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1. BEVEZETŐ
Tisztelt Ügyfelünk,
Köszönjük, hogy az DRAGO GT Kukoricacsőtörő megvásárlása mellett döntött.
A gép elindítása és a betakarítás elkezdése előtt kérjük olvassa el figyelmesen ennek az útmutatónak
minden egyes részét annak érdekében, hogy a gépet helyesen használja és a berendezés minőségét
megőrizze, továbbá annak érdekében is, hogy biztosítsa a személyzet biztonságát.
Ez az útmutató tartalmazza a működés leírását és a fő használati műveletek helyes elvégzéséhez szükséges
utasításokat, a gép rendszeres és időszakos karbantartását.
Annak érdekében, hogy praktikusabb és könnyebben kezelhető legyen, az útmutató könnyen azonosítható
fejezetekre van osztva.
Az útmutatóban foglalt utasítások olyan szakképzett felhasználóhoz szólnak, akik a gép használatához
speciális ismeretekkel rendelkeznek, engedélyezett, kiképzett felhasználók kell legyenek, akiknek megfelelő
szakképzésük van.
A gép jobb és bal oldala a kombájn vezető helyéről látható részek.
A garanciát az OLIMAC SRL biztosítja, segélyprogram révén olyan ügyfelek számára, akik a kukoricacsőtörőt
a jelen útmutató utasításai szerint kezelik és karbantartják. A garancia az olyan összetevőkre terjed ki,
amelyek a vásárlási évtől a teljes betakarítási szezon ideje alatt meghibásodottaknak vannak nyilvánítva.
Abban az esetben ha a gép összetevőit a társaság utasításaitól eltérően módosítják, anélkül, hogy ezt az
OLIMAC SRL előzetesen engedélyezte volna, a garancia érvényességét veszti. Az OLIMAC SRL által nem
engedélyezett alkatrészek és kenőanyagok használata a garancia elveszítését eredményezi.
Írja be az alábbi részre a gép azonosító adatait, ezekre szüksége lesz amikor alkatrészeket szeretne rendelni
vagy amikor a garanciát szeretné érvényesíteni.
Modell: _________________________
Rendszám: ______________
A kombájn típusa: : ________________
A vásárlas napja: _______________

Ezek az adatok a OLIMAC SRL tulajdonát képezik. Tilos az OLIMAC SRL által kifejezetten nem engedélyezett
bármely jellegű felhasználás és/vagy sokszorosítás. A jelen útmutatóban foglalt információk, ábrák és
megjegyzések a közzétételkor rendelkezésre álló aktuális információkra épülnek. OLIMAC SRL fenntartja
magának a jogot arra, hogy bármikor módosítást hajtson végre, előzetes értesítés nélkül.

FIGYELEM! Ez az útmutató az Ön berendezésének szerves részét képezi és annak állandóan a berendezés
mellett kell lennie, abban az esetben is, ha azt továbbadják, mivel ez a gép használata terén a
személyzet kiképzésének fő elemét képezi.
Fontos, hogy figyelmesen elolvassa ezt az útmutatót annak érdekében, hogy megtanulja helyesen
használni, illetve a saját maga és mások tekintetében teljes biztonságban használni a berendezést.
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2. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Figyelembe véve azt, hogy a „DRAGO GT” - kukoricacsőtörő - berendezés egyes tulajdonságainak
veszélyességi szintje jelentős mértékű, továbbá tekintettel a betakarítási rendszer természetére, az
üzemeltetőnek és a gép üzemeltetési hatótávolságában tartózkodó más személyeknek meg kell
bizonyosodnia arról, hogy az ebben az útmutatóban, valamint a kombájn használati útmutatójában foglalt
valamennyi biztonsági óvintézkedés be legyen tartva.

A kukoricatörő használata előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, a géppel együtt leszállított
kardántengely útmutatót, valamint a kombájn kezelési útmutatóját is.
Ezen útmutató segítségével elsajátíthatja a berendezés általános jellegzetességeire vonatkozó
összes információt, amely a személyzet képzéséhez szükséges a biztonságos használat érdekében.
Fontos: fordítson figyelmet a berendezésen látható helyen feltüntetett matricáknak, amelyek a
veszélyes elemekre és a biztonság érdekében javasolt viselkedésmódokra hívják fel a figyelmet
(Veszély - Figyelem - Figyelmeztetés) és speciális utasításokat tartalmaznak. Ezeknek az
elővigyázatossági intézkedések a szerepe, hogy kezelő és a vele együtt dolgozó személyek
személyes biztonságát védjék. Használat előtt kötelező elolvasni és észben tartani az
útmutatóban leírtakat.
Attól függően, hogy a gép segítségével milyen tevékenységet szeretne folytatni, megfelelő EVE-el kell
felszerelkeznie. Különösképpen az alábbiak viselését javasoljuk:
EVE
Védőlábbeli
Kesztyű
Szemüveg
Védősisak
Fülvédő
Megfelelő ruházat, a mely ne
legyen bő és ne legyenek rajta
szabad kiálló részek, amelyeket
a gép mozgó részei
becsíphetnek/behúzhatnak.

MIKOR
Mindig
Mindig
Karbantartási, beállítási és kenési műveleteknél
Az áthelyezési, be- és kirakodási műveletek végzésekor és
olyan esetleges tevékenységek végzésekor, amelyeknél
szükséges lehet, hogy a gép alá menjen.
A gép működése alatt
Mindig

Őrizze meg a betakarító berendezésre tett biztonsági jelek láthatóságát. Cserélje ki a lekopott vagy
megrongálódott jeleket. Bizonyosodjon meg róla, hogy a berendezés új összetevő részei és cserealkatrészei
az OLIMAC forgalmazó által forgalmazott biztonsági matricákkal vannak ellátva.
Tanulja meg a gépet használni és használja megfelelően a vezérlőket.
Senkinek ne engedje meg, hogy a gépet kezelje, ha az illető személy nem volt megfelelően kiképezve és
betanítva a kukoricacsőtörő használatával kapcsolatban.
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Tartsa a berendezést a munkának megfelelő feltételek közötti állapotban. A berendezésen végzett nem
engedélyezett módosítások a berendezés funkcióinak és/vagy biztonságának csökkenéséhez vezethetnek és
negatív hatással lehetnek a hatékonyságra.
Abban az esetben ha ebben az útmutatóban leírt kezelési eljárásokkal kapcsolatban valamiben nem biztos
vagy kételyei vannak, illetve abban az esetben ha segítséget szeretne kérni, bármely művelet elvégzése
előtt forduljon bátran az OLIMAC forgalmazóhoz.
Tartsa a kukoricacsőtörőt jó működési állapotban. A nem engedélyezett módosítások negatív hatással
lehetnek a biztonsági funkciókra és befolyásolhatják a gép élettartamát/garanciáját.

AZ ÚTMUTATÓ UTASÍTÁSAI BETARTÁSÁNAK ELMULASZTÁSA SÚLYOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKHEZ VEZETHET

KERÜLJE A ZÁROLÓDÁST:
A „zárolódás” elkerülése érdekében:
- semmilyen tevékenységet és semmilyen műveletet nem szabad folytatni a személyzet által
a betakarító berendezés közelében amikor a berendezés működés alatt áll.
-

Az alkalmazott személyzetnem nem szabad nem megfelelő munkaruhát
viselni, mint amilyenek az övek vagy bő vagy szabadon részeket tartalmazó
textil ruházat.

-

A gép normál működése alatt vagy a felmerülő rendellenességek
kiküszöbölése érdekében tilos improvizált elemeket használni.

-

Bármely művelet, a betakarító berendezés kizárolását is ideértve, csakis leállított géppel és
megszakított energiaellátással végezhető, a következő fejezetekben ismertetett
utasításoknak megfelelően.

Az utasítások betartásának elmulasztása halálos kimenetelű lehet, tekintettel a betakarító rendszer
agresszivitására.
Zárolódás esetén:
- be kell biztosítani a gépet, lekapcsolva és megszakítva minden energiaforrást;
-

a helyzettől függően szerelje szét és távolítsa el a zárolást előidéző részeket vagy forgassa kézzel
el ellenkező irányba a mozgó részeket, megbizonyosodva előzetesen arról, hogy nem okoz
sérülést.
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A BIZTONSÁGI JELEK JELENTÉSE

Az útmutatóban és a kukoricacsőtörőn elhelyezett matricákon figyelmeztető utasításokat fog találni,
amelyek az alábbi figyelmeztető jeleket is tartalmazzák.
A Veszély és Figyelmeztetés jelek a jellegzetes kockázati zónák közelében vannak elhelyezve.
Az általános elővigyázatossági intézkedéseket a Figyelemre felhívó jelek tartalmazzák.

Ez egy biztonság-figyelmeztető jel. Amikor a gépen vagy az útmutatóban ezt a jelet látja, vigyázzon az
esetleges testi sérülésekre.

Ez a jel fontos információkra hívja fel a figyelmet. Fontos biztonsági eljárásokra vagy beállítási eljárásokra
hívja fel a figyelmet.
Tartsa be a javasolt elővigyázatossági intézkedéseket és a műveletek biztonságban való lebonyolítására
vonatkozó praktikákat.
VESZÉLY egy veszélyes helyzetet jelöl, amely ha nem kerüljük el, súlyos sérüléseket és elhalálozást okozhat.
A veszély színe a piros.
FIGYELMEZTETÉS egy esetlegesen veszélyes helyzetet jelöl, amely ha nem kerüljük el, súlyos sérüléseket és
elhalálozást okozhat. A figyelmeztetés színe a narancssárga.
VIGYÁZAT egy esetlegesen veszélyes helyzetet jelöl, amely ha nem kerüljük el, súlyos sérüléseket és
elhalálozást okozhat. Egyes veszélyes műveletek végzése esetén használható figyelmeztetésként. A
figyelemre felhívás színe sárga.
A Veszély, Figyelmeztetés és Vigyázat jelek utasításai betartásának elmulasztása súlyos testi sérülésekhez
és elhalálozáshoz vezethet.
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ELŐVIGYÁZATOSSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK A FELHASZNÁLÓK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

A kukoricacsőtörő használata előtt olvassa el figyelmesen, értse meg és sajátítsa el az útmutató tartalmát,
valamint a kombájn használati útmutatójában foglaltakat. Tudassa ezeket az információkat
azokkal a személyekkel akik Önnel vagy Önnek dolgoznak.
1. A kukoricacsőtörő elindítása előtt ellenőrizze a biztonságos közlekedési előírásokat.
2. A motor beindítása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy senki sem tartózkodik a kombájn
közelében.
3. Az útmutatóban foglalt javaslatok mellett tartson be minden egyes helyi biztonsági előírást.
4. A munka megkezdése előtt ismerkedjen meg minden eszközzel és azok funkciójával.
5. A kombájnnak a hátsó tengelyre eső tömege elégséges kell legyen a biztonságos használat
garantálása érdekében. A megfelelő stabilitás érdekében, egyes feltételek között, a hátsó tengelyre
eső nagyobb tömegre lehet szükség. Tanulmányozza a 6. fejezetet a kukoricacsőtörő tömegére
vonatkozóan és tanulmányozza a kombájn használati útmutatóját a szükséges ellensúly
vonatkozásában. A 6. fejezetben nem szereplő kukoricacsőtörők esetében vegye fel a kapcsolatot
az OLIMAC SRL-vel.
6. Vegye figyelembe a megengedett tengelyterhelést és az össztömeget.
7. A felszerelt kukoricacsőtörő befolyásolja a sebességet, a kormányrendszert és a fékeket, tartsa
be a kormányrendszer és a fékek kapacitását.
8. Minden védőszerkezetet és biztonsági elemet tartson a helyes pozícióban. Ellenkező esetben súlyos
testi sérülés vagy elhalálozás kockázata áll fenn.
9. Amikor a kukoricacsőtörőn vagy a kombájnon dolgozik, viseljen testhezálló ruházatot, amelyet nem
csípnek be a mozgásban levő részek. Viseljen védőlábbelit és kesztyűt, amikor a késekkel és vágó
részelemekkel dolgozik.
10. FIGYELEM - Mielőtt a gépen bármely műveletet végezne, a gépen végezze el a következő
fejezetekben ismertetett biztonsági műveleteket.

Kerülje a kontaktust a forgó elemekkel
Vigyázzon amikor a gép mozgás alatt áll. A kukoricacsőtörő mozgó részeit nem lehet teljesen
védeni. A gép használata alatt mindig tartson kellő távolságot a mozgásban levő elemekkel
szemben.

Ne vezessen be a gépbe kézzel semmilyen elemet.
A becsípés elkerülése érdekében ne használja a kezeit arra, hogy egy anyagot betegyen a kukoricacsőtörőbe
és ne próbálja felszabadítani vagy kizárolni a mozgás alatt álló gépet. A törőhengerek sokkal gyorsabban
kontaktusba kerülnek a növénnyel és sokkal gyorsabban betakarítják az anyagot mint amilyen gyorsan el
tudja Ön venni a kezét az anyagról.
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Hallásromlás megelőzése
A hosszan tartó erős zajra való kitettség a hallás gyengüléséhez vagy elvesztéséhez vezethet.
A kukoricacsőtörő nem használható ha nincsen felszerelve egy kombájnra; amikor ily módon
működik, a zaj, amelynek a felhasználó ki van téve sokkal nagyobb mint a kombájn vagy a
kukoricacsőtörő önmagában keltett zaja.
A gép típusa és annak működési elve nagyon erős zaj képződésével jár. A tulajdonképpeni zajra való
kitettség változó, ez a kombájntól és a használási feltételektől függ.
A felhasználó köteles ellenőrizni a munkavégző személy relatív használati feltételek közötti tulajdonképpeni
kitettségét, az OLIMAC javasolja, hogy a munkavégző viseljen megfelelő védőfelszerelést, mint amilyen
például a fülvédő és a füldugó, annak érdekében, hogy biztosítva legyen a zajvédelem.

2.3

ELŐVIGYÁZATOSSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK A KARBANTARTÁSI MŰVELETEKRE

MOZGÓ RÉSZEK VESZÉLYE
A kukorica betakarító berendezés törőhengereit és szedőláncait, a spirálokat és egyéb mozgó részeket
nem lehet teljesen védeni anélkül, hogy a kukoricacsőtörő műkésését ne akadályozná.
Mindig tartson megfelelő távolságot a mozgó részekkel szemben amikor azok működés alatt állnak.
Mielőtt javításokat vagy karbantartási műveleteket végezne a kombájnon vagy a kukoricacsőtörőn:
1. Helyezze a kukoricacsőtörőt a talajra vagy egy stabil felületre vagy teljesen emelje fel a
kukoricacsőtörőt és engedje le a vezeték biztonsági zárjait.
2. Húzza be a rögzítőféket.
3. Állítsa meg a kombájnt és vegye ki az indítókulcsot.
4. Kapcsolja le a kardántengelyeket.
5. Helyezzen ki egy „ne használja“ jelet a kombájn kabinjában.
6. Ha a kukoricacsőtörőt valami akadályozza, állítsa meg a kombájnt és a motort mielőtt az akadályt
képező elemet eltávolítaná. Ellenkező esetben súlyos testi sérülés vagy elhalálozás kockázata áll
fenn.

Mielőtt kenési műveleteket vagy beállításokat végezne a kombájnon vagy a kukoricacsőtörőn:
1. Helyezze a kukoricacsőtörőt a talajra vagy egy stabil felületre vagy teljesen emelje fel a
kukoricacsőtörőt és engedje le a vezeték biztonsági zárjait.
2. Húzza be a rögzítőféket.
3. Állítsa meg a kombájnt és vegye ki az indítókulcsot.
4. Kapcsolja le a kardántengelyeket.
5. Helyezzen ki egy „ne használja“ jelet a kombájn kabinjában.
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Kerülje a kontaktust a nyomás alatt levő folyadékokkal
A nagy nyomás alatt levő folyadékok megsérthetik a bőrt és súlyos sérülést okozhatnak.
A permetező eszközöket úgy kezelje, hogy azok ne kerüljenek kontaktusba a kézzel vagy a test
többi részével.
Baleset esetében azonnal forduljon orvoshoz.
1. Helyezze a kukoricacsőtörőt a talajra vagy egy stabil felületre vagy teljesen emelje fel a
kukoricacsőtörőt és engedje le a vezeték biztonsági zárjait.
2. Mindig szüntesse meg a hidraulikus nyomást mielőtt a rendszert kezelné. Ellenkező esetben súlyos
testi sérülés kockázata áll fenn.
3. Egy szezonban legalább egyszer ellenőrizzen minden hidraulikus csövet, hogy kiküszöbölje az
esetleges repedéseket vagy megrongálódásokat. Amennyiben ezek a csövek elkoptak vagy
megrongálódtak, azonnal cserélje ki.
4. A szivárgások megtalálása érdekében használjon egy kartondarabot, soha ne használja a kezeit.
Baleset esetében azonnal forduljon szakorvoshoz. Bármely hasonló típusú sérülést sebészeti
beavatkozással kell kezelni a bekövetkezéstől számított első órákban, ellenkező esetben elfertőzhet
a seb.

A gép bármely felületének hegesztése vagy felmelegítése előtt távolítsa el
a festéket a toxikus gázok és por keletkezése elkerülése céljából.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hegesztés előtt távolítson el minden elemet.
Kizárólag jól szellőző helyen dolgozzon.
Távolítsa el a festéket arról a zónáról, amely túlmelegedésnek van kitéve.
Ha homoksugaras tisztítást vagy csiszolást kell végezzen, kerülje a por belélegzését porszívó vagy a
megfelelő légzőszervi védőeszközök használatával.
Ha oldószert vagy marató szert használ, hegesztés előtt távolítsa el az oldószereket szappanos
vízzel. Soha ne használjon klórozott mosószereket hegesztés előtt.
Távolítson el mindenféle sprayt, gyúlékony folyadékot és bármely más robbanó anyagot a
munkavégzés zónájából.
Hagyja a füstöt eloszolni legalább 15 percig mielőtt hegesztene vagy melegítene.
Amikor nyílt lángot használ, tartson távol a munkavégzés zónájától minden hidraulikus hálózatot és
tartályt.
Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a nyomás alatt álló folyadékok meggyúljanak.
A festékeket és az oldószereket biztonságosan vigye fel a megfelelő helyekre.

A nyomás alatt álló folyadékkal tele csövek közelében található zónák felmelegedése tűzre lobbanhat és
súlyos égési sebeket okozhat a helyszínen tartózkodó személyeknek.
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FONTOS: Kizárólag eredeti cserealkatrészeket használjon.
Amikor alkatrészeket rendel, jelölje meg a betakarító berendezés típusát és széria számát.
A betakarító berendezés azonosítása:
A betakarító berendezés széria száma az alváz jobb oldalán elhelyezett azonosító táblán található.
Javasoljuk, hogy küldje el ezeket az adatokat minden esetben amikor cserealkatrészeket rendel.
SZÉRIASZÁM…………………………………………………………………………….…..
A KOMBÁJN TÍPUSA: ……………………………………………………………………………...
A BERENDEZÉS VÁSÁRLÁSI NAPJA……………………………………………………………………………...

JAVÍTÁSOK
Az OLIMAC SRL saját termékeit folyamatosan próbálja javítani és fejleszteni.
Az OLIMAC SRL fenntartja magának a jogot arra, hogy saját berendezésein cseréket, módosításokat és
kiegészítéseket végezzen, anélkül, hogy szükséges lenne ezek alkalmazása az előzőleg eladott
berendezéseken.
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3. BIZTONSÁGI MATRICÁK
A következő oldalakon ismertetett ábrákhoz hasonló alábbi matricákat ragasztották fel a kukoricacsőtörőre.
E matricák szerepe garantálni a személyzet biztonságát és megelőzni a veszélyes munkavégzési
műveleteket. Kérjük vegye kézbe ezt az útmutatót és sétáljon el a kukoricacsőtörő körül és jegyezze le a
biztonsági figyelmeztetőjelek tartalmát. Vizsgálja újra meg minden egyes üzemeltetővel és alkalmazottal az
útmutató tartalmát és a berendezés helyes használatára vonatkozó utasításokat.
A matricákat őrizze meg jól látható és olvasható állapotban. Ha egy vagy több matrica megrongálódott
vagy hiányzik, biztosítsa azok azonnali kicserélését és kiragasztását.
A figyelmeztetőjelek (biztonsági matricák) az üzemeltetőnek a kezeléshez szükséges figyelmét jelölik.
VESZÉLY
Olyan esetleges azonnali fenyegetettségi esetet jelöl amely, ha nem kerülik el, elhalálozáshoz vagy súlyos
testi sérüléshez vezethet. A VESZÉLY színe PIROS.
FIGYELMEZTETÉS
Olyan típusú elkerülendő viselkedésmódot jelöl amely veszélyt kelthet és ha nem kerülik el, elhalálozáshoz
vagy súlyos testi sérüléshez vezethet. A FIGYELMEZTETÉS színe a NARANCSSÁRGA.
VIGYÁZAT
Olyan javasolt viselkedésmódot jelöl, amely, ha figyelmen kívül hagyják, veszélyhelyzetet idézhet elő. Ez a
kijelentés hasonlóképpen használható a nem biztonságos műveletvégzés elleni és a veszélyes használat
elleni felszólításra. A FIGYELEMRE FELHÍVÁS színe SÁRGA.
A továbbiakban ismertetett biztonsági matricákat a megjelölt zónában kell elhelyezni az Ön berendezésén
az Ön és az Önnel dolgozó személyek személyi biztonsága érdekében.
Kérjük vegye kézbe ezt az útmutatót és sétáljon el a kukoricacsőtörő körül és jegyezze le azok tartalmát.
Vizsgálja meg ezeket a matricákat és az ebben az útmutatóban található utasításokat a gép kezelőjével
együtt.
A matricákat őrizze meg jól látható és olvasható állapotban. Abban az esetben ha a matricák hiányoznak az
egyes alkatrészekről, újabb matricákat igényelhetnek az OLIMAC forgalmazótól.
MEREV BETAKARÍTÓ BERENDEZÉS MATRICA POZÍCIÓK

MEREV BETAKARÍTÓ BERENDEZÉS - ELÖLNÉZET
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MEREV BETAKARÍTÓ BERENDEZÉS HÁTULNÉZET

MEREV BETAKARÍTÓ BERENDEZÉS BAL OLDALNÉZET

MEREV BETAKARÍTÓ BERENDEZÉS JOBB OLDALNÉZET

ÖSSZECSUKHATÓ BETAKARÍTÓ BERENDEZÉS MATRICA POZÍCIÓK

ÖSSZECSUKHATÓ BETAKARÍTÓ BERENDEZÉS
- HÁTULNÉZET
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ÖSSZECSUKHATÓ BETAKARÍTÓ BERENDEZÉS
- ELÖLNÉZET

ÖSSZECSUKHATÓ BETAKARÍTÓ
BERENDEZÉS - JOBB OLDALNÉZET

ÖSSZECSUKHATÓ BETAKARÍTÓ BERENDEZÉS
- BAL OLDALNÉZET

A MATRICÁK A KÖVETKEZŐK:

1,2,3

4

Matricák, amelyek nincsenek előírva az európai piacon.
VESZÉLY - Idegen test dobása. Ne menjen
közel a mozgás alatt álló géphez.
Ellenkező esetben súlyos testi sérülés
vagy elhalálozás kockázata áll fenn.

Használati és karbantartási útmutató

5

6

FIGYELMEZTETÉS - Állítsa meg a
kukoricacsőtörőt és állítsa meg a motort
mielőtt a hengerekről eltávolítaná az
akadályozó elemeket.
A hengerek és láncok sokkal gyorsabban
mozognak mint amilyen gyorsan sikerül
Önnek mozogni miután eltávolítja az
akadályozó elemet.
Ellenkező esetben súlyos testi sérülés
vagy elhalálozás kockázata áll fenn.
VESZÉLY - Helyezze a kukoricacsőtörőt
egyenes felületre vagy zárolja az
emelőhengert mielőtt a gép alatt végezne
valamilyen műveletet.
Ellenkező esetben súlyos testi sérülés
vagy elhalálozás kockázata áll fenn

A
kukoricacsőtörő
dőlésszögének
beállítására vonatkozó utasítások

7

Kenésre vonatkozó matricák

8

9

FIGYELMEZTETÉS: CSÚSZÓS FELÜLET
Ne használja ezt a zónát lépcsőnek vagy
emelvénynek.
Ellenkező esetben súlyos testi sérülés
vagy elhalálozás kockázata áll fenn.
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CE jelölés
Vegye fel a kapcsolatot az OLIMAC-al ha
megrongálódik vagy leválik.

10

VESZÉLY - Ne menjen közel a géphez az
összecsukási művelet végzése alatt.
Ellenkező esetben súlyos testi sérülés
vagy elhalálozás kockázata áll fenn.

11

Európai Megfelelőségi Jelzés

12

13
14
15

FIGYELEM - A kardántengelyt le kell
kapcsolni a kombájnról és összecsukás
előtt a tároló pozícióba kell helyezni.
Ezt a matricát az 30” összecsukható 8
soros berendezéseknél használják

Matrica, amely nincs előírva az európai piacon.
Matrica, amely nincs előírva az európai piacon.
TOP ROTATION
30 fokban elforduló kardántengelyeken
használják

16

FIGYELEM tilos a gépre telepített biztonsági elemek módosítása, manipulálása vagy figyelmen kívül
hagyása.
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4. ELŐÍRT HASZNÁLAT
A gépet kukorica/napraforgó betakarítása céljából tervezték, a kombájnra való rögzítéssel működik.
A mechanikus erőátvitelt, a hidraulikus és elektromos meghajtást a kombájntól kapja.
A berendezés használatakor a munka helye a kombájn vezérlő kabinja.

4.1

A GÉP MŰKÖDÉSI INTERVALLUMAI

Környezettel kapcsolatos aspektusok (max és min° C, stb.): szabad ég alatti működésre rendeltetett gép.
Minimális működési hőmérséklet = 0° C
Maximális működési hőmérséklet = 45° C
Maximális páratartalom = 85%
Maximális tárolási hőmérséklet = 70° C
Minimális tárolási hőmérséklet = - 20° C
Előírt műveletek: a gépet kukorica/napraforgó betakarítása céljából tervezték.
Felhasználó: olyan felnőtt, aki képes elvégezni a kombájn kabinjából való működtetéssel a berendezés
használatával kapcsolatos tevékenységeket, aki képes elvégezni a berendezés felszerelésével/leszerelésével
kapcsolatos műveleteket, valamint minden olyan alapműveletet, amely a gép működésével kapcsolatos.
Az illető felhasználónak el kell olvasni és meg kell érteni a használati és karbantartási útmutatóban
foglaltakat, ki kell legyen képezve a gép biztonságos használata, illetve a saját munkakörébe tartozó
műveletek végrehajtása terén.
Szakértő felhasználó: az a személy, aki rendelkezik a felhasználói képességekkel és aki, ezenkívül képes
elvégezni a gépen/a gépnek a kenési, szabályozási, szállítási és elmozdítási műveleteit.
Az illető felhasználónak el kell olvasni és meg kell érteni a használati és karbantartási útmutatóban
foglaltakat, ki kell legyen képezve a gép biztonságos használata, illetve a saját munkakörébe tartozó
műveletek végrehajtása terén.
Karbantartási technikus: az a személy, aki rendelkezik a felhasználói képességekkel és aki, ezenkívül képes
elvégezni az alkatrészek karbantartását és cseréjét.
Az illető felhasználónak el kell olvasni és meg kell érteni a használati és karbantartási útmutatóban
foglaltakat, ki kell legyen képezve a gép biztonságos használata, illetve a saját munkakörébe tartozó
műveletek végrehajtása terén.
Ellátás: a berendezést az alábbiakkal kell csatlakoztatni:
-

a kardántengelyeknek a felhasználó általi csatlakoztatása annak a gépnek a meghajtójára, amelyre
tervezték.

-

Elektromos csatlakoztatás a fényszórók és egyéb elektromos tartozékok villamos energiával való
ellátására.
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A GÉP HASZNÁLATA

A kukoricacsőtörő használatához meghajtó erő csatlakoztatása szükséges a kardántengelyen keresztül. Az
üzemeltető annak a berendezésnek a kabinjából végzi a műveleteket, amelyre a gépet felszerelték és
amelyről tudja végezni (és kell végezze) a berendezés használatához szükséges vezérléseket. Nincs előírva
és nem szükséges más üzemeltető más elhelyezkedésben mint a fent említett kabinban.
A gép kezelése abból áll, hogy „megfogja” a növényt és ledőlti azt a törőhenger páron keresztül minden
soron.
A kukoricacsövek leválnak a növényről és a gép alsó részére kerülnek, ahol a spirál elvégezi a
termékbetakarítást.
AZ ÜZEMELTETŐ ÉS A GÉP KÖZÖTTI KAPCSOLAT:
Az üzemeltető a kabinból az alábbi műveleteket tudja végezni:
-

a szélső sorok összecsukása (az ilyen rendszerrel ellátott modelleknél),
sebesség beállítása (olyan kombájn modelleknél, ahol ez lehetséges),
a mechanikus erőátvitel megindítása és megállítása,
a kukoricacsőtörők felemelése/leengedése,
Az oldalspirálok fordulatszámának beállítása (ha létezik),
Fényszórók elindítása (ha létezik).

Az üzemeltető által végzett egyéb műveletek az alábbiak:
-

a berendezés be- és kirakodása,
kenés,
beállítás,
karbantartás,
tisztítás.
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5. ELLENJAVALLATOK
Soha nem szabad használni a gépet:
- A 4. fejezetben ismertetett műveletektől eltérő műveletekre.
- Robbanásveszélyes környezetben.
- A használat vonatkozásában nem tájékoztatott, nem betanított és nem megfelelően kiképezett
személyzet által.
- Eltávolított, levált vagy módosított biztonsági védőszerkezetekkel és eszközökkel.
- Olyan elektromos vezetékekkel és/vagy egyéb eszközökkel, amelyek kizárják a gép
egységeit/alkatrészeit.
- A jelen útmutatóban megjelöltektől eltérő feldolgozásokra.
- A gyártó által előírt és engedélyezett munkafeltételektől eltérő feltételek között.
- Olyan berendezéshez csatlakoztatva a kukoricacsőtörő áramellátása érdekében, amely eltér a
gyártó által előírt és engedélyezett berendezéstől.
- Az ebben az útmutatóban leírtaktól eltérő feltételek között és módon.
Tilos:
-

a gépre rámenni.
bármely jellegű beállítási, kenési vagy karbantartási beavatkozást végezni mielőtt a
gépet be nem biztosítja az útmutatóban leírt eljárások szerint.
Olyan nem megfelelő ruházatot viselni, amelyekről leválnak és/vagy lelógnak elemek.
a gépet működtetni abban az esetben ha a gép közelében emberek tartózkodnak.

Az útmutató használati utasításai betartásának elmulasztása súlyos tárgyi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
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6. A KUKORICACSŐTÖRŐ JELLEGZETESSÉGEI
Fontos: a lenti táblázatban foglalt valamennyi súly- és méretérték megközelítő érték és azokat
módosítani kell attól függően, hogy a kukoricacsőtörőre milyen opcionális elemeket szerelnek.
MODELL

SORSZÁM

SOROK
KÖZÖTT

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

70
75
70
75
80
70
75
80
70
75
80
70
75
50,8
55,8
70
75
80
70
75
50,8
55,8
70
75

MEREV BETAKARÍTÓ BERENDEZÉS
SZÁRZÚZÓ
EGYSZERŰ
NÉLKÜL (KG)
SZÁRZÚZÓ
(KG)
1415
1500
1455
1540
1780
1890
1820
1930
1860
1970
2060
2190
2110
2240
2150
2280
2740
2920
2800
2980
2850
3030
4020
4280
4080
4340
4140
4400
-

DUPLA SZÁRZÚZÓ
(KG)

SZÁLLÍTÁSI
SZÉLESSÉG (M)

1570
1610
1980
2020
2060
2290
2330
2370
3050
3110
3160
4480
4540
4600
-

3,20
3,20
3,92
3,92
4,12
4,42
4,72
4,92
5,82
6,24
6,52
7,22
7,76
6,50
7,05
8,62
9,27
9,72
11,42
12,32
9,55
10,40
12,82
13,84
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MODELL

SORSZÁM

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

6
6
6
8
8
8
9
9
10
10
10
12
12
12
16
16

SOROK
KÖZÖTT
70
75
80
70
75
80
70
75
70
75
80
70
75
80
70
75
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ÖSSZECSUKHATÓ BETAKARÍTÓ BERENDEZÉS
SZÁRZÚZÓ NÉLKÜL
EGYSZERŰ
DUPLA SZÁRZÚZÓ
(KG)
SZÁRZÚZÓ (KG)
(KG)
2560
2690
2800
2560
2690
2800
2600
2730
2840
3140
3310
3450
3180
3350
3490
3220
3390
3530
3440
3630
3780
3480
3670
3820
4020
4240
4420
4440
4700
4910
-

SZÁLLÍTÁSI
SZÉLESSÉG (M)
4,42
4,72
4,92
5,82
6,24
6,52
6,52
6,92
7,22
7,76
8,12
8,62
9,27
9,72
11,42
12,32
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CSAVAROK MEGHÚZÁSI NYOMATÉKA

CSAVARÁTMÉRŐ (INCH)
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

LBFT
10
20
35
56
85
123
170
302
14
28
49
79
121
174
240
426

CSAVARÁTMÉRŐ (MM)
4
5
6
8
10
12
14
16
8
10
12
14
16

LBFT
2,6
5,2
8,7
21,3
42,3
74
117
183
30,5
60,3
105
168
261

SAE
NM
13
27
47
76
116
167
231
410
18
38
67
107
164
236
326
578
METRIKUS
NM
3,5
7,0
11,8
28,8
57,3
100
159
248
41,3
81,8
143
227
354

OSZTÁLY

OSZTÁLY

Használati és karbantartási útmutató

DRAGO GT

7. SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERELÉSI MŰVELETEK
Veszély: A lent ismertetett műveletek végzésekor viseljen megfelelő EVE-t: védősisak, kesztyű és
védőlábbeli.

7.1

KÉZBESÍTÉS

A kukorica betakarítására alkalmas OLIMAC berendezés merev tartóállványokkal van ellátva, amely az alváz
alsó részén található. Helytakarékosság céljából speciális állványt (A) is szolgáltatunk annak érdekében,
hogy a kukoricacsőtörő berendezést függőleges pozícióban is tárolni lehessen, illetve az könnyebben
hozzáférhető legyen beállítás vagy kenés esetén.
Legyen nagyon figyelmes amikor a kukoricacsőtörőt leemeli, illetve felteszi a tartóállványra.
A kombájnhoz csatolandó valamennyi áttét / erőátviteli tengely fel kell legyen már szerelve és a
kukoricacsőtörő középső spiráljához kell legyen támasztva.

Minden kézbesített kukoricacsőtörő adaptálva kell legyen a használt kombájnhoz, a használati
jellegzetességek a betakarító berendezéssel együtt leszállított szállítólevélben vannak feltüntetve.
A kombájn valamennyi meghajó része és a kardántengelyek külön vannak csomagolva és a kézbesítés részét
képezik.
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AZ ÁLLVÁNY HASZNÁLATA

Helyezze a kukoricacsőtörőt az állványra felemelve azt megfelelő kötéllel/lánccal, a lenti utasításoknak
megfelelően.
Az állványt a gép központi részén található két alátámasztó borda közé kell rögzíteni, a lenti ábra szerint.
Abban a pillanatban ahogy a gépet rögzítette, már nem áll fenn a veszélye annak, hogy a gép leesik/leborul,
szorítsa meg a 4 rögzítő csapszeget.

A felemelés előtt ellenőrizze, hogy az állvány helyesen van rögzítve a 4 csapszeggel.
Veszély: ha az állvány nincs rögzítve a csapszegekkel, a kukoricacsőtörő leeshet a felemeléskor
vagy a szállításkor.
Az állvány használata előtt ellenőrizze, hogy azon ne legyen megrongálódás, ütődés,
alakváltozás, mely a biztonságos használatot befolyásolhatja.

Használati és karbantartási útmutató

7.3

DRAGO GT

FELEMELÉS
Veszély: kizárólag megfelelő emelőszerkezeteket használjon a kukoricacsőtörő felemelésére és
leengedésére. Ellenkező esetben súlyos testi sérülés vagy elhalálozás kockázata áll fenn.

A mechanikus emelőszerkezetekkel, daruval, targoncával és hámokkal végzett minden egyes
műveletet olyan engedélyezett személyzet kell végezze, amelyet kiképeztek hasonló típusú
műveletek végzésére. Tanulmányozza a 6. fejezetet a súlyokkal kapcsolatos információk
vonatkozásában.

A felemelési/leengedési műveletek végzése alatt ne tartózkodjon a kukoricacsőtörő alatt és ne menjen
oda.
A kukoricacsőtörő felemelésére vagy leengedésére használt berendezés teljesítménye 25%-al nagyobb kell
legyen mint a kukoricacsőtörő súlya, amelyet a váz jobb részén tüntet fel a fémtábla. A biztonsági
utasítások betartásának elmulasztása súlyos testi sérülésekhez és elhalálozáshoz vezethet.
A kukoricacsőtörő felemelése targonca segítségével:
Helyezze be a villákat az előző fejezetben említett állványon levő kengyelbe.
Ha a kukoricacsőtörő nincs ellátva állvánnyal, tilos a kukorica betakarító berendezést targoncával, a
villáknak közvetlenül a berendezésbe való beillesztésével felemelni; felborulás veszélye áll fenn.
A felemelés előtt ellenőrizze, hogy az állvány helyesen van rögzítve a 4 csapszeggel, amelyek megtartják.
Veszély: ha az állvány nincs rögzítve a csapszegekkel, a kukoricacsőtörő leeshet a felemeléskor
vagy a szállításkor.
A kukoricacsőtörő felemelése kötelek/láncok segítségével:
Helyezze a megfelelő köteleket vagy láncokat az emelő állványra (A), az
utasítások szerint. Ne próbálja felemelni a kukoricacsőtörőt más
rögzítőpontokat használva.
A kis emelőállványt (B), amelyet egyetlen sorhoz kell rögzíteni, nem kell
használni a kukoricacsőtörő felemelésére. Ha nem a nagy emelőállványt
használja (A), a berendezés alváza elhajlik.
Fontos: ha nem megfelelő emelőállványt használ, fennáll a
veszélye annak, hogy a berendezés alváza elhajoljon.
Az áthelyezési műveletek végzése alatt:
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- Bizonyosodjon meg róla, hogy minden egyes emelési műveletet olyan engedélyezett személyzet végez,
amelyet kiképeztek és betanítottak az emelési berendezések használatára;
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a felfüggesztett rakományok alatt vagy azok közelségében senki sem
tartózkodik, illetve nem megy át;
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a személyzet, amely az áthelyezést végzi megfelelő EVE-t visel
(védősisak, védőlábbeli és kesztyű);
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a horgonyzást ilyen célra tervezett állványok segítségével végzik.
- Használjon a felemelni kívánt súlyhoz méretezett köteleket/láncokat és a használat előtt
bizonyosodjon meg róla, hogy azok megfelelőek.
A FELFÜGGESZTETT TERHEK BECSÍPŐDÉS- ÉS LEESÉSVESZÉLYE:
Tartsa be az alkalmazandó szabályokban előírt elővigyázatossági intézkedéseket és a jelen
útmutatóban foglalt útmutatásokat.
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SZÁLLÍTÁS TEHERAUTÓVAL

A teherautós szállítási műveletek végzésekor a kukoricacsőtörőt a saját állványához kell rögzíteni vagy egy
szállításnak megfelelő állványzathoz, függőleges pozícióban.
A felhasználónak kötelessége biztosítani a berendezés stabilitását minden munkafázisban. Ilyen célból a
gépet le kell biztosítani a megfelelő tartókengyelen átkötött kötővel.
Javasolt a kukoricacsőtörő szállítására 6 méternél nagyobb szélességű pótkocsi használata.
Kizárólag olyan megfelelő rakodókapacitású pótkocsit használjon, amelynek a kukoricacsőtörő elemeivel
megegyező konfigurációja és világítása van és a kukoricacsőtörő lebiztosítására horgonyzási hellyel
rendelkezik. Tanulmányozza a 6. fejezetet a kukoricacsőtörő súlyával és jellegzetességeivel kapcsolatos
információk vonatkozásában.
1. Állítsa be a pótkocsi tömbelemeit és a fő hidat a kukoricacsőtörő helyes elhelyezése érdekében. A
kukoricacsőtörő csúszó talpainak rá kell támaszkodnia a fő hídra.
2. Kapcsoljon le minden elektromos és hidraulikus csatlakoztatást.
3. Kapcsolja le és tárolja az erőátviteli tengelyeket.
4. Kapcsolja le a szorító mechanizmusokat.
5. Helyezze a kukoricacsőtörőt a pótkocsira oly módon, hogy egyik tengelyre se kerüljön túlterhelés.
6. Engedje le a vezetéket amíg az lekapcsolódik a kukoricacsőtörőről.
7. Távolítsa el a kombájnt a kukoricacsőtörőtől.
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SZÁLLÍTÁS KOMBÁJNNAL
Fontos, hogy betartsa a kombájn útmutatójában található útmutatásokat a gumiabroncsok
jellegzetességei és az abroncsnyomás helyes beállítása céljából.
Fontos: tartsa be a körvonalméretre, a fényszórókra és a kijelzésekre vonatkozó helyi
szabályozásokat. Kísérő vagy vezérlő jármű használata javasolt a közúti közlekedésben, a keskeny
és lejtős utcákon valamint a hidak átkelésekor.

Egyes helyi szabályozások tiltják a kombájn szállítását és közlekedését, ha arra fel van szerelve a
kukoricacsőtörő.
Mielőtt kimenne az útra, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal és tudakozza meg, hogy
ez engedélyezett-e és, ha igen, akkor milyen körülmények között engedélyezett.
Javasolt a kukoricacsőtörő szállítására 4 méternél nagyobb szélességű pótkocsi használata.
Ha a szállításkor a kukoricacsőtörő fel van szerelve a kombájnra, kivéve azt az esetet amikor az országban
ahol használják egyéb előírások vannak hatályban, a következőképpen járjon el:
1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a betakarító berendezésre és a kombájnra felszerelt közlekedési
biztonsági eszközök, „jelek - fények” hatékonyak és a fényvisszaverő anyagok tiszták és jól láthatók.
Cseréljen ki és javítson meg minden megrongálódott és elhasználódott elemet.
2. Ellenőrizze és alkalmazza a közúti közlekedésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket. Kivéve azt az
esetet, amikor a törvényi rendelkezések másként írják elő, javasolt hogy a betakarító berendezéssel
felszerelt kombájn helyváltoztatásakor használjanak egy olyan járművet, amely a kombájn előtt
közlekedjen és megfelelően jelezze a szállítás „rendkívüli” jellegét.
Meg kell szerezni a kombájn utcán való közlekedéséhez szükséges minden egyes engedélyt ott ahol
ezt a hatályos jogszabályok előírják.
3. A haladási sebességnek megfelelőnek kell lennie, a forgalomtól és/vagy az esetleges veszélyektől
függően, mindig a közúti forgalomra vonatkozó szabályozások szerint.
4. Kerüljön bármely olyan viselkedési formát, amely akadályt vagy veszélyt jelenthet a többi járműre,
elkerülve a sor kialakulását a gépjármű háta mögött.
5. Nem szabad személy tartózkodjon a mozgásban levő gép közelében vagy akkor amikor a gép
motorja be van indítva a betakarító berendezés tesztelésére.
6. Tartsa távol a gép hatótávolságától a gyerekeket és a nem engedélyezett személyeket.
7. Bizonyosodjon meg róla, hogy a tartály üres. Ha a működtetés alatt a gabonával teli tartályú
kombájnnak nagy a sebessége, ez az abroncsok elszakadásához vezethet.
8. Csukja össze a tartály és a spirál kiegészítőit (ha fel van szerelve).
9. Csukja össze és biztosítsa be az ürítő spirált.
10. Ha összecsukható kukoricacsőtörőt használ, csukja össze a kukoricacsőtörőt.
11. Kapcsolja fel a kombájn jelzőfényeit.
12. Nyomja meg a kombájn fékjeit.
13. Emelje fel a kukoricacsőtörőt olyan pozícióba, amely jó kilátást biztosít.
14. Olyan sebességgel haladjon, amely garantálja a biztonságát.
Veszély: a kombájnra felszerelt kukoricacsőtörő befolyásolja a sebességet, a kormányrendszert
és a fékeket, tartsa be a kormányrendszer és a fékek kapacitását.
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A KUKORICACSŐTÖRŐ FELSZERELÉSE/LESZERELÉSE
Veszély: amikor felszereli vagy leszereli a kukoricacsőtörőt, egyes kombájntípusok esetén be
kell menjen a kukoricacsőtörő alá. Ha szükséges, emelje fel a kombájn vezetékét és engedje le
a vezeték biztonsági zárjait, mielőtt a kukoricacsőtörő alá menne. Ellenkező esetben súlyos
testi sérülés vagy elhalálozás kockázata áll fenn.

Fontos: mielőtt a kukoricacsőtörőt a kombájnra szerelné, ellenőrizze minden mobil alkatrész és a
felemelő szerkezet működőképességét és hatékonyságát, főleg a terhet, amelyet el kell viselniük
a gumiabroncsoknak, a fékrendszert, a hidraulikus emelőrendszert és a terhelés elosztását annak
érdekében, hogy biztosítva legyen a hátsó tengelyre felszerelt irányító rendszer hatékonysága (a
hátsó tengelynek el kell viselnie az összsúly 20%-át).
Annak érdekében, hogy biztosítsa a stabilitást a betakarítás ideje alatt, használjon kizárólag olyan
kukoricacsőtörőt, amelynek a használt kombájnhoz illeszkedő súlya és mérete van. További információkért
tanulmányozza a kombájn kézikönyvét.
VESZÉLY:
Minden szerelési műveletet, továbbá minden műveletet, amely az energiaforrással való csatlakoztatással
kapcsolatos szigorúan be kell tartani, miután bebiztosította a gépet az alábbi műveletek elvégzésével:
- mindig állítsa meg a motort
-

húzza be a rögzítőféket

-

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

-

helyezzen ki egy „TILOS HASZNÁLNI“ jelet a kombájn kabinjában.

A biztonsági rendszer beállítására vonatkozó utasítások betartásának elmulasztása súlyos testi
sérülésekhez vagy akár elhalálozáshoz vezethet.

Oly módon rögzítse a betakarító berendezés és az illesztő egység közötti alsó csapszegeket, hogy a gép
teljesen rögzítve legyen az illesztő egységhez. Ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása a
betakarító berendezés leválását és leesését eredményezheti.
Használjon megfelelő EVE-t a különböző műveletek végzéséhez.

Használati és karbantartási útmutató

DRAGO GT

7.6.1 ÖSSZEKAPCSOLÁS
Veszély: a csatlakoztatási folyamat végzése alatt SENKI sem tartózkodhat a kombájn és a
kukoricacsőtörő között.
Veszély: ha az illesztő egység és a kombájn között meggyengül vagy helytelenül rögzül egy
csatlakozás, ez a kukoricacsőtörő gyors leválását eredményezheti. Az utasítások betartásának
elmulasztása súlyos sérüléseket és elhalálozást okozhat.
Mielőtt a betakarító berendezést a kombájnhoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a berendezés
helyváltoztató és emelő elemeit képező minden egyes rész működőképes legyen.
1. Keressen egy megfelelő egyenes és szilárd felületet, távol egyéb berendezésektől.
2. Távolítson el a vezeték és a kukoricacsőtörő közötti zónából
minden fölösleges maradékot és anyagot kellő illeszkedés
biztosítása érdekében.
3. Ellenőrizze a kukoricacsőtörő illesztő egységét megbizonyosodva
arról, hogy az helyesen fel van szerelve és nem hiányzik róla,
illetve nincs megrongálódva rajta semmilyen csatlakozó elem.
4. Engedje le a vezetéket oly módon, hogy a kapcsoló elem a
kukoricacsőtörő illesztő egységének felső tartórudjának
magasságához kerüljön.
5. A kombájnt helyezze el oly módon, hogy a vezeték a
kukoricacsőtörő nyílása fölött középre kerüljön.
6. Mozgassa el a kombájnt mindaddig, amíg a vezeték a
kukoricacsőtörő nyílása elé nem kerül.
7. Emelje fel óvatosan a vezetéket mindaddig amíg a kukoricacsőtörő
teljesen el nem távolodik a talajtól. Abban az esetben ha a
kukoricacsőtörő felső rudjának összekapcsolása helytelen, eressze
újra le a vezetéket a talajszintig és emelje azt újra fel. Ily módon
helyre kell álljon mindenféle eltérési hiba.
8. Emelje fel a vezetéket mindaddig amíg az (A) tartóelem
leereszthető a vezeték emelőhengerére (B).
9. Ha a vezeték tartóeleme a helyén van, használja a kombájn csatlakoztató mechanizmusát annak
érdekében, hogy a kukoricacsőtörőt a kombájnhoz rögzítse.
10. Kizárólag akkor térhet a kardántengelyek és a hidraulikus és elektromos elemek bevezetésére
miután bebiztosította magát arról, hogy a felemelési műveleteket biztonságosan el lehet végezni.
11. Kapcsolja össze a kardántengelyeket (C) a vezeték kivezető tengelyeivel (D).
Bizonyosodjon meg róla, hogy a kardántengelyek védőszerkezetei meglegyenek, ne
legyenek megrongálódva és, hogy a védőhüvelyek esetleges ajtói helyesen vannak zárolva.

Mielőtt a betakarító berendezést teljesen felemelné, bizonyosodjon meg róla, hogy az illesztő egység
helyesen van felszerelve.
Fontos: ellenőrizze a betakarító berendezésnek a talajhoz viszonyított helyes dőlésszögét.
Ennek a figyelmeztetésnek a be nem tartása a betakarító berendezés energiafogyasztásának
növekedéséhez vagy a szárzúzó megrongálódásához vezethet. Abban a pillanatban amikor a
gépegyüttes előlapjai elérik a talajszintet, a hátsó támaszt fel kell emelni 70/90 mm-el.
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LECSATOLÁS

Veszély: a lecsatolási folyamat végzése alatt SENKI sem tartózkodhat a kombájn és a
kukoricacsőtörő között.
Mindig állítsa meg a motort, húzza be a rögzítőféket, vegye ki az indítókulcsot, az
emelőhengeren állítsa megfelelő pozícióba a vezeték biztonsági zárószerkezetét, mielőtt
nekifogna a munkának a betakarító berendezés vagy a vezeték alatt. A biztonsági elemek
összekapcsolására vonatkozó utasítások betartásának elmulasztása súlyos sérüléseket és akár
elhalálozást okozhat.

1. Keressen egy megfelelő egyenes és szilárd felületet, távol egyéb
berendezésektől.
2. Emelje fel teljesen a vezetéket és mozdítsa el az emelőhenger
biztonsági tartóelemét (A) a vezetéken (B)
3. Csatolja le a kardántengelyeket (C) a vezeték kivezető
tengelyeiről (D).
4. Helyezze a kardántengelyeket a tároló egységekre.
5. Csatoljon le és tároljon minden elektromos és hidraulikus
csatlakozást.
6. Csatolja le a kombájn összekapcsoló mechanizmusát, hogy
szétkapcsolja a kukoricacsőtörőt a kombájntól.
7. Csatolja le a biztonsági tartóelemet (A) a vezetékhengerről (B).
8. Engedje le a vezetéket mindaddig amíg a kukoricacsőtörő el nem
éri a talajt és a vezeték illesztő egysége nem éri el a
kukoricacsőtörő felső tartórudjának a magasságát.
9. Távolítsa el a kombájnt a kukoricacsőtörőtől és emelje fel a
vezetéket.
Fontos: ha a kukoricacsőtörőt egy targoncán akarja kipróbálni, bizonyosodjon meg róla, hogy a
peremek a targonca csatlakozásához helyes pozícióban vannak. További információkért
tanulmányozza a megfelelő fejezetet.
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A KUKORICACSŐTÖRŐ KIEGÉSZÍTŐ CSATLAKOZTATÁSAI

KIEGÉSZÍTŐ HIDRAULIKUS ELEMEK
Egyes Drago GT berendezésekhez kiegészítő hidraulikus elemekre
van szükség a kombájnál (A), az opcionális funkciókra. Ezek a
funkciók az oldalspirálos kukoricacsőtörőkkel kapcsolatosak.

DRAGO GT
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A KARDÁNTENGELY CSATLAKOZTATÁSA

Fontos: minden Drago GT kukoricacsőtörő el van látva 30 fokban
szabadon elforduló kardántengelyekkel. Fontos, hogy a
kardántengelyek a kukoricacsőtörőre helyesen legyenek
felszerelve annak érdekében, hogy elkerüljék a tengely
megrongálódását. Minden kardántengelyre fel van ragasztva egy matrica,
amely a forgási irányt jelöli.
1. Állapítsa meg a vezeték vezértengelyének (A) forgásiirányát.
Normál körülmények között a forgásirány a tengely felső
részének iránya, amely előre forog.
2. Csatolja le a kardántengelyt a kombájnról.
3. Forgassa el a kardántengelyt az első fázisban megállapított
forgásirányba mindaddig amíg a kardántengely le nem záródik. Ez
az a pozíció amelyben a kardántengelynek kell állnia a működés
alatt.
4. Vizsgálja meg a kardántengely mindkét végződését, az „U”
tengelyeknek egyvonalban kell lenniük (egy fázisban):
a. Ha a kardántengely helyesen van felszerelve, az „U”
tengelyek egyvonalba (egy fázisba) kerülnek (B))
b. Ha a kardántengely nincs helyesen felszerelve, az „U”
tengelyek 30 fokban a vonalon kívül kerülnek (fázison
kívül (C))
5. Ha egy kardántengely fázison kívül van, telepítse a
kardántengelyt a kukoricacsőtörő ellenkező oldalára és ismételje
meg az 1-4 lépéseket.

EGYFÁZ
ISBAN

Fontos: ha a tengelyek fázison kívül működnek, megrongálódnak és javíthatatlanná válnak.
FÁZISON
KÍVÜL

Megjegyzés: a kardántengelyek védőszerkezeteit eltávolították a két ábrán, hogy tisztábban lehessen látni
a részelemeket.

MOZGÓ RÉSZEK VESZÉLYE: a mechanikus erőátvitelt nem kell aktiválni a megfelelő
védőberendezések hiányában.

Időszakosan ellenőrizze, hogy a kardántengelyek védőszerkezetei épek és megfelelőek legyenek
és, hogy a védőhüvelyek esetleges ajtói helyesen vannak zárolva.

Szigorúan tilos a kardántengelyek védőszerkezeteinek módosítása vagy manipulálása.
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8. A GÉP MŰKÖDÉSE
A mezőn a kukoricacsőtörő fejei a betakarítási sorok között vannak elhelyezve, ezek kinyitják és behúzzák a
kukoricasorokat a betakarítási rendszerbe.
A törőhengerek elkapják a növény szárát és lehúzzák azt, áthúzva a törőhengerek fölött elhelyezett két
kukoricacsőtörő lemez között, amelyek elősegítik, hogy a növény átmenjen a betakarító berendezés alsó
részén és felfogják a kukoricacsöveket a lemezek fölött.
Amikor a kukoricacsövek a lemezek fölé kerülnek, a szedőláncok egy forgó mozgással átszállítják a
kukoricacsöveket a központi adagolóba, amely a betakarított termést a kombájnon levő továbbítócsőbe
vezeti.
8.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A Drago GT berendezés betakarítási szakasza 5 mechanizmusból áll, amelyek együttműködnek a növény és
a kukoricacsövek irányításában, begyűjtésében, csoportosításában és feldolgozásában. Az útmutatónak
ebben a részében megtalálja a szimbólumok és azok funkciói részletes leírását.
SORELVÁLASZTÓK
A sorelválasztók (a végek (A) és az elemek (B)) a kukoricacsőtörő első
részei, amelyek a betakarított termékkel kapcsolatba kerülnek. Ezeknek
szerepe elválasztani a kukoricasorokat, felemelni a ledőlt növényeket, az
anyagot a sorcsoportokba irányítva.

Szedőláncok
A szedőláncok (C) segítik a szár és a kukoricacsövek elmozdítását a
sorcsoportok hátsó része felé, a spirál felé, a kukoricacsőtörő hátsó
részére.

Kukoricacsőtörő lemezek
A Drago GT berendezés kukoricacsőtörő lemezei (D) arra vannak tervezve,
hogy óvatosan húzzák le a kukoricacsöveket a szárról, amikor a növényt
lehúzzák a hengerek. Mindkét lemez önállóan van beállítva, egy
nyomórugó segítségével és ehhez nem szükséges az üzemeltető
beavatkozása.

Törőhengerek
A törőhengerek (E) egymást forgatják így fogják össze a növényt, amelyet
lefele húznak. Hasonlóképpen a növény aprításában is szerepük van.
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Szárzúzó
A szárzúzó egy olyan opcionális szerkezet, amely a hulladékok utólagos aprításában segít, a kukoricacsőtörő
aljára van felszerelve. A Drago GT kukoricacsőtörő három különböző típusú szárzúzóval látható el annak
érdekében, hogy minden ügyfél igényét kielégítse. A szárzúzó opció nélküli berendezés a területen, ahol a
betakarítást végzik hosszabb szárakat fog hagyni, míg az egyszerű vagy dupla szárzúzó rövidebb szárakat és
kisebb mennyiségű maradékot fog maga után hagyni. Mindkét szárzúzó, az egyszerű és a dupla is
felszerelhető bármikor a kukoricacsőtörőre. Ugyanakkor mindkét szárzúzó, az egyszerű és a dupla is
bármikor leszerelhető a kukoricacsőtörőről, a leszerelhető zároló lemez visszaillesztésével.

1. Opció - Szárzúzó nélkül (Standard)
A Drago GT kukoricacsőtörő a szárzúzó szerkezet nélkül áll
rendelkezésre. A szárzúzó helyén egy leszerelhető zároló lemez (F)
van felszerelve. Ebben az esetben a törőhengerek felaprítják az
anyaghulladékokat és a megmunkált felületen körülbelül 300 mm
magasságú szárakat hagynak, a gépnek a talajhoz viszonyított
használati magasságától függően.

2. Opció - Egyszerű szárzúzó
Az egyszerű szárzúzó egy doboz (G) a kukoricacsőtörő minden sora
alatt, egyetlen forgóelemmel és két késsel. A szárak előbb a
törőhengereken mennek keresztül és csak utána zúzzák szét az
anyagot a forgókések. A szárzúzó kések elvágják a törőhengerek által
egyforma magasságban hagyott szárakat, mely magasságot a gép
terepen való használata határozza meg. Az egyszerű szárzúzó leállító
funkcióval (H) is el van látva, amely lehetővé teszi, hogy egyes
sorokon lekapcsolják.

3. Opció - Dupla szárzúzó
A dupla szárzúzó egy egyszerű doboz (I) a kukoricacsőtörő minden
sora alatt, két forgóelemmel, mindeniken 2 késsel. A szárak előbb a
törőhengereken mennek keresztül és csak utána zúzzák szét az
anyagot a forgókések. Az elülső forgóelemnek (J) nagyobb a
forgósebessége mint a hátulsó forgóelemnek (K). Ez teszi lehetővé a
száron a visszavágási műveletet. A szárzúzó kések elvágják a
törőhengerek által egyforma magasságban hagyott szárakat, mely
magasságot a gép terepen való használata határozza meg, így
finomabb aprítást eredményezve. A dupla szárzúzó nincs ellátva
leállító funkcióval.
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AZ ALKATRÉSZEK EGYÉNI VÉDŐSZERKEZETEI

A Drago GT kukoricacsőtörők a fő alkatrészeknél egyéni védőszerkezetekkel vannak ellátva az esetleges
idegen testek okozta megrongálódások megelőzése céljából. A védőszerkezet egy görgőscsapágyas
dörzskapcsoló, amely a forgó fogaskerekek belső felében van elhelyezve, zárt csapágyakban. Ezeket a
dörzskapcsolókat nem kell karbantartani, mindaddig amíg olajfürdőben működnek. Ezeket a
dörzskapcsolókat a gyártó megfelelően beállította és nem lehet állítani.
Szedőláncok
A Drago GT berendezés minden során mindkét szedőlánc saját
dörzskapcsolóval (B) rendelkezik, a fogaskerekek (A) belső felében. Így
minden lánc működtethető egyénileg, a másik lánctól függetlenül
abban az esetben ha idegen testtel érintkezik.

Fogaskerékház
A fő fogaskerék (C), amely a Drago GT berendezés minden
sorcsoportjának a hengereit működteti, egy beépített görgőscsapágyas
dörzskapcsolóval van ellátva. Így mindkét henger működtethető a
többi sorcsoporttól függetlenül abban az esetben ha egy idegen testtel
érintkezik. Ha a hengerek működnek, azok a fázisban maradnak.

Szárzúzó
Az egyszerű és a dupla szárzúzót egy görgőscsapágyas dörzskapcsoló
védi (F), amely a fogaskerékház belső felében van elhelyezve (F).

Törőcsap
A törőcsap (H) a gép kiegészítő védőszerkezete, ezt akkor kell
működésbe hozni amikor az üzemeltető követ el valamilyen hibát, mint
például egy idegen test „felvétele” vagy a kukoricacsőtörő helytelen
szögbeállítása. Ennek szerepe lezárni a lengéseket, amelyek a kombájn
részeinek (meghajtótengely, meghajtószíj stb.) megrongálódásához
vezethetnek. A törőcsap a csavaragyban (G), a vezető tengelyen van
elhelyezve, a hajtómű és a közvetítő közeg között. A törőcsap mérete
M12X60X1.75 8.8. osztály.
Megjegyzés: soha ne szereljen a meglevőnél nagyobb vagy egy magasabb osztályba tartozó törőcsapot
mivel ez az alkatrészek meghibásodásához vezethet.
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ERŐÁTVITEL

A Drago GT berendezésen kifejlesztett erőáramlat sokkal tömörebb mint az előbbi modelleknél. Az erő a
kukoricacsőtörőbe a kardántengelyen (A) keresztül jut be
A. Kardántengely
B. Speciális hajtómű
C. Vezető tengely (a törőcsapot is ideértve)
D. Köztes hajtómű
E. Meghajtótengely
F. Spirál hajtómű

Bizonyosodjon meg róla, hogy a kardántengelyek védőszerkezetei meglegyenek, ne
legyenek megrongálódva és, hogy a védőhüvelyek esetleges ajtói helyesen vannak zárolva.
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KUKORICACSŐTÖRŐ LEMEZEK

A Drago GT berendezés kukoricacsőtörő lemezei arra vannak tervezve, hogy óvatosan húzzák le a
kukoricacsöveket a szárról, minimálisra csökkentve az ütközés miatti kukoricaszem veszteséget.
Ez azért lehetséges mivel a lemezek minden sorra külön vannak adaptálva, a betakarítási feltételektől
függően. További előnyt képeznek a lengéscsillapítóval ellátott kukoricacsőtörő lemezek, amelyek
csillapítják a kukoricacsövek ütközését.
A LEMEZEK NYOMÁSA
Mindkét lemezen (A) a sorcsoportok szélét autonóm
nyomórugók (B) automata és szimultán módon állítják be, a
szárak méretéhez igazodva. Ennek a dolognak két előnye is van:
1. A szár a törőhengerek középvonalában marad, így
minimálisra csökkenti az erőszakos kihúzást, amely a
kukoricacsöveknek a kukoricacsőtörőből való kiesését
eredményezné.
2. A lemezek szorosan maradnak a száron, így kizárnak
minden olyan nyíláslehetőséget, amely megengedné,
hogy a kukoricacsövek kapcsolatba kerüljenek a
hengerekkel.
A lemezek nyomását egy dugattyú (C) vezéreli, amelyben egy
megfeszített rugó van (D). A lemezek dugattyúja le van zárva és
nem szükséges kenni vagy karbantartani. A lemezek
feszültségének beállítása céljából tanulmányozza a 10. fejezetet.
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CSILLAPÍTOTT LENGÉSŰ KUKORICACSŐTÖRŐ LEMEZEK

A GT szériájú berendezésekre telepített kukoricacsőtörő lemezek
egy speciális lengéscsillapítóval vannak ellátva, amelyek csillapítják
a kukoricacsövek ütközését a lemezekkel.
Minden lemez alá (E) két lengéscsillapító (F) van szerelve, amelyek
átveszik a kukoricacsövek energiájának egy részét amikor azok a
lemezekkel összeütköznek. Ez segít a kukoricacső letörés
csökkentésében akkor amikor a kukorica száraz.

A lemezek lengéscsillapítója egy rugó (I) segítségével működik,
amely egy zárt hengerben van elhelyezve. A rugó becsúszik az
igazító hüvelybe (H), amely benyomódik a sorcsoport vázának
belsejébe. Ezt a rendszert nem kell karbantartani vagy beállítani.

DRAGO GT
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ÖSSZECSUKHATÓ VÁZ

A Drago GT kukoricacsőtörő összecsukható változatban is rendelkezésre áll. Egyes kombájn modellek
esetén, főleg a rövid vezetékű modellek esetében a kukoricacsőtörő megérintheti a kabin szélvédőjét akkor
amikor az adagoló vezeték teljesen fel van emelve. Ezek a modellek, többek között az alábbi szériájú
kombájnok: Case IH 1400-1600. Vigyázzon és legyen elővigyázatos amikor az ilyen kombájnok vezetékét
felemeli ha a kukoricacsőtörő zárt pozícióban van.
Fontos: bizonyosodjon meg róla, hogy az összecsukható kukoricacsőtörő kompatibilis a használt
kombájn modelljével, mielőtt azt megpróbálná kinyitni vagy becsukni.
Fontos: amikor a kukoricacsőtörőt egy kombájnra összecsukva szállítja, tartsa a vezetéket eléggé
leengedve ahhoz, hogy az ne akadályozza a felhasználónak az utcára látását.
Veszély: a következő eljárások be nem tartása javíthatatlanul megrongálhatja a gép vázát vagy
hidraulikus rendszerét.
8.6.1

AZ ÖSSZECSUKHATÓ BERENDEZÉSEK ÖSSZECSUKÁSA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a kombájn vezetékének átvitelei le vannak kapcsolva.
Húzza be a rögzítőféket.
Engedje le a kukoricacsőtörőt amíg az a talajtól 15 cm nem kerül.
Állítsa meg a kombájnt és vegye ki az indítókulcsot.
Távolítson el a váz felső részéből és a vezetékből minden fölösleges maradékot és anyagot.
Ha a 30”-on 8 soros berendezést használja, szerelje le és helyezze a tartóba a kardántengelyeket.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a kukoricacsőtörő közelében nem tartózkodik senki.
Indítsa el a kombájn motorját és aktiválja a hidraulikus összecsukási funkciót.
Hagyja, hogy az összecsukható elemek teljesen becsukódjanak mindaddig amíg a gumiütközők meg
nem érintik a kukoricacsőtörő középpontját.
10. Emelje vel a vezetéket elfogadható magasságba úgy, hogy az ne akadályozza az üzemeltető látását
és úgy, hogy elkerülje a más tárgyakkal való összeütközést.
Becsípés veszély: az összecsukható sorok kinyitási és becsukási műveleteit úgy kell elvégezni,
hogy a gép közelében ne tartózkodjon más személy.
8.6.2

AZ ÖSSZECSUKHATÓ BERENDEZÉSEK KINYITÁSA

1.
2.
3.
4.
5.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a kombájn vezetékének átvitelei le vannak kapcsolva.
Húzza be a rögzítőféket.
Engedje le a kukoricacsőtörőt amíg az a talajtól 15 cm nem kerül.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a kukoricacsőtörő közelében nem tartózkodik senki.
Aktiválja a hidraulikus összecsukás funkciót. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kukoricacsőtörő
mindkét oldalán teljesen ki legyen nyitva és, hogy a záró hengerek legyenek beillesztve (ha vannak
ilyenek).
6. Ha a 30”-on 8 soros berendezést használja, állítsa meg a kombájnt, vegye ki az indítókulcsot, majd
csatlakoztassa a kardántengelyeket.
7. Indítsa el a kombájnt és emelje fel a kukoricacsőtörőt a munkához illő magasságba.
Becsípés veszély: az összecsukható sorok kinyitási és becsukási műveleteit úgy kell elvégezni,
hogy a gép közelében ne tartózkodjon más személy.
Fontos: A kukoricacsőtörőt soha ne szállítsa ha az nincs teljesen kinyitva vagy összecsukva.
Fontos: Ne nyissa ki vagy ne csukja össze a kukoricacsőtörőt ha a kombájn mozgás alatt van.

Használati és karbantartási útmutató

8.7

DRAGO GT

A BETAKARÍTÓ BERENDEZÉS MAGASSÁGÁT AUTOMATIKUSAN VEZÉRLŐ ESZKÖZ

A betakarító berendezés magasságát automatikusan vezérlő eszköz valamennyi Drago GT kukoricacsőtörő
opcionális eszköze. Ez az eszköz elősegíti a magasság automatikus vezérlését. Felszerelhető 1-5 érzékelő, a
kukoricacsőtörő szélességétől függően. A magasságérzékelőt (A) a végekre szerelik. Bővebb információkért
tanulmányozza a Headsight útmutatót.

Fontos: jobb teljesítmény céljából szerelje az
érzékelőket lehetőleg minél előbbre.

Kábelvezetékek:
Az érzékelő kábeleket időszakosan ellenőrizni kell annak érdekében, hogy megbizonyosodjon róla, hogy
azok oly módon voltak felszerelve, hogy elkerüljék az anyagokkal vagy idegen testekkel való érintkezést. Az
érzékelők működési zavarainak legfőbb okai a helytelenül elhelyezett vagy lebiztosított kábelek. Ellenőrizze
a Headsight szerelési utasításokat www.headsight.com.
Kalibrálás:
A műveletvégzés elkezdése előtt fontos, hogy helyes kalibrálást végezzen. Egy helytelen kalibrálás a
teljesítmény csökkenését eredményezi és a gép végződéseinek megrongálódásához vezethet. Látogasson el
a www.headsight.com weboldalra, itt a használt kombájn modelljének függvényében tanulmányozhatja a
kalibrálási eljárást.
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9. A TEREPMUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT
Mindig állítsa meg a motort, húzza be a rögzítőféket, vegye ki az indítókulcsot és az emelőhengeren
állítsa megfelelő pozícióba a vezeték biztonsági zárószerkezetét, mielőtt nekifogna a munkának a
betakarító berendezés vagy a vezeték alatt.
A tápegység biztonsági rendszerének beállítására vonatkozó utasítások betartásának
elmulasztása súlyos testi sérülésekhez vagy akár elhalálozáshoz vezethet.

Ellenőrzések, amelyeket a terepmunka elkezdése előtt el kell végezni
1) Ellenőrizze, hogy a kombájn és a kukoricacsőtörő közötti kapcsolatok, a szárzúzó és tartozékai, a
csatlakozó elemek ne legyen elkopva, megrongálódva vagy ne legyen rozsdás;
2) Ellenőrizze, hogy valamennyi biztonsági védőszerkezet a helyén legyen és megfelelően legyen
rögzítve.
3) Tisztítsa meg a csatlakozó elemeket;
4) Végezze el a kenési műveleteket (tanulmányozza a kenési táblázatot);
5) Végezze el a gyártó által megkövetelt ellenőrzéseket a fő gépen (kombájn-traktor);
6) Szorítsa meg a csavarokat és csapszegeket, továbbá ellenőrizze a védőszerkezetek
működőképességét.
7) Bizonyosodjon meg róla, hogy a kombájn és a kukoricacsőtörő össztömege eloszlik a gépezet
tengelyein.
8) Bizonyosodjon meg róla, hogy a kombájn gumiabroncsai helyesen fel vannak fújva (tanulmányozza
a kombájn útmutatóját)
A betakarító berendezés összeszerelése után és az ellenőrzések elvégzése után a betakarító berendezés
készen áll a terepen való használatra.

Fontos: amikor a kukoricacsőtörőt elindítja, bizonyosodjon meg róla, hogy a kombájn motorja kis
fordulatszámon van, annak érdekében, hogy megelőzze a kukoricacsőtörő megrongálódását.
Veszély: ne menjen közel a mozgás alatt álló kukoricacsőtörőhöz. A műveletek végzése alatt
tartsa be a legalább 30 méternyi távolságot a géptől, a levegőbe kerülő esetleges hulladékok
súlyos sérüléseket vagy elhalálozást okozhatnak.
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A TEREPMUNKA MEGKEZDÉSE

Indítsa el a vezetéket alacsony fordulatszámon, így ellenőrizze, hogy a kukoricacsőtörő helyesen működik.
A kombájnt kis sebességen kezelje amíg megszokja a kukoricacsőtörőt. Többszöri indítás után állítsa meg a
kukoricacsőtörőt és a kombájnt.
Miután lebiztosította a kombájnt, ellenőrizze a csapágyakat, hogy ne legyenek túlmelegedve. Minden
csapszeg meg kell legyen szorítva és a szedőláncok meg kell legyenek feszítve.
Végezzen el minden szükséges beállítást. Tanulmányozza a 10. fejezetet.
Veszély: állítsa meg a kombájn motorját, húzza be a féket, vegye ki az indítókulcsot és engedje
le a vezeték biztonsági zárjait, mielőtt a kukoricacsőtörőhöz közeledne. Ellenkező esetben
súlyos testi sérülés vagy elhalálozás kockázata áll fenn.
A gépet vezesse és kezelje figyelmesen
Vezessen figyelmesen annak érdekében, hogy a kukoricacsőtörőt a sorokkal egyvonalban tartsa. Ne terhelje
túl a kukoricacsőtörőt vagy a kombájnt. A túlterhelés megrongálódást okozhat. A kukoricacsőtörővel kis
sebességgel menjen be a mezőre, majd fokozatosan növelje a sebességet mindaddig, amíg el nem éri a
megfelelő sebességet.
Figyeljen, hogy be tudja azonosítani a tengelykapcsoló zakatolását vagy egyéb nem szokványos zajokat. A
helyes munkavégzési sebesség a betakarítási feltételektől függ, de ugyanakkor az üzemeltető ismereteitől
és tapasztalataitól is.
Fontos: a kukoricacsőtörő sebességének adaptálása a talajhoz nagyon fontos a megfelelő
betakarítás céljából és a kukoricaszem veszteség minimális szintre csökkentése érdekében.
Ideális esetben, ha a kukorica nincs a talajra dőlve, a láncoknak szabadon kell szaladniuk és
gyorsabbnak kell lenniük mint a szárak, amelyek a sorokba kerülnek. Jobb eredmény érdekében a
kukoricacsőtörő kardántengelyei működési értéke 630-700 RPM. Jegyezze meg, hogy ez a RPM intervallum
nem a vezeték sebességét jelenti. A tengelyek és a vezeték javasolt sebességei közötti helyes értékek
megállapítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a Drago GT engedélyezett forgalmazóval.
A betakarításhoz szükséges alkatrészek valamelyikének eldugaszolása esetén az üzemeltető az alábbi
műveleteket kell elvégezze:
- Változtassa meg ellenkező irányba a fő gépezet irányát és mozdítsa el néhány méterre;
-

Forgassa meg a betakarítási alkatrészeket a felhalmozódott termés kiürítése céljából;

-

Ha szükséges a kézi beavatkozás, az üzemeltető a gépet egy egyenes felületre kell vigye, le kell
állítsa a motort, be kell húzza a kéziféket, védőkesztyűt kell viselnie és úgy kell beavatkoznia az
eldugaszolt alkatrészek kitisztításába.

Mechanikai hiba esetén a kardántengelyeket le kell kapcsolni a javítások elkezdése előtt.
MOZGÓ RÉSZEK VESZÉLYE ÉS IDEGEN TESTEK KIDOBÁSA: Ne menjen közel a mozgásban levő
kukoricacsőtörőhöz és tartsa be a gépezethez viszonyított biztonságos távolságot (legalább
30 méter).
Figyeljen az idegen testekre, amelyeket a forgó részek dobhatnak kifele.
Ne kezdje el a betakarítási műveleteket anélkül, hogy megbizonyosodna róla, hogy a gép
hatótávolságán belül nem tartózkodik egy személy sem.
Ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása sérülést vagy elhalálozást okozhat.
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BEÁLLÍTÁSOK ÉS CSERÉK
A jelen fejezetben leírt beavatkozásokat kizárólag olyan kiképzett és engedélyezett
személyzet végezheti, amely megfelelő tapasztalattal és illetékességgel rendelkezik.
Bármely beavatkozás elkezdése előtt vegyen magára megfelelő EVE-t.
Minden egyes beavatkozás csak akkor végezhető ha a berendezést bebiztosította, a jelen
útmutatóban foglalt utasítások szerint.

Veszély: mielőtt a kukoricacsőtörő bármely elemét javítaná vagy beállítaná, aktiválja a vezeték
tartóelemeit, húzza be a féket, állítsa meg a kombájn motorját, vegye ki az indítókulcsot és a
veszély elkerülése érdekében helyezzen ki egy figyelmeztető táblát az üzemeltető kabinjába.
Ellenkező esetben súlyos testi sérülés vagy elhalálozás kockázata áll fenn.

A kukoricacsőtörő alapbeállításai.
A felépítés és a működési cél következtében a törőhenger késeket, a szedőláncokat, a szállítócsigát és a
szecskavágót nem lehet teljesen megvédeni.
Emiatt a működés alatt ezekkel az alkatrészekkel szemben be KELL tartani egy biztonsági távolságot.
A gépezettel végzett minden egyes műveletet nagy odafigyeléssel kell végrehajtani, megfelelő
védőfelszereléssel és szigorúan betartva az ebben az útmutatóban előírt biztonsági utasításokat.
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A KUKORICACSŐTÖRŐ DŐLÉSSZÖGÉNEK BEÁLLÍTÁSA
Veszély: mielőtt a kukoricacsőtörő bármely elemét javítaná vagy beállítaná, aktiválja a vezeték
tartóelemeit, húzza be a féket, állítsa meg a kombájn motorját, vegye ki az indítókulcsot és a
veszély elkerülése érdekében helyezzen ki egy figyelmeztető táblát az üzemeltető kabinjába.
Ellenkező esetben súlyos testi sérülés vagy elhalálozás kockázata áll fenn.

Fontos: a SZÁRZÚZÓ NÉLKÜLI kukoricacsőtörő dőlésszöge 17° és 23° között kell legyen a
munkavégzés közben, a SZÁRZÚZÓVAL ELLÁTOTT kukoricacsőtörő dőlésszöge 21° és 23° között
kell legyen a munkavégzés közben. Ha a kukoricacsőtörőre szárzúzó van felszerelve és az nincs
21° és 23° között beállítva, a szárzúzó kései megrongálódhatnak.
10.1.1 A KUKORICACSŐTÖRŐ DŐLÉSSZÖGÉNEK BEÁLLÍTÁSA
1. Ellenőrizze, hogy az abroncsnyomás elégséges legyen a használt kukoricacsőtörőhöz. Olvassa el a
kombájn útmutatóját további információkért és a specifikus konfigurációkért.
2. Vigye a kombájnt egy egyenes felületre.
3. Csatlakoztassa a kukoricacsőtörőt a kombájnhoz.
4. Állítsa be a kukoricacsőtörőt mindaddig amíg el nem éri a munkavégzési magasságot.
5. Mérje meg a lemezek szögeit, ráhelyezve a kukoricacsőtörő fekete dobozában található szögmérőt
közvetlenül a lemezekre.
a. Kukoricacsőtörő szárzúzó nélkül
i.
A betakarító berendezés dőlésszöge 17° és 23° között kell legyen.
ii.
Normál betakarítási feltételek között a javasolt beállítás 20°.
iii.
A talajra fektetett kukorica esetén a javasolt dőlésszög 22° és 23° közötti.
b. Kukoricacsőtörő szárzúzóval
i.
A betakarító berendezés dőlésszöge 21° és 23° között kell legyen.
ii.
Normál betakarítási feltételek között a javasolt beállítás 21°.
iii.
A talajra fektetett kukorica esetén a javasolt dőlésszög 22° és 23° közötti.
6. Ha a kukoricacsőtörő dőlésszöge helytelen, csatolja le a kukoricacsőtörőt és állítsa be a szöget
használva az alábbi módszerek valamelyikét.
a. Durva beállítás: lazítsa meg a kukoricacsőtörő kapcsolótengelye csavarjait és mozgassa el a
három pozíció közül az egyik pozícióba.
b. Finom beállítás: állítsa be a kombájn vezetékének dőlésszögét. Tanulmányozza a kombájn
kézikönyvét a helyes beállítás érdekében.
7. Csatlakoztassa újra a kukoricacsőtörőt és ellenőrizze újra a dőlésszöget.
8. Ha a dőlésszög nem helyes, ismételje meg a 6. pontot.
9. Ha a dőlésszög helyes, állítsa be a végeket amíg azok megérintik a talajt.
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10.1.2 A TENGELYKAPCSOLÓ BEÁLLÍTÁSA

Veszély: mielőtt a kukoricacsőtörő bármely elemét javítaná vagy beállítaná, aktiválja a vezeték
tartóelemeit, húzza be a féket, állítsa meg a kombájn motorját, vegye ki az indítókulcsot és a
veszély elkerülése érdekében helyezzen ki egy figyelmeztető táblát az üzemeltető kabinjába.
Ellenkező esetben súlyos testi sérülés vagy elhalálozás kockázata áll fenn.
A Drago GT tengelykapcsolója 3 különböző pozícióba állítható. A speciális rések pozícióját a megfelelő rések
adják, amelyeket a szög méréséhez használnak.
Tekintettel arra, hogy a kombájnok konfigurációja különbözik, ezt a beállítást csupán megközelítő
beállításként kell használni. A végső beállítást a vezeték beállításával kell elvégezni. Tanulmányozza a
kombájn kézikönyvét.
Vegye figyelembe azt a tényt, hogy a kézikönyv közzétételekor a Gleaner/Massey/Ferguson/Challenger
kombájnokra szerelhető adapter még nem állt rendelkezésre.
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A BETAKARÍTÓFEJEK BEÁLLÍTÁSA
Veszély: mielőtt a kukoricacsőtörő bármely elemét javítaná vagy beállítaná, aktiválja a vezeték
tartóelemeit, húzza be a féket, állítsa meg a kombájn motorját, vegye ki az indítókulcsot és a
veszély elkerülése érdekében helyezzen ki egy figyelmeztető táblát az üzemeltető kabinjába.
Ellenkező esetben súlyos testi sérülés vagy elhalálozás kockázata áll fenn.

Fontos: a kukoricacsőtörő munkavégzési dőlésszögét helyesen be kell állítani a betakarító fejek
beállítása előtt. Tanulmányozza a 10. fejezetet.

10.2.1 FORGATÁSI KÖZÉPVONAL
A forgatási középvonal (piros vonal) a szedőláncoktól a talaj fele
közvetlenül kifele irányuló vonal. Ez a betakarítófejek törési pontja.
Amikor a betakarítófejek helyesen vannak beállítva, az utasítások
szerint, az (A) fejek a középvonal (B) fölött helyezkednek el. Ebben
az esetben a fej felfele tud mozdulni ha érintkezik egy idegen
testtel.

HELYES

Amikor a betakarítófejek helytelenül vannak beállítva, a (C) fejek a
középvonal (D) alatt helyezkednek el. Ennek következtében a végek
lefele mozdulnak el, így a fej és annak tartozékai megrongálódnak.

HELYTELEN
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A TÖRŐHENGEREK KÉSEI

Veszély: mielőtt a kukoricacsőtörő bármely elemét javítaná vagy beállítaná, aktiválja a vezeték
tartóelemeit, húzza be a féket, állítsa meg a kombájn motorját, vegye ki az indítókulcsot és a
veszély elkerülése érdekében helyezzen ki egy figyelmeztető táblát az üzemeltető kabinjába.
Ellenkező esetben súlyos testi sérülés vagy elhalálozás kockázata áll fenn.
A törőhengerek kései fogyóeszközök, kicserélhetők és beállíthatók.
Fontos: Mielőtt a késeket beállítaná vagy kicserélné, bizonyosodjon meg róla, hogy a
sorcsoportok nincsenek kinyitva. Bővebb információkért tanulmányozza a 10. fejezetet.
10.3.1 A TÖRŐHENGEREK ELTÁVOLÍTÁSA
1. Távolítsa el a sorcsoportról az öt csapszeget (B) és a
csúszó talpat (A).
2. Távolítsa el a belső csapszeget (D) a henger elülső
támaszáról.
3. Távolítsa el a henger elülső védőszerkezetét (E).
4. Helyezze vissza a belső csapszeget (D) a henger elülső
támaszára.
5. Távolítsa el a két külső csapszeget (C) a henger elülső
támaszáról.
6. Húzza kifele a hengert, használva a fogantyút, azt a
henger hátsó részére helyezve, hogy kivegye a
sorcsoport dobozából.
7. Vigyázzon, hogy távolítsa el a hatszögű alátétet (G), amely
a henger (F) alsó része és a sorcsoport doboza között van.

Fontos: a hengerek kései úgy vannak tervezve, hogy azok „kés-kés” hengeres rendszerben
működjenek. Amikor a fő dobozba szerelt hengert helyezi pozíciójába, bizonyosodjon meg arról,
hogy a késhegyek a szomszédos henger késeivel egyvonalban legyenek.
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10.3.2 A TÖRŐHENGER KÉSEINEK KICSERÉLÉSE
Fontos: a kicserélt késeket helyesen kell a hengerre
helyezni, kalibernek megfelelően. Abban az esetben ha
a kések nincsenek helyesen a hengerre helyezve, a
működés közben azok megüthetik a szomszédos hengert így
megrongálva a hengert vagy a fő dobozt.
Megjegyzés: a henger késeit soha nem egyénileg kell kicserélni.
Azokat mindig négyesével kell kicserélni.
Megjegyzés: soha ne fordítsa meg a hengerkések pozícióját. Ezzel
a henger hátsó részében üreget képezhet, így az anyag a henger
köré tekeredhet és megrongálhatja a fő doboz tömítéseit.
1. Ellenőrizze a henger késeit. Ha a kopás kiterjed egészen
a második és a harmadik csapszeg közé (A) vagy az
élburkolatot meghaladóan, a kést ki kell cserélni.
2. Vegye ki teljesen a hengert. Tanulmányozza a 10.
fejezetet
3. Távolítsa el az öt csapszeget (C) a hengerről.
4. Távolítsa el a kést (D). Egyszerre csak egy kést távolítson
el.
5. Cserélje ki a kést (E) és csavarja be finoman az öt
csapszeget (F)
6. Helyezze a kalibert (G) a kés elülső részére. A kést kifele
kell taszítani addig amíg megérinti a kalibert.
7. Ismételje meg az eljárást a kés hátsó részénél (H).
8. Szorítsa meg az öt csapszeget (F).
9. Szerelje vissza a hengert a sorcsoport egységébe.
Tanulmányozza a 10. fejezetet
10. Fordítsa el teljesen a hengert annak érdekében, hogy
megbizonyosodjon róla, hogy az új kések nem érintik a
szomszédos henger késeit vagy a kaparókéseket. Ha
ezek érintkeznek, ismételje meg a 2-9 lépéseket.
Megjegyzés: ne húzza át a kalibert a kés pengéjén. A kés széle
elvágja a kaliber szélét, így helytelen lesz a késbeállítás.

DRAGO GT
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KAPARÓKÉSEK
Veszély: mielőtt a kukoricacsőtörő bármely elemét javítaná vagy beállítaná, aktiválja a
vezeték tartóelemeit, húzza be a féket, állítsa meg a kombájn motorját, vegye ki az
indítókulcsot és a veszély elkerülése érdekében helyezzen ki egy figyelmeztető táblát az
üzemeltető kabinjába. Ellenkező esetben súlyos testi sérülés vagy elhalálozás kockázata áll
fenn.

A kaparókések (A) megakadályozzák a növény és a hulladékok felcsavarodását a hengerre (B). A
kaparókéseket a törőhengerhez lehető legközelebb kell felszerelni, de anélkül, hogy ezekkel érintkeznének.
Engedje meg a négy csapszeget, amely a kést (C) rögzíti és állítsa be mindenik kaparókést maximum 1,5 mm
távolságra a kés pengéje és a henger között.

1,5 MM
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SORCSOPORT IGAZÍTÁS
Veszély: mielőtt a kukoricacsőtörő bármely elemét javítaná vagy beállítaná, aktiválja a
vezeték tartóelemeit, húzza be a féket, állítsa meg a kombájn motorját, vegye ki az
indítókulcsot és a veszély elkerülése érdekében helyezzen ki egy figyelmeztető táblát az
üzemeltető kabinjába. Ellenkező esetben súlyos testi sérülés vagy elhalálozás kockázata áll
fenn.

A sorcsoport igazítása fontos annak érdekében, hogy a törőhengerek helyesen működjenek. Ha szükséges a
sorcsoportok beállítása, vegye fel a kapcsolatot a Drago GT engedélyezett forgalmazóval. Az igazítást
ellenőrizni kell egyik oldalról a másik oldalra és függőleges irányban is.
Az igazítás ellenőrzése egyik oldalról a másik oldalra:
1. Emelje fel a kukoricacsőtörőt és engedje le a
vezeték biztonsági zárjait.
2. Állítsa meg a kombájnt és vegye ki az indítókulcsot.
3. Fordítsa el a hengereket mindaddig amíg a kések
egymás mellé nem kerülnek.
4. A henger kései közötti rés (A) 2-3 mm kell legyen.
A függőleges irányú igazítás ellenőrzése:
1. Emelje fel a kukoricacsőtörőt és engedje le a
vezeték biztonsági zárjait.
2. Állítsa meg a kombájnt és vegye ki az indítókulcsot.
3. Fordítsa el a sorcsoportot kézzel mindaddig amíg a
kések két végződése újra nem találkozik. A
végződéseknek ugyanabban a vonalban kell lenni.
4. Ha ezek nincsenek egyvonalban, azokat be kell állítani.
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DRAGO GT

KUKORICACSŐTÖRŐ LEMEZEK

Veszély: mielőtt a kukoricacsőtörő bármely elemét javítaná vagy beállítaná, aktiválja a
vezeték tartóelemeit, húzza be a féket, állítsa meg a kombájn motorját, vegye ki az
indítókulcsot és a veszély elkerülése érdekében helyezzen ki egy figyelmeztető táblát az
üzemeltető kabinjába. Ellenkező esetben súlyos testi sérülés vagy elhalálozás kockázata áll
fenn.
A Drago GT kukoricacsőtörőn a lemezek nyílásai kúp formájúak, nagyobb nyílással a sorcsoport hátsó
részénél az elülső részhez képest. A kukoricacsőtörő lemezeket a gyártó állítja be. A legtöbb betakarítási
feltétel mellett a lemezeket nem kell állítani, mégis, nehéz betakarítási feltételek között szükség lehet
ezek beállítására. A sorcsoport igazítását ellenőrizni kell a kukoricacsőtörő lemezek nyílásának beállítása
elkezdése előtt (10.5 fejezet). A szituációk, amelyek általában beállítást igényelnek, azok a szituációk,
melyekben kis kukoricacsöveket, vastag szárakat takarítanak be, szárazságban végzik a betakarítást vagy
abban az esetben amikor a szárak nem mennek be a kukoricacsőtörő lemezei közé, illetve sajátos
jellegzetességű betakarítás esetében.
A gyártó által végzett beállítás a következő: 22 mm az elülső részen és 26 mm a hátulsó részen
Megjegyzés: amikor a sorcsoportokkal hasonlítja, megállapíthatja, hogy a bütykökre különböző
beállításokat használtak. Ez azért szükséges, hogy minden sorban ugyanazt a lemezek közötti nyílást érjék
el, a gyártási toleranciák miatt.
10.6.1 Maximális nyílás
A kukoricacsőtörő lemezek maximális nyílását
egy félhold alakú bütyök (A) vezéreli, amely a
sorcsoport váza fölé van felszerelve.
1) Az elülső részben a lehetséges
maximális nyílás 28 mm, a hátsó
részen pedig 32 mm.
2) Ha be szeretné állítani, enyhítse
meg a csapszeget (B) és csavarja el
a bütyköt (A).
3) A félhold alakú bütyök számokkal
van megjelölve.
a. „Nagy” számok = maximális
nyílás.
b. „Kis” számok = minimális
nyílás.
A maximális nyílás ellenőrzése
Helyezze be az eszközt (C) oldalt, a
kukoricacsőtörő lemezek közé, a nyílás hátsó
részébe. Bizonyosodjon meg róla, hogy a
„Max_R” szöveg a kukoricacsőtörő lemezek
között helyezkedik el. Fordítsa el az eszközt (C)
hogy kinyissa a lemezeket a maximális értékig.
A kukoricacsőtörő lemezeket nem szabad
lehessen kézzel kinyitni.
Megjegyzés: a kukoricacsőtörő lemezek
maximális
nyílásást
nem
szükséges
rendszeresen ellenőrizni. Ezeket csak akkor kell
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ellenőrizni, ha fennáll az a gyanú, hogy a
rendszer meghibásodott vagy akkor amikor a
feltételek szükségessé teszik a maximális nyílás
módosítást.
10.6.2 Minimális nyílás
A minimális nyitást egy négyoldalú bütyök (C)
vezéreli, amely a sorcsoport vázának oldalán
található.
1) A lehetséges minimális nyílás 19 mm
az elülső részen és 24 mm a hátulsó
részen.
2) Ha be szeretné állítani, enyhítse meg a
karimás csapszeget (D) és csavarja el a
bütyköt (C).
3) A 4 oldalú bütyök számokkal van
megjelölve.
a. „Nagy” számok = maximális nyílás.
b. „Kis” számok = minimális nyílás.
Az elülső minimális nyílás ellenőrzése
Helyezze be az eszközt (F) a kukoricacsőtörő
lemezek közé azon a ponton, ahol a
kukoricacsőtörő lemez elülső részén levő hajlat
végződik. Bizonyosodjon meg róla, hogy a
„Min_F” szöveg a kukoricacsőtörő lemezek
között helyezkedik el. A kukoricacsőtörő
lemezeknek enyhén meg kell érinteniük az
eszközt (F). Ha a kukoricacsőtörő lemezek
nyomva vannak, hogy kinyitódjanak vagy ha az
eszköz és a kukoricacsőtörő lemezek között egy
üres rés keletkezik, a minimális nyitást be kell
állítani.
Megjegyzések: Az elülső minimális nyílás a
kukoricacsőtörő lemezek helyes beállításának
alapvető elemét képezi. Ezt időszakosan
ellenőrizni kell a betakarítási szezon idején.
A hátulsó minimális nyílás ellenőrzése
Helyezze be az eszközt (G) a kukoricacsőtörő
lemezek közé, a nyílás hátsó részébe.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a „Min_R” szöveg
a kukoricacsőtörő lemezek között helyezkedik
el. A kukoricacsőtörő lemezeknek enyhén meg
kell
érinteniük
az
eszközt
(G).
A
kukoricacsőtörők hátulsó nyílásai nem állíthatók
az elülső nyílásoktól függetlenül.
Megjegyzés: A kukoricacsőtörő lemezek hátulsó
minimális nyílásást nem szükséges rendszeresen
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ellenőrizni. Ezeket csak akkor kell ellenőrizni, ha
fennáll az a gyanú, hogy a rendszer
meghibásodott vagy akkor amikor a feltételek
szükségessé teszik a maximális nyílás
módosítást.
10.6.3 A KUKORICACSŐTÖRŐ LEMEZEK
NYOMÁSA
A kukoricacsőtörő lemezek ellennyomását
minden kukoricacsőtörő lemezen állítani lehet.
Gyári beállítások: a beállító csapszeget
(I) a lézerrel bevésett két vonal közé kell
középre irányítani.
2) A
beállítás elvégzése érdekében
enyhítse meg a két karimás csapszeget
és csavarja el a beállító csapszegeket (I).
3) A lézerrel bevésett két vonal (J & K) a
rugó maximális és a minimális
nyomásnak felel meg.
a. Külső vonal (J) = a rugó
minimális nyomása
b. Belső vonal (K) = a rugó
maximális nyomása.
1)

Bal oldal

Jobb oldal
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SZEDŐLÁNCOK

Veszély: mielőtt a kukoricacsőtörő bármely elemét javítaná vagy beállítaná, aktiválja a
vezeték tartóelemeit, húzza be a féket, állítsa meg a kombájn motorját, vegye ki az
indítókulcsot és a veszély elkerülése érdekében helyezzen ki egy figyelmeztető táblát az
üzemeltető kabinjába. Ellenkező esetben súlyos testi sérülés vagy elhalálozás kockázata áll
fenn.
10.7.1 A LÁNCOK FESZESSÉGE
A szedőláncok feszességüket egy feszítőrugó (A) segítségével
tartják meg. A rugó (B) egy csőbe van zárva, egy
távolságtartóval a rugó belső felében. A távolságtartónak
ütköző szerepe van, megakadályozza a feszítő lánckerekeket,
hogy azok ne menjenek vissza túlságosan.

Ellenőrizze a láncok feszességét:
1. Húzza a láncot (C) kifele, a piros nyíllal megjelölt
pozícióba mindaddig amíg a villa (D) el nem éri az alsó
részét.
2. Jelölje meg a villát (D) azon a ponton ahol az bemegy a
láncvezetékbe (E).
3. Engedje el a láncot és mérje meg a távolságot a 2.
bemenetelnél megadott jelzés és láncvezeték (E)
között.
4. A jel és a láncvezeték közötti távolság 6-8 mm kell
legyen.
Feszítse meg:
1. Ellenőrizze a lánc feszességét, a fenti utasítások szerint.
2. Lazítsa meg az anyacsavart (F).
3. Szorítsa meg vagy lazítsa meg a feszítő csapszeget (G)
a. Szorítsa meg: a lánc feszesebb
b. Lazítsa meg: a lánc kevésbé feszes
4. Ellenőrizze újra a lánc feszességét, a fenti utasítások
szerint.
5. Amikor a lánc feszessége helyes, szorítsa meg az
anyacsavart (F).
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10.7.2 A LÁNCOK CSERÉJE
Fontos, hogy időszakosan ellenőrizze a szedőláncokat, hogy megállapítsa azok nyúlásának mértékét. Amikor
a lánc nyúlásának mértéke 3%, lejárt a használati ideje.
Megjegyzés: A láncokat nem szabad használni miután elérték a 3%-os nyúlási értéket. Ha a láncokat nem
cserélik ki, ezek elszakadhatnak és bekerülhetnek a kombájn belső felébe. Ugyanakkor megrongálódhat a
villa és a lánc vezetéke.
Ellenőrzés csere céljából:
i.
Feszítse meg a láncot (tanulmányozza a 10.
fejezetet).
ii.
Mérje meg a villa hátulsó fele és a láncvezeték
elülső fele közötti távolságot (A).
a. Az új láncoknál ez a távolság körülbelül 37 mm.
b. Egy 3%-os nyúlási értékű lánc esetében ez a távolság
körülbelül 67 mm.
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A szedőlánc kicserélése:
1. Lazítsa meg az anyacsavart (B).
2. Lazítsa meg a feszítő csapszeget (C) amíg az megáll.
Megjegyzés: a feszítő csapszeg (C) nem vehető le a
feszítő csőről.
3. Helyezzen egy csipeszt (D) a lánc feszítőjére (E) a
feszítő egység tömörítése érdekében.
4. Távolítsa el a négy csapszeget (F) a lánc vezetékéről és
lazítsa meg a műanyag váz hátulsó csapszegét (G).
5. Távolítsa el a láncvezetéket (H) a sorcsoportról.
6. Cserélje ki a szedőláncot (I).
7. Bizonyosodjon meg róla, hogy a lánc helyesen össze
van hangolva a megfelelő lánccal. Tanulmányozza a
10. fejezetet.
8. Helyezze a helyére a láncvezetéket (H). A
láncvezetéket a bordákkal kifele tett pozícióban kell
felszerelni. Tanulmányozza a 10. fejezetet.
9. Feszítse meg a láncot. Tanulmányozza a 10. fejezetet.
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10.7.3 A LÁNCOK ÖSSZEHANGOLÁSA
Normál munkakörülmények között a láncnak nem kell összehangoltnak lennie (F). A talajra fektetett
kukorica esetében szükséges lehet a láncok újra összehangolása. A láncokat úgy kell újra összehangolni,
hogy az ellenőrző ujjakat közvetlenül egymás utáni pozícióba kell helyezni (G). Ne hagyja, hogy a lánc
ellenőrző ujjaival a szomszédos lánccal egyvonalba kerüljön mivel megrongálódásokat okozhat.
A helyes pozíció érdekében lazítson a lánc feszességén és hagyja folyni a láncot a hajtóműre szerelt
fogaskeréken mindaddig amíg a láncok ellenőrző ujjai olyan pozícióba kerülnek, hogy megszakítva legyenek
a szomszédos lánc ellenőrző ujjaihoz viszonyítva.

JAVASOLT BEÁLLÍTÁS

A szedőláncok újra összehangolása
1)

Távolítsa el az eszköznek (I) a
kukoricacsőtörő vázhoz rögzítéséhez
szükséges
két
M12x25
karimás
csapszeget (H).

TALAJRA
FEKTETETT
KUKORICA
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2) Távolítsa el az eszközről a gyorskioldó
csapot (J).
3) Forgassa el az eszköz felső fogantyúját
(I) és helyezze a helyére a gyorskioldó
csapot (J).

4)

Helyezzen be egy fa zároló elemet (K) a
hengerek és a kukoricacsőtörő lemezek
közé (L), annál a sornál, amelyet újra
össze kell hangolni.

5) Helyezze be a kulcs végződését (I) az
eszközbe, a szedőlánc fogaskerekére
(M).
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6) Helyezze be az igazító kulcsot az eszköz
alsó felébe (I), a szedőlánc két
láncszeme közé (N).

7) Forgassa el az eszközt (I) mindaddig
amíg a szedőlánc a kívánt fázisba nem
kerül.
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10.7.4 A LÁNCVEZETÉK ELHELYEZÉSE
A Drago GT láncvezetékei oldalra elmozdíthatók a talajra
fektetett kukorica betakarításának megkönnyítése érdekében. A
láncvezetékeket kizárólag a nehéz betakarítási körülmények
esetén kell elmozdítani. Ezeket vissza kell állítani az eredeti
beállításokra amikor már nem talajra fektetett kukoricát takarít
be.
1. Enyhítse meg, de ne távolítsa el a négy csapszeget (H),
amely a láncvezetéket rögzíti.
2. Mozdítsa el a láncvezetéket (I) a kívánt pozícióba.
a. Gyári beállítások: a láncvezeték a sorcsoport
külső része felé van irányítva.
b. A talajra fektetett kukorica: a láncvezeték a
sorcsoport közepe felé van irányítva.
3. Szorítsa meg a négy csapszeget (H).

JAVASOLT BEÁLLÍTÁS

TALAJRA
FEKTETETT
KUKORICA
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HÁTULSÓ VÉDŐSZERKEZET

Veszély: mielőtt a kukoricacsőtörő bármely elemét javítaná vagy beállítaná, aktiválja a
vezeték tartóelemeit, húzza be a féket,
állítsa meg a kombájn motorját, vegye ki
az indítókulcsot és a veszély elkerülése
érdekében helyezzen ki egy figyelmeztető
táblát az üzemeltető kabinjába. Ellenkező
esetben súlyos testi sérülés vagy
elhalálozás kockázata áll fenn.
A Drago GT berendezések egy hátulsó védőszerkezettel
(A) vannak ellátva, amely abban segít, hogy megállítja
az anyagokat, amelyek kieshetnek a kombájn
vezetékéből. A hátulsó védőszerkezet függőlegesen
beállítható annak érdekében, hogy adaptálni lehessen a
különböző
típusú
kombájnokhoz.
A
hátulsó
védőszerkezet javasolt kezdeti pozíciója a teljesen
felemelt pozíció. Abban az esetben ha azt észleli, hogy a
vezetékből az anyag kiesik vagy ha a kukoricacsövek
kilökődnek a kukoricacsőtörőből, a védőszerkezetet le
kell engedni mindaddig, amíg a probléma meg nem
oldódik.
Megjegyzés: a John Deere kombájnok esetében a
hátulsó védőszerkezetet teljesen szükséges felemelni,
hogy az ne érintkezzen a kombájn vezetéknyílásának
védőszerkezetével.
Beállítás:
1. Lazítsa meg a védőszerkezet bal oldalán
található két M10 karimás anyacsavart (B) és a
jobb oldalon található két csavart (ezek
nincsenek ábrázolva).
2. Mozdítsa el a kívánt pozícióba a hátulsó védőszerkezetet (C) felfelé/lefelé a bordákon.
3. Szorítsa meg az 1. lépésben meglazított négy M10 anyacsavart (B).
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KENÉS ÉS KARBANTARTÁS

A javasolt karbantartási műveletek elvégzésének elmulasztása csökkentheti a betakarító berendezés
működésének hatékonyságát, idővel veszteséget okozva.
A javasolt karbantartási intervallumokat az általános munkakörülmények között kell betartani.
Végezze el gyakrabban a karbantartási műveleteket abban az esetben ha a kombájnt külső tényezők miatti
nehéz munkakörülmények között használja, mint amilyenek például az időjárási tényezők, a betakarítási
felület állapota.
A jelen fejezetben leírt beavatkozásokat kizárólag olyan kiképzett és engedélyezett
személyzet végezheti, amely megfelelő tapasztalattal és illetékességgel rendelkezik.
Bármely beavatkozás elkezdése előtt vegyen magára megfelelő EVE-t.
Minden egyes beavatkozás csak akkor végezhető ha a berendezést bebiztosította, a jelen
útmutatóban foglalt utasítások szerint.
Veszély: mielőtt a kukoricacsőtörő bármely elemét javítaná vagy beállítaná, aktiválja a vezeték
tartóelemeit, húzza be a féket, állítsa meg a kombájn motorját, vegye ki az indítókulcsot és a
veszély elkerülése érdekében helyezzen ki egy figyelmeztető táblát az üzemeltető kabinjába.
Ellenkező esetben súlyos testi sérülés vagy elhalálozás kockázata áll fenn.

Fontos: tisztításra NE használjon vízsugarat közvetlenül a csapágyakra vagy bármely más
elemre, amely a víz beszivárgásával könnyedén megrongálódhat. A vízsugár áthatolhat a
tömítéseken és kárt okozhat. Szárítsa meg ezeket a zónákat és kenés után tegye működésbe
üresen a berendezést néhány perc erejéig.
A karbantartás három típusú lehet:
1. Karbantartás szezon előtt - ezt a típusú karbantartást a szezon elején kell elvégezni, amikor a
kukoricacsőtörőt kivesszük a tárolóhelyről. Ez főként a folyadékok ellenőrzését foglalja magában és
egy felülvizsgálatot, annak érdekében, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a tárolási időszak alatt
nem rongálódott meg semmi.
2. Karbantartás szezonban - ezt a típusú karbantartást a kenési utasítások szerint kell elvégezni. Ezt a
típusú karbantartást nem szabad elhalasztani.
3. Karbantartás szezon után - ezt a típusú karbantartást a szezon végén kell elvégezni annak
érdekében, hogy garantáljuk és megőrizzük a következő szezonra a kukoricacsőtörő hatékonyságát
és megfelelő működését.
Fontos: a szükséges karbantartási műveletek elvégzésének elmulasztása csökkentheti a
teljesítményt és a fölösleges állásidőszakot eredményezhet. Tartsa be a normál betakarítási
munkakörülményekre a 10. fejezetben megadott kenési és karbantartási intervallumokat. Ha a
betakarítást nehéz munkakörülmények között végzik vagy a talajra fektetett kukoricát takarítanak be,
tartsák be a megjelölt kenési és karbantartási intervallumokat. A karbantartásra vonatkozó táblázat
betartásának elmulasztása az alkatrészek meghibásodásához vezethet.
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Karbantartás szezon előtt
Ha a kukoricacsőtörőt figyelmesen ellenőrzi a tárolási időszak után, elkerülheti az olyan megrongálódások
bekövetkezését, amelyek a folyadékok kifolyása miatt vagy a tárolási időszak alatti utólagos
megrongálódások miatt keletkezhetnek.
1. Ellenőrizze a kukoricacsőtörőt, hogy megállapítsa az esetleges kifolyásokat. Cseréljen le minden
olyan tömítést, amelyen folyadékszivárgást észlel vagy amely megrongálódott.
2. Ellenőrizze a kukoricacsőtörőt, hogy megállapítson bármilyen megrongálódást, amely a tárolási
időszak alatt bekövetkezhetett.
3. Ellenőrizze minden folyadék mértékét, a 11. fejezet utasításainak megfelelően.
4. Csatlakoztassa a kukoricacsőtörőt a kombájnhoz és kezelje kis sebességen annak érdekében, hogy
megbizonyosodjon, hogy a kukoricacsőtörő valamennyi eleme forog.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a kardántengelyek védőszerkezetei meglegyenek, ne
legyenek megrongálódva és, hogy a védőhüvelyek esetleges ajtói helyesen vannak zárolva.

Karbantartás szezonban
Ha a napi műveletek végzése előtt figyelmes ellenőrzést végez, ezzel megelőzheti a nem kívánt
megrongálódásokat és a betakarítási folyamat keretén belüli késéseket. Végezze el naponta a következő
ellenőrzéseket és beállításokat, minden használat előtt:
• Tisztítsa meg rendszeresen a kukoricacsőtörőt a szennyeződésektől és maradékoktól, hogy
megkönnyítse az ellenőrzéseket.
• Bizonyosodjon meg mindig arról, hogy nincsenek olajkiszivárgások vagy az olyan zónákban, ahol
kenést kell alkalmazni, nincsenek megrongálódott elemek. Fordítson figyelmet a meglazult/hiányzó
elemeknek és szorítsa meg/cserélje ki azokat, ha szükséges.
• Lássa el kenőanyaggal a kukoricacsőtörőt a jelen útmutató 11. fejezetében foglalt utasításoknak
megfelelően.
• Ellenőrizze az elektromos szigetelések és hidraulikus vezetékek sértetlenségét és megfelelő
állapotát.
• Fordítson nagy figyelmet a szárzúzó kések állapotára, ha vannak ilyenek felszerelve. Amennyiben
ezek meg vannak rongálódva, cserélje azonnal ki őket. A késeket mindig párban cserélje ki a helyes
kiegyensúlyozás céljából. Ellenőrizze ezek rögzítését.
• Ellenőrizze a mechanizmusok forgatónyomatékát és húzza meg vagy cserélje azokat ki, az esettől
függően
Veszély: azonnal állítsa meg a betakarítást ha észreveszi, hogy a szárzúzó kések meg vannak
rongálódva vagy hiányoznak. Ez lényeges ahhoz, hogy megelőzze a kukoricacsőtörő utólagos
megrongálódását és ne okozzon súlyos testi sérülést vagy akár elhalálozást.
Fontos: ha a betakarító berendezés részeit többször is mozgásba hozza anélkül, hogy azokat a
betakarítási fázison végig vinné, rezgések vagy különböző zajok keletkezhetnek.
Ebben az esetben ellenőrizze a csapszegek szorítását és azt, hogy egy forgó alkatrész se legyen
megrongálódva vagy helytelenül felszerelve (a szárzúzó kések és a törőhengerek vagy a kardántengely
nincs megfelelően csatlakoztatva).
Ennek az ellenőrzésnek az elmulasztása a hajtómű belső felének megrongálódásához vezethet.
Karbantartás szezon után
Ha a betakarítás után a kukoricacsőtörőt figyelmesen ellenőrzi és elvégezi a karbantartási műveleteket,
ezzel megelőzheti a nem kívánt megrongálódásokat és a betakarítási folyamat keretén belüli késéseket.
Végezze el a szezon végén a következő ellenőrzéseket és beállításokat:

Használati és karbantartási útmutató
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Vizsgálja meg mindenhol a kukoricacsőtörőt, hogy megbizonyosodjon róla, hogy nincs
megrongálódva, nem hiányzik egy alkatrész sem vagy nincs meglazult /hiányzó elem rajta.
• Tisztítsa meg jól a kukoricacsőtörőt, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket és a maradékokat. Ne
használjon vízsugarat a tömítések közelében mivel ezzel a hulladékokat átpréselheti a tömítéseken.
• Lássa el kenőanyagokkal a kukoricacsőtörőt az ebben az útmutatóban található táblázatok
utasításai szerint. Tisztítás után mindig kenje be a kukoricacsőtörőt.
• Fordítson nagy figyelmet a szárzúzó kések állapotára, ha vannak ilyenek felszerelve. Ha a kések meg
vannak rongálódva, azonnal cserélje ki. A késeket mindig párban cserélje ki a helyes
kiegyensúlyozás céljából.
Ha lehetséges, a kenőanyagokat és azok tárolóedényeit portól, nedvességtől és egyéb szennyező tényezőtől
mentes helyen tárolja. A Mobilux EP0 kenőanyag tárolóedényeit ne tárolja vízszintes állapotban, hogy
elkerülje a kenőanyag kiszivárgását. A kenőanyag tárolóedényeit tárolja zárva a műanyagfedéllel, hogy
elkerülje azok szennyeződését vízzel vagy egyéb anyaggal. Bizonyosodjon meg róla, hogy a tárolóedények
helyesen fel vannak címkézve, hogy megkönnyítse a tárolóedény tartalmának azonosítását. A régi
tárolóedényeket és az azokban esetleg megmaradt hulladék kenőanyagokat megfelelő módon
ártalmatlanítsa.
•

Fontos: kizárólag eredeti cserealkatrészeket és az OLIMAC SRL által elfogadott és javasolt
kenőanyagokat használjon. Ha nem az elfogadott és javasolt kenőanyagokat használja, ez
működésképtelenségi időszakokat eredményezhet és érvénytelenné teszi a garanciát.
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KENŐANYAG TÍPUSOK ÉS MENNYISÉGEK

POZÍCIÓ
Köztes hajtómű

1,5L

Fogaskerékház (szárzúzó nélkül)

2,9L

Fogaskerékház (egyszerű szárzúzó)

5,3L

Fogaskerékház (dupla szárzúzó)

5,7L

Spirál hajtómű

2,5L

Speciális hajtómű

2,1L

Speciális hajtómű magas hajtóművel

2,6L

Szedőláncok
Törőhengerek
Szedőlánc feszítő
Motor fogaskerék lánc
Villás lánckerék
Összecsukható tengelyek
Vezérlő tengely csapágyak
Kardántengelyek
Spirál kapcsoló

-

11.2

KAPACITÁS

KENŐANYAG
Mobil SHC 634 szintetikus
kenőanyag
Mobil SHC 634 szintetikus
kenőanyag
Mobil SHC 634 szintetikus
kenőanyag
Mobil SHC 634 szintetikus
kenőanyag
Mobil SHC 634 szintetikus
kenőanyag
Mobil SHC 634 szintetikus
kenőanyag
Mobil SHC 634 szintetikus
kenőanyag
SAE 30W olaj
Mobilux EP0 kenőanyag
Mobilux EP0 kenőanyag
Mobilux EP0 kenőanyag
Mobilux EP0 kenőanyag
Mobilux EP0 kenőanyag
Mobilux EP0 kenőanyag
Mobilux EP0 kenőanyag
Mobilux EP0 kenőanyag

KENŐANYAGOK KÓDJAI

KENŐANYAG
Mobilux EP0 kenőanyag
Mobil SHC 634 szintetikus
kenőanyag1
Mobil SHC 634 szintetikus
kenőanyag1

MÉRET
414ml tubus – 10-es doboz
0,9L – 1 darab

KENŐANYAG KÓDOK
C60001
C60002

12 darabos doboz

C60002
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KENŐANYAGOK MŰSZAKI ADATAI

11.3.1 NORMÁL KÖRÜLMÉNYEK
PERIÓDUS
SZEZON ELŐTT

MINDEN 20
ÓRÁBAN

MINDEN 100
ÓRÁBAN

MINDEN 250
ÓRÁBAN /
ÉVENTE

ZÓNA
Köztes hajtómű
Speciális hajtómű
Magas hajtómű (ha van)
Spirál hajtómű
Fogaskerékház
Szedőlánc feszessége
Törőhengerek rögzítési pontja
Zúzókések (ha van)
Törőhengerek
Összecsukható tengely (csak az
összecsukható betakarító
berendezésnél)
Köztes hajtómű
Fogaskerékház
Speciális hajtómű
Magas hajtómű (ha van)
Spirál hajtómű
Szedőlánc feszessége
Vezérlő tengely csapágyak
Szedőlánc feszítő
Motor fogaskerék lánc
Villás lánckerék
Kardántengelyek
Működtesse 20 órát
Működtesse 100 órát
A láncok vezetéke
Szedőláncok
Összecsukható tengelyek (csak
összecsukható)
Spirál kapcsoló

ELLENŐRIZZE
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

RENDSZERESEN KENŐANYAGOK

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
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11.3.2 LEDŐLT KUKORICA / NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK
PERIÓDUS
SZEZON ELŐTT

NAPONTA

MINDEN 20
ÓRÁBAN
MINDEN 100
ÓRÁBAN

MINDEN 250
ÓRÁBAN /
ÉVENTE

ZÓNA
Köztes hajtómű
Speciális hajtómű
Magas hajtómű (ha van)
Spirál hajtómű
Fogaskerékház
Szedőlánc feszessége
Törőhengerek rögzítési pontja

ELLENŐRIZZE
X
X
X
X
X

Zúzókések (ha van)
Szedőlánc feszessége
Törőhengerek
Villás lánckerék
Szedőlánc feszítő
Összecsukható tengely (csak az
összecsukható betakarító
berendezésnél)
Fogaskerékház
Köztes hajtómű
Spirál hajtómű
Speciális hajtómű
Magas hajtómű (ha van)
Vezérlő tengely csapágyak
Felső fogaskerék lánc
Kardántengelyek
Működtesse 20 órát
Működtesse 100 órát
A láncok vezetéke
Szedőláncok
Összecsukható tengelyek (csak
összecsukható)
Spirál kapcsoló

X

RENDSZERESEN KENŐANYAGOK

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
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SZEZON ELŐTT
Veszély: mielőtt a kukoricacsőtörő bármely elemét javítaná vagy beállítaná, aktiválja a vezeték
tartóelemeit, húzza be a féket, állítsa meg a kombájn motorját, vegye ki az indítókulcsot és a
veszély elkerülése érdekében helyezzen ki egy figyelmeztető táblát az üzemeltető kabinjába.
Ellenkező esetben súlyos testi sérülés vagy elhalálozás kockázata áll fenn.
Fontos: az új kukoricacsőtörő egyik összetevőjét se kenje. A gép minden elemét a gyártó a
szükséges olajozással és kenéssel együtt szállítja le.

A következő kenési terv a normál munkakörülményekre javasolt.

11.4.1 OLAJ ELLENŐRZÉSE SZEZON ELŐTT
Köztes hajtómű
A szezoni műveletek elvégzése előtt ellenőrizze a köztes
hajtóműben az olaj szintjét. Emelje fel teljesen a kukoricacsőtörőt
és vegye le az ellenőrző fedelet (A). Ha szükséges, töltsön utána
olajat, ehhez távolítsa el a betöltőnyílás zárófedelét. (B).
Kenőanyagtípus: Mobil SHC 634
Kapacitás: 1,5L

Veszély: miután felemeli a kukoricacsőtörőt, aktiválja a
vezető biztonsági zárjait. Ellenkező esetben, súlyos
testi sérülés vagy akár elhalálozás kockázata áll fenn.
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Speciális hajtómű
A szezoni műveletek elvégzése előtt ellenőrizze a speciális
hajtóműben az olaj szintjét. Emelje fel teljesen a kukoricacsőtörőt
a legmagasabb pozícióba és vegye le az ellenőrző fedelet (A).
Az olajszintnek az ellenőrző fedéllel egy szintben, vagy kissé alatta
kell lennie. Ha szükséges, töltsön utána olajat, ehhez távolítsa el a
betöltőnyílás zárófedelét. (B).
Kenőanyagtípus: Mobil SHC 634
Kapacitás: 2,1L

Magas hajtómű (ha van)
Egyes kombájn típusoknál szükséges magas hajtóművet felszerelni
annak érdekében, hogy megelőzzék a kardántengelyen a túlzott
szögeket. A szezoni műveletek elvégzése előtt ellenőrizze az olaj
szintjét. Emelje fel teljesen a kukoricacsőtörőt a legmagasabb
pozícióba és vegye le az ellenőrző fedelet (A).
Az olajszintnek az ellenőrző fedéllel egy szintben, vagy kissé alatta
kell lennie. Ha szükséges, töltsön utána olajat, ehhez távolítsa el a
betöltőnyílás zárófedelét. (B).
Kenőanyagtípus: Mobil SHC 634
Kapacitás: 2,1L

Spirál hajtómű
A szezoni műveletek elvégzése előtt ellenőrizze az olaj szintjét a
spirál hajtóműben. Engedje le a kukoricacsőtörőt a munkavégzési
pozícióba és vegye le az ellenőrző fedelet (A). Ha szükséges,
egészítse ki az olajt, vegye ki a töltő dugót (B).
Kenőanyagtípus: Mobil SHC 634
Kapacitás: 2,5L

Fogaskerékház
A szezoni műveletek elvégzése előtt ellenőrizze az olaj szintjét a
fogaskerékházban. Engedje le a kukoricacsőtörőt a munkavégzési
pozícióba és húzza ki az ellenőrző rudat (A). Az olajszintnek a
minimális és maximális jel között kell lennie a rúdon (A).
Kenőanyagtípus: Mobil SHC 634
Kapacitás:
Szárzúzó nélkül 2,9L
Egyszerű szárzúzó 5,3L
Dupla szárzúzó 5,7L
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11.4.2 BEÁLLÍTÁS/ELLENŐRZÉS SZEZON ELŐTT
Szedőlánc feszessége
A szezoni műveletek elvégzése előtt ellenőrizze a láncok
feszességét (A).
Ellenőrzés:
1. Húzza a láncot (A) kifele, a piros nyíllal megjelölt
pozícióba mindaddig amíg a villa (B) el nem éri az
alsó részét.
2. Jelölje meg a villát (B) azon a ponton ahol az
bemegy a láncvezetékbe (C).
3. Engedje el a láncot és mérje meg a távolságot a 2
bemenetelnél megadott jelzés és láncvezeték (C)
között
a. A jel és a láncvezeték közötti távolság 6-8
mm kell legyen.
Beállítás:
1. Lazítsa meg a csavart (D).
2. Szorítsa meg vagy lazítsa meg a feszítő csapszeget
(E).
a. Szorítsa meg: a lánc feszesebb.
b. Lazítsa meg: a lánc kevésbé feszes.
3. Ellenőrizze újra a lánc feszességét, a fenti utasítások
szerint.
4. Amikor a lánc feszessége helyes, szorítsa meg az
anyacsavart (D).

Törőhengerek rögzítési pontja
A szezonális tevékenységek végzése előtt ellenőrizni kell a
törőhengerek kései közötti távolságot a helyes működés
biztosítása érdekében. Tanulmányozza a 10. fejezetet.

DRAGO GT
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MINDEN 20 ÓRA HASZNÁLAT UTÁN
Veszély: mielőtt a kukoricacsőtörő bármely elemét javítaná vagy beállítaná, aktiválja a vezeték
tartóelemeit, húzza be a féket, állítsa meg a kombájn motorját, vegye ki az indítókulcsot és a
veszély elkerülése érdekében helyezzen ki egy figyelmeztető táblát az üzemeltető kabinjába.
Ellenkező esetben súlyos testi sérülés vagy elhalálozás kockázata áll fenn.

11.5.1 OLAJ/KENÉSI MŰVELET 20 ÓRA UTÁN
Törőhengerek
Minden 20 óra használat után kenje be a hengerek (A) belső
csapágyait. Javasolt a nap végén a kukoricacsőtörőt akkor kenni
be, amikor a hengerek még melegek. Töltse meg a kenési
pontokat kenőanyaggal amíg a kenőanyag elkezd kifolyni a
hengerből.
Kenőanyagtípus: Mobilux EP0 kenőanyag

Összecsukható kardántengely (csak az összecsukható
betakarító berendezésnél)
Minden 20 óra használat után kenje be az összecsukható
kardántengelyt (A).
Kenőanyagtípus: Mobilux EP0 kenőanyag
Fontos: töltse meg a kenési pontokat kenőanyaggal
amíg a kenőanyag elkezd kifolyni. Ennek a
tengelynek nagy mennyiségű kenőanyagra van
szüksége.

Használati és karbantartási útmutató

DRAGO GT

11.5.2 BEÁLLÍTÁS / ELLENŐRZÉS 20 ÓRA UTÁN
Szárzúzó kések (ha van)
Minden 20 óra használat után ellenőrizze a szárzúzó
forgókéseit (A).
Ellenőrzés:
Ellenőrizze a szárzúzó forgókéseit (A) & (B) annak érdekében,
hogy megállapítsa az esetleges megrongálódásokat vagy a
túlzott kopást. Ha megrongálódásokat észlel, a késeket mindig
párban kell kicserélni.

Fontos: a törött vagy megrongálódott késeket mindig párban cserélje ki a helyes kiegyensúlyozás
céljából. Ellenkező esetben fennáll a szárzúzó meghajtója megrongálódásának kockázata.
Fontos: A dupla szárzúzóval ellátott modelleknél az alacsonyabb forgássebességű kések (B) piros
színnel vannak megjelölve és kisebbek, mint a magasabb forgássebességű kések.
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MINDEN 100 ÓRA HASZNÁLAT UTÁN
Veszély: mielőtt a kukoricacsőtörő bármely elemét javítaná vagy beállítaná, aktiválja a vezeték
tartóelemeit, húzza be a féket, állítsa meg a kombájn motorját, vegye ki az indítókulcsot és a
veszély elkerülése érdekében helyezzen ki egy figyelmeztető táblát az üzemeltető kabinjába.
Ellenkező esetben súlyos testi sérülés vagy elhalálozás kockázata áll fenn.

11.6.1 ELLENŐRZÉS OLAJ - 100 ÓRA UTÁN
Köztes hajtómű
Minden 100 óra működtetés után ellenőrizze a köztes
hajtóműben az olajszintet. Emelje fel teljesen a
kukoricacsőtörőt és vegye le az ellenőrző fedelet (A).
Ha szükséges, töltsön utána olajat, ehhez távolítsa el a
betöltőnyílás zárófedelét. (B).
Kenőanyagtípus: Mobil SHC 634
Kapacitás: 1,5L

Veszély: miután felemeli a kukoricacsőtörőt,
aktiválja a vezető biztonsági zárjait. Ellenkező
esetben, súlyos testi sérülés vagy akár
elhalálozás kockázata áll fenn.
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Fogaskerékház
Minden 100 óra működtetés után ellenőrizze a
fogaskerékházban az olajszintet. Engedje le a kukoricacsőtörőt a
munkavégzési pozícióba és húzza ki az ellenőrző rudat (A). Az
olajszintnek a minimális és maximális jel között kell lennie a
rúdon (A).
Kenőanyagtípus: Mobil SHC 634
Kapacitás:
Szárzúzó nélkül 2,9L
Egyszerű szárzúzó 5,3L
Dupla szárzúzó 5,7L

Fogaskerékház kaszkád átvitellel
Minden 100 óra működtetés után ellenőrizze a hajtóműben az
olajszintet. Emelje fel teljesen a kukoricacsőtörőt és vegye le az
ellenőrző fedelet (A). Ha szükséges, töltsön utána olajat, ehhez
távolítsa el a betöltőnyílás zárófedelét. (B).
Kenőanyagtípus: Mobil SHC 634
Kapacitás: 2,1L

Magas fogaskerékház kaszkád átvitellel (ha van felszerelve)
Egyes kombájn típusoknál szükséges magas hajtóművet
felszerelni
annak
érdekében,
hogy
megelőzzék
a
kardántengelyen a túlzott szögeket. Minden 100 óra működtetés
után ellenőrizze az olajszintet. Emelje fel a kukoricacsőtörőt a
munkavégzési pozícióba és vegye le az ellenőrző fedelet (A). Ha
szükséges, töltsön utána olajat, ehhez távolítsa el a betöltőnyílás
zárófedelét. (B).
Kenőanyagtípus: Mobil SHC 634
Kapacitás: 2,1L

Spirál hajtómű
A szezoni műveletek elvégzése előtt ellenőrizze az olaj szintjét a
spirál hajtóműben. Engedje le a kukoricacsőtörőt a
munkavégzési pozícióba és vegye le az ellenőrző fedelet (A). Ha
szükséges, egészítse ki az olajt, vegye ki a töltő dugót (B).
Kenőanyagtípus: Mobil SHC 634
Kapacitás: 2,5L

DRAGO GT
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11.6.2 BEÁLLÍTÁS / ELLENŐRZÉS 100 ÓRA UTÁN
Vezető tengely csapágyak
Minden 100 óra használat után kenje be a vezető tengely
csapágyát (A). Töltse meg a kenési pontokat kenőanyaggal amíg
a kenőanyag elkezd kifolyni.
Kenőanyagtípus: Mobilux EP0 kenőanyag

Szedőlánc feszítő
Minden 100 óra használat után kenje be a szedőláncok feszítőjét
(A). Töltse meg a kenési pontokat kenőanyaggal amíg a
kenőanyag elkezd kifolyni.
Kenőanyagtípus: Mobilux EP0 kenőanyag

A szedőlánc lánckereke
Minden 100 óra működtetés után kenje be a szedőlánc
lánckerekeit (A). Tegyen kis mennyiségű kenőanyagot, elégséges
20 g egy kenési ponton.
Kenőanyagtípus: Mobilux EP0 kenőanyag

Szedőlánc fogaskerék
Minden 100 óra működtetés után kenje be a lánc fogaskerekeit
(A). Töltse meg a kenési pontokat kenőanyaggal amíg a
kenőanyag elkezd kifolyni.
Kenőanyagtípus: Mobilux EP0 kenőanyag

DRAGO GT
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DRAGO GT

Kardántengelyek
Minden 100 óra működtetés után kenje be a kardántengely (A) csuklópontjait, a kardántengelyen található
csúszó tengelyt (B) és a műanyag védőszerkezeteket (C) minden 50 óra működtetés után kenje be.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a tengely csúszó teleszkópos része szabadon mozog.
Kenőanyagtípus: Mobilux EP0 kenőanyag
Megjegyzés: a kardántengely védőszerkezete nem szerepel az első ábrán, hogy jobban követhető legyen a
magyarázat.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a védőszerkezetei meglegyenek, ne legyenek megrongálódva
és, hogy a védőhüvelyek esetleges ajtói helyesen vannak zárolva.

11.6.3 BEÁLLÍTÁS / ELLENŐRZÉS 100 ÓRA UTÁN
Szedőlánc feszessége
A szezoni műveletek elvégzése előtt ellenőrizze a láncok feszességét
(A).
Ellenőrzés:
4. Húzza a láncot (A) kifele, a piros nyíllal megjelölt pozícióba
mindaddig amíg a villa (B) el nem éri az alsó részét.
5. Jelölje meg a villát (B) azon a ponton ahol az bemegy a
láncvezetékbe (C).
6. Engedje el a láncot és mérje meg a távolságot a 2
bemenetelnél megadott jelzés és láncvezeték (C) között
a. A jel és a láncvezeték közötti távolság 6-8 mm kell
legyen.
Állítsa be:
5. Lazítsa meg a csavart (D).
6. Szorítsa meg vagy lazítsa meg a feszítő csapszeget (E).
a. Szorítsa meg: a lánc feszesebb
b. Lazítsa meg: a lánc kevésbé feszes
7. Ellenőrizze újra a lánc feszességét, a fenti utasítások szerint.
Amikor a lánc feszessége helyes, szorítsa meg az anyacsavart (D).
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11.7

DRAGO GT

MINDEN 250 ÓRA MŰKÖDTETÉS UTÁN VAGY ÉVENTE
Veszély: mielőtt a kukoricacsőtörő bármely elemét javítaná vagy beállítaná, aktiválja a vezeték
tartóelemeit, húzza be a féket, állítsa meg a kombájn motorját, vegye ki az indítókulcsot és a
veszély elkerülése érdekében helyezzen ki egy figyelmeztető táblát az üzemeltető kabinjába.
Ellenkező esetben súlyos testi sérülés vagy elhalálozás kockázata áll fenn.

Fontos: tekintettel arra, hogy a kukoricacsőtörőn teljes mértékben szintetikus kenőanyagokat
használnak, ezeket nem kell kicserélni. Csak kiegészíteni kell a kenőanyagot a helyes szint
megőrzése érdekében.
11.7.1 KENŐANYAG/ KENÉSI MŰVELETEK 250 ÓRA UTÁN VAGY ÉVENTE
A szedőláncok kenési műveletei
Veszély: soha ne végezzen kenési műveleteket a kukoricacsőtörő láncain, alkatrészein vagy a
kombájnon, amikor azok működés alatt állnak.
Fontos: amikor talajra fektetett kukoricát takarít be, ne kenje be a láncokat, hogy megelőzze a
szennyeződés bekerülését a lánc belső részébe.
Minden 250 óra használat után vagy évente kenje be a
szedőláncokat (A). Javasoljuk, hogy hagyja forogni a láncokat
néhány percig a kenés előtt, hogy elősegítse a kenőanyagnak a
belső részekre való bejutását.
Kenőanyagtípus: SAE 30W motorolaj
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Összecsukható tengelyek
Minden 250 óra működtetés után vagy évente kenje be az
összecsukható tengelyeket (A) a váz felső részén. Töltse meg a
kenési pontokat kenőanyaggal amíg a kenőanyag elkezd kifolyni.
Ez a dolog csak az összecsukható betakarító berendezések
esetében szükséges.
Kenőanyagtípus: Mobilux EP0 kenőanyag

Minden 250 óra működtetés után vagy évente kenje be az
összecsukható tengelyeket (A) a váz felső részén. Töltse meg a
kenési pontokat kenőanyaggal amíg a kenőanyag elkezd kifolyni.
Ez a dolog csak az összecsukható betakarító berendezések
esetében szükséges.
Kenőanyagtípus: Mobilux EP0 kenőanyag

Minden 250 óra működtetés után vagy évente kenje be az
összecsukható tengelyeket (C) a fő központi csapon. Töltse meg a
kenési pontokat kenőanyaggal amíg a kenőanyag elkezd kifolyni. Ez
a dolog csak az összecsukható betakarító berendezések esetében
szükséges.
Kenőanyagtípus: Mobilux EP0 kenőanyag

Spirál kapcsoló
Kenje be a spirál kacsolót (D) minden 250 óra működtetés után
vagy évente. Minden egyszerű spirálú kukoricacsőtörőnek a bal
oldalon van egy kapcsolója. Minden dupla spirálú vagy elkülönített
spirálú kukoricacsőtörőnek a mindkét oldalán van kapcsolója.
Tegyen kis mennyiségű kenőanyagot, elégséges 30/40 g.
Kenőanyagtípus: Mobilux EP0 kenőanyag

DRAGO GT
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11.7.2 BEÁLLÍTÁS / ELLENŐRZÉS 250 ÓRA UTÁN VAGY ÉVENTE
A láncok vezetéke
Minden 250 óra használat után vagy évente ellenőrizze a
láncvezetékek kopási szintjét (A). Ha túlzott kopást észlel, cserélje
ki azokat. Minden láncnak összesen három vezetéke van.
Ellenőrzés:
Ellenőrizze, hogy a láncvezetékek vastagsága megfelelő legyen,
főleg a szélső részeken, ahol a láncok ki és bemennek a
vezetékekbe. Ha túlzott kopást észlel, cserélje ki azokat. Minden
láncnak három vezetéke van.

DRAGO GT
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12.

DRAGO GT

HIBAELHÁRÍTÁSOK

A legtöbb esetben az összecsukható betakarító berendezés működését befolyásoló legtöbb problémát a
nem megfelelő beállítás okozza.
Az alábbi hibaelemző táblázat segít a problémák megoldásában, rávezet a lehetséges okokra és
megoldásokat javasol.
Amikor egy problémát megpróbál megoldani, bizonyosodjon meg róla, hogy az illető probléma nem egyéb
okból keletkezett.
A kukoricacsőtörő helyes sebességének meghatározása céljából a Drago GT forgalmazónál rendelkezésre áll
egy fogaskerék / lánckerék táblázat.
PROBLÉMA

LEHETSÉGES OKOK
Helytelen dőlésszög

Kukoricacső mezőn való
elveszítése a berendezés
elülső részén

Kukoricacső mezőn való
elveszítése
a
kukoricacsőtörő
oldalsó
részén

Nehéz
szárazságban

betakarítás

MEGOLDÁS
Állítsa be a kukoricacsőtörő dőlésszögét.
Javasolt dőlésszög:
• 17°-23° összecsukható betakarító
berendezés szárzúzó nélkül
• 21°-23° összecsukható betakarító
berendezés szárzúzóval
A kukoricacsőtörőnek túl nagy Csökkenteni kell a kukoricacsőtörő
a sebessége
sebességét a meghajtó fogaskoszorújának
működtetésével
vagy
a
kombájn
vezetékén
az
állítható
sebesség
csökkentésével (ha van ilyen). A
kukoricacsövet a kukoricacsőtörő henger
közepénél kell betakarítani.
A vezértengely javasolt sebessége: 630700 rpm
A haladási sebesség túl Növelje a kombájn haladási sebességét a
alacsony
mezőn.
A betakarítás lejtős területen Szereljen fel kukoricacső beszedő
történik
egységet.
A talajra fektetett kukorica
A sorok nem egyeznek meg a
kukoricacsőtörő sorelemeivel.
Helytelen dőlésszög

A
kombájn
vezetékének
forgórésze nincs megfelelően
beállítva
a
kukorica
betakarításhoz
A forgórész emelő szerkezetei
nincsenek felszerelve (csak a
Case IH-nél)

Állítsa be a kukoricacsőtörő dőlésszögét.
Javasolt dőlésszög:
• 17°-23° összecsukható betakarító
berendezés szárzúzó nélkül
• 21°-23° összecsukható betakarító
berendezés szárzúzóval
Emelje fel az elülső vezetéket a
kukoricaszedési
pozícióba.
Tanulmányozza
a
kombájn
üzemeltetőjének útmutatóját.
Szereljen
fel
opcionális
emelő
szerkezeteket a kombájn forgórészeire
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PROBLÉMA

DRAGO GT

LEHETSÉGES OKOK
MEGOLDÁS
A kukoricacsőtörőnek túl nagy Csökkenteni kell a kukoricacsőtörő
a sebessége
sebességét a meghajtó fogaskoszorújának
működtetésével
vagy
a
kombájn
vezetékén
az
állítható
sebesség
csökkentésével (ha van ilyen). A
kukoricacsövet a kukoricacsőtörő henger
közepénél kell betakarítani.
A vezértengely javasolt sebessége: 630700 rpm
A kukoricacsőtörő sebessége Növelni kell a kukoricacsőtörő sebességét
túl alacsony
a
meghajtók
sebességviszonyának
megváltoztatásával vagy a kombájn
vezetékén
az
állítható
sebesség
növelésével
(ha
van
ilyen).
A
kukoricacsövet a kukoricacsőtörő henger
közepénél kell betakarítani.
A vezértengely javasolt sebessége: 630700 rpm
Kukoricacső beszedő egység Távolítsa el a kukoricacső beszedő
van felszerelve
egységet.
Meggyengült szedőláncok
Állítsa be a láncok feszességét.
Helytelen dőlésszög
Állítsa be a kukoricacsőtörő dőlésszögét.
Javasolt dőlésszög:
A kukoricacsőtörő első
• 17°-23° összecsukható betakarító
részének eldugaszolása
berendezés szárzúzó nélkül
• 21°-23° összecsukható betakarító
berendezés szárzúzóval
A kukoricacsőtörő sebessége Növelni kell a kukoricacsőtörő sebességét
túl
alacsony
és
a a
meghajtók
sebességviszonyának
kukoricacsövek bekerülnek a megváltoztatásával vagy a kombájn
kukoricacsőtörő lemezek közé vezetékén
az
állítható
sebesség
növelésével
(ha
van
ilyen).
A
kukoricacsövet a kukoricacsőtörő henger
közepénél kell betakarítani.
A vezértengely javasolt sebessége: 630700 rpm
A kukoricacsőtörőnek túl nagy Csökkenteni kell a kukoricacsőtörő
a sebessége
sebességét a meghajtó fogaskoszorújának
működtetésével
vagy
a
kombájn
A
kukoricacsövek
a
vezetékén
az
állítható
sebesség
kukoricacsőtörő
csökkentésével (ha van ilyen). A
lemezekben
kukoricacsövet a kukoricacsőtörő henger
közepénél kell betakarítani.
A vezértengely javasolt sebessége: 630700 rpm
A
törőhengerek
pengéi Állítsa be a törőhengerek közötti
elkoptak
távolságot (tanulmányozza a 10.3.2.
fejezetet)
A sorcsoportok igazítása
Húzza
meg
a
váz
csoportját
(Tanulmányozza a 10.5. fejezetet)
Kopott
kukoricacsőtörő Cserélje ki a kukoricacsőtörő lemezeket
lemezek
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PROBLÉMA

DRAGO GT

LEHETSÉGES OKOK
MEGOLDÁS
A kukoricacsőtörő lemezek Ellenőrizze az alapbeállításokat.
nincsenek helyesen beállítva
A kukoricacsőtörőnek túl nagy Csökkenteni kell a kukoricacsőtörő
a sebessége
sebességét a meghajtó fogaskoszorújának
működtetésével
vagy
a
kombájn
vezetékén
az
állítható
sebesség
csökkentésével (ha van ilyen). A
kukoricacsövet a kukoricacsőtörő henger
közepénél kell betakarítani.
A vezértengely javasolt sebessége: 630700 rpm
A kukoricacsőtörő sebessége Növelni kell a kukoricacsőtörő sebességét
túl alacsony
a
meghajtók
sebességviszonyának
megváltoztatásával vagy a kombájn
vezetékén
az
állítható
sebesség
növelésével
(ha
van
ilyen).
A
A kombájn bejáratánál túl
kukoricacsövet a kukoricacsőtörő henger
sok a szár (fluff)
közepénél kell betakarítani.
A vezértengely javasolt sebessége: 630700 rpm
Kopott hengerkések
Közelítse vagy cserélje ki a hengerek
késeit. Tanulmányozza a 10.3.2. fejezetet.
Helytelen dőlésszög
Állítsa be a kukoricacsőtörő dőlésszögét.
Tanulmányozza a 10.1. fejezetet.
Javasolt dőlésszög:
• 17°-23° összecsukható betakarító
berendezés szárzúzó nélkül
• 21°-23° összecsukható betakarító
berendezés szárzúzóval
Kukoricacső beszedő egység Távolítsa el a kukoricacső beszedő
van felszerelve
egységet
Szárzúzó van felszerelve
Az energiafogyasztás nagyobb ha szárzúzó
van felszerelve a berendezésre.
A zúzó kései el vannak kopva
Fordítsa meg/cserélje ki a szárzúzó
pengéit, párban.
Helytelen dőlésszög
Állítsa be a kukoricacsőtörő dőlésszögét.
Túl
magas
Tanulmányozza a 10.1. fejezetet.
energiafogyasztás
Javasolt dőlésszög:
• 17°-23° összecsukható betakarító
berendezés szárzúzó nélkül
• 21°-23° összecsukható betakarító
berendezés szárzúzóval
Helytelen dőlésszög
Állítsa be a kukoricacsőtörő dőlésszögét.
Tanulmányozza a 10.1. fejezetet
Javasolt dőlésszög:
A szárakat nem vágja le
• 17°-23° összecsukható betakarító
eléggé
berendezés szárzúzó nélkül
• 21°-23° összecsukható betakarító
berendezés szárzúzóval
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PROBLÉMA

LEHETSÉGES OKOK
MEGOLDÁS
A kukoricacsőtörő sebessége Növelni kell a kukoricacsőtörő sebességét
túl alacsony
a
meghajtók
sebességviszonyának
megváltoztatásával vagy a kombájn
vezetékén
az
állítható
sebesség
növelésével
(ha
van
ilyen).
A
kukoricacsövet a kukoricacsőtörő henger
közepénél kell betakarítani.
A vezértengely javasolt sebessége: 630700
A szárzúzó pengéi elkoptak
Fordítsa meg/cserélje ki a szárzúzó
pengéit, párban.
Túl nagy sebesség a terepen
Csökkenteni kell a kombájn haladási
sebességét a mezőn.
Helytelen dőlésszög
Állítsa be a kukoricacsőtörő dőlésszögét.
Tanulmányozza a 10.1. fejezetet.
Javasolt dőlésszög:
• 17°-23° összecsukható betakarító
berendezés szárzúzó nélkül
Fejek megrongálódása
• 21°-23° összecsukható betakarító
berendezés szárzúzóval
A fejek a csapágy központi Állítsa be a fejek pozícióját.
vonala alatt vannak beállítva.
Tanulmányozza a 10.2. fejezetet.
A hengerek kései elkoptak
Állítsa be a törőhengerek kései közötti
távolságot vagy cserélje ki azokat.
Tanulmányozza a 10.3.2 & 10.5.
Hulladékok
csavarodnak
fejezeteket.
fel a törőhengerekre
A kaparókés nincs helyesen Állítsa be a kaparókések közötti
beállítva
távolságot. Tanulmányozza a 10.4.
fejezetet.
A betakarításhoz szükséges alkatrészek valamelyikének eldugaszolása esetén az üzemeltető az alábbi
műveleteket kell elvégezze:
- Változtassa meg ellenkező irányba a fő gépezet irányát és mozdítsa el néhány méterre;
- Forgassa meg a betakarítási alkatrészeket a felhalmozódott termés kiürítése céljából;
- Ha szükséges a kézi beavatkozás, az üzemeltető a gépet egy egyenes felületre kell vigye, le kell
állítsa a kombájn motorját, be kell húzza a kéziféket, védőkesztyűt kell viselnie és úgy kell
beavatkoznia az eldugaszolt alkatrészek kitisztításába.
Mechanikai hiba esetén a kardántengelyeket le kell kapcsolni a javítások elkezdése előtt.
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DRAGO GT

A VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK JEGYZÉKE

Ezt a munkagépet a gépekről szóló 2006/42/EK Irányelv előírásainak megfelelően gyártották.

14.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A gépet és annak alkatrészeit a hatályos jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa, megfelelően
elkülönítve az anyagokat.
Végezze el a szükséges elővigyázatossági intézkedéseket annak érdekében, hogy elkerülje a gépben
található olajok környezetbe jutását, mivel ezek nagyon szennyezők; be kell tartani a hulladékok
ártalmatlanítására vonatkozó hatályos jogszabályok által megkövetelt eljárásokat.

15.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT MÁSOLAT

Következik a gyártó által kiállított CE Megfelelőségi Nyilatkozat másolata.

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Nyilatkozat eredeti nyelven

Társaság:

OLIMAC s.r.l

Via Cuneo, 41
12040 Margarita (CN)
Gyártó minőségben KIJELENTI, hogy az alábbi gép:
KUKORICACSŐTÖRŐ KUKORICA BETAKARÍTÁSÁHOZ
MODELL: DRAGO GT
SZÉRIA:
BEJEGYZÉSI SZÁM:
GYÁRTÁSI ÉV:

Ez a nyilatkozat megfelel az alábbi jogszabályi rendelkezéseknek:
A gépekről szóló 2006/42/EK Európai Uniós Irányelv

Ugyanakkor kijelentik, hogy a gép műszaki adatlapjának kiállítására engedélyezett személy:
OLIMAC s.r.l, Via Cuneo, 41 - 12040 Margarita (CN)

Margarita, _______________
Kinevezett ügyvezető
Carboni Giuseppe
_______________

