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Раздел 1 – Въведение
Към собственика/оператора:
OLIMAC SRL Ви благодари, че закупихте хедера за царевица Drago GT. Преди да започнете да
прибирате реколтата, моля прочетете и осмислете внимателно настоящото ръководство, за да
се запознаете с правилната експлоатация и техническо обслужване на Вашия хедер. В
противен случай бихте могли да причините наранявания на хора или повреждане на
оборудването. Ако не разбирате която и да било част от ръководството, се свържете с OLIMAC
SRL.
Ръководството следва да се счита за неразделна част от хедера за царевица и трябва да
винаги да придружава продукта.
Мерните единици са дадени в метрична система и в обичайните еквиваленти за САЩ.
Използвайте само оригинални резервни части, включително фиксатори. Метричните или
инчовите фиксатори могат да изискват специален метричен или инчов гаечен ключ.
Дясната и лявата страна се определят чрез обръщане в посоката на преместване на
приставката при движение напред.
Гаранцията е осигурена като част от програмата на OLIMAC SRL за обслужване на клиенти,
които работят с и поддържат своите хедери за царевица в съответствие с инструкциите в това
ръководство. Съгласно гаранцията на OLIMAC SRL, компанията осигурява гаранционно
обслужване на продукта при появата на производствени дефекти в рамките на гаранционния
срок. При злоупотреба или модификация на оборудването с цел промяна на неговите
характеристики извън оригиналните заводски спецификации, без предварително одобрение от
OLIMAC SRL, гаранцията се анулира. Използването на неодобрени от OLIMAC SRL смазки
също води до анулиране на гаранцията.
Запишете идентификационните номера на продукта по-долу. Ще имате нужда от тези номера,
когато поръчвате части или подавате гаранционни рекламации.

Номер на модела: ______________________________________________
Сериен номер: _________________________________________________
Тип на комбайна: _______________________________________________
Дата на закупуване: _____________________________________________

Тези данни са собственост на OLIMAC SRL. Забранява се тяхното използване и/или копиране
без специално разрешение от OLIMAC SRL. Всички данни, илюстрации и спецификации в
настоящото ръководство са базирани на най-новата информация, налична към момента на
публикуването. Запазва се правото за внасяне на промени по всяко време без предизвестие.

Стр. |4

Раздел 2 - Безопасност на хедера за царевица
Тъй като оборудването - хедер за царевица - с марката "Drago GT" разполага с опции, които
създават висока 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
оператора на комбайна.

Преди да започнете работа с хедера за царевица, прочетете внимателно цялото това
ръководство, ръководството за PTO задвижващите валове, включено в доставката на
оборудването, и ръководството на оператора на комбайна.
Това ръководство предоставя информация за общите характеристики на оборудването, необходими за обучение на персонала относно безопасната му експлоатация.
Важно: Обърнете внимание на стикерите, които са поставени на видими места на
оборудването и указват опасни елементи и препоръчително поведение, в името на
Вашата безопасност (опасност-предупреждение-внимание), с последващи
специални указания. Тези препоръки имат за цел да осигурят личната защита на
оператора и на хората, работещи с него. Преди да започнете да използвате
оборудването, е необходимо да прочетете и осмислите тези указания.
Съобразно дейностите, които ще извършвате при експлоатацията на оборудването,
носете подходящи лични предпазни средства. В частност, е препоръчително да носите
следното:
Лични предпазни средства
Предпазни обувки
Ръкавици
Предпазни очила
Каска
Предпазители за уши
Подходящо облекло, непровиснало и
без висящи части, които могат да
бъдат захванати/увлечени от
движещите се части на машината

КОГА
Винаги
Винаги
При техническо обслужване, регулиране и смазване
При транспортни операции, при товарене и
разтоварване и по време на всякаква дейност,
изискваща операторът да стои под оборудването.
По време на експлоатация на машината
Винаги

Пазете аварийните знаци, прикрепени към машината. Сменяйте загубените или повредените
знаци. Уверявайте се, че на новите компоненти на оборудването и резервните части са
поставени стикери, каквито можете да получите и от местния дистрибутор на OLIMAC.
Научете се как да работите с машината и да използвате правилно органите за управление.
Не позволявайте на никого да работи с хедера за царевица, без да се е запознал и
обучил относно неговата експлоатация.
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Поддържайте оборудването в изправно работно състояние. Работата на неоторизирани лица с
машината може да доведе до влошаване на функциите и/или безопасността и да окаже
отрицателно въздействие върху нейната ефективност.
Ако не сте уверени или не разбирате която и да било част от настоящото ръководство, преди
да предприемете каквито и да било действия, потърсете помощ и се свържете с местния
дистрибутор на OLIMAC.
Поддържайте хедера за царевица в изправно състояние. Неоторизираните модификации могат
да нарушат защитните функции и да скъсят живота на оборудването/да анулират гаранцията.

НЕСПАЗВАНЕТО НА ИНСТРУКЦИИТЕ В НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ
ДО СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ
ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ БЪДЕТЕ ЗАХВАНАТИ:
За да не бъдете захванати:
- Не извършвайте дейности или операции, когато близо до работещия
хедер има хора.
- Персоналът не трябва да носи неподходящо за работа облекло, като
колани или хлабави или развяващи се части.
- Строго се забраняват опитите за намеса при използване на временни
неспециализирани инструменти по време на нормалната експлоатация
на машината или за отстраняване на неизправности.
- 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 по своето естество
машината за прибиране на реколта е агресивна.
Ако бъдете захванати, трябва да:
- Обезопасите машината, като я свалите и разедините от 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.
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2.1 - Спазване на всички указания за безопасност
Внимателно прочетете всички съобщения за безопасност в това ръководство и на стикерите с
цел осигуряване на безопасността на хедера за царевица. Поддържайте стикерите в добро
състояние. Сменяйте липсващите или повредените стикери. Уверете се, че на новите
компоненти/оборудване и резервните части са поставени стикери за безопасност. Резервни
стикери за безопасност можете да намерите от оторизиран дистрибутор на Drago.
Научете се как да работите с хедера за царевица и как да използвате правилно органите за
управление. Не позволявайте на никого да работи с него, ако не е преминал инструктаж.
Поддържайте хедера в изправно работно състояние. Неоторизираните модификации могат да
нарушат защитните функции и/или безопасността и да скъсят живота на оборудването/да
анулират гаранцията.
Ако не разбирате която и да било част от това ръководство и имате нужда от помощ, се
свържете с оторизиран дистрибутор на Drago или с OLIMAC SRL.

2.2 - Разбиране на сигналните думи
В цялото ръководство и на стикерите на хедера за царевица ще намерите препоръки за
безопасност, включващи следните предупредителни символи. Знаци Предупреждение и
Опасност са разположени близо до места на специфични опасности. Общи препоръки за
безопасност са посочени в знаците Внимание.
Това е предупредителен символ за опасност. Когато видите този символ на
машината или в ръководството, бъдете нащрек за потенциални наранявания на хора.
Това е символ за важна информация. Когато видите този символ в ръководството,
фокусирайте вниманието си върху важни процедури за безопасност или регулиране.

Следвайте препоръчителните предпазни мерки и безопасни работни практики:
DANGER/ОПАСНОСТ е индикация за непосредствена опасна ситуация,
която, ако не бъде избегната, ще доведе до сериозно нараняване или
смърт. Цветът, свързан с Опасност, е червен.
WARNING/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ е индикация за потенциално опасна
ситуация, която, ако не бъде избегната, би могла да доведе до сериозно
нараняване или смърт. Цветът, свързан с Предупреждение, е оранжев.
CAUTION/ВНИМАНИЕ е индикация за потенциално опасна ситуация,
която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или умерено
нараняване. Може да се използва за предупреждение за небезопасни
практики. Цветът, свързан с Внимание, е жълт.
Неспазването на указанията за Опасност, Предупреждение и Внимание може да доведе
до сериозни телесни наранявания или смърт.
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2.3 - Предпазни мерки при работа

Преди да започнете работа с хедера за царевица, прочетете и осмислете цялото ръководство,
както и ръководството на оператора на комбайна. Направете информацията в настоящото
достъпна за всички, които работят със и/или за Вас.
Преди пускане в действие проверете за съвети за безопасност по време на
експлоатация и транспортиране на хедера за царевица.
2) Преди задействане се уверете, че около комбайна няма хора.
3) Спазвайте всички местни разпоредби за безопасност, както и препоръките в
настоящото ръководство.
4) Преди да започнете работа, се запознайте с всички устройства и техните функции.
5) Комбайнът винаги трябва да бъде оборудван с достатъчна тежест на задната ос за
безопасно функциониране. При някои полеви условия за осигуряването на адекватна
стабилност може да бъде необходима по-голяма тежест на задната ос. Вж. Таблица
9.1 за теглото на хедера за царевица и ръководството на оператора на комбайна за
изискуемия баласт. За хедери за царевица, които не са посочени в Таблица 9.1, се
свържете с SRL.
6) Обърнете внимание на допустимите осови натоварвания и общи тегла.
7) Монтираният хедер оказва влияние върху скоростта, възможността за кормилно
управление и спиране – осигурявайте възможност за кормилно управление и спиране.
8) Пътници могат да се превозват в комбайна само за кратки периоди, при това само с
цел обучение и наблюдение.
9) Дръжте всички предпазни прегради на място. В противен случай можете да причините
сериозно нараняване или смърт.
10) Никога не носете хлабаво облекло, което може да бъде захванато от движещи се части
по време на работа около хедера за царевица или комбайна.
1)

Стр. |8

2.4 - Предпазни мерки при техническо обслужване

Преди да започнете ремонт или техническо обслужване на комбайна или хедера за
царевица:
1) Спуснете хедера за царевица на земята или вдигнете хедера за царевица до максимум
и спуснете предпазните ограничители на подемните цилиндри на корпуса на питателя.
2) Активирайте ръчната спирачка.
3) Изключете двигателя на комбайна и извадете ключа.
4) Разединете задвижващите валове на хедера за царевица.
5) Окачете табелка “Не задействайте” в операторската станция.
6) Ако хедерът за царевица се задръсти, спрете комбайна и двигателя, преди да
отстраните препятствието. В противен случай можете да причините сериозно
нараняване или смърт.
Преди да започнете смазване или регулировки на комбайна или хедера за царевица:
1) Спуснете хедера за царевица на земята или вдигнете хедера за царевица до максимум
и спуснете предпазните ограничители на подемните цилиндри.
2) Активирайте ръчната спирачка.
3) Изключете двигателя на комбайна и извадете ключа.
4) Разединете задвижващите валове на хедера за царевица.
5) Окачете табелка “Не задействайте” в операторската станция.
Избягвайте флуидите под високо налягане

1) Спуснете хедера за царевица на земята или вдигнете хедера за царевица до максимум
и спуснете предпазните ограничители на подемните цилиндри.
2) Винаги изпускайте цялото хидравлично налягане, преди да отворите системата. В
противен случай можете да причините нараняване от хидравлична течност.
3) Проверявайте всички шлангове за повреда или износване поне веднъж на сезон. Ако
някои шлангове дават признаци на износване или неизправност, ги сменяйте незабавно.
4) За да проверите за изтичане, използвайте парче картон, никога не използвайте ръцете
си. При възникване на злополука се свържете незабавно с хирург или специалист,
запознат с наранявания вследствие на инжектиране. Не търсете общопрактикуващ
лекар. Всяка течност, инжектирана в кожата, трябва да бъде отстранена хирургично в
рамките на няколко часа, за да не се получи гангрена.
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Не подавайте материала с ръка

За да не бъдете захванати, не подавайте с ръка прибирания в хедера за царевица материал и
не се опитвайте да го разкачвате ръчно, докато той функционира. Валците за стъбла могат да
подават прибирания материал по-бързо, отколкото Вие можете да освободите материала.
Внимавайте да не загубите слуха си

Продължителното излагане на силен шум може да причини влошаване или загуба на слуха.
Носете подходящо устройство за защита на ушите, като антифони или тапи за уши, за да се
предпазите от неприятен или некомфортен силен шум.
Избягвайте въртящите се компоненти

Внимавайте с хедера за царевица, когато е в движение. Валците за стъбла на хедера и т.н. не
могат да бъдат напълно защитени, поради естеството на тяхното движение. Винаги се пазете
от тези движещи се части по време на работа.
Отстранявайте боята преди заваряване или нагряване, за да избегнете токсичните
изпарения и праха.

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

Преди заваряването разединете всички батерии.
Работете само в добре вентилирани пространства.
Отстранете боята на минимално разстояние от 3" (76 mm) от подлежащото на
нагряване място.
Ако трябва да шкурите или шлайфате, не вдишвайте праха. Носете одобрен респиратор.
Ако използвате разтворител или средство за премахване на боя, отстранете средството
със сапун и вода, преди за започнете заваряването. Никога не използвайте хлорирано
средство за почистване на спирачки преди заваряване.
Отстранете всички аерозоли, горими течности или друг запалим материал от работното
място. Оставете изпаренията да се разсейват минимум 15 минути преди заваряването
или нагряването.
Пазете всички хидравлични линии и маслени резервоари далеч от работното място,
когато използвате топлина. В противен случай линиите могат да се разкъсат,
предизвиквайки запалване на течностите под налягане.
Обезвреждайте боята и разтворителите по безопасен начин.
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ВАЖНО: Използвайте само оригинални резервни части.
Когато поръчвате резервни части, укажете вида и серийния номер на Вашия хедер за царевица.
Идентификация на хедера за царевица
Серийният номер е отпечатан на идентификационната табелка, разположена в горната
дясна част на рамата. Винаги, когато поръчвате резервни части, трябва да подадете
показаната на нея информация.

СЕРИЕН НОМЕР ...............................................................................................
ТИП НА МАТЕРИАЛА ........................................................................................
ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ .....................................................................................

ПОДОБРЕНИЯ
OLIMAC SRL полага постоянни усилия за усъвършенстване и развитие на този продукт.
OLIMAC SRL си запазва правото да внася подобрения или промени, когато това е практично и
възможно, без задължение да внася промени или допълнения във вече продадено оборудване.

С т р . | 11

2.5 - Местоположения на стикерите за безопасност
На хедера за царевица са поставени стикерите, показани на фигурите на следващите страници.
Те имат за цел да осигурят безопасността на хората и да предотвратят опасни работни
практики. Моля вземете това ръководство, разходете се около хедера за царевица и
отбележете съдържанието на стикерите за безопасност. Прегледайте отново съдържанието им
заедно с всички оператори и работници, както и инструкциите за правилната употреба на
оборудването.
Поддържайте стикерите чисти и четливи. Ако един или повече от тях се повредят или
изчезнат, ги сменете и преминете към следващите позиции.
Знаците (стикерите) изразяват степента на внимание, което трябва да бъде обърнато от
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.
Прегледайте всички стикери и инструкции в ръководството с оператора на хедера.
Пазете стикерите чисти и четливи. Ако има липсващи стикери на предназначените за целта
части, осигурете нови копия от местния дистрибутор на OLIMAC.
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2.5.1 - Местоположения на стикерите за безопасност при неподвижно
фиксиран хедер за царевица

Неподвижно фиксиран хедер - Изглед отпред

Неподвижно фиксиран хедер - Изглед отзад
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Неподвижно фиксиран хедер
- Изглед отляво

Неподвижно фиксиран хедер
- Изглед отдясно
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2.5.2 - Местоположения на стикерите за безопасност при сгъваем хедер за
царевица
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Сгъваем хедер - Изглед отдясно

Сгъваем хедер - Изглед отпред

Сгъваем хедер - Изглед отзад
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Сгъваем хедер - Изглед отляво
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2.5.3 - Описание на стикерите
1) Стикерът не е осигурен за Европейския пазар.

2) Стикерът не е осигурен за Европейския пазар.

3) Стикерът не е осигурен за Европейския пазар.

4) SD-0004
ОПАСНОСТ
Защита от външни тела.
Не се приближавайте до машината по време на
движение.
Неспазването ще доведе до смърт или сериозно
нараняване.
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5) SD-0005
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Спрете задвижването на
хедера
и
изключете
двигателя,
преди
да
започнете почистване на
задръстени валци.
Валците
и
подаващата
верига се движат по-бързо,
отколкото Вие можете да
пуснете стъблата.
Неспазването
може
доведе до смърт
сериозно нараняване.

да
или

6) SD-0006
ОПАСНОСТ
Опрете хедера на земята
или
фиксирайте
предпазната блокировка на
подемния му цилиндър,
преди да отидете под
устройството.
Неспазването ще доведе до
смърт
или
сериозно
нараняване.

7) SD-0034
Инструкции относно ъгъла
на хедера за царевица
1. Закарайте комбайна на равна,
хоризонтална повърхност.
2. Спуснете хедера за царевица
до работната височина.
3. Поставете ъгломера (оцветен
в червено) на окачените
пластини.
4. Установете ъгъла на хедера.
• Без раздробител: 17° до 23°
• С раздробител: 21° до 23°
Ако ъгълът на хедера за царевица
не бъде установен между 21° и 23°
при монтирани раздробители, могат
да възникнат повреди в предавателната кутия на раздробителите. За
повече информация вж.
Ръководството за експлоатация.
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8)

SD-0035
Стикер за смазване

9)

SD-0010
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ХЛЪЗГАВА ПОВЪРХНОСТ
Не използвайте тази зона
като стъпало или платформа.
Неспазването би могло да
доведе
до
смърт
или
сериозно нараняване.

10) Табелка със серийния
номер
Ако се повреди или изчезне,
се свържете с OLIMAC SRL.
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11) SD-0014
ОПАСНОСТ
Не се доближавайте
машината по време
сгъване.

до
на

Неспазването ще доведе до
смърт
или
сериозно
нараняване.

12) SD-0015
Европейска Общност

13) SD-0021
ВНИМАНИЕ
PTO валът трябва да бъде
свален от комбайна и
поставен в положение за
съхранение, преди хедерът
да бъде сгънат.
Този стикер се използва
само при 8-редови 30”
сгъваеми
хедери
за
царевица.
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14) Стикерът не е осигурен за Европейския
пазар.

15) Стикерът не е осигурен за Европейския
пазар.

16) SD-0029
ВЪРТЕНЕ НАГОРЕ
За използване при въртящи се на 30 градуса
PTO валове.
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2.6 - Предназначение
Оборудването е предназначено и предвидено за прибиране на реколта от царевица/слънчоглед,
след като бъде прикрепено към комбайн. Механичната и хидравличната трансмисия и
електрическата мощност се осигуряват от комбайна. При използване на оборудването кабината
на комбайна е главното работно място на операторите.

2.6.1 - Работни

диапазони на оборудването:

Околна среда (Tмакс и мин и т.н.) Машината е предназначена за работа на открито.
Минимална работна температура = 0 ° C
Максимална работна температура = 45° C
Максимална влажност = 85%
Максимална температура при съхранение = 70 ° C
Минимална температура при съхранение = -20° C
Очаквани работни цикли: Машината е предвидено за прибиране на реколта от царевица/
слънчоглед.
Потребител: Възрастно лице, способно да изпълнява дейности, свързани с употребата на
оборудването: задействане от кабината на комбайна, извършване на прикачване/разкачване
към/от комбайна и всички други основни операции, свързани с употребата на оборудването.
Този оператор трябва да е прочел и осмислил настоящото ръководство, трябва да е обучен
относно безопасната работа с оборудването и операциите, за които то е предназначено.
Експертен потребител: Лице, което има квалификацията на потребител и което, освен това, е
способно да изпълнява всички задачи по смазването, регулирането, транспортирането и
работата с/по оборудването.
Този оператор трябва да е прочел и осмислил настоящото ръководство, трябва да е обучен
относно безопасната работа с оборудването и операциите, за които то е предназначено.
Обслужващо лице: Лице, което има квалификацията на експертен потребител и което, освен
това, е способно да изпълнява всички операции по техническото обслужване и смяната на
части.
Този оператор трябва да е прочел и осмислил настоящото ръководство, трябва да е преминал
през подходящо обучение и да има необходимия опит за безопасната работа с оборудването и
операциите, за които то е предназначено.
Електрозахранване: Електрозахранване на оборудването чрез
-

Свързване на PTO задвижващите валове със задвижването на превозните средства,
на които потребителят трябва да извърши монтажа.

-

Свързване с електрически контакт за захранване на светлините и електрическите
аксесоари, ако има такива.
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2.6.2 - Експлоатация на оборудването
Работата с хедера за царевица изисква свързване със задвижване посредством РТО вал.
Операторът управлява от кабината на комбайна, към който той е прикрепен, и може (и трябва)
да подава всички команди към оборудването. Други потребители не се очакват или изискват на
места, различни от кабината, описана по-горе.
Функцията на оборудването се състои в "хващане" на растението и изтегляне надолу с
помощта на двойка валци за стъбла, монтирани на всеки ред.
Кочанът се отделя от растението и се изтегля към долната част на машината, където напречен
шнек извършва събирането на продукта.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МАШИННИТЕ ОПЕРАТОРИ:
От това работно място на комбайна операторът може да изпълнява следното:
- Сгъва страничните редове (съобразно различните модели),
- Задава скоростта (съобразно наличните модели на комбайна),
- Задейства и изключва механичната трансмисия,
- Вдига/спуска хедера за царевица,
- Регулира скоростта на въртене на страничните шнекове (ако има такива),
- Включва светлините (ако има такива).
Другите операции, изпълнявани от оператора, включват:
-

Товарене/разтоварване на оборудване,
Смазване,
Регулиране,
Техническо обслужване,
Почистване.
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2.7 - Противопоказания за употреба
Машината не трябва да се използва:
- За операции, различни от указаните в Глава 4.
- В потенциално експлозивни среди.
- От хора, които не са преминали през подходящ инструктаж и обучение за работа с нея.
- Ако преградите и защитните устройства не са на място, са свалени или повредени.
- С електрически мостове и/или други средства, които изключват захранването/части на
оборудването.
- За приложения, различни от указаните в настоящото ръководство.
- В работни условия, различни от описаните и разрешените от производителя.
- Чрез свързване с кабелни устройства за захранване на хедера, различни от описаните
и разрешените от производителя.
- При условия, различни от указаните в настоящото ръководство.
Забранява се:
- Ходенето по оборудването.
- Извършването на регулировки, смазване или техническо обслужване,
ако машината не е предварително обезопасена съгласно инструкциите
в настоящото ръководство.
- Носенето на неподходящо облекло, хлабави или висящи дрехи.
- Работа с машината при наличието на хора в близост до нея.

Неспазването на инструкциите за експлоатация в настоящото ръководство
би могло да доведе до сериозни наранявания на хора или материални щети.
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2.8 - Положение за транспортиране
2.8.1 - Стойка за транспортиране
Опасност: По време на описаните по-долу операции носете подходящи лични
предпазни средства: каска, ръкавици и предпазни обувки.
Хедерът за царевица на OLIMAC е оборудван с фиксирани опори, поставени от долната страна
на рамата. При липса на пространство хедерът може да бъде оборудван със стойка (A),
позволяваща съхранение на оборудването във вертикално положение и осигуряваща лесен
достъп за извършване на регулировки и смазване на хедера. Бъдете много внимателни, когато
разтварвате или повдигате хедера за царевица от стойката.
Всички части на трансмисията на комбайна/PTO валовете трябва да бъдат вече монтирани или
подпрени на централния шнек на хедера за царевица.
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2.8.2 - Използване на стойката
Поставете хедера за царевица на стойката, като го вдигнете с помощта на подходящи кабели/
вериги, както е описано по-долу.
Стойката трябва да „легне“ между двете опори в средата на оборудването, както е показано на
долната фигура.
След като машинете се опре стабилно и няма опасност от падане/преобръщане, затегнете 4-те
фиксиращи болта.

Преди да извършите операцията по вдигане, се уверете, че стойката е надеждно прикрепена с
помощта на четирите болта, включени в доставката.
Опасност: Ако стойката не бъде монтирана с помощта на болтовете, хедерът за
царевица може да падне по време на вдигане и транспортиране.
Преди да използвате стойката, проверете за повреди, удари, деформации,
които биха могли да нарушат безопасността.
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2.8.3 - Вдигане/спускане на хедера за царевица
Опасност: Използвайте само подходящо подемно устройство за спускане или
вдигане на хедера. В противен случай могат да възникнат сериозни
наранявания или смърт.
Всички операции, изискващи оборудване, като електромеханичен подемник,
кранове, вилични кари-високоповдигачи или такелажни вериги, трябва да се
извършват от лица, които са преминали подходящо обучение относно този тип
операции. За спецификациите относно теглото вж. Таблица 9.1.

За да вдигнете хедера за царевица с виличен кар-високоповдигач:
Поставете вилките в предвидените за целта отвори в стойката, упоменати в предходната глава.
Ако хедерът не е оборудван със стойка за транспортиране, е строго забранено той да се
повдига с помощта на виличен кар-високоповдигач, просто чрез поставяне на вилките под
оборудването; поради опасност от преобръщане.
Преди вдигане проверете дали стойката е правилно закрепена с помощта на 4 затегнати болта.
Опасност: Ако стойката не бъде монтирана с помощта на болтовете, хедерът за
царевица може да падне по време на вдигане и транспортиране.

За да повдигнете хедера за царевица с
помощта на кабели/вериги:
Окачете вериги или каиши, подходящи за
повдигането (A), както е указано. Не се
опитвайте да вдигане хедера с помощта на
други точки на окачване.
Малката подемна скоба (В), която се
прикрепва към един ред, не трябва да се
използва за повдигане на хедера. Ако не
използвате голямата подемна скоба (A),
рамата на устройството за редова обработка
може да се огъне.
Важно:
Използването
на
неподходящи подемни скоби може
да доведе до огъване на рамата
на
устройството
за
редова
обработка.
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По време на обработка извън товаро-разтоварните работи:
- Уверете се, че операциите по повдигане се извършват от лица, квалифицирани и
обучени за работа с подемно оборудване.
- Уверете се, че под окачени товари или в близост до тях не стоят и не се разхождат хора.
- Уверете се, че лицата, отговорни за товаро-разтоварните работи, използват подходящи
лични предпазни средства (каска, обувки и ръкавици).
- Уверете се, че анкерирането се извършва с помощта на щифтове, монтирани
специално за целта.
- Използвайте въжета и/или инвентар, подходящ за повдиганото тегло, и проверявайте
ефективността им преди употреба.

ОПАСНОСТ ОТ СМАЧКВАНЕ ИЛИ ПАДАНЕ НА ОКАЧЕНИ ТОВАРИ:
Предприемете всички предпазни мерки, изискуеми
разпоредби и от инструкциите в настоящото ръководство.
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от

приложимите

Раздел 3 - Прикрепване/разединяване на хедера
Опасност: Когато прикрепване или разединявате хедера за царевица към/от
някои типове комбайни, трябва да стоите под хедера. Ако е необходимо,
внимателно повдигнете целия корпус на питателя на комбайна и го спуснете
върху опорите на предпазните ограничители, преди да застанете под хедера. В
противен случай има риск от сериозно нараняване или смърт.
Важно: Преди да прикрепите хедера за царевица към комбайна, проверете ефективността и капацитета на всички основни движещи се части и подемното оборудване,
особено капацитета на гумите, спирачната система, хидравличната подемна система
на корпуса на питателя и масовия баланс, за да осигурите ефективна система за кормилно
управление на задната ос (20% от общата маса трябва да лежат върху задната ос). За да
осигурите стабилност при прибиране на реколтата, използвайте хедери за царевица с размер и
тегло, подходящи за използвания комбайн. За детайли вж. ръководството за експлоатация на
комбайна.
ОПАСНОСТ:
Всички монтажни операции и силови съединения трябва да бъдат извършени, когато е
безопасно да се работи върху машината и след предприемане на следните предпазни
мерки:
-

Винаги изключвайте двигателя

-

Активирайте ръчната спирачка

-

Изваждайте ключа за запалване и поставяйте каналната блокировка на подемния
цилиндър

-

Окачете знак "НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ“ в кабината на оператора на комбайна.

Ако предпазната блокировка не бъде активирана, могат да възникнат наранявания или
смърт.

Обезопасете долните щифтове между хедера за царевица и адаптера, така че машината
да бъде напълно блокирана в адаптера. Неспазването на тази инструкция може да
доведе до разединяване и падане на хедера за царевица.
Използвайте подходящи лични предпазни средства за всяка една от тези операции.
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3.1 - Прикрепване
Опасност: По време на прикрепване между комбайна и хедера за царевица НЕ
трябва да има хора.
Опасност: Лошото съединение между адаптера и комбайна може да причини
бързо падане на хедера за царевица. Неспазването на инструкциите може да
доведе до сериозно нараняване или смърт.
Намерете подходяща равна твърда повърхност, далеч от друго оборудване.
1) Почистете зоните на контакт между
корпуса на питателя и хедера за
царевица от реколта и остатъци, за да
осигурите добро напасване.
2) Проверете
адаптерната плоча на
хедера, като се уверите, че адаптерът е
монтиран правилно на хедера и че няма
липсващи или повредени свързващи
детайли.
3) Спуснете корпуса на питателя така, че
адаптерът му да освободи горната греда
на адаптера на хедера за царевица.
4) Позиционирайте комбайна така, че
корпусът
на
питателя
да
бъде
центриран в отвора на хедера.
5) Задвижете комбайна напред, докато
адаптерът на корпуса на питателя не
застане пред отвора на хедера.
6) Бавно повдигнете корпуса на питателя,
докато хедерът не се отдели напълно от
земята. Ако гредата на хедера не е
опряна плътно на монтажното приспособление на корпуса на питателя,
спуснете питателя, докато хедерът не се
допре до земята, след което го
повдигнете отново. Това би трябвало да
коригира всякакво разместване.
7) Повдигнете корпуса на питателя, докато
не стане възможно предпазната стойка
(А) да бъде спусната върху подемния
цилиндър на питателя (B).
8) След като предпазната стойка на
корпуса на питателя бъде поставена на
място, използвайте механизма за
прикрепване на комбайна, за да
фиксирате хедера към комбайна.
9) Направете всички електрически и хидравлични съединения.
10) Монтирайте PTO валовете (C) на вторичния вал на корпуса на питателя (D).
11) Зацепете корпуса на питателя при ниска скорост на празен ход на двигателя, за да
проверите дали хедерът за царевица се върти според изискванията.
Винаги проверявайте дали е монтирана преградата на РТО вала, дали е
изправна и дали вратите на конусите на вала са добре затворени.
Преди да повдигнете хедера напълно, се уверете, че адаптерът е надеждно монтиран.
Важно: Проверете дали ъгълът между хедера за царевица и земята е правилен.
Неспазването на тази инструкция може да доведе до повишен разход на
електроенергия на хедера за царевица или повреда на раздробителя за стъбла.
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Когато предните пластини на блока се допрат до земята, задната опора трябва
да бъде повдигната с 70/90 mm.

3.2 - Разединяване
Опасност: По време на разединяване между комбайна и хедера за царевица НЕ
трябва да има хора.
Винаги спирайте двигателя, активирайте ръчната спирачка, изваждайте ключа
за запалване и активирайте предпазната блокировка на корпуса на питателя в
подемния цилиндър, преди да започнете работа под хедера за царевица или
корпуса на питателя. Ако не фиксирате предпазните блокировки, могат да
възникнат физически наранявания или смърт.

1) Намерете подходяща равна твърда
повърхност, далеч от друго оборудване.
2) Повдигнете корпуса на питателя до
максимум и зацепете предпазната стойка
(A) на неговия подемен цилиндър (B).
3) Разединете и поставете РТО валовете (C)
от първичния вал на корпуса на питателя
(D).
4) Поставете PTO валовете на опорите за
съхранение.
5) Разединете
и
подпрете
всички
електрически и хидравлични съединения.
6) Разединете механизма за прикрепване на
комбайна, за да освободите хедера за
царевица от него.
7) Разединете предпазната стойка (A) от
подемния цилиндър на корпуса на
питателя (B).
8) Спусната корпуса на питателя, докато
хедерът не се опре на земята, а корпусът
на питателя не освободи горната греда на
хедера.
9) Изтеглете комбайна от хедера за
царевица, докато го освободите, и
вдигнете корпуса на питателя.

Важно: Ако ще товарите хедера за царевица върху транспортно ремарке, се
уверете, че опорните подложки на ремаркето са на правилните места. За повече
информация вж. раздел 4.2.
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3.3 - Допълнителни съединения
на хедера за царевица
Спомагателна хидравлика
Някои хедери за царевица Drago GT изискват
допълнителна хидравлика на комбайна (A), за
да изпълняват опционни функции. Тези
функции включват сгъваеми хедери, дълги
шнекове и къси шнекове за царевица.
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3.4 - Подравняване на РТО валовете
Важно: За всички GT хедери за
царевица свободно въртящите се на
30 градуса задвижващи валове са
стандартно оборудване. Много е
важно те да бъдат монтирани от
правилната страна на хедера, за да
се избегнат повредите на вала.
Всеки задвижващ вал има стикер,
указващ посоката на въртенето му.
1) Определете в коя посока се върти
междинният вал на корпуса на
питателя (A). Обикновено посоката на
въртене е горната част на вала да се
движи напред.
2) Разединете РТО вала от комбайна.
3) Завъртете РТО вала в посоката на
въртене, определена на етап 1, докато
РТО валът не спре. Това е
положението, в което РТО валът ще
бъде фиксиран по време на работа.
4) Проверете двата края на РТО вала, за
да видите дали капачетата на u-съединението са в една линия (подравнени).
a. Ако РТО валът е монтиран
правилно, капачетата на uсъединенията ще бъдат в една
линия (подравнени) (B)).
b. Ако РТО валът е монтиран
неправилно, съединенията ще
бъдат разместени на 30 градуса
(неподравнени) (C)).
5) Ако установите, че РТО валът не е
подравнен,
го
монтирайте
на
срещуположната страна на хедера за
царевица и повторете стъпки 1-4.
Важно: Ако валовете работят, без
да бъдат подравнени, могат да
бъдат повредени за постоянно.
Забележка:
Предпазителите
на
РТО
валовете не са показани на двете фигури за
по-голяма яснота.
ОПАСНОСТ,
ДВИЖЕЩИ
СЕ
ЧАСТИ: Механичната трансмисия
не трябва да се активира в отсъствието на подходяща защита.

Неподравнени

Периодично проверявайте целостта и съответствието на PTO
задвижващите валове и техните предпазители; вратите на защитните
прегради трябва да бъдат добре затворени.
Абсолютно се забранява внасянето
предпазителите на РТО валовете.

на

модификации
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или

повреждането

на

Раздел 4 – Транспортиране
4.1 - Транспортиране с камион
По време на транспортиране с камион хедерът за царевица трябва да бъде подпрян на опори
или стойка, подходящи за поддържането му във вертикално положение.
Операторите трябва да осигурят стабилност на оборудването през всички фази. За целта е
задължително машината да бъде обезопасена с въже, преминаващо през съединителните
пръстени.
Препоръчително е хедерът да се транспортира с ремарке с широчина, по-голяма от 6 m.
Използвайте само ремаркета с подходяща товароподемност, с блок конфигурация,
подходяща за хедери за царевица, с достатъчно светлини и точки на анкериране с цел
обезопасяване на хедера. За спецификациите и теглата на хедера за царевица вж. раздел
9.1.
1. Конфигурирайте основните блокове и напречната греда на ремаркето за правилно
позициониране на хедера. Рамата на хедера трябва да бъде подпряна на главната
напречна греда.
2. Разединете всички електрически и хидравлични съединения.
3. Разединете и приберете задвижващите валове.
4. Разединете механизмите за прикрепване.
5. Поставете хедера за царевица върху ремаркето така, че да не претоварите нито една
ос.
6. Спуснете корпуса на питателя, докато не се разедини от хедера.
7. Изтеглете комбайна от хедера за царевица.
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4.2 - Транспортиране с комбайн
Много е важно да следвате инструкциите в ръководството на комбайна относно
правилното налягане на гумите, спецификациите и конфигурацията.
Важно: Спазвайте местните разпоредби, касаещи широчините, светлините и
стикерите. Използването на превозно средство за наблюдение или съпровождане се
препоръчва при натоварени, тесни или хълмисти пътища и при пресичането на
мостове.
Някои местни закони забраняват транспортирането и движението на комбайни по
пътищата с окачени хедери за царевица.
Преди да тръгнете на път, се свържете с местните правоприлагащи органи, за
да видите дали такъв транспорт е разрешен и при какви условия.
Препоръчително е хедерите за царевица с широчина, по-голяма от 4 m, да се превозват с
ремарке.
Ако хедерът за царевица е закачен за комбайна, освен ако не е указано друго от местните
разпоредби, по време на транспортиране спазвайте следните правила:
1. Уверявайте се, че предпазните знаци, монтирани на превозните средства, като 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.
2. Проверявайте и спазвайте приложимите разпоредби за движение по пътищата. 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, което да сигнализира по подходящ начин за „извънгабаритен товар".
Трябва да бъдат осигурени всички разрешения за транспортиране по шосе на
комбайна, ако такива са изискуеми от националното законодателство.
3. Скоростта на движение трябва да бъде съобразена с трафика и/или потенциалните
опасности, винаги в съответствие с разпоредбите за движение по пътищата.
4. Избягвайте всякакво поведение, което би могло да създаде препятствие или опасност
за други транспортни средства, и се уверете, че зад камиона не се е образувала колона.
5. Не се разрешава паркирането или стоенето в обкръжаващата зона по време на
движение на машината или при запалване на двигателя през фазата на изпитване на
хедера за царевица.
6. Дръжте децата и неупълномощените лица извън обсега на машината и устройствата.
7. Уверете се, че резервоарът е празен. Високата скорост на движение с пълен резервоар
за зърно на комбайна може да причини разкъсване на гумите.
8. Затворете резервоара и удължителите на шнека (ако са оборудвани).
9. Затворете и обезопасете системата за разтоварване.
10. Ако превозвате сгъваем хедер за царевица, го сгънете.
11. Включете сигналните светлини на комбайна.
12. Активирайте спирачките на комбайна.
13. Повдигнете хедера в положение, което осигурява добра видимост.
14. Движете се със скорост, която гарантира безопасността.
Опасност: Окаченият на комбайн хедер за царевица влияе върху скоростта и
възможността за кормилно управление и спиране - не надвишавайте
капацитета на кормилното управление и спирачките.
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Раздел 5 - Експлоатация
5.1 - Обща информация
На полето хедерът за царевица се поставя така, че роговете да се намират между редовете с
растения, роговете се отварят и захващат редовете в системата за събиране на реколтата.
Валците за стъбла захващат стъблото на царевичното растение и го изтеглят надолу, като го
прокарват между две пластини на хедера върху валците за стъбла, които са предназначени да
изтеглят растението към долната част на хедера и да задържа кочаните върху пластините.
Когато кочанът достигне и се опре на горната част на окачените пластини, подаващите вериги
пренасят кочана с въртеливо движение в напречния шнек, който прекарва продукта до
конвейера на комбайна.
Опасност: Винаги изключвайте двигателя на комбайна, активирайте ръчната
спирачка, изваждайте ключа на запалването и зацепвайте предпазните
ограничители на цилиндрите на корпуса на питателя на място в подемните
цилиндри, преди да започнете каквато и да било работа под хедера или
корпуса на питателя. Ако не зацепите предпазната блокировка, могат да
възникнат сериозни наранявания или смърт.
Рога
Рогата (накрайници (A) и капаци (B)) са
първата част на хедера за царевица, която
контактува с културата. Те отговарят за
разделянето на редовете с култура, за
изправяне
на
полегналите
царевични
растения и за насочване на материала към
устройството за редова обработка.

Подаващи вериги
Подаващите
вериги
(С)
подпомагат
пренасянето на стъблото и кочана на
царевицата назад в устройството за редова
обработка към напречния шнек в задната част
на хедера за царевица.
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Окачени пластини
Окачените пластини (D) на хедера за
царевица Drago GT са предназначени за
внимателно отделяне на кочаните от стъблата
при изтегляне на царевичното растение
надолу от валците за стъбла. Двете окачени
пластини се регулират независимо под
пружинен натиск и не изискват намеса от
страна на оператора.

Валци за стъбла
Валците за стъбла (E) се въртят в
противоположни посоки един спрямо друг,
създавайки притискащо действие за изтегляне
на царевичното растение надолу. Те също
така регулират дължината си в малки граници
съобразно царевичното растение.
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Раздробител за стъбла
Опционният раздробител за стъбла е отговорен за традиционното раздробяване на остатъка
при излизането му от дъното на хедера за царевица. Хедерът Drago GT може да бъде оборудван
с три различни опции за раздробяване на стъблата за различните фермерски практики.
Опцията без раздробител оставя стъблата най-дълги и материала най-голям, докато Twin
Chop+ (с ефект „ножица“) осигурява най-ниските стълба и най-малкия материал. Единичният и
двойният Twin Chop+ раздробител могат да бъдат добавени към хедер без раздробител по
всяко време. И обратното, единичната предавателна кутия за раздробяване и Twin Chop+ могат
да бъдат премахнати по всяко време чрез поставяне на нераздробяваща блокираща пластина.
Опция 1 - без раздробител (стандартно)
Базовият хедер за царевица Drago GT стандартно се доставя като хедер без раздробител.
На мястото на предавателната кутия за
раздробяване се монтира блокираща пластина
(F). Тя разчита изцяло на ножовете на валците
за стъбла, за да раздробява остатъка и
обикновено оставя изправени царевични
стълба с височина приблизително 12" (300 mm),
в зависимост от работната височина.

Опция 2 - Единичен раздробител
Опцията с единичен раздробител включва една
предавателна кутия (G) под всеки ред на
хедера и един ротационен блок с два ножа.
Царевичните стъбла първо се изтеглят през
валците за стъбла, след което материалът се
нарязва допълнително от въртящите се ножове
за раздробяване. Въртящите се ножове за
раздробяване също така отрязват до същата
височина и изправени царевични стъбла,
оставени от валците за стъбла, съобразно
работната височина. Единичният раздробител е
оборудван и с опция за изключване (Н), която
позволява разединяване на отделни редове.
Опция 3 - Twin Chop+
Опцията за раздробяване Twin Chop+ включва
една предавателна кутия (I) под всеки ред на
хедера с два съвместно въртящи се блока,
всеки един с по два ножа. Царевичните стъбла
първо се изтеглят през валците за стъбла, след
което материалът се раздробява допълнително
от
съвместно
въртящите
се
ножове.
Монтираният отпред блок за раздробяване (J)
се върти с по-висока скорост в сравнение със
задния блок за раздробяване (K). Това създава
противоположно
режещо
действие
на
царевичното стъбло. При раздробяването до
същата височина се отрязват и изправените
царевични стъбла, останали след валците за
стъбла, съобразно работната височина, но се
осигурява по-малък размер на материала. Twin
Chop+ не е оборудван с опция за изключване.
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След като хедерът бъде настроен и бъде направена предварителна проверка, хедерът е готов
за работа на полето:
1) Уверете се, че всички предпазни прегради са на място и подходящо обезопасени.
2) Уверете се, че използваният комбайн е подходящо оразмерен отзад съобразно размера
на хедера за царевица (вж. ръководството на оператора на комбайна).
3) Уверете се, че гумите на комбайна са разчетени и надути правилно (вж. ръководството
на оператора на комбайна).
Важно: Когато свързвате хедера за царевица, се уверявайте, че двигателят на
комбайна работи с ниска скорост на празен ход, за да не повредите хедера.
Опасност: Не се доближавайте до хедера, докато той работи. Пазете се на
минимално разстояние от 100 фута по време на работа. Може да има летящи
отпадъци. Неспазването може да доведе до сериозно нараняване или смърт.

5.2 - Индивидуална защита на компонентите
Хедерът за царевица Drago GT се доставя от завода с индивидуална защита на компонентите
на ключови позиции, за да се предотврати повреждането им при сблъсък с външни предмети.
Индивидуалната защита на компонентите се състои от радиални щифтови предпазни триещи
съединители, монтирани в зъбните колела и въртящи се в херметични корпуси. Тези предпазни
триещи съединители не изискват техническо обслужване, тъйкато работят в среда на маслена
баня. Тези предпазни съединители са настроени на подходящо ниво на въртящия момент в
завода и не се регулират.
Подаващи вериги
Двете подаващи вериги на всеки ред на
хедера за царевица Drago GT имат свой
собствен независим радиален щифтов триещ
съединител (B) във входните зъбни колела
(A). Това позволява на всяка подаваща
верига да се плъзга независимо от другата в
случай на сблъсък с външен предмет.
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Предавателна кутия на устройството за
редова обработка
Главният зъбен венец (C), който задвижва
валците за стъбла във всяка предавателна
кутия на устройството за редова обработка на
хедера за царевица Drago GT, има вътрешен
радиален щифтов триещ съединител (D). Това
позволява на двата валеца за стъбла да се
плъзгат независимо от останалата част на
устройството за редова обработка при
сблъсък с външен предмет. Ако валците за
стъбла
се
плъзнат,
те
остават
синхронизирани.

Раздробител за стъбла
Зъбните колела на единичния раздробител и
Twin Chop+ се защитени чрез радиален
щифтов триещ съединител (F), разположен
при
входното
зъбно
колело
(E)
в
предавателната кутия.

Срязващ болт на междинния вал
Работещият
на
срязване
болт
(H)
представлява допълнителна защита в случай
на грешка на оператора, като захващане на
външни предмети или неправилен ъгъл на
хедера. Неговата функция е да не позволява
отскок на напрежението към комбайна, за да
се предотврати повреждане на комбайна
(задвижващи
валове,
ремъци
и
т.н.).
Срязващият болт се намира на главината (G)
на междинния вал между предавателната
кутия за тежки условия и междинната
предавателна кутия. Болтът е M12 x 60 x 1.75
размер 8.8.
Забележка: Не монтирайте по-голям болт
или болт с по-голям размер на мястото на
срязващия болт. Така можете да причините
повреждането и на други компоненти.
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5.3 - Предаване на мощността
Енергийният поток към хедера за царевица Drago GT е много по-компактен от този при
предходни модели. Енергията навлиза в хедера през PTO вала (A).
A)
B)
C)
D)
E)
F)

PTO вал
Предавателна кутия за тежки условия
Междинен вал (включва срязващ болт)
Междинна предавателна кутия
Теглителен вал
Предавателна кутия на шнека
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5.4 - Окачени пластини
Окачените пластини на хедера за царевица Drago GT са предвидени за внимателно отделяне
на царевичния кочан от стъблото при същевременно минимизиране на загубата при обелване.
Това се постига чрез независимо регулиране на окачените пластини на всеки ред съобразно
състоянието на културата. Допълнително демпфериране се постига чрез използването на
QuadSuspension, което позволява на окачените пластини да се движат леко нагоре и надолу.

5.4.1 - Налягане на окачените пластини
Окачените пластини (A) от двете страни на
устройството за редова обработка се
регулират автоматично и едновременно
посредством автономни притискащи пружини
(B) съобразно диаметъра на царевичните
стъбла. Това осигурява две преимущества:
1) Царевичното стъбло остава центрирано
по отношение на валците за стъбла, за
да се минимизира отскачането на
стъблата и изхвърлянето на кочаните
извън хедера за царевица.
2) Окачените пластини притискат добре
всяко отделно царевично стебло,
минимизирайки луфтовете, които биха
позволили на кочаните да влязат в
контакт с валците за стъбла така се
минимизират загубите при обелване на
хедера за царевица.
Налягането на окачените пластини се
контролира от бутало (C) с вътрешна пружина
(D), монтирана с натягане. Притискащото
бутало
на
окачените
пластини
е
херметизирано и не изисква смазване или
техническо обслужване. За регулиране на
натягането на окачените пластини вж. раздел
6.6.
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5.4.2 – QuadSuspension
Окачените пластини на хедерите за царевица
от серията GT са оборудвани и с пружинна
демпферираща опция за окачени пластини,
наречена QuadSuspension. Под всяка окачена
пластина (E) са разположени по два
амортисьора за окачени пластини (F) за
поглъщане на част от енергията на
царевичните кочани при контакта им с
окачените пластини. Това съдейства за
намаляване на обелването в сухи условия.

Амортисьорите на окачените пластини са
оборудвани с пружина (I) в херметичен
цилиндър (G). Той се движи във вътрешността
на подравняваща втулка (H), която се
притиска в рамата на устройството за редова
обработка.
Тази
система
не
изисква
регулиране.

Достъп до буталата на Quad Suspension може
да бъде осигурен чрез сваляне на четирите
болта (J), сваляне на подаващата верига и
водача (K) и завъртане нагоре на окачената
пластина ( Л).
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5.5 - Сгъваема рама
Някои хедери за царевица Drago GT са налични в сгъваема конфигурация. Някои модели
комбайни, в частност, тези с къс корпус на питателя, могат да позволят на хедера да влезе в
контакт с предното стъкло на кабината, когато корпусът на питателя е вдигнат до максимум.
Тези модели включват, но без да се ограничават до, следните серии комбайни; Case IH 14002500, Case IH 5088-7140, Gleaner R & S, & New Holland TR. Бъдете много внимателни, когато
вдигате корпуса на питателя на тези комбайни при сгънато положение на хедера за царевица.
Важно: Уверете се, че сгъваемият хедер за царевица е съвместим с модела на
използвания комбайн, преди да започнете да го сгъвате или разгъвате.
Важно: Когато транспортирате сгънат хедер за царевица на комбайн, корпусът на
питателя трябва да бъде достатъчно ниско, за да се избегне препятстването на
видимостта на оператора на пътя.
Предупреждение: Неспазването на процедурите по-долу може да причини
постоянна повреда на рамата на хедера за царевица или хидравличната
система.

5.5.1 - Процедура по сгъване
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Уверете се, че корпусът на питателя и вършачките на комбайна са разединени.
Активирайте ръчната спирачка.
Спуснете хедера за царевица, докато не достигне приблизително 6 инча над земята.
Изключете двигателя на комбайна и извадете ключа.
Отстранете целия материал и всички отпадъци от културата от горната част на рамата
на хедера и корпуса на питателя.
Ако използвате 8-редови 30" сгъваем хедер за царевица, разединете и приберете PTO
валовете.
Запалете двигателя на комбайна и активирайте хидравличната функция на сгъване на
страничните секции.
Оставете страничните секции да се сгънат напълно, докато и двете секции не се допрат
до гумените подложки в центъра на хедера.
Вдигнете корпуса на питателя до приемлива височина, така че да не препятствате
видимостта на оператора и да избегнете контакта с други предмети.
Опасност от смачкване: Операцията по сгъване и разгъване на външните
секции на сгъваемото устройство за редова обработка трябва да се изпълнява,
когато около хедера няма хора.

5.5.2 - Процедура по разгъване
Уверете се, че корпусът на питателя и вършачките на комбайна са разединени.
Активирайте ръчната спирачка.
Спуснете хедера за царевица, докато не достигне приблизително 6 инча над земята.
Активирайте хидравличната функция на сгъване на страничните секции. Уверете се, че
те са напълно разгънати и че блокиращите цилиндри (ако има такива) са напълно
зацепени.
5) Ако използвате 8-редови 30" сгъваем хедер за царевица, изключете двигателя на
комбайна и извадете ключа, след което свържете отново PTO валовете.
6) Запалете двигателя на комбайна и вдигнете хедера за царевица до работна височина.
1)
2)
3)
4)

Важно: Никога не транспортирайте хедер за царевица, ако той не е в напълно
сгънато или разгънато положение.
Важно: Никога не сгъвайте или разгъвайте хедера по време на движение на комбайна.
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5.6 - Автоматично управление на височината на хедера
Автоматичното управление на височината на
хедера е опционно при хедерите за царевица
Drago GT. Тази опция позволява автоматично
регулиране на височината на хедера. Могат да
бъдат монтирани общо от един до пет датчика
на височина, в зависимост от широчината на
хедера за царевица. Датчикът за височина (A)
се монтира под стъблоповдигачите. За повече
информация вж. ръководството на оператора
на Headsight.
Важно: За най-добри характеристики,
монтирайте датчика за височина
възможно най-напред в прорезите в
монтажните пластини.

Прокарване на проводници:
Кабелните снопове за автоматичното регулиране на височината на хедера трябва да се
проверяват периодично, за да се гарантира, че монтирани по такъв начин, че да нямат контакт
със селскостопански материал и други външни предмети. Повечето причини за повреждането
на тази система се коренят в неправилно прокарани или обезопасени проводници. Вж.
ръководството за монтаж на Headsight на www.headsiqht.com.
Калибрация:
Преди да започнете работа, е от критично значение да извършите успешна калибрация. Ако не
проведете успешна калибрация, може да се причини влошаване на ефективността и повреда
на накрайниците. За преглед на калибровъчната процедура за съответния модел на
използвания комбайн посетете Headsight на www.headsight.com.
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5.7 - Преди работа на полето
Преди да започнете работа с хедера за царевица или корпуса на питателя, винаги
спирайте двигателя, активирайте ръчната спирачка, изваждайте ключа за запалване и
установявайте предпазната блокировка на цилиндъра на корпуса на питателя във вдигнато
положение.

Ако не активирате предпазната блокировка на корпуса на питателя, има риск от
наранявания или смърт.

Преди започване на работа на полето, провеждайте следните проверки:
1) Уверявайте се, че всички части, съединяващи комбайна с хедера за царевица, валците
за стъбла и техните опори, щифтовете НЕ са износени, повредени или корозирали.
2) Уверявайте се, че всички защити са на място и правилно обезопасени.
3) Почиствайте съединителните части.
4) Провеждайте смазочни операции (вж. списъка на смазките).
5) Проверявайте главната машина (комбайна) съгласно инструкциите на производителя.
6) Проверявайте затегнатостта на гайките и болтовете и ефективността на защитите.
7) Уверявайте се, че общата маса на комбайна и хедера за царевица е правилно
разпределена между осите на машината.
8) Уверявайте се, че гумите на комбайна са добре надути (вж. ръководството на
комбайна).
След като сглобите хедераза царевица и проведете всички проверки, хедерът е готов за
използване на полето.
Моля отбележете: Когато задействате хедера за царевица, се уверявайте, че
двигателят на комбайна работи при ниска скорост на празен ход, за да предотвратите
повреждането на хедера.
Опасност: Не се приближавайте до работещия хедер. Стойте на минимално
разстояние от 30 метра по време на експлоатация, тъй като летящите отпадъци
могат да причинят сериозно нараняване или смърт.
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5.7.1 - Започване на работа на полето
Стартирайте канала при ниски обороти, за да проверите дали хедерът за царевица
функционира съгласно изискванията.
Задействайте комбайна и продължете при ниска скорост, докато не свикнете с хедера. След
като направите няколко опита, спрете хедера за царевица и изключете двигателя на комбайна.
Застанете в безопасно положение и проверете всички лагери, за да се уверите, че не е налице
прекомерно загряване. Всички болтове трябва да бъдат затегнати, а веригите на комбайна
трябва да бъдат натегнати.
Направете всички необходими регулировки. Вж. раздел 6.
Опасност: Изключете двигателя на комбайна, активирайте спирачката, извадете
ключа и спуснете опорите на предпазните ограничители на корпуса на
питателя, преди да доближите хедера за царевица. В противен случай има риск
от сериозно нараняване или смърт.
Шофирайте и работете много внимателно:
Шофирайте внимателно, за да поддържате хедера за царевица между редовете. Никога не
надвишавайте товароподемността на хедера или на комбайна. Претоварването може да
причини повреждане. Стартирайте с ниска скорост и постепенно я увеличавайте, докато не
намерите подходящата работна скорост.
Напрегнете слух, за да установите необичайни шумове или буксуване на съединителите.
Правилната работна скорост зависи от състоянието на реколтата и познанията и опита на
оператора.
Важно: Съгласуването на скоростта на хедера за царевица със скоростта на
движение е много важно за доброто прибиране на реколтата и за минимизиране на
загубите на зърно. В идеалния случай, при изправени растения, веригите се движат
малко по-бързо, отколкото стъблата навлизат в устройството за редова обработка.
За най-добри резултати задвижващият вал на хедера трябва да работи между 630 и
700 оборота в минута. Отбележете, че този диапазон на оборотите не е скоростта на корпуса на
питателя. За правилните съотношения на трансмисиите и препоръчителната скорост на
корпуса на питателя се свържете с оторизиран дистрибутор на GT Drago.
При задръстване на някои движещи се части на стъблоповдигачите операторът трябва
да проведе следните стъпки:
-

Да обърне посоката на първичния вал и да го придвижи няколко метра напред;

-

Да завърти прибиращите реколтата части, за да разтовари излишната продукция;

-

Ако е необходима ръчна работа, операторът трябва да постави машината на равна
повърхност, да изключи двигателя, да активира лоста за аварийно спиране, да си сложи
ръкавици и да оправи заялите части.

В случай на механична неизправност, задвижващият вал трябва да бъде разединен, преди да
бъде проведен ремонт.
ОПАСНОСТ ДВИЖЕЩИ СЕ И ИЗДАДЕНИ ЧАСТИ: Не се доближавайте до движещия се
хедер за царевицае и спазвайте безопасно разстояние (поне 30 метра) от машината.
Обърнете внимание на издаването
движението на въртящите се части.

на

външни

предмети,

вследствие

на

Не започвайте да прибирате реколтата, ако не сте се уверили, че в работния
обхвата на машината няма хора.
Неспазването на тази предпазна мярка може да причини нараняване или смърт.

С т р . | 48

Раздел 6 - Регулировки
Процедурите, описани в тази глава, могат да се изпълняват само от
квалифициран,
обучен
и
оторизиран
персонал,
притежаващ
необходимите знания и опит.
Преди да започнете каквато и да било работа, си сложете лични
предпазни средства.
Всички интервенции следва да се изпълняват само след обезопасяване
на машината, както е описано в настоящото ръководство.

Опасност: Преди да започнете обслужване или регулиране на която и да било
част на хедера за царевица, активирайте опорите на предпазните ограничители
на корпуса на питателя, спирачките, изключете комбайна, извадете ключа и
поставете предупредителен знак на платформата на оператора. В противен
случай има риск от сериозно нараняване или смърт.

Базисно подравняване на хедера за царевица
Поради техните конструктивни цели и функциониране, валците за стъбла, подаващите вериги,
шнековите конвейери, раздробителите за стъбла не могат да бъдат напълно защитени.
Ето защо, по време на работа ТРЯБВА да се спазва безопасно разстояние от тези движещи се
части.
Всички операции, провеждани върху машината, трябва да се изпълняват с най-голямо
внимание, с подходящи лични предпазни средства, за да се предотвратят злополуките, и при
стриктно следване на инструкциите за безопасност в настоящото ръководство.
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6.1 - Ъгъл на хедера за царевица
Опасност: Преди да започнете обслужване или регулиране на която и да било
част на хедера за царевица, активирайте предпазните ограничители на
цилиндъра на корпуса на питателя, ръчната спирачка, изключете комбайна,
извадете ключа и поставете предупредителен знак на платформата на
оператора. В противен случай има риск от сериозно нараняване или смърт.
Важно: От критично значение е ъгълът на хедера за царевица да бъде регулиран
между 17° и 23° при хедери без раздробител и между 21° и 23° при хедери,
оборудвани с раздробител(и) на стъбла. В противен случай има опасност от
повреждане на предавателните кутии на раздробителите (ако такива са оборудвани).

6.1.1 - Регулиране на ъгъла на хедера за царевица
1) Уверете се, че налягането на гумите и баластът са подходящи за използвания хедер. За
конкретна информация относно конфигурацията вж. ръководството на оператора на
комбайна.
2) Преместете комбайна на равна, хоризонтална повърхност.
3) Прикрепете добре хедера за царевица към комбайна.
4) Спуснете хедера до работната височина.
5) Измерете ъгъла на окачените пластини, като поставите ъгломера (ST-6), включен в
черната кутия за документи в задната част на хедера, директно на окачените пластини.
a. Хедери без раздробител
i. Ъгълът на хедера трябва да бъде между 17° и 23°.
ii. Препоръчителната настройка при нормални условия на прибиране е 20°.
iii. Препоръчителната настройка при легнала царевица е 22-23°.
b. Хедери с раздробител(и)
i. Ъгълът на хедера трябва да бъде между 21° и 23°.
ii. Препоръчителната настройка при нормални условия на прибиране е 21°.
iii. Препоръчителната настройка при легнала царевица е 22-23°.
6) Ако ъгълът при хедера за царевица не е правилният, разединете хедера и регулирайте
ъгъла чрез една от опциите по-долу.
a. Груба регулировка: Изпълнява се чрез разхлабване на болтовете на
адаптерната рама на хедера и преместването й до едно от трите положения.
b. Фина регулировка: Изпълнява се чрез регулиране на ъгъла на лицевата плоча
на корпуса на питателя на комбайна. За правилната процедура на регулиране
виж ръководството на оператора на комбайна.
7) Свържете отново хедера и проверете неговия ъгъл.
8) Ако ъгълът при хедера за царевица е неправилен, повторете стъпка 6.
9) Ако ъгълът при хедера е правилен, регулирайте накрайниците, за да се допрат до земята.
Грубата регулировка се извършва чрез адаптерната рама.
Фината регулировка се прави чрез лицевата плоча на комбайна.

1. Закарайте комбайна на равна, хоризонтална повърхност.
2. Спуснете хедера за царевица до работната височина.
3. Поставете ъгломера (оцветен в червено) на
окачените пластини.
4. Установете ъгъла на хедера.
• Без раздробител: 17° до 23°
• С раздробител: 21° до 23°
Ако ъгълът на хедера за царевица не бъде установен между
21° и 23° при монтирани раздробители, могат да възникнат
повреди в предавателната кутия на раздробителите.
За повече информация вж. Ръководството за експлоатация.
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6.1.2 - Регулиране на адаптерната рама
Адаптерната рама на хедера за царевица Drago GT може да се регулира в три различни
положения. Указаните отвори са съответните отвори, които следва да се използват за
измерване на посочените градуси. Поради различните конфигурации на комбайните, тази
регулировка може да се прави само като груба регулировка. Финото регулиране на ъгъла на
хедера се извършва чрез регулиране на корпуса на питателя на комбайна. Вж. ръководството
на оператора на комбайна.

Всички позиции

Всички позиции

Адаптерна рама

Рама на хедера

Адаптерна рама

Всички позиции

Всички позиции

Адаптерна рама

Рама на хедера

Рама на хедера

Адаптерна рама
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Рама на хедера

6.2 - Регулиране на стъблоповдигачите
Опасност: Преди да започнете ремонт или регулиране на която и да било част
на хедера за царевица, активирайте предпазните ограничители на подемния
цилиндър на корпуса на питателя, ръчната спирачка, изключете комбайна,
извадете ключа и поставете предупредителен знак на платформата на
оператора. В противен случай има риск от сериозно нараняване или смърт.
Важно: Преди регулиране на стъблоповдигачите, правилно трябва да бъде регулиран
самият хедер за царевица. Вж. раздел 6.1.

6.2.1 - Централна линия на въртене
Централната линия на въртене (червената
линия) е линията, която продължава право
напред от подаващите вериги към земята.
Това
е
точката
на
прибиране
на
стъблоповдигачите.
Когато
всички
стъблоповдигачи
бъдат
правилно установени, както е показано, те (A)
се намират над централната линия на въртене
(B). Това позволява на стъблоповдигача да се
придвижи нагоре при натъкване на външнен
предмет.

Правилно
Когато стъблоповдигачите са установени
правилно, стъблоповдигачи (C) се намират
под централната линия на въртене (D). При
това накрайникът се опитва да се движи
надолу, което може да причини повредата на
накрайника и свързаните с него части.

Неправилно
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6.3 - Ножове на валците за стъбла
Опасност: Преди да започнете
ремонт или регулиране на която и
да било част на хедера за
царевица,
активирайте
предпазните
ограничители
на
подемния цилиндър на корпуса на
питателя,
ръчната
спирачка,
изключете комбайна, извадете
ключа
и
поставете
предупредителен
знак
на
платформата на оператора. В
противен случай има риск от
сериозно нараняване или смърт.
Ножовете на валците за стъбла са сменяем и
регулируем износващ се елемент.
Важно: Уверете се, че устройството
за
редова
обработка
не
е
разгърнато, преди да започнете
регулиране или смяна на ножове. За
повече информация вж. раздел 6.5.

6.3.1 - Сваляне на валците за стъбла
1) Свалете петте болта (B) и опорната
обувка (A) от устройството за редова
обработка.
2) Свалете вътрешния болт (D) на
предната опора на валеца за стъбла.
3) Свалете предната преграда на валеца
за стъбла (E).
4) Поставете отново вътрешния болт (D)
на предната опора на валеца за
стъбла.
5) Свалете двата външни болта (C) на
предната опора на валеца за стъбла.
6) Издърпайте навън предната част на
валеца за стъбла, като избутвате с
лост задната му част, за да го
извадите от предавателната кутия на
устройството за редова обработка.
7) Извадете шестостенната шайба (G)
между задната част на валеца за
стъбла (F) и предавателната кутия на
устройството за редова обработка.
Важно: Ножовете на валците за
стъбла са проектирани да образуват
само валцова система от типа с доближени ножове. Когато поставяте
сглобения
валец
в
главната
предавателна кутия на устройството
за редова обработка, се уверявайте,
че върховете на ножовете са
подравнени с тези на съседния
валец за стъбла.
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6.3.2 - Смяна на ножовете на валците за стъбла
Важно: Много е важно когато
сменяте ножовете на валците за
стъбла, да ги поставяте правилно на
тях с помощта на инструмент ST-5.
Ако ножовете не са правилно позиционирани,
те могат да ударят срещулежащия валец по
време на работа и да причинят повреда на
валеца или предавателната кутия на
устройството за редова обработка.
Забележка: Ножовете на валците за стъбла
не трябва да се сменят поотделно. Те
винаги трябва да се сменят на групи по
четири.
Забележка: Никога не обръщайте ножовете
на валците за стъбла. Това ще създаде
хлабина в задната част на валеца,
позволяваща
увиване
на
прибирания
материал около валеца и повреждане на
уплътненията на предавателните кутии на
устройството за редова обработка.
1) Проверете ножовете на валците за
стъбла. Ако износването достига до
средата между втория и третия болт (A)
или ако износването премнава отвъд
защитното покритие (В), ножовете
трябва да се сменят.
2) Извадете блока на валците за стъбла.
Вж. раздел 6.3.1
3) Извадете петте болта (C) на валеца.
4) Извадете ножа на валеца на стъбла
(D). Не изваждайте повече от един нож
едновременно.
5) Сменете ножа на валеца (Е) и леко
затегнете петте болта (F).
6) Поставете инструмент ST-5 (G) в
предната част на ножа на валеца за
стъбла. Ножът трябва да бъде изтеглен
достатъчно навън, за да контактува с
инструмента ST-5.
7) Повторете процеса със задния (H) нож
на валеца за стъбла.
8) Затегнете петте болта (F).
9) Монтирайте валеца за стъбла на
устройството за редова обработка. Вж.
раздел 6.3.1.
10) Завъртете валеца на един цял оборот,
за да се уверите, че нито един нож не
контактува с ножовете на срещуположния
валец или с ножа за отпадъци. Ако има
контакт, повторете стъпки 2-9.
Забележка: Не плъзгайте инструмента ST-5
по острието на ножа на валеца за стъбла.
Закаленият ръб на ножа ще се вреже в ръба
на инструмента ST-5 и ще създаде
неправилна хлабина при ножа.
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6.3.3 - Регулиране на валеца за стъбла
Предните опори на валеца за стъбла на
хедерите Drago GT может да се регулират
напречно на приблизително 1/4" (6mm) чрез
разхлабване на шестте M14 х 45 болта (I) и
напречно плъзгане на блока на валеца (J).
Забележка: Опорните обувки на следващите
фигури са махнати за по-голяма яснота.
Важно: За да гарантирате, че валците за стъбла остават центрирани
на устройството за редова обработка
по време на регулиране, преместете
и двата валеца на едно и също
разстояние. Ако валците не са
центриране на устройството за
редова обработка, стъблата ще
започнат да се удрят прекомерно и
могат да доведат до ускорено
износване на опорните пластини.
Важно: Когато регулирате валците
за стъбла, затегнете външните два
монтажни болта от всяка страна (I), а
след това и вътрешните монтажни
болтове (I). Това съдейства за поддържане на правилно подравняване.
Препоръчителната фабрична настройка е с
преместени навън до упор валци за стъбла.
Така се предотвратява изваждането на кочана
в точка далеч пред устройството за редова
обработка.

При определени условия, като изключително
високи царевични растения или еластични
стъбла, може да се наложи приближаване на
валците за стъбла един до друг, за да станат
по-агресивни. Така царевичното растение се
изтегля надолу доста по-напред спрямо
устройството за редова обработка и се
предотвратява счупването му в задната част
на устройството за редова обработка.
Важно: При работа в условия на
изключително сухи и крехки стъбла
стъблата могат да се счупят и да
навлязат в хедера за царевица.
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6.4 - Ножове за отпадъци
Опасност: Преди да започнете
ремонт или регулиране на която и
да било част на хедера за
царевица,
активирайте
предпазните
ограничители
на
подемния цилиндър на корпуса
на питателя, ръчната спирачка,
изключете комбайна, извадете
ключа
и
поставете
предупредителен
знак
на
платформата на оператора. В
противен случай има риск от
сериозно нараняване или смърт.
Ножовете за отпадъци (бурени) (A) пречат на
плевелите и отпадъците да се увиват около
валците за стъбла (B). Ножовете за отпадъци
трябва да бъдат установени възможно найблизо до валците за стъбла, но без контакт.
Разхлабете четирите болта, прикрепващи
ножовете (C), и регулирайте всеки нож за
отпадъци до максимално отстояние от 1/16"
(1,5mm) до най-високия нож на валеца за
стъбла.
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6.5 - Регулиране на устройството за редова обработка
Опасност: Преди да започнете ремонт или регулиране на която и да било част
на хедера за царевица, активирайте предпазните ограничители на подемния
цилиндър на корпуса на питателя, ръчната спирачка, изключете комбайна,
извадете ключа и поставете предупредителен знак на платформата на
оператора. В противен случай има риск от сериозно нараняване или смърт.
Подравняването на устройството за редова обработка е от критично значение за осигуряване
на правилното функциониране на валците за стъбла. Ако е необходимо подравняване на
устройството за редова обработка, се свържете с оторизиран дистрибутор на Drago.
Подравняването трябва да се проверява в напречна и вертикална посока.
Проверка на напречното подравняване:
1) Вдигнете хедера за царевица и активирайте предпазните ограничители на
подемния цилиндър на корпуса на
питателя.
2) Изключете двигателя на комбайна и
извадете ключа.
3) Завъртете валците за стъбла, докато
накрайниците на ножовете се подравнят.
4) Хлабината (A) в предната част на новите
ножове на валците трябва да бъде 1/8"
(3-4 mm).
Проверка на вертикалното подравняване:
1) Вдигнете хедера за царевица и
активирайте предпазните ограничители
на подемния цилиндър на корпуса на
питателя.
2) Изключете двигателя на комбайна и
извадете ключа.
3) Завъртете устройството за редова
обработка с ръка, докато два от
накрайниците на ножовете не се
доближат. Накрайниците трябва да
бъдат в една линия.
4) Ако накрайниците не са в една линия, е
необходима регулировка.
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6.6 - Окачени пластини
Опасност: Преди да започнете ремонт или регулиране на която и да било част
на хедера за царевица, активирайте предпазните ограничители на подемния
цилиндър на корпуса на питателя, ръчната спирачка, изключете комбайна,
извадете ключа и поставете предупредителен знак на платформата на
оператора. В противен случай има риск от сериозно нараняване или смърт.
Окачените пластини на хедера за царевица Drago GT са скосени и имат по-голям отвор в
задната част на устройството за редова обработка в сравнение с този в предната част.
Окачените пластини са фабрично регулирани и обикновено не изискват регулиране при
повечето полеви условия. При неблагоприятни полеви условия, обаче, могат да имат нужда от
регулировка. Трябва да се провери подравняването на устройството за редова обработка,
както бе обяснено в раздел 6.5, преди да се регулира хлабината при окачените пластини.
Регулиране обикновено се изисква при малки кочани, големи стъбла, подложена на суша
реколта, стъбла, ненавлизащи в окачените пластини и прибиране на специална реколта.
Фабричните настройки на окачените пластини са 7/8" (22mm) в предната част и 1 1/16" (27mm) в
задната.
Забележка: Гърбиците могат да бъдат монтирани при различни от фабричните
настройки, за разлика от редовете. Това е необходимо за постигане на едно и също
отваряне на окачените пластини при всички устройства за редова обработка, поради
производствените допуски.

6.6.1 - Максимално отваряне
Максималното отваряне на окачените пластини се управлява от гърбица с формата на
полумесец (A) върху рамата на устройството
за редова обработка.
1) Максимално възможното отваряне е 1
1/8" (28mm) в предната част и 1 3/8"
(35mm) в задната.
2) За да регулирате, разхлабете болта с
гнездо за ключ (B) и завъртете
гърбицата (A).
3) В гърбиците с формата на полумесец
са прорязани с лазер числа.
a. По-голямо число = По-голямо максимално отваряне на пластината
b. По-малко число = По-малко максимално отваряне на пластината.
Проверка на максималното отваряне
Поставете настрани инструмент ST-7 (C)
между окачените пластини в задната част.
Уверете се, че текстът "Max_R" е между
окачените пластини. Завъртете инструмента
ST-7 (C), за да разширите пластините до
максималната им настройка. Те не трябва да
позволяват по-нататъшно ръчно отваряне.
Забележка: Максималното отваряне на
окачените пластини няма нужда от
регулярна проверка. То изисква проверка
само ако има съмнения за повреждане на
системата или ако условията изискват
промяна на максималното отваряне.
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6.6.2 – Минимално отваряне
Минималното отваряне на окачените пластини
се управлява от четиристранна гърбица (C) от
страната на рамата на устройството за редова
обработка.
1) Минималното възможно отваряне е 3/4"
(19mm) в предната част и 15/16” (24mm) в
задната.
2) За да регулирате, разхлабете фланцовия
болт (D) и завъртете гърбицата (C).
3) В четиристранните гърбици са прорязани с
лазер числа.
a. По-голямо
число
=
По-голямо
минимално отваряне на пластината.
b. По-малко
число
=
По-малко
минимално отваряне на пластината.
Проверка на минималното отваряне отпред
Поставете инструмента ST-7 (F) между окачените пластини в точката, в която кривата в
предната част на пластината свършва. Уверете
се, че текстът “Min_F” е между окачените
пластини. Окачените пластини трябва леко да
се допират до инструмента ST-7 (F). Ако
окачените пластини са отварят при избутване
или ако между инструмента и пластините има
хлабина,
настройката
на
минималното
отваряне трябва да се регулира.
Забележка: Минималното отваряне отпред
е критична мярка за правилната настройка
на окачените пластини и трябва да се
проверява периодично през сезона на
прибиране на реколтата.
Проверка на минималното отваряне отзад
Поставете инструмента ST-7 (G) между окачените пластини и задната част на отваряне.
Уверете се, че текстът “Min_F” е между
окачените пластини. Окачените пластини
трябва леко да се допират до инструмента ST7 (G). Отварянето на задната част на
окачените пластини не може да се регулира
независимо от отварянето на предната част.
Забележка: Минималното отваряне отзад
на окачените пластини няма нужда от
регулярна проверка. То има нужда от
проверка само при съмнения за повреждане
на системата или ако условията изискват
промяна на максималното отваряне.
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6.6.3 – Опън на окачените пластини
Противоналягането на окачените пластини
може да бъде регулирано на всяка пластина
поотделно.
1) Фабрична настройка: Регулиращите
болтове
(I)
трябва
да
бъдат
центрирани между двете байцвани с
лазер линии.
2) За да регулирате, разхлабете двата
фланцови болта (H) и завъртете
регулиращите болтове (I).
3) Двете байцвани с лазер линии (J & K)
съответстват на минималното и
максималното натягане на пружините.
a. Външна линия (J) = Минимално
натягане на пружините.
b. Вътрешна
линия
(K)
=
Максимално
натягане
на
пружините.

Лява страна

Дясна страна
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6.7 - Подаващи вериги
Опасност: Преди да започнете
ремонт или регулиране на която и
да било част на хедера за царевица, активирайте предпазните
ограничители на подемния цилиндър на
корпуса на питателя, ръчната спирачка,
изключете комбайна, извадете ключа и
поставете
предупредителен
знак
на
платформата на оператора. В противен
случай има риск от сериозно нараняване
или смърт.

6.7.1 - Натягане на подаващите вериги
Натягането на подаващите вериги се поддържа чрез пружинен натегач (A). Пружината (B) е
разположена в неподвижна тръба и помества
дистанционен елемент. Последният играе
ролята на ограничител, препятстващ прекомерното удължаване на натягащото колело.
Проверка на опъна на веригата:
1) Издърпайте подаващата верига (C)
навън, на мястото на червената
стрелка, докато натягащата вилка (D)
не се покаже.
2) Маркирайте натягащата вилка (D) в
точката, в която навлиза във водача на
подаващата верига (E).
3) Освободете подаващата верига и
измерете
разстоянието
между
маркировката от Стъпка 2 и водача на
подаващата верига (E).
a. Разстоянието между маркировката
и водача на подаващата верига
трябва да бъде между 1/4" и 5/16"
(6mm - 8mm).
Натягане:
1) Проверете опъна на подаващата
верига, както бе описано по-горе.
2) Разхлабете притискащата гайка (F).
3) Затегнете или разхлабете натягащия
болт (G).
a. Затягане = по-голям опън
b. Разхлабване = по-малък опън
на веригата
4) Проверете отново опъна на подаващата
верига, както бе описано по-горе.
5) След като опънът на подаващата
верига достигне изискуемата стойност,
затегнете притискащата гайка (F).
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6.7.2 - Смяна на подаващите вериги
Много е важно да проверявате подаващата верига периодично, за да определяте опъна й. С
износването си подаващата верига започва да се разтяга. Когато веригата достигне 3
процентово разтягане, тя е достигнала края на експлоатационния си срок.
Забележка: Подаващите вериги не трябва да продължават да се използват след
достигането на 3 процентното общо разтягане. Ако не смените подаващите вериги, те
могат да се счупят, при което не е изключена възможността да навлязат в комбайна. Може
да възникне и повреда на натягащата вилка и водача на подаващата верига.
Проверка за смяна:
i. Натегнете подаващата верига.
Вж. раздел 6.7.1.
ii. Измерете
разстоянието
(A)
между задната повърхност на
натягащата вилка и предната
повърхност
на
водача
на
подаващата верига.
a. Новите
подаващи вериги са
приблизително 1 7/16" (37 mm).
b. Подаващата
верига
с
трипроцентно разтягане ще бъде
приблизително 2 5/8" (67 mm).
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Смяна на подаващата верига:
1) Разхлабете притискащата гайка (B).
2) Разхлабете натягащия болт (C) до упор.
Забележка: Натягащият болт (C) не може
да бъде изваден от mръбата на натегача.
3) Поставете стяга (D) на натегача на
подаващата верига (E), която да
притисне блока на натегача.
4) Извадете четирите болта (F) от водача
на подаващата верига и разхлабете
шарнирния болт на задната полурама
(G).
5) Извадете
блока
на
водача на
подаващата верига (H) от устройството
за редова обработка.
6) Сменете подаващата верига (I).
7) Уверете се, че новата подаваща
верига е синхронизирана правилно със
съответната верига. Вж. раздел 6.7.3.
8) Монтирайте отново блока на водача на
подаващата верига (H). Водачът
трябва да се монтира в най-външна
позиция на прорезите. Вж. раздел
6.7.4.
9) Натегнете подаващата верига. Вж.
раздел 6.7.1.
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6.7.3 - Синхронизация на
подаващата верига
При нормални условия подаващата верига
трябва да се синхронизира с разминаване (F).
При много полегнала царевица може да се
наложи ресинхронизация на веригите. Те
трябва да бъдат ресинхронизирани така, че
едното звено да се движи непосредствено зад
срещуположното звено (G). Никога не
работете с подаващата верига, когато звената
са в една линия, за да препятствате
повреждането.

Фабрична настройка (препоръчителна)

Легнала царевица
Ресинхронизация на подаващата верига
1) Извадете двата Μ12 х 25 фланцови
болта (H), фиксиращи инструмента ST8 (I) към главната рама на хедера за
царевица.

С т р . | 64

2) Извадете щифта за бързо освобождаване
(J) от инструмента ST-8.
3) Завъртете горната дръжка на инструмента
ST-8 (I) и монтирайте отново щифта за
бързо освобождаване (J).

4) Поставете дървено блокче (K) между
валците за стъбла и окачените пластини
(L)
на
реда,
който
ще
бъде
ресинхронизиран.

5) Поставете гаечния край на инструмента
ST-8 (I) на натягащото колело на
подаващата верига (M).
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6) Поставете долното подравняващо ухо на
инструмента ST-8 (I) между две звена на
подаващата верига (N).

7) Завъртете инструмента ST-8 (I), докато
подаващата верига достигне желаната
синхронизация.
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6.7.4 - Положение на водача на
подаващата верига
Водачите на подаващите вериги на хедера за
царевица Drago GT могат да се движат
настрани, за да осигурят по-агресивно
подаване на материала в условията на
легнала царевица. Водачите на подаващите
вериги трябва да се движат само при сурови
условия на подаване. Фабричните им
настройки трябва да бъдат възстановени,
когато не се работи с легнала царевица.
1) Разхлабете, но не сваляйте четирите
болта (O), фиксиращи водача на
подаващата верига.
2) Преместете водача на подаващите
вериги (P) на желаното положение.
a. Фабрична настройка = водач на
веригата към външната страна
на устройството за редова
обработка
b. Легнала царевица = водач на
веригата
към
центъра
на
устройството
за
редова
обработка.
3) Затегнете четирите болта (O).

Фабрична настройка (препоръчителна)

Легнала царевица
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6.8 - Преграда при обратно подаване
Всички хедери за царевица Drago GT са
оборудвани с преграда при обратно подаване
(A), съдействаща за улавяне на всякакъв
материал, който може да излезе от корпуса на
питателя на комбайна. Преградата при
обратно подаване е регулируема нагоре и
надолу, за да се адаптира към различни марки
комбайни.
Препоръчителното
изходно
положение на преградата при обратно
подаване е напълно вдигната. В случай на
обратно подаване при корпуса на питателя на
комбайна или при изхвърляне на кочаните
напред извън хедера, преградата трябва да
бъде спусната до решаване на този проблем.
Забележка:
Комбайните
John
Deere
изискват преградата при обратно подаване
да бъде в напълно вдигнато положение, за да
се избегне контактът с преградата над
отвора на корпуса на питателя на комбайна.
Регулиране:
1) Разхлабете двете фланцови гайки М10
(B) от лявата страна и двете от
дясната страна (не са показани) на
преградата при обратно подаване.
2) Преместете преградата при обратно
подаване
(C)
нагоре/надолу
в
прорезите до желаното положение.
3) Затегнете четирите фланцови гайки
М10 (B), разхлабени на Стъпка 1.
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Раздел 7 - Смазване/Техническо обслужване
Неизпълнението на изискуемите операции по техническото обслужване може да доведе до
неефективна експлоатация на хедера за царевица и последваща загуба на време.
Препоръчителните интервали на техническо обслужване са за средни работни условия.
Провеждайте техническо обслужване по-често, когато работите с комбайна при тежки работни
условия, поради външни фактори, като климата или вида на полето с реколтата.
Процедурите, описани в тази глава, могат да се изпълняват само от
квалифицирани, обучени и оторизирани лица, притежаващи необходимите
знания и опит.
Преди да започнете каквато и да било операция, си сложете лични предпазни
средства.
Всички интервенции следва да есе изпълняват само след обезопасяване на
машината, както е описано в настоящото ръководство.
Опасност: Преди да започнете смазване или техническо обслужване на която и
да било част на хедера за царевица, активирайте опорите на предпазните
ограничители на корпуса на питателя, ръчната спирачка, изключете комбайна,
извадете ключа и поставете предупредителен знак на платформата на
оператора. В противен случай има риск от сериозно нараняване или смърт.
Важно: Не използвайте водни струи под високо налягане директно върху
лагерите или който и да било друг елемент, който лесно може да бъде засегнат
от инфилтрации, с цел почистване. Водата под високо налягане може да
премине покрай уплътненията и да причини повреди. Подсушете тези зони и,
след като ги смажете, задействайте и изпитайте оборудването за няколко
минути извън полето.
Техническото обслужване може да бъде категоризирано на три типа:
1) Предсезонно техническо обслужване - Този вид техническо обслужване се
извършва след изваждане на хедера за царевица от съхранение в началото на сезона.
То представлява основна проверка на нивата на течностите и инспекция за повреди,
възникнали по време на съхранението.
2) Сезонно техническо обслужване - Този вид техническо обслужване се извършва във
връзка с препоръчителните указания за смазване. Този вид техническо обслужване не
трябва да се отлага.
3) Следсезонно техническо обслужване - Това техническо обслужване се извършва в
края на сезона, за да се гарантира и запази ефективността, както и изправното
функциониране на хедера за царевица за следващия сезон.
Важно: Ако изискуемото техническо обслужване не бъде проведено, ефективността
може да се влоши и да се стигне до ненужни престои. Следвайте интервалите на
смазване и техническо обслужване, отбелязани в Таблица 7.3.1 при нормални условия
на прибиране на реколтата. При работа с легнала царевица или при тежки условия
следвайте интервалите на смазване и техническо обслужване, указани в Таблица
7.3.2. Неспазването на този график може да доведе до повреждане на компоненти.
Предсезонно техническо обслужване
Внимателната проверка на хедера за царевица след извеждането му от годишния период на
съхранение ще предотврати повреждането му вследствие на изтичане или други повреди,
възникнали по време на съхранението му.
1) Проверете хедера за царевица за изтичане на течност. Сменете всички уплътнения,

С т р . | 69

които текат или са повредени.
2) Проверете хедера за царевица за повреди, които може да са възникнали по време на
съхранението му.
3) Проверете нивата на всички течности съгласно инструкциите в раздел 7.4.
4) Прикрепете хедера за царевица към комбайна и го задействайте на ниска скорост, за да
се уверите, че всички части на хедера се въртят.
Сезонно техническо обслужване
Внимателната проверка и обслужване на хедера за царевица преди ежедневната му
експлоатация би предотвратила ненужните повреди и закъснения на полето. Преди началото
на всеки работен ден правете следните проверки и регулировки:
•
•

•
•

Почиствайте хедера от всички замърсявания и остатъци периодично, за да
улесните проверките.
Винаги проверявайте дали няма загуба на масло или счупени части в подлежащи
на смазване зони. Бъдете нащрек за хлабави/лисващи свързващи части и
затягайте/сменяйте според изискванията.
Смазвайте хедера съгласно инструкциите в Таблици 7.3.1 и 7.3.2 на настоящото
ръководство.
Обръщайте специално внимание на състоянието на ножовете на раздробителите
за стъбла, ако са оборудвани. Ако възникне повреда, сменяйте ножовете незабавно.
Винаги сменяйте ножовете по двойки, за да поддържате необходимия баланс.
Опасност: Спрете работа веднага, щом забележите липсващи или повредени
ножове за раздробяване. Това е от съществено значение за предотвратяване на
допълнителното повреждане на хедера и на сериозни наранявания или смърт.

Следсезонно техническо обслужване
Внимателната проверка и обслужване на хедера за царевица след жътва ще предотврати
ненужните повреди и закъснения в полето през следващия сезон. В края на сезона на
прибиране на реколтата правете следните проверки и регулировки:
•
•
•
•

Проверявайте основно целия хедер за царевица за повреди, неизправни части или
хлабави/липсващи свързващи елементи.
Почистете основно хедера за царевица от всички замърсявания и остатъци. Не
използвайте вода под високо налягане близо до всякакви уплътнения, тъй като така
остатъците заедно с водата могат да бъдат прокарани покрай уплътненията.
Смазвайте и поддържайте хедера за царевица съгласно инструкциите в Таблици 7.3.1 и
7.3.2 на това ръководство. Винаги смазвайте хедера след почистване.
Обръщайте специално внимание на състоянието на ножовете на раздробителите за
стъбла, ако са оборудвани. Ако възникне повреда, сменяйте ножовете незабавно. Винаги
сменяйте ножовете по двойки, за да поддържате необходимия баланс.

Винаги когато е възможно, съхранявайте смазките и контейнерите в зони, защитени от прах,
влага и други замърсители. Не съхранявайте тубите със смазка Mobilux EP 0 в хоризонтално положение, за да избегнете изтичането на смазка от контейнера. Поставяйте пластмасовите капаци
на тубите със смазка, за да избегнете замърсяването с вода или прах. Уверявайте се, че всички
контейнери са маркирани по подходящ начин за идентификация на съдържанието им. Старите
контейнери и остатъчната смазка, която може да съдържат, обезвреждайте според изискванията.
Важно: Някои точки на смазване изискват специално количество смазка, ето защо е
важно да се знае количеството смазка при всяко изпомпване на използваната преса
за мазилни вещества. Някои преси изпускат ½ грама при всяко изпомпване, докато
други могат да изпуснат 3 грама при всяко изпомпване. Прекомерното смазване на
тези зони може да причини преждевременна повреда на частта или свързаните части.
Важно: Използвайте само оригинални резервни части и смазки на OLIMAC SRL.
Неизползването на одобрени смазки може да причини ненужни престои и да доведе
до анулиране на гаранцията.
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7.1 - Вид на смазката и вместимост
Таблица 7.1 – Изискуеми течности
Местоположение
Междинна предавателна кутия
Предавателна кутия на устройството за
редова обработка (без раздробители)
Предавателна кутия на устройството за
редова обработка (един раздробител)
Предавателна кутия на устройството за
редова обработка (Twin Chop+)
Предавателна кутия на шнека
Предавателна кутия на HD
Предавателна кутия на HD с повишаваща
предавателна кутия
Подаващи вериги
Валци за стъбла
Натегач на подаващите вериги
Задвижващо колело на подаващите вериги
Натягащо колело на подаващите вериги
Сгъваеми съединения
Лагери на междинния вал
PTO задвижващи валове
Напречен шнеков триещ съединител

Вместимост
Мазилни вещества
47 oz. (1.4 л) Синтетично масло Mobil SHC 634
98 oz. (2.9 л) Синтетично масло Mobil SHC 634
179 oz. (5.3 л) Синтетично масло Mobil SHC 634
193 oz. (5.7 л) Синтетично масло Mobil SHC 634
85 oz. (2.5 л) Синтетично масло Mobil SHC 634
71 oz. (2.1 л) Синтетично масло Mobil SHC 634
71 oz. (2.1 л) Синтетично масло Mobil SHC 634
-

-

Масло SAE 30W
Смазка Mobilux EP 0
Смазка Mobilux EP 0
Смазка Mobilux EP 0
Смазка Mobilux EP 0
Смазка Mobilux EP 0
Смазка Mobilux EP 0
Смазка Mobilux EP 0
Смазка Mobilux EP 0

7.2 – Артикулни номера на мазилните вещества

Таблица 7.2 – Артикули номера на мазилните вещества
1

Mobil SHC 634 е северноамериканския еквивалент на маслата съгласно ISO 460 и ISO VG 460.
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7.3 - График за смазване
Таблица 7.3.1 – Нормална експлоатация
Интервал
Преди
сезона

Зона
Междинна предавателна кутия
Предавателна кутия на HD задвижването
Повишаваща предавателна кутия (ако е оборудвана)
Предавателна кутия на шнековото задвижване
Предавателна кутия на устройството за редова
обработка
Опън на подаващата верига
Точка на захващане на валеца за стъбла
На всеки 20 Ножове за раздробяване (ако са оборудвани)
часа
Валци за стъбла
Сгъваем съединител на теглича (само сгъване)
На всеки 100 Междинна предавателна кутия
часа
Предавателна кутия на устройството за редова
обработка
Предавателна кутия на HD задвижването
Повишаваща предавателна кутия (ако е оборудвана)
Предавателна кутия на шнековото задвижване
Опън на подаващата верига
Почистване на окачените пластини
Лагери на междинния вал
Натегач на подаващата верига
Горно зъбно колело на подаващата верига
Натягащо колело на подаващата верига
PTO задвижващи валове
На всеки 250 Провеждане на обслужване на всеки 20 часа
часа или
Провеждане на обслужване на всеки 100 часа
ежегодно
Износващи се водачи на подаващата верига
Подаващи вериги
Сгъваеми съединения (само сгъване)
Напречен шнеков триещ съединител
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Проверка Регулиране Смазване
Χ
Χ
Χ
Χ
χ
X
X
X
X
X
X
Χ
Χ
Χ
Χ

X
X
Χ
Χ
Χ
Χ
χ

X
X
X
X
X
χ

Таблица 7.3.2 – Легнала царевица / тежки работни условия
Интервал
Преди
сезона

Ежедневно

Зона
Междинна предавателна кутия
Предавателна кутия на HD задвижването
Повишаваща предавателна кутия (ако е оборудвана)
Предавателна кутия на шнековото задвижване
Предавателна кутия на устройството за редова
обработка
Опън на подаващата верига
Точка на захващане на валеца за стъбла
Ножове за раздробяване (ако са оборудвани)
Опън на подаващата верига
Валци за стъбла
Натягащо колело на подаващата верига
Натегач на подаващата верига
Сгъваем съединител на теглича (само сгъване)

На всеки 20
часа
На всеки 100 Предавателна кутия на устройството за редова
часа
обработка
Междинна предавателна кутия
Предавателна кутия на шнековото задвижване
Предавателна кутия на HD задвижването
Повишаваща предавателна кутия (ако е оборудвана)
Почистване на окачените пластини
Лагери на междинния вал
Горно зъбно колело на подаващата верига
PTO задвижващи валове
На всеки 250 Провеждане на обслужване на всеки 20 часа
часа или
Провеждане на обслужване на всеки 100 часа
ежегодно
Износващи се водачи на подаващата верига
Подаващи вериги
Сгъваеми съединения (само сгъване)
Напречен шнеков триещ съединител
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Проверка Регулиране Смазване
Χ
Χ
Χ
Χ
χ
X
X
X
Х
Х
Х
Х
X
X
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ
Χ
χ
Х
X

X
X
X
Х

X
Х
χ

7.4 - Предсезонно обслужване
Опасност: Преди да започнете смазване или техническо обслужване на която и
да било част на хедера за царевица, активирайте предпазните ограничители на
подемните цилиндри на корпуса на питателя, ръчната спирачка, изключете
комбайна, извадете ключа и поставете предупредителен знак на платформата
на оператора. В противен случай има риск от сериозно нараняване или смърт.
Важно: Не смазвайте която и да било част на хедера за царевица, докато е нова.
Всички части се доставят предварително напълнени с подходящо количество смазка
от завода.
При нормални условия на прибиране на реколтата се препоръчва следният график
на смазване.

7.4.1 - Проверка на течностите преди сезона
Междинна предавателна кутия
Преди сезонната експлоатация проверете
нивото
на
маслото
в
междинната
предавателна кутия. Вдигнете хедера за
царевица до максимум и свалете пробката на
отвора за проверка (A). Спуснете хедера на
земята. Маслото трябва да бъде на нивото на
пробката на отвора за проверка (A). Ако е
необходимо допълнително масло, свалете
дихателния вентил (B).
Тип на смазката:
Mobil SHC 634
Вместимост:
47 oz (1.4 л)
Опасност: След като вдигнете
хедера, активирайте предпазните
ограничители
на
подемните
цилиндри на корпуса на питателя.
В противен случай може да
възникне сериозно нараняване
или смърт.
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Предавателна кутия на задвижването за
тежки условия
Преди сезонната експлоатация проверете
нивото на маслото в предавателната кутия на
задвижването за тежки условия. Спуснете
хедера до работно положение и свалете
пробката на отвора за проверка (A). Ако е
необходимо допълнително масло, свалете
дихателния вентил (B).
Тип на смазката:
Mobil SHC 634
Вместимост:
71 oz (2.1 л)
Повишаваща предавателна кутия (ако е
оборудвана)
Някои модели комбайни изискват повишаваща
предавателна кутия за предотвратяване на
екстремните ъгли на РТО валовете. Преди
сезонната експлоатация проверете нивото на
маслото. Спуснете хедера до работна височина
и свалете пробката на отвора за проверка (A).
Ако е необходимо допълнително масло,
свалете пробката на отвора за пълнене (B).
Тип на смазката:
Mobil SHC 634
Вместимост:
71 oz (2.1 л)
Предавателна
задвижване

кутия

на

шнековото

Преди сезонната експлоатация проверете
нивото на маслото в предавателната кутия на
шнековото задвижване. Спуснете хедера до
работна височина и свалете пробката на
отвора за проверка (A). Ако е необходимо
допълнително масло, свалете пробката на
отвора за пълнене (B).
Тип на смазката:
Mobil SHC 634
Вместимост:
85 oz (2.5 л)
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Предавателна кутия на устройството за
редова обработка
Преди сезонната експлоатация проверете
нивото на маслото в предавателната кутия на
устройството за редова обработка. Спуснете
хедера до работно положение и извадете
нивоуказателя (A) за всеки ред. Маслото
трябва да бъде между маркировките за
максимум и минимум на нивоуказателя (A).
Тип на смазката:
Mobil SHC 634
Вместимост:
Без раздробители:
98 oz (2.9 л)
С един раздробител:
79 oz (5.3 л)
Twin Chop+:
193 oz (5.7 л)

7.4.2 – Предсезонно регулиране/проверка
Опън на подаващите вериги
Преди сезонната експлоатация проверете
натягането на подаващите вериги (A).
Проверка:
1) Изтеглете подаващата верига (A) в
посока навън, на мястото на червената
стрелка, докато натягащата вилка (B)
не се покаже.
2) Маркирайте натягащата вилка (B) в
точката, в която навлиза във водача на
подаващата верига (C).
3) Освободете подаващата верига и
измерете
разстоянието
между
маркировката, направена на Стъпка 2, и
водача на подаващата верига (C).
a. Разстоянието между маркировката
и водача на подаващата верига
трябва да бъде между 1/4" и 5/16”
(6mm - 8mm).
Регулиране:
1) Разхлабете притискащата гайка (D).
2) Затегнете или разхлабете натягащия
болт (E).
a. Затягане = по-голям опън на веригата
b. Разхлабване = по-малък опън на
веригата
3) Проверете отново опъна на подаващата
верига, както бе описано по-горе.
4) След като опънът на подаващата верига
достигне изискуемата стойност, затегнете
притискащата гайка (D).

С т р . | 76

Точка за захващане на валците за стъбла
Преди сезонната експлоатация проверете
хлабината между ножовете на валците за
стъбла (A), за да осигурите изправно
функциониране. Вж. раздел 6.5.
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7.5 - На всеки 20 работни часа
Опасност: Преди да започнете смазване или техническо обслужване на която и
да било част на хедера за царевица, активирайте предпазните ограничители на
подемните цилиндри на корпуса на питателя, ръчната спирачка, изключете
комбайна, извадете ключа и поставете предупредителен знак на платформата
на оператора. В противен случай има риск от сериозно нараняване или смърт.

7.5.1 - Смазване на всеки 20 часа
Валци за стъбла
На всеки 20 работни часа смазвайте долните
лагери
на
валците
за
стъбла
(A).
Препоръчително е да смазвате хедера за
царевица в края на деня, когато валците за
стъбла са топли. Пълнете, докато не видите,
че от валеца за стъбла започва да изтича
чиста смазка.
Тип на смазката:
Смазка Mobilux EP 0

Сгъваем съединител
сгъваеми хедери)

за

теглич

(само

На всеки 20 работни часа смазвайте
сгъваемия съединител за теглич (A).
Тип на смазката:
Смазка Mobilux EP 0
Важно: Изпомпвайте смазка в
точката на смазване, докато не
видите, че започва да изтича смазка.
Този съединител побира значително
количество смазка.
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7.5.2 - Регулиране/проверка на всеки 20 часа
Ножове за раздробяване (ако са оборудвани)
На всеки 20 работни часа проверявайте
въртящите се ножове на раздробителите за
стъбла (A).
Проверка:
Проверявайте въртящите се ножове за
раздробяване (A) & (B) за прекомерно
износване или повреда. Ако забележите
каквато и да било повреда, сменяйте
ножовете само по двойки.
Важно: Сменяйте счупените
или повредените ножове само по
двойки,
за
да
поддържате
необходимия баланс. В противен
случай предавателната кутия на
раздробителите може да бъде
повредена.
Важно:
При
модели,
оборудвани
с
Twin
Chop+,
въртящите се на ниска скорост
ножове (B) са боядисани в червен
цвят и са по-къси от въртящите се
на висока скорост ножове.
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7.6 - На всеки 100 работни часа
Опасност: Преди да започнете смазване или техническо обслужване на която и
да било част на хедера за царевица, активирайте предпазните ограничители на
подемните цилиндри на корпуса на питателя, ръчната спирачка, изключете
комбайна, извадете ключа и поставете предупредителен знак на платформата
на оператора. В противен случай има риск от сериозно нараняване или смърт.
20-часово обслужване
Проведете операциите по обслужване на всеки 20 часа. Вж. раздел 7.5.

7.6.1 - Проверка на течностите на
всеки 100 часа
Междинна предавателна кутия
На всеки 100 работни часа проверявайте
нивото
на
маслото
в
междинната
предавателна кутия. Вдигнете хедера за
царевица до максимум и свалете пробката на
отвора за проверка (A). Спуснете хедера на
земята. Маслото трябва да бъде на нивото на
пробката на отвора за проверка (A). Ако е
необходимо допълнително масло, свалете
дихателния вентил (B).
Тип на смазката:
Mobil SHC 634
Вместимост:
47 oz (1.4 л)
Опасност: След като вдигнете
хедера за царевица, активирайте
предпазните
ограничители
на
подемните цилиндри на корпуса
на питателя. В противен случай
могат да възникнат сериозни
наранявания или смърт.
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Предавателна кутия на устройството за
редова обработка
На всеки 100 работни часа проверявайте
нивото на маслото в предавателната кутия на
устройството за редова обработка. Спуснете
хедера до работно положение и извадете
нивоуказателя (A) за всеки ред. Маслото
трябва да бъде между маркировките за
максимум и минимум на нивоуказателя (A).
Тип на смазката:
Mobil SHC 634
Вместимост:
Без раздробители:
98 oz (2.9 л)
С един раздробител:
79 oz (5.3 л)
Twin Chop+:
193 oz (5.7 л)

Предавателна кутия на задвижването за
тежки условия
На всеки 100 работни часа проверявайте
нивото на маслото в предавателната кутия на
задвижването за тежки условия. Спуснете
хедера до работно положение и извадете
пробката на отвора за проверка (A). Ако е
необходимо допълнително масло, свалете
дихателния вентил (B).
Тип на смазката:
Mobil SHC 634
Вместимост:
71 oz (2.1 л)
Повишаваща предавателна кутия (ако е
оборудвана)
Някои модели комбайни изискват повишаваща
предавателна кутия, за да препятстват
екстремните ъгли на РТО валовете. На всеки
100 работни часа проверявайте нивото на
маслото. Спуснете хедера до работната
височина и извадете пробката на отвора за
проверка (A). Ако е необходимо допълнително
масло, свалете пробката на отвора за пълнене
(B).
Тип на смазката:
Mobil SHC 634
Вместимост:
71 oz (2.1 л)
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Предавателна
задвижване

кутия

на

шнековото

На всеки 100 работни часа проверявайте
нивото на маслото в предавателната кутия на
шнековото задвижване. Спуснете хедера до
работна височина и свалете пробката на
отвора за проверка (A). Ако е необходимо
допълнително масло, свалете пробката на
отвора за пълнене (B).
Тип на смазката:
Mobil SHC 634
Вместимост:
85 oz (2.5 л)
7.6.2 – Смазване

на всеки 100 часа

Опорен лагер на междинния вал
На всеки 100 работни часа смазвайте опорния
лагер на междинния вал (A). Доливайте,
докато не видите, че покрай уплътнението
изтича смазка.
Тип на смазката:
Смазка Mobilux EP 0

Натегач на подаващите вериги
На всеки 100 работни часа смазвайте натегача
на подаващите вериги (A). Доливайте, докато
не видите, че около тръбата на натегача не
изтича чиста смазка.
Тип на смазката:
Смазка Mobilux EP 0
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Задвижващо колело на подаващата верига
На всеки 100 работни часа смазвайте
задвижващите колела на подаващите вериги
(A). Доливайте 3/4 oz (20g) смазка.
Тип на смазката:
Смазка Mobilux EP 0
Важно: Не доливайте твърде много
смазка. В противен случай, може да
бъде повредена предавателната
кутия на устройството за редова
обработка.

Натягащо колело на подаващата верига
На всеки 100 работни часа смазвайте
натягащите колела на подаващите вериги (A).
Пълнете, докато не видите, че от капака
започва да изтича чиста смазка.
Тип на смазката:
Смазка Mobilux EP 0
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PTO задвижващ вал
На всеки 100 работни часа смазвайте uсъединенията
на
РТО
валовете
(A),
плъзгащия
вал
(B)
и
лагерите
на
пластмасовата
преграда
(C)
на
РТО
задвижващия вал на всеки 50 работни часа.
Уверявайте се, че телескопичната плъзгаща
се част на вала се движи свободно.
Тип на смазката:
Смазка Mobilux EP 0
Забележка: Преградите на РТО валовете са
изпуснати от първата фигура за по-голяма
яснота.
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7.6.3 – Регулиране/проверка на
всеки 100 часа
Опън на подаващите вериги
На всеки 100 работни часа проверявайте
опъна на подаващите вериги (A).
Проверка:
1) Изтеглете подаващата верига (A) в
посока навън, на мястото на червената
стрелка, докато натягащата вилка (B)
не се покаже.
2) Маркирайте натягащата вилка (B) в
точката, в която навлиза във водача на
подаващата верига (C).
3) Освободете подаващата верига и
измерете
разстоянието
между
маркировката, направена на Стъпка 2, и
водача на подаващата верига (C).
a. Разстоянието между маркировката
и водача на подаващата верига
трябва да бъде между 1/4" и 5/16”
(6mm - 8mm).
Регулиране:
1) Разхлабете притискащата гайка (D).
2) Затегнете или разхлабете натягащия
болт (E).
a. Затягане = по-голям опън на
веригата
b. Разхлабване = по-малък опън на
веригата
3) Проверете отново опъна на подаващата верига, както бе описано по-горе.
4) След като опънът на подаващата
верига достигне изискуемата стойност,
затегнете притискащата гайка (D).
Почистване на окачените пластини
На всеки 100 работни часа продухвайте
сгъстен въздух между окачените пластини (F)
и рамата на устройството за редова обработка,
за да отстраните натрупания материал. Това
предотвратява загубата на функционалност на
амортисьорите на окачените пластини.
Забележка: Подаващите вериги, водачите
на веригите и натегачите на веригите са
махнати от фигурата за по-голяма яснота.
Почистването на окачените пластини не
изисква тяхното сваляне.
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7.7 - На всеки 250 работни часа или ежегодно
Опасност: Преди да започнете смазване или техническо обслужване на която и
да било част на хедера за царевица, активирайте предпазните ограничители на
подемните цилиндри на корпуса на питателя, ръчната спирачка, изключете
комбайна, извадете ключа и поставете предупредителен знак на платформата
на оператора. В противен случай има риск от сериозно нараняване или смърт.
Важно: Тъй като хедерът за царевица използва напълно синтетични масла, не е
необходима смяна на тези течности. Изисква се само доливане на масло, за да се
поддържат правилните нива.
Обслужване на всеки 20 часа
Проведете операциите по обслужване на
всеки 20 часа. Вж. раздел 7.5.
Обслужване на всеки 100 часа
Ако провеждате техническо обслужване в
края на сезона, проведете и операциите
по обслужване на всеки 100 часа. Вж.
раздел 7.6.

7.7.1 - Смазване на всеки 250 часа или ежегодно
Смазване на подаващите вериги
Опасност: Никога не смазвайте
подаващите вериги по време на
работа на хедера за царевица,
компонентите на базовото устройство и двигателя на комбайна.
Важно: При работа с легнала
царевица, не смазвайте подаващите
вериги, за да избегнете попадането
на замърсители в тях.

На всеки 250 часа или ежегодно смазвайте
подаващите вериги (A). Препоръчително е да
оставите веригите да работят няколко минути
преди смазване, за да се улесни проникването
на маслото между вътрешните въртящи
щифтове и втулките.

Тип на смазката:
Моторно масло SAE 30W
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Сгъваеми съединения
Смазвайте точките на сгъване (A) на
отливката на рамата на всеки 250 часа или
ежегодно. Това се изисква само при сгъваеми
хедери. Доливайте, докато не видите около
щифта да изтича чиста смазка.
Тип на смазката:
Смазка Mobilux EP 0

Смазвайте сгъваемите съединения (B) на
долното главно шарнирно рамо на всеки 250
часа или ежегодно. Това се изисква само при
сгъваеми хедери. Доливайте, докато не
видите около щифта да изтича чиста смазка.
Тип на смазката:
Смазка Mobilux EP 0

Смазвайте сгъваемите съединения (C) на
главния въртящ се щифт на всеки 250 часа
или ежегодно. Това се изисква само при
сгъваеми хедери. Доливайте, докато не
видите около щифта да изтича чиста смазка.
Тип на смазката:
Смазка Mobilux EP 0
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Напречен шнеков триещ съединител
Смазвайте напречния шнеков триещ съединител (D) на всеки 250 часа или ежегодно.
Всички хедери за царевица с един шнек имат
по един съединител от лявата си страна.
Всички хедери за царевица с два шнека или
разделен шнек имат триещи съединители от
дясната и лявата си страна. Доливайте от 1
oz до 1 1/2 oz (от 30g до 40g) смазка.
Тип на смазката:
Смазка Mobilux EP 0
Важно: Не доливайте твърде много
смазка. В противен случай, може да
бъде повредена предавателната
кутия на устройството за редова
обработка.

7.7.2 - Регулиране/проверка на 250
часа или ежегодно
Износващи
вериги

се

водачи

на

подаващите

На всеки 250 часа или ежегодно проверявайте
износващите се водачи (A) за износване. Ако
забележите
прекомерно
износване,
ги
сменяйте. Всяка верига има общо три
износващи се водача.
Проверка:
Проверявайте дебелината на износващите се
водачи на подаващите вериги, особено по
краищата,
където
подаващата
верига
навлиза в и излиза от тях. Ако забележите
прекомерно
износване,
сменяйте
износващата се подложка. Всяка верига има
по три износващи се водача.
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Раздел 8 - Откриване и отстраняване на неизправности
Повечето проблеми при работа на хедерите за царевица се дължат на неправилни регулировки
или конфигурации. Следващата схема за отстраняване на неизправности би била от полза при
появата на проблем, тъй като идентифицира възможната причина и препоръчваното решение.
Когато се опитвате да решите един проблем, проверявайте дали причината не се корени на
друго място, различно от мястото на поява на проблема.
В подкрепа на установяването на скоростта на хедера оторизираният дистрибутор на Drago
може да Ви предостави схема за избор на зъбна предавка/зъбно колело.

8.1 – Откриване и отстраняване на неизправности
Проблем
Възможна причина
Загуба на царевични кочани
Неправилен ъгъл на хедера
на полето от предната част на
хедера за царевица

Решение
Регулирайте ъгъла на хедера. Вж. раздел
6.1. Препоръчителни ъгли на хедера:
• 17° - 23° хедери без раздробител
• 21° - 23° хедери с раздробител(и)
Твърде висока скорост на
Намалете скоростта на хедера, като
хедера
промените предавателното отношение или
като намалите скоростта на вариатора на
питателя на комбайна (ако е оборудван).
Кочанът трябва да се прибира от горната
част на валеца за стъбла.
Препоръчителна скорост на междинния
вал: 630-700 оборота в минута.
Твърде ниска скорост на
Увеличете скоростта при движение напред
движение
на комбайна.
Прибиране по стръмен склон Монтирайте средства за запазване на
кочаните.
Загуба на кочани от двете
Легнала или изместена
Монтирайте приставка за висока царевица
страни на хедера за царевица царевица
или шнекове за легнала царевица.
Трудно подаване в сухи
Неправилен ъгъл на хедера
Регулирайте ъгъла на хедера. Вж. раздел
условия
6.1. Препоръчителни ъгли на хедера:
• 17° - 23° хедери без раздробител
• 21° - 23° хедери с раздробител(и)
Предният барабан на корпуса Вдигнете предния барабан на корпуса на
на питателя не е в положение питателя до положение за царевица. Вж.
за прибиране на царевица
ръководството на оператора на комбайна.
Блоковете на барабана не са Монтирайте опционни ограничителни
монтирани (само при Case IH) блокове на предния барабан.
Твърде висока скорост на
Намалете скоростта на хедера, като
хедера
промените предавателното отношение или
като намалите скоростта на вариатора на
питателя на комбайна (ако е оборудван).
Кочанът трябва да се прибира от горната
част на валеца за стъбла.
Препоръчителна скорост на междинния
вал: 630-700 оборота в минута.
Твърде ниска скорост на
Увеличете скоростта на хедера, като
хедера
промените предавателното отношение или
като повишите скоростта на вариатора на
питателя на комбайна (ако е оборудван).
Кочанът трябва да се прибира от горната
част на валеца за стъбла.
Препоръчителна скорост на междинния
вал: 630-700 оборота в минута.
Монтирани са средства за
Свалете или обърнете средствата за
запазване на кочаните
запазване на кочаните.
Твърде голяма хлабина при
Регулирайте валците за стъбла до повалците за стъбла
агресивно положение. Вж. раздел 6.3.3.
Монтирайте агресивни
Монтирайте агресивни подаващи вериги
подаващи вериги
на централните 4 реда.
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Проблем
Възможна причина
Задръстване на предната част Разхлабени подаващи вериги
Неправилен ъгъл на хедера

Обелване на кочана при
ножовете на валците за
стъбла

Твърде ниска скорост на
хедера, кочаните се изтеглят
през окачените пластини

Твърде висока скорост на
хедера

В комбайна попадат твърде
много стъбла (обелки)

Износени ножове на валците
за стъбла
Изместване на устройствата
за редова обработка
Износени окачени пластини
Окачените пластини не са
правилно регулирани
Твърде висока скорост на
хедера

Твърде ниска скорост на
хедера

Износени ножове на валците
за стъбла
Неправилен ъгъл на хедера

Монтирани са средства за
запазване на кочаните
Твърде голяма хлабина при
валците за стъбла
Монтирайте агресивни
подаващи вериги
Твърде висока консумация на Монтирани раздробители за
енергия
стъбла
Износени ножове на валците
за стъбла
Неправилен ъгъл на хедера
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Решение
Регулирайте опъна на подаващите вериги.
Вж. раздел 6.7.1.
Регулирайте ъгъла на хедера. Вж. раздел
6.1. Препоръчителни ъгли на хедера:
• 17° - 23° хедери без раздробител
• 21° - 23° хедери с раздробител(и)
Увеличете скоростта на хедера, като
промените предавателното отношение или
като повишите скоростта на вариатора на
питателя на комбайна (ако е оборудван).
Кочанът трябва да се прибира от горната
част на валеца за стъбла.
Намалете скоростта на хедера, като
промените предавателното отношение или
като намалите скоростта на вариатора на
питателя на комбайна (ако е оборудван).
Кочанът трябва да се прибира от горната
част на валеца за стъбла.
Препоръчителна скорост на междинния
вал: 630-700 оборота в минута.
Регулирайте хлабината при ножовете на
валците за стъбла. Вж. раздел 6.3.2 & 6.5.
Проверете подравняването на устройствата за редова обработка. Вж. раздел 6.5.
Сменете окачените пластини.
Проверете регулировката. Вж. раздел 6.6.
Намалете скоростта на хедера, като
промените предавателното отношение или
като намалите скоростта на вариатора на
питателя на комбайна (ако е оборудван).
Кочанът трябва да се прибира от горната
част на валеца за стъбла.
Препоръчителна скорост на междинния
вал: 630-700 оборота в минута.
Увеличете скоростта на хедера, като
промените предавателното отношение или
като повишите скоростта на вариатора на
питателя на комбайна (ако е оборудван).
Кочанът трябва да се прибира от горната
част на валеца за стъбла.
Препоръчителна скорост на междинния
вал: 630-700 оборота в минута.
Регулирайте хлабината при ножовете на
валците за стъбла или сменете ножовете.
Вж. раздел 6.3.2 & 6.5.
Регулирайте ъгъла на хедера. Вж. раздел
6.1. Препоръчителни ъгли на хедера:
• 17° - 23° хедери без раздробител
• 21° - 23° хедери с раздробител(и)
Свалете или обърнете средствата за
запазване на кочаните.
Регулирайте валците за стъбла до поагресивно положение. Вж. раздел 6.3.3.
Монтирайте агресивни подаващи вериги на
централните 4 реда.
Консумацията на енергия е по-висока при
монтирани раздробители.
Обърнете/сменете ножовете на валците.
Винаги ги сменяйте по двойки.
Регулирайте ъгъла на хедера. Вж. раздел
6.1. Препоръчителни ъгли на хедера:
• 17° - 23° хедери без раздробител
• 21° - 23° хедери с раздробител(и)

Проблем
Лошо качество на
раздробяване на стъблата

Възможна причина
Неправилен ъгъл на хедера

Твърде ниска скорост на
хедера

Повреждане на накрайниците

Износени ножове на валците
за стъбла
Твърде висока скорост на
движение
Неправилен ъгъл на хедера

Накрайниците са установени
под централната линия на
въртене
Твърде агресивно износване
Около валците за стъбла се
увиват отпадъци

Износени ножове на валците
за стъбла
Ножът за отпадъци на
валците за стъбла не е
регулиран правилно
Твърде голяма хлабина при
валците за стъбла
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Решение
Регулирайте ъгъла на хедера. Вж. раздел
6.1. Препоръчителни ъгли на хедера:
• 17° - 23° хедери без раздробител
• 21° - 23° хедери с раздробител(и)
Увеличете скоростта на хедера, като
промените предавателното отношение или
като повишите скоростта на вариатора на
питателя на комбайна (ако е оборудван).
Кочанът трябва да се прибира от горната
част на валеца за стъбла.
Препоръчителна скорост на междинния
вал: 630-700 оборота в минута.
Обърнете/сменете ножовете на валците.
Винаги ги сменяйте по двойки.
Намалете скоростта на движение напред
на комбайна.
Регулирайте ъгъла на хедера. Вж. раздел
6.1. Препоръчителни ъгли на хедера:
• 17° - 23° хедери без раздробител
• 21° - 23° хедери с раздробител(и)
Регулирайте ъгъла на накрайниците. Вж.
раздел 6.2.1.
Монтирайте предната част на върховете
между задната част на точката на
износване и накрайника.
Регулирайте хлабината при ножовете на
валците за стъбла или сменете ножовете.
Вж. раздел 6.3.2 & 6.5.
Регулирайте хлабината при ножовете за
отпадъци на валците за стъбла. Вж. раздел
6.4.
Намалете хлабината при валците за
стъбла. Вж. раздел 6.3.3.

Раздел 9 - Спецификации
9.1 - Спецификации на хедера за царевица
Важно: Всички тегла и широчини, посочени по-долу, са приблизителни и могат да се
променят в зависимост от опциите, добавени към хедера за царевица.

МОДЕЛ

БРОЙ
РЕДОВЕ

4F70-GT
4F75-GT
5F70-GT
5F75-GT
5F80-GT
6F70-GT
6F75-GT
6F80-GT
8F70-GT
8F75-GT
8F80-GT
10F70-GT
10F75-GT
12F50,8-GT
12F55,8-GT
12F70-GT
12F75-GT
12F80-GT
16F70-GT
16F75-GT
18F50,8-GT
18F55,8-GT
18F70-GT
18F75-GT

4
4
5
5
5
6
6
6
8
8
8
10
10
12
12
12
12
12
16
16
18
18
18
18

НЕПОДВИЖНО ФИКСИРАНИ ХЕДЕРИ
МЕЖДУРЕДИЕ
БЕЗ
ЕДИНИЧЕН
ДВОЕН
ТРАНСПОРТНА
(CM)
РАЗДРОБИТЕЛ РАЗДРОБИТЕЛ РАЗДРОБИТЕЛ ШИРОЧИНА (M)
(КГ)
(КГ)
(КГ)
70
1415
1500
1570
3,20
75
1455
1540
1610
3,20
70
1780
1890
1980
3,92
75
1820
1930
2020
3,92
80
1860
1970
2060
4,12
70
2060
2190
2290
4,42
75
2110
2240
2330
4,72
80
2150
2280
2370
4,92
70
2740
2920
3050
5,82
75
2800
2980
3110
6,24
80
2850
3030
3160
6,52
70
7,22
75
7,76
50,8
6,50
55,8
7,05
70
4020
4280
4480
8,62
75
4080
4340
4540
9,27
80
4140
4400
4600
9,72
70
11,42
75
12,32
50,8
9,55
55,8
10,40
70
12,82
75
13,84
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МОДЕЛ

6FR70-GT
6FR75-GT
6FR80-GT
8FR70-GT
8FR75-GT
8FR80-GT
9FR70-GT
9FR75-GT
10FR70-GT
10FR75-GT
10FR80-GT
12FR70-GT
12FR75-GT
12FR80-GT
16FR70-GT
16FR75-GT

СГЪВАЕМИ ХЕДЕРИ
БРОЙ МЕЖДУРЕДИЕ
БЕЗ
ЕДИНИЧЕН
ДВОЕН
ТРАНСПОРТНА
РЕДОВЕ
(CM)
РАЗДРОБИТЕЛ РАЗДРОБИТЕЛ РАЗДРОБИТЕЛ ШИРОЧИНА (M)
(КГ)
(КГ)
(КГ)
6
70
2560
2690
2800
4,42
6
75
2560
2690
2800
4,72
6
80
2600
2730
2840
4,92
8
70
3140
3310
3450
5,82
8
75
3180
3350
3490
6,24
8
80
3220
3390
3530
6,52
9
70
3440
3630
3780
6,52
9
75
3480
3670
3820
6,92
10
70
7,22
10
75
4020
4240
4420
7,76
10
80
8,12
12
70
8,62
12
75
4440
4700
4910
9,27
12
80
9,72
16
70
11,42
16
75
12,32
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9.2 – Въртящи моменти на болтовете
Стандартен въртящ момент на болтовете
Диаметър на болтовете (инча)
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4
Диаметър на болтовете (mm)
4
5
6
8
10
12
14
16
8
10
12
14
16

SAE
LbFt
10
20
35
56
85
123
170
302
14
28
49
79
121
174
240
426
Метрична
LbFt
2.6
5.2
8.7
21.3
42.3
74
117
183
30.5
60.3
105
168
261
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Nm
13
27
47
76
116
167
231
410
18
38
67
107
164
236
326
578

Клас

Nm
3.5
7.0
11.8
28.8
57.3
100
159
248
41.3
81.8
143
227
354

Клас

10 - Списък на разпоредбите за позоваване
Този хедер за царевица е произведен в съответствие с Директивата относно машините
2006/42/ЕО.

11 - Обезвреждане
Обезвредете тази машина и нейните компоненти в съответствие с валидните разпоредби и
чрез разделяне на материалите по подходящ начин.
Предприемете всички необходими предпазни мерки и не изхвърляйте маслата, налични в
машината, в околната среда, тъй като те са силно замърсяващи; следвайте процедурите в
съответствие със законовите правила, касаещи обезвреждането.

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