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Ez az útmutató az alábbi munkagépre vonatkozik:
Elnevezés

KUKORICACSŐTÖRŐ ADAPTER

Modell:

DRAGO

Gyártó:

OLIMAC s.r.l
Via Cuneo, 41 ‐ 12040 Margarita (CN) – Olaszország
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1. BEVEZETŐ
Ügyfeleink figyelmébe
Köszönjük, hogy az OLIMAC kukoricacsőtörő adapter megvásárlása mellett döntött.
Az OLIMAC „DRAGO” kukoricacsőtörő adapter a mezőgazdasági gépek valódi ékszere, amelyet a kukorica
betakarító gépekre szerelnek fel.
Az ebben az útmutatóban foglalt információk a társaságunk által forgalmazott bármely „Drago“ modellre
érvényesek.

FIGYELEM! Ez az útmutató az Ön berendezésének szerves részét képezi ezért az útmutatót a
berendezéssel együtt tovább kell adni, eladás esetén is, mivel kulcsfontosságú szerepe van a gépek
kezelőinek képzésekor.
Olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót annak érdekében, hogy elsajátítsa a felszerelés biztonságos
feltételek közötti üzemeltetési módját.

A „DRAGO” berendezés egy merev vagy összecsukható vázból épül fel, a sorok közti különböző
távolságtartóval. Külön kérésre a felszerelésünk szárzúzóval is ellátható.
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FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK!
Ez az útmutató a berendezés részeinek általános jellegzetességeire vonatkozó információkat tartalmazza
annak érdekében, hogy kiképezzék a személyzetet a biztonságos feltételek közötti üzemeltetési módra
vonatkozóan.
Tanulmányozza figyelmesen a berendezésen található matricákat, amelyek az Ön biztonsága érdekében
felhívják a figyelmet az esetleges veszélyekre és a javasolt műveletekre (Veszély‐ Figyelem‐ Figyelem),
továbbá speciális utasításokat is tartalmaznak. Az elővigyázatossági utasítások célja a berendezés részeit
használó kezelők biztonságának biztosítása. Olvassa el figyelmesen az utasításokat.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a kukoricacsőtörő adapteren található biztonsági jelek jól láthatók. Cserélje
le a hiányos vagy a megrongálódott biztonsági jeleket. Bizonyosodjon meg róla, hogy a berendezés új
összetevő részei és cserealkatrészei az OLIMAC forgalmazó által forgalmazott biztonsági matricákkal vannak
ellátva.
Sajátítsa el a berendezés és a vezérlő egység helyes kezelési módját. Ne engedje, hogy a kukoricacsőtörő
adaptert kiképzetlen személyzet kezelje.
A berendezést megfelelő működési állapotban kell tartani. A berendezésen engedély nélkül végzett cserék
vagy módosítások a berendezés funkcióinak megrongálódását idézhetik elő és/vagy a biztonság és a
hatékonyság kárára lehetnek.
Abban az esetben ha az útmutatóban részletezett működési eljárásokra vonatkozóan kételyei merülnek fel
vagy ha bármely jellegű tanácsadásra van szüksége, mielőtt bármely műveletnek nekikezdne, vegye fel a
kapcsolatot az OLIMAC forgalmazóval.

HA NEM TARTJA BE EZEN ÚTMUTATÓ UTASÍTÁSAIT SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT
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FONTOS: Kizárólag eredeti cserealkatrészt használjon.
A cserealkatrészek rendelésekor jelölje meg a kukoricacsőtörő adapter típusát és szériaszámát.
A kukoricacsőtörő adapter szériaszáma:
A szériaszám a ráma felső jobb részén elhelyezett fémtáblán van feltüntetve. Különösképpen javasoljuk,
hogy a cserealkatrészek rendelése előtt jelölje meg a fémtáblán található adatokat.
SZÉRIASZÁM…………………………………………………………………………….…..
A KOMBÁJN TÍPUSA……………………………………………………………………….
A VÁSÁRLÁS NAPJA………………………………………………………………………

JAVÍTÁSOK
OLIMAC folyamatosan ellenőrzi termékeit és arra törekszik, hogy javítson azokon. Fenntartjuk magunknak
a jogot arra, hogy az új tartozékokat módosítsuk anélkül, hogy módosítanánk és/vagy kiegészítenénk az
előzőleg eladott berendezéseket.
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2. HASZNÁLAT
A munkagépet a kombájnhoz illesztik és kukorica- és napraforgó betakarítására tervezték, illetve ez a
rendeltetése.
A munkagép mechanikus működésű, a kombájn hidraulikus vagy elektromos meghajtásával .

Működés közben a munkavégzési hely a kombájn kabinja.
A munkagép működési területe:
Környezettel kapcsolatos aspektusok (max és min° C, stb.): A munkagépet a szabadban való
használatra tervezték.
Minimális működési hőmérséklet = 0° C
Maximális működési hőmérséklet = 45° C
Maximális páratartalom = 85%
Maximális tárolási hőmérséklet = 70° C
Minimális tárolási hőmérséklet = ‐20° C
Előírt műveletek: kukorica- és napraforgó betakarítására tervezett gép.
Üzemeltető: Olvassa el és sajátítsa el a használati és karbantartási útmutatót.
Tápegységek: A berendezés áramellátása annak a gépnek a működtető szerkezetének
erőleadótengelyeihez való csatlakoztatással történik, amelyhez az üzemeltető a berendezést
felszerelni kívánja.

A MUNKAGÉP KEZELÉSE
Ahhoz, hogy ezt a gépet használja, csatlakoztatnia kell a működtető jármű erőleadó tengelyéhez. Az üzemeltető annak
a járműnek a kabinjából fog dolgozni, amelyre a gépet felszerelték és amelyből az üzemeltető vezérelni tudja (és
vezérelnie kell) a kukoricacsőtörő adapter használatához szükséges valamennyi parancsot a cél elérése érdekében.
Nincs előírva és nem szükséges más üzemeltető már elhelyezkedésben mint a fent említett kabinban.
A gép kezelése abból áll, hogy „megfogja” a növényt és ledőlti azt a törőhenger páron keresztül minden soron.
A kukoricacsövek elválasztódnak a növénytől és a gép alsó részére kerülnek, ahol a szállítócsiga összegyűjti a termést.

AZ ÜZEMELTETŐ EGYÜTTMŰKÖDIK A GÉPPEL:
A kombájn kabinjából az üzemeltető az alábbi műveleteket végezheti:

-

a szélső sorok alakítása (a modelltől függően)
a sebesség meghatározása (a kombájn modelljétől függően)
a mechanikus erőátvitel megindítása és megállítása,
a kukoricacsőtörő adapter felemelése/leengedése.

Az üzemeltető által végzett egyéb műveletek az alábbiak:
-
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3. NEM MEGFELELŐ HASZNÁLAT
A gépet nem szabad soha használni:
- a 2. fejezetben kiemelt céltól eltérő célokból;
- robbanásveszélyes és agresszív környezetben vagy olyan környezetben ahol a levegőben nagy
koncentrációjú por vagy olajt tartalmazó anyag van;
- képzetlen és fel nem világosított személyek által;
- abban az esetben ha a biztonsági szerkezetek nem állnak rendelkezésre, azokat eltávolították vagy
módosították;
- bármely áthidaló vezetékkel és/vagy más eszközzel, kivéve a gép egységeivel/alkatrészeivel;
- az ebben az útmutatóban megjelölt műveletektől eltérő műveletekre.

A jelen útmutató utasításainak be nem tartása a javak megrongálódását és/vagy
személyi sérüléseket okozhat.
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4. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
Feltételezve azt, hogy a „Drago“ kukoricacsőtörő adapter egyes tulajdonságainak veszélyességi szintje
jelentős mértékű, továbbá tekintettel a betakarítási rendszer természetére, az üzemeltetőnek és a gép
üzemeltetési hatótávolságában tartózkodó más személyeknek meg kell bizonyosodnia arról, hogy az ebben
az útmutatóban, valamint a kombájn használati útmutatójában foglalt valamennyi biztonsági óvintézkedés
be legyen tartva.

Olvassa el figyelmesen a részletekben ezt az útmutatót, valamint a kombájn használati útmutatóját
mielőtt a berendezést üzemeltetné.

-

-

-

-

Mielőtt a gépet elindítaná, bizonyosodjon meg róla, hogy minden egyes személy teljesen tisztában
van a gép működési módjával.
A kukoricacsőtörő adapter elindítása előtt ellenőrizze a gép működőképességét és biztonságát a
közlekedésben.
Olvassa el figyelmesen az üzemeltető által betartandó biztonsági előírásokat, valamint az ebben az
útmutatóban foglalt javaslatokat!
Az alkalmazott figyelmeztető jelek a veszélyes műveletekre hívják fel a figyelmet. Tartsa be ezeket,
mivel ezek célja a biztonság garantálása.
Mielőtt nekifogna a munkának, ismerkedjen meg az üzembe helyezési elemekkel és szerkezetekkel
és azok használati módjával! Ne várjon egészen a munkakezdés időpontjáig. Akkor már túl késő
lesz!
A kombájn hátsó tengelyén mindig elegendő súlynak kell lennie annak érdekében, hogy biztosítva
legyen a biztonságos feltételek közötti működés. Különleges betakarítási feltételek mellett
szükséges lehet egy nagyobb súly a kombájn hátsó tengelyén annak érdekében, hogy biztosítva
legyen a megfelelő stabilitás.
Vigyázat a megengedett tengelyterhelésre és a teljes súlyra!
A fő gépezet, valamint a vezérlő- és fékrendszerek viselkedését a munkavégzés alatt befolyásolhatja
a fő gépre felszerelt gép (tartozék). Bizonyosodjon meg róla, hogy elégséges tér áll rendelkezésre a
vezérlésre és a fékezésre.
A műveletek végzésekor az üzemeltető kell legyen az egyetlen személy aki a kombájnon
tartózkodik. Ne engedje meg senkinek, hogy felszálljon a kombájnra a működtetés alatt.
Minden védőszerkezetet és pajzsot tartson a helyén és soha ne dolgozzon az adapter vagy a
kombájn közelében, amikor az működik.
Ne viseljen bő ruházatot, amelyeket becsíphetnek a mozgásban levő alkatrészek.

FIGYELEM!‐ Mielőtt a gépet használná, végezzen el a következő fejezetekben felsorolt
valamennyi biztonsági műveletet.
Rev. 01
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A MOZGÁSBAN LEVŐ ALKATRÉSZEKKEL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK
A kukoricacsőtörő adapter törőhengereit és szedőláncait, a csavarokat és egyéb mobil alkatrészeket nem
lehet teljesen megvédeni, mivel ez megakadályozná azok működését.
A gép működése alatt tartsa be mindig a biztonságos távolságot a mozgásban levő részektől.

AZ IMMOBILIZÁLÁS ELKERÜLÉSE.
Az immobilizálás elkerülése céljából:
- nem szabad semmilyen tevékenységet vagy műveletet végezni mialatt az
üzemeltetők a működés alatt álló adapter közelében vannak;
- az üzemeltetőknek nem szabad nem megfelelő ruházatot viselni, mint
amilyenek például az övek vagy a bő textil ruházat;
- a működtetés alatt normál körülmények között vagy ha
rendellenességek merülnek fel, tilos improvizált elemekkel beavatkozni;
- bármely művelet, az adapter kioldását is ideértve csak akkor végezhető,
ha a gép meg van állítva és le van csatolva a tápegységről, amint azt a
következő fejezetek is részletezik.
A következő utasítások be nem tartása halálos kimenetelű lehet mivel a betakarító rendszer agresszív.
Esetleges immobilizálás esetén:
- biztosítsa le a gépet azzal, hogy eltávolítja/lekapcsolja az összes tápegységet;
- az esettől függően szerelje szét és távolítsa el az immobilizálásba implikált alkatrészeket vagy kézzel
csavarja el fordított irányba a mobil alkatrészeket, miután megbizonyosodott arról, hogy nem okoz
testi sérülést.

ZAJVÉDELEM
A hosszan tartó erős zajra való kitettség a hallás gyengüléséhez vagy elvesztéséhez vezethet.
A gép típusa és annak működési elve nagyon erős zaj képződésével jár. A tulajdonképpeni kitettség változó
a kombájn típusa és a felhasználási feltételektől függően.
Azon kívül, hogy a felhasználó köteles ellenőrizni a munkavégző személy relatív
használati feltételek közötti tulajdonképpeni kitettségét, az OLIMAC javasolja, hogy a
munkavégző viseljen megfelelő védőfelszerelést, mint amilyen például a fülvédő és a
füldugó, annak érdekében, hogy biztosítva legyen a zajvédelem.

Kerülje a túlmelegedést túlnyomásos hidraulikus vezetékek közelében
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A túlnyomás alatt levő folyadékot tartalmazó vezetékek közelében túlmelegedéssel tűz keletkezhet, amely
súlyos égési sebeket okozhat, megsebesítve az üzemeltetőt és a környéken tartózkodó személyeket.
Ne használjon forrasztólámpát e vezetékek vagy más gyúlékony anyag közelében. A
túlnyomás alatt levő vezetékek véletlenül elszakadhatnak, amikor a láng zónájába
kerülnek.

VÉDEKEZZEN A NAGY‐ FESZÜLTSÉG MIATT KELETKEZETT SZIKRÁK ELLEN
A nagy‐ feszültségű fúvókákon kiáradó szikrák megégethetik a bőrt és súlyos sérülést okozhatnak.
Ezeket a szikrázó elemeket oly módon tárolja, hogy elkerülje azoknak a kézzel vagy a test
többi részével történő érintkezését.
Baleset bekövetkezése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
GUMIABRONCSOKFontos: olvassa el a használati útmutatót a kombájn megfelelő
gumiabroncstípusára vonatkozó jellegzetességekről arra az esetre amikor a
kukoricacsőtörő adaptert használja.

E használati útmutató 11. Fejezete tartalmazza a gépre helyezett biztonsági matricák jegyzékét.
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5. MŰSZAKI JELLEGZETESSÉGEK
MAXIMÁLIS TÁVOLSÁG 75 CM.
MIN 55 CM. MAX 80 CM. TÁVOLSÁGTARTÓ VÁZ
Kukoricacsőtörő adapter
Sorok száma
Sortávolság (cm)
4
55-től 80-ig
5
55-től 80-ig
6
55-től 80-ig
8
55-től 80-ig
9
55-től 80-ig
12
55-től 80-ig
16
55-től 80-ig
Összecsukható kukoricacsőtörő adapter
5
70-től 80-ig
6
70-től 80-ig
7
70-től 80-ig
8
70-től 80-ig

SOR

Szárzúzó
Súly - kg
80
100
120
160
200
265
350
Szárzúzó
100
120
140
160

Súly - kg
1120
1400
1685
2250
3200
4130
5500
1560
1960
2190
2510

A TÁVOLSÁGTARTÓ VÁZAK MÉRETE 55-TŐL 80-IG
MEREV VÁZ (B)
ÖSSZECSUKHATÓ VÁZ (D)
MAXIMÁLIS
SORTÁVOLSÁG SORTÁVOLSÁG
NYITOTT
ZÁRT VÁZ
MAGASSÁG
55 CM
80 CM
VÁZ
(C)

4

‐‐‐‐‐‐‐‐‐

320 CM

‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐

120

5

300 CM

400 CM

270 CM

380 CM

120 CM

6

355 CM

480 CM

305 CM

455 CM

120 CM

7

410 CM

560 CM

320 CM

530 CM

120 CM

8

465 CM

640 CM

330 CM

605 CM

120 CM

9

520 CM

720 CM

380 CM

680 CM

120 CM

12

685 CM

960 CM

‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐

120 CM

16

905 CM

1280 CM

‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐

120 CM

MÉLYSÉG
NYITOT
T
(A)
240
CM
240
CM
240
CM
240
CM
240
CM
240
CM
240
CM

ZÁRT
(A1)
150 CM
150 CM
150 CM
150 CM
150 CM
150 CM
150 CM

Minimális működési hőmérséklet = 0° C
Maximális működési hőmérséklet = 45° C
Maximális páratartalom = 85%
Maximális tárolási hőmérséklet = 70° C
Minimális tárolási hőmérséklet = 20° C
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A KUKORICACSŐTÖRŐ ADAPTER MÉRETEI

C
B

A
A1
ZÁRT KUKORICACSŐTÖRŐ ADAPTER

D
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6. KÉZBESÍTÉS, SZÁLLÍTÁS, TELEPÍTÉS ÉS KOMBÁJNHOZ VALÓ
CSATLAKOZTATÁS
KÉZBESÍTÉS
Az OLIMAC kukoricacsőtörő adapter a váz alá felszerelt rögzített támaszokkal van ellátva annak érdekében,
hogy az jól elhelyezkedjen a talajszinten a műveletek végzésekor, a tároláskor vagy szállításkor.
Helytakarékosság céljából speciális állványt is szolgáltatunk annak érdekében, hogy a kukoricacsőtörő
adaptert függőleges pozícióban is tárolni lehessen, illetve az könnyebben hozzáférhető legyen beállítás
vagy kenés esetén.

Minden kukoricacsőtörő adapternek meg kell felelnie a használt kombájnnal, az erre vonatkozó előírások a
kukoricacsőtörő adapterrel együtt szolgáltatott árukísérő bizonylatban vannak feltüntetve.
A kombájn valamennyi meghajó része és a kardántengelyek külön vannak csomagolva és a kézbesítés
részét képezik.

FELEMELÉS
Az alábbi műveletek végzésekor BIZONYOSODJON MEG RÓLA, HOGY:
- a felvonó szerkezetekhez, darukhoz, gépszíjakhoz stb. hasonló felszerelésekkel végzett valamennyi
műveletet az illető berendezések használatával kapcsolatosan KIKÉPZETT engedélyezett személyzet
végzi;
- a felfüggesztett terhek alatt nem tartózkodik mozgásban levő vagy álló személy;
- a használt felvonó szerelvény teljesítménye 25%-al nagyobb mint a gép súlya, amelyet a váz oldalsó
részén a felső jobb sarokban tüntet fel a fémtábla;
- a műveletek végzésére kijelölt személy megfelelő egyéni védőfelszerelést visel;
- a rögzítést az ilyen célból leszállított állványok használatával végzik.

A FELFÜGGESZTETT TERHEK BECSÍPŐDÉS- ÉS LEESÉSVESZÉLYE: tartsa be az alkalmazott szabályok
és az ebben az útmutatásban szolgáltatott utasítások által megkövetelt összes elővigyázatossági eljárást.
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A berendezés megemelésére kizárólag a szolgáltatott összekapcsolási pontokat használja.
KEMÉNY CSAPSZEGEK

Használjon a felemelendő súlynak megfelelő köteleket és/vagy hámokat és ellenőrizze azok hatékonyságát
a használat előtt.

A FELFÜGGESZTETT TERHEK BECSÍPŐDÉS- ÉS LEESÉSVESZÉLYE: tartsa be az alkalmazott szabályok
és az ebben az útmutatásban szolgáltatott utasítások által megkövetelt összes elővigyázatossági eljárást.

SZÁLLÍTÁS
A teherautós szállítási műveletek végzésekor a kukoricacsőtörő adaptert a saját állványához kell rögzíteni
vagy egy szállításnak megfelelő állványzathoz annak érdekében, hogy az függőleges pozícióban maradjon.
A műveletet végző személynek garantálnia kell a berendezés stabilitását a művelet minden egyes fázisában.
Ilyen célból kötelező a gépet egy kötéllel rögzíteni, amelynek át kell haladnia a vonóléc résein.
Be- és kirakodás.
A kukoricacsőtörő adaptert hámokkal kell rögzíteni a megfelelő összekapcsolási pontokon, az alkatrész
katalógusban feltüntetettek szerint.
A teher elosztása érdekében rögzítsen két kötelet a külső váz felső részén.
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Figyelem:
- az üzemeltetőnek minden be- és kirakodási tevékenységet biztonsági feltételek között kell
végeznie.
- a daru hatótávolságán belül senkinek sem szabad tartózkodnia.
- a szállításhoz megfelelő berendezéseket kell használni.
- felemelés előtt ellenőrizze a gépre rögzített kötelek és csatlakozások állapotát.

A kombájn elülső részére csatolt kukoricacsőtörő adapter mozgása:
- bizonyosodjon meg róla, hogy a kukoricacsőtörő adapterre és a kombájnra felszerelt biztonsági
jelek és fények hatékonyak és a fényvisszaverő anyagok tiszták és jól láthatók. Cseréljen ki és
javítson meg minden megrongálódott és elhasználódott alkatrészt;
- abban az esetben ha a közúti közlekedés szabályai nem tartalmaznak erre vonatkozó előírásokat, a
kukoricacsőtörő adapterrel ellátott kombájn mozgásakor biztosítsa, hogy egy kísérő jármű
közlekedjen a gép előtt 300 m-el annak érdekében, hogy figyelmeztessen a „túlméretes rakomány“
tekintetében;
- a haladási sebességnek megfelelőnek kell lennie, a forgalomtól és/vagy az esetleges veszélyektől
függően, mindig a közúti forgalomra vonatkozó szabályozások szerint;
- kerüljön bármely olyan viselkedési formát, amely akadályt vagy veszélyt jelenthet a többi járműre,
elkerülve a sor kialakulását a gépjármű háta mögött;
- nem szabad jármű legyen vagy személy tartózkodjon a mozgásban levő gép közelében vagy akkor
amikor a gép motorja be van indítva a kukoricacsőtörő adapter tesztelési fázisa alatt;
- ne engedje a gyerekeket vagy nem engedélyezett személyeket a gépek hatótávolságába;
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A KUKORICACSŐTÖRŐ ADAPTER FELSZERELÉSE A KOMBÁJNRA
FONTOS: mielőtt a kukoricacsőtörő adaptert a kombájnra szerelné, ellenőrizze minden mobil alkatrész és a
felemelő szerkezet hatékonyságát, főleg a terhet, amelyet el kell viselniük a gumiabroncsoknak, a
fékrendszert, a hidraulikus emelőrendszert és a terhelés elosztását annak érdekében, hogy biztosítva
legyen a hátsó tengelyre felszerelt irányító rendszer hatékonysága (a hátsó tengelynek el kell viselnie az
összsúly 20%-át).
Egyenes felületen csatlakoztassa a kukoricacsőtörő adaptert a kombájnhoz, hogy ellenőrizhesse a helyes
dőlésszöget.
Óvatosan tisztítsa meg az adaptert és az összekapcsolási pontok csatlakozását az összekapcsolás rögzítése
céljából.

VESZÉLY:
az összes összeszerelési műveletet és elektromos csatlakozást szigorúan a következő biztonsági
intézkedések alkalmazásával kell végezni:
- mindig állítsa meg a motort,
-

Húzza be a kéziféket,

-

vegye ki a kontaktkulcsot és az emelőhengeren állítsa megfelelő pozícióba a vezeték biztonsági
zárószerkezetét,

-

helyezzen ki egy „NE HASZNÁLJA“ jelet a kombájn kabinjában.

A biztonsági zárószerkezet aktiválásának elmulasztása testi sérülést vagy elhalálozást okozhat.
Minden műveletet kizárólag csak akkor kell végezni ha a gép le van csatolva valamennyi
tápegységről és ha minden mobil alkatrész le van állítva.

Minden művelet végzésére megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.

FONTOS: az 1 vezeték záró csapszegét teljesen be kell illeszteni a kukoricacsőtörő adapter felső rudja alatt
található résbe. Az összekapcsolást az aratógéphez hasonló módon kell végezni.

1 Lezárás

ÖSSZEKAPCSOLÁS
Mielőtt a kukoricacsőtörő adaptert a kombájnra szerelné, ellenőrizze minden mobil alkatrész és a
felemelő szerkezet hatékonyságát.
Az összekapcsolási műveleteket nyílt téren kell végezni, egyenes és akadálymentes felületeken.
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Miután meggyőződött róla, hogy a személyzet elhagyta a zónát:
-

indítsa el a kombájnt és figyelmesen mozgassa el a csatlakozó vezetéket a kukoricacsőtörő
adapter összekapcsoló pontja felé;

-

eressze le a vezetéket annak érdekében, hogy azt az adapter tartó rudjához képest néhány
centiméternyi távolságra helyezze;

-

a kombájnt helyezze el oly módon, hogy a vezeték a kukoricacsőtörő adapter nyílása fölött
középre kerüljön és mozgassa el a vezetéket előre mindaddig, amíg az teljesen nem kapcsolódik
össze a kukoricacsőtörő adapterrel;

-

emelje fel óvatosan a vezetéket mindaddig amíg a kukoricacsőtörő adapter‐ teljesen el nem
távolodik a talajtól (néhány centiméterre).

Abban az esetben ha az összekapcsolás helytelen, eressze újra le a vezetéket a talajszintig és emelje azt
újra fel. Ily módon helyreáll mindenféle eltérési hiba. Mielőtt a kukoricacsőtörő adaptert teljesen
felemelné, bizonyosodjon meg róla, hogy a csatolóelem helyesen kapcsolódik az adapterhez.
Kizárólag akkor rögzítse az alsó kampókat az összekapcsoló pontokhoz miután bebiztosította magát arról,
hogy a felemelési műveleteket biztonságosan el lehet végezni. Utána kapcsolja össze a kardántengelyeket
és a hidraulikus és elektromos részeket.
A MOZGÁSBAN LEVŐ ALKATRÉSZEKKEL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK ÉS BECSÍPŐDÉS VESZÉLY
A telepítés alatt egy személynek sem szabad a kukoricacsőtörő adapter és a kombájn között
tartózkodnia.
A vezetéknek a kukoricacsőtörő adapterhez való helytelen összekapcsolása a kukoricacsőtörő
adapter leválását idézheti elő és az leeshet. A fenti utasítások be nem tartása elhalálozáshoz vagy
súlyos sérülésekhez vezethet.
FIGYELEM: ellenőrizze a kukoricacsőtörő adapternek a talajhoz viszonyított helyes dőlésszögét. Ennek az
utasításnak a be nem tartása a kukoricacsőtörő adapter energiafogyasztásának növekedéséhez vagy a
szárzúzó megrongálódásához vezethet. Abban a pillanatban amikor a gépegyüttes előlapjai elérik a
talajszintet, a hátsó támaszt fel kell emelni 70/90 mm-el.

Abban az esetben ha a dőlésszög helytelen, kapcsolja szét az adaptert és állítsa be a csatlakozást.
Ha a szint 70 mm alatt van, növelje a felső összekapcsoló csapszeg és a váz felső tengelye közötti
távolságot; vice versa, ha a szint 90mm fölött van, állítsa be közelebbre az összekapcsolási pontot.
Ha a dőlésszög helyes, emelje fel teljesen a szerkezetet megbizonyosodva arról, hogy az adapter nem
ütközik össze a kombájn kabinjával (ez az összecsukható kukoricacsőtörő adapterekre érvényes).
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Mindig állítsa meg a motort, húzza be a kéziféket, vegye ki a kontaktkulcsot és az
emelőhengeren állítsa megfelelő pozícióba a biztonsági zárószerkezetet mielőtt a
kukoricacsőtörő adapter vagy a tápegység alatt dolgozna.
A biztonsági zárószerkezet aktiválásának elmulasztása testi sérülést vagy elhalálozást okozhat.
Oly módon rögzítse a kukoricacsőtörő adapter és az illesztő egység közötti alsó csapszegeket,
hogy a gép teljesen rögzítve legyen az illesztő egységhez. Ennek az utasításnak a be nem tartása a
kukoricacsőtörő adapter leválását idézheti elő és az leeshet.

HIDRAULIKUS CSATLAKOZÁS(csak az összecsukható adaptereknél):
A kukoricacsőtörő adapterre felszerelt két hidraulikus vezeték, amely a rúd lemezének előre és hátra
mozgatását szolgálja, elősegítik az oldalsorok összecsukását.
Mielőtt a közúti szállítás céljából összecsukná az oldalsó sorokat, tisztítsa meg a kukoricacsőtörő adapter
felső tengelyét, hogy elősegítse a helyes összekapcsolást.
FONTOS Nyomja meg a hidraulikus vezérlő gombot mialatt a kukoricacsőtörő adapter kinyitja, mielőtt
elkezdné a munkálatot, annak érdekében, hogy elősegítse a dugattyúk teljes kompresszióját.
Ennek az utasításnak a be nem tartása a szállítócsiga tartójának eltolódásához vezethet.
Az összecsukható kukoricacsőtörő adaptereket le kell állítani mielőtt összecsukják.

BECSÍPŐDÉS VESZÉLY: a szélső sorok összecsukását kizárólag a kombájn kabinjából kell elindítani
és csak miután megbizonyosodtak arról, hogy egy személy sem tartózkodik a veszélyes zónában.

ELEKTROMOS KÁBELEK
Csatlakoztassa a jelző lámpák kábeleit a kombájn elektromos csatlakozójához.
Ha a kukoricacsőtörő adapter a munkaszint megállapítására automata vezérlővel van ellátva, csatlakoztassa
a csatlakozót a kombájn csatlakozójához. Ha a kukoricacsőtörő adapter borona opcionális funkcióval van
ellátva, csatlakoztassa a csatlakozót a kombájn csatlakozójához.

Rev. 01

Általános utasítások

Oldal19 / 52

Használati és karbantartási útmutató

DRAGO

ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: rendszeresen ellenőrizze az elektromos szigetelés megfelelőségét és
sértetlenségét.

KARDÁNTENGELY
Rögzítse a meghajtó tengelycsonkot a kukoricacsőtörő adapterre majd az emelőcső tengelyre,
megbizonyosodva arról, hogy a kardántengely csapszege beilleszkedik a tengelyhoronyba.

A MOZGÁSBAN LEVŐ ALKATRÉSZEKKEL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK: a mechanikus erőátvitelt nem
kell aktiválni a megfelelő védőberendezések hiányában.
Rendszeresen ellenőrizze a hajtóműtengelyek és a tengelyvédők sértetlenségét és megfelelőségét.
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A KUKORICACSŐTÖRŐ ADAPTER LESZERELÉSE A KOMBÁJNRÓL
Annak érdekében, hogy lekapcsolja a kukoricacsőtörő adaptert a kombájnról, emelje fel teljesen a
kukoricacsőtörő adaptert és csatlakoztassa az 1. vezeték zárószerkezetét.

1 Lezárás

Mindig állítsa meg a motort, húzza be a kéziféket, vegye ki a kontaktkulcsot és az emelőhengeren
állítsa megfelelő pozícióba a biztonsági zárószerkezetet mielőtt a kukoricacsőtörő adapter vagy a
vezeték alatt dolgozna. A biztonsági zárószerkezet csatlakoztatásának elmulasztása testi sérülést
vagy elhalálozást okozhat.

A kardántengely lekapcsolása:
Távolítsa el a kardántengelyt az emelőcső oldalsó részéről és helyezze az erre a célra kialakított
tartószerkezetbe.

Lekapcsolás a tápegységről:
Csatoljon le minden elektromos kábelt, amellyel a kukoricacsőtörő adapter a kombájnhoz van
csatlakoztatva.
Lekapcsolás a hidraulikus nyomás forrásról (csak az összecsukható adaptereknél)
Csatolja le a hidraulikus tengelykapcsolókat, amelyekkel a kukoricacsőtörő adapter a kombájnhoz van
csatlakoztatva.

Vegye le a rögzítőkapcsokat az illesztő egységről és az emelőcsőről. A rögzítőkapcsok meglazítása
után vegye ki az emelőcső biztonsági zárszerkezetét. Engedje le lassan a kukoricacsőtörő adaptert
mindaddig amíg az illesztő egység el nem válik a kukoricacsőtörő „tengelyétől”. Utána növelje a
távolságot a hátsó rész és a kukoricacsőtörő adapter között.
Mielőtt a kukoricacsőtörő adaptert felemelné vagy leengedné, bizonyosodjon meg róla, hogy be
van tartva a távolság a gépezethez viszonyítva.
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7. MUNKAFÁZISOK
A TEREPMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT
A terepmunka megkezdése előtt végezze el a következőket
1) Bizonyosodjon meg róla, hogy minden alkatrész, amellyel a kukoricacsőtörő adapter a kombájnhoz
van csatlakoztatva, NE legyen megkopva vagy korrodálódva;
2) Tisztítsa meg a csatlakoztató alkatrészeket;
3) Végezze el a kenési műveleteket (lásd a kenőanyagok táblázatát);
4) Végezze el a fő gépen (kombájn) a szükséges ellenőrzéseket a gyártó követelményeinek
megfelelően;
5) Ellenőrizze, hogy a csavarok és csapszegek legyenek jól rögzítve, továbbá ellenőrizze a védők és
pajzsok hatékonyságát.

Mindig állítsa meg a motort, húzza be a kéziféket, vegye ki a kontaktkulcsot és az
emelőhengeren állítsa megfelelő pozícióba a biztonsági zárószerkezetet mielőtt a
kukoricacsőtörő adapter vagy a vezeték alatt dolgozna. Az adagoló biztonsági zárószerkezete
csatlakoztatásának elmulasztása testi sérülést vagy elhalálozást okozhat.
A kukoricacsőtörő adapter felszerelése után és az előírt ellenőrzések elvégzése után a
kukoricacsőtörő adapter használható terepmunkán.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a biztonságvédők és -pajzsok a helyükön vannak és megfelelően
vannak rögzítve.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a kombájn és a kukoricacsőtörő adapter össztömege eloszlik a
gépezet tengelyén.

A betakarítás elkezdése
1) Helyezze a kukoricacsőtörő adaptert minél közelebb a betakarítási vonalhoz és a talaj szintjéhez.
Az összecsukható modell esetében:
2) kezdje el kinyitni a gépezetet és kinyitás után néhány másodpercig tartsa még nyomva a hidraulikus
rendszer nyomógombját.
3) bizonyosodjon meg róla, hogy az összekapcsolási pontokon valamennyi csukló teljesen össze van
kapcsolódva és azokat semmilyen idegen test nem akadályozza.

Ne kezdje el a betakarítási műveleteket anélkül, hogy megbizonyosodna róla, hogy a gép
hatótávolságán belül nem tartózkodik egy személy sem.
A kukoricacsőtörő adapter alapbeállítása.
A felépítés és a működési cél következtében a törőhenger késeket, a szedőláncokat, a szállítócsigát és a
szecskavágót nem lehet teljesen megvédeni.
Emiatt a működés alatt ezekkel az alkatrészekkel szemben be KELL tartani egy biztonsági távolságot.
A gépezettel végzett minden egyes műveletet nagy odafigyeléssel kell végrehajtani, megfelelő
védőfelszereléssel és szigorúan betartva az ebben az útmutatóban előírt biztonsági utasításokat.
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Beállítás az üzemeltető kabinjából:
A platformlemezek kinyitása és bezárása az elektromos beállítási rendszerrel a kabinból történik a
megfelelő elektromos vezérlés működtetésével, akkor amikor a gépezet működés alatt áll.
A betakarítási magasságot a kombájn tápvezetékének hidraulikus vezérlésével lehet beállítani (lásd a
kombájn használati és karbantartási útmutatóját)
A KUKORICACSŐTÖRŐ ADAPTER MŰKÖDÉSE
Az elosztó bütykök (1) a betakarítási sorok között vannak elhelyezve, ezek kinyitják és behúzzák a
kukoricasorokat a betakarítási rendszerbe.
A törőhengerek (2) elkapják a növény szárát és lehúzzák azt, áthúzva a törőhengerek fölött elhelyezett két
lemez között, amelyek elősegítik, hogy a növény átmenjen a kukoricacsőtörő adapter alsó részén és
felfogják a kukoricacsöveket a lemezek fölött.
Amikor a kukoricacsövek a platformlemezek fölé kerülnek, a szedőláncok (3) egy forgó mozgással
átszállítják a kukoricacsöveket a központi adagolóba (4), amely a betakarított termést a kombájnhoz vezető
továbbítócsőbe vezeti.

A TEREPMUNKA MEGKEZDÉSE
A kombájnt kis sebességen kezelje amíg megszokja a kukoricacsőtörő adaptert és csak utána állítsa be a
berendezést a maximális sebességre.
Miután többször végig ment a mezőn, állítsa le a kukoricacsőtörő adaptert‐ és állítsa le a motort.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a mobil alkatrészek rendben vannak és nincsenek túlmelegedve.
Minden csapszeget megfelelően meg kell szorítani és minden láncot megfelelően be kell állítani.

A MOZGÁSBAN LEVŐ ALKATRÉSZEKKEL ÉS A LEVEHETŐ ELEMEKKEL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK: ne
menjen közel a mozgásban levő kukoricacsőtörő adapterhez és tartsa be a gépezethez
viszonyított biztonságos távolságot (legalább 30 méter).
Vigyázzon azokra az elemekre, amelyek leválhatnak a mobil alkatrészek mozgása következtében.
E figyelmeztetés betartásának elmulasztása testi sérülést vagy elhalálozást okozhat.
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A KUKORICACSŐTÖRŐ ADAPTER BEÁLLÍTÁSA
Miután többször végig ment a mezőn, ellenőrizze a berendezés működőképességét; amennyiben
rendellenességeket észlel, olvassa el a Hibakeresés ‐ Beállítás fejezeteket.
A GÉPET VEZESSE ÉS KEZELJE FIGYELMESEN:
Vezessem figyelmesen annak érdekében, hogy a kukoricacsőtörő adaptert a sorokkal egyvonalban tartsa.
Ne terhelje túl a kukoricacsőtörő adaptert vagy a kombájnt és kerülje a fő tápegység elemeinek
túlterhelését annak érdekében, hogy elkerülje a gép megrongálódását. A kukoricacsőtörő adapterrel kis
sebességgel menjen be a mezőre, majd növelje a sebességet a mező állapotától függően.
Figyeljen a tengelykapcsoló csúszására vagy egyéb nem szokványos zajra.
A sorok helytelen kiválasztása a betakarított növény elveszítéséhez vezethet. Állítsa a kukoricacsőtörő
adapteren az elülső csúszó síneket a talaj fölött 50/80 mm magasságban.

50mm/80mm
PLATFORMLEMEZEK (automata)
A platformlemezek (fénykép) arra vannak tervezve, hogy lehúzzák a kukoricacsöveket a szárról. A
platformlemezek mindkét oldalon automatikusan állítósnak azért, hogy a szárak mindig a legjobb
pozícióban legyenek ahhoz, hogy a törőhengerek be tudják takarítani. Ez a „szabadalmazott” rendszer
lényeges ahhoz, hogy a kukoricacsőtörő adapter működőképessége garantálva legyen és ahhoz, hogy a
betakarított termés vesztesége a minimálisra csökkenjen. Az alapbeállítás 4 mm a hátulsó részen és + ‐1
mm az elülső részen.
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A platformlemez három különböző szintre állítható:
1. minimális kinyitás pihenő állapotban, 8‐10 mm (javasolt 18‐22 mm)
2. maximális kinyitás működés közben, 45‐50 mm (javasolt 35‐38 mm)
3. működési nyomás, 0‐35 mm (javasolt 25‐30 mm)

BEÁLLÍTÁS ELŐTT: mindig állítsa meg a motort, húzza be a kéziféket, vegye ki a kontaktkulcsot
és az emelőhengeren állítsa megfelelő pozícióba a biztonsági zárószerkezetet mielőtt a
kukoricacsőtörő adapter vagy a vezeték alatt dolgozna. A biztonsági zárószerkezet
csatlakoztatásának elmulasztása testi sérülést vagy elhalálozást okozhat.

A betakarításhoz szükséges alkatrészek valamelyikének eldugaszolása esetén az üzemeltető az alábbi
műveleteket kell elvégezze:
- változtassa meg ellenkező irányba a fő gépezet irányát és mozdítsa el néhány méterre;
- forgassa meg a betakarítási alkatrészeket a felhalmozódott termés kiürítése céljából;
- ha szükséges a kézi beavatkozás, az üzemeltető a gépet egy egyenes felületre kell vigye, le kell
állítsa a motort, be kell húzza a kéziféket, védőkesztyűt kell viselnie és úgy kell beavatkoznia az
eldugaszolt alkatrészek kitisztításába.

Mechanikai hiba esetén a kardántengelyeket le kell kapcsolni a javítások elkezdése előtt.
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8. KENÉS
KENÉS
FONTOS ‐ Tegyen kenőanyagot a kenőfejekre a programban leírtak szerint. Ezeknek az utasításoknak a be
nem tartása a gépezet élettartamát csökkentheti.

= kenőanyag

= olaj

Az alább leírt „Kenés program“ a normál körülmények közötti betakarítási működtetésre javasolt. Abban az
esetben ha a betakarítási feltételek nagyon megerőltetők, a javasolt programot gyakrabban kell végezni.
E program keretében kizárólag jó minőségű univerzális ‐ kenőanyag használható. A kenés előtt jól tisztítsa
meg az alkatrészeket a portól és egyéb szennyeződéstől. A kenés után távolítsa el a kenőanyagtöbbletet,
hogy megelőzze a felgyülemlést.

A kukoricacsőtörő adapter kenőanyaggal való ellátása előtt vagy a karbantartási munkálatok
elvégzése előtt be kell tartani az alábbi elővigyázatossági intézkedéseket:
1. engedje le a kukoricacsőtörő adaptert a talaj szintjéig, ha az fel volt emelve, csatlakoztassa a
zárószerkezetre.
2. állítsa meg a kombájn motorját, húzza be a kéziféket és vegye ki a kontaktkulcsot mielőtt elhagyná a
kezelőkabint.
3. bizonyosodjon meg róla, hogy a fő meghajtó berendezés (kardántengely) le van kapcsolva a
csatlakoztatóról.
A rendszeres program szerinti megfelelő kenés és karbantartás életfontos a berendezés helyes
karbantartása érdekében. A hosszú tartamú és hatékony működés érdekében tartsa be az ebben az
útmutatóban leírt karbantartási programot. A megfelelő üzemanyag, olajok, kenőanyagok és szűrők
használata, továbbá a zsírozó eszközök tisztán tartása hozzájárul a gépezet és az alkatrészek élettartamának
megnöveléséhez.
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Akárhányszor is lehetséges, a kenőanyagokat és a tárolóedényeket portól, üzemanyagtól és egyéb
szennyező anyagtól mentes helyen tárolja. Az edényeket oly módon tárolja, hogy megelőzze a víz vagy por
felgyülemlését.
Bizonyosodjon meg róla, hogy minden edény megfelelően fel van címkézve és azonosítani lehet annak
tartalmát.
Az edény- és kenőanyaghulladékokat helyesen, az ilyen célból külön kijelölt gyűjtőpontokon
ártalmatlanítsa.
FONTOS: kizárólag eredeti OLIMAC cserealkatrészeket használjon.
KENÉS PROGRAM
Normál betakarítási feltételek esetén a következő kenés program javasolt. Nehéz betakarítási és működési
feltételek esetén a programot gyakrabban kell alkalmazni.
MAXIMÁLIS IDŐINTERVALLUMOK

Leírás

1) Törőhenger
2) Szedőlánc feszítőkapocs
3) A felső lánc fogaskereke
4) A platformlemezek
szabályozó dugattyúja
5) Szedőlánc
6) A kukoricacsőtörő
adapter meghajtó
tengelycsonkjának
hajtóműtengelye kardántengely
7) Csúszó kapcsoló
8) A gépegyüttes
sebességváltójának
ellenőrzése

10 óra
Kezdeti kenés működés után
vagy naponta
X
X

50 óra működés
után vagy hetente

250 óra működés után vagy
egyszer egy szezonban

X
X
X
X

X

X

X
X

X

Ellenőrizze a szintet és
egészítse ki ha szükséges

X

9) A köztes sebességváltó
ellenőrzése

Ellenőrizze a szintet és
egészítse ki ha szükséges

10) Gépegyüttes lánc
forgattyúháza

Ellenőrizze a szintet és
egészítse ki ha szükséges

X

11) Kenőanyagok az
összecsukható vázakra (az
összecsukható modell
esetén)

X

1) Törőhenger
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Kenőanyag kezelés 8‐10 használat után MOBIL EPO kenőanyaggal.
Pumpálja a kenőanyagot a kenőszerkezetbe mindaddig amíg az tisztán jön ki a tömítéseken keresztül.
FONTOS: felére kell csökkenteni a táblázatban megjelölt kenési intervallumokat abban az esetben ha
lelapított gabonát takarít be.
A kenés nehéz lehet a kukoricacsőtörő adapter néhány első használati napjában mivel a tömítések nagyon
szorosak. A kenés könnyebb ha azt néhány perc működtetés után végzik.

Kenési pontok

Kenési
pontok

2) Szedőlánc feszítőkapocs
Kenőanyag kezelés 250 óra működés után vagy a szezon végén, MOBIL EPO kenőanyaggal. Pumpálja a
kenőanyagot a kenőszerkezetbe mindaddig amíg az a tartószerkezet elülső részén ki nem jön.

Kenési pontok
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3) A felső lánc fogaskereke
Kenőanyag kezelés 50 óra használat után MOBIL EPO kenőanyaggal.
Két adag a kenőszerkezetbe elégséges a sebességváltó tengelyének helyes kenésére.

Kenési
pontok

4) A platformlemezek szabályozó dugattyúja
Kenőanyag kezelés 250 óra működés után vagy a szezon végén, MOBIL EPO kenőanyaggal.
Töltse meg a dugattyú belső üregét mindaddig amíg a kenőanyag ki nem jön a kifolyórésen.
Kenési
pontok

5) Szedőláncok
A szedőláncokat minden 50 óra működés után kell kenni SAE 30 olajjal. Hasonlóképpen kenje le a
betakarítási tevékenység elején és végén.
Megjegyzés: forgassa a láncokat néhány percig a kenés előtt. Ha a lánc forró, az olaj mélyebben behatol a
belső csapszegek és a csapágyrészek közötti részbe.
A betakarítási láncokat soha ne kenje a kukoricacsőtörő adapter, a fő alkatrészek vagy a motor
működése közben.

Rev. 01

Általános utasítások

Oldal29 / 52

Használati és karbantartási útmutató

DRAGO

Kenési
pontok

Kenési
pontok

6) Meghajtó tengelycsonk (kardántengely)
50 óra működési intervallum után kenje be a kardántengelyt, a védők műanyag csapágybetétét és a
meghajtó tengelycsonk teleszkópos csúszó elemét MOBIL EPO kenőanyaggal. Ellenőrizze, hogy a
meghajtó tengelycsonk teleszkópos csúszó eleme szabadon mozogjon.

Kenési
pontok
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7) Csúszó kapcsolók
Kenőanyag kezelés 50 óra működés után vagy a szezon végén, MOBIL EPO kenőanyaggal.
Elégséges két adag kenőanyag minden kapcsoló kenéséhez.
Megjegyzés: A túlzott kenés a kapcsoló rendellenes működéséhez vezethet. Másfelől, a kenőanyag
hiánya a kapcsoló „lezárolásához“ vezethet, így az nem fog helyesen működni.

Kenési
pontok

8) Az egység sebességváltója
50 óra működési időintervallum után ellenőrizze, hogy szükséges-e kiegészíteni a MOBIL EPO
kenőanyagot.
Helyezze a sebességváltót vízszintes pozícióba mielőtt a szintet ellenőrizné.
A maximális tartalom 4,5 kg kell legyen.
A sebességváltó kenőanyag szintjének ellenőrzése érdekében nyissa ki az olajszintmérő dugóját, a
minimális és maximális szint között kell lennie.

Kenési
pontok
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9) Köztes sebességváltó
50 óra működési időintervallum után ellenőrizze, hogy szükséges-e kiegészíteni a Mobil GEAR SHC 460
kenőanyagot.
Helyezze a sebességváltót vízszintes pozícióba mielőtt a szintet ellenőrizné.
A maximális tartalom 0,4 kg kell legyen.
A sebességváltó kenőanyag szintjének ellenőrzése érdekében nyissa ki az olajszintmérő dugóját;
kicsavarás után az olajnak tisztán láthatónak kell lennie.

Kenési
pontok

10) Az egység sebességváltója
Az egység fő meghajtólánca a sebességváltó belső felében van elhelyezve. 50 óra időintervallumon
belül ellenőrizze a dugót (1), a kukoricacsőtörő adaptert a talaj szintjén tartva, és bizonyosodjon meg
róla, hogy az olaj a kiegészítésre használt beömlőnyílás szintjéig ér. Egészítse ki speciális hajtóműolajjal.
A lánc forgattyúházának kapacitása körülbelül 5,5 liter olaj.

Kenési pontok
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11) Kenőanyagok az összecsukható vázakra (az összecsukható modell esetén)
Kenőanyag kezelés 250 óra működés után vagy a szezon végén, MOBIL EPO kenőanyaggal.
Egészítse ki a kenőanyagot mindaddig amíg az ki nem folyik.
Kenési pontok

Kenési pontok

HA A BERENDEZÉSÉN NEM VÉGZI EL A LEÍRÁSNAK MEGFELELŐEN A SZÜKSÉGES KENÉSEKET, A BERENDEZÉS
MEGRONGÁLÓDHAT VAGY NEM SZOKVÁNYOS KOPÁSI JELEKET SZENVEDHET EL.
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9. KARBANTARTÁS
A meghatározott karbantartási műveletek el nem végzése a kukoricacsőtörő adapter hatékonyságának
árt, ez által időveszteséget is jelent.
A karbantartásra javasolt intervallumok az általános működtetési feltételek függvényében vannak
megadva.
Végezze el gyakrabban a karbantartási műveleteket abban az esetben ha a kombájn nehéz feltételek
között működik valamely külső tényező következtében, mint amilyenek például a rossz időjárási feltételek
vagy a terület típusa, ahol a betakarítást végzik.

VESZÉLY:
mielőtt bármely karbantartási munkálatot elvégezne, biztosítsa le a gépet az alábbi lépések szerint:
- mindig állítsa meg a motort,
- húzza be a kéziféket,
- vegye ki a kontaktkulcsot és az emelőhengeren állítsa megfelelő pozícióba a vezeték
biztonsági zárószerkezetét,
- helyezze ki a „NE HASZNÁLJA“ jelet a kombájn kabinjában.
A biztonsági zárószerkezet aktiválásának elmulasztása testi sérülést vagy elhalálozást okozhat.
Minden műveletet kizárólag csak akkor kell végezni ha a gép le van csatolva valamennyi
tápegységről és ha minden mobil alkatrész le van állítva.
Minden művelet végzésére megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.
A karbantartási műveletek két kategóriába sorolhatók:
9.1 A BETAKARÍTÁSI SZEZON ALATT VÉGZETT KARBANTARTÁS
A MŰKÖDÉSI PERIÓDUS ALATT VÉGZETT NAPI KARBANTARTÁS
A kukoricacsőtörő adaptert használat előtt javasolt naponta figyelmesen ellenőrizni, ezzel megelőzheti a
megrongálódásokat és a betakarítási folyamat keretén belüli késéseket.
Végezze el a következő ellenőrzéseket és beállításokat:
1. A kukoricacsőtörő adaptert kenje a jelen útmutató „Kenés” részében megjelölt utasításoknak
megfelelően. Kritikus feltételek között csökkenteni kell a kenési intervallumokat;
2. ellenőrizze az elektromos szigetelések és vezetékek sértetlenségét és megfelelő karbantartását;
3. mindig ellenőrizze, hogy a kenési rendszerek ne legyenek megrongálódva és ez ne okozzon
olajveszteséget;
4. ellenőrizze a mechanizmusok forgatónyomatékát és húzza meg vagy cserélje azokat ki, ha
szükséges;
5. mindig ellenőrizze a szárzúzó kések sértetlenségét és megfelelő megszorítását, ezek
megrongálódhatnak figyelembe véve azt, hogy a talajszinttől 15 cm távolságban működnek; ha
megvannak rongálódva, cserélje azonnal ki.
FONTOS: a kukoricacsőtörő adapter alkatrészeinek kezelése a betakarítási fázis elkezdése nélkül vibrálást
és fémzajokat idézhet elő.
Ebben az esetben ellenőrizze a csapszegek szorítását és azt, hogy egy forgó alkatrész se legyen
megrongálódva vagy helytelenül felszerelve (a zúzók és a törőhengerek vagy a kardántengely ‐ nincs
megfelelően behelyezve).
Ennek az ellenőrzésnek az elmulasztása a sebességváltó megrongálódásához vezethet.
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HETI KARBANTARTÁS vagy 50 ÓRA MŰKÖDTETÉS UTÁNI INTERVALLUMOKBAN.
1. Ellenőrizze a fő lánc megfeszítését.
2. Ellenőrizze a szedőlánc megfeszítését.
3. Ellenőrizze a szállítócsiga láncának önmegfeszítését‐.

9.2 KARBANTARTÁS A BETAKARÍTÁSI SZEZON VÉGÉN:

VESZÉLY:
mielőtt bármely karbantartási munkálatot elvégezne, biztosítsa le a gépet az alábbi lépések szerint:
- mindig állítsa meg a motort,
- húzza be a kéziféket,
- vegye ki a kontaktkulcsot és az emelőhengeren állítsa megfelelő pozícióba a vezetőcsatorna
biztonsági zárószerkezetét,
- helyezzen ki egy „NE HASZNÁLJA“ jelet a kombájn kabinjában.
A biztonsági zárószerkezet aktiválásának elmulasztása testi sérülést vagy elhalálozást okozhat.
Minden műveletet kizárólag csak akkor kell végezni ha a gép le van csatolva valamennyi
tápegységről és ha minden mobil alkatrész le van állítva.
Minden művelet végzésére megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.

FONTOS: tisztításra ne használjon ‐vízsugarat közvetlenül a csapágyakra vagy bármely más elemre, amely
a víz beszivárgásával könnyedén megrongálódhat. A vízsugár áthatolhat a tömítéseken és kárt okozhat.
Szárítsa meg ezeket a zónákat és kenés után tegye működésbe a berendezést néhány perc erejéig.
KARBANTARTÁSI PROGRAM ÉS TERVEZETT BEÁLLÍTÁSOK
1. A kukoricacsőtörő adapterről távolítson el minden pajzsot.
2. Tisztítsa jól meg a kukoricacsőtörő adaptert.
3. A felgyülemlett szennyeződés és szalma nedvesen tartják a fém alkatrészeket és azok így
megrozsdásodhatnak.
4. Ellenőrizze a szedőlánc kopási szintjét és állítsa újra annak megfeszítését.
5. Ellenőrizze a szedőlánc talpának kopási szintjét.
6. Ellenőrizze a platformlemezek kopási szintjét.
7. Ellenőrizze a kés kopási szintjét és a törőhenger helyes elhelyezését.
8. Ellenőrizze a gyomkések és a törőhenger beállítását.
9. Ellenőrizze a szárzúzó csapágyainak kopási szintjét.
10. Ellenőrizze a szárzúzó kopási szintjét.
11. Ellenőrizze az adagoló meghajtólánc kopási szintjét.
12. Ellenőrizze a sebességváltó meghajtólánc kopási szintjét.
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A PAJZSOK ELTÁVOLÍTÁSA ÉS CSERÉJE
Központi pajzs:
A) Emelje a bütyköt a pajzs fölé.
B) Csatolja le a pajzs zároló rendszerét.

C) Emelje fel a pajzsot és húzza önmaga felé, hogy levegye a kukoricacsőtörő adapterről.

VESZÉLY:
vigyázat az éles szélekre és alkatrészekre. A pajzs felemelésekor vigyázat a beszorulás veszélyre.
Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (kesztyű és lábbeli).
A kézi kezelést egy kollegájával együtt végezze a túlterhelés elkerülése végett. A bütyköt óvatosan
kezelje.
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Oldalsó pajzs:
A) Emelje a bütyköt a pajzs fölé.
B) Távolítsa el a nyíllal megjelölt csavarokat.

A védőpajzs csavarjai

A védőpajzs csavarjai

C) Emelje fel az oldalsó pajzsot, hogy biztosítsa annak a kitámasztását, megbizonyosodva arról, hogy a
csavar az alsó szekcióba van becsavarva.
Ennek az eljárásnak a be nem tartása az oldalsó pajzs hirtelen leesésével járhat, ezzel testi sérülést
okozhat.
2) Tisztítsa meg a kukoricacsőtörő adapter összes külső összetevőjét.
3) Ellenőrizze a szedőlánc kopási szintjét és állítsa újra annak megfeszítését.

A szedőláncok kitámasztása érdekében a láncot ki kell cserélni akkor ha az az elülső lánc nyílásán kívül
kerül. A lánc azonnali kicserélése a fogaskerekek minimális kopási szintjét fogja biztosítani.
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A szedőlánc kicserélése érdekében kövesse az alábbiakat:
1. Csavarja ki a csavaranyát ‐ - 1.
2. Vegye ki teljesen a csavart - 2.
3. Helyezze ezeket át, felszerelve a láncokat.
4. Szorítsa meg a csavart - 2 mindaddig, amíg az elülső fogaskerék - 3 be nem illeszkedik a
tartószerkezetbe - 4 egy minimum 5‐8 mm távolságban mielőtt még teljesen le nem zárulna.
5. A beállítás befejezése után szorítsa meg a csavaranyát‐ - 1.

FONTOS: a szedő láncokat olyan pozícióba kell helyezni, hogy az egyik lánc fogai beilleszkedjenek az
ellentétes lánc fogai közötti üregekbe. A fogak közötti érintkezés szakadáshoz vagy megrongálódáshoz
vezethet.
A helyes felszerelés érdekében lazítsa meg a láncot és csúsztassa a sebességváltó meghajtó
fogaskerekére amíg a lánc szerkezetei (fogai) be nem illeszkednek az ellenkező lánc fogai közötti
üregekbe.
FONTOS: abban az esetben ha kukoricaveszteség van a betakarító rendszer (betakarító egység) keretén
belül, azonnal ellenőrizze a kések, a platformlemezek‐ helyes beállítását és a hatékonysági szintjét,
valamint a láncok pozícióját.
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A platformlemezek cseréje
1. Távolítsa el a szedő minden védőpajzsát és láncát.
2. Vegye ki a csavart 1
3. Vegye ki a platformlemezeket és helyezze be az új lemezeket.
A platformlemezek beállítása.
A platformlemezek megfelelő beállítása érdekében bizonyosodjon meg róla, hogy a szint eléri a 30/40 mmt, amint azt az ábra mutatja. Ha ez a távolság nem létezik, ki kell nyitni vagy be kell csukni a sorcsoport
elülső részét.
a. A platformlemezeknél 3 és 5 mm közötti nyílásnak kell lennie, nagyobb nyílás a hátulsó résznél mint
az elülső résznél.

35 - 40 mm

30 - 25 mm

b. A minimális nyílás (nyugalmi helyzetben) 10/25mm (javasolt 18‐22 mm) és azt módosítani lehet a
gyémánt‐ formájú szerkezet elfordításával, amely a lemez fogantyújának felső részén található.
c. A maximális nyílás (működés közben) 30/50 mm (javasolt 35‐38 mm) és azt módosítani lehet a
gyémánt‐ formájú szerkezet elfordításával, amely a lemez fogantyújának alsó részén található.
d. A minimális és maximális nyílást a törőhenger fölé kell beállítani.

e. A működési nyomást 10‐35 mm-re lehet állítani (javasolt 25‐30 mm); a csavaranya meglazításával‐
majd a csavar megszorításával, a lemez mozgása „erősebb“ lesz; másfelől, a csavar meglazításával a
lemez mozgása „gyengébb“ lesz.
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FONTOS: A GÉP LESZÁLLÍTÁSAKOR RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI
ÚTMUTATÓBAN MEGJELÖLTEKTŐL ELTÉRŐ BEÁLLÍTÁSOK VÉGZÉSE ELŐTT VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ
OLIMAC FORGALMAZÓVAL.
Ellenőrizze a kések kopási szintjét és a törőhenger helyes működését.
A törőhenger késének beállításakor bizonyosodjon meg róla, hogy az ábrán megjelölt pontban a magasság
260 mm-re legyen állítva.
A szárak helyes befogásához a törőhenger késeit az alábbiak szerint kell beállítani:
az elülső részen (ahol a szár bekerül) az ellentétes pengéknek 1,5‐2,5 mm között kell lennie és a hátulsó
részen (a sebességváltó mellett) a távolság 0‐0,5 mm között kell legyen.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a pengék mindig helyesen össze vannak hangolva.

260 mm
Normál működési feltételek között a törőhenger késének beállítását minden 600/800 hektár után el kell
végezni.
A kés kopási szintje jól látható főleg magas páratartalomnál (reggel vagy este), továbbá levelekkel és
szárakkal „szennyezett“ termést fog észlelni, amely a kombájn fő adagolójának eldugaszolásához vagy a
kukoricacsöveknek a platformlemezekről való nagy mértékű elvesztéséhez vezethet.
A beütemezett beállítás (600/800 hektárnál) a kések egyenletes kopását biztosítja a kések teljes
hosszúságában, anélkül, hogy szükséges lenne azokat határidő előtt kicserélni.
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7) Ellenőrizze a törőhenger gyomkéseinek beállítását.
A gyomkések (1) nem engedik meg a gyomoknak, illetve egyéb szennyeződéseknek, hogy a törőhengerre
(2) kerüljenek. Ezeket a törőhengerhez lehető legközelebb kell felszerelni, de anélkül, hogy ezekkel
érintkeznének.
Lazítsa meg a csapszegeket (3) és helyezze mindenik kést maximum 1,5 mm távolságra a törőhenger
késétől. Szorítsa meg a csapszegeket az utasításoknak megfelelően.

8) Ellenőrizze a törőhenger szabályozható csapágyainak kopási szintjét.
A törőhenger szabályozható csapágyainak kopási szintjének ellenőrzése érdekében tartsa fel a kések
tartószerkezetét és próbálja „elborítani“. Ha bármilyen kis mozgást észlel, szükséges a beállítás:

-
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Csavarja ki a kenőanyag bemeneti dugóját (1).
Csavarja ki a csavart, amely a kés tartószerkezetét tartja (2).
Engedje le az egész kenőanyagot a tartályból.
Vegye ki a tömítőket (3).
Engedje le az alátétet (4).
Szorítsa meg a gyűrűt (5) egy csőkulccsal 1000/1200 Nm nyomatékkal (közel a zárolásig).
Csavarja ki a gyűrűt (5) közel ¼ fordulattal.
Emelje fel az alátétet (4).
Szerelje fel a két tömítést (3).
Szerelje fel a kés tartószerkezetét (6).
Szorítsa meg a csavart, amellyel a kés tartószerkezetét rögzítik 230 Nm nyomatékkal
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9) Ellenőrizze a szárzúzó kések kopási szintjét.
A szárzúzó kést mindkét oldalán lehet használni.
Ha a kés végén körülbelül 15 mm-es kopást észlel, fordítsa el 180°-ban annak érdekében, hogy
optimalizálja a kopást a penge másik oldalán.
FONTOS: A SZÁRZÚZÓ KÉSEK A TALAJ SZINTJÉTŐL KÖRÜLBELÜL 15 CM TÁVOLSÁGRA MŰKÖDNEK,
IDEGEN TESTEKKEL VALÓ ÜZKÖZÉSEKRE VANNAK KITÉVE, TEHÁT HIRTELEN MEGRONGÁLÓDHATNAK.
CSERÉLJE KI AZONNAL A MEGRONGÁLÓDOTT ALKATRÉSZT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY ELKERÜLJE A
VIBRÁLÁSOKAT, AMELYEK A SZÁRZÚZÓ SZERKEZET MEGRONGÁLÓDÁSÁHOZ VEZETHETNEK.
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Az alkatrész kicserélése céljából:
- Lazítsa meg a csavart (1).
- Vegye le a kést (2) a tartóról (3).
- Ha a belső csapágy ovális (4), cserélje ki.
- Ha a csavar védője megkopott (5), cserélje ki.
- Helyezze be a kést a belső csapágy felszerelése után.
- Szorítsa meg a csavart (1) 86 Nm nyomatékkal.

14,3 mm

VESZÉLY:
A szárzúzó késeit figyelmesen kell felszerelni, ellenőrizve a „csavarok‐csapszegek” rögzítő elemeinek
megszorítását. Ezeknek az utasításoknak a be nem tartása a járatfordulás alatt a rögzítő elemek kifelé
való meghajtását idézheti elő, ez pedig testi sérüléseket vagy elhalálozást okozhat.
10) Ellenőrizze az adagoló meghajtó láncának kopási szintjét és állítsa be újra annak megfeszítését.
A láncot ki kell cserélni abban az esetben ha az egyenes vonalon és tíz csapszeg szorításnál tett mérések
meghaladják a 173 mm-t; az azonnali csere a lánckerekek minimális kopását garantálják.
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A megfeszítés helyreállítása érdekében állítsa újra a feszítőrugót L = 105 mm-re.

11) Ellenőrizze az egység meghajtó láncának kopási szintjét és állítsa be újra annak megfeszítését.
A láncot ki kell cserélni abban az esetben ha az egyenes vonalon és tíz csapszeg szorításnál tett mérések
meghaladják a 236 mm-t; az azonnali csere a lánckerekek minimális kopását garantálják.

A megfeszítés helyreállítása:
- Távolítsa el az ellenőrzésre szolgáló fedelet (1).
- Csavarja ki a csavart (2) a feszítő szerkezetről.
- Vigye a szorító szerkezetet (3) a lánchoz, mérsékelt nyomást gyakorolva rá.
- Ellenőrizze a szorító szerkezettel ellentétes láncrész megfeszítését (4), amelynek 12mm ± 2
egyensúlyban kell lennie.
- Szorítsa meg a tartószerkezet csavarját (2) 214 Nm nyomatékkal
- Szerelje vissza az ellenőrzésre szolgáló fedelet (1)
FONTOS: az igen szorosan megfeszített lánc az illető lánc túlzott kopásához vezet.
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A lánc csatlakoztatása.
Amikor a lánc rögzítve van, a reteszelő rugó végződését a lánc mozgási irányába kell helyezni, az ábra
szerint.
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10.HIBAELHÁRÍTÁSOK
A kukoricacsőtörő adapter működését befolyásoló legtöbb problémát a nem megfelelő beállítás okozza.
Az alábbi hibaelemző táblázat segít a problémák megoldásában, rávezet a lehetséges okokra és
megoldásokat javasol.
Amikor egy problémát megpróbál megoldani, bizonyosodjon meg róla, hogy az illető probléma nem egyéb
okból keletkezett.
TÜNET

PROBLÉMA
Ellenőrizze a kukoricacsőtörő
adapternek a dőlésszögét

MEGOLDÁS
Állítsa be a dőlésszöget az útmutató 5.
fejezetében feltüntetettek szerint
Csökkenteni kell a kukoricacsőtörő
adapter sebességét a meghajtó
fogaskoszorújának működtetésével
Növelje a kombájn sebességét
Szereljen fel kukoricabeszedőt

KUKORICACSŐ MEZŐN VALÓ
A kukoricacsőtörő adapternek túl
ELVESZÍTÉSE A BERENDEZÉS
nagy a sebessége
ELÜLSŐ RÉSZÉN
A haladási sebesség túl alacsony
Lejtőn működik
A betakarítás nem az ültetett sorok
Kövesse az ültetett sorokat
KUKORICACSŐ MEZŐN VALÓ
mentén történik
ELVESZÍTÉSE A
Állítsa be a távolságtartót a
KUKORICACSŐTÖRŐ
Az egység nincs beállítva egy sorra kukoricasorok közötti távolságnál kisebb
ADAPTER OLDALSÓ RÉSZÉN
vagy egyenlő távolságra
Növelje a kukoricacsőtörő adapter
sebességét a meghajtó
A kukoricacsőtörő adapternek túl
fogaskoszorújának működtetésével, hogy
kicsi a sebessége
a szárak soha ne kerüljenek a
sebességváltóba
Vigye a pengéket közelebb egymáshoz,
A törőhengerek kései elkoptak
az útmutató 8. fejezetében
feltüntetettek szerint
A KUKORICÁT ELVÁGJA A
Zárja be a soregységet, ellenőrizze az
TÖRŐHENGER
Nyitott soregység
útmutató 8. fejezetében feltüntetett
viszonyítási magasságot
Cserélje ki ezeket az útmutató 8.
A platformlemezek elkoptak
fejezetében feltüntetettek szerint
Végezze el az alapbeállításokat az
útmutató 8. fejezetében feltüntetettek
A platformlemezek nincsenek jól
szerint. A beállítások módosítása előtt
beállítva
kérjük vegye fel a kapcsolatot az Olimac
forgalmazóval
Vigye a pengéket közelebb egymáshoz,
GABONAVESZTESÉG A
A törőhengerek kései elkoptak
az útmutató 8. fejezetében
TÖRŐHENGEREKEN
feltüntetettek szerint
Csökkenteni kell a kukoricacsőtörő
adapter sebességét a meghajtó
A kukoricacsőtörő adapternek túl
fogaskoszorújának működtetésével, hogy
nagy
a
sebessége
a szárakat a törőhengerek kidobják
GABONAVESZTESÉG A
mielőtt még a sebességváltóba
TÖRŐHENGEREKEN
kerülnének
A kukoricacsőtörő adapternek túl
Növelje a kukoricacsőtörő adapter‐
kicsi a sebessége
sebességét a meghajtó
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A TÖRŐHENGEREN VALÓ
GÖRDÜLÉS

ELDUGASZOLÁS AZ ELÜLSŐ
RÉSZEN

TÚL NAGY A
SZÁRMENNYISÉG A GÉPBEN

A KUKORICACSŐTÖRŐ
ADAPTER MŰKÖDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES
ENERGIAFOGYASZTÁS
MEGNŐTT

A SZÁRAK NINCSENEK
ELÉGGÉ ÖSSZEZÚZVA
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fogaskoszorújának működtetésével, hogy
a szárak soha ne kerüljenek a
sebességváltóba
Vigye a pengéket közelebb egymáshoz,
A törőhengerek kései elkoptak
az útmutató 8. fejezetében
feltüntetettek szerint
Ellenőrizze törőhenger gyomvágó
A törőhenger gyomvágó kése nincs
késeinek beállítását, az útmutató 8.
helyesen beállítva
fejezetében feltüntetettek szerint
Ellenőrizze a szedőláncok kifeszítését, az
A szedőláncok meglazulása
útmutató 8. fejezetében feltüntetettek
szerint
Ellenőrizze a kukoricacsőtörő adapter
Nem megfelelő a sebesség
sebességét
Vigye a pengéket közelebb egymáshoz,
A törőhengerek kései elkoptak
az útmutató 8. fejezetében
feltüntetettek szerint
Figyelem, a szárzúzó rendszer
Szárzúzó rendszer
felszerelésekor nő az energiafogyasztás.
A kukoricacsőtörő adapternek a
Állítsa be a dőlésszöget az útmutató 5.
dőlésszöge túl kicsi
fejezetében feltüntetettek szerint
Vigye a pengéket közelebb egymáshoz,
A törőhengerek kései elkoptak
az útmutató 8. fejezetében
feltüntetettek szerint
Cserélje ki a szárzúzó késeinek
A szárzúzó pengéi elkoptak
beállítását, az útmutató 8. fejezetében
feltüntetettek szerint
A kukoricacsőtörő adapternek a
Állítsa be a dőlésszöget az útmutató 5.
dőlésszöge túl nagy
fejezetében feltüntetettek szerint
Növelje a kukoricacsőtörő adapter
A kukoricacsőtörő adapternek túl
sebességét a meghajtó
kicsi a sebessége
fogaskoszorújának működtetésével
Cserélje ki a szárzúzó késeinek
A szárzúzó pengéi elkoptak
beállítását, az útmutató 8. fejezetében
feltüntetettek szerint

A betakarításhoz szükséges alkatrészek valamelyikének eldugaszolása esetén az üzemeltető az alábbiak
szerint kell eljárjon:
- változtassa meg ellenkező irányba a fő gépezet irányát és mozdítsa el néhány méterre;
- forgassa meg a betakarítási alkatrészeket a felhalmozódott termés kiürítése céljából;
- ha szükséges a kézi beavatkozás, az üzemeltető a gépet egy egyenes felületre kell vigye, le kell
állítsa a motort, be kell húzza a kéziféket, védőkesztyűt kell viselnie és úgy kell beavatkoznia az
eldugaszolt alkatrészek kitisztításába.
Mechanikai hiba esetén a kardántengelyeket le kell kapcsolni a javítások elkezdése előtt.
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11.FIGYELMEZTETŐ JELEK
A berendezés el van látva biztonsági jelekkel (matricákkal), amelyek az üzemeltetőnek a kezeléshez
szükséges figyelmét jelölik.
VESZÉLY
Olyan esetleges azonnali fenyegetettségi esetet jelöl amely, ha nem kerülik el, elhalálozáshoz vagy súlyos
testi sérüléshez vezethet. A VESZÉLY színe a PIROS.
FIGYELMEZTETÉS
Olyan típusú elkerülendő viselkedésmódot jelöl amely, ha nem kerülik el, elhalálozáshoz vagy súlyos testi
sérüléshez vezethet. A FIGYELMEZTETÉS színe a NARANCSSÁRGA.
FIGYELEM
Olyan javasolt viselkedésmódot jelöl, amely, ha figyelmen kívül hagyják, veszélyhelyzetet idézhet elő. Ez a
kijelentés hasonlóképpen használható a nem biztonságos műveletvégzés elleni felszólításra. Az
ELŐVIGYÁZATOSSÁG színe a SÁRGA.
Az alább megjelölt biztonsági matricákat fel kell helyezni az Ön berendezésére a megjelölt helyeken.
Ezeknek célja az Ön és a munkatársai személyi védelme. Javasoljuk, hogy vegye kézbe ezt a használati
útmutatót, vizsgálja át a gépet és ismerkedjen meg vele és a gépezet alkatrészeinek elhelyezkedésével.
Vizsgálja meg ezeket a matricákat és az ebben az útmutatóban található utasításokat a gép kezelőjével
együtt.
A matricákat őrizze meg jól látható és olvasható állapotban. Abban az esetben ha a matricák hiányoznak az
egyes alkatrészekről, újabb matricákat igényelhetnek az OLIMAC forgalmazótól.

A GÉP ELÖLNÉZETE

A GÉP HÁTULNÉZETE
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A matricák a következők:
Szám

1

FUNKCIÓ

MATRICA

A “VESZÉLY” feliratú 1. számú matrica
védőszerkezetek belső részére van elhelyezve.

a

VESZÉLY - Védőpajzs hiány. Nem használható.

A “VESZÉLY” feliratú 2. számú matrica
védőszerkezetek külső részére van elhelyezve.

2

3

4

5
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a

VESZÉLY - forgó kardántengely - Érintése halálos lehet
‐ Tartsa be a távolságot!
Ne használja a gépet az alábbiak nélkül:
- az összes kardántengely, a traktor összes
védőpajzsa és megfelelően felszerelt
felszerelések
- mindkét végen csatolt és rögzített
kardántengely
- a
kardántengelyen
szabadon
forgó
kardántengely pajzsa
A “VESZÉLY” feliratú 3. számú matricák a
kukoricacsőtörő adapter vázának elülső és hátulsó
részén vannak elhelyezve, a vezetéknyílás oldalán.
VESZÉLY - Támassza a kukoricacsőtörő adaptert a
talajhoz vagy az emelőhengeren állítsa megfelelő
pozícióba a biztonsági zárószerkezetet mielőtt az
gépegység alatt dolgozna. A fenti utasítások be nem
tartása elhalálozáshoz vagy súlyos sérülésekhez
vezethet.
A “VESZÉLY” feliratú 4. számú matricák a
kukoricacsőtörő adapternek mind az elülső, mind
pedig a hátulsó részén, továbbá az oldalsó részein
vannak elhelyezve.
Veszély‐ Idegen test dobása. Ne menjen közel a
mozgás alatt álló géphez. A fenti utasítások be nem
tartása elhalálozáshoz vagy súlyos sérülésekhez
vezethet.
A “FIGYELMEZTETÉS” feliratú 5. számú matrica a váz
elülső részén van elhelyezve.
FIGYELMEZTETÉS ‐ Állítsa meg a kukoricacsőtörő
adapter szerkezetét és a motort mielőtt a
törőhengereket felszabadítaná. A törőhengerek és a
szedőláncok túl gyorsan mozognak ahhoz, hogy
eltávolítsák a szárakat. A fenti utasítások be nem
tartása elhalálozáshoz vagy súlyos sérülésekhez
vezethet.
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A “FIGYELMEZTETÉS” feliratú 6. számú matrica a rúd
(tengely) fölött van elhelyezve.
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FIGYELMEZTETÉS‐ Csúszós felület. Ne használja ezt a
zónát lépcsőnek vagy emelvénynek. A fenti utasítások
be nem tartása elhalálozáshoz vagy súlyos
sérülésekhez vezethet.
A “FIGYELMEZTETÉS” feliratú 7. számú matricák az
adagoló és a meghajtó szerkezet alá vannak
elhelyezve, a lánc forgattyúházának oldalsó részén.
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FIGYELMEZTETÉS - A VÉDŐPAJZS NYITVA ÁLL,
TARTSON TÁVOLSÁGOT
Cserélje ki vagy csukja le a védőpajzsot mielőtt a
gépezetet használná. A mozgás alatt álló
alkatrészekkel való érintkezés súlyos testi sérülést
okozhat.

8
kizárólag
az
összecsukh
ató
modellek
esetén

9
kizárólag
európai
merev
modellek
esetén
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A “VESZÉLY” feliratú 8. számú matricák (kizárólag az
összecsukható modell esetén) a kukoricacsőtörő
adapter hátulsó és oldalsó részén vannak elhelyezve.
VESZÉLY - Ne menjen közel a géphez az összecsukási
művelet végzése alatt. A fenti utasítások be nem
tartása elhalálozáshoz vagy súlyos sérülésekhez
vezethet.

Az adagoló és a lánc forgattyúházának oldalsó részén
vannak elhelyezve.

A kukoricacsőtörő adapter hátulsó és oldalsó részén
vannak elhelyezve.

FIGYELEM! Meghibásodás esetén azonnal vegye fel a kapcsolatot egy engedélyezett javító műhellyel,
forgalmazóval vagy az OLIMAC-al és ne használja a gépezetet amíg nem kap erre engedélyt a képzett
személyzet részéről.
FIGYELEM!!! a gépre szerelt biztonsági szerkezetek módosítása, figyelmen kívül hagyása vagy az azokon
végzett beavatkozás szigorúan tilos.
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12.A VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK JEGYZÉKE
Ezt a munkagépet a gépekről szóló 2006/42/EK Irányelv előírásainak megfelelően gyártották.

13.ÁRTALMATLANÍTÁS
Mielőtt a gépet szétszerelné, ezt le kell csatolni a kombájnról.
A gép anyagjai és összetevői nem károsak, nem jelentenek tűz- vagy robbanásveszélyt és a gép szétszedését
el lehet végezni a normál szétszerelési eljárásoknak megfelelően.
Figyelem! A kenőolajteknőben található olaj nagyon szennyező ezért ezt nem lehet eldobni a
környezetbe vagy más nem megfelelő zónába; be kell tartani a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó
jogszabályok által megkövetelt eljárásokat és szabályozásokat.

Kenőolaj teknő
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14.MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT MÁSOLAT

Alább a gyártó EK Megfelelőségi nyilatkozatának másolata.
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