера за царевица.
Поради своята конструкция и функционални цели, ножовите валци за стъбла, подаващите
вериги, конвейерният винт и раздробителите за стъбла не могат да бъдат напълно обезопасени.
Поради тази причина, ТРЯБВА да се спазва безопасно разстояние до всички тези части по
време на работа.
Всички операции по машината трябва да се извършват внимателно, с помощта на подходящо
оборудване, за да се предотвратят злополуките, и при стриктно спазване на инструкциите в
настоящото ръководство.
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Регулиране от кабината на оператора:
Отварянето и затварянето на окачените пластини с помощта на електрическата система за
регулиране трябва да се извършва при използване на съответното електрическо управление в
кабината и по време на работа на комбайна.
Височината на прибиране на реколтата се регулира с помощта на хидравличното управление
на подаващата тръба на комбайна (вж. ръководството на потребителя и за техническо
обслужване на комбайна).

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ХЕДЕРА ЗА ЦАРЕВИЦА
Рогата (1) са разположени между редовете за прибиране, които се отварят и поемат редовете
царевични растения в системата за прибиране на реколтата.
Валците за стъбла (2) захващат стъблата на царевичното растение и ги изтеглят надолу, като
ги прокарват между две пластини, които са разположени над валците и позволяват на
растението да премине през долната част на хедера и задържат царевичните кочани над
пластините.
Когато кочанът достигне до и се опре на горната част на окачените пластини, подаващите
вериги (3) пренасят кочаните с въртеливо движение към централен питател (4), който
транспортира продукта към конвейерната тръба на комбайна.

ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА НА ПОЛЕТО
Задвижете комбайна с ниска скорост, за да се запознаете с хедера за царевица, и едва тогава
тръгнете с пълна скорост.
След като обиколите полето няколко пъти, спрете хедера за царевица и изключете двигателя.
Уверете се, че движещите се части са в изправност и че не е настъпило прегряване.
Всички болтове трябва да бъдат затегнати, а веригите - правилно регулирани.

ОПАСНОСТ ОТ ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ И ЛЕТЯЩИ ПРЕДМЕТИ: Не се доближавайте,
когато хедерът се движи, и спазвайте безопасно разстояние (поне 30 метра) от
машината. Внимавайте за летящи чужди тела, изхвърляни от въртящите се части.
Неспазването на това предупреждение може да доведе до нараняване или смърт.
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РЕГУЛИРОВКИ НА ХЕДЕРА ЗА ЦАРЕВИЦА
След като обиколите полето няколко пъти, проверете функционалността на устройството; в
случай на аномалии, прочетете главата Откриване и отстраняване на неизправности Регулировки.
ШОФИРАЙТЕ И РАБОТЕТЕ МНОГО ВНИМАТЕЛНО:
Шофирайте внимателно, за да поддържате хедера центриран по отношение на редовете.
Не форсирайте хедера или комбайна и не претоварвайте елементите на главния захранващ
източник, за да предотвратите повреждането. Задвижете хедера с ниска скорост, след което
увеличете скоростта до стойност, подходяща за полето, в което работите.
Обръщайте внимание на буксуването на съединителя или на други необичайни шумове.
Ако не преминете правилно през редовете, можете да причините загуба на реколта. При работа
на хедера предните плъзгачи трябва да бъдат на височина около 50/80 mm над земята.

ОКАЧЕНИ ПЛАСТИНИ (автоматични)
Окачените пластини (снимка) са проектирани да изтеглят царевичния кочан от стъблото.
Окачените пластини се саморегулират от двете страни, така че стъблата винаги да бъдат в найдоброто положение за събиране от валците. Тази „патентована“ система е от съществено
значение за гарантирането на висока ефективност на хедера за царевица и за поддържане на
загубата на добив на минимални нива. Базисното регулиране варира между 4 mm в задната
част и + ‐1 mm в предната.
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Окачената пластина може да бъде регулирана на три различни нива:
1-минимално отваряне в покой, 8-10 mm (18-22 mm препоръчително)
2-максимално отваряне по време на работа, 45-50 mm (35-38 mm препоръчително)
3-работно налягане, 0-35 mm (25-30 mm препоръчително)

ПРЕДИ НАГЛАСЯНЕ: Винаги изключвайте двигателя, активирайте ръчната
спирачка, изваждайте ключа за запалване и установявайте предпазната
блокировка на питателя на място в подемния цилиндър, преди да започнете
работа под хедера за царевица или канала. Ако не активирате предпазната
блокировка на питателя, могат да възникнат наранявания или смърт.

При задръстване на някои от частите на машината операторът трябва да изпълни
следните операции:
- Да обърне посоката на движение на главната машина и да я премести на няколко
метра;
- Да завърти частите, за да отстрани излишния продукт;
- Ако са необходими ръчни интервенции, операторът трябва да постави машината на
равна повърхност, да изключи двигателя, да активира лоста за аварийно спиране,
да си сложи ръкавици и да почисти задръстените части.

В случай на механичен отказ, преди да започнете какъвто и да било ремонт, разединете
задвижващия вал.
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8. СМАЗВАНЕ
СМАЗВАНЕ
ВАЖНО - Смажете точките на смазване, съгласно работната програма. Неспазването на тези
инструкции може да скъси експлоатационния срок на компонента.

смазка

масло

„Програмата за смазване“, указана по-долу, е препоръчителна при работа в нормални условия
на прибиране на реколтата. Когато условията на прибиране са много взискателни,
предлаганата програма трябва да се прилага по-често.
При тази програма трябва да се използва само висококачествена универсална смазка. Преди
да започнете смазването, почистете устройствата от замърсявания и прах. След смазването
отстранете излишната смазка, за да предотвратите натрупванията.

Преди смазване или провеждане на техническо обслужване на хедера за
царевица, винаги предприемайте следните предпазни мерки:
1- Спуснете хедера на земята или, ако е вдигнат, свържете блокиращия цилиндър.
2- Изключете двигателя на комбайна, активирайте ръчната спирачка и извадете
ключа за запалване, преди да напуснете операторската платформа.
3- Уверете се, че главното задвижване (карданното съединение) е разединено от
съединението за теглене.

Правилното смазване и регулярното техническо обслужване по график са от жизненоважно
значение за правилната поддръжка на оборудването. За да осигурите дълъг експлоатационен
срок и ефективно функциониране, следвайте програмата за смазване и техническо обслужване,
описана в настоящото ръководство. Използването на подходящи горива, масла, смазки и
филтри, както и поддържането на смазочните инструменти чисти, ще удължи живота на
машината и компонентите.
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Винаги, когато е възможно, съхранявайте мазилните вещества и контейнерите на места,
защитени от прах, горива и други замърсители. Съхранявайте контейнерите по такъв начин, че
да препятствате натрупването на вода и прах. Уверете се, че всички контейнери са правилно
етикетирани за идентификация на съдържанието. Обезвреждайте по подходящ начин
контейнерите и остатъчното мазилно вещество в специализирани пунктове за събиране.

ВАЖНО: Винаги използвайте оригинални резервни части на OLIMAC.

ПРОГРАМА ЗА СМАЗВАНЕ
При нормални условия на прибиране на реколтата е препоръчителна следната програма за
смазване. При тежки условия на прибиране на реколтата и работа, програмата трябва да бъде
прилагана по-често.
МАКСИМАЛЕН ВРЕМЕВИ ИНТЕРВАЛ
Описание

1) Валец за стъбла
2) Натегач на подаващата верига
3) Горна верижна предавка
4) Бутало за регулиране на
окачените пластини
5) Подаваща верига
6) РТО задвижващ вал на хедера U-съединение - карданно
съединение
7) Триещи съединители
8) Проверка на групата
предавателни кутии

Първонач
ално
смазване
X

След 10
След 50 работни
След 250
работни
часа или
работни часа
часа или
ежеседмично
или веднъж
ежедневно
в сезона
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
Проверете нивото и,
ако е необходимо,
долейте

9) Проверка на междинната
предавателна кутия

X
Проверете нивото и,
ако е необходимо,
долейте

10) Групова верижна кутия

X
Проверете нивото и,
ако е необходимо,
долейте

11) Точки на смазване на
сгъваемата рама (само при
сгъваемите модели)

X

1) Валец за стъбла
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Смазвайте на всеки 8-10 работни часа със смазка MOBIL EPO.
Изпомпайте смазката в точката на смазване, докато през набивките не започне да изтича
чиста смазка.
ВАЖНО: Ако прибирате легнали царевични растения, намалете наполовина интервалите на
смазване, указани в таблицата. През първите няколко дена на работа на хедера за царевица
смазването може да бъде по-трудно, тъй като набивките са много стегнати. Смазването ще
стане по-лесно, ако се провежда след няколкоминутна работа.

Точка на
смазване

Точка на
смазване

2) Натегач на подаващата верига: Смазвайте на всеки 250 работни часа или в края на
сезона със смазка MOBIL EPO. Изпомпайте смазката в точката на смазване, докато през
предната част на опората не започне да изтича смазка.

Точка на
смазване
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3) Горна верижна предавка
Смазвайте на всеки 50 работни часа със смазка MOBIL EPO.
Две дози в точката на смазване са достатъчни за правилното смазване на горния лагер на
предавателната кутия.

Точка на
смазване

4) Бутало за регулиране на окачените пластини
Смазвайте на всеки 250 работни часа или в края на сезона със смазка MOBIL EPO.
Напълнете буталото, докато през отвора за източване не започне да изтича смазка.
Точка на
смазване

5) Подаващи вериги
Смазвайте подаващите вериги с масло SAE 30 на всеки 50 работни часа. Смазвайте и в
началото и в края на сезона на прибиране на реколтата.
Забележка: завъртете веригите за няколко минути преди смазването. Ако веригата е
гореща, проникването на маслото между вътрешните щифтове и втулките е по-дълбоко.

Никога не смазвайте подаващите вериги по време на работа на хедера за
царевица, основните компоненти или двигателя.
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Точка на
смазване

Точка на
смазване

6) PTO задвижващ вал (карданно съединение)
На всеки 50 работни часа смазвайте U-съединенията, пластмасовите лагери на
предпазителите и телескопичната плъзгаща се част на РТО задвижващия вал със смазка
MOBIL EPO. Уверявайте се, че телескопичната плъзгаща се част на задвижващия вал се
движи свободно.

Точка на
смазване
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7) Триещи съединители
Смазвайте на всеки 50 работни часа или в края на сезона със смазка MOBIL EPO. Две дози
са достатъчни за смазването на всеки съединител.
Забележка: Прекомерното смазване може да доведе до неизправно функциониране на
съединителя. И обратното, липсата на смазка може да причини „замръзване“ и
неизправно функциониране.

Точка на
смазване

8) Групова предавателна кутия
На всеки 50 работни часа проверявайте дали е необходимо да се долее смазка MOBIL EPO.
Поставете предавателната кутия в хоризонтално положение, преди да проверявате нивото.
Максималното съдържание е 4.5 кг.
Нивото на смазката в предавателната кутия се проверява през пробката за нивото на
маслото и трябва да бъде между линиите за минималното и максималното ниво.

Точка на
смазване
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9) Междинна предавателна кутия
На всеки 50 работни часа проверявайте дали е необходимо да се долее смазка MOBIL EPO.
Поставете предавателната кутия в хоризонтално положение, преди да проверявате нивото.
Максималното съдържание е 0.4 кг.
Нивото на смазката в предавателната кутия се проверява през пробката за нивото на
маслото; след като бъде развинтена, маслото трябва да се вижда ясно.

Точка на
смазване

10) Предавателна кутия на задвижването
Главната задвижваща верига на машината се намира зад първата трансмисионна
предавателна кутия. На всеки 50 часа проверявайте пробката (1) и, при опрян на земята
хедер за царевица, проверявайте дали маслото достига впускателния отвор за доливане.
Доливайте с масла, предназначени специално за зъбни предавки. Верижната кутия може да
помести приблизително 5.5 литра масло.

Точка на
смазване
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11) Точки на смазване на сгъваемата рама (само при сгъваеми модели)
Смазвайте на всеки 250 работни часа или в края на сезона със смазка MOBIL EPO.
Доливайте, докато смазката не започне да изтича.

Точка на
смазване

Точка на
смазване

АКО ИЗИСКУЕМОТО СМАЗВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО НЕ БЪДЕ ПРОВЕЖДАНО В
СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СПЕЦИФИКАЦИИТЕ, ТО МОЖЕ ДА СЕ ПОВРЕДИ ИЛИ ДА ПРЕТЪРПИ
АНОРМАЛНО ИЗНОСВАНЕ.
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9. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Непровеждането на указаното техническо обслужване може да доведе до неефективна
експлоатация на хедера за царевица и последваща загуба на време.
Препоръчителните интервали на техническо обслужване се отнасят за средни работни условия.
Провеждайте техническото обслужване по-често, ако работите с комбайна при тежки условия,
вследствие на външни фактори, като климата или вида на полето, чиято реколта прибирате.

ОПАСНОСТ:
Преди да започнете техническо обслужване, обезопасете машината, като проведете
следните операции:
- Винаги изключвайте двигателя;
-

Активирайте ръчната спирачка;

-

Изваждайте ключа за запалване и активирайте предпазната блокировка на
тръбата на място в подемния цилиндър;

-

Окачете знак „Не използвайте“ на кабината на комбайна.

Ако не активирате предпазната блокировка, могат да възникнат наранявания или смърт.
Всички операции по техническото обслужване трябва да се провеждат, когато машината
е разединена от всякакъв източник на захранване и всички движещи се части са в покой.
За всяка операция използвайте подходящи лични предпазни средства.
Техническото обслужване се дели на два вида:
9.1 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТНИЯ СЕЗОН
ЕЖЕДНЕВНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА
Внимателното провеждане на проверки преди работа на хедера за царевица, за предпочитане
ежедневно, предотвратява повредите и закъсненията в процеса на прибиране на реколтата.
Провеждайте следните проверки и регулировки:
1. Смазвайте хедера за царевица съгласно инструкциите, указани в раздел "Смазване" на
настоящото ръководство. При критични условия съкращавайте интервалите на смазване.
2. Проверявайте целостта и правилното техническо обслужване на електроизолацията и
тръбопроводите;
3. Винаги проверявайте за изтичане на масло или разриви в смазочните системи;
4. Проверявайте въртящите моменти на затягане на механизмите и затягайте или
сменяйте според потребностите;
5. Винаги проверявайте целостта и правилното затягане на ножовете на валците за
стъбла, които, работейки на около 15 cm от земята, могат да се счупят; при счупване ги
сменяйте незабавно.
ВАЖНО: Задвижването на частите на хедера без въвеждането им във фаза на прибиране
на реколтата може да причини вибрации или метален шум.
В такъв случай, проверете затягането на болтовете и дали някой въртящ се компонент
не е счупен или монтиран неправилно (неправилно поставени раздробители и валци или
U-съединения).
Непровеждането на тази проверка може да доведе до счупвания в предавателната кутия.
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ЕЖЕСЕДМИЧНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ или НА ВСЕКИ 50 РАБОТНИ ЧАСА
1- Проверявайте опъна на главната верига.
2- Проверявайте опъна на подаващата верига.
3- Проверявайте самонатягането на веригата на винтовия конвейер.

9.2 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ В КРАЯ НА РАБОТНИЯ СЕЗОН:

ОПАСНОСТ:
Преди да започнете техническо обслужване, обезопасете машината, като проведете
следните операции:
- Винаги изключвайте двигателя;
-

Активирайте ръчната спирачка;

-

Изваждайте ключа за запалване и активирайте предпазната блокировка на
канала на място в подемния цилиндър;

-

Окачете знак „Не използвайте“ на кабината на комбайна.

Ако не активирате предпазната блокировка, могат да възникнат наранявания или смърт.
Всички операции по техническото обслужване трябва да се провеждат, когато машината
е разединена от всякакъв източник на захранване и всички движещи се части са в покой.
За всяка операция използвайте подходящи лични предпазни средства.

ВАЖНО: Не използвайте водни струи под високо налягане директно върху лагерите и
всички други елементи, които лесно могат да бъдат засегнати от инфилтрация, по време
на почистване. Водата под високо налягане може да премине покрай уплътненията и да
причини повреда. Подсушавайте тези зони и, след като ги смажете, оставете
оборудването да работи няколко минути.
ГРАФИК НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ И ПЛАНИРАНИ РЕГУЛИРОВКИ
1. Свалете всички прегради от хедера за царевица.
2. Почистете основно хедера.
3. Натрупаните замърсявания и сламата запазват влагата по металните части,
причинявайки ръжда.
4. Проверете износването на подаващата верига и възстановете изискуемия опън.
5. Проверете износването при работа на подаващата верига.
6. Проверете износването на окачените пластини.
7. Проверете износването на ножовете и коригирайте настройките на валците за стъбла.
8. Проверете регулировката на ножовете за бурени на валците за стъбла.
9. Проверете износването на лагерите на регулируемия раздробител за стъбла.
10. Проверете износването на раздробителя за стъбла.
11. Проверете износването на задвижващата верига на питателя.
12. Проверете износването на задвижващата верига на предавателната кутия.
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СВАЛЯНЕ ИЛИ СМЯНА НА ПРЕГРАДИ
Централна преграда:
A) Приберете рогата над преградата.
B) Освободете системата за блокиране на преградата.

C) Вдигнете преградата и я издърпайте към себе си, за да я извадите от хедера.

ОПАСНОСТ:
Бъдете внимателни с острите ръбове и острите компоненти. Докато вдигате преградата,
обърнете внимание на риска от смачкване. Използвайте подходящи лични предпазни
средства (ръкавици и обувки).
Извършете ръчните операции с колега, за да избегнете претоварването. Работете
внимателно с рогата.
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Странична преграда
A) Приберете рогата над преградата.
B) Свалете всички винтове, маркирани със стрелка.

Винтове на преградата

Винтове на преградата

C) Вдигнете страничната преграда, за да фиксирате опората й, като се уверите, че винтът
влиза в долната секция. Неспазването на тази процедура може да доведе до внезапно
падане на страничната преграда и нараняване.
2) Почистете хедера за царевица от всички външни тела.
3) Проверете износването на подаващите вериги и възстановете изискуемия опън.

Когато прорезът на предната опора на веригата се подаде, веригата трябва да бъде сменена.
Бързата смяна ще осигури минимално износване на вала-зъбно колело.
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За да смените подаващата верига, процедирайте по следния начин:
1. Развийте контрагайката 1.
2. Извадете напълно винта 2.
3. Сменете го и монтирайте синхронизираната верига.
4. Затегнете винт 2, докато предното зъбно колело 3 не навлезе в опората 4, с ход от 5‐8
mm преди цялостната блокировка.
5. След като регулирането завърши, затегнете контрагайката 1.

ВАЖНО: Подаващата верига трябва да бъде позиционирана така, че зъбците на едната
верига да попаднат в пространството между зъбците на срещулежащата верига. Ако
зъбците се допират един до друг, може да възникне повреда или неизправност.
За да я монтирате правилно, разхлабете веригата и плъзнете задвижващото зъбно
колело на предавателната кутия, докато езичетата (зъбците) на веригите не попаднат в
пространството между зъбците на срещулежащата верига.
ВАЖНО: При загуба на зърно през системата за прибиране (устройството за прибиране)
незабавно проверете регулировката и нивото на ефективност на ножовете, окачените
пластини и положението на веригите.
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Смяна на окачените пластини
1. Свалете всички прегради и подаващите вериги.
2. Извадете винт 1.
3. Свалете окачените пластини и ги сменете с нови.
Регулиране на окачените пластини.
За да регулирате правилно окачените пластини, се уверете, че нивото им е на 30/40 mm, както
е показано на фигурата. Ако не е налично такова разстояние, отворете или затворете предната
част на редовата група.
a. Окачените пластини трябва да имат отвор, който е с между 3 и 5 mm по-широк в задната
част, в сравнение с предната.

b. Минималното отваряне (при покой) е 10/25mm (18‐22 mm препоръчително) и може да
бъде променено чрез завъртане на ромбовидното устройство, разположено в горната
част на лоста на пластините.
c.

Максималното отваряне по време на работа е 30/50 mm (35‐38 mm препоръчително) и
може да бъде променено чрез завъртане на ромбовидното устройство, разположено в
долната част на лоста на пластините.

d. Минималното и максималното отваряне трябва винаги да бъде центрирано над валеца
за стъбла.

e. Работното налягане може да бъде регулирано между 10 и 35 mm (25‐30 mm
препоръчително); при разхлабване на контрагайката и затягане на винта движението на
пластината става „по-твърдо“; и обратното, при разхлабване на винта движението на
пластината става „по-меко".
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ВАЖНО: ПРЕДИ ДА НАПРАВИТЕ КАКВИТО И ДА БИЛО РЕГУЛИРОВКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ
УКАЗАНИТЕ В РЪКОВОДСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ,
ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА НА МАШИНАТА, СЕ СВЪРЖЕТЕ С ДИСТРИБУТОР НА
ОLIMAC.
Проверете износването на ножовете и правилното подравняване на валците за стъбла.
За да регулирате ножа на валеца за стъбла, се уверете, че височината в точката, показана на
фигурата, е установена на 260 mm.
За правилно захващане на стъблата ножовете на валците трябва да бъдат настроени по
следния начин:
Отпред (където навлиза стъблото), разстоянието между срещулежащите ножове трябва да
бъде 1.5-2.5 mm, а отзад (близо до предавателната кутия), разстоянието трябва да бъде 0-0.5
mm.
Уверете се, че всички ножове са винаги правилно подравнени.

При нормални работни условия регулирането на ножа на валеца за стъбла обикновено трябва
да се извършва на всеки 600/800 хектара.
Износването на ножа се вижда особено при влажни условия (сутрин или вечер), когато се
забелязва „мръсно“ прибиране, при което листата и стъблата задръстват главния питател на
комбайна или се получава прекомерна загуба на малки царевични кочани при окачените
пластини.
Провеждането на планираните регулировки (600/800 хектара) ще доведе до равномерно
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износване на ножа по цялата му дължина, без необходимост от по-ранна смяна.

Рев. 01

Оригинални инструкции

Стр. 41 / 52

Ръководство на потребителя и
техническо обслужване

7) Проверка на регулирането на ножовете за бурени на валците за стъбла
Ножовете за бурени (1) препятстват увиването на отпадъци и бурени около валците (2). Те
трябва да се монтират възможно най-близо до валците за стъбла, но без да ги допират.
Разхлабете болтовете (3) и установете всеки нож на максимум 1.5 mm от ножа на валеца за
стъбла. Затегнете болтовете съгласно спецификациите.

8) Проверка на износването на лагерите на регулируемите раздробители за стъбла.
За да проверите износването на лагерите на раздробителите за стъбла, хванете опората на
ножа и се опитайте да я „обърнете“. Ако забележите дори най-малкото движение, е
необходима регулировка:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Развийте пробката на отвора за смазка (1).
Развийте гайката, фиксираща опората на ножа (2).
Източете цялата смазка от кутията.
Извадете набивките (3).
Спуснете предпазния упор (4).
Затегнете маншета (5) с динамометричен гаечен ключ, като приложите въртящ момент
от 1000/1200 Nm (почти блокирайки го).
Развийте маншета (5) с почти ¼ оборот.
Вдигнете предпазния упор (4).
Монтирайте двете уплътнителни набивки (3).
Монтирайте опората на ножа (6).
Затегнете гайката, която блокира опората на ножа на въртящ момент от 230 Nm.
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9) Проверка на износването на ножовете на раздробителите за стъбла.
Ножът на раздробителя за стъбла може да се използва от двете страни.
Когато забележите износване от около 15 mm в края на ножа, го завъртете на 180°, за да
оптимизирате износването от другата страна на ножа.
ВАЖНО: НОЖОВЕТЕ НА РАЗДРОБИТЕЛИТЕ ЗА СТЪБЛА РАБОТЯТ НА ОКОЛО 15 CM ОТ
ЗЕМЯТА, ПОДЛОЖЕНИ СА НА СБЛЪСЪЦИ С ЧУЖДИ ТЕЛА И СЛЕДОВАТЕЛНО МОГАТ ДА
СЕ СЧУПЯТ ВНЕЗАПНО. БЪРЗО СМЕНЯЙТЕ СЧУПЕНАТА ЧАСТ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ
ВИБРАЦИИТЕ, КОИТО БИ ПРИЧИНИЛО СЧУПВАНЕТО НА КУТИЯТА НА РАЗДРОБИТЕЛИТЕ
ЗА СТЪБЛА.
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За да смените компонента:
- Разхлабете гайката (1).
- Изтеглете ножа (2) от опората му (3).
- Ако втулката е овална (4), я сменете.
- Ако защитата на гайката е износена (5), я сменете.
- Поставете ножа, след като монтирате вътрешната втулка.
- Затегнете гайката (1) на въртящ момент 86 Nm.

ОПАСНОСТ:
Ножовете на раздробителите за стъбла трябва да се монтират внимателно, като се
проверява затегнатостта на блокиращите части „гайки-болтове“. Неспазването на тази
инструкция може да доведе до изхвърлянето им по време на въртене, което може да
причини нараняване или смърт.
10) Проверка на износването на активиращата верига на питателя, възстановяване на опъна
Веригата трябва да се смени, когато дължината на една права линия от десет звена е поголяма от 173 mm; незабавната смяна гарантира минимално износване на вала-зъбно колело.
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За да възстановите опъна, ресетирайте удължаващата се пружина до L = 105 mm.

11) Проверка на износването на активиращата верига, възстановяване на опъна
Веригата трябва да се смени, когато дължината на една права линия от десет звена е поголяма от 236 mm; незабавната смяна гарантира минимално износване на вала-зъбно колело.

За да възстановите опъна:
‐
Свалете ревизионния капак (1).
‐
Развийте гайката (2) на натягащото устройство.
‐
Преместете натягащото устройство (3) към веригата при умерен натиск.
‐
Проверете опъна на частта на веригата, срещулежаща (4) на натягащото устройство, която
трябва да бъде с размах от 12mm ± 2.
‐
Затегнете гайката (2) на опората на 214 Nm.
‐
Монтирайте отново ревизионния капак (1)
ВАЖНО: Прекомерно натегнатата верига се и износва прекомерно.
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Съединяване на веригата.
Когато веригата е фиксирана, затварящото средство в края на застопоряващата пружина
трябва да бъде поставено в посоката на движение на веригата, както е показано на фигурата.
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10. АНАЛИЗ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ
Повечето проблеми, засягащи хедера за царевица, се причиняват от неправилни регулировки.
Следващата таблица с анализ на неизправностите ще Ви помогне да решите проблемите, като
предполага вероятната причина и препоръчва решения.
Когато се опитвате да решите даден проблем, се уверявайте, че той не е причинен от други
проблеми.
СИМПТОМ
ЗАГУБА НА
ЦАРЕВИЧНИ
КОЧАНИ НА ПОЛЕТО
ПРЕЗ ПРЕДНАТА
ЧАСТ НА
УСТРОЙСТВОТО

ЗАГУБА НА
ЦАРЕВИЧНИ
КОЧАНИ ОТСТРАНИ
НА ХЕДЕРА ЗА
ЦАРЕВИЦА
НАРЯЗВАНЕ НА
КОЧАНА ОТ
ВАЛЦИТЕ

ЗАГУБА НА ЗЪРНО
ПРЕЗ ВАЛЦИТЕ
ЗАГУБА НА ЗЪРНО
ПРЕЗ ВАЛЦИТЕ

УВИВАНЕ ОКОЛО
ВАЛЦИТЕ ЗА
СТЪБЛА
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ПРОБЛЕМ
Неподходящ наклон на
хедера за царевица
Превишена скорост на хедера
за царевица
Твърде ниска скорост на
полето
Работа по нанадолнище

РЕШЕНИЕ
Регулирайте ъгъла на наклон, както е
указано в глава 5 на ръководството.
Намалете скоростта на хедера с помощта
на задвижващия зъбен венец.
Увеличете скоростта на комбайна на
полето.
Монтирайте средства за запазване на
кочаните.
Прибирането не се извършва Следвайте редовете така, както са
чрез избор на редовете така, засадени.
както са засадени
Машината не е центрирана
Регулирайте междуредието така, че да
спрямо редовете
бъде равно или по-тясно от редовете с
царевица на полето.
Ниска скорост на хедера за
Увеличете скоростта на хедера с помощта
царевица
на задвижващия зъбен венец, така че
стъблото никога да не навлиза в
предавателната кутия.
Износени ножове на валците Преместете ножовете по-близо един до
друг, както е указано в глава 8 на
настоящото ръководство.
Отворено устройство за
Затворете устройството за редова
редова обработка
обработка и проверете референтната
височина в глава 8 на настоящото
ръководство.
Износени окачени пластини
Сменете ги съгласно указанията в глава 8
на настоящото ръководство.
Окачените пластини не са
Проведете основните регулировки, указани
регулирани правилно
в глава 8 на настоящото ръководство.
Преди да промените настройките, се
свържете с дистрибутор на Оlimac.
Износени ножове на валците Преместете ножовете по-близо един до
друг, както е указано в глава 8 на
настоящото ръководство.
Превишена скорост на хедера Намалете скоростта на хедера с помощта
за царевица
на задвижващия зъбен венец, така че
стъблото да изчезне при валците, преди
да навлезе в предавателната кутия.
Ниска скорост на хедера за
Увеличете скоростта на хедера с помощта
царевица
на задвижващия зъбен венец, така че
стъблото никога да не навлиза в
предавателната кутия.
Износени ножове на валците Преместете ножовете по-близо един до
друг, както е указано в глава 8 на
настоящото ръководство.
Ножът за бурени на валеца за Проверете регулировката на ножовете за
стъбла не е регулиран
бурени на валците за стъбла, както е
правилно
указано в глава 8 на настоящото
ръководство.
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СИМПТОМ
ЗАДРЪСТВАНЕ
ОТПРЕД

ПРОБЛЕМ
Провиснали вериги за
прибиране

ПРЕКАЛЕНО ГОЛЯМ
ПРОЦЕНТ НА
СТЪБЛА В
МАШИНАТА

Неподходяща скорост
Износени ножове на валците

УВЕЛИЧАВАНЕ НА
Система за раздробяване на
МОЩНОСТТА ПРИ
стъблата
РАБОТА НА ХЕДЕРА
ЗА ЦАРЕВИЦА
Ъгълът на наклон на хедера
за царевица е твърде малък
Износени ножове на валците
Износени ножове на
раздробителите
НЕДОСТАТЪЧНО
ОТРЯЗВАНЕ НА
СТЪБЛАТА

Ъгълът на наклон на хедера
за царевица е твърде голям
Ниска скорост на хедера за
царевица
Износени ножове на
раздробителите

РЕШЕНИЕ
Проверете опъна на подаващите вериги,
както е указано в глава 8 на настоящото
ръководство.
Проверете скоростта на хедера за
царевица.
Преместете ножовете по-близо един до
друг, както е указано в глава 8 на
настоящото ръководство.
Внимание, консумираната мощност се
увеличава, когато се монтира
раздробител за стъбла.
Регулирайте наклона, както е указано в
глава 5 на настоящото ръководство.
Преместете ножовете по-близо един до
друг, както е указано в глава 8 на
настоящото ръководство.
Сменете ножовете на раздробителя за
стъбла, както е указано в глава 8 на
настоящото ръководство.
Регулирайте наклона, както е указано в
глава 5 на настоящото ръководство.
Увеличете скоростта на хедера с помощта
на задвижващия зъбен венец.
Сменете ножовете на раздробителя за
стъбла, както е указано в глава 8 на
настоящото ръководство.

В случай на задръстване на някои от частите на комбайна, операторът трябва да
процедира по следния начин:
- Да реверсира посоката на главната машина и да я премести с няколко метра;
- Да завърти частите на комбайна, за да отстрани излишния продукт;
- Ако е необходима ръчна интервенция, операторът трябва да паркира машината на
равна повърхност, да изключи двигателя, да активира лоста за аварийно спиране, да си
сложи ръкавици и за оправи задръстените части.
В случай на механичен отказ, преди започване на какъвто и да било ремонт задвижващият вал
трябва да бъде разединен.

Рев. 01
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11. ПРЕДПАЗНИ ЗНАЦИ
Към нашето оборудване са прикрепени знаци за безопасност (стикери), маркиращи изискуемото
ниво на внимание на оператора.
ОПАСНОСТ
Указва непосредствена опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до сериозно
нараняване или смърт. Цветът, свързан с ОПАСНОСТ, е ЧЕРВЕН.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указва специфично поведение, което трябва да се избягва и което може да бъде опасно и може
да доведе до сериозно нараняване или смърт. Цветът, свързан с ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, е
ОРАНЖЕВ.
ВНИМАНИЕ
Указва препоръчително поведение, което, ако не бъде спазено, би могло да създаде опасност.
Използва се за предупреждение и на небезопасни работни практики и употреба. Цветът,
свързан с ВНИМАНИЕ, е ЖЪЛТ.
Стикерите за безопасност по-долу трябва да бъдат поставени на указаното място на
оборудването, за да се осигури безопасността на персонала и хората, работещи с него. Моля
вземете това ръководство, разходете се около хедера за царевица и отбележете съдържанието
и положението на компонентите на устройството. Прегледайте всички стикери и инструкции в
ръководството с оператора на Вашата машина. Пазете стикерите чисти и четливи. Ако има
липсващи стикери на предназначените за целта части, осигурете нови копия от местния
дистрибутор на OLIMAC.

ИЗГЛЕД ОТПРЕД НА МАШИНАТА

ИЗГЛЕД ОТЗАД НА МАШИНАТА
Рев. 01
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СТИКЕРИТЕ СА, КАКТО СЛЕДВА:
№
1

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Стикерът 1 "ОПАСНОСТ" № се намира на вътрешната
повърхност на предпазните устройства.

СТИКЕР

ОПАСНОСТ – Липсваща преграда. Не активирайте.

2

3

Стикерът № 2 "ОПАСНОСТ" се намира на външните
предпазни устройства.
ОПАСНОСТ – Въртяща се задвижваща линия –
Контактът може да причини смърт. - Пазете се!
Не активирайте, ако:
- всички прегради на задвижващите линии, трактора и
оборудването не са по местата си
- задвижващите линии не са надеждно прикрепени в
двата края
- преградата на задвижващата линия не се върти
свободно на нея
Четирите стикера № 3 "ОПАСНОСТ" се намират на
предните и задните части на рамата на хедера за
царевица, от страната на тръбния отвор.
ОПАСНОСТ – Поставете хедера на земята или
установете предпазната блокировка на подемния
цилиндър на хедера, преди да отидете под машината.
Неспазването ще доведе до смърт или сериозно
нараняване.

4

Шестте стикера № 4 "ОПАСНОСТ" се намират на
предните и задните части, както и отстрани, на хедера за
царевица.
ОПАСНОСТ – Стърчащи чужди тела. Не се
доближавайте до машината по време на движение.
Неспазването ще доведе до смърт или сериозно
нараняване.

5

Стикерът № 5 „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ се намира в
предната част на рамата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Спрете хедера за царевица и
изключете двигателя, преди да започнете почистване на
задръстени валци. Валците и подаващите вериги се
движат по-бързо, отколкото можете да освободите
стъблата. Неспазването ще доведе до сериозно
нараняване или смърт.

Рев. 01
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№
6

7

8

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Стикерът № 6 „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ се
намира върху гредата.

СТИКЕР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Хлъзгава повърхност
Не използвайте тази зона като стъпало или
платформа. Неспазването ще доведе до
сериозно нараняване или смърт.
Стикерите № 7 „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ се
намират под питателя и задвижването, от
страната на верижната кутия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ПРЕГРАДАТА Е
ОТВОРЕНА, СТОЙТЕ ДАЛЕЧ. Поставете или
затворете преградата, преди да задействате
машината. При контакта с движещи се части
може да възникне сериозно нараняване.
Стикерите № 8 "ОПАСНОСТ" се намират
(само при сгъваеми модели) в задната част и
отстрани на хедера за царевица.

Само
при
сгъваем
и
ОПАСНОСТ – Не се доближавайте до
модели

машината в процеса на сгъване.
Неспазването ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.

9

Поставени под питателя и от страната на

Само верижната кутия.
при
европей
ски
фиксира
ни
модели

10

Поставени на задната част и отстрани на
хедера за царевица.

ВНИМАНИЕ!!! В случай на неизправност, незабавно се свържете със сервиз или
оторизиран дистрибутор на OLIMAC и не използвайте машината, докато не бъде дадено
разрешение от обучен персонал!
ВНИМАНИЕ!!! Внасянето на промени, модификации или премахването на предпазните
устройства, монтирани на машината, е строго забранено.
Рев. 01
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12. СПИСЪК НА РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА ПОЗОВАВАНЕ
Тази машина е произведена в съответствие с Директивата относно машините 2006/42/ЕО.

13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
Преди да разглобите машината, я разединете от комбайна.
Материалите и компонентите на машината не са вредни, нито създават опасност от пожар или
експлозия, и разглобяването на машината може да се извършва в съответствие с нормалните
процедури по разглобяване.
Внимание! Маслото в маслените корита е голям замърсител, затова не трябва да се
изхвърля в околната среда или на неподходящи за целта места; трябва стриктно да се
спазват законовите процедури и разпоредби, касаещи обезвреждането на отпадъци.

Маслено корито за смазване

Рев. 01
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14. КОПИЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО

Следва копие на Декларацията за съответствие на ЕО, съставена от производителя.
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