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NIE można
zakładać, że lektura instrukcji obsługi i jej przestrzeganie
są niewygodne i niepotrzebne, ponieważ nie wystarczy
usłyszeć i zobaczyć u innych, że maszyna jest dobra i na
tym polegać przy zakupie i wierzyć, że teraz wszystko
stanie się samo. Użytkownik doprowadzi wtedy do szkód
mających skutki nie tylko dla niego samego, lecz także do
powstania usterki, której przyczynę zrzuci na maszynę
zamiast na siebie. Aby być pewnym sukcesu, należy
wniknąć

w sedno

przeznaczeniem

rzeczy
każdego

lub

zapoznać

z zespołów

się

z

maszyny

i posługiwaniem się nim. Dopiero wtedy można być
zadowolonym

z siebie

i z maszyny.

Celem

niniejszej

instrukcji jest tego osiągnięcie.
Leipzig-Plagwitz 1872 r.
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1 Deklaracja zgodności WE
w myśl dyrektywy 2006/42/WE

Producent, firma APV-Technische Produkte GmbH.
Dallein 15, AT-3753 Hötzelsdorf, niniejszym oświadcza, że wyrób
rozsiewacz dwutarczowy „ZS 200 M4” z modułem cyfrowym i sterowanym liczbą obrotów,
Oznaczenie typu maszyny / nr fabr. (patrz oświadczenie o przekazaniu i strona tytułowa),

do którego odnosi się niniejsza deklaracja zgodności, odpowiada odnośnym
podstawowym wymaganiom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonym
w dyrektywie WE 2006/42/WE oraz wymaganiom innych odnośnych dyrektyw WE.
2006/42/WE
Jeśli dotyczy: tytuł / numer / wersja innych dyrektyw WE

W celu prawidłowej realizacji wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
określonych
w dyrektywach WE zastosowano następujące normy
i / lub specyfikacje techniczne:

EN 12100/1; EN 12100/2
Jeśli dotyczy: tytuł / numer / wersja

Osobą kontaktową ds. CE firmy APV jest pan inż. Jürgen Schöls.
Można się z nim kontaktować pod numerem telefonu +43(0)2913-8001.

Podpis

Dallein, 01/2016
miejscowość;data

inż. Jürgen Schöls
dyrektor
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2 Postanowienia
Szanowny Kliencie!
Cieszymy się i gratulujemy decyzji zakupu oraz życzymy wiele przyjemności
i sukcesów w pracy z tym urządzeniem!
Przed użyciem niniejszego urządzenia prosimy koniecznie zapoznać się z wszystkimi
zasadami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi!

3 Gwarancja
Przy odbiorze należy koniecznie sprawdzić urządzenie pod kątem ewentualnych
szkód transportowych. Późniejsze reklamacje szkód transportowych nie zostaną
uznane.
Udzielamy gwarancji fabrycznej na okres jednego roku od daty dostawy (faktura lub
list przewozowy stanowią kartę gwarancyjną).
Niniejsza gwarancja obowiązuje w przypadku wad materiałowych lub
konstrukcyjnych i nie odnosi się do części, które są uszkodzone wskutek –
normalnego lub nadmiernego – zużycia.
Gwarancja wygasa
− w przypadku szkód powstałych wskutek oddziaływania siły zewnętrznej.
− w przypadku otwarcia modułu sterującego
− w przypadku błędu w obsłudze.
− w przypadku niespełnienia określonych wymagań.
− gdy bez naszej zgody urządzenie zostanie zmodyfikowane, rozbudowane lub
wyposażone w obce części zamienne.
− gdy urządzenie będzie czyszczone wodą.
− gdy rozsiewacz będzie użytkowany w sezonie zimowym.

4 Zapobieganie wypadkom
Przestrzegać ogólnych przepisów bhp obowiązujących w danym kraju.
Urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby poinformowane na temat
miejsc zagrożeń.

5 Informacje podstawowe
5.1 Budowa i zasada pracy
Rozsiewacz dwutarczowy „ZS 200 M4” to model to rozsiewania drobnego ziarna i
środków przeciwko ślimakom o pojemności 200 litrów.
Napęd obydwu tarcz rozsiewających jest realizowany za pomocą dwóch silników
elektrycznych 12 V, które są regulowane przez układ sterowania. Liczbę obrotów
tarczy rozsiewającej (szerokość robocza) i również otwarcie zasuwy (dawka
rozsiewu) można wygodnie regulować za pomocą sterowania z fotela kierowcy.
Zasilanie modułu sterującego odbywa się bezpośrednio z akumulatora.
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5.2 Montaż na ciągniku
W przypadku przedstawionego
sposobu montażu przykręcić belkę
zaczepową między urządzeniem ZS
200 M4 a dołączoną kontrpłytą. Należy
użyć śrub o średnicy 10 mm.

Rys.: 2

Rys.: 1

Przykręcić uchwyt górnego cięgna do blachy górnego cięgna i zamocować górne
cięgno ciągnika za pomocą sworznia.

5.3 Montaż na urządzeniu zawieszanym
Aby zamontować urządzenie ZS 200 M4 na
urządzeniu zawieszanym, najlepiej skorzystać
z kontrpłyty. Zamocować urządzenie ZS 200 M4
za jej pomocą na ramie urządzenia
zawieszanego.
UWAGA: należy pamiętać, że wysokość
rozsiewu (wysokość montażowa ZS 200 M4 musi
znajdować się co najmniej 1,5 m od ziemi)
materiału siewnego ma wpływ na szerokość
rozsiewu. Ma to decydujące znaczenie przede
wszystkim przy dużych szerokościach roboczych.

Rys.: 3

5.4 Mocowanie modułu sterowania
Zamocować seryjnie dołączony uchwyt za pomocą
dwóch śrub w kabinie. Nadmiar kabla schować
w kabinie kierowcy, aby zapobiec zakleszczaniu.
PORADA: Zwracać uwagę na kąt patrzenia na moduł,
aby treść wyświetlacza była optymalnie widoczna.
Ewentualnie można lekko zgiąć uchwyt, aby
prawidłowo ustawić kąt.

Rys.: 4
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5.5 Podłączenie elektryczne
Dostarczany seryjnie kabel elektryczny 8 m
musi być podłączony do akumulatora
bezpośrednio od modułu sterującego.
12-stykowy kabel urządzenia 6 m
(alternatywnie dostępny do 15 m) jest
również podłączany do modułu
sterującego.
UWAGA: jeżeli te instrukcje nie będą
przestrzegane, może dojść do uszkodzeń
modułu sterującego!

Rys.: 5

WAŻNA WSKAZÓWKA: ze względów bezpieczeństwa technicznego po użyciu
urządzenia sterowanie należy z powrotem zamknąć.

Rys.: 6

Złącze 12-stykowe

Złącze 4-stykowe

Połączenie z rozsiewaczem
(kabel urządzenia)

Przyłącze do akumulatora
(kabel elektryczny)
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5.6 Mieszadło
Obydwa mieszadła są zamontowane w zbiorniku i są
napędzane przez własny silnik ze stałą liczbą obrotów.
Silnik znajduje się między obydwoma lejami wylotowymi i
napędza za pomocą wału napędowego mieszadło w
zbiorniku rozsiewającym, obracające się w kierunku
pionowym. Mieszadła nie trzeba oddzielnie włączać,
zaczyna się obracać od razu po włączeniu talerza
rozsiewającego. Kształt mieszadła (gwiaździsty) i
pionowy kierunek obrotu zapobiega rozgniataniu
materiału rozsiewanego.

Rys.: 7

5.7 Opróżnianie zbiornika
Aby opróżnić zbiornik, odkręcić obydwa króćce
opróżniające z przodu przy zbiorniku i przytrzymać
pod nim naczynie, worek lub inny pojemnik.
PORADA: aby zapewnić pełne opróżnienie, należy
użyć dostarczanego seryjnie worka wysiewu.
Zamocować worek wysiewu przed talerzami
rozsiewającymi. Zostaje on zamocowany za
pomocą wszytych w niego magnesów.
Następnie za pomocą modułu sterującego w
punkcie menu „Opróżnianie” [patrz punkt 6.4 Menu
wyboru] można całkowicie opróżnić zbiornik:
Silnik mieszadła i tarcze rozsiewające zaczynają
się powoli obracać, zasuwa dozująca otwiera się
całkowicie. Pozostawić rozsiewacz pracujący do
momentu, kiedy zbiornik zostanie całkowicie
opróżniony, a urządzenie nie będzie przenosić
materiału siewnego.

Rys.: 8

Rys.: 9

WAŻNA WSKAZÓWKA: nie czyścić rozsiewacza wodą. Urządzenie ZS 200 M4
należy czyścić tylko pistolerem pneumatycznym (przedmuchiwanie) lub suchą bądź
lekko zwilżoną ścierką.
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6 Moduł sterujący
Urządzenie ZS 200 M4 wyposażone jest w moduł sterujący z hermetycznie szczelną
klawiaturą foliową.
Na spodzie znajduje się 4-stykowy wtyk do zasilania i złącze 12-stykowe do
połączenia z rozsiewaczem.
Kursor „w dół”
Kursor „w górę”

Wskaźnik
cyfrowy

Zmniejszenie liczby
obrotów
Zwiększenie
prędkości obrotowej

Świeci się, gdy
jest włączone

Rys.: 10

Świeci się, gdy
zasuwa jest
zamknięta
Przycisk wł./wył.

Zamykanie zasuwy
Otwieranie zasuwy

Świeci się, gdy
zasuwa jest otwarta

Z lewej strony na dole znajduje się przycisk „On/Off”, którym można
włączyć i wyłączyć urządzenie.
Tymi przyciskami można ustawiać prędkość obrotową talerza
rozsiewającego.
Tym przyciskiem wybierane jest otwarcie zasuwy.
Po przytrzymaniu wciśniętego tego przycisku zmienia się pozycja
zadana na wyświetlaczu. Zasuwa pozostaje jednak w pozycji do
momentu puszczenia przycisku. Po otwarciu zasuwa zaczyna migać
kontrolka. Świecenie sygnalizuje, że zasuwa w wybranej pozycji jest
otwarta.
Po krótkim naciśnięciu zasuwa otwiera się do ustawionej pozycji.
Tutaj zmniejszana jest pozycja otwarcia zasuwy. Po przytrzymaniu
wciśniętego tego przycisku zmienia się pozycja zadana na
wyświetlaczu. Zasuwa pozostaje jednak w pozycji do momentu
puszczenia przycisku. Po zamknięciu zasuwy zaczyna migać kontrolka.
Świecenie oznacza, że zasuwa jest całkowicie zamknięta.
Krótki naciśnięcie powoduje całkowite zamknięcie zasuwy.
Sterowanie komputera pokładowego (np. obliczanie powierzchni, próba
wysiewu, opróżnianie), wybór punktów menu.

10
Jakość dla profesjonalistów

6.1 Ekran główny
Komunikat przy włączaniu: wyświetlany podczas
włączania i przedstawia wersję typu i urządzenia.

ZS200 V3.16
www.apv.at

Wersja oprogramowania może być bardzo pomocna
podczas prac konserwacyjnych bądź dla serwisu.
Liczba obrotów:
Zasuwa:

850
15

Ustawiona liczba obrotów silnika w 1/min
Otwarcie zasuwy w mm

Po włączeniu urządzenia następującymi trzema przyciskami można przechodzić po
menu:
Przyciskami kursora
wyżej.
Za pomocą

wybrać punkt menu i zatwierdzić przyciskiem

W tym miejscu przyciskiem
przyciskiem

przechodzi się w menu o jeden punkt menu niżej bądź

.

można wybrać podmenu (jeśli jest) i zatwierdzić

, w trakcie tej czynności następuje również przejście do trybu

ustawiania wartości.
Wartości można ustawić przyciskami

.

Ustawione wartości zawsze zatwierdzać przyciskiem

.

WSKAZÓWKA: jeśli żadne inne ustawienia nie zostaną wprowadzone, nastąpi
przejście do ekranu głównego.

Dostępne są następujące punkty menu:
Obliczanie powierzchni

Próba wysiewu

Rozsiew brzegowy

Opróżnianie?

Licznik dzienny

Powierzchnia:

Roboczogodziny:

Napięcie robocze:

Silnik 1:
Silnik 2:

576.23

Tryb awaryjny

25,56 ha

12.7 V

Wybór języka?

11.5 A
10.3 A
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6.2 Obliczanie powierzchni
WSKAZÓWKA: powierzchnia jest rejestrowania tylko w przypadku rozprowadzania
materiału siewnego.
W poniższych punktach podmenu należy wpisać
szerokość roboczą i prędkość jazdy. Powierzchnię
należy odczytać w punkcie menu Licznik dzienny.

Obliczanie powierzchni

Tutaj

Szerokość robocza:
12,6 m

Prędkość jazdy:
10km/h

należy wprowadzić szerokość roboczą.

Wybrać prędkość jazdy.

Do menu głównego
Wskazanie przechodzi do menu głównego.

6.3 Próba wysiewu
Próba wysiewu

Tutaj wprowadzane jest ustawienie dla zasuwy i liczba
obrotów oraz uruchamiana jest próba.

Podczas próby wysiewu należy wprowadzić poniższe punkty na podstawie
tabeli wysiewu:
Liczba obrotów:
1350

Zasuwa:

25

Wprowadzenie liczby obrotów na podstawie
tabeli wysiewu.
Tutaj wybiera się otwarcie zasuwy.

Rozpocząć próbę?

Jeśli wszystkie wartości są prawidłowo
ustawione, uruchomić próbę.

Trwa próba!

Wskazuje, że próba wysiewu została
zakończona. Następnie ekran powraca do
menu głównego.

OK
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WSKAZÓWKA: próbę wysiewu można w każdej chwili przerwać poprzez naciśnięcie
przycisków
na module sterującym.
•

Zważyć teraz wykręconą i zebraną ilość materiału siewnego.

•

Wysiew należy powtarzać do chwili uzyskania żądanej dawki rozsiewu.

•

Wzór obliczania żądanej dawki rozsiewu podany jest w punkcie 7.5.

WSKAZÓWKA: zasuwa otwiera się dopiero, gdy talerz rozsiewający się obraca!

6.4 Rozsiew brzegowy
Rozsiew brzegowy

Tutaj należy wybrać np. opcję: w lewo, w prawo lub
wył. Dokładny opis znajduje się w punkcie 7.6.

6.5 Opróżnianie
Ten punkt menu służy do praktycznego opróżniania zbiornika (np. zakończenie
pracy, zmiana materiału siewnego). Szczegóły, patrz punkt 5.7.
Opróżnianie?

>

>

Trwa opróżnianie!

Trwa opróżnianie zbiornika. Tarcze rozsiewające obracają się powoli, a zasuwa
otwiera się całkowicie.
PORADA: opróżnianie można w każdej chwili zakończyć przez naciśnięcie przycisku
lub

bądź przyciskiem

lub

na module sterującym.

Następnie ekran powraca do menu głównego.
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6.6 Licznik dzienny
Wskazuje powierzchnię i roboczogodziny dla
ustalonego okresu.

Licznik dzienny

Powierzchnia:
9,50 ha

Roboczogodziny:
3.50

Reset?

Wskazanie powierzchni w ha od ostatniego
cofnięcia.

Wskazanie roboczogodzin od ostatniego
cofnięcia

Ustawić cały licznik dni za pomocą
ZERO.

na

6.7 Powierzchnia
Powierzchnia:
25,56 ha

Wskazuje całą wydajność z powierzchni. Wartości nie
można zmieniać.

6.8 Roboczogodziny
Roboczogodziny:
576.23

Licznik roboczogodzin = czas pracy tarcz
rozsiewających.
Wskazuje łączne roboczogodziny. Wartości nie można
zmieniać.

6.9 Napięcie robocze
Napięcie robocze:
12,7 V

Wskazuje aktualne napięcie robocze.
Jeśli ta wartość zaczyna się znacząco wahać podczas
pracy, występują problemy z elektroniką pojazdu.
Mogą one doprowadzić do nieprawidłowego wyniku
rozsiewania!
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6.10 Pobór prądu
Silnik 1:
Silnik 2:

11.5 A
10.3 A

Ta wartość wskazuje pobór prądu silników talerza
rozsiewającego.

6.11 Tryb awaryjny
Tryb awaryjny:

W trybie awaryjnym wyłączone jest monitorowanie
przeciążenia silników. Przy każdym ponownym
uruchomieniu jest ono przestawiane na tryb zwykły.

6.12 Wybór języka
Wybór języka?

>>

Wybrać żądany język i zatwierdzić przyciskiem

6.13 Wybór języka
Do wyboru są następujące języki:

• NIemiecki (Deutsch)
• Angielski (English)
•

Francuski (Français)

• Holenderski (Nederlands)
• Duński (Dansk)
• Polski
•

Czeski (Česky)

• Węgierski (Magyar)

Wybór języka?
NIEMIECKI

>>

!
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7 Nastawy
7.1 Tarcza rozsiewająca, rozdział poprzeczny, łopatki rozrzucające
Tarcze rozsiewające obracają się od wewnątrz do zewnątrz. Z lewej w kierunku
ruchu wskazówek zegara, z prawej w przeciwnym. Należy pamiętać, aby łopatki
rozrzucające na lewej tarczy rozsiewającej były rozmieszczone inaczej niż na prawej
tarczy rozsiewającej. Taki montaż łopatek rozrzucających został sprawdzony w
testach rozdziału poprzecznego. Przy takich ustawieniach łopatek rozrzucających
uzyskuje się najbardziej równomierne rozmieszczenie nasion lub rozdział poprzeczny
wszystkich materiałów siewnych.

Rys.: 11

7.2 Deflektor / blachy kierujące
Seryjnie dostarczane blachy kierujące są mocowane do
urządzenia ZS 200 M4 za pomocą dostarczonych śrub.
Zapobiegają one odrzucaniu materiału siewnego na
pojazd nośny.

Rys.: 12
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7.3 Regulacja punktu padania nasion na tarczę
Regulacja punktu padania nasion na tarczę umożliwia optymalne
wyregulowanie dokładności rozdziału. Za pomocą regulacji punktu
padania nasion można wyrównać obydwa stożki rozsiewanego
materiału w rozsiewaczu dwutarczowym w taki sposób, aby
nakładanie ich było optymalne.
Na każdym z dwóch otworów wylotowych zbiornika rozsiewającego
zamontowany jest swego rodzaju lej obrotowy, przez który materiał
siewny wpada na tarczę rozsiewającą. Za pomocą dźwigni można
regulować ten otwór wylotowy, co powoduje zmianę punktu, w
którym ziarno pada na tarczę rozsiewającą.

Rys.: 13

PORADA: zwrócić uwagę, aby punkt padania dla
obydwu tarcz rozsiewających zawsze był ustawiony
symetrycznie, tzn. lewa i prawa pozycja skali musi
być zawsze ustawiona równo. Pozycje skali są
wygrawerowane bezpośrednio na ramie
rozsiewacza.
Jeżeli dźwignia regulacji punktu padania nasion na
tarczę w pozycji +45 (całkowicie z tyłu), to stożek
rozsiewanego materiału przechyla się na
Rys.: 14
zewnątrz (= niewielkie nakładanie stożków
rozsiewanego materiału). Im dźwignia będzie
ustawiana dalej do przodu do pozycji -45, tym bardziej do tyłu będzie przestawiał się
punkt padania, a stożek rozsiewanego materiału przesuwanie się do środka
(= większe nakładanie stożków rozsiewanego materiału).
Ustawienie regulacji punktu padania nasion jest zależne również od danego
rozsiewanego materiału.

7.4 Szerokość rozsiewu
Szerokość rozsiewu zależy od gęstości i formy materiału siewnego oraz liczby
obrotów tarczy rozsiewającej. Rozsiewacz został skonstruowany w sposób
pozwalający na równomierne rozdzielanie materiału siewnego, np. drażetek na
ślimaki, na 31 m. Aby było to możliwe, akumulator i prądnica muszą być w dobrym
stanie. Dokładne ustawienia dawki rozsiewu, szerokości roboczej itd. podane są
w tabelach rozsiewu w punkcie 8.
WSKAZÓWKA: jeżeli urządzenie ZS 200 M4 będzie montowane na urządzeniach
o mniejszej szerokości roboczej i materiał siewny ma być rozsiewany bezpośrednio
w/przed wałkiem, rozsiewacz można również zmontować z lekkim nachyleniem
w dół. Należy jednak zwrócić uwagę, aby zbiornik opróżniał się całkowicie jedynie
w ustawieniu poziomym!
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7.5 Próba kręcona / regulacja dawki rozsiewu
W celu wykonania próby wysiewu należy stosować dostarczony seryjnie worek
wysiewu. W ten sposób można bardzo łatwo i wygodnie wykonać próbę wysiewu.
Zakładanie worka wysiewu jest objaśnione w punkcie 5.7.
WSKAZÓWKA: w celu określenia żądanej dawki rozsiewu należy przeprowadzić
próbę wysiewu.
Aby przeprowadzić próbę kręconą, postępować następująco:
1. Zamocować worek wysiewu na rozsiewaczu i
zamocować za pomocą magnesów oraz
sznurka. (patrz rysunek).
2. Z poniższego wzoru obliczyć żądaną dawkę
rozsiewu na minutę.
3. Liczba obrotów niezbędna do uzyskania żądanej
dawki rozsiewu podana jest w odpowiednich
tabelach rozsiewu (patrz punkt 8).

Rys.: 15

4. Ustalona liczba obrotów talerzy rozsiewających oraz otwarcie zasuwy są
ustawiane za pomocą modułu sterującego (patrz punkt 6.3).
5. Próba wysiewu zostanie teraz przeprowadzona automatycznie (przez
dokładnie jedną minutę), a materiał siewny będzie zbierany bezstratnie do
worka wysiewu.
6. Zważyć teraz wysianą i zebraną ilość materiału siewnego.
7. Poprzez korektę otwarcia zasuwy i ponowny wysiew można ustalić wymaganą
wartość nastawy.
8. Podane czynności należy powtarzać do chwili uzyskania żądanej dawki
rozsiewu.
9. Po rozpoczęciu pracy należy skontrolować rozsiew na polu. Kontroli wymaga
w szczególności prędkość jazdy, dawka rozsiewu i rozdział poprzeczny na
powierzchni.
Dawkę rozsiewu określa się z następującego wzoru:
Żądana dawka wysiewu (kg/ha) x prędkość jazdy (km/h) x szerokość robocza (m)

= masa (kg/min)

600

Przykład:

5 [kg/ha] × 12 [km/h] × 12 [m]
= 1,2 [kg/min]
600

WSKAZÓWKA: Zasuwa otwiera się dopiero, gdy talerz rozsiewający się obraca!
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7.6 Rozsiew brzegowy
Przy tym ustawieniu można zmniejszyć szerokość rozsiewu na jednej stronie
rozsiewacza. Ta funkcja jest ważna np. podczas rozsiewania na brzegu pola. Tarcze
rozsiewające można ustawić w taki sposób, aby tarcza rozsiewająca nachylona do
środka pola pracowała dalej z pełną liczbą obrotów, a tarcza rozsiewająca nachylona
do pola sąsiedniego tylko z połową liczby obrotów. Szerokość rozsiewu tej tarczy
rozsiewającej zmniejsza się przez to również o ok. połowę.
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8 Tabele rozsiewu
Drażetki na ślimaki Delicia
Delicia Slug lentils
Lentilles anti-limaces
Liczba obrotów
[min-1]
(Szerokość
robocza / punkt
padania)

7

8

9

10

11

12

700 (~15m/-45)

0,08

0,13

0,23

0,33

0,56

0,79

0,23

0,37

0,57
0,60

Pozycja zasuwy

1000 (~18m/-45)
1500 (~24m/-30)
2000 (~31m/-15)

13

14

15

16

0,80

1,12

1,56

0,90

1,28

1,40

2,32

3,00

1,51

1,89
kg/min

2,42

3,12

3,76

17

4,41

Metarex IMOV
Metraex INO
Metarex TDS
Metarex Slug pellets
Metarex grains anti-limaces
Liczba obrotów
[min-1]
(Szerokość
robocza / punkt
padania)

9

10

11

12

13

14

15

16

700 (~10m/-45)

0,31

0,52

0,73

1,05

1,43

1,92

2,24

2,81

0,80

1,11

1,47

1,85

2,36

1500 (~21m/-30)

1,13

1,49

1,91

2000 (~31m/-15)

1,64

2,14

Pozycja zasuwy

1000 (~16m/-45)

17

18

19

2,81

3,36

3,92

2,52

3,10

3,69

4,32

5,06

2,74
3,46
kg/min

3,89

4,52

5,27

5,86

17

18

Allowin/Allowin Quattro

Liczba obrotów
[min-1]
(Szerokość
robocza / punkt
padania)

9

10

700 (~10m/-45)

0,33

0,52

1000 (~16m/-45)
1500 (~21m/-30)

Pozycja zasuwy

11
0,
76
0,
82

12

13

14

15

16

1,05

1,37

1,75

2,28

2,76

1,14

1,47

1,88

2,38

2,89

3,43

3,95

1,22

1,66

2,05

2,54

3,14

3,81

4,46

19
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2000 (~30m/-15)

1,80

2,29

2,67

3,26

3,88

4,72

5,44

6,43

17

18

19

kg/min

Clartex Neo Slug-off

Liczba obrotów
[min-1]
(Szerokość
robocza / punkt
padania)

9

10

700 (~10m/-45)

0,43

0,69

Pozycja zasuwy

11
1,
01
1,
04

12

13

14

15

16

1,29

1,61

2,21

2,59

3,27

1,39

1,73

2,34

2,72

3,32

4,01

4,63

1500 (~21m/-30)

1,48

1,88

2,43

2,98

3,56

4,27

4,88

5,78

2000 (~30m/-15)

1,81

2,3

2,74

3,43

4,13

4,82

5,27

5,55

17

18

19

20

1000 (~16m/-45)

kg/min

Patrol Meta Pads

Liczba obrotów
[min-1]
(Szerokość
robocza / punkt
padania)

10

11

700 (~12m/-45)

0,27

0,46

Pozycja zasuwy

1000 (~15m/-45)

0,50

1500 (~21m/-30)

0,55

2000 (~28m/-15)

0,79

12
0,
67
0,
72
0,
86
1,
11

13

14

15

16

0,94

1,30

1,77

2,24

1,01

1,37

1,88

2,35

2,91

3,45

4,03

1,19

1,62

2,10

2,71

3,27

3,90

4,51

5,17

1,57

2,12

2,66

3,30

3,99

4,58

5,35

6,04

kg/min

Rzepak
Rape
Colza
Brassica Napus
Liczba obrotów
[min-1]
(szerokość
robocza)

Pozycja zasuwy
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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150 (~2,5 m)

0,02

0,06

0,13

0,24

0,40

200 (~3 m)

0,02

0,06

0,14

0,25

0,40

0,62

330 (~5 m)

0,06

0,13

0,25

0,38

0,59

0,82

380 (~6 m)

0,07

0,12

0,24

0,40

0,60

0,84

0,16

0,25

0,43

0,62

0,86

670 (~9 m)

1,14

kg/min

Gorczyca
Mustard
Moutarde
Sinapis Alba
Liczba obrotów
[min-1]
(szerokość
robocza)

8

300 (~4 m)

0,30

Pozycja zasuwy
10

12

14

16

18

20

22

0,71 1,30

2,07

3,08

4,14

600 (~8 m)

0,77 1,38

2,18

3,15

4,27

5,57

900 (~10 m)

1,39

2,24

3,19

4,41

5,62

6,91

1200 (~12 m)

1,86

2,87

3,92

5,21

6,47

7,17

kg/min

Phazelia
Phacelia
Phacélie
Phacelia tanacetifolia
Liczba obrotów
[min-1]
(szerokość
robocza)

Pozycja zasuwy
9

180 (~2,5 m)
230 (~3 m)

10

11

0,31
0,21

560 (~5 m)
780 (~6 m)
1100 (~9 m)

12

13

0,62

14
1,05

Lolium perenne

16

17

18

2,80

3,38

1,83

0,31

0,44

0,60

0,89

1,20

0,33

0,46

0,71

0,92

1,23

1,67

0,53

0,79

0,96

1,23

1,72

2,14

1,16

1,55

1,92

2,40

kg/min

Trawa
Grass
Herbe

15

20
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Liczba obrotów
[min-1]
(szerokość
robocza)

20

22

24

26

28

30

400 (~4 m)

1,14

1,58

2,06

2,41

2,89

2,89

1000 (~7 m)

1,47

1,89

2,44

2,68

3,09

3,20

2,54

2,98

3,41

3,68

3,97

Pozycja zasuwy

1800 (~9 m)

32

kg/min

Koniczyna czerwona
Red Clover
Trèfle Rouge
Trifolium
Liczba obrotów
[min-1]
(szerokość
robocza)

8

9

10

11

12

13

200 (~2,5 m)

0,63

0,90

1,23

1,64

2,08

2,63

0,90

1,21

1,63

2,05

2,60

3,12

1,27

1,86

2,26

2,64

3,31

4,00

1,64

2,14

2,64

3,24

4,02

4,78

2,14

2,66

3,30

3,94

4,79

Pozycja zasuwy

230 (~3 m)
450 (~5 m)
580 (~6 m)
850 (~9 m)

14

15

16

17

5,41

kg/min

Koniczyna biała
White Clover
Trèfle Blanc
Trifolium repens

Liczba obrotów
[min-1]
(szerokość
robocza)

7

8

9

10

11

12

200 (~2,5 m)

0,52

0,78

1,13

1,43

1,90

2,52

1,10

1,43

1,94

1,47

230 (~3 m)
450 (~5 m)
580 (~6 m)

Pozycja zasuwy
13

14

15

2,87

3,07

3,64

1,96

2,55

3,13

3,89

4,65

2,14

2,69

3,21

3,85

4,68

16

5,61

17
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850 (~9 m)

2,66

3,23

3,93

4,72

5,53

6,57

kg/min

Lucerna
Alfalfa
Lucerna
Medicago Sativa
Liczba obrotów
[min-1]
(szerokość
robocza)

Pozycja zasuwy
11

12

0,24 0,32 0,65 1,04

1,56

1,76

240 (~3 m)

0,48 0,74 1,06

1,38

1,84

2,33

460 (~5 m)

1,15

1,62

2,04
1,97

100 (~1,5 m)

7

8

9

10

520 (~6 m)

13

900 (~9 m)

14

15

16

17

2,48

3,06

3,72

2,45

3,06

3,82

4,57

5,25

2,65

3,11

3,80

4,53

5,29

kg/min

Gryka
Buckwheat
Blé Noir
Fagopyrum
Liczba obrotów
[min-1]
(szerokość
robocza)

Pozycja zasuwy
12

170 (~2,5 m)
220 (~3 m)
400 (~5 m)

0,45

14

16

18

20

22

24

0,76

1,48

1,99

2,79

3,47

4,32

0,84

1,40

2,22

2,94

3,70

0,97

1,61

2,25

3,13

3,98

kg/min

4,59
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Rzodkiew
Radish
Radis
Raphanus raphanistrum

Liczba obrotów
[min-1]
(szerokość
robocza)

11

12

13

14

15

240 (~2,5 m)

0,77

1,05

1,37

1,73

2,19

300 (~3 m)

0,75

1,02

1,38

1,70

2,07

2,65

1,03

1,37

1,73

2,11

2,58

3,04

1,32

1,69

2,06

2,65

3,06

3,39

3,06

3,32

Pozycja zasuwy

470 (~5 m)
550 (~6 m)

16

750 (~9 m)

17

18

19

20

21

4,10

4,46

4,83

kg/min

Drażetki siarczane
Sulphur (lentil type)
Soufre (fomre de lentilee)

Liczba obrotów
[min-1]
(Szerokość
robocza / punkt
padania)

Pozycja zasuwy

30

1700 (~21m/-30)

14,48

2000 (~25m/-20)

14,95

WSKAZÓWKA: zasuwa otwiera się dopiero, gdy talerz rozsiewający się obraca!
WSKAZÓWKA: wartości podane w tabeli rozsiewu są tylko wartościami
orientacyjnymi, ponieważ nie każdy materiał siewny ma takie same właściwości
przepływowe. Dlatego dokładne ustawienie urządzenia można wykonać tylko w
próbie wysiewu.

9 Komunikaty sterujące
9.1 Błąd
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Komunikaty błędów zostały opracowane celem prawidłowej eksploatacji urządzenia
i informowania użytkownika w sytuacjach, gdy prawidłowa eksploatacja urządzenia
nie jest już możliwa.
UWAGA: Jeśli akumulator ładowany jest przez urządzenie do ładowania, które
pracuje w trybie „Start”, mogą wystąpić szczytowe napięcia! Mogą one uszkodzić
elektronikę modułu sterującego, jeśli moduł sterowania jest również podłączony do
akumulatora podczas ładowania!

Wskazanie

Przyczyna

Rozwiązanie

Napięcie robocze
nieprawidłowe!

Napięcie robocze za niskie,
zbyt wysokie lub za
duże wahania napięcia.

Kontrola elektroniki
pojazdu
i akumulatora.

Silnik nie jest
podłączony!

Wyświetlane przy
niepodłączonym lub
błędnym okablowaniu.

Skontrolować kable
i wtyczki!

Wyświetla się, kiedy lewa
tarcza rozsiewająca
(kierunek patrzenia strona
przednia =
strona rozsiewu od
urządzenia) nie może się
obracać lub jest za mocno
obciążona.

Jeżeli taki komunikat
pojawi się na
wyświetlaczu, należy
wyłączyć urządzenie i
sprawdzić, czy tarcza
rozsiewająca nie jest
zablokowana
mechanicznie.
Sprawdzić moduł
sterujący pod kątem
przegrzania.
Jeżeli taki komunikat
pojawi się na
wyświetlaczu, należy
wyłączyć urządzenie i
sprawdzić, czy tarcza
rozsiewająca nie jest
zablokowana
mechanicznie.
Sprawdzić moduł
sterujący pod kątem
przegrzania.
Jeżeli ten komunikat
pojawi się na
wyświetlaczu, należy
wyłączyć urządzenie i
sprawdzić, czy ciała
stałe itp. nie
utrudniają otwierania
bądź zamykania
zasuwy dozującej.

Silnik 1
przeciążony!

Silnik 2
przeciążony!

Błąd
zasuwy!

Wyświetla się, kiedy prawa
tarcza rozsiewająca
(kierunek patrzenia strona
przednia =
strona rozsiewu od
urządzenia) nie może się
obracać lub jest za mocno
obciążona.
.
Wyświetla się, kiedy
zasuwa dozująca nie może
się otworzyć lub zamknąć
(kierunek patrzenia strona
przednia = strona rozsiewu
od urządzenia).
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Usterka elektroniki lub
kabli!

Przeciążenie/przegrzanie
elektroniki

Sprawdzić kable pod
kątem zwarć.
Skontaktować się
z serwisem

9.2 Wskazówki
Wskazanie
Urządzenie
wyłącza się!

Przyczyna
Wyświetlane podczas
procesu wyłączania.
Komunikat znika po kilku
sekundach.

Rozwiązanie
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10 Konserwacja i pielęgnacja
10.1 Informacje ogólne
Aby utrzymać dobry stan urządzenia również po dłuższym okresie eksploatacji,
należy przestrzegać poniższych zasad:
W załączniku „Dla własnego bezpieczeństwa…” można znaleźć podstawowe zasady
bezpieczeństwa przy konserwacji.
Oryginalne części i akcesoria są specjalnie dostosowane do maszyn i urządzeń.
Chcemy zwrócić wyraźną uwagę, że oryginalne części i akcesoria, które nie zostały
przez nas dostarczone, nie są przez nas kontrolowane ani zatwierdzane.
Dlatego montaż i/lub użytkowanie takich wyrobów mogą niekiedy negatywnie zmienić
lub pogorszyć pierwotne własności konstrukcyjne urządzenia. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie stosowania nieoryginalnych
części i akcesoriów.
Samowolne zmiany oraz stosowanie elementów montażowych i dodatkowych
w maszynach wykluczają odpowiedzialność producenta.
Wszystkie połączenia gwintowane dokręcić najpóźniej po 3, a później raz jeszcze po
ok. 20 roboczogodzinach, a następnie regularnie kontrolować (luźne śruby mogą
doprowadzić do poważnych szkód następczych, które nie podlegają gwarancji).
Czyszczenie pod zbyt wysokim ciśnieniem może doprowadzić do uszkodzenia
lakieru.
W okresie zimowym chronić urządzenie ekologicznym środkiem przed rdzą.
Urządzenie odstawiać w miejsca chronione przed czynnikami atmosferycznymi.
Nie czyścić urządzenia wodą. Zaleca się czyszczenie urządzenia sprężonym
powietrzem.

10.2 Lokalizacja tabliczki znamionowej
Tabliczka znamionowa znajduje się z prawej strony maszyny, patrząc od przodu.

W razie pytań lub reklamacji
z tytułu gwarancji prosimy
zawsze podawać numer
produkcyjny
maszyny.
Rys.: 16
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11 Dane techniczne
Oznaczenie:

ZS 200 M4

Pojemność zbiornika:

200 l

Masa:

50 kg

Wymiary (W x S x G):

100 x 100 x 68 cm

Maks. szerokość robocza:

31 m (Metarex)

Maks. szerokość rozsiewu:

33 m

Zasilanie:

12 V, 40 A

Dane silnika (moc znamionowa):

170 W (silnik talerzowy)

Pobór prądu przez silnik:

45 A przy rozruchu,
do 40 A podczas normalnej pracy

Maks. liczba obrotów:

2000 min-1

Kategoria zaczepu:

kat. II

Układ otworów kontrpłyty:

Rys.: 17

Jednostki w mm
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12 Akcesoria
12.1 Uchwyt do montażu na burcie
Do praktycznego i łatwego mocowania na skrzyniach lub
pickupach.

Zakres dostawy:
Nr katalogowy:

1 uchwyt do montażu na burcie
art. nr: 00300-1-001
Rys.: 18

30
Jakość dla profesjonalistów

13 Schemat połączeń ZS200M4#00 / Connection plan
ZS200M4#00
Podłączyć kable zgodnie z poniższych schematem połączeń:
Connect the cables following the connection plan:
Długość ściąganej izolacji / stripping length : 10 mm

UWAGA: skrócić kable urządzenia do wymaganej długości, ponieważ przez
niepotrzebnie długi kabel następuje utrata dużej ilości napięcia, co powoduje
niepotrzebne zużycie mocy!
ATTENTION: Shorten the cable to the required length, as an unnecessarily long
cable has a higher voltage drop and power gets lost!
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14 Mój pomysł
Urządzenie ZS 200 M4 było projektowane i testowane przez długi czas. Od
pierwszego pomysłu do produkcji seryjnej minęło dużo czasu. Wymagane było duże
zaangażowanie poszczególnych pracowników i całego zespołu rozwojowego.
Współpracujemy
z uniwersytetami,
specjalistami-praktykami
i zleciliśmy
przeprowadzenie prac badawczych.
Jednak najcenniejsze doświadczenie to doświadczenie z praktyki. Nasza zasada:
„Inspiracje od rolników i realizacja przez profesjonalistów”.
Dlatego również PAŃSTWO są najważniejszymi osobami na etapie rozwoju maszyny
rolniczej do zastosowań praktycznych.
Bez uwzględniania opinii, doświadczeń, entuzjazmu, życzeń, a także problemów
naszych klientów i poważnego ich traktowania udoskonalanie i ciągłe ulepszanie
naszych maszyn nie byłoby możliwe.
Dlatego teraz dajemy Państwu możliwość efektywnego włączenia się w rozwój
i udoskonalanie naszych maszyn.
Prosimy opisać nam swoje pozytywne i negatywne doświadczenia z maszyną.
Chętnie poznamy Państwa propozycje ulepszeń i życzenia!
A może zechcieliby Państwo dołączyć zdjęcia lub odręczne rysunki – za każdą
informację, bez względu na jej formę, będziemy wdzięczni.
Informacje prosimy przesyłać na adres meineidee@apv.at lub faksem na numer
+43/(0)2913/8002. Można też przesłać nam list tradycyjną pocztą. Hasło: Mój pomysł
(Meine Idee).
Informacje zostaną przekazane bezpośrednio do naszego działu konstrukcji
i zostaną omówione i uwzględnione. Prosimy pamiętać, aby podać numer seryjny
maszyny.
Prosimy o wyrozumiałość, ale nie możemy przyjmować propozycji ulepszeń przez
telefon, ponieważ jest to trudne zadanie z punktu widzenia organizacji pracy. Jeśli
jednak chcieliby Państwo nawiązać osobisty kontakt, swoimi doświadczeniami mogą
się Państwo podzielić z naszymi pracownikami handlowymi na targach i spotkaniach
terenowych. Oczywiście w razie pilnych problemów jesteśmy od razu do Państwa
dyspozycji. Można kontaktować się z nami telefonicznie lub skierować swoje pytanie
do naszego partnera handlowego w pobliżu Państwa zakładu.
Dobre pomysły są dla nas ważne – dlatego je nagradzamy. Jeśli któryś z Państwa
pomysłów zostanie zrealizowany, podziękujemy Państwu, wyrażając nasze uznanie.
Z góry dziękuję za konstruktywne sugestie i łączę
Serdeczne pozdrowienia

Ing. Gregor Witzmann, MSc
Rozwój/inżynieria
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15 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa…
Niniejszy załącznik instrukcji obsługi zawiera ogólne zasady postępowania
odnoszące się do użytkowania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem oraz
zasady bezpieczeństwa, których należy koniecznie przestrzegać w celu
ochrony osobistej.
Lista jest bardzo obszerna, niektóre zasady dotyczą nie tylko dostarczonego
urządzenia. Jednak podsumowanie zasad przypomina o często nieświadomie
nieprzestrzeganych regułach bezpieczeństwa podczas codziennego użytkowania
maszyn i urządzeń.

15.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone do typowej eksploatacji do prac rolniczych
(użytkowanie zgodne z przeznaczeniem).
Każde użytkowanie wykraczające poza ten zakres uważane jest za niezgodne
z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające
z takiego użytkowania, ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie warunków
eksploatacji, konserwacji i obsługi technicznej określonych przez producenta.
Urządzenie może być używane, konserwowane i naprawiane wyłącznie przez osoby,
które znają się na takich pracach i zostały poinformowane o zagrożeniach. Wszystkie
instrukcje bezpieczeństwa należy również przekazać pozostałym użytkownikom.
Należy przestrzegać odnośnych przepisów bhp oraz pozostałych, powszechnie
uznanych reguł w zakresie bezpieczeństwa technicznego, medycyny pracy oraz
kodeksu drogowego.
Samowolne zmiany w urządzeniu wykluczają odpowiedzialność producenta za
szkody wynikające z takich zmian.
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15.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa technicznego i przepisy bhp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przed każdym uruchomieniem skontrolować urządzenie i ciągnik pod kątem
bezpieczeństwa w ruchu drogowych i bezpieczeństwa eksploatacji.
Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów bhp!
Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne rozmieszczone na urządzeniu zawierają
ważne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji: ich przestrzeganie jest
warunkiem bezpieczeństwa użytkownika!
Korzystając z dróg publicznych, przestrzegać właściwych postanowień!
Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z całym wyposażeniem oraz
elementami sterującymi i ich funkcjami. Podczas pracy jest już na to za późno!
Odzież użytkownika powinna ściśle przylegać do ciała! Unikać noszenia luźnej
odzieży!
Utrzymywać maszyny w czystości, aby uniknąć zagrożenia pożarowego!
Przed ruszeniem i uruchomieniem skontrolować pobliski obszar! (Dzieci!)
Zwracać uwagę na dostateczną widoczność!
Przewożenie osób podczas pracy i przejazdów transportowych na urządzeniu
roboczym jest niedozwolone!
Urządzenie prawidłowo podłączać i mocować jedynie na wyznaczonych
przyrządach!
Podczas podłączania urządzeń do ciągnika i odłączania konieczna jest
szczególna ostrożność!
Obciążniki montować zawsze prawidłowo w przewidzianych punktach
mocowania!
Przestrzegać dopuszczalnego nacisku na osie, masy całkowitej i wymiarów
transportowych!
Kontrolować i montować wyposażenie transportowe, np. oświetlenie, sprzęt
ostrzegawczy i ew. urządzenia ochronne!
Elementy zwalniające szybkozłączek muszą luźno zwisać i nie mogą się
samoczynnie zwolnić w dolnym położeniu!
Podczas jazdy nigdy nie opuszczać stanowiska kierowcy!
Zamontowane lub zawieszone urządzenia i obciążniki mają również wpływ na
charakterystykę jazdy, sterowność i zdolność hamowania. Dlatego zwracać
uwagę na dostateczną zdolność kierowania i hamowania!
Podczas jazdy na zakrętach uwzględniać duży wysięg i/lub bezwładność
urządzenia!
Urządzenie uruchamiać dopiero gdy wszystkie zabezpieczenia są zamontowane
i ustawione w pozycji zabezpieczającej!
Zabrania się przebywania w obszarze roboczym!
Nie przebywać w obszarze obrotu i wychylenia urządzenia!
Hydrauliczne ramy składane mogą być uruchamiane tylko jeśli w obszarze
wychylenia nie przebywają żadne osoby.
Przy elementach uruchamianych siłą zewnętrzną (np. hydraulicznie) występują
miejsca grożące zmiażdżeniem i odcięciem!
W przypadku urządzeń składanych ręcznie zawsze zadbać o dobrą stabilność
własną!
W przypadku maszyn szybkojezdnych z narzędziami napędzanymi na glebie:
niebezpieczeństwo spowodowane bezwładnością po podniesieniu! Podchodzić
dopiero gdy całkowicie się zatrzymają!
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Przed wyjście z ciągnika postawić maszynę na glebie, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk ze stacyjki!
Między ciągnikiem a urządzeniem nie mogą przebywać żadne osoby, jeśli pojazd
nie jest zabezpieczony przed przetoczeniem hamulcem ręcznym i/lub klinami pod
kołami!
Złożone ramy i mechanizmy podnoszące zabezpieczyć w pozycji transportowej!
Ramiona chwytne wału ugniatającego złożyć i zablokować przed transportem po
drogach!
Znaczniki śladów zablokować w pozycji transportowej!
Przy napełnianiu zbiornika środkiem przeciwko ślimakom lub podobnymi
trującymi preparatami należy wsypywać tylko taką ilość, która potrzebna jest
przez krótki czas. Podczas napełniania nosić odzież ochroną, rękawice ochronne
oraz ochronę twarzy i oczu.
Przestrzegać ostrzeżeń podanych przez producenta na opakowaniu. Ziarna
stosowane w rozsiewaczu mogłyby być trujące!
Pod żadnym pozorem nie umieszczać rąk, części odzieży itd. w obszarze
obracających się części!
Zachować odstęp, gdy maszyna jest włączona!
Nigdy nie patrzeć w stożek rozsiewanego materiału!
Pozostałości produktu należy umieszczać z powrotem w oryginalnym
opakowaniu. Resztki nie mogą przedostać się w sposób niekontrolowany do
środowiska.
Negatywne oddziaływania dopuszczonych środków ochrony roślin na stosowane
materiały nie są znane.
Prace związane z naprawami, konserwacją i czyszczeniem oraz usuwanie
usterek należy podejmować wyłącznie przy wyłączonym napędzie i zatrzymanym
silniku!

15.3 Zamontowane urządzenia
•
•
•
•
•
•

Przed montażem i demontażem urządzeń na trzypunktowym układzie
zawieszenia (TUZ) wyposażenie sterujące ustawić w pozycji, w której
przypadkowe podniesienie lub opuszczenie jest wykluczone!
W przypadku zawieszenia trzypunktowego kategorie zawieszenia ciągnika
i urządzenia muszą się zgadzać lub zostać dopasowane!
W obszarze cięgieł TUZ-u istnieje ryzyko odniesienia obrażeń w miejscach
zagrożenia zmiażdżeniem i odcięciem!
Podczas korzystania ze sterowania zewnętrznego zawieszenia trzypunktowego
nie wchodzić między ciągnik a urządzenie!
W pozycji transportowej urządzenia zawsze zwracać uwagę na dostateczne
boczne zablokowanie cięgieł TUZ-u ciągnika!
Podczas jazdy po drogach z podniesionym urządzeniem dźwignia sterująca musi
być zabezpieczona przed opuszczeniem (zaryglowana)!
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15.4 Konserwacja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prace związane z naprawami, konserwacją i czyszczeniem oraz usuwanie
usterek należy podejmować wyłącznie przy wyłączonym napędzie i zatrzymanym
silniku! – Wyjąć kluczyk ze stacyjki! – Wyłączyć urządzenie!
Nakrętki i śruby regularnie kontrolować pod kątem prawidłowego dokręcenia
i w razie potrzeby dokręcać!
Podczas prac konserwacyjnych przy podniesionym urządzeniu zawsze
zabezpieczać urządzenie odpowiednimi podporami!
Przy wymianie narzędzi roboczych z ostrzami korzystać z odpowiednich narzędzi
i rękawic!
Oleje, smary i filtry odpowiednio utylizować!
Przed przystąpieniem do prac przy instalacji elektrycznej zawsze odłączać
dopływ prądu!
Przed pracami związanymi ze spawaniem elektrycznym przy ciągniku
i zamontowanych urządzeniach odłączyć kabel od prądnicy i akumulatora!
Części zamienne muszą przynajmniej spełniać wymagania techniczne określone
przed producenta urządzenia! Spełniają je oryginalne części!
Nie czyścić urządzenia wodą. Zaleca się czyszczenie urządzenia sprężonym
powietrzem.

UWAGA: Błędy w druku zastrzeżone, wszystkie dane bez gwarancji.
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16 Tabliczki bezpieczeństwa
Przestrzegać treści tych naklejek na urządzeniu! Informują one
o szczególnych zagrożeniach!

Przed
uruchomieniem
zapoznać się
z instrukcją obsługi
i przestrzegać jej
treści!

Podczas jazdy nie stać
na maszynie!

Przed pracami
konserwacyjnymi
koniecznie wyłączyć
silnik i wyjąć kluczyk
ze stacyjki!

Pod żadnym pozorem
nie sięgać do obszaru
zagrożenia
zmiażdżeniem, jeśli
elementy mogą się tam
poruszać!

Podczas zaczepiania
urządzeń
i uruchamiania
układu
hydraulicznego nikt
nie może przebywać
między maszynami!

Nie wchodzić na
obracające się
elementy, korzystać
z przewidzianych stopni!
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Zagrożenie
spowodowane
odrzucanymi
elementami;
zachować
bezpieczny odstęp!

Zachować ostrożność
przy wydostaniu się
cieczy pod wysokim
ciśnieniem!
Przestrzegać zasad
podanych w instrukcji
obsługi!
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17 Notatki
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